
Pagpangita sa Imong 
Dalan Padulong sa 
Pagka-Self-Reliant, pp. 32, 
40–43
Templo ug Family History: Usa ka 
Pagdapit gikan ni Presidente ug 
Sister Nelson, p. 14
Bag-ong Nabunyagan? Makaserbisyo 
Ka sa Templo Karon, p. 20
Tulo ka Lakang sa Pagsulbad sa 
Problema sa Kaminyoon, p. 22
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32 “Mag-Self-Reliant Kita ug 
Mobarug sa Kaugalingon”
Unsa ang inisyatibo sa Simbahan 
sa self-reliance, ug sa unsa nga 
paagi kini makatabang kaninyo?

MGA DEPARTAMENTO
8 Kita Naghisgot kang Kristo:  

Dili pa Kaayo Ulahi alang sa 
Ikaduhang Kahigayunan
Ni Amber Jensen

10 Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa 
Manluluwas: Ang Elepante sa 
Classroom
Ni Jessica Griffith ug  
Richard M. Romney

38 Mga Hulagway sa Hugot nga 
Pagtuo: Ilir Dodaj

40 Mga Tingog sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw

80 Hangtud sa Sunod Natong 
Panagkita: Motabang og usa  
ka Tawo Karon
Ni Presidente Thomas S. Monson

Liahona, Oktubre 2017

MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang Kapangu-

lohan: Pagkahimong Tinuod 
nga mga Disipulo
Ni Presidente Henry B. Eyring

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Paghigugma Niadtong Kinsa 
Nahisalaag

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO
14 Ablihi ang Langit pinaagi sa 

Buhat sa Templo ug Family  
History
Ni President Russell M. Nelson ug 
Wendy W. Nelson

20 Mga Angay Hibaloan sa Dili Ka 
Pa Moadto: Mga Pagbunyag 
sa Templo
Ni Heather J. Johnson
Isip usa ka bag-ong miyembro, 
ikaw makasulod dayon sa templo 
gamit ang limited-use temple 
recommend. Ania ang pipila ka 
mga tubag sa imong mga pangu-
tana sa dili pa ikaw moadto.

22 Pagpangita og kasulbaran sa 
Problema sa Inyong Kaminyoon
Ni S. Brent Scharman

28 Pagpangita og Tabang human 
sa Kamatayon ni Nancy
Ni Darren Wilcox
Sa unsa nga paagi nga ang 
akong grabe nga kasubo mapuli-
han sa kalinaw?

ANAA SA HAPIN
Gilitratohan ni Leslie Nilsson.

4



44 Lima ka Leksyon sa Young 
Adults gikan sa Batan-ong mga 
Apostoles
Ni Matthew C. Godfrey
Unsay atong makat-unan karon 
gikan sa mga kasinatian sa pipila 
sa unang mga Apostoles  
sa Pagpahiuli?

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

50 Usa ka Kristohanong Kinaiya
Ni Elder David A. Bednar
Si Jesus nga nag-antus sa hilabi-
han, nagbaton og kinadak-ang 
kalooy alang kanatong tanan 
kinsa gamay ra kaayo og giantus.

54 Sa Unsang Paagi Makausab sa 
Imong Kinabuhi ang Mensahe 
sa Komperensya
Ni Hadley Griggs

58 Mogunit og Hugot
Ni Lindsay Hiller
Ang akong mga kaedad namu-
gos nako nga moinom, apan 
usa sa mga kauban misulti og 
butang nga nakapausab sa akong 
kinabuhi.

60 Dili Kinahanglang Mosunod  
sa ‘Kasagarang Gibuhat sa  
mga Batan-on’
Ni Charlotte Larcabal

62 Poster: Mobarug inubanan sa 
Hugot nga Pagtuo

63 Mga Tubag gikan sa mga Lider 
sa Simbahan: Unsaon nga 
Makahibalo alang sa Inyong 
Kaugalingon
Ni Presidente Henry B. Eyring

64 Mga Pangutana ug mga Tubag
Agi’g dugang sa pag-ampo ug 
pagtuon sa kasulatan, unsa ang 
labing maayong paagi sa paglig-
on sa akong pagpamatuod?

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

66 Gikan sa Paris ngadto sa Sapporo
Ni Amie Jane Leavitt
Ang mga bata sa France ug Japan 
nagpaabut sa: usa ka bag-ong 
templo!

68 Mga tubag gikan sa usa ka 
Apostol: Sa unsa nga paagi 
makatabang ang Espiritu Santo 
kanako?
Ni Elder Robert D. Hales

69 Atong Pahina

70 Ang Panaw ni Jane
Ni Jessica Larsen
Walay barko, unsaon sa pag-abut 
sa pamilya ni Jane ngadto sa 
Nauvoo?

72 Si Sarah ug ang MRI
Ni Juliann Doman
Nahadlok si Sarah nga mokuha 
og MRI. Unsay iyang buhaton nga 
mobati og mas maayo?

74 Mga Tawo sa Kasaysayan sa 
Simbahan: Usa ka Bag-o nga 
Propeta

75 Tabang Pinaagi sa Paghatag  
og Lapis
Ni Caleb H.
Gusto si Caleb nga motabang sa 
mga refugee—ug ang ubang mga 
bata usab!

76 Mga Istorya kabahin ni Jesus:  
Si Jesus Mibisita ni Joseph Smith
Ni Kim Webb Reid

79 Koloranan nga Pahina: Ang 
Igpapahulay Mao ang usa ka 
Balaan nga Adlaw

M G A  B A T A

Tan-awa kon inyo 
bang makit-an ang 
Liahona nga gita-
go dinhi niini nga 
isyu. Hint: Usahay 

ang paglingaw-
lingaw mora og 

pagserbisyo!

44

66

58
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20, 66
Dios nga Amahan, 4, 7, 8, 

14, 38, 63, 76
Diosnong kinaiya, 60
Espiritu Santo, 68, 72
Family history, 14
Gugma, 7
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komperensya, 54
Miting sa Teacher  
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Pag-ampo, 63, 64
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Sa matag sakrament miting, duna kitay pribilehiyo  
sa pagsaad sa Langitnong Amahan nga kita sa kanu-
nay mahinumdom sa Manluluwas ug maghupot sa 

Iyang mga sugo, aron kita makabaton sa Iyang Espiritu 
uban kanato. (tan-awa sa Moroni 4:3; 5:2; D&P 20:77, 79). 
Ang paghinumdom Kaniya sa kanunay moabut sa natural 
nga paagi kon atong dawaton ang Iyang pangalan ngari 
kanato. Mabuhat nato sa daghang mga paagi apan ilabi 
na kon kita moserbisyo sa uban pinaagi sa Iyang panga-
lan, mobasa sa Iyang balaan nga mga pulong, ug mag-
ampo aron makahibalo unsay Iyang gusto nga  
atong buhaton.

Nahitabo kini nako sa dihang ako ang mibunyag sa usa 
ka batan-ong lalaki. Nasayud ko nga ako gitawag pinaagi 
sa giorden nga mga sulugoon sa Manluluwas isip usa ka 
misyonaryo aron sa pagtudlo sa Iyang ebanghelyo ug sa 
pagpamatuod Kaniya ug sa Iyang tinuod nga Simbahan. 
Ang akong misyonaryo nga kompanyon ug ako misaad sa 
batan-ong lalaki nga siya malimpyohan pinaagi sa gahum 
sa Pag-ula ni Jesukristo kon siya maghinulsol uban sa 
hugot nga pagtuo sa Manluluwas ug mabunyagan sa usa  
sa Iyang gitugutan nga mga sulugoon.

Sa akong paghaw-as sa batan-ong lalaki gikan sa tubig 
sa bunyaganan, mihunghong siya sa akong dunggan, 
“Limpyo na ko, limpyo na ko.” Nianang gutloa, nakahinum-
dom ko sa bunyag sa Manluluwas nga gibunyagan ni Juan 
Bautista didto sa Suba sa Jordan. Dugang pa, nakahinum-
dom ko nga ang akong gihimo ang makaluwas nga buhat 

sa nabanhaw ug buhi nga Manluluwas—nga gitambongan 
sa Espiritu Santo, sama ni Juan.

Alang nako ug alang sa matag usa nato, ang paghinum-
dom sa Manluluwas labaw pa kay sa pag-agad sa panum-
duman sa atong kahibalo ug mga kasinatian uban Kaniya. 
Makahimo kita og mga pagpili kada adlaw nga makapasu-
od nato ngadto Kaniya.

Ang labing yanong pagpili tingali mao ang pagbasa sa 
mga kasulatan. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon, makaangkon 
kita og pagbati nga duol Kaniya. Alang nako, ang pagka-
suod moabut sa kasagaran kon ako mobasa sa Basahon 
ni Mormon. Sa unang mga minuto nga mobasa ko sa mga 
kapitulo sa 2 Nephi, madunggan nako sa akong hunahuna 
ang mga tingog nila ni Lehi ug Nephi nga naghulagway sa 
Manluluwas ingon og sila nakaila Kaniya sa personal. Ang 
pagbati nga pagkasuod moabut.

Alang kaninyo, laing mga bahin sa kasulatan ang tingali 
makapaduol kaninyo ngadto Kaniya. Apan bisan asa ug bisan 
kanus-a kon kamo mobasa sa pulong sa Dios, uban sa pag-
paubos ug tinuod nga katuyoan sa paghinumdom sa Manlu-
luwas, madugangan ang inyong tinguha sa pagdala sa Iyang 
pangalan diha kaninyo sa inyong inadlaw nga kinabuhi.

Kana nga tinguha makapausab sa paagi sa inyong pag-
serbisyo sa Simbahan sa Ginoo. Mag-ampo kamo ngadto 
sa Langitnong Amahan alang sa panabang sa pagpalam-
bo bisan pa sa inyong nakita nga gamay nga calling. Ang 
tabang nga inyong pangayoon mao ang abilidad sa pag-
kalimot sa inyong kaugalingon ug motutok unsay gusto sa 

Ni Presidente 
Henry B. Eyring
Unang Magta-
tambag sa Unang 
Kapangulohan PAGKAHIMONG TINUOD  

NGA MGA DISIPULO

M E N S A H E  S A  U N A N G  K A P A N G U L O H A N
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Manluluwas alang niadtong inyong 
serbisyuhan.

Nabati nako ang Iyang kamot ug 
sa Iyang pagkasuod sa akong pagser-
bisyo uban sa among mga anak kon 
mag-ampo ko aron makahibalo unsa-
on sa pagtabang kanila nga makaki-
ta og kalinaw nga ang ebanghelyo 
lamang ang makahatag. Sa maong 
mga gutlo, wala kaayo ako magpa-
kabana nga makita isip malampuson 
nga ginikanan, apan dako kaayo ang 
akong pagpakabana sa kalampusan 
ug kaayohan sa akong mga anak.

Ang tinguha sa paghatag niadtong 
atong serbisyuhan kon unsay ihatag 
sa Manluluwas ngadto nila mosang-
pot ngadto sa mga pag-ampo nga 
mangamuyo ngadto sa Langitnong 
Amahan, sa tinuod pinaagi sa panga-
lan ni Jesukristo. Kon mag-ampo kita 
nianang paagiha—pinaagi sa panga-
lan sa Manluluwas, uban sa hugot nga 
pagtuo diha Kaniya—ang Amahan 
motubag. Ipadala Niya ang Espiritu 
Santo sa paggiya, paghupay, ug pag-
awhag kanato. Tungod kay ang Espiri-
tu sa kanunay mosaksi sa Manluluwas 

(tan-awa sa 3 Nephi 11:32, 36; 28:11; 
Ether 12:41), ang atong kapasidad sa 
paghigugma sa Ginoo uban sa atong 
tibuok kasingkasing, hunahuna, ug 
kusog molambo (tan-awa sa Marcos 
12:30; Lucas 10:27; D&P 59:5).

Ang mga panalangin sa inadlaw-
adlaw ug karon nga paghinumdom 
moabut sa hinay ug kanunay samtang 

moserbisyo kita Kaniya, magbusog 
sa Iyang pulong, ug mag-ampo pina-
agi sa hugot nga pagtuo sa Iyang 
pangalan. Ug kini nga paghinumdom 
mohimo kanato nga tinuod nga mga 
disipulo ni Ginoong Jesukristo sa 
Iyang gingharian dinhi sa yuta—ug 
unya uban sa Iyang Amahan sa mahi-
mayaon nga kalibutan nga moabut. ◼

Mitambag si Presidente Eyring 
kanato sa paghinumdom sa 

Manluluwas kanunay pinaagi sa 
paghimo og inadlaw-adlaw nga 
mga pagpili sa pagpakigsuod Kani-
ya. Uban niadtong inyong gitudlo-
an, mahimo ninyong basahon ang 
mga pag-ampo sa sakramento, nga 
naglatid sa pakigsaad sa paghi-
numdom kanunay Kaniya (tan-awa 
sa Moroni 4:3; 5:2; D&P 20:77, 79). 

Ikonsiderar ang pagdapit niadtong 
inyong gitudloan sa paglista sa 
mga butang nga ilang mahimo 
matag adlaw sa paghinumdom sa 
Manluluwas. Mahimo usab nga 
inyong ikonsiderar ang pagdapit 
kanila sa pag-ampo ngadto sa 
Langitnong Amahan sa kalampusan 
ug kaayohan sa usag usa. Ikonside-
rar ang pag-ampo alang kanila sa 
samang paagi.

PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE
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Daghan nga Gugma

Kon magbasa kita sa mga 
kasulatan o mag-ampo, atong 

mabati ang kadako sa gugma 
sa Langitnong Amahan ug kang 
Jesukristo kanato. Koloran ang usa 
ka kasingkasing sa matag higayon 
nga makaampo ka o makabasa 
sa imong mga kasulatan. Unsa pa 
kaha ang imong mahimo aron 
mobati ka nga duol sa Langitnong 
Amahan ug kang Jesus?

Mga higala, mga gimbuhaton sa 
balay, homework, TV—adunay 

daghan kaayong mga butang nga 
mangayo sa atong pagtagad. Apan 
kada semana, mosaad kita sa Langit-
nong Amahan “nga [kita] sa kanunay 
mohinumdom [sa Iyang Anak, si Jesu-
kristo]” (D&P 20:79).

Si Presidente Eyring miingon nga 
makahimo kita sa “pagpili sa kada 
adlaw” nga makatabang kanato sa pag-
hinumdom sa Manluluwas. Ikonsiderar 
ang paghimo og usa ka tumong niining 
bulana sa paghinumdom og dugang sa 
Manluluwas sa matag adlaw. Makahimo 
kamo og kalendaryo ug mopasalig sa 
pagbuhat og usa ka butang sa matag 

KABATAN-ONAN

MGA BATA

adlaw sa pagpalig-on sa inyong relasyon 
uban Kaniya. Si Presidente Eyring naglista 
og mga butang sama sa pagbasa sa mga 
kasulatan, pag-ampo inubanan sa hugot 
nga pagtuo, ug pagserbisyo sa Manlulu-
was ug sa uban. Anaa usa ang pagsulat 
sa journal, pagtambong sa mga miting 
sa Simbahan, pagpaminaw ngadto sa 
kinatibuk-ang komperensya, pag-adto 
sa templo, pagkanta og mga himno—
nagpadayon ang listahan! Kon kita 
mohinumdom sa Manluluwas sa inadlaw- 
adlaw, si Presidente Eyring misaad nga 
“ang mga panalangin . . . moabut sa 
hinay-hinay ug kanunay . . . [ug] mohul-
ma kanato ngadto sa pagkahimong 
disipulo sa Ginoo nga si Jesukristo.”

Paghinumdom sa Ginoo sa Kada Adlaw
O K T U B R E
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M E N S A H E  S A  V I S I T I N G 
T E A C H I N G

Paghigugma 
Niadtong Kinsa 
Nahisalaag

“Ang tinuod mao nga walay 
hingpit nga mga pamilya . . . ,” 
miingon si Presidente Dieter F. 
Uchtdorf, Ikaduhang Magtatam-
bag sa Unang Kapangulohan. 
“Bisan unsang mga problema 
ang giatubang sa inyong pamil-
ya, bisan unsay inyong buhaton 
aron masulbad kini, ang sinug-
danan ug ang katapusan nga 
solusyon mao ang gugma nga 
putli, ang tiunay nga gugma  
ni Kristo.” 1

Niadtong kinsa wala moapil 
sa hingpit sa ebanghelyo, si  
Linda K. Burton, kanhi Kina-
tibuk-ang Presidente sa Relief 
Society, miingon: ang “Langit-
nong Amahan nahigugma sa 
iyang tanang mga anak. . . . 
Bisan asa pa sila—anaa o wala 
sa dalan—gusto Niya nga maka-
pauli sila.” 2

“Bisan unsa man sila ka 
perwisyo [ang inyong mga 
anak], . . . kon ikaw mosulti o 
makigsulti kanila, ayaw kini 
buhata sa kapungot, ayaw kini 
buhata sa kabangis, sa usa ka 
mapanghimarauton nga espiri-
tu,” maoy gitudlo ni Presidente 
Joseph F. Smith (1838–1918). 
“Tarunga sila sa pag-istorya.” 3

Si Elder Brent H. Nielson sa 
Seventy misubli sa instruksyon 
sa Manluluwas ngadto niadtong 
dunay 10 ka piraso nga pilak ug 
nawala ang usa: “Pangitaa hang-
tud nga makit-an kini. Kon ang 
nawala mao ang inyong anak nga 
lalaki o babaye, inyong igsoon 
nga lalaki o babaye, . . . human 
sa tanan natong buhaton, atong 
higugmaon kana nga tawo sa 
tibuok natong kasingkasing. . . .

“Hinaut kamo ug ako maka-
dawat sa pagpadayag aron mahi-
balo sa labing maayo nga paagi 
unsaon pag-agni kadtong napa-
hilayo sa atong kinabuhi ug, kon 
gikinahanglan, magbaton og 
pailub ug gugma sa atong Ama-
han sa Langit ug sa Iyang Anak, 
si Jesukristo, samtang kita naghi-
gugma, nagbantay, ug nagpaabut 
sa anak nga nawala.” 4

Si Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, miingon: 
“Nag-ampo ko nga may hugot 
nga pagtuo nga usa sa akong 

Tun-i sa mainampuong paagi 
kining materyal ug tinguhaa ang 
inspirasyon aron masayud unsay 
angay nga ipakigbahin. Sa unsang 
paagi ang pagsabut sa katuyoan sa 
Relief Society nag-andam sa anak 
nga mga babaye sa Dios alang sa 
mga panalangin sa kinabuhing 
dayon?

Ikonsiderar 
Kini

Unsaon nato 
sa pagpa-
dayon sa 

pagpakita og 
gugma nga 

putli niadtong 
dili gusto nga 

mosunod 
sa mga 

baruganan sa 
ebanghelyo?

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Agig Pagdayeg 

Niadtong Miluwas,” Liahona, Mayo 
2016, 79.

 2. Linda K. Burton, sa Sarah Jane Weaver,  
“Sister Burton, Sister Wixom Visit 
Church’s Pacific Area,” Church News, 
Abr. 2, 2013, lds .org/ church/ news.

 3. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente 
sa Simbahan: Joseph F. Smith (1998), 
310-311.

 4. Brent H. Nielson, “Nagpaabut sa 
Anak nga Nawala,” Liahona, Mayo 
2015, 103.

 5. Henry B. Eyring, “Ngadto sa Akong 
mga Apo,” Liahona, Nob. 2013, 71.

minahal magtinguha ug mabati 
ang gahum sa Pag-ula. Nag-
ampo ko nga may hugot nga 
pagtuo nga ang mortal nga mga 
anghel moabut sa pagtabang 
nila, ug sila miabut.

“Ang Dios mihimo og paagi sa 
pagluwas sa matag usa sa Iyang 
mga anak.” 5

Dugang nga mga Kasulatan ug 
Impormasyon
Mateo 18:12; Alma 31:35;  
3 Nephi 13:32; D&P 121:41–42  
reliefsociety .lds .org

Hugot nga  
Pagtuo  

Kahupayan  
sa Pamilya
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Si Sandra estudyante sa akong 
klase sa advanced English. Pipila 

ka mga semana nianang tuiga, wala 
siya makahimo sa bisan unsa nga 
homework o mga proyekto. Magtanga 
ra siya diha sa iyang lingkuranan.  
Maghimo-himo ra siya og mga kataru-
ngan nganong wala niya makompleto 
ang iyang mga assignment, ug wala 
siya magpakita og kinaiya ni trabaho 
nga gikinahanglan aron molampos sa 
lisud-lisud nga kurso.

Ang iyang magtatambag ug ako 
nakahukom nga mag-iskedyul og 
miting uban ni Sandra, sa iyang ama-
han, ug pipila sa iyang ubang mga 
magtutudlo aron sa pagtino unsa nga 
direksyon ang iyang subayon: moun-
dang ba siya sa iyang advanced nga 
mga kurso ug mokuha sa standard 
nga kurso? Ang labing importating 
butang mao ang wala masulti nga 
pangutana nga diha sa tanan namong 
mga hunahuna: makakita ba kami 
og paagi sa pagtabang si Sandra nga 
molampus?

Nagtuo nga gihatagan og daghang 
kahigayunan si Sandra sa paglampos 
apan mipili hinoon nga mahagbong, 
miadto ko sa miting nga walay pag-
laum. Sa tago naglaum ko nga maka-
hukom siya nga moundang na lang sa 
akong klase aron dili nako mabalaka 
pa kaniya. Gibati nako nga nabuhat 
na ang tanan ug ulahi na kaayo.

mibadlong sa ilang mga anak sa atu-
bangan sa mga magtutudlo ug sa mga 
magtatambag, nagsaway nila sa ilang 
pagkatapulan, sa dili pagpaminaw, ug 
kulang sa kadasig. Nangandam ko nga 
maminaw niini pag-usab.

Unsay akong nadunggan naka-
surprisa hinoon nako. Ang mapa-
inubsanon nga amahan ni Sandra 
miatubang sa iyang 16 anyos nga 
anak nga naghilak kinsa naulaw ug 
nagmahay ug misulti ngadto kaniya, 
“Dili pa ulahi. Dili pa kaayo ulahi 
alang nimo nga magmalampuson. 
Dili pa gayud kaayo ulahi.”

Mibiya ko sa miting nga mapasala-
maton sa iyang mahigugmaong reak-
syon apan nabalaka nga wala siyay 
ideya kon unsay buhaton sa iyang 
anak nga babaye aron makapasar 
niining puntuha. Ingon og imposible 
kini. Miabut ang balita nga nakahu-
kom siya nga moundang sa klase  
sa history apan dili sa akong klase  
sa English.

Sa ulahing bahin nianang adlawa 
nagluhod ko nga nag-ampo, naghu-
nahuna sa akong kaugalingong mga 
kahuyang ug nangayo og pasaylo sa 
Langitnong Amahan, nakaamgo ko 
nga daghan kog nakat-unan gikan sa 
amahan ni Sandra. Ang walay kasigu-
roan ug mga pagbati sa kakulang sa 
mga panahon sa akong kaugalingong 
kinabuhi nakapahunahuna nako kon 

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

DILI PA KAAYO ULAHI ALANG SA 
IKADUHANG KAHIGAYUNAN
Ni Amber Jensen

Sa miting, ang linihukan ni Sandra 
nagpakita nga siya usab nagduha- 
duha sa iyang abilidad nga molampos. 
Mitutok siya sa lamesa samtang akong 
gisulti ang iyang pagkahagbong sa 
klase sa English. Samtang ang iyang 
magtutudlo sa history mikumpirmar 
nga si Sandra nahagbong usab sa 
iyang klase, midailos siya sa iyang 
gilingkuran ug nakita nako ang mga 
luha midagayday sa iyang aping.

Gibati og kalooy, gipasabut nako 
niya ug sa iyang amahan nga kon si 
Sandra gusto nga makapasar niining 
lisud nga mga kurso, kinahanglang 
usbon niya ang iyang kinaiya nga 
maoy nakaingon nga siya nahagbong 
ug nga kini mahimong lisud kaayo.

Usa ka Mensahe gikan sa Iyang 
Amahan

Ang magtatambag dayon miatubang 
sa amahan ni Sandra, usa ka tawo nga 
gamay ra og edukasyon nga ingon og 
dili komportable sa nahimutangan. 
Nangutana ang magtatambag kon 
duna ba siyay mga pangutana sa mga 
magtutudlo. Miingon siya nga wala ug 
nagpasalamat kanamo sa unsay among 
nabuhat alang ni Sandra. Apan dayon 
miingon siya nga duna siyay isulti sa 
iyang anak nga babaye.

Gikulbaan ko. Kabahin ako kani-
adto sa mga miting sa ginikanan ug 
magtutudlo diin ang mga ginikanan 

Ang amahan sa usa sa akong estudyante nga nagkalisud misulti sa iyang anak nga babaye, 
“Dili pa kaayo ulahi alang nimo nga magmalampuson.” Mihatag ang Ginoo nato sa sama 
nga mensahe.
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takus o angayan ba ko og ikaduhang 
kahigayunan. Niadtong mga gutloa, 
ang Ginoo, sama sa amahan ni  
Sandra, mipili nga dili mokasaba 
kanako apan mihatag hinoon og kasi-
guroan: “Dili pa ulahi, akong anak. 
Dili pa kaayo ulahi.”

Ang Mensahe sa Ebanghelyo
Makapila kita mituo sa mensahe  

sa kaaway nga kita wala nay pag-
laum? Apan lahi ang gisulti nato sa 
atong mga propeta. Mipahayag si 
Isaias, “Pabalika siya sa Ginoo, ug 
siya malooy kaniya; ug sa atong Dios, 
kay siya mopasaylo sa madagayaon 
gayud” (Isaias 55:7). Si Mormon nag-
dugang sa iyang pagpamatuod, “Ingon 
sa kanunay nga sila maghinulsol ug 
mangayo og kapasayloan, uban sa 
tinuod nga katuyoan, sila pasaylo-
on” (Moroni 6:8). Ang hingpit nga PA
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kalipay sa ebanghelyo mao nga dili pa 
gayud ulahi kaayo. Kon pirme kitang 
mangayo og pasaylo, ang katubsanan 
sa Ginoo motugot nato sa pagsugod 
pag-usab.

Si Sandra, uban sa kadasig sa pagsu-
god pag-usab, mihimo og hinay apan 
importante nga mga kausaban. Ang 
kausaban dili sayon—nagkinahanglan 
kini og inadlaw-adlaw nga paningka-
mot sa pagbuntog sa iyang dili maayo 
nga mga kinaiya—apan nakita niya 
ang mga ganti sa iyang mga paningka-
mot sa dihang ang iyang grado hinay-
hinay nga mitaas.

Gikan sa panglantaw sa ebanghel-
yo, ang atong katapusan nga grado 
dili maapektahan kon unsa ka dugay 
kita nahisalaag o kon unsa kita ka 
layo. Hinoon, ang Ginoo mohukom 
sa atong kinabuhi base sa unsa nga 
direksyon ang atong gipadulngan, sa 

unsa nga paagi kita naghinulsol, ug 
kon unsa ka dako ang atong pagsalig 
sa Pag-ula sa Ginoo.

Sa akong limitado nga pagsabut, 
nagduha-duha ko sa abilidad ni  
Sandra sa pagbuntog sa mga sayop 
sa iyang kagahapon. Sa pagtandi, 
ang atong hingpit nga Amahan wala 
gayud mawad-i og paglaum sa kapasi-
dad sa Iyang mga anak sa pag-angkon 
og kaluwasan pinaagi sa pagkahingpit 
diha kang Kristo. Dili magsapayan 
kon unsa kita ka layo; mangita gayud 
Siya sa usa. Nanghangyo ang Ginoo 
kanato nga dili na maglatagaw sama 
sa mga estranghero sa sala apan 
magtinguha Kaniya diha sa paglaum 
ug magtagamtam sa mga panalangin 
sa Iyang walay katapusan nga Pag-ula. 
Sa pagkatinuod, dili pa gayud ulahi 
ang tanan.” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Virginia, USA.
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Ni Jessica Griffith ug  
Richard M. Romney
Mga Magasin sa Simbahan

Si Miswakhe Sitole nagsagubang 
og usa ka hagit. Isip presidente sa 

Sunday School, siya adunay responsibi-
lidad nga hinatag sa Dios aron makata-
bang sa pagpalambo sa pagkat-on ug 
pagtudlo sa ebanghelyo diha sa ward. 1

Apan ang mga miyembro sa iyang 
ward sa Johannesburg, South Africa, 
sa laing kahimtang, dako kaayo ang 
kalahian sa mga kagikan ug mga gila-
uman. Ang pipila edukado; ang uban 
dili. Daghan ang natudloan nga ang 
responsibilidad sa usa ka estudyante 
mao ang pagpaminaw, dili ang pagtabi. 
Ang uban nagsagubang og kalisud sa 
pagsabut sa kultura nga ang lalaki ug 
babaye kinahanglan moapil sa pagtud-
lo diha sa simbahan ug sa panimalay.

