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Pinalangga kong mga kauturan, 
daw ano kanami nga makaupod 
ko kamo liwat. Sa nahibal- an 

ninyo, humalin nga magkaupod kita 
sang Abril, tuman naton nga ginka-
subo ang pagtaliwan sang tatlo sang 
aton pinalangga nga mga Apostoles: 
Sanday Pangulong Boyd K. Packer, El-
der L. Tom Perry, kag Elder Richard G. 
Scott. Nagbalik na sila sa ila langitnon 
nga puluy- an. Ginakahidlawan naton 
sila. Daw ano kita kamapinasalama-
ton para sa ila mga ehemplo sang 
Cristohanon nga gugma kag para sa 
makainspirar nga mga pagpanudlo 
nga ginbilin nila sa aton tanan.

Ginapalab- ot naton ang sinsero 
nga pag- abi- abi sa aton pinakabag- o 
nga mga Apostoles, nga sanday Elder 
Ronald A. Rasband, Elder Gary E. Ste-
venson, kag Elder Dale G. Renlund. 
Ini sila mga tawo nga maukod sa 
buluhaton sang Ginuo. Nagakaangay 
sila sa pag- okupar sing importante 
nga mga posisyon nga sa diin sila 
gintawag.

Sining ulihi lang, sang nagabasa 
ako kag nagabinagbinag sang balaan 

nga mga kasulatan, duha ka dinalan 
ang nagpabilin sa akon. Ining duha 
pamilyar sa aton. Ang una gikan sa 
Wali sa Bukid: “Ig- iwag ninyo ang 
inyo kapawa sa atubangan sang mga 
tawo, agud nga makita nila ang inyo 
mga buhat nga maayo, kag hima-
yaon nila ang inyo Amay nga yara sa 
langit.” 1 Ang ika- duha nga balaan nga 
kasulatan amo ang nag- abot sa akon 
hunahuna samtang ginabinagbinag 
ko ang kahulugan sang una. Ini gikan 
sa Sulat sang Apostoles nga si Pablo 
kay Timoteo: “Magmanginhuwaran 
ka sa mga nagatuo, sa pulong, sa 
paggawi, sa gugma, sa espiritu, sa 
pagtuo, sa kaputli.” 2

Nagapati ako nga ang ika- duha 
nga balaan nga kasulatan nagapaat-
hag, sa dako nga bahin, kon paano 
naton matuman ang una. Mangin 
mga ehemplo kita sang mga tumuluo 
paagi sa pagkabuhi sang ebanghelyo 
ni Jesucristo sa pulong, sa paggawi, 
sa gugma, sa espiritu, sa pagtuo, kag 
sa kaputli. Sa paghimo naton sini, ang 
aton mga kapawa magasiga sa bagay 
nga makita sang iban.

Ni Pangulong Thomas S. Monson Ang tagsa sa aton nagkari sa duta 
nga ginhatagan na sang Kapawa ni 
Cristo. Sa aton pagsunod sang ehem-
plo sang Manluluwas kag pagkabuhi 
subong sang Iya pagkabuhi kag sang 
Iya pagtudlo, inang kapawa maga-
dabdab sa sulod naton kag magapa-
sanag sang alagyan para sa iban.

Ang Apostoles nga si Pablo nag-
lista sang anum ka pamatasan sang 
isa ka tumuluo, mga pamatasan nga 
magatugot sang aton mga kapawa 
nga magsiga. Tan- awon naton ang 
kada isa.

Ginasambit ko ang una nga duha 
ka mga pamatasan sing ulupod—ang 
mangin ehemplo sa pulong kag sa 
pagpakigsugilanon. Ang mga pulong 
nga aton ginagamit sarang maka-
bayaw kag makainspirar, ukon ang 
mga ini makapalain kag makapaka-
nubo. Sa kalibutan karon may yara 
sang kadagaya sang pagpamuyayaw 
nga daw napalibutan kita sa halos 
tanan nga tion. Kabudlay likawan 
nga mabatian ang mga ngalan sang 
Dios nga ginagamit sing kaswal kag 
sing damuhal. Ang bastos nga mga 
komento daw nangin sentro na sang 
telebisyon, mga pelikula, mga libro, 
kag musika. Ang ginapalapta amo 
ang makaguluba nga mga komento 
kag akig nga mga hambalanon. 
Maghambal kita sa iban nga may 
gugma kag respeto, nga ginatipigan 
nga matinlo ang aton mga halam-
balanon kag ginalikawan ang mga 
pulong ukon mga komento nga 
makasakit ukon makasaklaw. Kabay 
nga sundon naton ang ehemplo 
sang Manluluwas, nga nagpamulong 
nga may pagpaumod kag kaayo sa 
bug- os sang iya pag- alagad.
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Mangin Ehemplo  
kag Kapawa
Sa pagsunod naton sa ehemplo sang Manluluwas, maangkon naton ang 
kahigayunan nga mangin kapawa sa kabuhi sang iban.
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Ang masunod nga pamatasan nga 
ginsambit ni Pablo amo ang gugma, 
nga ginlaragway bilang “ang putli 
nga gugma ni Cristo.” 3 Nagasalig ako 
nga may yara sa masakopan sang 
aton impluwensia nga mga nagaisa-
hanon, mga nagabalatian, kag mga 
nagabatyag sing kapaslawan. Aton 
ang kahigayunan nga buligan sila kag 
bayawon ang ila mga espiritu. Ang 
Manluluwas nagdala sang paglaum 
sa mga wala’y paglaum kag kusog sa 
mga mahuyang. Iya gin- ayo ang mga 
masakiton; Iya ginpahanabo nga ang 
piang nga makalakat, ang bulag nga 
makakita, ang bungol nga makabati. 
Iya pa gani ginbanhaw ang patay. Sa 
bug- os sang iya pag- alagad nagdab- ot 
Sia nga may gugma sa bisan sin- o nga 
nagkinahanglan. Sa pagsunod naton 
sang Iya ehemplo, pakamaayuhon 
naton ang mga kabuhi sang iban, 
lakip na ang aton.

