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Kaluwasan Karon  
ug diha sa Basahon 
ni Mormon, p. 22
Pag- atubang sa mga Kamatuoran 
sa Pornograpiya, p. 14
Susume: Padayon sa Unahan 
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“Ang pakigbisog aron 
makagawas gikan sa 
cocoon nagpalambo 
sa alibangbang aron 
kini makalupad.  
Kon wala kana nga 
kalisdanan, ang 
alibangbang dili 
makaangkon og 
kalig- on aron 
makab- ot ang 
padulngan niini. Kini 
dili gayud makapa-
lambo og kalig- on 
aron mahimong 
talagsaon.”

Elder Joseph B. Wirthlin 
(1917–2008) sa Korum 
sa Napulog Duha Ka mga 
Apostoles, “Finding a  
Safe Harbor, Liahona, 
Hulyo 2000, 72.
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Timaan: Sunda ang 

mga tunob.
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“Pag- alim sa Espirituhanong mga 
Samad,” pahina 14: Tan- awa ang mga 
pangutana sa pahina 18 niini nga artikulo 
ug ikonsiderar ang paggahin og panahon 
sa pagpakig- istorya sa tagsa- tagsa ninyong 
mga anak kabahin sa pornograpiya. Tu-
ngod ang mga tin- edyer usahay motan- aw 
og pornograpiya aron makasugakod sa 
mga hagit, ikonsiderar sa pagtimbang- 
timbang sa mga ehemplo nga inyong 
ipakita kon unsaon pagsugakod sa mga 
hagit ug mopasalig sa inyong mga anak 
nga molambo. Para sa inyong leksyon, ma-
kadesisyon kamo sa paghimo og mga lagda 
kabahin sa paggamit sa family computer ug 
magribyu sa mga pakigpulong sa kinatibuk- 
ang komperensya kabahin sa hiyas (sama 
sa Elaine S. Dalton, “Usa Ka Pagbalik sa 
Pagkahiyasnon,” Liahona, Nob. 2008, 78). 
Mahimo usab ninyong gamiton ang mga 
handumanan sa pamilya—sama sa mga 
litrato sa kasal ug mga sinina sa bata atol 

sa pagpanalangin—sa pagpakigbahin sa 
mga istorya kon sa unsang paagi ang hiyas 
nakapanalangin sa inyong kinabuhi.

“Napulo ka mga Sekreto sa Tinuod nga 
Pagkainila,” pahina 62: Ikonsiderar ang 
paggamit sa mga baruganan niini nga arti-
kulo aron sa pagtudlo sa inyong mga anak 
kon sa unsang paagi sila makahigala. Ma-
kahimo mo og 10 ka word strip, ang para 
sa matag manggiloy- on nga kinaiya sa arti-
kulo (tan- awa usab sa 1 Mga Taga- Corinto 
13). Pangutan- a ang inyong mga anak 
kon sa unsang paagi ang matag kinaiya 
makahimo nila nga buotang higala. Dayon 
pag- ila og usa ka tawo nga nanginahang-
lan sa inyong ward o branch o kasilinganan 
ug paghimo og paagi nga makaserbisyo 
niana nga tawo. Mahimo ninyong buhaton 
ang inyong plano sa pagserbisyo diha- diha 
dayon ug magsugod pinaagi sa pag- ampo 
alang sa gugmang putli isip pamilya.

Kini nga isyu naglangkob og mga artikulo ug mga kalihokan nga magamit sa family home 
evening. Ang mosunod mao ang duha ka mga ideya.
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Diha sa lugar diin ako nagpuyo ug nagserbisyo 
kaniadto, ang Simbahan naghimo og proyekto nga 
manokan, kadaghanan sa mga nagtrabaho mga 

boluntaryo sa lokal nga mga ward. Sa kasagaran maayo 
kini nga pagkadala nga proyekto, nagsangkap sa balay 
tipiganan sa bishop og liboan ka dosena nga mga itlog ug 
gatusan ka libras nga inihaw nga manok. Hinoon, dunay 
mga higayon, isip boluntaryo nga mga mag- uuma wala 
lang kini nagpasabut og mga kamot nga maluthan apan 
ang kawad- an usab og kadasig sa pagbati ug hunahuna.