“Usab kita adunay mga tawo kinsa 
nagkalain-lain ang mga pinulongan,” si 

Brother Sitole miingon. “Apan ang Espi-
ritu gusto nga moaghat sa matag usa.”

Sukad nga gipaila ang mga miting 
sa teacher council ug ang Pagtudlo 
sumala sa Pamaagi sa Manluluwas 
sa miaging tuig ang mga ward ug mga 
branch sa tibuok Simbahan nagsugod 
sa pagpahigayon og mga miting sa 
teacher council aron sa paghisgot, 
pagkat-on bahin niini, ug pagbuhat 
kon unsay gipasabut sa pagtudlo 
sumala sa pamaagi sa Manluluwas.

Diha niana nga nakita ni Brother 
Sitole kon sa unsang paagi nga ang 
miting sa teacher council makapana-
langin sa iyang ward. Ang mga hagit 
bahin sa kultural masulbad, magka-
daghan ang partisipasyon sa klase, ug 
ang mga panlantaw sa mga miyembro 
mahimong usa ka panalangin.

Sama sa kadaghanan sa tibuok 
kalibutan, nakaamgo si Brother Sitole 
nga ang Ginoo wala mogamit sa mga 

ANG ELEPANTE SA CLASSROOM

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

Ang mga miting sa teacher council wala lang mag-usab sa paagi nga kita magtudlo;  
kini mag-usab sa paagi nga kita magkat-on.

miting sa teacher council aron lang 
sa pag-usab kon giunsa nato sa pag-
tudlo; Siya migamit niini aron mausab 
kon sa unsang paagi kita makat-on.

Ang Elephante sa Lahi nga 
Panglantaw

Usa sa labing makapaikag nga 
nadiskubrihan ni Brother Sitole mao 
nga ang mga magtutudlo makapahimo 
sa mga estudyante sa pag-apil diha 
sa ilang kaugalingong pagkat-on, ang 
tanan makabenepisyo gikan sa gipa-
lapdan nga panglantaw nga masang-
kap sa nagkalainlaing mga anggulo.

Kana nga panabut naangkon ni 
Brother Sitole atol sa usa ka miting 
sa teacher council, sa dihang ang usa 
ka sakop sa ward mipaambit sa usa 
ka sambingay sa mga buta ug ang 
elepante, inubanan lang og usa ka 
lahi nga panglantaw. Ang sambingay 
nagsulti kon giunsa sa paghulagway 

PaypayBongbongPisi
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sa unom ka mga tawo nga buta ang 
usa ka elepante (ang paa sama sa usa 
ka haligi, ang ikog sama sa pisi, ang 
trumpa sama sa inagas sa tubig ug 
uban pa) tungod kay ang matag usa 
naghikap sa laing parte sa lawas.2

“Apan kon pananglit ang elepan-
te nagrepresentar sa pagtudlun-an 
sa ebanghelyo,” si Brother Sitole 
miingon. “Nan kinahanglan natong 
himoon nga ang matag sakop sa 
klase makapaambit sa ilang ponto, 
aron dungan natong makab-ot ang 
komon nga pagsabut kon sa unsang 
paagi ang ebanghelyo nakapanalangin 
kanatong tanan.”

Mao nga ang mga magtutudlo sa 
ward ni Brother Sitole kanunayng 
mag-alirong sa lamesa atol sa miting 
sa teacher council—sa pagpahigayon 
sa panaghisgutan. “Nagpahinumdom 
kini kanato nga ang tanan adunay 
patas nga tingog,” miingon siya.

Sumala sa Ilang Panginahanglan
Sa Tokyo, Japan, si Natsuko Soejima 

nagduhaduha kon maayo ba siyang 
motudlo. “Sa dihang natawag ko 
nga magtutudlo sa Sunday School 

sa youth,” miingon siya, “misulti ko 
sa bishop nga mahadlok ko. Apan 
miingon siya nga ang tawag gikan sa 
Dios, mao nga midawat ko.”

Isip grupo, nagpanagana siya sa 
klase tungod sa nakita nga mga hagit 
sa indibidwal. Duha sa kabatan-onan 
adunay kakulangan sa pangdungog. 
Ang uban nga mga sakop sa klase nga 
mibalhin sa Japan gikan sa lain-laing 
mga nasud Iningles ra ang pinulongan. 
Gikahadlokan usab niya ang edad tali 
niya ug sa iyang mga sakop sa klase.

Unya, diha sa usa ka miting sa tea-
cher council, si Sister Soejima nakakap-
lag og tubag. “Naghisgut kami bahin  
sa paghigugma sa matag sakop sa kla-
se, makaila sa ilang mga ngalan, pag-
ampo alang sa tagsa tagsa kanila, ug 
pagtudlo—nga giniyahan sa Espiritu 
—sumala sa ilang mga panginahang-
lan,” mipasabut siya, “busa kana ang 
sugdan nako sa pagbuhat.” Gibuhat 
usab niya ang laing butang nga iyang 
nakat-unan sa council: “Gigamit nako 
ang pinulongan nga makadala sa 
akong gugma.”

Ang resulta? “Ang akong kasingka-
sing nausab. Nagsugod ko sa pagbati 

og gugma sa akong mga estudyante. 
Nagpakabana ko niadtong wala ug 
nag-ampo usab alang kanila. Sa pagka-
human sa usa ka leksyon, magsugod 
ko sa pag-andam alang sa mosunod 
nga semana, aron makaangkon og 
panahon sa paghunahuna mahitungod 
sa mga kahigayunan sa pagtudlo. Hila-
bihan ang akong kalipay.”

Piho nga mga Tubag
Si Brad Wilson, usa ka presidente 

sa Sunday School sa Minnesota, USA, 
misiguro nga ang mga magtutudlo sa 
miting sa teacher council dili mobi-
ya hangtud ilang nahisgutan kon sa 
unsang paagi nga sila nausab tungod 
sa unsay ilang nakat-unan.

“Among gisunod ang gihatag nga 
outline sa Pagtudlo sumala sa Pamaa-
gi sa Manluluwas,” miingon si Brother 
Wilson. “Among gihisgutan ang mga 
kasinatian sa mga magtutudlo, dayon 
maghisgut kami sa usa sa gisugyot 
nga hilisgutan. Isip usa ka tigpahiga-
yon, mohatag ko og mga pangutana 
ug i-summarize ang mga hunahuna. 
Dayon among praktison ang impli-
mentasyon. Magbulag kami ngadto 

BangkawHosHaligi



12 L i a h o n a

sa ginagmayng grupo ug maghisgut, 
‘Unsay lahi nakong buhaton tungod sa 
among miting karon?’”

Si Ron Goodson, usa ka instruktor 
sa korum sa mga deacon sa sama nga 
ward, miingon nga nakadayeg siya sa 
iyang nakita kon sa unsang paagi si 
Brother Wilson “nagtudlo” sa coun-
cil. “Nag-istorya kami kon sa unsang 
paagi ang Manluluwas nagtudlo,” 
siya miingon. “Dayon samtang mabati 
nimo ang Espiritu, maghunahuna ka 
nga, ‘Mao kini butang nga kinahang-
lan akong sulayan sa akong klase.’ 
Ang paghunahuna bahin sa Manlu-
luwas makausab sa inyong pamaagi. 
Makuhaan na ang ‘kinahanglan gyud 
kong mag-andam og leksyon,’ ug 
madugangan ang bahin sa, ‘Unsa 

man ang gikinahanglan niining mga 
deacon ug unsaon nako sila sa pagta-
bang niana?’”

Nahinumduman niya ang pagsulat 
sa iyang journal, “Mitambong ko sa 
teacher council meeting karon, ug 
mao kini ang kinahanglan nakong 
buhaton.” Sa pagkatinuod, ang iyang 
journal puno sa ingon ana nga sulat. 
Karon mangandam na siya daan: 
“Pagsugod og sayo ug makadawat ka 
og mga pag-aghat sa tibuok semana.” 
Mangutana siya sa mga deacon kon 
unsa nay dagan sa ilang mga kinabu-
hi: “mas epektibo ko nga makatabang 
kanila kon mas makaila nako sila.” Ug 
iyang gidapit ang mga deacon nga 
motabang sa pagtudlo: “Samtang mita-
bang sila, nakat-on usab sila.” 3

Mipadayon Ko sa Pagkanta
“Sa among council, naghisgut  

kami kon sa unsang paagi ang musi-
ka makadapit sa Espiritu,” miingon si 
Jocelyn Herrington, usa ka magtutudlo 
sa Primary sa samang ward sa Min-
nesota. “Sa kaulahian, nagtudlo ko sa 
mga Sunbeams. Naghunahuna ko nga, 
mokanta ko samtang nag-kolor sila, 
ug maayo kini. Misugod ko sa pag-
kanta, ug mihunong silang tanan ug 
naminaw. Busa mipadayon ko sa pag-
kanta. Nakadala kini sa Espiritu, ug sa 
dihang nahuman nako, sila nagmati-
nahuron ug maghulat nga moistorya 
ko. Ug nag-istorya usab kami bahin 
niana [diha sa council], sa paghatag 
sa inyong mga pagpamatuod kon ang 
kahigayunan moabut. Mao nga ako 

DUGANG IMPORMASYON
Sa pagkat-on og dugang mahitungod sa mga miting  
sa teacher council ug Pagtudlo sumala sa Pamaagi  
sa Manluluwas, bisitaha ang teaching .lds .org.
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mihatag sa akong pagpamatuod sa 
mga pulong nga sila makasabut.”

Si Sister Herrington miingon nga 
mapasalamaton siya sa mga magtu-
tudlo sa Primary nga nalakip diha sa 
mga miting sa council. “Naghisgut 
kami mahitungod sa pagtudlo sa mga 
hamtong,” miingon siya, “apan si 
Brother Wilson moingon dayon, ‘Unsa 
man ang pagtudlo sa kabatan-onan? 
Unsa man ang pagtudlo sa mga bata? 
Iya kining ipahinumdom og balik 
kanamo nga ang tanang han-ay sa 
edad anaa diha.”

Gikan sa Council ngadto  
sa laing Council

Si Adam Martin, usa ka presidente 
sa Sunday School didto sa Calgary, 
Alberta Canada, nag-ingon nga 
mapasalamaton siya sa mga gisugyot 
gikan sa ward council. “Ang presiden-
te sa Relief Society o ang presidente 
sa elders quorum moingon, ‘Gusto 
namo nga ang magtutudlo magtutok 
niini,’ aron amo kining mahisgutan 
diha sa [miting] sa teacher council,” 
miingon siya.

Sa dihang unang gisugdan ang mga 
miting sa teacher council, ang mga 
magtutudlo wala makahibalo unsay 
gilauman, mao nga mihatag siya og 
daghang personal nga mga imbitas-
yon ug mipaila sa mga materyal sa 
training nga magamit diha sa teaching 
.lds .org. “Karon regular na kining gihi-
mo,” miingon siya. “Nakahibalo sila 
nga mao kini usa ka dapit aron mahis-
gutan unsay mga panghitabo.”

Usa ka bag-ohay nga miting nag-
tutok sa pagsunod sa Espiritu. “Nag-
hisgut kami mahitungod sa maayong 
pagpangandam apan wala mabalaka 
nga dili matudlo ang tanang butang,” 
miingon siya. “Usa ka sister miingon 
nga kanunay niyang gibati nga kina-
hanglan siyang mag-istorya bahin sa 
kada item diha sa iyang plano sa lek-
syon. Inyong makita nga siya nalam-
dagan sa dihang nag-istorya kami 

bahin sa pagsunod sa pagdasig sam-
tang kamo naggiya sa panaghisgutan.”

Dungan nga Magkaplag og  
mga Solusyon

Ang matag sitwasyon sa pagtudlo 
naglakip sa kaugalingon niining mga 
opportunidad, mga hagit, ug poten-
syal nga mga panalangin. Mao kana 
kon nganong epektibo ang council, 
tungod kay nagtugot kini sa mga 
magtutudlo, uban sa tabang gikan sa 
Espiritu, sa pagpangita ug pagkaplag 
sa mga tubag sa ilang piho nga mga 
hagit.

Si Geoffrey Reid, usa ka Presidente 
sa Stake Sunday School sa Arizona, 
USA, nag-ingon nga ang mga miting 
sa teacher coucil labing maayo kon 
masabtan sa mga magtutudlo ang 
ilang mga katuyoan ngadto sa council: 
“Dayon ilang makita nga makatabang 
sila sa usag usa.”

Ang stake, miingon siya, nagtutok 
sa pagtabang sa mga magtutudlo sa 
pag-usab sa paagi sa ilang paghuna-
huna nga, “Maayo ba akong gihimo” 
ngadto sa paghunahuna nga, “Giunsa 
kaha pagdawat ang mensahe?”

Si Marisa Canova, usa ka Primary 
teacher sa stake, nag-ingon nga agi 
og tubag sa pag-aghat nga iyang 
nabati diha sa teacher council, siya 
nagdasig na karon sa iyang mga 

KAUSABAN SA MGA 
MITING SA DOMINGGO  
SA 2018
Sugod sa Enero, ang mga kausaban 
anha diha sa Melchizedek Priesthood 
ug sa mga miting sa Relief Society. 
Kini nga mga kausaban pinasikad sa 
unsay nakat-unan sa mga miyembro 
diha sa mga miting sa teacher coun-
cil. Usa ka pagpasabut sa mga kausa-
ban, lakip sa bag-ong mga materyal 
sa leksyon, ipanghatag—sugod sa 
sunod bulan—sa mga edisyon sa 
komperensya nga mga magasin, sa 
Gospel Library app, ug sa LDS .org.

sakop sa klase sa Valiant 8 sa pag-
ampo alang sa matag-usa. Epektibo 
kana, apan tingali dili kana mahimo 
alang sa klase sa mga hamtong. “Ang 
pag-ampo alang sa kada miyembro 
sa dakong klase sa Gospel Doctrine 
tingali lisud kaayo,” miingon siya. 
“Maayo nalang, nga kadtong mga 
magtutudlo miingon, ‘Unsaon man 
kaha nato kana sa pagpahiangay sa 
atong klase?’ Ug magdungan kita sa 
pagkaplag og mga solusyon.

“Ang ginindutan nako bahin sa 
mga miting sa teacher council,” mii-
ngon siya, “mao nga makahatag kini 
kanato og panahon sa pagpamalan-
dong kon unsa nay dagan sa atong 
gibuhat. Makatabang nga maangkon 
ang pag-abag ug feedback, gibati nga 
kamong tanan nagtrabaho padulong 
sa samang tumong. Ganahan usab ko 
sa lain-laing mga punto nga daghang 
mga tawo nga makatampo diha sa 
miting. Makatabang kini kanako sa 
pagkonsiderar sa mga butang nga 
dili gayud nako ikonsiderar sa akong 
kaugalingon.”

Samtang moapil ug mopakigbahin 
kita diha sa mga miting sa teacher 
council, ang among panan-awon sa 
elepante nga gitawag og “pagtulun-
an sa ebanghelyo” nagkatin-aw. Sama 
ni Brother Sitole sa Africa, daghang 
mga miyembro sa Simbahan nga 
nakamatngon nga kon ang atong 
mga abilidad sa pagtudlo sumala sa 
pamaagi sa Manluluwas molambo, 
makausab kini dili lang sa paagi nga 
kita magtudlo apan sa paagi usab nga 
kita magkat-on. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
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Truth?” Friend, Mar. 2017, 2.

 3. Alang sa dugang mga sugyot, tan-awa  
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“Daghang [mga espiritu] ang nanghinaut nga ang 
ilang buhing mga higala mangalagad alang kanila 
diha sa mga templo,” misulti ang akong nitaliwan 
nga apohan sa tuhod dihang mipakita siya ngadto  
sa akong apohan A. C. Nelson.
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Presidente Nelson: Dihang ang akong apohan si A. C. Nelson usa 
pa ka batan-ong bana ug amahan, 27 anyos lang, ang iyang amahan 
namatay. Mga Tulo ka bulan ang milabay, ang iyang namatay nga 

amahan, ang akong apohan sa tuhod, miduaw kaniya. Ang petsa nianang 
pagduaw mao ang gabii sa Abril 6, 1891. Si Lolo Nelson nalipay kaayo sa 
pagduaw sa iyang amahan, nga iyang gisulat ang kasinatian diha sa iyang 
journal alang sa iyang pamilya ug mga higala.

“Diha nako sa higdaanan dihang si Papa misulod sa kwarto,” misulat si 
Lolo Nelson. “Miabut siya ug milingkod sa kilid sa higdaanan. Miingon siya, 
‘Ah, anak, tungod kay mubo ra kaayo ang akong panahon, nadawat nako 
ang pagtugot nga makaanhi ug makigkita nimo sulod sa pipila ka minutos. 
Maayo ra ang akong kahimtang, anak, ug daghan kaayo ang akong gimbu-
haton sukad ako namatay.’”

Dihang nangutana si Lolo Nelson unsa ang iyang gibuhat, mitubag ang 
iyang papa nga busy siya sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo sa kali-
butan sa espiritu.

“Dili ka makahunahuna, anak, kon unsa kadaghan ang espiritu nga 
anaa sa kalibutan sa espiritu kinsa wala pa makadawat sa ebanghelyo,” 
misulti siya. “Apan daghan ang midawat niini, ug usa ka talagsaong buhat 
ang natuman. Daghan ang nanghinaut nga ang ilang buhi nga mga higala 
mobuhat sa mga ordinansa alang kanila diha sa mga templo.”

Misulti si Lolo Nelson sa iyang amahan, “Moadto kami sa templo aron 
mabugkos nganha kanimo, Papa, sa pinakadaling panahon.” 

Mitubag ang akong apohan sa tuhod: “Mao kana, anak, ang usa sa rason 

Ni Presidente 
Russell M. Nelson
Presidente sa 
Korum sa Napu-
log Duha ka mga 
Apostoles
Ug ni Wendy W. 
Nelson

Atol sa ilang 2017 nga presentasyon didto sa RootsTech, 
si Presidente Russell M. Nelson ug ang iyang asawa, si 
Wendy, midapit sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nga ikonsiderar sa mainampuong paagi kon unsang 

matang sa sakripisyo ang ilang mahimo aron mas  
daghan ang buhat sa templo ug family history.

Ablihi 

Langit 
PINAAGI SA BUHAT SA  

TEMPLO UG FAMILY HISTORY

ANG  

PA
G

HU
LA

G
W

AY
 P

IN
AA

G
I N

I B
JO

RN
 T

HO
RK

EL
SO

N;
 B

AC
KG

RO
UN

D,
 C

EL
L 

PH
O

NE
, U

G
 T

AB
LE

T 
IM

AG
ES

 G
IK

AN
 S

A 
G

ET
TY

 IM
AG

ES



16 L i a h o n a

nga mianhi ako aron makigkita nimo. Mohimo pa kita og 
usa ka pamilya ug magkauban hangtod sa kahangturan.”

Dayon nangutana si Lolo Nelson, “Papa, tinuod ba ang 
ebanghelyo sigun sa gitudlo niining Simbahan?”

Mitudlo ang iyang papa ngadto sa litrato sa Unang Kapa-
ngulohan diha sa bongbong sa kwarto.

“Anak, kon unsa ka sigurado nga nakita nimo ang 
maong litrato, ingon ana usab ka sigurado nga tinuod ang 
ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Jesukristo adunay gahum 
sa pagluwas sa matag lalaki ug babaye nga motuman niini, 
ug walay laing paagi sila makabaton og kaluwasan sa 
gingharian sa Dios. Anak, pagmatinud-anon kanunay sa 
ebanghelyo. Pagmapainubsanon, pagmaampuon, pagmati-
nahuron sa priesthood, pagmatinuoron, pagmatinud-anon 
sa mga pakigsaad nga imong gihimo sa Dios. Ayaw gayud 
pagbuhat og bisan unsang butang nga dili makapahimuot 
sa Dios. Oh, pagka dakong panalangin ang ebanghelyo. 
Anak, pagbinuotan.”

Sister Nelson: Ganahan kaayo ko sa tanan niadtong mga 
P. “Pagmapainubsanon, pagmaampuon, pagmatinahuron sa 
priesthood, pagmatinuoron, pagmatinud-anon sa mga pakig-
saad nga imong gihimo uban sa Dios. . . . Pagbinuotan.” 
Unom ka mga P nga gihatud nganha kanimo sa imong mita-
liwan na nga apohan sa tuhod. Mora siya og si Presidente 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) uban sa iyang unom ka P.1

Presidente Nelson: Mao bitaw, dili ba? Bililhon kaayo 
nako nga ang akong apohan mobilin nianang record alang 
namo. Among nahibaloan nga ang mga anak sa iyang  
amahan wala madugay na-sealed ngadto kaniya. Busa  
ang rason alang sa iyang pagduaw natuman.

Ang Espiritu ni Elijah
Presidente Nelson: Usa ka mahinungdanon kaayong 

ngalan diha sa kasulatan nga nagpasabut kon nganong 
ang pamilya importante kaayo. Kana nga ngalan mao ang  
Elijah. Ang EL-I-JAH sa Hebreohanon literal nga nagpasa-
but nga “Ang Ginoo mao ang akong Dios.” 2 Hunahunaa 
kini! Nasagul diha sa pangalan ni Elijah mao ang Hebreo-
hanon nga mga termino sa Amahan ug sa Anak.

Sister Nelson: Si Elijah mao ang katapusan nga propeta 
nga naghupot sa gahum sa Melchizedek Priesthood sa pag-
bugkos sa wala pa ang panahon ni Jesukristo. Ang misyon 
ni Elijah mao nga siya motanom sa mga kasingkasing sa 
mga anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, 
ug ang mga kasingkasing sa mga anak mobati ngadto sa 
ilang mga amahan, aron sila mabugkos, o mahitabo “ang 
tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa iyang pag-
abut” ( Joseph Smith—Kasaysayan 1:39; emphasis gidu-
gang). Bug-at kana nga pagkasulti.

Presidente Nelson: Ganahan ko maghunahuna mahi-
tungod sa espiritu ni Elijah ingon nga “usa ka pagpakita sa 
Espiritu Santo nga nagsaksi sa balaanong kinaiya sa pamil-
ya.” 3 Sumala sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Ang gahum 
ni Elijah mao ang gahum sa priesthood sa pagbugkos diin 
ang mga butang pagabugkuson o pagabadbaron sa yuta 
mabugkos o mabadbad didto sa langit” (“Elijah”).

Sister Nelson: Busa kon moingon kita nga ang espiritu 
ni Elijah nagalihok sa mga tawo sa pag-awhag kanila sa 

A. C. Nelson, apohan ni  
Presidente Russell M. Nelson
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pagpangita sa nangamatay nga mga kaliwatan, 
kita nagpasabut nga ang Espiritu Santo nag-aghat 
nato sa pagbuhat sa mga butang nga motugot sa 
mga pamilya nga mabugkos sa kahangturan.

Presidente Nelson: Pagkanindot sa pagpaba-
lik sa kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang 
mga amahan pinaagi sa pagsulti sa mga impor-
tante nga mga istorya sa family history sa paagi 
nga sayon ug memorable. Tingali ang pagtinil og 
mga dokumento sa family history, mga istorya, 
mga litrato ug mga butang nga handumanan nga 
kanunay natong makita makapalig-on sa atong 
mga pagpamatuod (tan-awa sa Mosiah 1:5). Kon 
ato kining ibutang diha sa mga bungbong, sa 
atong mga lamisa, atong mga computer, atong 
iPad, ug bisan sa atong mga cell phone, siguro 
maaghat kita sa paghimo og mas maayo nga mga 
pagpili ug mas maduol ngadto sa Ginoo ug sa 
atong mga pamilya.

Kon kutob ra ta diha, hinoon, dili pa gayud 
igo ang atong nahimo. Isip mga miyembro sa 
Simbahan, ang atong kainteresado sa buhat sa 
family history madasig pinaagi sa instruksyon 
gikan sa Ginoo nga ang atong mga katigulangan 
dili mahingpit kon wala kita ug 
kita dili mahingpit kon wala 
sila (tan-awa sa D&P 128:15). 
Kana nagpasabut nga kita 
kinahanglan masumpay pinaagi 
sa sagrado nga mga ordinansa 
sa pagbugkos diha sa templo. 
Kita kinahanglan mahimong 
lig-on nga mga sumpay gikan 
sa atong mga katigulangan 
ngadto sa atong kaliwatan. 
Kon ang atong mga koleksyon 
sa mga istorya ug mga litra-
to mao na ang katapusan sa 
atong buhat—kon kita nakaila 
sa atong mga katigulangan ug 
nahibalo sa mga maanindut 
nga mga butang bahin nila, 
apan ato silang gipasagdan nga 
matanggong sa pikas bahin nga 
wala ang ilang mga ordinansa 
—kana nga pagpasagad dili 
makatabang sa atong mga 
katigulangan nga nagpabiling 
binilanggo ang espiritu.

Sister Nelson: Ang pagpreserbar sa karaang 
mga istorya importante, apan dili gayud kini 
angayng mokuha sa panahon sa atong pagkom-
pleto sa buhat sa ordinansa sa atong mga kati-
gulangan. Gikinahanglang mogahin kita og oras 
alang sa gikinahanglang impormasyon sa pagbu-
hat sa ordinansa sa atong mga katigulangan.

Presidente Nelson: Ug kana nagpasabut nga 
mosakripisyo sa panahon nga kasagaran atong 
gigahin sa lain-laing mga kalihokan. Gikinahang-
lan natong mogahin og dugang panahon sa tem-
plo ug sa pagbuhat sa pagsiksik sa family history, 
nga naglakip sa indexing.

Sister Nelson: Ang sakripisyo nagdala og 
panalangin sa langit.4 Napanalanginan ko sa 
pagkaplag sa daghang katigulangan kinsa akong 
nabati nga andam na sa paghimo og pakigsaad 
uban sa Dios ug sa pagdawat sa ilang mahi-
nungdanon nga mga ordinansa. Sa paglabay sa 
panahon, nakaamgo ko nga kon nagtrabaho ko 
sa usa ka makaluyang proyekto ug nahutdan na 
ko og panahon, kadasig, ug ideya, kon akong 
sakripisyohan ang panahon sa pagpangita sa 
gikinahanglang impormasyon sa pagbuhat sa 
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ordinansa sa pipila ka mga katigulangan o pinaagi sa 
pag-adto sa templo aron mahimong proxy alang kanila, 
ang mga langit maablihan ug ang kadasig ug mga ideya 
nagsugod sa pagdagayday. Sa bisan unsang paagi aduna 
ra gyud koy igong panahon nga maapas ang akong dead-
line. Imposible kaayo, apan mao gayud kini mahitabo sa 
matag panahon. Ang buhat sa templo ug family history 
naghatag kanako og hingpit nga kalipay nga wala dinhi sa 
kalibutan.

Family History ug Misyonaryo nga Buhat
Presidente Nelson: Kon akoy misyonaryo karong 

panahona, ang akong duha ka suod nga higala sa ward o 
branch diin ako nagserbisyo mao ang ward mission leader 
ug ang consultant sa ward temple ug family history.

Ang katawhan adunay kinaiyanhong tinguha nga mahi-
balo sa mga butang mahitungod sa ilang katigulangan. 
Nga mahimo nga usa ka natural nga oportunidad alang sa 
atong mga misyonaryo. Samtang nagkat-on ang mga mis-
yonaryo sa paghigugma sa mga tawo nga ilang gitudluan, 
sila mangutana mahitungod sa ilang pamilya sa natural 
kaayo nga paagi. “Buhi pa ba ang inyong mga ginikanan? 
Buhi pa ba ang inyong mga apohan? Nakaila ba kamo sa 
inyong upat ka nga mga apohan?” Ang panag-istoryahanay 
sayon ra kon kadtong maagni sa pakig-istoryahanay sa mga 
misyonaryo dapiton sa paghisgut mahitungod sa mga tawo 
nga ilang gimahal.

Nianang puntuha mahimo nang natural alang sa mga 
misyonaryo, lakip na sa mga miyembro nga misyonaryo, 
ang pagpangutana, “Aduna pa ba kay nailhan sa imong 
mga apohan sa tuhod? Kahibalo ba ka sa ilang ngalan?” 
Kalagmitan ang mga investigator wala makaila sa ngalan  
sa ilang walo ka apohan sa tuhod.