Madason, dapat kita mangin 
ehemplo sa espiritu. Para sa akon 
ang kahulugan sina amo nga mag-
tinguha kita nga maangkon sa aton 
mga kabuhi ang kaayo, kapasala-
matan, kapatawaran kag maayong 
kabubut- on. Ining mga pamatasan 
magahatag sa aton sang espiritu nga 
magatandog sang kabuhi sinang yara 
sa palibot naton. Nangin kahigayunan 
ko sa pila na ka tuig nga makaupod 
ang di- maisip nga mga indibidwal 
nga nagaangkon sang subong nga 
espiritu. Maeksperiyensyahan naton 
ang isa ka espesyal nga balatyagon 
kon makaupod naton sila, isa ka 
balatyagon nga nagapahandum sa 
aton sa pag- upod sa ila kag pagsunod 
sang ila ehemplo. Ginapasilak nila 
ang Kapawa ni Cristo kag ginabuligan 
kita nga mabatyagan ang Iya gugma 
para sa aton.

Agud pamatud- an nga ang kapawa 
nga nagahalin sa putli kag mapina-
langgaon nga espiritu makilala sang 
iban, ipaambit ko sa inyo ang isa 
ka eksperiyensya pila na katuig ang 
nagligad.

Sadto nga panahon, ang mga 
lider sang Simbahan nakigkita sa 
mga opisyales sa Jerusalem agud 

planohon ang isa ka kasugtanan sa 
pagrenta sa duta sa diin pagatukuron 
ang Jerusalem Center sang Simbahan. 
Agud maagom ang mga permiso 
nga kinahanglanon, ang Simbahan 
kinahanglan magpasugot nga wala 
sang pagpanghaylo nga pagahimuon 
ang aton mga miyembro nga maga-
okupar sang sentro. Pagkatapos nga 
matigayon ang amo nga kasugtanan, 
isa sang opisyal nga Israeli, nga na-
kasunar gid sa Simbahan kag sa mga 
miyembro sini, naghambal nga naka-
hibalo sia nga ang Simbahan magatu-
man sang kasugtanan nga wala sang 
pagpanghaylo. “Pero,” siling niya, nga 
nagatumod sa mga estudyante nga 
magatambong didto, “ano ang aton 
himuon sa kasanag nga yara sa ila 
mga mata?” 4 Kabay nga inang espes-
yal nga kapawa magsilak sa sulod 
naton, nga ini mahimo nga makilala 
kag maapresyar sang iban.

Ang mangin isa ka ehemplo sang 
pagtuo nagakahulugan nga nagasa-
lig kita sa Ginuo kag sa Iya pulong. 
Nagakahulugan ini nga ginaangkon 
naton kag ginapasanyog ang mga 
pagpati nga magagiya sa aton mga 
hunahuna kag mga buhat. Ang aton 
pagtuo sa Ginuong Jesucristo kag 
sa aton Amay nga Langitnon maga-
impluwensya sang tanan nga aton 
ginahimo. Sa tunga sang katublagan 
sa aton panahon, mga konplekto 
sang konsensya, kag ang kagamo 
sang adlaw- adlaw nga kabuhi, 
ang isa ka tampad nga pagtuo ang 
mangin angkla sa aton mga kabuhi. 
Dumduma nga ang pagtuo kag 
ang pagpangduhaduha indi sarang 
magluntad sa isa ka panghunahuna 
sing dungan, kay ang isa magatabog 
sa isa. Ihambal ko liwat ang sulit- sulit 
nga ginahambal sa aton—nga agud 
maagom kag matipigan ang pagtuo 
nga kinahanglan naton, importante 
nga nagabasa kita kag nagatuon kag 
nagabinagbinag sang balaan nga 
mga kasulatan. Ang komunikasyon 
sa aton Amay nga Langitnon paagi 
sa pangamuyo importante. Indi kita 
sarang nga magpabaya sa sining mga 
butang, bangod ang kaaway kag iya 

mga guban wala’y untat nga naga-
pangita sang litik sa aton hinganib, 
isa ka kapaltahan sa aton pagtuo. 
Siling sang Ginuo, “Magpangita sing 
maukod, magpangamuyo pirme, kag 
mangin matinuohon, kag ang tanan 
nga butang magsanto para sa imo 
kaayuhan.” 5

Sa katapusan, kinahanglan kita 
mangin putli, nga nagakahulugan 
nga matinlo kita sa lawas, hunahuna, 
kag espiritu. Nakahibalo kita nga 
ang aton lawas isa ka templo, nga 
dapat tratuhon nga may pagtahod 
kag respeto. Ang aton mga isip dapat 
mapuno sang makapabayaw kag ma-
kapasanyog nga mga hunahuna kag 
mahilway gikan sinang mga butang 
nga makapahigko. Agud mangin da-
layon naton nga kaupod ang Balaan 
nga Espiritu, kinahanglan mangin 
takos kita. Mga kauturan, ang kaputli 
magadala sa aton sang katawhay sa 
hunahuna kag magahimo sa aton 
nga nagakaangay sa pagbaton sang 
mga promisa sang Manluluwas. Siling 
Niya, “Bulahan ang tanan nga putli 
sing tagipusuon kay makakita sila 
sang Dios.” 6

Sa aton pagpamat- od nga mangin 
mga ehemplo sa pulong, sa paggawi, 
sa gugma, sa espiritu, sa pagtuo, kag 
sa kaputli, mangin bagay kita nga 
mangin mga kapawa sa kalibutan.