Sama pananglit, kanunay gyud nakong mahinumduman 
ang panahon nga among gipundok ang batan- ong mga lalaki 
sa Aaronic Priesthood aron mag- spring cleaning. Ang among 
malipayon ug abtik nga grupo nagpundok para sa maong 
proyekto, ug paspas nga gipangibot, gipundok, ug gisunog 
ang daghang mga sagbot ug mga hugaw. Diha sa kahayag sa 
bonfire, kami nangaon og hotdog ug mipahalipay sa among 
mga kaugalingon sa trabaho nga maayong pagkahimo.

Apan, adunay usa lang ka makadaot nga problema. Ang 
kabanha ug ang kalayo nakadisturbo sa 5,000 ka mangitlo-
gay nga mga himungaan nga kadaghanan niini nahiagom 
sa kalit nga pagpanglarot sa balhibo ug mihunong na sa 
pagpangitlog. Busa among gipasagdan ang pipila ka sagbut 
aron makakuha mi og mas daghang itlog.

Walay miyembro sa Simbahan kinsa mitabang sa pag-
sangkap niadtong nanginahanglan nakalimot o nagbasol sa 
kasinatian. Kakugi, pagdaginot, pagpaningkamot sa kau-
galingon, ug pagpakigbahin ngadto sa uban dili na bag- o 
ngari kanato.

Kinahanglan natong hinumduman nga ang labing ma-
ayo nga paagi sa balay tipiganan anaa sa matag pamilya 

diha sa Simbahan sa pagtipig og tagana sa pagkaon, 
sinina, ug, kon mahimo, uban pang mga kinahanglanon 
sa kinabuhi. 

Siyempre adunay mga panahon nga ang atong mga 
miyembro nagkinahanglan og tabang sa Simbahan. Ang 
balay tipiganan sa Ginoo naglakip sa panahon, mga ta-
lento, kahanas, kalooy, gipahinungod nga mga materyal, 
ug pinansyal nga mga pamaagi sa matinud- anong mga 
miyembro sa Simbahan. Kini nga mga kapanguhaan anaa 
sa bishop aron pagtabang niadtong nanginahanglan.

Kami nag- awhag sa tanang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga magmabinantayon sa ilang pagplano, mahi-
mong simple sa ilang pagkinabuhi, ug likayan ang sobra o 
wala kinahanglana nga utang. Daghang tawo ang nakala-
hutay sa kalisud sa pinansyal kon sila adunay pagkaon 
ug sinina ug walay utang. Karon atong makita nga daghan 
ang wala mosunod niini nga tambag: aduna silay supply 
sa utang ug walay sobrang pagkaon.

Akong balikon unsa ang gideklarar sa Unang Kapangu-
lohan pipila ka tuig na ang milabay:

“Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitambagan 
sulod na sa daghang katuigan sa pagpangandam alang sa 
kalisdanan pinaagi sa pagtagana og dyutang kwarta. Ang 
pagbuhat sa ingon makadugang pag- ayo sa seguridad ug 
kaayohan. Ang matag pamilya adunay responsibilidad sa 
pagsangkap sa iyang kaugalingong mga panginahanglan 
kutob sa mahimo.

“Kami nag- awhag kaninyo sa bisan asang dapit kamo 
nagpuyo sa kalibutan sa pagpangandam alang sa kalis-
danan pinaagi sa pagtan- aw sa kahimtang sa inyong mga 
panalapi. Moawhag kami kaninyo nga magdaginot sa 

Ni Presidente 
Thomas S. Monson

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

Andam  
NA BA KITA?
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PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE

Ikonsiderar ang mga panginahanglan niadtong inyong gibisitahan, pag-
hunahuna og mga paagi nga kamo makatabang nila nga mahimong mas 

mapaningkamuton sa kaugalingon sa panarbaho, panalapi, pagtipig og 
pagkaon, o sa pagpangandam sa emerhensya. Paghunahuna og usa ka ka-
hanas nga mahimo ninyong ipakigbahin uban kanila, sama sa pagpananom 
o pagdumala sa kwarta, nga makapahimo kanila sa pagsunod sa tambag ni 
Presidente Monson.