Unya ang mga misyonaryo makahimo niini nga sugyot: 
“Aduna koy higala sa among simbahan nga makatabang. 
Kon among makaplagan ang mga ngalan sa pipila o bisan 
ang tanan ninyong mga apohan sa tuhod, angay lang ba 
kining gahinan sa inyong mga oras aron masuta kon kinsa 
ang inyong mga apohan sa tuhod?” Siyempre, kana nga 
higala sa simbahan, mao ang consutant sa ward temple  
ug family history.

Sister Nelson: Naghunahuna ko nga makahupay 
alang sa mga misyonaryo nga masayud nga wala gayud 
sila mag-inusara kon sila mangita ug magtudlo niadtong 
kinsa andam modawat sa kamatuoran sa gipahiuli nga 
ebanghelyo ni Jesukristo. Si Presidente George Q. Cannon 
(1827–1901), kinsa miserbisyo isip usa ka magtatambag sa 
upat ka Presidente sa Simbahan, mitudlo nga niining mga 
ulahing adlaw, kadtong mga nagpamiyembro sa Simbahan 

nagpamiyembro tungod kay ang ilang mga katigulangan 
kanunay nga nag-ampo nga usa sa ilang kaliwatan sa pag-
pamiyembro sa Simbahan aron sila, ang mga katigulangan, 
mahimong makadawat sa mahinungdanong mga ordinansa 
pinaagi sa proxy.5

Kahimayaan: Usa ka Kalihokan sa Pamilya
Presidente Nelson: Ang kahimayaan usa ka kaliho-

kan sa pamilya. Pinaagi lamang sa makaluwas nga mga 
ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo nga ang mga pamil-
ya mahimaya. Maningkamot kita nga sa katapusan kita 
mahimong malipayon isip usa ka pamilya—na-endowed, 
nabugkos, ug naandam alang sa kinabuhing dayon diha sa 
presensya sa Dios.

Sister Nelson: Sa matag klase sa Simbahan nga atong 
tambongan, sa matag higayon kita mag-alagad, sa matag 
pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios, sa matag ordi-
nansa sa priesthood nga atong madawat, tanan nga atong 
buhaton diha sa Simbahan modala nato paingon sa bala-
ang templo, sa balay sa Ginoo. Adunay dako kaayo nga 
gahum nga maanaa alang sa magtiayon ug sa ilang mga 
anak pinaagi sa ordinansa sa pagbugkos kon sila motuman 
sa ilang mga pakigsaad.

Presidente Nelson: Sa kada adlaw nagpili kita kon 
asa kita gustong mopuyo sa kahangturan pinaagi sa atong 
paghunahuna, pagbati, pagsulti, ug pagbuhat. Ang atong 
Langitnong Amahan namahayag nga ang Iyang buhat 
ug ang Iyang himaya, mao ang pagpahinabo sa pagka-
imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa Iyang mga anak (tan-
awa sa Moises 1:39). Apan Siya gusto nga mopili kita nga 
makabalik ngadto Kaniya. Siya dili mopugos nato sa bisan 
unsa nga paagi. Ang tukma nga pagtuman sa atong mga 
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pakigsaad nagpakita Kaniya kon unsa kadako 
ang atong tinguha nga makabalik sa pagpuyo 
uban Kaniya. Ang matag adlaw nagdala kanato 
nga mas mapaduol o mas mahilayo sa mahima-
yaong posibilidad sa kinabuhing dayon. Matag 
usa nato kinahanglang motuman sa atong mga 
pakigsaad, maghinulsol sa kada adlaw, maning-
kamot nga mahimong mas sama sa Manluluwas. 
Mao ra gayud na ang paagi nga ang pamilya 
magkauban sa kahangturan. 

Sister Nelson: Kini ang akong pagpamatuod 
nga bisan unsa kaanindut sa inyong kinabuhi 
karon, o bisan pa sa ka walay kadasig ug kasubo 
niini, ang imong pag-apil sa buhat sa templo ug 
family history makapahimo niining mas maayo. 
Unsa ang gikinahanglan sa inyong kinabuhi 
karon? Dugang nga gugma? Dugang nga kalipay? 
Dugang nga self-mastery? Dugang nga kalinaw? 
Dugang nga mas makahuluganon nga mga 
gutlo? Dugang nga pagbati nga kamo nakahimo 
og kalainan? Dugang nga kalingawan? Dugang 
mga tubag sa inyong mga mahinuklugong mga 
pangutana? Dugang nga kinakasing-kasing 
nga relasyon sa uban? Dugang nga pagsabut 
sa unsay inyong nabasahan diha sa mga 
kasulatan? Dugang nga abilidad sa paghi-
gugma ug pagpasaylo? Dugang nga abilidad 
sa pag-ampo uban sa gahum? Dugang nga 
inspirasyon ug mamugnaon nga mga ideya 
sa imong trabaho ug sa ubang mga proyek-
to? Dugang nga panahon sa mga butang 
nga mas mahinungdanon?

Naghangyo ko kaninyo sa paghimo og 
sakripisyo sa panahon ngadto sa Ginoo 
pinaagi sa pagdugang og oras sa buhat sa 
templo ug family history, ug tan-awa unsay 
mahitabo. Kini ang akong pagpamatuod 
nga kon kita mopakita sa Ginoo nga seryo-
so kita mahitungod sa pagtabang sa atong 
mga katigulangan, maablihan ang mga 
langit ug kita makadawat sa tanan natong 
panginahanglan.

President Nelson: Mahimo kitang mada-
sig sa tibuok adlaw sa mga kasinatian sa 
uban mahitungod sa templo ug family his-
tory. Apan kinahanglan gayud nga mobuhat 
kita aron masinati sa kaugalingon ang hingpit 
nga kalipay. Gusto nakong ihatag ang hagit 
sa matag usa kanato aron ang maanindut 

nga pagbati niini nga buhat magpadayun ug gani 
molambo. Dapiton ko kamo nga ikonsiderar sa 
mainampoong paagi unsa nga matang sa halad—
labing siguro usa ka halad sa panahon—ang 
inyong mahimo aron mas daghan ang mabuhat  
sa family history ug sa templo niining tuiga.

Miapil kita sa buhat sa Makagagahom nga 
Dios. Siya buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Kini 
Iyang Simbahan. Kita ang Iyang mga anak sa 
pakigsaad. Siya makasalig nato. ◼
Gikan sa presentasyon sa RootsTech 2017 Family History Con-
ference didto sa Salt Lake City, Utah, USA, niadtong Pebrero 11, 
2017. Sa pagtan-aw sa rekording sa presentasyon sa English, 
Portuguese, o Spanish, bisitaha ang lds .org/ go/ 1017Nelson
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Mga Pagbunyag  

Ni Heather J. Johnson
Mga Magasin sa Simbahan

“Kinahanglan nga mahimo 
kitang mga tawo nga mati-
nuoron ug mahigugmaon 

nga tigtambong og templo,” miingon 
si Presidente Howard W. Hunter 
(1907–95). “Kinahanglang moadto 
kita sa templo kanunay . . . kon itugot 
sa personal natong mga kahimtang. 

Dili na kinahanglang maghulat. Ang tanang miyembro nga takus,  
lakip ang mga batan-on ug bag-ong mga miyembro, makaserbisyo sa templo karon.

Dili lamang kay moadto kita alang sa 
atong mga patay na nga kaliwat, apan 
alang usab sa personal nga panala-
ngin sa pagsimba sa templo, alang sa 
sagrado ug kasiguroan nga anaa sulod 
sa gibalaan ug gipahinungod nga mga 
bongbong” (“A Temple-Motivated 
People,” Ensign, Peb. 1995, 5).

Magamit kini nga tambag sa tanang 
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo  
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 

—bisan og bag-o ka pa nga miyembro. 
Basta takus ka lang, dili kinahanglang 
maghulat pa og panahon aron makasu-
lod sa templo. Human dayon sa imong 
bunyag ug pagkumpirma, makakuha 
dayon ka og limited-use nga rekomend 
sa templo.

Kini nga rekomend magtugot nga 
makasulod ka sa templo alang sa mga 
proxy nga bunyag ug pagkumpirma 
alang sa patay nang mga katigula-
ngan. Sa imong pagserbisyo ug pag-
simba sa templo, malig-on nimo ang 
imong pagpamatuod sa ebanghelyo.

Sa una niyang kasinatian sa templo, 
si Natalia Lorena Figueroa nga taga 
Argentina miingon, “Didto sa bunya-
ganan sa templo, akong nakita ang 
usa ka brother nga gibunyagan para 
sa akong lolo ug sa akong mga uyoan. 
Dayon gibunyagan ko para sa akong 
lola ug mga iyaan. Dili masabtan ang 
kalipay nga akong gibati. Mga luha 
midagayday sa akong mga mata, ug 
gibati nako ang kainit nga sukad wala 
nako mabati sa akong dughan.” Ang 
susamang mga panalangin naghulat 
niadtong mosarang para sa rekomend 
sa templo. ◼

MGA ANGAY HIBALOAN SA DILI KA PA MOADTO:  

sa Templo
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MGA PANGUTANA NGA KANUNAYNG GIPANGUTANA

sa kaugalingon nimong mga ordi-
nansa sa templo mahitungod  
sa endowment ug pag-seal.

Unsaon nako sa pagplano sa 
pag-adto sa templo?
•  Paghangyo og lider sa ward o branch 

sama sa ward mission leader o 
presidente sa Relief Society, alang sa 
tabang nga maplano ang pagbisita 
sa templo.

•  Ang iskedyul para sa bunyag nga 
himoon sa templo gi-post sa internet 
diha sa temples .lds .org. Mahimo 
usab nga manawag ka sa templo 
para sa impormasyon.

•  Kon unang higayon pa nimo kini 
nga pagtambong, pwede nimong 
tawagan ang templo para ma- 
iskedyul ang appointment. Niining 
paagiha maandam sila sa pag-abi-abi 

ug pagpasabut kon unsay buhaton 
nimo sa templo.

•  Isul-ob ang imong sinina nga pang-
simba ngadto sa templo.

•  Pagdala og ikailis nga puti nga 
pang-ilalom nga sapaw. Ang ubang 
templo dunay magamit nga pang- 
ilalom nga sapaw, apan ang uban 
wala. Mopagamit ang templo og 
puti nga isul-ob ug tualya.

Unsa ang akong mapaabut kon 
motambong ko sa templo sa 
paghimo og mga proxy nga  
bunyag ug pagkumpirma?
•  Kon mosulod ka sa templo, una 

moadto ka sa recommend desk. 
I-check sa temple worker ang imong 
rekomend.

•  Ang mga lalaki ug babaye moadto 
dayon sa managlahi nga ilisanan. 
May andam nga pribadong mga 
locker sa imong pag-ilis sa puti nga 
jumpsuit.

•  Tultulan ka sa mga temple worker  
asa ka moadto aron mahimo 
ang mga proxy nga bunyag ug 
pagkumpirma.

•  Ang mga pagbunyag ug pagkum-
pirma nga imong himoon susama ra 
sa kaugalingon nimong pagbunyag 
ug pagkumpirma, apan kini imong 
gihimo para ug alang sa tawo nga 
patay na.

•  Human nimo mahimo ang mga ordi-
nansa, mobalik ka sa ilisinan ug isul-
ob ang kaugalingon nimong sinina.

•  Walay angayang ikahadlok ang 
pagsulod sa templo. Bisan asa anaa 
ang mga temple worker sa sulod sa 
templo. Motabang sila nimo.

Unsaon nako sa pagkuha og 
limited-use nga rekomend?
•  Kinahanglan 12 o pataas ang imong 

edad ug takus ka nga miyembro sa 
Simbahan. Ang mga lalaki kinahang-
lang makadawat na sa Aaronic 
Priest hood, nga sa kasagaran mada-
wat mga usa ka semana human sa 
ilang bunyag.

•  Aron makadawat og rekomend, 
interbyuhon ka sa imong bishop 
o branch president. Ang interbyu 
susama ra sa pag-interbyu kanimo sa 
wala ka pa bunyagi. Hisgutan ninyo 
ang imong pagpamatuod sa ebang-
helyo ug ang imong pagsunod sa 
mga sugo.

•  Magamit ang rekomend sulod sa usa 
ka tuig.

Unsa ang ubang mga panala-
ngin sa pagbaton og limited-use 
nga rekomend?
•  Maserbisyuhan nimo ang patay na 

nimong mga katigulangan ug ang 
uban nga patay na pinaagi sa pag-
himo og mga proxy nga bunyag ug 
pagpakumpirma alang kanila.

•  Mapahinumduman ka sa kaugali-
ngon nimong bunyag ug pagkumpir-
ma ug sa mga pakigsaad nga imong 
gihimo.

•  Bisan og dili ka makatambong kanu-
nay sa templo, madala-dala nimo 
ang imong rekomend isip maka-
nunayong pahinumdom sa templo 
ug sa imong mga komitment nga 
mahimong takus nga motambong.

•  Ang pagpakabuhing takus alang sa 
limited-use nga rekomend makata-
bang nga maandam ka sa pagdawat 
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Pagpangita og  
kasulbaran sa Problema  

sa Inyong Kaminyoon
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Ni S. Brent Scharman
Retirado nga magtatambag,  
LDS Family Services

Si Matt ug Margaret (tanang 
ngalan giusab) mipalong sa 
telebisyon human sa pagtapos 

sa sesyon sa kinatibuk-ang kompe-
rensya. Ang mga mensahe makada-
sig, ug nalipay sila sa maayo kaayong 
palibut nga misanap sa ilang panima-
lay nianang katapusan sa semana.

Walay makalabaw sa kasagmuyo 
ni Matt ug Margaret dihang wala 
dangti og 24 oras human niadto, 
grabe ang ilang panaglalis mahitu-
ngod sa bonus ni Matt nga wala nila 
dahumang moabut, kon ila ba kining 
tigumon o gastuhon para sa sinina 
nga pang-eskwela sa magulang nga 
mga anak. Wala masulbad ang panag-
lalis, ug giatubang na lang ni Matt ug 
Margarett ang laing buluhaton nga 
daw wala magkasinabut.

Aron makamugna og malungtaron, 
malipayong kaminyoon, ang magtia-
yon kinahanglang makakat-on unsa-
on pagsulbad og mga problema aron 
ang matag usa mobati nga nasabtan 
ug mahimo ang mga desisyon nga 
naglakip og panag-uyon.

Espiritwal nga Pasidaan ug Giya
Ang mga kasulatan ug mga 

pulong sa propeta ug mga apostoles 
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naghatag og igong mga pahimang-
no mahitungod sa panagbingkil. Sa 
3 Nephi atong mabasa, “Siya nga may 
espiritu sa panagbingkil dili gikan 
kanako, apan gikan sa yawa, kinsa 
mao ang amahan sa panagbingkil” 
(3 Nephi 11:29). Si Elder M. Russell 
Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mitudlo nga si Satanas 
“naningkamot nga magkasumpaki 
ang amahan ug inahan. Nag-agni siya 
sa mga anak nga mahimong supakan 
sa ilang mga ginikanan. . . . Nasayud 
si Satanas nga ang pinakasigurado 
ug epektibong paagi sa pagbabag sa 
buhat sa Ginoo mao ang pagpaminus 
sa kaimportante sa pamilya ug kabala-
an sa panimalay.” 1

Ang panaglahi sa opinyon, kinaiya, 
o kaagi dili kapugngan, apan may 
igo kitang mga kapanguhaan aron 
matabangan kita unsaon kini sa pag-
sulbad. Ang mga doktrina ug instruk-
syon nga gitudlo sa Dominggo nga 
pagsimba ug ang mga publikasyon sa 
Simbahan makatabang ug pweding 
masuportahan og maayong kalidad 
nga impormasyon kon gikinahang-
lan. Makakat-on ang mga magtiayon 
og mga pamaagi unsaon sa pagsul-
bad ang problema. Ang inspirasyon 
mosangput sa kausaban sa kasingka-
sing nga mopahumok sa matag magti-
ayon gikan sa sulod.

Talagsaong 
mga panala-
ngin moabut 
gumikan sa 

pagsulbad sa 
mga problema 
kon naa ang 

paghigugmaay 
sa usag usa.
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Mipahimangno si Presidente 
Thomas S. Monson: “Ang uban sa 
atong labing dakong mga oportu-
nidad sa pagpakita sa atong gugma 
anaa sa sulod sa atong kaugalingong 
panimalay. Ang gugma kinahanglang 
mao ang sentro sa kinabuhi sa pamil-
ya, apan usahay dili ingon niini. Adu-
nay sobra ka walay pasensya, sobra 
nga panaglalis, sobrang panag-away, 
sobrang hinilakay.” 2

Kon magpadayon ang kasamok 
ug moguba sa kinabuhing pamilya, 
magkagrabe ang epekto sa problema, 
lakip ang kakulang sa maturidad, 
pagkahakog, tinguhang makaang-
kon og gahum, ug garbo. Mitudlo 
si Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) nga, “Dugay na akong 
mibati nga ang labing dako nga 
hinungdan, sa usa ka malipayong 
kaminyoon mao ang pagpakabana 
alang sa kahupayan ug pagkatawo 
sa kapikas. Kasagaran ang kahakog 
mao ang nag-unang hinungdan nga 
makaingon sa panaglalis, panagbu-
lag, diborsyo, ug masulub-ong mga 
kasingkasing.” 3

Si Elder Marvin J. Ashton (1915–
94) sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mikomentaryo: “Kon 
ikonsiderar sa usa ka tawo ang dili 
maayong pagbati ug ang pagkadili 
makahimuot gumikan sa panagbing-
kil, maayong ipangutana ang, ‘nga-
nong moapil man ko?’ . . .

“. . . Importante ang pagkahibalo 
nga kita ang nagpili sa atong kinaiya. 
Ang gamut niini nga isyu mao ang 
karaan nang problema sa garbo.” 4

Bisan unsa pa ang hinungdan, 
gikinahanglan nato ang pagkat-on 
og bag-ong mga kahanas ug pahu-
mukon ang atong kasingkasing kon 
magpadayon man ang problema.

Pagkat-on 
pag-adjust sa 
usag-usa nga 
estilo sa bag-

ong magtiayon

Natural nga 
kalahian tali 
sa lalaki ug 

babaye

Tensyon 
gumikan sa 

kakapoy

Managlahing 
opinyon kon 
unsaon sa  

pagpadako ang 
mga anak o 

pagdumala sa 
panalapi

Reaksyon bahin 
sa mga bata 

nga nagkat-on 
sa paggamit sa 

kabubut-on

Magkalahi sa 
butang nga 
gusto ug dili 

gusto

Nanubrang 
reaksyon sa 

kakapoy

Kakulang sa 
pagsabut o 
kakulang sa 
kahanas sa 
pagsulbad 

sa problema

Mga Hinungdan sa Problema
Dunay daghang hinungdan sa problema, magsugod sa personal nga 

opinyon ngadto sa naandan nang estilo sa komunikasyon. Dugang sa 
pagbuntog sa kahakog ug kakulang sa maturidad, atubangon sa magtia-
yon ang ubang komon nga hinungdan sa problema sama sa mosunod:
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7  

KA MGA TIP  
ALANG SA  

PAGPAKALMA
Pangita og lahi nga 
butang nga ikapuli. 

Pilia ang paghunahu-
na og laing butang o 

maglakaw-lakaw.

Isulat ang imong mga hunahuna.  
Para sa uban, makatabang kini nga makamatngon  

ka sa imong kaugalingon.

Ipagawas ang imong 
pagbati sa mabungahon  

nga pamaagi.  
Ang pagsinggit sa imong mga 
pagbati dili makatabang “nga 
mawala kana nga mga pag-
bati.” Kon padayon nimong 

ipagawas kini sa masuk-anong 
paagi, mas magkangil-ad ang 

imong mga pagbati.

Paminaw og makapakalma nga musika 
o pagbasa og makabayaw nga literatura.

Sugdi og usab.  
Hununga dayon sa pagsugod  

pa lang sa panaglalis. Ang 
research nagpakita nga ang unang 

tulo o lima ka minutos nga pag- 
istoryahanay maoy sinugdanan 

kon unsay mosunod. Ingna, 
“Nagpadulong na kini sa hiwi nga 
direksyon. Magsugod ta og lahi.”

Diha-diha dayon susiha ang imong mga hunahuna.  
Sa atong sanglitanan, mahimo rang ingnon ni Marilyn ang iyang 
kaugalingon, “Daw ako ang husto, apan over-acting ra kaayo ko. 

Ang akong relasyon sa akong bana mas importante kanako  
kay sa among gilalisan.”

Tuguti nga mokalma 
ang imong pagbati  
sa dili pa nimo paningka-
mutan ang pagsulbad og 
problema. Paabuta nga 

mawagtang na ang nag- 
impluwensya nga kasuko  

sa imong utok.

Mga Pahimangno mahitungod sa Kasuko
Daghang problema sa kaminyoon o pamilya motumaw 

tungod sa walay kontrolar nga kasuko. Kon dili kita mag-
amping, masundan nato ang kasuko sa pagsigi og hunahu-
na kon unsay gihimong sayop sa atong kapikas ngari nato. 
Kon magkataas ang atong paghambin nga gisaypan kita 
mas magkadaghan ang matigum natong ikapangatarungan. 
Kining padayon nga negatibong hunahuna magpugong sa 
atong pagkalma, ug kon ang sunod nga bul-og sa kasuko 
motumaw sa dili pa masulbad ang una, ang bug-at nga 
pagbati modugang sa kapungot.

Sama pananglit, sa sesyon sa pagsabut-sabut, gihu-
lagway ni Marilyn ang kangil-ad sa pagbati nga 
mihigda sa higdaanan human siya ug ang iyang 

bana nagkasininggitay. “Nasayud kong ako ang husto,” 
miingon siya. “Nasayud kong pasigaon ra niya ang suga 
ug mangayo’g pasaylo, apan wala. Sa akong pagsigi og 
hunahuna niini, misamot ang akong kalagot. Dihang nag-
sugod siya sa paghagok, wala ko kapugong—mibarug ko 
ug gisinggitan na usab nako siya’g kadaghan dayon nana-
og ko. Makatuo ka ba nga wala gihapon siya mangayo’g 
pasaylo?” Ang ehemplo ni Marilyn usa ka maayong ehem-
plo sa dili kamao nga mopugong sa kasuko.

Ang naandang kinaiya, bisan ang mga ginagmay, ingon 
og lisud wagtangon. Apan ang mga magtiayon makakat-on 

og mga kahanas nga makatabang. Aniay pipila ka maka-
tabang nga kinaiya:
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1. Pagpahayag sa mga Opinyon 2. Pagsuhid sa mga Problema 3. Pagpili og mga Sulbad  
para sa Managtiayon

Ang matag indibidwal 
mopaambit og mga panglan-
taw sa matinuoron apan dili 
sa bangis nga paagi. Usahay 
ang mahunahunaong pagpa-
malandong makasulbad sa 
problema kon maklaro nga 
ang pagkasumpaki naggikan 
lamang sa sayop nga pagsa-
but. Sama pananglit, ang usa 
ka asawa kinsa nagtuo nga 
kaugalingon ray gihunahuna 
sa iyang bana sa pagpu-
gos nga pakuyugon siya sa 
pagtan-aw og high school 
basketball game imbis mang-
gawas para sa dinner date, 
tingali makasabut nga ang 
iyang bana dili kaayo inte-
resado sa basketball kondili 
aron makita nga gihatagan 
niya’g pagtagad ang usa ka 
player nga wala na motam-
bong sa iyang Sunday School 
class.

Ang magtiayon mosu-
hid sa mga problema sa 
mas lawom nga lebel. Ang 
focus anaa sa pagsabut ug 
pagdawat sa problema sa 
usag usa. Sa pagpadayon 
sa sanglitanan mahitungod 
sa basketball, ang asawa, 
samtang misabut sa kabalaka 
sa iyang bana para sa estud-
yante, tingali nagtuo nga ang 
iyang bana dunay pattern 
nga kanunay niyang unahon 
ang panginahanglan sa uban 
kay sa ilang kaminyoon. 
Niining sitwasyuna, ang mas 
mahunahunaong diskusyon 
kinahanglang himoon diin 
ang matag usa mopahayag 
sa ilang mga pagbati sa 
masinabtanong paagi ug ang 
panagsumpaki mapulihan og 
kooperasyon.

Ang managtiayon magtambaya-
yong sa pagpangita’g maayong mga 
solusyon. Ang tutukan mao ang unsay 
mahimo sa matag usa aron mahatagan 
og tubag ang mga problema kay sa 
unsay mahimo sa ilang kapikas. Ang 
ingon niana nga negosasyon maoy 
pagsulay sa maturidad ug pailub 
apan, sa ngadto-ngadto, mosangput 
sa pagtuo nga ang kasiguroan anaa 
pinaagi sa pagpahayag sa mga pag-
bati ug kamasaligon nga ang mga 
tinguha sa tawo mahatagan ra diay og 
kasulbaran. Ang magtiayon sa giga-
mit nato nga sanglitanan pwede ra 
untang magsabut nga mogahin og usa 
ka Biyernes sa gabii nga magkuyog 
sa dula sa basketball, usa ka Biyernes 
sa gabii diin ang bana mag-inusarang 
moadto sa dula, ug duha ka Biyernes 
sa gabii nga maghimo og mga kaliho-
kan ang magtiayon. Dili kaayo sama 
kaimportante kon giunsa pagpili sa 
magtiayon ang paggahin sa Biyernes 

sa gabii kay sa makatagbaw nga 
kalidad sa proseso sa paghimo 
og desisyon tali nilang duha.

Mga Lakang sa Pagsulbad sa Problema
Strengthening Marriage [Pagpalig-on sa Kaminyoon], ang usa ka manwal sa LDS Family Ser-

vices, nagrekomendar og tulo ka lakang sa pagsulbad og problema: (1) pagpahayag sa mga opin-
yon, (2) pagsuhid sa mga problema, ug (3) pagpili og mga sulbad para sa managtiayon.5 Kini nga 
mga lakang gibasi sa komunikasyon ug matang sa pagpaambit nga naglakip sa kooperasyon ug 
hisgutan ang mga isyu sa tanan nga adunay labut.
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Mga Lagda sa Paghisgot  
og mga Problema
Gilista dinhi sa ubos ang pipila ka mga 
ideya nga posibling makapalambo og 
malampusong sulbad sa problema:

•  Pangayo og espirituhanong tabang.
•  Mohukom og oras ug dapit nga 

mag-istoryahanay kon dunay 
seryusong kasaysayan sa mga 
problema.

•  Tinguhaon ang pagsabut imbis 
makiglalis.

•  Tuguti nga moistorya ang imong 
kapikas.

•  Mosulti og hinay ug 
pagmabination.

•  Hunong og kadiyot kon 
gikinahanglan.

•  Mogamit og maayong mga pulong.
• Ayaw pagpalayo sa gihisgutan. 

Hisguti lang ang kasamtangan nga 
problema.

•  Ayaw gayud gamita ang kabangis.
•  Ayaw panghulga og diborsyo o 

panagbulag.
•  Pangita og makaya rang mga 

solusyon, sama sa “Ako ang mag-
ampo sa pamilya, ug ikaw ang mag-
conduct sa family home evening.”

•  Maghimo og lahi nga aksyon sa 
wala molampus nga plano.

•  Magsabut og usa ka neutral 
nga pahinumdom, sama 
sa “Ang kalendaryo maoy 

atong pasultihon kon si kin-
sa na karon ang manghu-
gas sa plato.”

•  Mag-evaluate og 
usab ug usbon ang 
mga solusyon kon 
gikinahanglan.

Mga Resulta sa Pagsulbad sa Problema
Talagsaong mga panalangin moabut gumikan sa pagsulbad sa mga 

problema kon naa ang paghigugmaay sa usag usa. Maglakip kini sa 
seguridad; personal nga kalamboan, nga moresulta sa malinawon nga 
pagbati; naglambo ang pagtuo; naglambo nga kinaiya; ug personal nga 
pagkamatarung.