Luyag ko maghambal sa inyo 
tanan, kag ilabi na sa inyo nga mga 
lamharon, nga samtang ang kalibu-
tan padayon nga nagapalayo gikan 
sa mga prinsipyo kag mga giya nga 
ginhatag sa aton sang isa ka mapi-
nalanggaon nga Amay nga Langit-
non, mangin talalupangdon kita sa 
kadam- an bangod nga pinasahi kita. 
Mangin talalupangdon kita bangod 
maugdang kita magbiste. Mangin 
pinasahi kita bangod wala kita 
nagapamuyayaw kag bangod wala 
kita nagagamit sang mga bagay nga 
makapalain sa aton lawas. Mangin 
pinasahi kita bangod nagalikaw 
kita sa bastos nga mga lahog- lahog 
kag makapakanubo nga mga ko-
mento. Mangin pinasahi kita sa aton 
pagpamat- od nga indi pagsudlan 
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ang aton mga hunahuna sang mga 
media nga imoral kag nagapakanubo 
kag nga magakakas sang Espiritu 
gikan sa aton mga puluy- an kag aton 
mga kabuhi. Pat- od nga kita mangin 
talalupangdon sa aton paghimo 
sang mga pagpili parte sa morali-
dad—mga pagpili nga nagaangot sa 
mga prinsipyo kag mga sulundan 
sang ebanghelyo. Inang mga butang 
nga nagahimo sa aton nga pinasahi 
sangsa kadam- an sa kalibutan naga-
hatag man sa aton sinang kapawa 
kag sinang espiritu nga magapasa-
nag sa padayon nga nagadulom nga 
kalibutan.

Masami mabudlay nga mangin 
pinasahi kag magtindog nga isahanon 
sa kadam- an. Natural nga magka-
hadlok sa kon ano ang mahimo nga 
hunahunaon ukon hambalon sang 
iban. Makapasulhay ang mga pulong 
sang salmo: “Ang Ginuo akon ka-
pawa kag akon kaluwasan; sin- o bala 
ang kahadlokan ko? ang Ginuo amo 
ang kalig- onan sang akon kabuhi; 
sin- o bala ang kahangaw- an ko?” 7 Sa 
paghimo naton kay Cristo nga sentro 
sang aton kabuhi, ang aton mga ka-
hadlok pagabuslan sang kaisog sang 
aton mga pagpati.

Wala sa aton ang may perpekto 
nga kabuhi, kag kon kaisa ang mga 
hangkat kag mga kabudlayan nga 
ginaatubang naton mahimo nga ma-
ngin makahalawhaw, nga nagatuga sa 
aton kapawa nga magdulom. Apang, 
upod ang bulig gikan sa aton Amay 
nga Langitnon, updan pa gid sang 
suporta gikan sa iban, sarang naton 
maagom liwat inang kapawa nga 
magapasanag sang aton kaugalingon 

nga alagyan sa liwat kag maghatag 
sang kasanag nga mahimo nga kina-
hanglan sang iban.

Agud pamatud- an ini, ipaambit 
ko sa inyo ang makatalandog nga 
mga pulong sang isa ka paborito nga 
binalaybay nga una ko nabasa pila na 
katuig ang nagligad:

Nakilala ko ang estranghero sa 
kagab- ihon

Ang iya suga wala nagasiga.
Nagpundo ako kag gintugutan s’ya
Nga magsindi sang iya suga gikan 

sa akon.

Isa ka unos ang nagtuhaw
Kag gintay- og ang duta.
Kag sang ang hangin magpuas
Napatay ang akon suga! 

Apang nagbalik ang estranghero—
Masanag ang iya suga!
Ginkaptan niya ang bilidhon nga 

kalayo
Kag ginsindihan niya ang akon 

suga! 8

Mga kauturan ko, ang aton mga 
oportunidad nga magsilak nagapa-
libot sa aton sa tagsa ka adlaw, sa 
bisan ano nga sirkumstansya nga 
masalapuan naton ang aton mga 
kaugalingon. Sa pagsunod naton sa 
ehemplo sang Manluluwas, maang-
kon naton ang kahigayunan nga 
mangin kapawa sa kabuhi sang iban, 
bisan pa sila aton kaugalingon nga 
mga miyembro sang pamilya kag 
mga abyan, aton mga kaupod sa 
ulubrahan, mga kakilala, ukon lubos 
nga mga estranghero.

Sa tagsa sa inyo, ginasiling ko nga 
kamo anak nga lalaki ukon babayi 
sang aton Amay nga Langitnon. 
Naghalin kamo sa Iya presensya agud 
magkabuhi sa sining duta sa isa ka 
tion, agud magbinagbinag sa gugma 
kag mga pagpanudlo sang Manlulu-
was, kag agud maisog nga pasana-
gon ang inyo kapawa sa bagay nga 
makita sang tanan. Kon ang ina nga 
tion sa duta matapos na, kon nahimo 
na ninyo ang inyo bahin, maangkon 
ninyo ang mahimayaon nga bugay 
sang pagbalik sa pagpuyo upod sa 
Iya sa wala’y katapusan.