Alang sa mga ideya sa pagtudlo niini nga mensahe ngadto sa kabatan- 
onan ug mga bata, tan- awa sa pahina 6.

inyong mga galastuhan, disiplinaha 
ang inyong mga kaugalingon sa in-
yong pagpamalit aron sa paglikay sa 
utang. Bayri ang utang og dali kutob 
sa inyong mahimo, ug luwasa ang in-
yong mga kaugalingon gikan niining 
pagkaulipon. Pagtigum og dyutayng 
kwarta kanunay aron sa hinay- hinay 
makaugmad og pundong pinansyal.” 1

Kita ba andam alang sa mga emer-
hensya sa atong kinabuhi? Hingpit 
na ba ang atong kahanas? Madaginu-
ton ba ang atong pagkinabuhi? Kita 
ba adunay gireserba nga supply sa 
pagkaon? Kita ba nagmasulundon sa 
mga sugo sa Dios? Kita ba nagsunod 
sa mga pagtulun- an sa mga propeta? 
Andam ba kita sa paghatag sa atong 
pagkaon ngadto sa mga kabus, sa 

mga nanginahanglan? Kita ba matinu-
oron ngadto sa Dios?

Kita nagpuyo sa magubot nga 
panahon. Kasagaran ang atong 
umaabut wala mahibaloi; busa, 
kinahanglan gayud nga mangandam 
para sa walay mga kasiguroan. Kon 

moabut ang panahon sa pagdesis-
yon, milabay na ang panahon sa 
pagpangandam. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Unang Kapangulohan, Andama ang Matag 

Butang nga Kinahanglanon: Mga Panalapi 
sa Pamilya (pamphlet, 2007).
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Andam Na Ba Mo?

Nagserbisyo Ko Pag- usab
Ni Jaíne Araújo

Usa ka adlaw, human sa usa ka proyekto sa pagserbisyo, 
naglakaw ko agi sa atong meetinghouse ug nakakita og 

duha ka sister nga nanglimpyo sa building. Misangpit dayon 
ko: “Sisters, nanginahanglan mo og tabang?” Usa nila mipa-
hiyom nako ug miingon nga sakto ra gyud akong pag- abut 
tungod kay sila ra ang nanglimpyo ug gikapoy na sila kaayo. 
Siya miingon nga siya nag- ampo nga ang Ginoo mopadala og 
tawo aron motabang. Nalipay ko kaayo nga nahimong tubag 
sa iyang pag- ampo. Bag- ohay lang ko nakahuman og serbisyo 
sa uban ug gikapoy usab og maayo, apan gisunod nako 
akong kasingkasing ug mas miserbisyo.

MGA BATA

Usa kini ka sugo nga magmalipayong magtrabaho  
(tan- awa sa D&P 24:7). Kon kita adunay tinguha nga moser-
bisyo sa tanang panahon, kita makatabang nga mahitabo 
ang milagro sa kinabuhi sa ubang mga tawo. Ang atong ki-
nabuhi nahimong mas makahuluganon kon kita moserbisyo. 
Ang Ginoo naghigugma gayud kanato, Siya motabang sa 
tanan Niyang anak, ug Siya mohatag kanato og kalig- on  
sa pagserbisyo.
Ang tagsulat nagpuyo sa Rio Grande do Norte, Brazil.

KABATAN- ONAN
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Kanunay ko nga makakita  og tawo nga tabangan. Tinuod □ Sayop □
Makapasalamat ko sa tanang butang nga anaa na nako. Tinuod □ Sayop □

Ako walay talento nga ipakigbahin sa uban.  Tinuod □ Sayop □
Ang pagtigum og kwarta para sa umaabut maayo nga ideya.  Tinuod □ Sayop □

Nagkinahanglan ko og bag- ong  mga dulaan ug sinina aron malipay.  Tinuod □ Sayop □

Si Presidente Monson naghangyo 
kanatong tanan nga mag- andam 

ug motabang sa uban atol sa ilang 
malisud nga panahon. Tubaga kining 
tinuod o sayop nga eksamin aron ma-
sayran kon andam ba mo!
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Ang Balaan 
nga Misyon 
ni Jesukristo: 
Maghuhupay

Kini kabahin sa sunod- sunod nga Mensahe sa 
Visiting Teaching nga naghulagway sa mga  
aspeto sa misyon sa Manluluwas.