Kon ang problema nasulbad na, bag-ong mga pattern ang mopuli. 
Dayon moabli ang mga pultahan para mapahayag sa mga magtiayon 
ang positibong mga hunahuna ug ikapakita ang pagsuportahay. Si Sister 
Jean B. Bingham, Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society, miingon: 
“Ang mga pulong adunay makatingala nga gahum, kini mao ang pagdasig 
ug ang pagpaluya. Tingali mahinumduman natong tanan ang negatibong 
mga pulong nga magpaluya kanato ug ang uban litukon uban sa gugma 
nga makadasig sa atong espiritu. Ang pagpili nga positibo ra ang isulti—
ug ang uban—mobayaw ug molig-on sa mga anaa sa palibut kanato ug 
makatabang sa uban sa pagsunod sa pamaagi sa Manluluwas.” 6

Ang mga magtiayon nga nakahimo’g taas og tagal nga kalamboan sa 
pagsulbad sa problema miani og madanihong mga ganti. Usa ka bana 
nga kanhi adunay gubot nga relasyon miingon, “lisud hunahunaon ang 
paghinumdom sa nanghitabo kaniadto ug tuohan nga kadto tinuod. 
Nganong nahimo man nako ang pagtratar og sama niadto sa akong asa-
wa? Nagpasalamat ko sa Espiritu nga mitabang nako nga akong matagad 
ang akong asawa ug sa pailub nga gipakita sa akong asawa kanako.”

Panapos
Ang pagbuntog sa problema nagkinahanglan og mahunahunaong 

paningkamot ug paglihok. Ang pinakaangay nimong sunod nga isulti 
o buhaton makasugod og positibong mga pattern sa komunikasyon sa 
inyong kaminyoon. Ikaw usab makaani og mga bunga sa Espiritu sama 
sa nasinati sa mga Nephite: “Walay panagbingkil diha sa yuta, tungod 
sa gugma sa Dios nga anaa sa mga kasingkasing sa mga katawhan.

Ug wala nay mga kasina, ni panagbangi, ni kagubot . . . ; ug sa 
pagkamatuod wala nay mga katawhan nga labaw pa ka malipa-
yon sa tanan nga mga katawhan” (4 Nephi 1:15–16). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Ni Darren Wilcox

Niadtong 2016, ang akong asawa nga si Nancy namatay 
human sa 11 ka tuig nga pag-antus sa kanser sa totoy. 
Ang labihang kasubo nga akong gibati sa unang mga 

bulan human sa iyang pagkamatay lisud ihulagway sa tawo 
nga wala makasinati og ingon niini nga pagkawala. Kasub-
anan, kasakit, kapait, kahapdos—walay usa niining mga 
pulonga ang makahatag og hustisya. Dili kadto maagwanta.

Ang Makaayo nga Gahum sa Manluluwas
Dugay na kong nakasabut nga si Jesukristo “nakasinati 

sa tanan nga mga butang” (D&P 88:6) aron Siya “[maka-
hatag og kahupayan o tabang] sa iyang mga katawhan 
sumala sa iyang mga kahuyang” (Alma 7:12). Nagpasabut 
kini nga ang gahum sa Pag-ula sa Manluluwas milapas pa 
sa paghatag og Pagkabanhaw ug katubsanan gikan sa mga 
sala. Pinaagi niini nga gahum, Siya usab makaayo kanato 
sa mga panahon sa atong pag-antus ug panginahanglan. Sa 
akong kasub-anan, diha-diha dayon—daw sa kabalaka—
naningkamot kong makat-on unsay angay nakong buhaton 
aron moepekto kini nga aspeto sa gahum sa Manluluwas 
sa akong kinabuhi. Sulod sa mga semana akong gisiksik 
ang mga kasulatan ug mga pakigpulong sa mga General 
Authorities sa Simbahan. Tinuoray kong mituo nga, tungod 
sa Iya mismong kasakit ug sakripisyo, nahibalo ang Manlu-
luwas sa kasakit nga akong gisinati. Apan sa unsang paagi 
ang pagkahibalo Niya niana makatabang kanako? Tungod 
kay giantus Niya kini para kanako, unsay kinahanglan 
nakong buhaton aron madawat ang tabang nga nasayran 
Niya pinaagi sa Iyang pag-antus kon unsaon sa paghatag?

Human sa daghang pagsiksik, pagtuon, pag-ampo, ug 
pagsimba sa templo nagsugod ko sa pagkasabut. Una sa 
tanan, nagsugod nga klaro nakong nakita nga ang Ginoo 

naa na diay nagtabang, naghupay, ug nagsuporta sa akong 
pamilya, ilabi na sa mga semana nga nagsingabut ang 
kamatayon ni Nancy. Dunay kahibulongang espiritwal nga 
mga kasinatian nga karon akong naamguhan nga mga 
panalangin gikan sa makaayo ug makapalig-ong gahum 
nga pwede natong madawat tungod sa Pag-ula sa Manlulu-
was. Ug ang pagkahibalo nga ang Manluluwas nag-atiman 
na diay kanamo sa tinagsa kaayo nga paagi, labihan ka 
makahupay. Sama ni Shadrach, Meshach, Abed-nego sa 
karaan, Siya among kauban sa “hudno nga nagdilaab sa 
kalayo” (Daniel 3:17) sa among kasakit.

Salig sa Ginoo
Nakat-unan sab nako nga dunay ubang butang nga 

gikinahanglan gikan kanamo aron madawat ang kahupa-
yan ug pagkaayo gikan sa Ginoo. Ang pinakaimportante, 
kinahanglan nga mosalig kami Kaniya. Butang kana nga 
lisud buhaton. Nganong mosalig pa man ko sa Dios kon 
sa unang dapit pwede ra diay Niyang pugngan ang pagka-
matay ni Nancy? Agig tubag niini nga pangutana, padayon 
kong namalandong sa butang nga gisulti sa Ginoo kang 
Propeta Joseph Smith:

“Kamo dili makakita uban sa inyong kinaiyanhon nga 
mga mata, alang karon nga panahon, sa paagi sa inyong 
Dios mahitungod niadto nga mga butang nga moabut sa 
umaabut, ug ang himaya nga mosunod human sa daghan 
nga kalisdanan” (D&P 58:3).

Napanalanginan kita og daghang timailhan diin ang 
matang ug tayming sa kamatayon ni Nancy nahitabo suma-
la sa kabubut-on sa Ginoo. Akong nasabtan nga ang mahi-
gugmaon ug nahibalo sa tanan nga Amahan mitugot nga 
mag-antus kita niining mga butanga tungod, kay sa hingpit 

Pagpangita  

Unsay kinahanglan nakong buhaton aron moepekto ang  
makaayo nga gahum ni Jesukristo sa akong kinabuhi?
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Niya nga plano alang sa kahimayaan sa among pamilya, 
kini nga kasakit gikinahanglan. Sa pagkasayud niana, 
akong nasabtan nga ang akong bahin sa Iyang plano dili 
lang ang paglahutay niini apan aron “molahutay pag-ayo” 
(D&P 121:8). Aron akong mapahinungod kini nga kalisda-
nan Kaniya, dili lang kay matabangan ako apan mabalaan 
usab. Nasinati na nako kini sa daghang paagi.

Natambagan na nako ang among mga anak nga buhaton 
nila unsay akong nakat-unan mismo niini nga proseso:

•  Tuguti nga ang kahapdos sa malisud mga kasina-
tian nga modala kanimo ngadto sa mas maayong 
pagkadisipulo.

•  Ibu-bu ang imong kasingkasing sa pag-ampo.
•  Kon mobati ka og kasuko sa Dios nganong gitugot 

ang trahedya nga mahitabo, hangyoa Siya nga puli-
han kana nga kasuko og pagtuo ug pagtuman.

•  Ipakigsaad nga higugmaon nimo Siya ug magmati-
nud-anon hangtud sa katapusan.

•  Tun-i og maayo ang mga pulong sa Dios—gikan sa 
mga kasulatan ug mga pakigpulong ug mga sinu-
lat sa modernong mga propeta ug dinasig nga mga 
magtutudlo.

•  Moadto sa templo nga gutom nga matudloan sa mga 
butang sa kahangturan.

•  Pangita og mga tawo nga nakasinati og personal 
nga mga trahedya nga naghulga sa ilang pagtuo, ug 
lig-ona sila pinaagi sa imong pagpamatuod niini nga 
mga doktrina.

Usa ka Apostolikanhon nga Saksi
Mga usa ka bulan human sa kamatayon ni Nancy, dunay 

usa ka gabii nga ang kasubo makahugno gayud. Tibuok 
adlaw kong mibati og tumang kasakit ug kasubo. Nahi-
numduman nako si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles nga nagtudlo nga “ang 
dalan sa kaluwasan kanunay mogiya . . . agi sa Getsema-
ni.” 1 Bisan dili ikatandi ang akong pag-antus sa Manlulu-
was, nianang gabhiona gilibutan ang akong kaugalingon sa 
“kalisud ug pait nga mga higayon.” 2

Human kini masinati sulod sa panahon ug pag-ampo 
alang sa tabang, dunay misulod sa akong hunahuna nga 
usa ka butang nga akong nabasa ug gi-bookmark sa akong 
computer mga tuig nang milabay. Akong gipangita ang 
dokumento ug gi-scroll down aron makit-an kini. Interbyu 
kadto kauban ni Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles (1928–2015) diin gipangutana siya 
mahitungod sa pagkamatay sa iyang asawa nga si Jeanene 
niadtong 1995 tungod sa kanser. Mitubag si Elder Scott, “Una 
sa tanan, . . . wala siya mawala kanako. Anaa ra siya sa pikas 
bahin sa tabil. Na-sealed kami nianang balaan nga ordinansa 
sa templo, ug magkauban kami sa hangtud.” 3

Nianang gabhiona nabati nako ang kusog nga implu-
wensya niadtong mga pulong nga wala pa nako sukad 
mabati. Sama kadto sa usa ka parola nga gipasiga sa 
mangitngit nga kagabhion. Wala pa ko kabasa og butang 
nga may ingon ka lawom nga epekto ngari kanako. Ang 
kangit-ngit ug ang kahapdos nahanaw. Sama kadto kang 
Alma dihang siya “wala na mahinumdom sa [iyang] mga 
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kasakit” (Alma 36:19). Kini nga apostolikanhong saksi 
midulot kanako hangtud sa akong kahiladman. Natingala 
ko nga ang konsepto nga akong nasabtan sukad sa pagka-
bata sa kalit daw nahimong makahuluganon kaayo. Pada-
yon ang akong katingala sa unsang paagi nahibaloan ni 
Elder Scott ang butang nga ingon niini. Ug nianang higa-
yuna, akong naamguhan nga nasayud usab ako niini. Kon 
magmatinud-anon ko, maangkon nako ang tanang pagla-
um nga naangkon ni Elder Scott. Samtang piho nga dunay 
kasub-anan ug pagbangutan sukad niadto, wala na gyud 
ko mobati sa tumang kasakit ug kasubo nga akong nasinati 
nianang gabhiona.

Gahum kini nga gipadangat ngari kanato sa Manluluwas 
aron itabang atol sa atong mga pagsulay. Nasayud ko nga 
ang kaguol sa among pamilya dili hingpit nga mawala, 
apan gilamoy kini sa gitawag og “pangpalig-on” ug “pang-
pahingpit” nga mga panalangin sa Pag-ula sa Manluluwas.4 
Nagkaduol kami sa Manluluwas, mibati sa iyang kasiguro-
an, ug nakapadayon pinaagi sa pihong pundasyon gumi-
kan sa among mga pakigsaad. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Georgia, USA.
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GILIG-ON NI JESUKRISTO
“Gitudlo ni Isaias nga ang Mesiyas mopas-an sa 
atong ‘kasakitan’ ug sa atong ‘mga kasub-anan’ 
(Isaias 53:4). Gitudlo usab ni Isaias ang mahitungod 
sa Iyang paglig-on kanato: ‘Ayaw kahadlok; kay ania 
ako uban kanimo: ayaw pagtalaw; kay ako mao ang 
imong Dios: palig-unon ko ikaw’ (Isaias 41:10). . . .

“Ug sa ingon atong nakita nga tungod sa Iyang 
Pag-ula, ang Manluluwas adunay gahum sa pagtabang 
—sa pag-abag—sa tanang sakit ug kasakit sa kina-
buhi. Usahay ang Iyang gahum moayo og usa ka 
kahuyang, apan ang kasulatan ug ang atong kasina-
tian nagtudlo nga usahay Siya motabang o moabag 
pinaagi sa paghatag kanato og kalig-on o pailub sa 
paglahutay sa atong mga kahuyang. . . .

“. . . Ang Pag-ula sa atong Manluluwas nakahimo 
og labaw pa kay sa pagpasalig kanato sa pagka-
imortal pinaagi sa pagkabanhaw sa tanan ug pagha-
tag kanato sa oportunidad aron kita malimpyuhan 
gikan sa sala pinaagi sa paghinulsol ug bunyag. Ang 
Iyang Pag-ula nakahatag usab kanato sa oportuni-
dad nga modangup Kaniya kinsa nakasinati sa tanan 
natong mga kahuyang sa kinabuhi aron sa pag-ayo 
kanato ug paghatag kanato sa kalig-on nga modala 
sa mga palas-anon sa mortalidad. Nahibalo Siya sa 
atong mga kasakit, ug anaa Siya aron mosuporta 
kanato. Sama sa maayong Samarianhon, kon makita 
Niya kita nga samdan sa daplin sa dalan, Iyang bug-
kusan ang atong mga samad ug atimanon kita (tan-
awa sa Lucas 10:34). Ang makaayo ug makapalig-on 
nga gahum ni Jesukristo ug ang Iyang Pag-ula anaa 
para sa tanan nga mangayo. Mopamatuod ko niana 
ug ako mopamatuod usab sa atong Manluluwas, 
kinsa mihimo niining tanan nga posible.”
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
“Nalig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo,” Liahona, Nob. 2015, 62, 64.

Human sa 11 ka tuig nga pakigbugno  
sa kanser sa totoy, namatay si Nancy Newton 

Wilcox niadtong 2016.
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Sa wala pa siya mahimong miyembro sa Simbahan, Si 
Peter Uglow migahin og dakong panahon sa iyang 
hamtong nga kinabuhi sa pagpaningkamot nga  

makakab-ot og pinansyal nga kalampusan. Sa iyang pang-
gawas nga panagway, daw sa aduna siya niini. Total, nanag-
iya ug nagpadagan naman siya og pipila ka negosyo.

Dihang ang usa ka lokal nga lider sa Simbahan sa West 
Midlands, England, mihangyo ni Peter sa pag-apil sa usa 
ka grupo sa personal nga pinansyal nga gitanyag pinaagi 
sa self-reliance nga inisyatibo sa Simbahan, siya nagduda 
nga ang kurso dili makatudlo niya og bisag unsa. Sa higa-
yon nga gisugdan ni Peter sa pagtambong sa grupo, dali ra 
hinoon siyang nakaamgo kon unsa pa ka dako ang iyang 
angayng makat-unan.

“Ang kurso dili lang kay mahitungod sa pinansyal; kana 
katunga ra sa tibuok istorya,” misulti siya. “Ang pinakaimpor-
tante alang kanako mao ang pagkat-on sa pagbaton og hugot 
nga pagtuo sa Langitnong Amahan—sa unsang paagi Siya 
naghatag nato sa tanang temporal nga mga panalangin ug 
mohimo nato nga makakab-ot sa tinuoray nga self-reliance 
kon atong sundon ang Iyang espiritwal nga paggiya.”

Isip sakop sa grupo sa personal nga pinansyal, nakat-unan 

ni Peter ang mga praktikal nga mga kahanas sama panang-
lit sa pagsubay sa gasto sa pamilya, pagbuhat ug pagpuyo 
nga nagsunod sa usa ka budget, pagpamenos sa utang, 
ug pagtigum alang sa umaabot. Sa paggamit niining mga 
kahanas, inubanan sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug 
kakugi sa pagtrabaho, si Peter ug ang iyang asawa nakaba-
yad sa dako nga utang.

“Mibati ko nga wala na kaayo mabug-ati ug gawasnon 
nga walay kahadlok nga naay utang ug pinansyal nga 
kagubot,” siya misulti. “Akong gibati ang abunda nga mga 
panalangin sa Langitnong Amahan sa paagi nga wala pa 
sukad mabati nako kaniadto. Nakat-on ko unsaon sa pag-
pangamuyo Kaniya ug sa pagpaminaw sa Iyang mga tubag 
sa higayon nga manginahanglan ko og tabang sa mga 
temporal nako nga mga kalihokan.”

Inisyatibo sa Self-Reliance
Ang self-reliance labaw pa kay sa pagbaton og maayong 

trabaho, pagtipig og pagkaon, o kwarta sa bangko. Hinu-
on, kini mao “ang abilidad, pasalig, ug paningkamot sa 
pagsangkap sa espiritwal ug temporal nga mga kinahang-
lanon sa kinabuhi alang sa kaugalingon ug sa pamilya. Kon 

Kon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan  
modawat ug mohangop sa mga baruganan ug mga doktrina  

sa self-reliance nga inisyatibo sa Simbahan, mag-ani sila  
sa mga panalangin sa “mas labaw nga paglaum,  

kalinaw, ug kauswagan.”

“MAG-SELF-RELIANT  
KITA  

UG MOBARUG SA  
KAUGALINGON”
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ang mga miyembro sa [Simbahan] mahimong self-reliant, 
sila usab mas makahimo sa pagserbisyo ug pag-atiman sa 
uban” 1 samtang sa ingon ang trabaho gituboy isip nag-una 
nga baruganan sa ilang mga kinabuhi.

Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo: “Ang Self- 
reliance resulta sa atong pagtrabaho ug mosuporta sa 
tanang mga buhat sa welfare. Kini usa ka mahinungdanon 
kaayo nga elemento sa atong espiritwal ug ingon man sa 
atong temporal nga kaayohan. . . . ‘Atong trabahoan kon 
unsay atong panginahanglan. “Mag-self-reliant kita ug 
mobarug sa kaugalingon”. Ang kaluwasan dili maangkon 
pinaagi sa lain nga baruganan. Ang kaluwasan usa ka indi-
bidwal nga buluhaton, ug kita kinahanglan nga maningka-
mot sa atong kaugalingon nga kaluwasan sa temporal ug 
ingon man sa espiritwal nga mga butang.’” 2

Ubos sa direksyon sa lokal nga mga priesthood lider, 
sobra sa 500,000 ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
diha sa kapin sa 100 ka mga nasud ang miapil sa self- 
reliance nga inisyatibo sukad niadtong 2014. Ang Simbahan 
nagpaila karon sa inisyatibo sa tibuok North America.

Kini nga inisyatibo naglakip sa mga kurso ug kapangu-
haan “aron pagtabang sa mga miyembro sa Simbahan nga 

makakat-on ug makagamit sa mga baruganan sa hugot 
nga pagtuo, edukasyon, kakugi, ug pagsalig diha sa 
Ginoo. Ang pagdawat ug pagsunod niining mga baruga-
nan,” misulti ang Unang Kapangulohan, “mas makapahimo 
[natong] makadawat sa temporal nga mga panalangin nga 
gisaad sa Ginoo.” 3

Malipayon ug Malaumon
Si Maria Edilene Romão nawad-an na og paglaum. Wala 

siya makakita og trabaho, usa siya ka single nga inahan, 
ug siya adunay daghang anak nga pakaunon.

Nga sa dihang ang duha ka miyembro sa ilang ward 
sa Santa Catarina, Brazil, midapit niya sa debosyonal sa 
self-reliance. Sa katapusan sa debosyonal, si Maria, miapil 
sa usa ka grupo aron motabang kaniya sa pagpangita og 
trabaho.

“Sa unang higayon sa akong kinabuhi, nagsugod ako 
sa pagtuo diha sa usa ka kaugmaon diin akong maatiman 
ang akong pamilya,” nahinumdum siya. “Mituo ako nga 
ang grupo sa self-reliance makatabang nako sa pag-usab 
sa akong kinabuhi.”

Nahimo gyud.
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Sa sunod nga 12 ka semana, mipahinungod si Maria 
sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang grupo, sa iyang 
pagtuon, ug sa iyang mga pasalig. Mitrabaho siya uban 
sa bag-ong nakaplagan nga kusog padulong ngadto sa 
iyang mga tumong. Nagpraktis siya sa mga teknik unsa-
on pagtubag sa job-interview. Sulod sa duha ka semana, 
nakakuha siya og kahigayunan nga ma-interview sa usa 
ka posibling trabaho. Kadto nga interview nakapasulod 
kaniya sa trabaho.

“Ang akong kinabuhi nausab hangtud sa hangtud,” 
miingon si Maria, kinsa wala na maglisud sa pagpakaon 
sa iyang pamilya. “Malipayon na ako karon, mahinamon, 
mapailubon, ug malaumon. Nasayud ko nga buhi ang 
Langitnong Amahan ug nahigugma nako. Nasayud ko nga 
kon mogamit ko sa akong hugot nga pagtuo diha kang 
Jesukristo, ako panalanginan.”

“Ang Labing Nindot nga Himan”
Ang self-reliance mao ang paagi sa katapusang tumong, 

si Elder Robert D. Hales, sa Napulog Duha ka mga Apos-
toles miingon: “Ang atong katapusang tumong mao ang 
pagkahimong sama sa Manluluwas, ug kana nga tumong 
gipadako pinaagi sa atong dili hinakog nga pagserbisyo 
ngadto sa uban. Ang atong abilidad sa pag-alagad mahi-
mong mapadak-an o mapagamyan pinaagi sa ang-ang sa 
atong self-reliance.”

Diha lamang sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, 
midugang si Elder Hales, “nga kita mahimong matinud-
anon nga makasunod sa Manluluwas sa pagpangalagad  
ug pagpanalangin sa uban.” 4

Si Sergio Galbuchi nakakat-on niana nga kamatuoran sa 
iyang kaugalingon mismo sa dihang misugod siya sa iyang 
kaugalingong negosyo wala madugay human nga gitawag 
siya sa kapangulohan sa stake isip stake self-reliance spe-
cialist. Nangandam uban sa hugot nga pagtuo, mga kaha-
nas, ug kahibalo nga iyang nakuha isip sakop sa komite, 
si Sergio ug ang iyang asawa, si Silvia, mibukas og usa ka 
shop didto sa Buenos Aires nga nagpakita og mga “pang-
dekorasyon ug pagkaon” sa Argentina.

“Naghunahuna ko nga ang pagkahimong self-reliant 
usa ka paagi sa paggamit og hugot nga pagtuo,” nagsulti si 
Sergio. Sa sayo pa, siya og si Silvia wala makatagamtam sa 
kalampusan nga ilang gilauman, mao nga ang hugot nga 
pagtuo nagpabiling sentro sa ilang paningkamot. Apan 
samtang sila nagpaabut sa mga benepisyo nga pinansyal sa 
negosyo, mikugi sila og maayo ug ang ilang mga kustomer 
nakabenepisyo sa ilang mga produkto ug sa ilang misyo-
naryo nga paningkamot.

“Daghang mga tawo ang among naila-ila,” miingon si 
Sergio. “Ug kami adunay kahigayunan sa pagpanghatag og 
mga kopya sa Basahon ni Mormon.”

Sa sinugdanan, ang stake self-reliance committee 
miila og 10 ka mga miyembro sa stake ni Sergio nga 

KAMO GIDAPIT

Ang dalan ngadto sa dugang nga self-reliance mag-
sugod uban sa pagdapit sa My Path to Self-Reliance 

nga debosyonal. Sa debosyonal, awhagon kamo sa pag-
timbang-timbang sa inyong kasamtangang kahimtang, 
sa paghimo og plano sa pag-uswag, ug dayon ipadangat 
ang inyong plano ngadto sa Ginoo. Sa katapusan sa 
debosyonal, dapiton kamo sa pagpili og usa ka grupo sa 
self-reliance nga makatabang nimo:

•  Makapangita og trabaho o palamboon ang inyong 
kahimtang sa panarbaho.

•  Mas maayong magdumala sa inyong personal ug 
panalapi sa pamilya.

•  Pagpili sa gikinahanglang edukasyon ug paglampos 
sa eskwelahan.

•  Pagsugod o pagpalambo sa inyong gamay nga 
negosyo.

Sa inyong grupo sa self-reliance, kamo mahimong:

•  Motambong sa duha ka oras nga sinemanang 
miting sa grupo sulod sa tulo ka bulan.

•  Mopalambo ug mobuhat og personal nga mga pasa-
lig aron makab-ot ang mga tumong sa self-reliance.

•  Magkat-on, makigtambag, ug motabang sa uban 
nga mga sakop sa grupo.

•  Magbaton og mas dako nga pagtuo kang Jesukristo 
ug sa Iyang gahum sa pagtabang kanimo nga mata-
bangan ang imong kaugalingon nga mahimong 
self-reliant.

Ang usa ka grupo sa self-reliance naglihok sama sa usa 
ka konseho. Ang mga partisipante motabang sa usag usa 
ug manubag sa usag usa. Ang mga facilitators sa gru-
po magdapit og inter-aksyon, mag-awhag og pag-apil, 
magpasalida og mga training video, ug magtabang sa 
mga grupo sa self-reliance nga mosunod sa proseso nga 
gi-outline sa may kalabutan nga mga materyal.

Ang mga miyembro makapangita sa mga video ug 
mga materyal nga gigamit sa training sa self-reliance sa 
srs .lds .org o sa Gospel Library mobile app.



PAGPADAYAG UG SELF-RELIANCE

Ang kapangulohan sa mga stake ug district mopa-
tuman, modirekta, ug mogiya sa self-reliance nga 

inisyatibo sa Simbahan. Ila kining buhaton pinaagi sa 
pakigtambayayong uban sa Relief Society ug pinaagi sa 
pag-organisar og usa ka self-reliance komite.

Ang komite naglakip sa usa ka sakop sa stake high 
council, usa ka miyembro sa kapangulohan sa stake Relief 
Society, ang chairman sa bishops’ welfare council, ug ang 
mga stake self-reliance specialist. Ang komite nagban-
say ug nag-awhag sa ward council sa pag-ampo ug sa 
pagdapit sa mga miyembro sa pag-apil sa inisyatibo. 
Sila moorganisar sa grupo sa self-reliance ug motrabaho 
uban sa lokal nga Self-Reliance Services manager aron sa 
pagtigum ug sa pagpakigbahin sa mga kapanguhaan sa 
komunidad.

“Ang inisyatibo sa self-reliance sa Simbahan nakata-
bang sa mga indibidwal aron makadawat og personal nga 
padayag pinaagi sa pagkamasulundon sa importanting 
mga baruganan sa ebanghelyo. “Ang mga facilitator 
gitawag aron sa paghimo og usa ka kahimtang [pinaagi 
sa interactive nga panaghisgutan] diin ang Spiritu Santo 
makatudlo sa mga partisipante ‘sa tanan nga mga butang 
nga kinahanglan [ilang] buhaton’ (2 Nephi 32:5; tan-awa 
usab sa 2 Nephi 32:3).” 5

Pangitaa ang dugang nga impormasyon sa srs .lds .org.

SELF-RELIANT UG PAGBARUG 
SA KAUGALINGON
“Ang Simbahan ug ang mga miyem-
bro niini gisugo sa Ginoo nga mahi-
mong self-reliant ug makabarug 
sa kaugalingon. (Tan-awa sa D&C 
78:13–14.)

“Ang responsibilidad sa sosyal, emosyonal, espiri-
twal, pisikal, o ekonomikanhong pagkabutang sa kada 
tawo mag-una diha sa iyang kaugalingon mismo, ika-
duha diha sa iyang pamilya, ug ikatulo diha sa Simba-
han kon matinud-anon siya nga miyembro niini.”
Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball 
(2006), 146.

nagkinahanglan og tabang sa self-reliance. Apan ang mga 
bishop miapil.

“Karon among nahibaloan nga 35 na ka mga tawo ang 
nanginahanglan,” misulti si Sergio samtang ang paningka-
mot milambo. “Ang ilang mga bishop midapit nila tagsa-
tagsa sa pag-apil diha sa mga grupo.”

Ang ilang hugot nga pagtuo milambo, mihimo sila sa 
gikinahanglan nga mga kausaban, ug migamit sa mga bag-
ong kahanas.

“Matag higayon nga makig-istorya ko sa mga priesthood 
lider, maningkamot ko sa pagsulti nila nga kini maoy pina-
kanindot nga himan nga atong nadawat gikan sa Unang 
Kapangulohan,” midugang si Sergio. “Mas maayo kini kay 
sa kwarta nga ihatag aron itabang sa usa ka tawo, ug ang 
mga pagtulun-an mas tataw kay sa mga kahibalo nga akong 
nakat-unan niadtong estudyante pa ko sa unibersidad.”