Daw ano kamakapasulhay ang 
mga pulong sang Manluluwas: “Ako 
ang kapawa sang kalibutan: siya nga 
nagasunod sa akon indi magalakat sa 
kadulom, kundi magalakat sa kapawa 
sang kabuhi.” 9 Nagapamatuod ako 
sa Iya. Sia ang aton Manluluwas kag 
Manunubos, ang aton Mananabang 
sa Amay. Sia ang aton Ehemplo kag 
ang aton kusog. Sia “ang kapawa 
nga nagasiga sa dulom.” 10 Nga ang 
tagsa sa aton nga makabati sa akon 
kabay nga magpangako nga sundon 
Sia, gani mangin isa ka masanag nga 
kapawa sa kalibutan, amo ang akon 
pangamuyo sa Iya balaan nga ngalan, 
nga si Jesucristo nga Ginuo, amen.

MGA TANDA
1. Mateo 5:16.
2. 1 Timoteo 4:12.
3. Moroni 7:47.
4. Tan- awa sa James E. Faust, “The Light in 

Their Eyes,” Liahona, Nob. 2005, 20.
5. Doctrine and Covenants 90:24
6. Mateo 5:8
7. Salmo 27:1.
8. Lon Woodrum, “Lamps,” The Lighted Path-

way, Okt. 1940, 17.
9. Juan 8:12.
10. Tan- awa sa Doctrine and Covenants 6:21.
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Mga Pinanudlo para sa Aton Panahon
Halin sa Nobyembre 2015 tubtob Abril 2016 ang mga leksyon sa Melchi-

zedek Priesthood kag sa Relief Society sa ikap- at nga mga Domingo dapat 
maghalin sa isa ukon mas madamo pa nga mga pamulong- pulong nga ginhatag 
sa pang- kabilugan nga komperensya sang Oktobre 2015. Sa Abril 2016, ang 
mga pamulong- pulong mahimo nga kuhaon gikan sa Abril 2016 ukon sa Ok-
tobre 2015 nga pang- kabilugan nga komperensya. Ang mga stake kag district 
president dapat magpili kon ano nga mga pamulong- pulong ang pagagamiton sa 
ila mga lugar, ukon mahimo nila itulin ini nga responsibilidad sa mga bishop kag 
branch president.

Ang mga pamulong- pulong sarang mabasa sa madamo nga mga lengguahe sa 
conference.lds.org.
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Mahal kong mga kauturan, na-
lipay ako nga nakaupod ko 
kamo sa sining adlaw sang 

Pagsimba sa pangkabilugan nga kom-
perensya sang Simbahan sang Ginuo. 
Nabatyagan ko, subong man sa inyo, 
ang Espiritu, ang Balaan nga Espiritu, 
nga nagasaksi sa mga pulong sang 
kamatuoran nga aton nabatian nga 
ginhambal kag ginkanta.

Ang akon tuyo karon nga adlaw 
amo ang padakuon ang inyo handum 
kag inyo determinasyon nga dawaton 
ang dulot nga ginpromisa sa tagsa 
sa aton pagkatapos nga kita ginbun-
yagan. Sa tion sang pagkompirmar 
sa aton, nabatian naton ining mga 
pulong: “Batuna ang Balaan nga Es-
piritu.” 1 Humalin sadto nga tion, ang 
aton kabuhi nagbag- o sing dalayon.

Kon magpangabuhi kita nga takos, 
sarang naton maangkon ang bugay 
sang Espiritu sa pag- upod sa aton, 
indi lamang sa panalagsa, pareho 
sang manami nga mga eksperiyensya 
nga may yara kita karon nga adlaw, 
kundi sa tanan nga tion. Nakahibalo 

kamo gikan sa mga pulong sang 
pang- sakramento nga pangamuyo 
kon paano inang promisa ginatu-
man: “O Dios, ang Wala’y Katapusan 
nga Amay, nagapangabay kami sa 
imo sa ngalan sang imo Anak, nga 
si Jesucristo, sa pagpakamaayo kag 
pagpakabalaan sining tinapay sa mga 
kalag sang tanan sadtong magaam-
bit sini, agud sila makakaon bilang 
pagpanumdom sang lawas sang imo 
Anak, kag magsaksi sa imo, O Dios, 
ang Wala’y Katapusan nga Amay, nga 
handa sila sa pagdala sa ila kauga-
lingon sang ngalan sang imo Anak, 
kag dalayon nga magdumdom sa iya 
kag magtuman sang iya mga kasu-
guan nga iya ginhatag sa ila.” 

Kag dayon yari ang mahimayaon 
nga promisa: “Agud ila dalayon nga 
maangkon ang iya Espiritu sa pag- 
upod sa ila” (D&C 20:77; pagdagmit 
gindugang).

Ang dalayon nga maangkon ang 
Espiritu sa pag- upod sa aton amo ang 
maangkon ang giya kag direksyon 
sang Balaan nga Espiritu sa aton 

adlaw- adlaw nga kabuhi. Sarang kita, 
halimbawa, nga mapaandaman sang 
Espiritu sa pagbato sa tentasyon sa 
paghimo sang malain.