Ang labing importante, kadtong mokompleto sa ilang 
12-semana nga kurso sa self-reliance mahimong mas maayo 
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nga mga disipulo ni Jesukristo ug sa pagkat-on unsaon pag-
gamit sa ilang kahanas sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

“Kining [self-reliance] nga grupo wala lang mo-focus sa 
atong negosyo; nag-focus kini sa atong relasyon sa Dios 
ug sa uban,” misulti si Sergio. “Mahimo kitang mas maayo 
nga mga disipulo ni Jesukristo sa atong tulo ka bulan nga 
gigahin dinhi niini nga grupo. Total, ang usa ka negosyo 
tingali makatabang nato nga mahimong mas self-reliant, 
apan ang katapusang katuyoan mao ang pagserbisyo.”

Paglambo ug Aksyon
“Kini kanunay gayud nga usa ka kinahanglanong pagtu-

lun-an sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,” si Presidente 
Joseph F. Smith misulti (1838–1918), “nga ang relihiyon 
nga walay gahum sa pagluwas sa katawhan sa temporal 
nga paagi ug mohimo kanila nga magmalamboon ug 
malipayon dinhi, dili mahimong saligan aron sa pagluwas 
kanila sa espirituhanong paagi, aron sa paghimaya kanila 
sa umaabut nga kinabuhi.” 6

Dili kita angay nga matingala, nga sa pagpalig-on sa 
temporal, ato usab mapalig-on ang espiritwal. Sila si Elder 
David and Sister Theresa Nish, kinsa nagserbisyo isip 
mga misyonaryo sa self-reliance sa Solomon Islands, ilaha 
mismong nakita ang relasyon tali sa temporal ug espiritu-
hanon nga kahimtang sa mga miyembro sa Simbahan.

“Ang espiritwal nga paglambo ug pag-adto sa templo 
tataw nga gipahinungod ngadto sa mga baruganan, mga 
kahanas, ug sa mga gawi nga gitudlo sa Ang Akong Pun-
dasyon ug sa kinatibuk-ang pagpasabut sa Ang Akong 
Dalan Paingon sa Kaugalingon nga Pagpaningkamot,” 
ang ilang giingon bahin sa mga booklet sa inisyatibo. [Kini] 

nakatabang sa katawhan paghimo og espiritwal ingon man 
temporal nga pag-uswag, paingon sa espiritwal ug tempo-
ral nga self-reliance.”

Si Cheryl Redd, usa ka self-reliance facilitator sa Utah, 
USA, nagpasabut kon sa unsang paagi ang mga baruganan 
sa espiritwal nga inisyatibo nakatabang kaniya nga mous-
wag sa temporal nga paagi: “Nakamgo ko nga kining mga 
baruganan ug mga sukaranan magamit sa tanang aspeto sa 
atong kinabuhi. Kini nga mga workshops nakatabang nako 
nga mahimong mas maka-focus sa akong mga responsibili-
dad isip usa ka asawa ug inahan. Karon aduna na koy mga 
himan aron mas masabtan ang panalapi sa pamilya. Akong 
nakita nga kon magtrabaho ta uban ang atong kapikas sa 
pagdumala sa panalapi, sa usa ka paagi, susama kini sa usa 
ka negosyo. Nagkinahanglan kita niining mga himan alang 
sa atong mga pamilya nga molampus.”

Diha sa tibuok Simbahan, kining dugang nga pagsabut 
misangput ngadto sa pagdugang sa pagkamatinud-anon 
ug espiritwal nga kalig-on. Isip resulta, ang mga miyembro 
nakapalambo sa ilang mga pasalig nga mosimba, mobayad 
sa mga ikapulo, ug magpabilin nga takus nga mosulod sa 
templo.

“Nakuha niini ang akong atensyon,” miingon ang bag-
ong miyembro nga si George Echevarría bahin sa inisyatibo 
sa self-reliance. Si George, kinsa nag-drive og taxi sa Peru, 
miingon nga ang inisyatibo mitabang niya nga makaang-
kon og pagpamatuod sa ebanghelyo samtang nagpuno 
niya sa tinguha nga pag-uswag sa iyang kaugalingon. 
Karon milaum siya nga mahimong electrician, mag-ayo sa 
mga gagmay nga traysikol nga iyang gi-drayban sa mga 
katuigan.
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“Dili kita angayng maglingkod ug maghulat nga mahita-
bo ang mga butang ngari nato,” miingon siya. “Kinahanglan 
nga molihok kita nga dili na sultihan.”

“Ang Inyong Kinabuhi Mapanalanginan”
Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kali-

butan nag-ani sa gisaad nga mga panalangin sa Ginoo 
samtang sila nagkugi sa pagkat-on, pagsunod ug paggamit 
sa espiritwal ug temporal nga baruganan sa self-reliance. 
Samtang ang tanan makabenepisyo, ang inisyatibo espes-
yal nga mipanalangin niadtong kinsa nagkulang o nangi-
nahanglan og pagpalig-on sa temporal ug espiritwal nga 
self-reliance. Ang Perpetual Education Fund nagsuporta sa 
inisyatibo sa self-reliance pinaagi sa pagtabang niadtong 
adunay plano alang sa educational training aron maka- 
access sa gikinahanglang kapanguhaan.

Ang mga kasulatan nagsaad nga ang Ginoo motabang 
samtang molihok kita ngadto sa pagka-self-reliant. Ang 
Ginoo namahayag, “Mao kini ang akong katuyoan sa pag-
hatag sa akong mga santos” (D&P 104:15).

Sa pagkomentaryo niana ng katuyoan, ang Unang 
Kapangulohan namahayag: “Kini nga pinadayag usa ka 
saad gikan sa Ginoo nga Siya mosangkap sa temporal nga 
mga panalangin ug moabli sa mga oportunidad sa pagka-
self-reliant, nga mao ang abilidad nga kita makasangkap sa 
mga kinahanglanon sa atong kinabuhi ug sa mga sakop sa  
atong pamilya.”

Samtang kita magtuon, mogamit, ug motudlo niining 
mga baruganan sa sakop sa atong pamilya, ang Unang 
Kapangulohan nagsaad, “ang imong kinabuhi mapanala-
nginan. Imong makat-unan unsaon sa paglihok sa imong 

dalan sa pag-uswag ngadto sa dugang nga self-reliant. 
Kamo mapanalanginan og mas dakong paglaum, kalinaw, 
ug kauswagan.” 7 ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Handbook 2: Administering the Church (2010), 6.1.1.
 2. Thomas S. Monson, Guiding Principles of Personal and Family Wel-

fare,” Sept. 1986, 3; tan-awa usab sa Marion D. Romney, sa Welfare 
Services Meeting Report, Okt. 2, 1976, 13.

 3. Unang Kapangulohan, sa Ang Akong Pundasyon: Mga Baruganan, 
Mga Kahanas, Mga Gawi (booklet, 2015), 2.

 4. Robert D. Hales, “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action,” sa 
Basic Principles of Welfare and Self-Reliance (booklet, 2009), 2.

 5. You’re Invited: A Leader’s Guide to the Self-Reliance Initiative  
(booklet, 2016), 9.

 6. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph F. Smith 
(1998), 200.

 7. Unang Kapangulohan, sa My Foundation, 2.

ANG LINTUNGANAY SA  
ATONG RELIHIYON
“Sama sa duha ka bahin sa sinsilyo, 
ang temporal ug espiritwal dili  
mabulag. . . .

“Kini nga buhat sa pagsangkap 
diha sa pamaagi sa Ginoo dili lamang 

laing aytem diha sa listahan sa mga programa sa 
Simbahan. Dili kini mahimong ibaliwala o pasagdaan. 
Kini mao ang sentro sa atong doktrina; mao kini ang 
lintunganay sa atong relihiyon.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
 Kapangulohan, “Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo,” Liahona, 
Nob 2011, 53, 56.
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M G A  H U L A G W A Y  S A  
H U G O T  N G A  P A G T U O

Ilir Dodaj
Durrës, Albania

Usa ka edaran nga sister sa ward 
adunay tumor sa iyang tiyan ug 
nagkinahanglan og tabang sa kada 
adlaw tungod kay dili siya maka-
lihok gikan sa iyang higdaanan. 
Sa katapusan, mihangyo siya kon 
mahimo ba akong moadto, dili ang 
laing naghupot sa priesthood o si 
bisan kinsang tawo, tungod kay 
masakiton kaayo siya ug padulong 
nang mamatay. Gibati siya og pag-
kakomportable nga anaa ang iyang 
bishop aron sa pagtabang kaniya.

Usa ka adlaw gioperahan ko sa 
akong kasingkasing, ug wala ko 
nakabisita kaniya sulod sa mubo 
nga panahon. Sa dihang mibalik 
ko aron makita siya, miingon siya, 
“Bishop, unsaon man nimo sa 
pagtabang nako kon bag-o lang 
ka nga naoperahan?”

Gisultihan nako siya nga, “Akong 
calling ang pagserbisyo sa uban.”

Ang pagserbisyo dili kanunayng sayon, 
apan isip usa ka amahan ug usa ka 
bishop, si Ilir Dodaj naningkamot sa 
pagpakita sa iyang mga anak nga sa 
kanunay mao gayud kini ang angay.
CODY BELL, LITRATISTA

Tan-awa ang dugang pang mga litrato ni Bishop Dodaj 
ug sa iyang pamilya sa lds .org/ go/ 101738.
Aron makat-on og dugang bahin sa buhat sa usa ka 
bishop, bisitaha ang lds .org/ go/ 101739.
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M G A  T I N G O G  S A  M G A  S A N T O S  S A  U L A H I N G  M G A  A D L A W S E L F - R E L I A N C E

Isip nag-inusara nga inahan sa lima ka 
anak, gibati nako ang bug-at nga res-

ponsibilidad sa pagsangkap sa akong 
pamilya. Usa ko ka katabang [domes-
tic worker], apan ang akong kinitaan 
dili paigo alang sa akong pamilya. 
Miapil ko sa self-reliance group aron 
makat-on ko unsaon sa pagpalambo 
sa akong sitwasyon.

Nadasig ko sa “Starting and Growing 
My Business” nga grupo ug nakahu-
kom nga makatahi ug makabaligya 
og mga bag nga pangputos para sa 
slow cookers. Manahi ko og mga bag 

ANG LANGITNONG AMAHAN NAGHUNAHUNA  
SA AKONG NEGOSYO

sa lawom nga gabii human makapauli 
gikan sa akong trabaho sa adlaw.

Usa ka gabii nanahi ko sa daghang 
mga order nga kinahanglang mahu-
man pagkasunod buntag sa dihang 
ang akong makina naguba. Tungang 
gabii na, wala nay mekaniko nga 
makatabang. Ang makina dunay tool 
kit, apan wala gayud ako makaayo og 
makina kaniadto. Wala koy ideya asa 
magsugod.

Dayon ang leksyon sa My Foun-
dation nga manwal nga giulohan og 
“Pagpakita og Hugot nga Pagtuo diha 

ni Jesukristo” miabut sa akong huna-
huna. Nianang higayuna, nasayud 
ko nga kinahanglang mopakita ko sa 
akong pagsalig sa Ginoo. Miluhod ko 
ug nangamuyo: “Langitnong Amahan, 
palihug tabangi ko nga maayo kini 
nga makina aron mahuman ang order 
sa akong kustomer nga kuhaon sa 
pagkabuntag. Langitnong Amahan, 
palihug tabangi ko!”

Dayon duna koy talagsaong 
impresyon sa pagkuha sa screwdriver 
gikan sa tool kit ug gamiton kini sa 
pagduot sa usa ka pisa sa makina sa 
pagtahi. Gibuhat nako, nagsalig sa 
hingpit sa akong hugot nga pagtuo. 
Gipugngan nako ang akong gininha-
wa samtang akong gipaandar pag-
usab ang makina. Miandar kini!

Nahuman nako ang order. Nadis-
kubrihan nako kon unsa ka nindot 
nga himoon ang Langitnong Amahan 
ug si Jesukristo isip kasosyo sa negos-
yo. Nasayud ko nga padayon akong 
panalanginan samtang maningkamot 
ko sa pagpangita og mga oportunidad 
sa paggamit unsay akong nakat-unan 
sa self-reliance group. ◼
Buyisile Zuma, KwaZulu-Natal,  
South Africa

Usa ka gabii nanahi 
ko sa daghang 

mga order nga kina-
hanglang mahuman 
pagkasunod buntag 
sa dihang ang akong 
makina naguba.

PA
G

HU
LA

G
W

AY
 P

IN
AA

G
I N

I A
LL

EN
 G

AR
NS



 O k t u b r e  2 0 1 7  41

Human nga gi-assign ko nga 
mangulo sa usa ka komite sa self-

reliance sa stake, nakaamgo ko nga 
ako mismo dili igo ang panarbaho. 
Uban niining pagkaamgo, nagtinguha 
ko og dugang sa akong propesyunal 
nga kinabuhi.

Nabati nako nga nabag-o ang 
akong tinguha sa pagpangita 
og mas maayong trabaho 
ug nangayo og tabang sa 
paghimo og usa ka pro-
pesyonal nga résumé. 
Akong gipadala ang 
bag-o nakong résumé 
ngadto sa pipila ka 
mga patigayon ug sa 
wala madugay gitawag 
alang sa mga interbyu.

Sa usa ka interbyu, ang 
tig-interbyu mitudlo sa usa ka 
linya sa akong résumé nga nag-
hisgut sa akong buhat isip counselor 
sa stake presidency ug mihangyo, 
“Mahimo ba ko nimong sultihan sulod 
sa lima ka segundo unsay gipasabut 
niining pagserbisyo sa simbahan?”

Miingon ko nga anaa ko sa posis-
yon sa pagkalider sa usa ka organi-
sasyon nga responsable sa paggiya ug 
sa kaayohan sa kapin 2,500 ka mga 
tawo. Ang tig-interbyu nainteresado 
ug miingon, “Aduna kay usa ka minu-
to sa pagdesider kon sa unsang paagi 
nga mahatagan ko nimo og lima ka 
segundo nga tubag niining pangutana: 

USA KA DINASIG NGA TUBAG SA USA  
KA INTERBYU SA TRABAHO

Hilabihan ka nindot kon sa unsang 
paagi nga ang Dios miagak sa akong 
mga kamot ug mitubag sa akong mga 
pag-ampo. Mapasalamaton kaayo ko 
sa akong Manluluwas sa pagdasig sa 
atong mga lider sa pagmugna sa inis-
yatibo nga self-reliance. Personal ko 

nga napanalanginan niini, ug nakita 
nako ang kayano, dinasig nga 

proseso sa inisyatibo sa 
self-reliance nga maka-

panalangin sa uban 
sa among stake. 
Kumbisido gyud 
ko sa abilidad sa 
mga baruganan 
sa self-reliance 

sa paghaw-as sa 
mga kinabuhi nga sa 

dihang nahimo akong 
lider sa kapin sa 15 ka 

mga empleyado sa bag-o 
nakong trabaho, nagsugod ko sa 

pagtudlo nila sa mga baruganan sa 
self-reliance.

Milambo ko ug mas sarang labaw 
pa sa akong hunahuna nga akong 
mahimo. Ang akong sweldo karon 
igo nang makasustiner kanako ug sa 
akong pamilya. Kini nga inisyatibo 
makatabang kanato nga molambo sa 
matag adlaw pinaagi sa pagtabang 
kanato sa pagpangita og mas dakong 
self-reliance. ◼
Gibrair Padilha Dos Santos, São Paulo, 
Brazil

Giunsa nimo paggiya kadtong 2,500 
ka mga tawo?”

Nakahibalo ko nga mao na kini 
ang labing importante nga higayon sa 
interbyu. Nag-ampo ko ug mihangyo 

sa akong Langitnong Amahan alang sa 
tabang ug daling nakahinumdom sa 
mga leksyon nga akong nakat-unan 
sa grupo sa self-reliance. Nabati nako 
ang pagsulbong sa kamasaligon.

Human sa usa ka minuto, ang 
tig-interbyu nangutana, “Giunsa nimo 
paggiya kadtong 2,500 ka mga tawo?”

“Gitabangan namo sila sa paghimo 
og mga tumong,” mitubag ko.

Ang tig-interbyu mibarug, milama-
no nako, ug miingon, “Dawat na ka.”PA
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Nakahibalo ko nga ang lima ka 
segundo mao na ang labing 

importante nga higayon sa interbyu. 
Nag-ampo ko ug mihangyo sa akong 
Langitnong Amahan alang sa tabang.
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Gusto nakong makamisyon ang 
akong anak nga lalaki, apan ang 

pagbaligya og usa ka kilo (2 lbs.) nga 
bibingka (rice cakes) sa usa ka sema-
na dili makasuporta kaniya sa misyon.

Ang akong anak mitabang sa 
pinansyal sa pamilya ug nabalaka kaa-
yo sa among pinansyal nga kahimtang 
nga dili siya komportable nga mobiya. 
Kanunay nga lisud ang pagpangita og 
kwarta sa pamilya. Mapasigarbuhon 
ko sa 25 anyos nakong anak sa mata-
rung niyang tinguha nga moserbisyo 
sa Ginoo, apan akong namatikdan 
nga nagkinahanglan pa mi og mga 
milagro aron matuman ang iyang 
pangandoy nga makamisyon.

NAGPALAMBO SA AKONG  
NEGOSYO NGA BIBINGKA

Miapil ko og grupo sa self-reliance. 
Pinaagi sa paglihok ug paggamit sa 
akong pagtuo, nasayud kong mapana-
langinan ang akong pamilya. Atol sa 
usa ka miting, naaghat ko nga moadto 
sa merkado. Didto, akong nakita ang 
daghang babaye nga naninda og mga 
pang-snacks. Nakigsabut ko sa usa ka 
babaye. Giingnan nako siya nga mag-
bilin ko og mga itinda inig-kabuntag 
ug kolektahon nako ang ganansya  
inig-kahapon. Maayo ang sabut para 
namong duha. Wala madugay nakakita 
pa gyud ko og mas daghang mobalig-
ya. Ang akong negosyo milambo ngad-
to sa 10 ka tigbaligya atol sa akong 
panahon sa grupo sa self-reliance.

Nakakat-on ko sa paglain sa akong 
personal nga kwarta gikan sa akong 

negosyo ug gi-swelduhan nako ang 
akong kaugalingon. Giundang nako 
ang paggahin og panahon sa paghimog 
mga produkto nga dili kaayo mahalin 
ug gitutukan nako kon asa ko maka-
ganansya. Nakakat-on pud ko sa pag-
pamaligya gamit ang social media. Ang 
akong action partner sa grupo sa self-
reliance mitabang nako nga makahimo 
ko og Facebook account. Sugod niadto, 
nakakat-on mi mahitungod sa branding 
(pagkailado) ug pagpamutos. Sa kadu-
gayan milambo ang akong negosyo sa 
punto nga ang akong bana mahimo 
nang moundang sa iyang hago kaayo 
nga trabaho ug motrabaho uban nako.



Bag-o lang may nangutana nako 
kon kumusta ang akong halin. Mapa-
sigarbuhon kaayo kong miingon niya 
nga karon makabaligya ko og 12 ka 
kilos (25 lbs.) nga bibingka.

Ang “12 ka kilo sa usa ka semana 
maayo kaayo!” miingon siya.

“Dili brother,” miingon ko. “Maka-
baligya ko og 12 kilos kada adlaw.”

Wala madugay giingnan ko sa 
akong anak nga nalipay siya nga 
karon ang akong negosyo makasang-
kap na sa among panginahanglan.

“Daw makaserbisyo na ko og full- 
time nga misyon karon,” miingon siya.

Karon nagserbisyo siya sa Phillipines  
San Pablo Mission. Nagpasalamat 
kaayo ko sa inisyatibo sa self-reliance. 
Tinuod gayud ang gisulti sa Ginoo 
dihang miingon Siya, “Kini ang akong 
katuyoan sa paghatag sa akong mga 
santos” (D&P 104:15). ◼
Lordita Yagomyom, Misamis Occidental, 
Philippines

Minyo ko, dunay tulo ka mga 
anak, ug wala koy trabaho. Ang 

pagkawalay trabaho nakapawala nako 
og paglaum. Nabalaka ko sa kasiguro-
an sa akong pamilya, ug mihunong ko 
sa pagtuo sa akong kaugalingon.

Ang akong asawa, si Carla, miaw-
hag nako sa pag-apil sa grupo sa self-
reliance. Makauulaw nga modawat 
nga wala koy trabaho, apan miawhag 
siya nako sa pag-apil sa grupo aron 
makaatiman ko sa among pamilya.

Nagduha-duha ko pero misulay 
ko. Samtang nag-apil sa grupo, naka-
amgo ko nga ang akong kahanas sa 
Iningles usa ka bililhong butang sa 
kalibutan sa panarbaho. Nagtuon kog 
Iningles sa akong misyon, apan ang 
akong nahibaloan sa pagsulti mahitu-
ngod lang sa relihiyon. Nagpalista ko 
sa klase sa Iningles nga gitanyag sa 
Simbahan aron molambo ang akong 
bokabularyo. Sa dihang mipauli ko 
gikan sa klase sa Iningles usa ka 
adlaw, gitunol ni Carla kanako ang 
telepono.

“Kinsa man ni?” Nangutana ako.
“Wala ko kaila,” mitubag siya. 

“Iningles ilang sinultihan.”
Ang representante kadto sa human 

resources gikan sa usa sa labing 
dako nga mga kompaniya sa Costa 

Rica miingon nga mointerbyu nako. 
Nakalitan ko, apan nindot kaayo ang 
interbyu. Dayon nahibaloan nako nga 
si Carla ang nagpahigayon sa interbyu.

Nakatrabaho ko, ug nakahinum-
dom kon giunsa ako sa pagtabang sa 
grupo sa self-reliance. Dayon naghu-
nahuna ko kon unsaon sa paggamit 
og maayo sa akong nakat-unan. Nag-
sugod ko sa pagpangita og mas maa-
yo pa nga trabaho ug nakakita niini. 
Dayon naningkamot ko sa pagsugod 
sa akong kaugalingong negosyo sa 
kontruksyon.

Dili nako mahunahuna kon asa 
na kaha ang akong pamilya ug ako 
kon wala ang pagsugod nga gihatag 
sa inisyatibo sa self-reliance. Nakat-
on ko sa pagpaubos ug nangayo sa 
Ginoo sa tabang. Nakat-on usab ako 
sa pagtugot niadtong gusto nga mota-
bang nako sa pagpanalangin sa akong 
kinabuhi. Daghan kaayo kami og mga 
panalangin. Karon duna na koy pagta-
hud sa kaugalingon, ug akong mapa-
nalanginan ang akong pamilya sa 
kwarta nga akong kinitaan. Nasayud 
ko nga ang Espiritu mopanalangin 
kanato kon kita mapainubsanon. ◼

José Alberto Navas (sumala sa gisulti 
ngadto ni Miriam Sweeney), San José, 
Costa Rica

PAG-ANGKON OG PAGTAHUD  
SA KAUGALINGON PINAAGI SA 
SELF-RELIANCE
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Atol sa usa ka miting sa grupo 
sa self-reliance, naaghat ko nga 

moadto sa merkado. Nakigsabut ko og 
usa ka babaye nga mobaligya sa hinimo 
nakong bibingka.



Unsay atong 
makat-unan gikan 

sa mga kasina-
tian sa unang 

mga Apostoles sa 
Pagpahiuli?

Ni Matthew C. Godfrey
Church History Department

Nanag-edad sila og mga 23 ngad-
to sa 35, apan nakatabang sila 
sa pag-usab sa kalibutan. Ang 

unang mga Apostoles sa gipahiuling 

sa wala madugay.1 Apan andam 
siya nga midawat sa calling, ug sa 
pagpanalangin sa iyang ordinasyon 
gisultihan siya “nga daghang minil-
yon” ang “makabig gumikan sa iyang 
instrumentalidad.” 2

Isip usa ka Apostol nagserbisyo 
siya og duha ka malampuson kaayong 
mga misyon sa England. Nakakabig 
siya og hut-ong sa mga indibidwal 
kansang mga kaliwat mikabat na sa 
gidaghanon nga milyon karon. Para ni 
Heber, ang pagpadayon bisan gibati 
niya nga gamay ra ang iyang ikahatag 
mipanalangin kaniya ug ngadto sa 
daghan pang uban.

Simbahan mga batan-on. Ang uban 
mibati og kakulang. Ang uban naka-
himo’g mga sayop. Apan tanan sila 
nakahimo og kalainan. Aniay lima ka 
leksyon nga atong makat-unan gikan 
sa ilang mga kasinatian.

1. Dili Kinahanglang Mobati ka 
nga Igo na ang Imong Pagka-
maayo aron Igo na ang Imong 
Pagkamaayo

Mibati og kakulang si Heber C. 
Kimball dihang nadawat niya ang 
tawag nga masakop sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles 
niadtong Pebrero 1835. Wala pa 

kaabut og tulo ka tuig ang pagkami-
yembro niya sa Simbahan ug 33 

anyos pa siya.
“Layo ra kini sa 

akong gilauman,” 
miingon si Heber 

Lima ka Leksyon sa 
Young Adults  

gikan sa Batan-ong mga Apostoles
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2. Mailhan Kita pinaagi sa mga 
Desisyon, Dili sa mga Kahimtang

Si Thomas B. Marsh milayas sa 
balay sa New Hampshire sa edad nga 
14. Nakatrabaho siya nga tig-ugmad 
sa umahan sa Vermont, waiter sa 
Albany, New York, sa usa ka hotel sa 
New York City; dayon isip sulugoon 
sa Long Island. Dili permanente ang 
iyang mga kahimtang hangtud iyang 
nakaila ug naminyoan si Elizabeth 
Godkin.

Siya ug si Elizabeth sa kadugayan  
gigiyahan sa Espiritu ngadto sa 
western New York. Didto, nakadu-
ngog sila mahitungod sa Basahon ni 

Mormon. Nakita ni Thomas ang kopya 
sa unang 16 ka pahina dihang miad-
to sila sa printahanan, ug gitugutan 
siya sa tig-imprinta nga makabasa sa 
na-proofread na nga panid. Mituo nga 
ang basahon gikan sa Dios, mipili 
si Thomas nga magpamiyembro sa 
Simbahan. Nabunyagan siya niadtong 
Septyembre 3, 1830.3

Nagsangyaw si Thomas sa ebang-
helyo sa lain-laing mga dapit. Giantus 
niya ang kalisud dihang ang mga  
Santos gipalayas gikan sa Jackson 
County, Missouri, pagka-Nobyembre 
1833. Orihinal siya nga miyembro 
sa Missouri high council dihang 

giorganisar kini niadtong Hulyo 1834. 
Human sa iyang calling isip Apostol sa 
edad nga 34, miserbisyo siya isip Pre-
sidente sa Korum sa Napulog Duha. 
Bisan og naningkamot siya sa pagpa-
nalipud ni Joseph Smith batok sa mga 
supakero kaniadto, si Thomas mismo 
sa kadugayan nawad-an og pagsalig. 
Pagka-1838 gipili niya ang pagbiya  
sa Simbahan.4

Gikan kang Thomas Marsh atong 
makat-unan nga ang dili sigurado nga 
mga kahimtang dili angayang mopu-
gong kanato sa mga panalangin sa 
ebanghelyo—o sa pagpanalangin sa 
kinabuhi sa uban.

gikan sa Batan-ong mga Apostoles
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3. Pagmatngon: Walay Tawo nga Maayo 
na Kaayo aron Dili Mahagsa

Si Lyman Johnson ang pinakabata sa mga 
gitawag—23 anyos ug upat ka bulan ang edad 
niadtong higayuna. Giorden siya nga high 
priest mga pipila ka adlaw lang human nag-
edad siya og 20 niadtong 1831 ug nakaserbisyo 
na og daghang misyon sa Simbahan. Samtang 
didto sa usa niini nga mga misyon, nagsang-
yaw siya og usa ka sermon gihinumduman 
kini isip “usa ka pinakaimpluwensyal nga 
pagpamatuod kabahin sa misyon ni Joseph 
Smith, ug sa talagsaong buhat sa katapusang 
mga adlaw.” 5

Subo lang, ang serbisyo ni Lyman isip  
Apostol wala nagdugay. Atol sa ekonomikan-
hong kagubot sa Kirtland, Ohio, niadtong 
1837, mikontra siya ni Joseph Smith. Gi- 
excommunicate si Lyman niadtong 1838.

Bisan unsa pa niya kamaayong mosangyaw, 
bisan unsa pa nga office ang iyang nahuptan 
sa Simbahan, si Lyman nawala gihapon. Mii-
ngon si Brigham Young nga sa wala madugay 
gidawat ni Lyman nga nanghinaot siya nga 
motuo gihapon siya sa ebanghelyo: “Puno ako 
sa kalipay ug kamaya. . . . Malipayon ko sa 
adlaw ug sa gabii. . . . Apan karon kangitngit, 
kasakit, kasubo, kaalaot sa hilabihan.” 6
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4. Ang Kamasulundon Dili Mogarantiya 
og Kinabuhing Walay Pagsulay, apan 
Mahinungdanon Kini

Human ma-orden si Parley P. Pratt nga usa 
ka Apostol, si Oliver Cowdery, usa sa gipi-
li nga motabang og pili sa mga Apostoles, 
mihatag og piho nga sugo kang Parley, nag-
ingon nga siya “may susamang kalisdanan nga 
masugatan sa pagtuman niini nga pangalagad, 
nga nasugatan sa karaang mga Apostoles.” 
Miingon siya nga si Parley mag-antus sa “lig-
ong mga selda ug ngitngit nga bilanggoan,” 
apan ang maong mga kahimtang dili maka-
paluya kaniya, tungod kay ang mga pagsulay 
maghimo niya nga “madawat ang himaya” nga 
giandam sa Ginoo kaniya.7

Nagsubay niana nga sumbanan ang kina-
buhi ni Parley. Dunay mga panahon nga nag-
antus siya sa labihang kakabus. Nakasinati 
siya og mga pamugal-bugal dihang nagsang-
yaw siya sa ebanghelyo. Gipriso siya niadtong 
1838 ug 1839 sa mga pasangil resulta sa mga 
kalisdanan nga gisagubang sa mga miyembro 
sa Simbahan sa Missouri. Apan nasinati usab 
ni Parley ang mga panalangin nga gisaad ni 
Oliver. Wala madugay human nga gibuhian 
siya sa pagkapriso, misulat siya, “Maayo kaayo 
kami, ug napalanginan og daghan sa Ginoo, 
human sa among mga kalisdanan.” 8
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5. Ang Edad Dili maoy Importante 
Sama Kaimportante sa Pagtuo

Si Orson Pratt, igsoon ni Parley, 
ikaduha gikan sa kamanghuran nga 
mga Apostoles. Gi-orden sa edad nga 
23, pipila lamang ka semana ang iyang 
pagkamagulang ni Lyman Johnson. 
Ang serbisyo nga nahatag ni Orson sa 
Simbahan naghatag og maayo kaayong 
ehemplo kon sa unsang paagi ang 
mga young adult mamahimong pwersa 
alang sa maayong mga butang.

Nabunyagan si Orson niadtong 
Septyembre 19, 1830—sa ika 19 niyang 
adlaw nga natawhan. Wala madugay, 
nakadawat si Joseph Smith og pagpa-
dayag para kaniya nga nag-ingon nga 
si Orson anak sa Dios, nga bulahan 
siya tungod kay mituo siya, ug ang 
iyang responsibilidad mao ang pag-
sangyaw sa ebanghelyo (tan-awa sa 
D&P 34:3–6). Sa tukmang paagi, naka-
serbisyo si Orson og daghang misyon, 
lakip sa usa nga nagkauban sila ni 
Lyman Johnson niadtong 1832 diin 
nakabunyag sila og hapit 100 ka tawo 

ug miorden og daghang mga elder.
Dihang gitawag si Orson nga 

mahimong Apostol, wala siya sa 
Kirtland. Niadtong Abril 23, 1835, sa 
siyudad sa Columbus, nakat-unan 
niya nga ang iyang presensya gikina-
hanglan sa usa ka miting sa Kirtland 
inig ka 26 sa Abril.

Wala masayud unsay katuyoan 
sa miting, miadto dayon siya. Walay 
kasayuran nga gitawag siya nga usa 
ka Apostol, misulod siya samtang ang 
kongregasyon “nag-ampo, ug nang-
hinaot nga moabut siya.” 9 Gibati ang 
suporta gikan sa mga Santos, gidawat 
ni Orson ang tawag.

Isip Apostol, nag-andam siya og 
pamphlet nga gisulatan sa pinakau-
nang inimprinta nga istorya mahitu-
ngod sa Unang Panan-awon ni Joseph 
Smith. Isip pioneer niadtong 1847, 
nagtipig siya og detalyadong rekord 
bahin sa panaw padulong sa kasadpan. 
Misulat usab siya og daghang pam-
phlet sa misyonaryo ug lig-on siyang 
tigpanalipud sa Basahon ni Mormon.

Lahi na Karon . . . O Lahi ba Gyud?
Sa daghang paagi, ang mga young 

adult karon lahi kay sa niadtong 1835. 
Ug sa gihapon kini nga mga leksyon 
makatabang sa mga young adult 
karon sa ilang mga paningkamot nga 
makab-ot ang ilang potensyal. Aniay 
summary:

•  Kon mibati ka og kakulang, 
bisan pa man, padayon lang.

•  Dunay hagit ang tanan. Ang 
imoha imong mabuntog.

•  Mas malipayon ka kon magpabi-
lin kang aktibo sa Simbahan.

•  Magpabiling committed. Magma-
sulundon ug magmatinud-anon. 
Moabut ra ang mga panalangin.

•  Duna kay importanting butang 
nga ikahatag. Misalig ang Ginoo 
kanimo. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal,” 

Times and Seasons, Abr. 15, 1845, 868.
 2. “Minutes, Discourse, and Blessings, 14–15 

Pebrero 1835,” sa The Joseph Smith Papers, 
Documents, Volume 4: Abril 1834– 
Septyembre 1835, ed. Matthew C. Godfrey 
ug uban pa (2016), 229.

 3. Tan-awa sa “History of Thos. Baldwin 
Marsh,” The Deseret News, Mar. 24, 1858, 18.

 4. Tan-awa sa “History of Thos. Baldwin Marsh,” 
The Deseret News, Mar. 24, 1858, 18; Kay 
Darowski, “The Faith and Fall of Thomas  
Marsh,” sa Revelations in Context: The Sto-
ries behind the Sections of the Doctrine  
and Covenants, Matthew McBride and 
James Goldberg, eds. (2016), 57–59.

 5. Edward W. Tullidge, Tullidge’s Histories 
(1889), vol. 2 (supplement), 175.

 6. Brigham Young, Discourse, Hunyo 17, 1877, 
sa Journal of Discourses, 19:41.

 7. Oliver Cowdery, sa “Minutes and Blessings, 
21 sa Pebrero, 1835,” sa Joseph Smith  
Papers, Documents, Volume 4: Abril 1834–
Septyembre 1835, 240–41.

 8. “Letter from Parley P. Pratt, 22 sa Nob-
yembre 1839,” josephsmithpapers.org/
paper-summary/letter-from-parley-p-pratt-
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Ang Pagtawag sa  
mga Orihinal nga mga  

Apostoles sa Pagpahiuli
Niadtong Pebrero 8, 1835, mihang-

yo si Joseph Smith sa mga igsoon 
nga sila si Brigham ug Joseph Young 
sa pag-awit kaniya. Ang Propeta 
nakadawat dayon og pagpadayag nga 
panahon na kadto sa pagtawag sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles.1

Mihangyo si Joseph Smith kang 
Brigham Young sa pagpadala og pahi-
balo nga sa sunod Sabado ipahigayon 
ang usa ka komperensya. Misulti siya 
kang Brigham nga siya mahimong usa 
sa Napulog Duha.2

Paglabay sa unom ka adlaw, ang 
mga Santos nanagtigum. Misulti si 
Joseph Smith nga ang usa sa mga 
nag-unang katuyoan sa panagtigum 
mao ang Tulo ka mga Saksi sa Basa-
hon ni Mormon—Oliver Cowdery, 
David Whitmer, and Martin Harris— 
“sa pagpili og napulo ug duha ka 
mga lalaki gikan sa simbahan nga 
mahimong Apostoles.” 3 Sila si Oliver  
ug David nakadawat na nianang 
assignment niadtong Hunyo 1829, 
apan bisan sila “mipakisayud sa 
Ginoo pinaagi sa pagpuasa ug pag-
ampo” sa pag-ila sa Napulog Duha, 
ang panahon wala pa nahusto.4 
Karon, miingon si Joseph, ang pana-
hon miabot na. 

Ang Napulog Duha (sa han-ay nga 
girepresentar sa miting) mao sila si 
Lyman Johnson, edad 23; Brigham 
Young, 33; Heber C. Kimball, 33; 
Orson Hyde, 30; David W. Patten, 35; 
Luke Johnson, 27; William E. McLellin, 

29; John F. Boynton, 23; Orson Pratt, 
23; William Smith, 23; Thomas B. 
Marsh, 34; ug Parley P. Pratt, 27. Ang 
tanan nakaalagad kaniadto og mga 
misyon. Walo kanila nakauban ni 
Joseph Smith sa ekspedisyon sa Kam-
po sa Zion sa miaging ting-init.5

Pagkahuman sa ilang pagkapili, 
ang matag usa sa mga Apostoles 
gi-orden.6 Ang ilang mga panalangin 
sa ordinasyon napuno sa mga saad 
sa kalampusan sa misyonaryo. Si 
Heber C. Kimball sa kaulahian nahi-
numdum sa mga panalangin “mitagna 
sa daghang mga butang nga mahina-
bo, nga kita makaangkon og gahum 
sa pag-ayo sa masakiton, pagpapaha-
wa sa mga yawa, pagbuhi sa patay, 
paghatag og panan-aw ngadto sa mga 
buta, . . . pagtangtang sa mga bukid, 
ug ang tanang mga butang kinahang-
lang maubos kanato pinaagi sa ngalan 
ni Jesukristo.” 7

Si Oliver Cowdery usab mihatag 
og gibug-aton sa mga kalisdanan 
nga ilang atubangon: “Kinahanglan 
mangandam sa tanang panahon sa 
paghimo og sakripisyo [sic] sa inyong 
kinabuhi, kon gikinahanglan man 
kini sa Dios alang sa pagpadayon 
ug pagpalig-on sa Iyang kawsa.” Si 
Oliver miawhag sa mga Apostoles sa 
pagtinguha og personal nga kahibalo 
ni Jesukristo aron sila makapamatuod 
sa Iyang pagkabuhi uban sa kasi-
gurohan: “Ayaw gayud paghunong 
sa pagpaningkamot hangtud nga 

ikaw makakita sa Dios, nawong sa 
nawong.” 8

Pagsugod niadtong Mayo 1835, ang 
mga Apostoles mihimo og pipila ka 
misyon sa pagpangita og katudloan 
alang sa Simbahan, ug ang ilang kina-
tibuk-ang pagpangulo nakapanalangin 
usab sa daghang indibidwal. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa sa History, 1838–1856 (Manuscript 

History of the Church), volume B-1 [1 Sept-
yembre 1834–2 Nobyembre 1838],” addenda, 
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1835, 224–28.

 4. “Minutes, and Blessings, 21 Pebrero 1835,” 
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4: Abril 1834–Septyembre 1835, 242, 243.

 5. Ang upat kinsa dili kabahin sa kampo mao 
sila si David W. Patten, Thomas B. Marsh, 
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Si Parley P. Pratt gi-orden pagka Pebrero 21, 
1835, samtang ang duha nga si Thomas B. 
Marsh ug Orson Pratt gi-orden pagka Abril 
26, 1835.
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 8. “Minutes, and Blessings, 21 Pebrero 1835,” 
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Aron makat-on pa og daghan mahitungod sa 
calling sa orihinal nga Napulog Duha ka mga 
Apostoles sa dispensasyon karon, bisitaha ang 
history .lds .org.
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Si Jesus nga nag-antus sa hilabihan, nagbaton og kinadak-ang 
kalooy alang kanatong tanan kinsa gamay ra kaayo og giantus.

Ni Elder  
David A. Bednar
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka  
mga Apostoles

Mitudlo si Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) og baruganan nga nakakuha og 
dakong pagtagad kanako ug nahimong focus sa daghan nakong pagtuon, 
pagpamalandong, ug paghunahuna. Miingon siya, “Dili mahimo ang Pag-ula 

gawas lang kon may kinaiya nga sama kang Kristo!” 1 Sukad nadungog kining yano 
ug salabuton nga pamahayag, naningkamot kong makakat-on pa og daghan ug 
mas masabtan ang pulong nga “kinaiya.” Gipalamalandungan sab nako ang relas-
yon tali sa kinaiya ni Kristo ug ang Iyang Pag-ula—ug ang implikasyon niana nga 
relasyon sa matag usa kanato isip mga disipulo.

Ang Kinaiya sa Ginoo nga si Jesukristo
Tingali ang pinakamaayong timailhan sa kinaiya mao ang kapasidad sa pag-ila 

ug ang tukmang reaksyon ngadto sa ubang tawo nga nagsinati sa grabing hagit o 
kalisdanan nga nagpabug-at kanato sa hilabihan. Ang kinaiya [karakter] mapada-
yag, sama pananglit, diha sa gahum nga makaila sa pag-antus sa ubang mga tawo 
kon kita mismo nag-antus; sa abilidad nga makamatikod sa kagutom nga gibati 
sa uban kon kita gigutom; ug sa gahum sa pagtabang ug paghatag og kalooy 
alang sa espirituhanong pag-antus sa uban kon kita anaa sa atong kaugalingong 
espirituhanon nga kasakit. Sa ingon, ang kinaiya mapakita pinaagi sa pagtan-
aw ug pagtabang sa uban kon ugaling mosukmat man ang kinaiyanhon natong 
pagkatawo ug atong reaksyon nga kaugalingon ra ang hunahunaon. Kon kana 
nga kapasidad mao gayud ang sukod sa moral nga kinaiya, nan ang Manluluwas 
sa kalibutan maoy hingpit nga ehemplo sa ingon nga pagkamakanunayon ug 
kamanggiloy-ong kinaiya.

Usa ka Kristohanong 
KINAIYA
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Mga Ehemplo sa Kinaiya ni Kristo
Sa kwarto sa taas niadtong gabii 

sa Katapusang Panihapon, nianang 
gabhiona gayud nga Siya mosinati  
na sa grabing pag-antus nga mahi-
tabo sa tibuok kalibutan nga Iyang 
hinimo, gihisgutan ni Kristo ang 
mahitungod sa Maghuhupay ug ang 
kalinaw:

“Kining mga butanga gisulti ko 
kaninyo samtang ania pa ako uban 
kaninyo.

“Apan ang Manlalaban [Maghu-
hupay], ang Espiritu Santo, nga sa 
akong ngalan igapadala sa Amahan, 
siya mao ang magatudlo kaninyo sa 
tanang butang, ug magapahinumdom 
kaninyo sa tanan nga akong gikasulti 
kaninyo.

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, 
kaninyo ihatag ko ang akong kali-
naw: hatagan ko kamo niini dili sama 
sa hinatagan sa kalibutan. Kina-
hanglan dili magkaguol ang inyong 
kasingkasing, ni magtalaw” ( Juan 
14:25–27).

aron ang gugma nga imong ginahup-
tan sa imong paghigugma kanako 
maanaa kanila, ug ako maanaa kanila” 
( Juan 17:20, 21, 23, 26).

Akong nakita ang akong kaugali-
ngon nga balik-balik nga nangutana 
samtang namalandong ko niini ug sa 
ubang panghitabo nga ang Iyang pag-
budhi ug ang Iyang pag-antus hapit ng 
mahitabo didto sa tanaman: Sa unsang 
paagi nahimo pa Niya ang pag-ampo 
para sa kaayohan ug kahiusahan sa 
uban nga nagsingabut na man ang 
kaugalingon Niyang pag-antus? Unsa 
kaha ang hinungdan nga nahimo pa 
man gyud Niya ang pagpangayo og 
kahupayan ug kalinaw para niadtong 
kansang panginahanglan mas gamay 
ra kay sa Iyaha? Samtang ang napukan 
nga kinaiyahan sa kalibutan nga Iyang 
gilalang mihasol Kaniya, sa unsang 
paagi nahimo pa Niya nga tutukan sa 
hingpit gayud ang kahimtang ug mga 
kabalaka sa uban? Sa unsang paagi ang 
Agalon nakahimo nga lugwayan pa ang 
pagtabang sa uban nga ang mas ubos 
nga binuhat mokupkop ra man niini 
nga maghunahuna lang sa iyang kauga-
lingon? Ang pamahayag gikan ni Elder 
Maxwell naghatag og tubag sa tanan 
niining impluwensyal nga pangutana:

Ang kinaiya ni “Jesus gikinahang-
lan aron masuportahan ang talagsaon 
Niya nga pagtubos. Kon wala ang 
espirituhanon og moral nga kalidad 
sa kinaiya wala untay dekalidad nga 
pagtubos! Ang iyang kinaiya mao nga 
‘[giantus] Niya ang mga pagtintal sa 
matag matang’ (Alma 7:11), sa giha-
pon ‘wala Niya patalinghugi’ ang mga 
tintasyon’ (D&P 20:22).” 2

Si Jesus nga nag-antus sa hilabi-
han, nagbaton og kinadak-ang kalooy 
alang kanatong tanan kinsa gamay 

Nakabantay nga Siya Mismo hapit 
na mosinati sa hilabihan ug perso-
nal nga pagkawala sa kahupayan ug 
kalinaw, ug sa usa ka panahon dihang 
ang Iyang kasingkasing tingali nasa-
mok ug nahadlok, gilugwayan pa sa 
Agalon ang pagtabang ug mitanyag 
ngadto sa uban sa mga panalangin 
nga maoy makalig-on Kaniya.

Sa talagsaong Pag-ampo Alang sa 
Kaayohan sa Uban, nga gihalad sa 
wala pa moadto si Jesus sa Iyang mga 
disipulo sa sapa sa Cedron sa Tana-
man sa Getsemani, ang Agalon nag-
ampo alang sa Iyang mga disipulo ug 
alang sa tanan nga “mosalig kanako 
pinaagi sa ilang pulong;

“Aron silang tanan mag-usa; maingon 
nga ikaw, Amahan, ania kanako. . . .

“. . . Aron sila mamahingpit nga 
usa, aron ang kalibutan moila nga 
ikaw mao ang nagpadala kanako ug 
nahigugma kanila maingon nga ikaw 
nahigugma kanako. . . .

“Ug ang imong ngalan akong gipai-
la kanila, ug kini igapaila ko pa kanila KI
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ang gidak-on sa pag-antus ug kalooy 
nasumpay kaayo sa gidak-on sa gug-
ma nga gibati sa usa nga nangalagad.

Aktibong Magtinguha og  
Gugmang Putli

Kita sa mortalidad naningkamot 
nga mapanalanginan ug makapalam-
bo og importanting mga elemento 
sa Kristohanong kinaiya. Sa pagka-
tinuod, posible nga kita isip mga 
mortal nga makapaningkamot diha 
sa pagkamatarung aron madawat ang 
espirituhanong mga gasa nga gilang-
kuban sa kapasidad nga malugwayan 
ang pagtabang ug makahimo og 
tukmang reaksyon ngadto sa ubang 
tawo nga nagsinati sa grabing hagit o 
kalisdanan nga nagpabug-at kanato 
sa hilabihan. Dili nato maangkon ang 
ingon nianang kapasidad pinaagi sa 
hingpit nga determinasyon o perso-
nal nga determinasyon. Kondili, kita 
magdepende ug magkinahanglan sa 
“mga maayo nga buhat, kalooy, ug 
grasya sa Balaang Mesiyas” (2 Nephi 
2:8). Apan “pagtulun-an human sa 
usa ka pagtulun-an, lagda human sa 
usa ka lagda” (2 Nephi 28:30) ug “sa 
pagpadayon sa panahon” (Moises 
7:21), makahimo kita sa paglugway 
og tabang ngadto sa uban kon uga-
ling mosukmat man ang kinaiyanhon 
natong pagkatawo nga kaugalingon 
ra ang hunahunaon.

Mosugyot ko nga ikaw ug ako 
kinahanglang mag-ampo, mangan-
doy, maningkamot, ug magtrabaho 
aron makaugmad og Kristohanong 
kinaiya kon pangandoy nato ang 
pagdawat og espiritwal nga gasa sa 
gugmang putli—ang tiunay nga gug-
ma ni Kristo. Ang gugmang putli dili 

usa ka taras o kinaiya nga maangkon 
nato sa eksklusibong paagi pinaagi 
sa kaugalingon natong walay hunong 
nga katuyoan ug determinasyon. 
Gani kinahanglan natong tahuron ang 
atong mga pakigsaad ug magpaka-
buhing takus ug buhaton ang kutob 
sa atong mahimo aron mosarang sa 
maong gasa; apan sa katapusan ang 
gasa sa gugmang putli ang moang-
kon kanato—wala kita mag-angkon 
niini (tan-awa sa Moroni 7:47). Ang 
Ginoo ang magtino kon kanus-a kita 
makadawat sa tanan nga espiritwal 
nga gasa, apan kinahanglang buhaton 
nato ang tanan natong mahimo ang 
pagtinguha, pagpangandoy, pagdapit, 
ug ang pagkasarang sa maong mga 
gasa. Kon magkamaayo ang pamaagi 
sa atong paglihok nga sama sa kinaiya 
ni Kristo, nan tingali atong gipasabut 
sa langit pinaagi sa pinakaimpluwen-
syal nga paagi ang atong tinguha para 
sa langitnon nga espiritwal nga gasa 
sa gugmang putli. Ug tin-aw nga gipa-
nalanginan kita niining kahibulungan 

nga gasa kon dugangan pa nato 
ang pagtabang sa uban kon ugaling 
mosukmat man ang kinaiyanhon 
natong pagkatawo nga kaugalingon  
ra ang hunahunaon.

Si Jesus mao ang Kristo, ang 
Bugtong Anak sa Mahangturon nga 
Amahan. Nasayud ko nga Siya buhi. 
Ug mopamatuod ko nga ang Iyang 
kinaiya naghimong posible sa mga 
oportunidad ngari kanato sa pagka-
dawat og imortalidad ug kinabuhing 
dayon. Unta lugwayan nato ang 
atong pagtabang kon ugaling mosuk-
mat man ang kinaiyanhon natong 
kalagmitan nga kaugalingon ra ang 
hunahunaon. ◼
Gikan sa Brigham Young University–pakigpulong 
sa Idaho Religion Symposium nga gihatag niad-
tong Enero 25, 2003.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Neal A. Maxwell, “The Holy Ghost:  

Glorifying Christ,” Ensign, Hulyo 2002, 58.
 2. Neal A. Maxwell, “O How Great the Plan 

of Our God!” (pakigpulong sa Church Edu-
cational System religious educators, Peb. 3, 
1995), 6, si .lds .org.
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Ni Hadley Griggs

Mibati ka ba nga daw kulang sa espirituhanong kalagsik? 
Nagtuo nga makagamit ka og gamay rang espirituhanong 
direksyon? Nan, swerte ka kay ang kinatibuk-ang kom-

perensya mao nay imong gipangita! Si Elder Robert D. Hales sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon: “Sa batan-ong 
mga miyembro sa Simbahan, mosaad ko nga kon kamo maminaw 
[sa kinatibuk-ang komperensya], bation gayud ninyo ang Espiri-
tu diha kaninyo. Sultihan kamo sa Ginoo unsay Iyang gusto nga 
inyong buhaton sa inyong kinabuhi.” 1

Ug kana dili matapos sa katapusang semana sa komperensya—
makapadayon ka sa pagbati sa espiritu pinaagi sa pagtuon sa mga 
pakigpulong pagkahuman usab niini!

Makatabang kanato sa daghang paagi ang komperensya. Tinga-
li ang pinakaimportante, magpaduol kini kanato sa Manluluwas 
pinaagi sa pagtudlo kanato sa unsang paagi nga mas mahisama 
kita Kaniya. Usa ka talagsaong paagi sa pagkat-on og daghan 
sa komperensya mao ang paghatag og pihong atensyon sa mga 
pagtulun-an mahitungod sa mga hiyas nga sama kang Kristo—atol 
man sa broadcast o samtang tun-an nimo ang mga pakigpulong 
inigkahuman. Samtang paminawon o basahon sa walay pagduha-
duha ang mga hiyas nga sama kang Kristo diha sa imong huna-
huna, ang mga pulong ug ang Espiritu makatabang nga imong 
makat-unan unsaon sa pagkahimong mas sama kang Kristo.

Mahimo kang mokuha niining mubo nga quiz aron makita asa 
nga kinaiya (hiyas) o duha ka hiyas ang gusto nimong matutukan 
samtang tun-an nimo ang mga mensahe sa komperensya. (Para sa 
mas makapamalandong nga quiz, susiha ang Oktubre 2016 nga 
New Era o chapter 6 sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo.)

Alang sa tanang siyam ka mga hiyas nga sama kang Kristo sa 
ubos, pilia ang pamahayag nga naghulagway kanimo.

Sa tinuod ikaw mahimong sama kang Jesukristo.  
Kini nga mga paagi makatabang aron imong  

makita kon unsaon.
Sa eskwelahan dunay gamayng 

pundok sa mga bata diin gitu-
ohan sa kadaghanang estudyante 
nga “mga tawong walay pulos” kay 
lagi lahi sila. Wala ko maanad nga 
makig-istorya nila. Dili ko bati og 
batasan, apan dili sab ko maayo.

Dihang akong nadungog si 
Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, nga namulong sa 
“Ang Maloloy-on Magadawat og 
Kalooy,” (Abril 2012 nga kinatibuk-
ang komperensya), dunay nausab. 
Miingon siya nga dunay usa ka 
butang nga angay natong buhaton 
kon maghisgot kita og paghukom: 
“Hununga kini!” Ang iyang pakig-
pulong nakatabang nga akong 
maamguhan nga imbis hukman 
ang mga bata sa eskwelahan, 
pulihan nako ang bati nakong mga 
hunahuna ug pagbati inubanan sa 
“kasingkasing nga puno sa gugma 
alang sa Dios ug sa Iyang mga 
anak.”

Nianang pagka-Lunes sa pag-
adto nako sa eskwelahan, imbis 
moadto sa naandan nakong mga 
higala, giadto nako ang pundok 
nga gituohan sa mga tawo nga 
“walay mga pulos”. Nagsugod mi 
sa pag-istorya ug akong nama-
tikdan nga kining mga tawhana 
walay kalainan kay ni bisan kinsa. 
Dihang migahin ko og panahon 
kuyog nila, nakapalambo ko og 
lig-ong relasyon kanila. Nakahimo 
ko og bag-ong lima ka higala.

Akong naamguhan nga ang 
bag-o nakong mga higala dili diay 
“mga walay pulos”—para sa Dios 
kanunay silang adunay bili. Nali-
pay kaayo ko nga nakakat-on og 
dugang mahitungod sa gugma sa 
Dios para sa Iyang mga anak.
Holly H., edad 19, California, USA

1. PAGTUO:
a.  Dili ko sigurado kon Manluluwas ba nako si Jesukristo.
b.  Mituo ko kang Jesukristo ug gidawat Siya isip akong Manluluwas.
c.  Manghinaot ko nga si Jesukristo akong Manluluwas.

GUGMA PARA SA LIMA KA  
BAG-ONG HIGALA



2. PAGLAUM:
a.  Mibati ko og kalinaw ug kasigura-

do sa akong kaugmaon.
b.  Ang kaugmaon nakapalisang 

kanako!
c.  Sa kasagaran gibaliwala ra nako 

ang umaabut—kon kini dili nako 
hunahunaon, dili ko mabalaka niini.

3. GUGMANG PUTLI UG 
GUGMA:
a.  Gisulayan nako sa paghigugma 

ang ubang tawo apan naay pipila 
ka tawo nga daw makalagot.

b.  Busy kaayo ko sa paningkamot sa 
kaugalingon nakong kinabuhi nga 
wala na koy panahon sa paghuna-
huna sa uban.

c.  Nagtinguha ko sa mahangturong 
kaayohan ug kalipay sa ubang 
mga tawo.

4. HIYAS:
a.  “Ang pagbaton og limpyo nga 

hunahuna ug buhat.” Kana dili 
kaayo makalingaw!

b.  Limpyo ko ug putli og 
kasingkasing.

c.  Naglisud kaayo ko sa pagpabiling 
limpyo ug putli.

5. KAHIBALO:
a.  Daghan pa kaayo ko’g buhaton 

nga wala gyud koy panahon nga 
makapangita og tubag sa akong 
mga pangutana.

b.  Ay. Magtuon? Usahay laay kaa-
yong bation ang pagsulay nga 
magkat-on og mga butang.

c.  Dako ang akong tinguha nga 
makasabut sa kamatuoran ug 
makakita og tubag sa akong mga 
pangutana.

6. PAILUB:
a.  Makahulat ra ko sa mga butang nga 

walay pagkasuko o kasagmuyo.
b.  Sa akong tan-aw makahulat ra 

ko sa mga butang, apan mura og 
mapungot ko bahin niini.

c.  Ang paghulat og mga butang ang 
pinakangil-ad. Gusto kong naa 
dayon ang tanan karon.