Sa sina lamang nga rason, maha-
pos makita kon ngaa ang mga alagad 
sang Ginuo nagtinguha sa pagpadako 
sang aton handum sa pagsimba sa 
Dios sa aton mga miting sa sakra-
mento. Kon mag- ambit kita sang sak-
ramento nga may pagtuo, ang Balaan 
nga Espiritu nian makaamlig sa aton 
kag sa aton mga mahal sa kabuhi 
gikan sa mga tentasyon nga nagaabot 
nga may dalayon nga kakusog kag 
kasunson.

Ang pagpakig- upod sang Balaan 
nga Espiritu nagahimo sa kon ano 
ang maayo nga mas manami kag 
ang tentasyon nga mas indi tuman 
kamakagalanyat. Ang ina lang mismo 
dapat mangin tuman na sa paghimo 
sa aton nga determinado nga mangin 
angayan sa dalayon nga pag- upod 
sang Espiritu sa aton.

Subong nga ang Balaan nga 
Espiritu nagapabakod sa aton batok 
sa kalainan, ginahatagan man Niya 
kita sang gahum sa pagsat- om sang 
kamatuoran gikan sa kabutigan. Ang 
kamatuoran nga labing importante 
ginapamatud- an lamang paagi sa 
bugna [revelation] gikan sa Dios. Ang 
aton tawhanon nga rason kag ang 
gamit sang aton pisikal nga mga igba-
latyag indi mangin bastante. Nagaka-
buhi kita sa panahon nga bisan ang 
pinakamaalam nga tawo mabudlayan 
sa pagsat- om sang kamatuoran gikan 
sa tuso nga paglimbong.

Ang Ginuo nagtudlo sa Iya Apos-
toles nga si Tomas, nga nangayo 
sang pisikal nga ebidensya sang 
Pagkabanhaw sang Manluluwas paagi 

Ang Balaan nga Espiritu 
bilang Inyo Kaupod
Kon magpangabuhi kita nga takos, sarang naton maangkon ang bugay 
sang Espiritu sa pag- upod sa aton, indi lamang sa panalagsa kundi sa 
tanan nga tion.

Ni Pangulong Henry B. Eyring
Unang Manuglaygay sa Unang Pangulohan
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sa pagtandog sang Iya mga pilas, 
nga ang bugna mas masaligan nga 
ebidensya: “Si Jesus nagsiling sa iya, 
Tomas, bangod nga nakakita ka sa 
akon, nagtuo ka: bulahan ang wala 
makakita, kag wala’y sapayan naga-
tuo” ( Juan 20:29).

Ang mga kamatuoran nga naga-
marka sang alagyan pauli sa Dios 
ginapamatud- an sang Balaan nga 
Espiritu. Indi kita sarang makakadto 
sa kakahuyan kag makita ang Amay 
kag ang Anak nga nagahambal sa 
lamharon nga si Joseph Smith. Wala 
sing pisikal nga ebidensya ukon bisan 
ano nga rasonable nga argumento 
ang makaestablisar nga si Elias nag- 
abot subong nga ginpromisa agud 
ihatag ang mga yabi sang priesthood 
nga sa karon ginakaptan kag ginaga-
mit sang isa ka buhi nga propeta nga 
si Thomas S. Monson.

Ang kompirmasyon sang kamatuo-
ran nagaabot sa isa ka anak nga lalaki 
ukon babayi sang Dios nga nakada-
wat sang kinamatarong sa pagbaton 
sang Balaan nga Espiritu. Bangod 
ang mga kabutigan kag di- matuod 
mahimo nga ipresentar sa aton sa 
bisan ano nga tion, kinahanglan 
naton sing dalayon nga impluwensya 
sang Espiritu sang Kamatuoran sa 
pagluwas sa aton sa mga tinion sang 
pagduhaduha.

Samtang isa ka miyembro sang 
Korum sang Napulo’g Duha ka mga 
Apostoles, si George Q. Cannon nag-
panugyan nga maghimo kita sing da-
layon nga pagtinguha para sa Espiritu 
nga mag- upod sa aton. Nagpromisa 
Sia, kag ginapromisa ko man ini, nga 
kon sundon naton ang ina nga direk-
syon, kita “indi gid makulangan sing 
ihibalo” sang kamatuoran, “indi gid 
magpangduhaduha ukon madulman,” 
kag ang aton “pagtuo mangin mabas-
kog, [aton] kalipay . . . bug- os.” 2

Kinahanglan naton ang ina nga 
dalayon nga bulig gikan sa pagpakig- 
upod sang Balaan nga Espiritu para sa 
isa pa gid ka rason. Ang kamatayon 
sang isa ka mahal sa kabuhi mahimo 
matabo nga wala ginapaabot. Ang 
saksi gikan sa Balaan nga Espiritu 

sang realidad sang isa ka mapinalang-
gaon nga Amay nga Langitnon kag 
isa ka nabanhaw nga Manluluwas ang 
nagahatag sa aton sang paglaum kag 
kasulhay sa pagkadula sang isa ka ma-
hal sa kabuhi. Ang ina nga panaksihon 
kinahanglan mangin preska kon ang 
kamatayon matabo.

Gani, sa madamo nga mga rason, 
kinahanglan naton ang dalayon nga 
pagpakig- upod sang Balaan nga Es-
piritu. Ginahandum naton ini, apang 
nakahibalo kita gikan sa inagihan nga 
indi ini mahapos mentenaron. Ang 
tagsa sa aton nagahunahuna, naga-
hambal, kag nagahimo sang mga bu-
tang sa aton adlaw- adlaw nga kabuhi 
nga sarang magsaklaw sang Espiritu. 
Ang Ginuo nagtudlo sa aton nga ang 
Balaan nga Espiritu aton mangin da-
layon nga kaupod kon ang aton mga 
tagipusuon napuno sang gugma kag 
kon ang katakos nagaadorno sang 
aton mga hunahuna sing wala’y untat 
(tan- awa sa D&C 121:45).