7. PAGPAUBOS:
a.  Gusto kong makasiguro nga mabu-

hat nako ang tanan nga ako ra.
b.  Mosalig ko sa Ginoo para sa 

tabang.
c.  Kon magtrabaho ko, sa kasaga-

ran makalimot ko nga mahimo 
diay kong mangayo og tabang sa 
Langitnong Amahan.

8. KAKUGI:
a.  Akong gigahin ang hapit tanan 

nakong panahon sa pagtan-aw og 
TV, pakigkuyog sa mga higala, ug 
paglikay sa responsibilidad!

b.  Sa kasagaran maglisud ko sa 
pag-focus sa importanting mga 
butang sa akong kinabuhi apan 
naningkamot ko.

c.  Gigahin nako ang akong panahon 
ug kusog sa pinakaimportanting 
mga butang.

9. PAGKAMASULUNDON:
a.  Andam kaayo kong mosunod sa 

tambag sa akong mga lider ug 
ginikanan.

b.  Ako ang kaugalingon nakong 
boss sa kasagaran—kanunay kong 
maglisud sa pagpaminaw sa uban.

c.  Mosunod ko sa tambag sa akong 
mga lider ug ginikanan, apan 
moreklamo ko niini usahay.
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MGA HIYAS NGA SAMA KANG KRISTO: GUGMANG PUTLI!

Mga kinutlo sa kinatibuk-ang komperensya o mga pakigpulong mahitungod niini:

Atol sa Oktrubre nga 2015 nga 
kinatibuk-ang komperensya, 

usa ka pakigpulong daw impor-
tante kaayo kanako. Si Elder 
Dale G. Renlund sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles 
namulong sa gitawag og “Pinaagi 
sa Panan-aw sa Dios.” Gihisgutan 
niya ang mahitungod sa kaim-
portante sa pagtan-aw ngadto 
sa ubang tawo nga susama sa 
pagtan-aw sa mahigugmaong 
mga ginikanan. Dihang nadu-
ngog nako kana, gibati nako nga 
kinahanglan kong mohimo og 
dugang pang paningkamot nga 
higugmaon nako ang mga anaa 
sa akong palibut.

Usa ka buntag human sa kom-
perensya, naniid ko’g maayong 
panahon nga makalipay ko og 
usa ka tawo. Miadto ko sa akong 
klase sa orchestra ug nakakita 
og batang lalaki nga wala kaa-
yo nako mahatagi og pagtagad. 
Nasayud kong duna siyay kasag-
muyo, mao nga miduol ko niya 
ug gipangutana kon kumusta 
ang iyang adlaw. Dili kaayo siya 
tabian, mao nga gipangutana 
nako siya kon ganahan ba siya 
sa klase sa orchestra. Giingnan 
ko niya nga wala kaayo siya 
kahibalo sa music ug nabalaka 
mahitungod sa concert. Mitanyag 
ko nga akong tukaron uban niya, 
ug tukaron namong duha. Nindot 
kaayong paminawon! Human 
niana, nagsugod mi og istor-
ya mahitungod sa among mga 
instrumento. Mas nagkasuod mi, 
ug nalipay kaayo ko nga nakaga-
hin ko og panahon nga makig-
istorya niya.
Christa M., edad 12, Texas, USA

MGA PAAGI NGA MAKAPALAMBO KO OG  

GUGMANG PUTLI•  Mag-ampo aron mobati ko og gugma sa uban

•  Mobasa og usab matag Dominggo sa mga pakigpulong sa  

komperensya o sa kasulatan mahitungod sa gugmang putli

•  Motabang sa akong manghud nga lalaki sa iyang mga buluhaton

•  Mag-ampo aron makamatikud kon kinsa ang nagkinahanglan  

og tabang•  Magplano og leksyon sa family home evening mahitungod sa 

gugmang putli

Karon tan-awa ang imong mga tubag. Asa nga mga hiyas ang gus-
to nimong trabahoon? Aron makat-on unsaon sa pagpalambo niini, 
mahimo kang magpili og usa o duha ug hatagi kini sa imong aten-
syon samtang maminaw ka sa komperensya.

Ug kon mitubag ka nga maayo kaayo ang imong nahimo sa tanan, 
ipadayon kini! Mahimo ra gihapon kang magpili og usa o duha nga 
importante kaayo kanimo atol sa quiz ug tutukan kana atol sa imong 
pagtuon sa komperensya. Bisan asa ka man sa imong panaw sa pag-
kahimong Kristohanon, makaadto ka ra kanunay sa mga pagtulun-an 
sa atong mga lider aron matabangan ka sa pagpadayon.

Kon dili ka makadesisyon sa usa ka hiyas karon, ayaw kabalaka! 
Mapaminaw ra nimo kanunay ang komperensya ug makita unsay 
daw importante kaayo kanimo.

Kon makapili ka na og hiyas nga gusto nimong matutukan, mahi-
mo nimo kining isulat aron maandam ka sa pagdawat og pagpadayag 
mahitungod niini samtang maminaw ka sa komperensya o samtang 
magtuon ka sa mga pakigpulong inigkahuman. Samtang maminaw 
ka ug magtuon, tuguti nga ang Espiritu mogiya kanimo sa pipila ka 
pihong mga paagi nga matrabaho nimo ang mao nga hiyas. Susiha 
kini nga ehemplo sa ubos! ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
MUBO NGA SULAT
 1. Robert D. Hales, “Kinatibuk-ang Komperensya: Paglig-on sa Pagtuo ug  

Pagpamatuod,” Liahona, Nob. 2013, 6.

ANIAY OUTLINE KON UNSAON NGA MAKASUGOD KA!

Mga Hiyas nga Sama Kang Kristo:Mga kinutlo mahitungod niini:Unsa may akong buhaton:•_______________________________________________________________________ petsa: __________________________

•_______________________________________________________________________ petsa: __________________________

•_______________________________________________________________________ petsa: __________________________

PAGPALAMBO OG GUGMANG 
PUTLI DIHA SA KLASE SA 

ORCHESTRA



58 L i a h o n a

Ni Lindsay Hiller

Nagtubo ko uban sa mga higala nga miyembro sa Simbahan, ug 
naghinam-hinam ko nga magpabunyag ug mahimong usa ka 
miyembro mismo. Sa dihang mibalhin ko gikan sa probinsiya 

aron magkolehiyo, misugod ko sa pagdawat og mga leksyon gikan sa mga 
misyonaryo. Subo lang, ang pagpamugos sa mga bag-o nakong kaubanan naka-

pahimo nako nga naglisud sa pagsunod sa mga sumbanan sa ebanghelyo. Ang 
akong isig ka-freshmen migahin og daghang panahon sa mga party sa pag-inom og 

ilimnong makahubog. Wala pa gayud ako sukad nakasulay og ilimnong makahubog, 
pero ang akong bag-ong mga higala kanunay mipugos nako sa pag-inom niini. 

Nasayud ako nga tinuod ang ebanghelyo, apan lisud makigbatok sa tintasyon gikan sa 
akong mga kaubanan.

Misugod ko sa pag-ampo sa Langitnong Amahan alang sa kalig-on sa paghimo og 
matarung nga desisyon. Wala pako mipaubos sa akong mga sumbanan, apan nahadlok 
ko nga wala koy kalig-on sa pagbalibad sa sunod higayon nga idalit ang ilimnong maka-
hubog. Gimingaw ko sa akong mga higala nga mipakigbahin sa susamang mga hiyas.

Usa ka Sabado sa gabii miadto ko sa usa ka party kauban sa mga tawo sa akong gipuy-
an. Diha-diha dayon nanag-inom ang tanan nakong mga higala ug miawhag 
nako sa pagtilaw sa unang higayon sa ilimnong makahubog.

Natintal ko. Akong gidawat ang baso sa beer nga gitunol ngari nako. 
Gipaduol ko kini ngadto sa akong baba, dili ko komportable apan 
nalipay ko sa pagtagad sa akong mga higala. Dayon si Nick, usa 
ka inilang lalaki nga palainom, miduol sa among tapok.

“Wala ka moinom niana, di ba?” nangutana siya.
“Wala pa,” mitubag ko.
“Kon imo kanang buhaton,” miingon si Nick, “mag-

basol ka matag adlaw sa tibuok nimong kinabuhi.”
Nakuratan ko. Nasayud ko nga husto siya. 

Dili ko gusto nga moinom. Gusto kong mahi-
mong sakop sa Simbahan. Akong giuli ang 

baso ug mibiya sa party, mapasalamaton 
nga wala ko mihimo og dautan nga desisyon.

Mogunit  
OG HUGOT
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Pagkasunod adlaw, miadto ko sa simbahan, 
nakita ang mga misyonaryo, ug nakigsabot sa 
petsa alang sa akong bunyag. Sukad nianang 
adlawa nagpalayo nako sa mga party nga naay 
ilimnong makahubog. Mihimo ko og bag-ong 
mga higala sa simbahan nga mipakigbahin 
sa susama nako og mga hiyas ug sumbanan. 
Kauban gihapon nako akong mga higala 
sa akong gipuy-an, apan akong gihimong 
klaro ang akong mga sumbanan. Sa dihang 
ilang nahibaloan unsa kaimportante ang 
mga hiyas alang nako, mirespeto sila ug 
miundang sa pagpamugos nako. Ilang 
nabantayan ug mirespeto niini kon mobiya 
ko sa dihang nanan-aw sila og dili maayo 
nga mga salida o naminaw sa dili maayo 
nga musika.

Nalig-on ang akong pagpamatuod pina-
agi niini nga kasinatian, ug maningkamot 
ko nga dili gayud ipaubos ang akong mga 
sumbanan tungod sa pagpamugos sa kau-

banan. Nasayud usab ako nga ang labing 
maayong paagi sa pag-atubang sa lisud nga 

mga desisyon mao ang pag-ila sa inyong mga 
sumbanan ug mogunit og hugot ngadto niini 

gikan sa sinugdanan.
Nasayud ako nga ang Langitnong Amahan 

mitubag sa akong mga pag-ampo alang sa kalig-
on sa pagbatok sa mga tintasyon. Mapasalamaton 

ko nga ang Espiritu Santo miawhag nako sa paghi-
mo og matarung nga desisyon. Nasayud ko nga ang 

mga sumbanan sa Simbahan gihimo aron maprotek-
tahan kita, ug mapasalamaton ko nga ang pagpili nga 

mosunod niini nakatabang nako sa pagpili nga magpasa-
kop sa Simbahan. ◼

Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

Ang mga higala makahatag og 
dakong kalainan kon unsa 

kasayon—o kalisud—sa pagsunod 
sa atong mga sumbanan.

PAG-INGON OG DILI SA 
TINTASYON
“Ang mga indibidwal kinsa nagbuhat 
og sayop gusto nga moapil kamo 
kanila tungod kay mas komportable 
sila sa unsay ilang gibuhat kon ang 
uban nagbuhat usab niini. Mahimong 
gusto usab nila nga mopahimulos 
kaninyo. Natural lang nga dawaton sa 
mga kauban, isip kabahin sa grupo. . . . 
Usa sa labing lisud mahibaloan nga 
butang alang kaninyo mao nga kon 
unsa na gayud kamo kalig-on ug sa 
unsang paagi ang uban hilum nga 
nagtahud kaninyo. . . . Dili kinahanglan 
nga inyong ikompromiso ang inyong 
mga sumbanan aron madawat sa 
maayong mga higala. Kon kamo mas 
masulundon, mas mobarug kamo 
sa tinuod nga mga baruganan, mas 
makatabang ang Ginoo kaninyo sa 
pagbuntog sa tintasyon.”
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Making the Right  
Choices,” Ensign, Nob. 1994, 37.
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Ni Charlotte Larcabal
Mga Magasin sa Simbahan
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Dili Kinahanglang Mosunod sa  
“KASAGARANG GIBUHAT SA MGA BATAN-ON”

Kalimti ang gisulti sa kalibutan.  
Unsa may pagtan-aw sa Langitnong Amahan kanimo? 

paagi kon unsay nakita sa Langitnong 
Amahan ug sa Iyang mga piniling 
sulugoon kanimo. Gusto ba nimong 
lahion unsay gituohan sa uban nga 
imong maabut? Panahon na karon sa 
pagsugod ug paglihok! Sa edad nga 
12, gipahinumduman ni Kristo ang 
yutan-on niyang mga ginikanan nga 
Siya “kinahanglan anhi gayud ako sa 
balay sa [Iyang] Amahan” (Lucas 2:49).

Dili kaayo Siya ingon niana ka 
bata, ug mao usab ikaw. Mao nga ang 
sunod nga pangutana mao kini: Sa 
unsang paagi ikaw maanaa sa buluha-
ton sa Langitnong Amahan?

Ang Iyang “buluhaton” tanan mao 
ang pagpahinabo “sa pagka-imortal 

ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo”  
(Moises 1:39), busa ikaw maanaa 
sa buluhaton sa Amahan pinaagi sa 
paghimo sa imong pinakamaayo aron 
makab-ot ang imong potensyal ug 
pinaagi sa pagkahimong tawo kinsa 
makatabang sa uban nga makab-ot 
usab ang ilang potensyal.

Karon na ang panahon sa pagka-
himong responsable para sa kaugali-
ngon nimong kaugmaon. Unsa man 
ang imong mahimo karon dayon aron 
masiguro nga nagpaingon ka sa  
pagkab-ot sa unsay nahibaloan sa 
Langitnong Amahan nga imong maa-
but, dili lang unya sa kahangturan 
apan niining kinabuhia usab?

Daghan kaayo’g ikasulti ang kali-
butan mahitungod sa mga tin-
edyer karon. Tingali nahibalo ka 

sa mga pagkalahi-lahi o nakadungog 
og tawo nga mireklamo mahitungod 
sa “mga kabataan karong mga pana-
hona.” May daghan usab nga pagtuon 
ug mga statistics mahitungod kanimo 
—sa imong mga kinaiya sa social 
media, unsay imong gipamalit, gani 
unsa ka mubo ang imong lahutay sa 
pagpaminaw [attention span].

Apan si Presidente Russell M. Nelson, 
Presidente sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, miingon nga “dili 
siya komportable” dihang nadungog 
niya ang mga tig-research nga mihulag-
way sa ilang mga pagtuon mahitungod 
sa kabatan-onan. “Ug sa walay lipud- 
lipod,” miingon siya, “dili kaayo ko inte-
resado kon unsay ikasulti sa mga eks-
perto kabahin ninyo kay sa unsay gisulti 
sa Ginoo kanako kabahin ninyo.” 1

Wala magkinahanglan ang Ginoo 
og pagtuon o pagkalahi-lahi aron 
mailhan kamo. Wala Niya kamo tan-
awa isip usa ka bahin sa statistics o 
isip tawo nga timbang-timbangon  
kon giunsa kamo sa paghulagway  
“sa kalibutan”.

“Siya nahigugma ninyo dili lamang 
kon si kinsa kamo niining adlawa 
apan sa potensyal ug tinguha usab 
nga kamo mamahimong tawo nga 
may himaya ug kahayag,” miingon 
si Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan.2

Ang Dios wala lamang basta maka-
kita kanimo; nahigugma Siya kanimo.

Gusto nimong dili mosunod sa 
pamaagi sa kalibutan? Sugdi ang 
pagtan-aw sa imong kaugalingon sa 
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NAGKADUOL NA NGA 
MAKAB-OT NAKO ANG 
AKONG PINAKAMAAYO 
PINAAGI SA . . .

Nagkat-on unsaon sa pag-budget? 
Nagpalambo sa akong pagtuon 

sa ebanghelyo? Nagpalambo og 
gugma sa pagserbisyo? Ipakigbahin sa 
unsang paagi giatiman pagtino nimo 
ang kaugalingon nimong kaugmaon 
pinaagi sa pagpadala og mensahe 
ngadto sa liahona@ ldschurch .org 
o pagbilin og mensahe diha sa LDS 
Youth Facebook o sa mga page sa 
Instagram.

Gusto ka bang maminyo sa templo? 
Desisyuni karon nga mahimong putli 
sa hunahuna, pulong, ug sa buhat. 
Nakita ba nimo ang imong kaugali-
ngon nga nag-eskwela sa unibersidad? 
Palamboa na karon ang maayong abi-
lidad sa pagtuon. Gusto ka bang mag-
misyon? Idugang ang Isangyaw ang 
Akong Ebanghelyo sa imong pagtuon 
sa ebanghelyo (ilabi na sa chapter 3). 
Gusto ba nimong makasangkap para 
sa pamilya? Kat-uni unsaon sa pag-
budget ug sa pagtuman niini karon.

Mahimo usab nimong tan-awon 
ang mga butang nga makalipay kani-
mo karon. Ganahan ka ba og math? 
Magpatukar og piano? Magsulat og 
mga istorya? Ipadayon kini! Tan-awa 
kon may mga paagi ba nga imong 
mapalambo ang: pag-eskwela, mga 
online tutorial, mga kompetisyon, 

workshop, ug uban pa.
Ayaw sunda ang naandan ug 
paghimo og lahi! Pagtino sa 
kaugalingon nimong kaug-
maon. Unsa may imong 
gibuhat aron makab-ot 
nimo ang imong pinaka-
maayo? Pahibaloa kami 
pinaagi sa pag-email sa 
liahona@ ldschurch .org 
o pagbilin og mensahe 
diha sa LDS Youth 
Facebook o sa mga 
page sa Instagram. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
  1. Russell M. Nelson, 

“Barug isip Tinuod nga  
mga Milenyal,” Liahona,  

Okt. 2016, 46.
2. Dieter F. Uchtdorf, “Pagsunod 

sa Ebanghelyo nga Malipayon,” 
Liahona, Nob. 2014, 123.

Mahimo kang magpakabuhi sa unsay Iyang nakita 
nga imong potensyal.
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Minahal namong mga kabatan-onan, ang among tinguha alang sa matag 
usa kaninyo mao nga hinaut nga kamo makahibalo alang sa inyong mga 
kaugalingon, independente ni bisan kinsa, nga ang Dios sa langit tinuod, 

nga Siya nakaila kaninyo, ug nga ang Iyang Anak miula sa mga sala sa kalibutan.
Ang among panghinaut mao nga kamo makaangkon alang sa inyong kau-

galingon sa dili matarug nga pagpamatuod nga ang ebanghelyo ni Jesukristo 
gipahiuli sa yuta sa katapusang higayon. Talagsaon ang misyon ni Joseph Smith, 
apan ang iyang mapainubsanong pag-ampo makatabang nga modelo alang 
kaninyo ug kanako. Miadto si Joseph sa kakahoyan sa pag-ampo uban 
ang hugot nga pagtuo nga ang usa ka mahigugmaong Dios motubag sa 
iyang pag-ampo ug masulbad ang iyang kalibog. Nakaangkon siya niana nga 
kasiguroan pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios ug nakadawat og 
saksi nga kini tinuod. Nag-ampo usab si Joseph uban sa katuyoan dili lamang 
sa pagpaminaw apan sa pagsunod bisan unsa pa may mahitabo. Determinado 
siya sa pagbuhat bisan unsa ang isulti sa Dios kaniya.

Niana nga diwa, gusto ko nga mohagit sa kabatan-onan sa Simbahan. Ang 
hagit mao kini: hibaloi alang sa inyong kaugalingon nga kining mga butanga 
tinuod. Mahimo ninyo kini pinaagi sa pagsunod sa ehemplo ni Joseph Smith: 
tun-i ang mga kasulatan, tuguti nga ang mga pulong mosulod diha 
sa inyong kasingkasing, mamalandong niini pagbalik-balik, ug dayon 
mangutana sa Dios, uban sa pagkaandam sa pagdawat sa Iyang giya— 
sa tinuod, ang Iyang kabubut-on mao ang matuman.

Bisan og kini nga hagit ingon og yano nga imbitasyon, mosaad ko ninyo 
nga kini magkinahanglan og dakong paningkamot. Dili ako makasaad nga ang 
inyong mga tubag moabut sa usa ka adlaw o sa usa ka semana, apan makasaad 
ko nga ang Dios makigsulti kaninyo sa Iyang kaugalingong paagi ug sa Iyang 
kaugalingong panahon, kon mangutana kamo pinaagi sa hugot nga pagtuo. Kon 
kamo modawat ug mobuhat niini nga imbitasyon, inyong mahibalo-
an nga dili lamang moabut ang mga tubag, apan makaestablisar usab kamo og 
sumbanan sa pag-angkon og espirituhanon nga kahibalo nga mopanalangin sa 
nahibillin sa inyong kinabuhi. ◼
Gikan sa Marso 2017 Face to Face event uban ni Presidente Henry B. Eyring ug Elder Jeffrey R. Holland.

UNSAON NGA  
MAKAHIBALO ALANG SA 
INYONG KAUGALINGON

Ni Presidente 
Henry B. Eyring
Unang Magtatambag 
sa Unang 
Kapangulohan

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

GIUNSA NINYO KINI  
SA PAGGAMIT?

Nagkomentaryo sa Face to Face 
event: “Ang labing dakong butang 
nga nakapadani nako sa personal 
mao ang klaro nga pagtutok sa 
kaimportante sa pagtuon sa atong 
mga kasulatan ug sa mga tubag 
nga atong makuha gikan niini. 
Nalingaw usab ako sa panaghisgu-
tan mahitungod sa pag-ampo ug sa 
unsa nga paagi kita moduol sa Dios 
kon mag-ampo. Nakaamgo ko nga 
ang mga pag-ampo kinahanglan 
nga personal apan nga nakahi-
balo kita unsaon sa pagduol sa 
Dios ug moduol Kaniya pinaagi sa 
pag-ampo, isip atong Langitnong 
Amahan, dili isip usa ka ka-edad.”
Joshua C., Hawaii, USA
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“Agi’g dugang sa pag-ampo 
ug pagtuon sa kasulatan, 
unsa ang labing maayong 
paagi sa paglig-on sa akong 
pagpamatuod?”

Makigtambayayong 
sa mga Misyonaryo
Ang buhat sa misyo-
naryo maoy labing 
maayo nga paagi alang 
nako sa pagpalig-on sa 

akong pagpamatuod. Sa kada higayon 
nga makigtambayayong ko sa mga 
misyonaryo, mabati nako ang gugma 
ni Kristo.
Joy D., edad 19, Leyte, Philippines

Paningkamot nga Mahimong  
usa ka Disipulo
Mapalig-on nimo ang imong pagpa-
matuod pinaagi sa pagpaningkamot 
nga sa kanunay mahimong tinuod nga 
disipulo ni Jesukristo. Ang pagkama-
sulundon sa mga sugo sa Dios maka-
pahimo kanato nga maisug sa atong 
mga pagpamatuod, ug kana mosang-
put nga ang atong mga pagpamatuod 
mas molig-on pa ug maandam alang 
sa gingharian sa Dios (tan-awa sa 
D&P 76:79). Mapalig-on usab ninyo 
ang inyong pagpamatuod pinaagi sa 
pagpakigbahin niini.
Elder Mule Simon, edad 23, Democratic 
Republic of the Congo Lubumbashi Mission

Paminaw sa Espiritu Santo
Ang pag-adto sa simbahan, pagbasa 
sa mga kasulatan, pagpaminaw sa 
pakigpulong sa komperensya, ug 
uban pa makatabang lang ninyo nga 
molig-on ang inyong pagpamatuod 
kon kamo maminaw sa Espiritu Santo.  
Siya mopamatuod sa kamatuoran 
nganha kaninyo. Paminaw kanunay sa 
Espiritu Santo, tungod kay anaa Siya 
ug motabang kaninyo sa pagpalig-on 
sa inyong pagpamatuod.
Alyssa B., edad 16, Virginia, USA

Ang mga tubag gituyo alang sa tabang ug panglantaw, dili 
isip 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

Ang inyong pagpamatuod tingali dili kini mahitabo 
diha-diha. Anam-anam kining motubo sa usa ka espiri-
tuhanon nga kasinatian—base sa giingon sa kasulatan 
nga, “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda 
human sa usa ka lagda” (2 Nephi 28:30). Dayon kina-

hanglan ninyong amumahon ug palig-unon ang inyong pagpamatu-
od, sama sa nagtubo nga liso (tan-awa sa Alma 32:28–43). Ug sama 
sa usa ka tanom nga dili makasugakod sa tubig lang, dili kay usa 
lang ang “labing maayo” nga paagi sa pagpalig-on sa inyong pagpa-
matuod. Nagkinahanglan kamo og kombinasyon sa mga paagi.

Pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan mao ang sigurado nga maa-
yong paagi sa pag-amuma sa inyong pagpamatuod. Kon kamo 
magtuon sa ebanghelyo ug mag-ampo uban sa tinuod nga katuyo-
an aron masayud sa usa ka butang nga tinuod, ang Espiritu Santo 
motabang ninyo nga mabati ang kamatuoran sa ebanghelyo (tan-
awa sa Moroni 10:4–5).

Mapalig-on usab ninyo ang inyong pagpamatuod pinaagi sa pag-
sunod sa mga sugo. Kon inyong gisunod ang usa ka baruganan sa 
ebanghelyo—sama sa pagpuasa, pagbalaan sa Igpapahulay, pag-ambit 
sa sakrament—magsugod kamo sa pagbaton og usa ka pagpamatu-
od sa unsang paagi ug nganong kini tinuod, kay sa nianang basta 
lang kini tinuod. Si Jesus miingon kon kamo mopili sa, “pagbuhat sa  
kabubut-on sa Dios, inyong “mahibaloan akong gitudlo” ( Juan 7:17).

Laing paagi sa pag-amuma sa inyong pagpamatuod mao ang 
pagpakigbahin niini. Si Presidente Boyd K. Packer (1924–2015), 
Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon, 
“Ang pagpamatuod angay nga makita diha sa pagpahayag niini!” 
(“The Candle of the Lord,” Ensign, Ene. 1983, 54; Tambuli, Hulyo 
1983, 34). Mahimo ninyong ipakigbahin ang inyong pagpamatuod 
sa simbahan ug sa seminary, sa balay, ug uban sa mga higala. Kon 
buhaton ninyo, ang Espiritu Santo makapamatuod nganha kaninyo 
nga unsay inyong gipakigbahin tinuod.

Samtang kamo nagpalig-on sa inyong pagpamatuod sa daghang 
mga paagi, molambo ug mapalawman kini, ug kamo mobati og 
kalinaw ug kalipay.
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Moadto og misyon
Ang pag-adto og mis-
yon makapalig-on sa 
mga pagpamatuod 
alang sa inyong kau-
galingon ug alang 

sa uban nga inyong matudloan. Sa 
misyon makakat-on kamo nga hing-
pit nga mosalig sa Ginoo ug dili sa 
inyong kaugalingong kusog. Mopalig-
on ang misyon kaninyo, ug kon kamo 
moserbisyo sa Ginoo ug mohimo sa 
iyang buhat, makapalig-on kini sa 
inyong pagpamatuod.
Elder Bailey Peaali’I Williams, edad 19,  
Singapore Mission

Ipakigbahin Unsay Imong  
Nahibaloan nga Tinuod
Akong nakat-unan nga usa sa labing 
nindot nga mga paagi sa pagpalig-on 
sa akong pagpamatuod mao ang pag-
pakigbahin niini sa uban. Sa matag 
higayon akong ipakigbahin ang unsay 
akong gituohan ug ako nakahibalo 
nga kini tinuod—bisan unsa ka yano 
ug gamay—mabati nako ang kainit 
sulod sa akong dughan, ug gumikan 
niini moabut ang kumpirmasyon sa 
akong kasingkasing nga kadtong mga 
butanga nga akong gisulti tinuod! Sa 
laing pagkasulti, mabati nako ang 
pagpamatuod nga nalig-on.
Douglas S., edad 20, São Paulo, Brazil

Mas Mahisama  
kang Kristo
Makapalig-on kita sa 
atong mga pagpamatu-
od pinaagi sa pagkahi-
mong mas sama kang 

Kristo. Akong napalig-on ang akong 
pagpamatuod kon makapadayag sa 
tinuod nga gugma ni Kristo ug moser-
bisyo sa uban sama sa nabuhat sa 
Maluluwas.
Kyung Jin P., edad 17, Seoul, South Korea

PAG-AMUMA SA IMONG 
PAGPAMATUOD
Apan, sama sa nagtubo nga 
tanom, [ang usa ka pagpamatuod] 
kinahanglan kini nga alimahon o 
kini malawos. . . . Ang pagkama-
sulundon sa mga sugo kabahin 
nianang pag-alima nga kinahang-
lan ninyong isangkap alang sa 
inyong pagpamatuod.”
Presidente Henry B. Eyring, Unang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, 

“Usa ka Buhing Pagpamatuod,” Liahona, 
Mayo. 2011, 126–127.

UM A ABUT NGA PANGUTANA

Ipakigbahin ang Imong 
Pagpamatuod
Usa ka maayong paagi sa pagpalig-on  
sa inyong pagpamatuod mao ang 
paghatag niini. Usahay kon kamo 
mopakigbahin sa inyong pagpamatu-
od, kamo makakaplag niini. Makapu-
asa usab kamo aron masayud mismo 
kon tinuod ba unsa ang natudlo. 
Nahimo nako kining mga butanga, 
ug nakapalig-on gayud kini sa akong 
pagpamatuod.
Porter S., edad 12, Idaho, USA

Pagserbisyo sa uban
Gawas sa pag-ampo ug 
pagtuon sa kasulatan, 
sa akong hunahuna 
ang labing maayo sa 
pagpalig-on sa inyong 

pagpamatuod mao ang pinaagi sa 
pagsebisyo. Kon moserbisyo kita sa 
uban, atong gipakita sa Dios nga nag-
pakabana kita mahitungod sa Iyang 
mga anak. Usab, makadawat kita sa 
Espiritu kon naghimo kita sa buhat 
sa Dios. Nasayud ko nga daghang 
mga higayon nga nakadawat ko og 
kahupay diha sa mga kalisud ug mga 
tubag sa mga pangutana samtang 
nagserbisyo.
Caroline J., edad 18, Utah, USA

Sa unsang paagi nga 
makadapit ako sa 
Espiritu sa akong 
panimalay kon ang 
mga tawo nanag-
away ug naglalis?

Isumiter ang imong tubag ug, kon ganahan, klaro 
kaayo nga litrato hangtud Nobyembre 15, 2017, sa 
liahona .lds .org (i-klik 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 
dawaton) nga imantala ang imong tubag ug litrato.

Ang mga tubag tingali i-edit alang sa gitas-on o sa 
pagklaro.
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Ang akong ngalan mao si Rachel. Nag-
puyo ko duol sa Paris France Temple.

Ang templo importante kaayo sa akong 
pamilya. Sa wala pa matukod ang Paris 
Temple, mobiyahe ang among pamilya 
ngadto sa Frankfurt Germany Temple 
makadaghan sa usa ka tuig. Milungtad og 
10 ka oras ang pagdrayb padulong didto 
ug pabalik!

Ganahan mi nga motan-aw nga gitu-
kod ang bag-ong templo. Kada semana 
human manimba, ang among mga gini-
kanan moagi aron makakita mi kon unsa 
na ang pagtukod sa templo. Una nilang 
giguba ang daan nga building ug mikalot 
og dakong lungag. Nagkataas ug nagkataas 
ang pagkatukod sa templo. Sa wala madu-
gay nagbarug na ang balay sa Ginoo!

Ako ug ang akong mga igsoon ganahan 
nga moadto sa templo sa umaabut. Ang 
akong magulang nga igsoon, si Esther, 
ang una nga mohimo sa mga bunyag.  
Naghinam-himan kaming naghulat sa 
among turno nga makaadto usab. Gimahal 
namo ang templo ug malipay nga makaba-
ton og templo sa amo gayud nga kaugali-
ngong siyudad!

Gikan sa Paris ngadto sa SapporoNagpuyo ta sa 
lain-laing bahin 
sa kalibutan, apan 
managsama ang 
atong gibati kon ang 
mga templo gitukod 
sa atong duol!

Gikan sa mga interbyu ni Amie Jane Leavitt, Utah, USA

Ang spiral nga 
hagdanan sa Paris 
France Temple
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Gikan sa Paris ngadto sa Sapporo
Gikan sa mga interbyu ni Amie Jane Leavitt, Utah, USA

Ang akong ngalan mao si Koshi. Nag-
puyo ko duol sa Sapporo Japan 

Temple. Ganahan ko maglingkod sa may 
bintana sa akong balay ug magtan-aw nga 
gitukod ang templo.

Atol sa open house, giimbitar 
nako ang akong suod nga higa-
la nga mouban namo. Miingon 

siya nga nindot ang tanan.
Gusto kong maghunahuna nga 

ang pagpahinungod sa templo mao 
ang iyang adlaw nga natawhan. Kana 

nga adlaw mao usab ang akong adlaw 
nga natawhan. Ug kang Presidente Monson  
usab! Ang akong mga ginikanan ug ako 
nakaadto sa templo sa dihang gipahinu-
ngod kini. 

Mapasalamaton kaayo ko nga nagpuyo 
duol sa templo. Kon duna gani koy prob-
lema sa eskwelahan, makalakaw-lakaw ko 
sa nataran sa akong pag-uli. Gibati nako 
ang gugma sa Langitnong Amahan alang 
nako kon tua ko didto. Naghinam-hinam 
ko nga makasulod aron sa paghimo sa 
mga bunyag ug dayon maminyo didto. ◼

Ang chandeller sa celestial 
room sa Sapporo Japan 
Temple
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Gikan sa “Ang Espiritu Santo,” Liahona, Mayo 2016, 105–107.

Sa unsa nga  
paagi makatabang ang  
Espiritu Santo kanako?
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Ni Elder  
Robert D. Hales

Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

Ang Espiritu Santo mao ang ikatulo nga sakop sa Dios  
nga Kapangulohan. Nagpamatuod siya sa Langitnong  

Amahan ug ni Jesukristo.

Naghatag siya kanato 
og espirituhanon nga 

mga gasa. Naghatag siya 
kanato og kahibalo ug 
nagtabang nato sa pag-

hinumdom sa importante 
nga mga butang.

Nagtabang Siya  kanato nga malimpyo gikan sa sala. Naghupay Siya kanato.

Nagtudlo Siya kanato. Naghatag Siya kanato og paglaum. Nagtabang Siya kanato sa paghimo  og maayo

Ang Espiritu Santo 
motabang usab 

kanato sa paghimo og 
importante nga mga 

pagpili.

Nagsulti Siya sa atong mga 
hunahuna ug mga kasing-
kasing sa malumong paagi. 
Makadungog kita Kaniya sa 

lahi-lahi nga paagi.
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ATONG PAHINA

Lima Peru Temple, ni Valeria T., edad 9, Peru

Guayaquil Ecuador Temple, ni Landys Z.,  
edad 10, Ecuador

Ang Panan-awon ni Lehi, ni Maria V., 
edad 10, Brazil

Salt Lake Temple, ni Melissa L., 
edad 5, ug Ameila L., edad 2, 
Estonia
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Ni Jessica Larsen
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

New York, USA, 1843

Nagtan-aw si Jane Manning sa barko nga naglawig 
gikan sa pantalan hangtud sa Lake Erie. Gibati niya 

nga ang iyang damgo daw gianud uban niini.
Usa pa lang ka tuig ang milabay, sukad mipasakop 

siya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw ug mihukom sa pagbalhin aron maka-
uban sa ubang mga Santos didto sa Nauvoo. Ang Iyang 
inahan ug laing pito ka mga sakop sa pamilya nakabi-
yahe uban niya didto sa Erie Canal hangtud sa Buffalo, 
New York. Apan didto sa Buffalo, wala sila gipasakay sa 
barko tungod sa kolor sa ilang pamanit.

“Unsa atong buhaton karon?” ang iyang mga igsoon, 
hilum nga nangutana.

Ang pangutana milanog sa mabugnaw nga hangin. 
Ang Nauvoo 800 pa ka milya (1,287 km) ang gilay-on. 
Mahimo silang moundang ug mamauli, o unya nalang 
mobyahe. . . .

Apan dili na makahulat si Jane! Nasayud siya nga ang 
Basahon ni Mormon tinuod. Ang Dios sa makausa pa 
namulong pinaagi sa mga propeta. Kinahanglang maka-
abut siya sa Nauvoo uban sa iyang pamilya.

Mipasalta si Jane sa iyang mga abaga og mitan-aw 
padulong sa kasadpan. “Manglakaw ta.”

Ug tuod nanglakaw sila. Hangtud ang ilang mga sapa-
tos nangapudpod. Hangtud ang ilang mga tiil nangasa-
mad ug nagdugo ug kinahanglan silang mag-ampo aron 
mamaayo. Usahay mangatulog sila sa gawas, ug ang 
katugnaw grabe kaayo nga bation sama sa nangatagak 
nga snow. Ang ubang mga tawo mihulga nga bilanggoon 
sila, nagtuo nga mga ulipon sila nga miiskapo. Wala sila 
masayud nga ang mga Manning mga gawasnong itom 
nga mga pamilya. Ug nanglakaw gihapon sila, nanag-awit 
og mga himno sa pagpalabay sa oras.

Duol na sila sa Nauvoo sa dihang miabut sila sa usa 
ka sapa.

Ang Panaw ni Jane
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“Walay taytayan,” miingon si Isaac.
Mitando si Jane. “Nan, kinahanglan gayud kita nga 

motabok niini.” Sa iyang pagtikang sa sapa, ang tubig 
diha pa sa mga kiting. Sa hinay-hinay, mipadayon siya. 
Ang tubig misaka sa iyang tuhod ug dayon milapas sa 
iyang hawak. Pag-abut niya dapit sa tunga sa sapa, sa 
tubig miabut hangtud sa iyang liog! Swerte nalang, wala 
na kini milawom pa, ug ang tanang mga Manning luwas 
nga nakatabok.

Sa katapusan miabut sila sa Nauvoo. Nakita ni Jane 
ang matahum nga mga limestone nga mga bungbong sa 
Nauvoo Temple diha sa usa ka bungtod nga nag umbaw 
sa walog. Bisan tuod wala pa kini nahuman, naghatag 
kini niya og kalipay. Adunay tawo nga migiya kanila 

ngadto sa balay nga 
gipuy-an ni Propeta 
Joseph.

Usa ka taas, 
itom og buhok 

nga babaye ang 
mibarug sa pultahan. 

“Dayon, dayon” mitawag 
siya. “Ako si Emma Smith.”

Ang misunod nga pipila ka minutos dili na 
maklaro. Nahimamat ni Jane ang Propeta, ug 
mipahimutang siya sa mga lingkuranan diha sa 
lawak alang sa tanang Manning. Milingkod si Jane 
nga mapasalamaton ug naminaw samtang si Joseph 
mipailaila kanila ngadto sa tanan didto, lakip sa iyang 
higala nga si Dr. Bernhisel. Dayon si Joseph miatu-
bang ngadto ni Jane, “Ikaw ang nangulo niining 
gamay nga pundok, dili ba?” nangutana siya.

“Oo, sir!” mitubag si Jane.
Mipahiyom si Joseph. “Panalanginan kamo 

sa Dios! Karon gusto kong maminaw sa inyong 
pagbyahe.”

Gisugilon ni Jane ang bahin sa ilang nasam-
dan nga mga tiil ug ang pagpangatulog diha 
sa snow ug ang pagtabok sa sapa. Ang tanan 
hilum nga naminaw. “Apan dili kadto grabe,” 
siya mitapos. “Nagpadayon mi nga nagmaya, 
nag-awit sa mga himno ug nagpasalamat sa Dios 

alang sa 
Iyang walay 
kinutuban 
nga kaayo ug 
kalooy ngari 
kanamo sa 
pagpanalangin 
kanamo, pagpanalipud kanamo, ug pag-ayo sa among 
mga tiil.”

Adunay mubong kahilum. “Unsay imong hunahuna 
niana, Doktor?” Sa katapusan si Joseph miingon, midag-
pi sa tuhod sa tawo. “Dili ba kana hugot nga pagtuo?”

“Kon ako pa, nahadlok ko nga mosibog ug mobalik 
ko sa akong panimalay!” Miangkon si Dr. 

Bernhisel.
Mitando si Joseph ug mibalik sa 
pag-atubang ngadto ni Jane, ug 

sa iyang pamilya: “Panalangi-
nan kamo sa Dios. Kamo usa 
sa mga higala.” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa  
Texas, USA.

Mipuyo si Jane Manning uban ni Emma ug 
Joseph sulod sa pipila ka bulan. Naminyo 
siya ni Isaac James, ug usa sila sa mga 
unang lumulupyo sa walog sa Utah. Nag-
pabilin siyang usa ka matinud-anon nga 
miyembro sa Simbahan bisan og aduna 
siya’y daghang mga hagit. Sa dihang 
namatay siya niadtong 1908, si Presidente 
Joseph F. Smith (1838–1918) namulong sa 
iyang haya.
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Ni Juliann Doman
Gibase sa tinuod nga istorya

“Si Kristo misaad sa dinhi pa’s yuta nga ang Espiritu 
Santo Iyang ipadala, ato Siyang higala” (Songbook sa 
mga Bata, 56).

“Morag si Sarah magkinahanglan og MRI sa iyang 
likod,” miingon si Dr. Frank. Mipahiyum siya ni 

Sarah. “Mag-iskedyul ko og usa ugma. Mobalik ra ko 
dayon.”

Taud-taod nang nagsakit ang likod ni Sarah. Sa dihang 
nahigmata siya nianang buntag, misakit pag-ayo nga 
naglisud siya sa pagbarug, ug hapit dili siya makalakaw. 

Si Sarah ug ang MRI
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Si Sarah ug ang iyang mama nakigkita ni Dr. Frank aron 
masusi unsay diperensya.

“Laing MRI?” pangutana ni Sarah, nagtan-aw sa iyang 
Mama. Nakasulay na siya og MRI kausa kaniadto. Naka-
hinumdom siya sa iyang gibati nga nahadlok pag-ayo sa 
dako nga tube nga nagkuha og mga litrato sa sulod sa 
iyang lawas.

“Pasayloa ko Sarah,” miingon si Mama. “Apan ang 
mga litrato makatabang ni Dr. Frank nga makahibalo 
unsay sakit sa imong likod. Nasayud ko nga makahimo 
ka niini. Ug nia ko uban nimo.” Gipislit ni Mama ang 
kamot ni Sarah.

“Apan dili ka makakuyog uban nako sa sulod,” mii-
ngon si Sarah. Miduko ang iyang ulo, ug dunay luha 
nga miagas sa iyang aping. Si Mama makauban niya sa 
kwarto, apan kon si Sarah mosulod na sa makina, siya 
na lang.

Gigakos ni Mama si Sarah. “Tinuod kana, apan kahi-
balo ka ba kinsa ang makaadto aron sa paghupay 
kanimo?”

Nakahinumdom si Sarah sa ngalan nga iyang 
nadunggan alang sa Espiritu Santo: ang Maghuhupay. 
Tingali ang Espiritu Santo makatabang ni Sarah nga dili 
mahadlok.

“Ang Espiritu Santo?” Nangutana si Sarah.
Mitando si Mama. “Husto kana. Makaampo ka alang 

sa Espiritu Santo nga motabang kanimo. Si Papa ug ako 
mag-ampo usab alang kanimo.”

Nakahatag kana og talagsaong ideya ni Sarah. “Maka-
pangayo ba ko og panalangin ni Papa?”

Mipahiyom si Mama. “Siyempre. Kahibalo ko nga 
ganahan siya nga mobuhat niana.”

Nianang gabhiona gipandong ni Papa ang iyang mga 
kamot sa ulo ni Sarah ug mihatag kaniya og panalangin 
sa priesthood. Sa dihang iyang gipanalanginan si Sarah 
nga siya hupayon sa Espiritu Santo, mibati siya og kainit 
sa lawas. Ang pagbati nagpabilin kaniya sa tibuok gabii.

Pagkasunod adlaw si Sarah naghigda sa bangko nga 
modailos ngadto sa dako nga tube sa makina sa MRI. 
Iyang gibalik-balik sa iyang hunahuna ang mga pulong 
nga gigamit ni Papa atol sa pagpanalangin kaniya: Ang 
Espiritu Santo anaa sa paghupay kanimo. Gipislit ni 
Sarah og hugot ang kamot ni Mama. Dayon ang nurse 
mipadailos niya ngadto sa tube.

Ang makina sa MRI dunay kataw-anan nga mga 
tingog samtang nagkuha og litrato sa iyang likod. 

Sa nag-edad pa ko og singko, nagki-
nahanglan ko og operasyon aron sa 
pagkuha sa akong mga tonsil ug adenoid. 
Gikulbaan gayud ako ug nahadlok. Ug 
ang akong papa mihatag kanako og 
panalangin. Human sa panalangin, wala 
nako kulbai, ug malipayon kami tungod 
kay gibati namo ang Espiritu Santo.

Kinahanglang dili maglihok si Sarah aron ang litrato dili 
hanap. Gikuyawan siya sa makadiyot, apan gibati niya 
ang kainit pag-usab. Morag gigakos siya ni mama. O sa 
usa ka init-init nga habol. Nasayud siya nga OK ra ang 
tanan. Wala siya makahibalo, nga ang MRI nahuman na!

Didto sa opisina ni Dr. Frank, gipakita niya kang 
Sarah ug Mama ang mga litrato sa likod ni Sarah. “Buo-
tan kaayo ka nga wala maglihok didto,” gisultihan ni Dr. 
Frank si Sarah samtang nagluhod siya sa iyang kiliran. 
“Kini nga mga litrato sa imong likod nagpakita nga 
kinahanglan kang operahan aron makatarung ka sa 
paglakaw.”

Nakapanlad-ok si Sarah.
“Gusto nato nga buhaton dayon ang operasyon,” 

miingon si Dr. Frank, nagtan-aw sa mama ni Sarah. 
Dayon mitan-aw siyag balik ngadto kang Sarah. “Tingali 
molungtad og pipila ka semana nga ikaw makabalik sa 
imong naandan nga pagka-ikaw pag-usab, apan human 
makakita nimo karon, nasayud ko nga makahimo ra ka.”

Naghunahuna si Sarah sa tanang mga butang nga 
iyang mahimo human maayo ni Dr. Frank ang iyang 
likod. Makahimo ko sa pagdagan ug paglangoy ug pag-
ambak diha sa dakong tapok sa mga dahon. Gimingaw 
siya niadtong mga butanga. Apan ang operasyon mas 
makahahadlok pa kay sa MRI! Dayon nakahinumdom si 
Sarah sa iyang mga pag-ampo ug sa iyang espesyal nga 
panalangin. Gipadad-an siya sa Langitnong Amahan ug 
Maghuhupay. Motabang Siya kaniya pag-usab.

Mitan-aw siya ni Dr. Frank. “Dayon ako makalukso 
diha sa dakong tapok sa mga dahon?” nangutana siya.

Mingisi siya. “Dayon makalukso ka diha sa dakong 
tapok sa mga dahon.” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Colorado, USA.

Analise F., edad 6, 
Utah, USA
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Usa ka Bag-o nga Propeta
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Makita pa ninyo ang daghang mga tawo sa kasaysayan sa Simbahan sa liahona .lds .org.

Brigham Young

Niadtong 1844, si Joseph ug Hyrum Smith miadto sa Bilanggoan sa Carthage aron maghulat sa husay. Dau-
tang mga tawo miguba sa bilanggoan ug mipatay sa Propeta ug sa iyang igsoon! Ang mga Santos wala maka-
siguro kinsa kaha ang sunod nga propeta. Dayon, sa usa ka miting diin si Brigham Young namulong, usa 
ka milagro ang nahitabo. Daghang mga tawo ang miingon nga siya pareha og nawong ug tingog ni Joseph 
Smith! Nasayud sila nga siya ang sunod nga propeta. Karon nasayud kita nga kon ang usa ka propeta mama-
tay, ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ang mahimong sunod nga propeta. ◼

Joseph ug Hyrum Smith

Guntinga kini nga mga litrato aron sa 
pagtabang kaninyo sa pagpakigbahin  

sa mga istorya sa kasaysayan  
sa Simbahan.
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TABANG  
Pinaagi sa Paghatag og Lapis
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usa ka sulat nga nag-ingon, “Welcome sa Germany.”
Ang akong mama ug ako midala sa mga kit ngadto 

sa kampo sa refugee. Dili ko moingon nga nindot ang 
kampo, apan adunay kadula-dulaan ug usa ka dapit 
para makat-on sa mga leksyon. Adunay train sa tupad sa 
kampo nga saba gayud kaayo, ug ang mga bata misulti 
kanako nga parehas kini og tingog sa naglupad nga mga 
jet didto sa Syria ug sa ubang mga dapit sama niana. 
Tingali para sa mga bata ang tingog niini sama sa mga 
bomba nga ilang nadungog didto sa ilang mga nasud.

Akong nahimamat ang pipila ka mga bata sa kampo 
nga akong kaedad, lakip ni Daniel, usa ka maayong 
lalaki sa chess. Wala ko makahigayon sa pakigdula niya 
sa chess, nga anugon kaayo kay ganahan ko og chess, 
apan midapit sila nako sa pagdula og foosball ug ping-
pong. Ang mga batang lalaki misulti nako nga gimingaw 
sila sa ilang mga panimalay ug gustong mobiya sa kam-
po ug aron makaeskwela na usab.

Pagkahuman namo sa pagdula og foosball ug ping-
pong, among gipanghatag ang mga kit. Maayo akong 
gibati nga nakahimo ko og usa ka butang nga mabinati-
on alang sa mga bata kinsa nagpuyo sa mga kampo. ◼

Ni Caleb H., edad 10, Germany

Nagsugod kini dihang ang akong stake mipahigayon 
og usa ka proyekto sa pagtabang sa mga refugee. 

Ganahan gyud ko sa proyekto, mao nga mihangyo ko 
sa akong mama sa pagsulti sa akong magtutudlo sa 
eskwelahan bahin niini, ug ang akong magtutudlo adu-
nay gustong buhaton uban sa grade four. Sa pagpakita 
og ehemplo alang sa proyekto, ang akong igsoon, si  
Maddie, ug ako nanuktok sa mga kabalayan nangayo 
alang sa mga donasyon.

Miabut ang adlaw nga ipresentar na ang proyekto 
ngadto sa tanang grade four. Gikulbaan ko gamay. Sa 
pagkatinuod, gikulbaan ko og maayo, apan akong gihi-
mo ang akong labing maayo. Akong gisultihan ang tanan 
nga naa sa grade four kon unsay gikinahanglan alang sa 
mga school kit para sa mga refugee. Akong gisulti kon 
giunsa namo pagpanuktok ang mga kabalayan, ug miha-
tag kanila og usa ka hagit nga mohimo og mas maayo  
pa kay sa akong gibuhat sa pagtigom og kwarta. Sa  
pagtinabangay nakatigom kami og kapin sa 100 ka mga 
kit! Among giparis ang mga notebook, lapis, ug ubang 
mga gamit sa eskwelahan. Gidugangan usab namo og 
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Si Jesus Mibisita ni Joseph Smith
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Ni Kim Webb Reid

Mibasa si Joseph sa 
Biblia. Miingon kini 
nga ang Langitnong 
Amahan motubag sa 
atong mga pangutana 
kon kita mag-ampo 
ngadto Kaniya. 
Miadto si Joseph 
ngadto sa kakahoyan 
ug nag-ampo sa 
Langitnong Amahan.

Daghang mga tuig 
human mabanhaw 

si Jesus, usa ka 
batang lalaki nga 

ginganlan og Joseph 
Smith adunay usa 

ka pangutana. Wala 
siya masayud unsa 
nga simbahan ang 

iyang apilan.
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Ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus 
mikanaog gikan sa 
langit. Misulti si Jesus 
ngadto kang Joseph 
nga dili siya moapil sa 
bisan unsa nga mga 
simbahan tungod kay 
wala sila motudlo sa 
tanang mga butang 
kabahin sa Iyang 
Simbahan.

Sa dihang si Joseph nagtubo, 
mitabang siya sa pagpahiuli sa 

Simbahan ni Jesus balik sa yuta. 
Gitawag kini og Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa 

Ulahing mga Adlaw. Nagtabang 
kini sa katawhan nga makat-on 

mahitungod kang Jesus ug sa 
Langitnong Amahan.
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Ang pagbasa sa mga kasulatan nagtudlo og dugang nako  
mahitungod sa Langitnong Amahan. Sa diha nga ako mag-ampo,  

motubag usab Siya sa akong mga pag-ampo. ◼
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K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A
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Ang Igpapahulay Mao ang 
usa ka Balaan nga Adlaw
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Kita ang mga kamot sa Ginoo.  
Nagdepende Siya kanato.

Masaligon ako nga maoy inten-
syon sa matag miyembro sa 

Simbahan ang pagserbisyo ug pagta-
bang sa nanginahanglan. Sa bunyag 
nakigsaad kita sa “pagtambayayong 
sa usag usa nga mga alantuson,  
nga [kini] mahimo nga magaan” 
[Mosiah 18:8]. Pila na ba ka higayon 
nga natandog ang inyong kasing-
kasing samtang nakasaksi kamo sa 
panginahanglan sa uban? Kapila 
na ba kamo nagtinguha nga maoy 
motabang? Ug kapila na kaha nga 
ang inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi 
mibalda ug inyo rang gipasagdan 
ang uban nga maoy motabang, 
mibati nga “ah, sigurado nga may 
tawo ra nga moatiman niana nga 
panginahanglan.”

“Na-busy kaayo kita sa atong 
kinabuhi. Hinoon, kon gahinan nato 
og panahon ang pagpamalandong, 
ug susihon pagmaayo unsay atong 

ginahimo, tingali atong makita 
nga . . . kasagaran gayud gigahin 
nato ang kadaghanan sa atong  
panahon sa pag-atiman sa mga 
butang nga dili kaayo importante 
sa kinatibuk-ang plano sa kinabuhi, 
nga nataligam-an ang importanting 
mga buluhaton. . . .

Gilibutan kita sa mga tawo nga 
nanginahanglan sa atong pagtagad, 
atong pagdasig, atong suporta, atong 
paghupay, atong kamabination—
mga sakop man sila sa pamilya, mga 
higala, mga kaila, o mga estranghero. 
Mga kamot kita sa Ginoo dinhi sa 
yuta, uban sa mando nga moser-
bisyo ug motabang sa Iyang mga 
anak. Nagdepende Siya sa matag usa 
kanato. . . .

MOTABANG OG 
USA KA TAWO 
KARON

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

Unta ang mga pulong sa usa ka 
pamilyar nga himno motandog sa 
atong kinahiladman . . . :

Nakabuhat ba ko’g maayo karon?
May natabangan ba ako?
Nakapalipay ba ko sa masulub-on?
Kon wala, pakyas ako.
May gipas-an ba’ng akong 

napagaan
Kay andam kong motabang?
Ang subo ug nagluya nataba-

ngan ba?
Dihang kinahanglan nila?
[“Have I Done Any Good?” Hymns, 
nu. 223].

. . . Ipangutana nato kini sa atong 
kaugalingon . . . : “Unsa may akong 
nabuhat alang sa usa ka tawo karon?” 
Ang akong tambag sa mga miyembro 
sa tibuok kalibutan mao ang pagpa-
ngita og tawo nga dunay mga kalisud 
o sakit o nagmasulub-on, ug tabangi 
siya karon. ◼
Gikan sa “Unsa may Akong Nabuhat alang sa Usa 
ka Tawo Karon?” Liahona, Nob. 2009, 84–87. DE
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Ni Presidente  
Thomas S. Monson



MGA PANALANGIN, 
PINAAGI NI LOUISE PARKER

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa akong mga santos, kay ang tanan nga 
mga butang akò. . . .
“Kay ang yuta puno ug adunay igo ug kapin pa; oo, Ako miandam sa tanan nga mga 
butang” (D&P 104:15, 17).
Alang sa dugang nga pagkat-on kabahin sa self-reliance, tan-awa sa mga pahina 32 ug 40 niini nga isyu.



Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

Lima ka Leksyon sa Young Adults  
gikan sa Batan-ong mga Apostoles
“Mailhan kita pinaagi sa mga desisyon, dili sa mga kahim-
tang”: usa sa lima ka leksyon gikan sa kinabuhi sa lima ka 
nag-unang Napulog Duha ka mga Apostoles sa Pagpahiuli—
kinsa ang mga young adult. Basaha ang mahitungod sa ubang 
mga leksyon nga atong makat-unan gikan kanila.

ALANG SA MGA KABATAN-ONAN

Sa Unsang Paagi Makausab 
sa Imong Kinabuhi ang 

Mensahe sa 
Komperensya
Ang kinatibuk-ang komperensya labaw pa kay sa usa ka 
hitabo—kahigayunan kini sa pag-usab sa imong kinabuhi.

PARA SA MGA BATA

TABANG PINAAGI 
sa Paghatag og Lapis
Si Caleb nagpuyo sa Germany. Gusto siyang dunay 
buhaton para makatabang sa mga bata nga naa sa 
refugee camp nga duol kaniya. Mao nga nakahimo 
siya og plano.
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