Sa sinang mga nagahimud- os para 
sa mataas nga sulundan nga kina-
hanglanon agud mangin angayan 
sa dulot sang pagpakig- upod sang 
Espiritu, ginatanyag ko ining pagpa-
isog. May mga nangin tinion kamo 
nga inyo nabatyagan ang impluwen-
sya sang Balaan nga Espiritu. Ayhan 
natabo ini sa inyo karon nga adlaw.

Sarang ninyo kabigon yadtong 
mga tinion sang inspirasyon pareho 
sa liso sang pagtuo nga ginlaragway 
ni Alma (tan- awa sa Alma 32:28). 
Itanom ang kada isa. Sarang ninyo 
ina himuon paagi sa pag- akto sa 
pagpaisog nga inyo nabatyagan. Ang 
pinakabilidhon nga inspirasyon amo 
nga inyo mahibaloan kon ano ang 
ipahimo sa inyo sang Dios. Kon ini 
amo ang pagbayad sang ika- pulo 
ukon ang pagbisita sa isa ka abyan 
nga nagapangalisud, dapat ninyo 
himuon ini. Kon ano man ina, himoa. 
Kon ipakita ninyo ang inyo kahanda 
sa pagtuman, ang Espiritu magapa-
dala sa inyo sing dugang pa gid nga 
mga pagpabatyag sang kon ano ang 
luyag sang Dios nga himuon ninyo 
para sa Iya.

Sa inyo pagtuman, ang mga pag-
pabatyag gikan sa Espiritu magaabot 
sing mas masunson, nga nagahilapit 
pa gid sa dalayon nga pagpakig- 
upod. Ang inyo gahum sa pagpili 
sang husto magadugang.

Sarang ninyo mahibaloan kon ang 
ining mga pagpabatyag nga maggiho 
para sa Iya nagagikan sa Espiritu kag 
indi sa inyo kaugalingon nga mga ka-
gustuhan. Kon ang mga pagpabatyag 
nagasanto sa kon ano ang ginsiling 
sang Manluluwas kag sang Iya buhi 
nga mga propeta kag mga apostoles, 
sarang kamo magpili sa pagtuman 
nga may pagsalig. Dayon ang Ginuo 
magapadala sang Iya Espiritu sa pag- 
upod sa inyo.

Halimbawa, kon makabaton kamo 
sang espirituhanon nga pagpabatyag 
sa pagtahod sang adlaw nga Inugpa-
huway, ilabi na kon daw mabudlay, 
ang Dios magapadala sang Iya Espi-
ritu agud magbulig.

Ang ina nga bulig nag- abot sa 
akon amay pila na ka tuig ang nag-
ligad sang ang iya trabaho nagdala 
sa iya sa Australia. Nagaisahanon sia 
sang isa ka Domingo, kag luyag niya 
mag- ambit sang sakramento. Wala sia 
may makita nga impormasyon parte 
sa mga miting sang mga Santos sa 
Ulihing mga Adlaw. Gani nagsugod 
sia sa paglakat. Nagpangamuyo sia 
sa tagsa ka kanto agud mahibaloan 
kon diin nga dalan magliko. Pagka-
tapos nga maglakat kag magliko sa 
sulod sang isa ka oras, nagpundo sia 
agud magpangamuyo liwat. Naka-
baton sia sang isa ka pagpabatyag 
nga maglakat sa isa ka partikular 
nga kalye. Sa ulihi nakabati sia sang 
pagkinanta nga nagahalin sa idalom 
nga panalgan sang isa ka bilding sang 
apartment nga malapit lang. Naglili 
sia sa bentana kag nakita ang pila ka 
mga tawo nga nagapungko mala-
pit sa isa ka lamesa nga natabunan 
sang puti nga tela kag mga trey sang 
sakramento.

Karon, daw sa kagamay man lang 
ina para sa inyo, pero isa yadto ka 
manami nga butang sa iya. Naka-
hibalo sia nga ang promisa sang 
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pang- sakramento nga pangamuyo 
natuman: “Dalayon nga magdumdom 
sa iya kag magtuman sang iya mga 
kasuguan nga iya ginhatag sa ila; 
agud ila dalayon nga maangkon ang 
iya Espiritu sa pag- upod sa ila” (D&C 
20:77).

Yadto isa lamang ka halimbawa 
sang isa ka tion nga nagpangamuyo 
sia kag dayon ginhimo ang ginham-
bal sang Espiritu sa iya nga gusto 
sang Dios nga himuon niya. Ginpa-
dayon niya ini sa mga tinuig, subong 
nga kamo kag ako magapadayon 
man. Wala gid sia nagahambal parte 
sa iya espirituwalidad. Padayon la-
mang sia nga nagahimo sang magag-
may nga mga butang para sa Ginuo 
nga ginpabatyag nga iya himuon.

Kon may mga grupo sang mga 
Santos sa Ulihing mga Adlaw ang 
magpangabay sa iya nga maghambal 
sa ila, ginhimo niya ini. Indi na impor-
tante pa kon 10 ka tawo ukon 50 ukon 
ano sia kakapoy. Ginpahayag niya 
ang iya panaksihon parte sa Amay, sa 
Anak, kag sa Balaan nga Espiritu kag 
sa mga propeta kon paisogon sia sang 
Espiritu nga himuon ini.

Ang iya pinakamataas nga mga cal-
ling sa Simbahan amo ang sa mataas 
nga konseho sang Bonneville Utah 
Stake, sa diin nagpanghilamon sia sa 
uma sang stake, kag nagtudlo sia sa 
klase sa Sunday School. Sa madamo 
nga tinuig, kon ginkinahanglan niya, 
ang Balaan nga Espiritu yara bilang 
iya kaupod.

Nagtindog ako sa tupad sang 
akon amay sa isa ka hulot sa ospi-
tal. Ang akon iloy, nga iya asawa 
sing 41 katuig, nagahigda sa kama. 
Ginbantayan sia namon sing pila ka 
oras. Amat-amat namon nga nakita 
nga nagatahaw ang mga linya sang 
kasakit sa iya nawong. Ang mga tudlo 
sang iya mga kamot, nga nagakuom, 
nagkalma. Ang iya mga butkon nag- 
untay sa iya mga kilid.

Ang kasakit sang tinuig nga kanser 
nagahingapos na. Nakita ko sa iya 
nawong ang dagway sang kalinong. 
Nagpunga- punga sia, dayon nag-
sido, kag dayon wala na naggiho pa. 

Nagatindog kami nga nagahulat agud 
tan- awon kon magginhawa pa sia 
liwat.

Sa katapusan, si Tatay naghambal 
sing mahinay, “Isa ka diutay nga bata 
ang nagpauli na.”

Wala sia naghibi. Ina bangod ang 
Balaan nga Espiritu dugay na nga 
naghatag sa iya sang maathag nga 
larawan sang kon sin- o ang akon iloy, 
kon diin sia naghalin, kon nangin ano 
sia, kag kon diin sia makadto. Ang 
Espiritu nagsaksi sa iya sing madamo 
nga beses parte sa isa ka mapinalang-
gaon nga Amay nga Langitnon, sa isa 
ka Manluluwas nga nagbugto sang 
gahum sang kamatayon, kag sang 
realidad sang paghugpong sa templo 
nga iya ginpaambit sa iya asawa kag 
pamilya.

Ang Espiritu malawig na nga 
nagpasalig sa iya nga ang iya kaayo 
kag pagtuo naghimo sa iya nga takos 
sa pagbalik sa isa ka langitnon nga 
puluy- an nga sa diin sia pagadumdu-
mon bilang isa ka manami nga anak 
sang promisa kag pagaabi- abihon sa 
iya pagpauli nga may pagpasidungog.

Para sa akon tatay, yadto labi pa 
sangsa isa ka paglaum. Ang Balaan 
nga Espiritu naghimo sadto nga isa ka 
realidad para sa iya.

Karon, may pila nga mahimo 
magsiling nga ang iya mga pulong 
kag ang mga larawan sa iya huna-
huna parte sa isa ka langitnon nga 
puluy- an isa lamang ka manami nga 
sentimyento, ang nakulapan nga 
panan- awon sang isa ka bana sa tion 
nga sia namatyan. Apang nahibal- an 
niya ang wala’y katapusan nga ka-
matuoran sa paagi gid lamang nga 
sarang ninyo mahibaloan ini.

Isa sia ka siyentipiko nga nag-
pangita sang kamatuoran parte sa 
pisikal nga kalibutan sa bug- os sang 
iya hamtong nga kabuhi. Iya gingamit 
ang mga kasangkapan sang siyensya 
sing may kabatid agud mapasidung-
gan sang iya mga kaupod sa bug- os 
nga kalibutan. Kalabanan sang iya 
ginhimo sa chemistry naghalin sa 
mga imahe sa iya hunahuna sang 
mga molecules nga nagagiho kag 

dayon sa pagkakompirmar sang iya 
panan- awon paagi sa mga eksperi-
mento sa isa ka laboratoryo.

Apang ginsunod niya ang lain nga 
paagi agud masalapuan ang mga 
kamatuoran nga importante kaayo sa 
iya kag sa tagsa sa aton. Paagi lamang 
sa Balaan nga Espiritu sarang naton 
makita ang mga tawo kag mga hitabo 
subong nga makita ang mga ini sang 
Dios.

Ang ina nga dulot nagpadayon sa 
ospital pagkatapos nagtaliwan ang 
iya asawa. Gintipon namon ang mga 
pagkabutang sang akon iloy agud 
dalhon pauli. Si Tatay nagpundo agud 
magpasalamat sa tagsa ka nars kag 
doktor nga amon nasugata sang na-
gapagwa kami pakadto sa salakyan. 
Nadumduman ko nga nabatyagan 
ko, nga may diutay nga pag- ugtas, 
nga dapat kami maglakat agud mag- 
isahanon sa amon kalisud.

Narealisar ko karon nga nakita 
niya ang mga bagay nga ang Balaan 
nga Espiritu lamang ang nakapakita 
sa iya. Nakita niya yadtong mga tawo 
bilang mga anghel nga ginpadala 
sang Dios agud bantayan ang iya 
pinalangga. Ayhan nakita nila ang ila 
mga kaugalingon bilang mga propes-
yunal nga manugtatap sa ikaayong- 
lawas, pero si Tatay nagapasalamat 
sa ila para sa ila serbisyo tal- os sa 
Manluluwas.

Ang impluwensya sang Balaan nga 
Espiritu nagpadayon upod sa iya sa 
amon pag- abot sa balay sang akon 
mga ginikanan. Nagsugilanon kami 
sing pila ka minutos sa salas. Si Tatay 
nagdispensa agud magkadto sa iya 
kwarto nga malapit lang.

Pagkaligad sang pila ka minutos, 
nagbalik sia sa salas. Kanami sang iya 
yuhum. Nagpalapit sia sa amon kag 
naghambal sing mahinay, “Nagka-
balaka ako nga si Mildred mag- abot 
sa kalibutan sang mga espiritu nga 
isahanon. Ginahunahuna ko nga basi 
magbatyag sia sang pagkaalang- alang 
sa kadam- an.”

Dayon naghambal sia sing mali-
payon, “Nagpangamuyo ako bag- o 
lang gid. Nakahibalo ako nga yara sa 
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maayo si Mildred. Ang akon iloy yara 
didto agud sugataon sia.”

Nadumduman ko nga nagayuhum 
ako samtang ginahambal niya ina, 
nga ginapaminsar ang akon lola, 
ang iya malip- ot nga mga paa nga 
nagadagon- dagon, nagapanagil- ot sa 
kadam- an agud sigurohon nga yara 
sia sa pagsugat kag paghakos sang iya 
umagad sa iya pag- abot.

Karon, isa sang mga rason nga ang 
akon amay nagpangayo kag nagbaton 
sinang pagpasulhay kay tungod pirme 
sia nagapangamuyo sadto pa humalin 
sa iya pagkabata. Naanad sia nga ma-
kabaton sang mga sabat nga nagaabot 
sa iya tagipusuon agud maghatag sang 
kasulhay kag direksyon. Dugang pa 
sa pag- angkon sang pamatasan sang 
pagpangamuyo, kabisado niya ang ba-
laan nga mga kasulatan kag ang mga 
pulong sang buhi nga mga propeta. 
Gani nakilala niya ang pamilyar nga 
mga paghutik sang Espiritu, nga ayhan 
inyo nabatyagan karon nga adlaw.

Ang pagpakig- upod sang Espritiu 
wala lang nagpasulhay kag naggiya 
sa iya. Ini nagbag- o sa iya paagi 
sa Pagpasag- uli ni Jesucristo. Kon 
batunon naton inang promisa sa pag- 
angkon sang Espiritu sa pag- upod 
sa aton sing dalayon, ang Manlulu-
was sarang makahatag sa aton sang 

pagtinlo nga kinahanglan para sa ka-
buhi nga wala’y katapusan, ang pina-
kahalangdon sa tanan nga mga dulot 
sang Dios (tan- awa sa D&C 14:7).

Dumduma ninyo ang mga pulong 
sang Manluluwas: “Karon ini ang ka-
suguan: Maghinulsol, tanan kamong 
yara sa mga ukbong sang duta, kag 
magkari sa akon kag magpabunyag sa 
akon ngalan, agud kamo mapakaba-
laan paagi sa pagbaton sang Balaan 
nga Espiritu, agud makatindog kamo 
nga wala’y musing sa akon atubang sa 
katapusan nga adlaw” (3 Nefi 27:20).

Yadtong mga kasuguan may dala 
sining promisa gikan sa Ginuo:

“Kag karon, sa pagkamatuod, gi-
nasiling ko sa inyo, ibutang ang inyo 
salig sa sinang Espiritu nga nagapa-
nguna sa paghimo sing maayo—huo, 
sa paghimo sing matarong, sa pag-
lakat sing mapainubuson, sa paghu-
kom sing matarong; kag ini ang akon 
Espiritu.

“Sa pagkamatuod, ginasiling ko sa 
inyo, ipahayag ko sa inyo ang akon 
Espiritu, nga magapasanag sang inyo 
hunahuna, nga magapuno sang inyo 
kalag sang kalipay” (D&C 11:12–13).

Ginapahayag ko sa inyo ang akon 
panaksihon nga ang Dios nga Amay 
buhi, nga ang nabanhaw nga si 
Jesucristo ang nagapanguna sang Iya 

Simbahan, nga si Pangulong Thomas 
S. Monson nagakapot sang tanan nga 
yabi sang priesthood, kag nga ang 
bugna paagi sa Balaan nga Espiritu na-
gagiya kag nagasakdag sang Ang Sim-
bahan ni Jesucristo sang mga Santos sa 
Ulihing mga Adlaw kag sang mapainu-
buson nga mga miyembro sini.

Dugang ko nga ginasaksi sa inyo 
nga ining manami nga mga tawo nga 
sa karon nga adlaw nagahambal sa 
aton bilang mga saksi sang Ginuong 
Jesucristo, bilang mga miyembro sang 
Korum sang Napulo’g Duha ka mga 
Apostoles, gintawag sang Dios. Naka-
hibalo ako nga ang Espiritu naggiya 
kay Pangulong Monson sa pagtawag 
sa ila. Kag sa inyo pagpamati sa 
ila kag sa ila mga panaksihon, ang 
Balaan nga Espiritu nagkompirmar 
sa inyo sang akon karon ginasiling sa 
inyo. Sila gintawag sang Dios. Gina-
sakdag ko sila kag ginapalangga ko 
sila kag nakahibalo nga ang Ginuo 
nagapalangga sa ila kag magasak-
dag sa ila sa ila pag- alagad. Kag ini 
ginahimo ko sa ngalan sang Ginuong 
Jesucristo, amen.
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