“Dili ko kamo pagabiyaan nga 
daw mga ilo: ako mobalik ra 

kaninyo” ( Juan 14:18). Siya moha-
tag kanato sa “[katahum] nga puli 
sa abo, ang lana sa kalipay puli sa 
pagbalata” (Isaias 61:3). Tungod kay 
si Kristo nag- antus sa Pag- ula alang 
sa matag usa kanato, Siya dili makali-
mot kanato. “Ang atong Manluluwas 
midala diha sa Iyang Kaugalingon . . . 
sa atong kasakit ug pag- antus aron 
Siya mahibalo unsaon sa paghupay 
kanato,” miingon si Linda S. Reeves, 
ikaduhang magtatambag sa kinatibuk- 
ang kapangulohan sa Relief Society. 1

Ang pagkasayud nga si Kristo mo-
hupay kanato makahatag kanato og 
kalinaw ug nagdasig kanato sa pag-
sunod sa Iyang ehemplo pinaagi sa 
pagpangalagad sa uban. Si Presidente 

Thomas S. Monson miingon: “Ang 
atong kahibalo sa ebanghelyo ug ang 
atong gugma sa atong Langitnong 
Amahan ug sa atong Manluluwas 
mohupay ug molig- on kanato ug 
mohatag og kalipay sa atong mga 
kasingkasing samtang kita maglakaw 
nga matarung ug mosunod sa mga 
sugo. Walay butang niining kalibutan 
nga makapildi kanato.” 2

Gikan sa mga Kasulatan
Juan 14:18, 23; Alma 7:11–13;  
Doktrina ug mga Pakigsaad 101:14–16

Tun- i sa mainampuong paagi kini nga materyal ug tinguhaa nga masayran kon unsa ang  
ipakigbahin. Sa unsang paagi ang pagsabut sa kinabuhi ug misyon sa Manluluwas makadu-
gang sa inyong pagtuo diha Kaniya ug makapanalangin niadtong inyong giamuma pinaagi  
sa visiting teaching? Alang sa dugang nga impormasyon, adto sa reliefsociety.lds.org.

Gikan sa Atong Kasaysayan
Si Elaine L. Jack, ang ika- 12 

nga kinatibuk- ang presidente sa 
Relief Society, miingon: “Diha sa 
visiting teaching atong gitaba-
ngan ang usag usa. Sa kasagaran 
ipamulong kini sa mga kamot 
kon ang pulong dili makahimo. 
Ang mainitong nga paggakos 
nagpalanog sa mensahe. Ang 
pagpangatawa naghiusa kanato. 
Ang panahon sa pagpakigbahin 
nagbag- o sa atong mga kalag. 
Dili kita kanunay makapagaan sa 
palas- anon sa nagproblema nga 
tawo, apan kita makatabang ka-
niya aron mas maayo ang iyang 
pagsulbad niini.” 3

Ang atong pioneer nga 
mga sister sa Relief Society 
“nakakaplag usab og espiritu-
hanong kalig- on diha sa usag 
usa nga paghigugmaay ug 
kamanggiloy- on. . . . Samtang 
giantus nila ang mga pagsulay 
nga balatian ug pagkamatay, 
nag- ampo sila uban sa hugot 
nga pagtuo alang sa usag usa 
ug naghupay sa usag usa. ‘Ang 
gugma sa Dios midagayday gikan 
sa kasingkasing ngadto sa laing 
kasingkasing,’ misulat si Helen 
Mar Whitney, ‘hangtud nga 
ang dautan ingon og wala nay 
gahum sa iyang mga paningka-
mot sa pagbabag kanamo ug sa 
Ginoo, ug ang pintas niyang mga 
pana, sa pipila ka mga hitabo, dili 
na makadulot.’” 4
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Ikonsiderar Kini
Sa unsang paagi nga ang pag-
sabut nga ang Ginoo naghi-
numdom kaninyo makahupay 
kaninyo?

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

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Linda S. Reeves, “Sa Tinuod ang Ginoo Wala 

Makalimot,” Liahona, Nob. 2012, 120.
 2. Thomas S. Monson, “Pagmaya,” Liahona, 

Mayo 2009, 92.
 3. Elaine L. Jack, sa Anak nga mga Babaye  

sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan  
ug Buhat sa Relief Society (2011), 142.

 4. Anak nga mga Babaye sa Akong  
Gingharian, 42.

Hugot nga  
Pagtuo, Pamilya, 
Kahupayan
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NOTEBOOK SA ABRIL 2014 NGA KOMPERENSYA
“Unsa nga Ako ang Ginoo namulong, Ako namulong; . . . bisan pinaagi 
sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga 
sulugoon, kini managsama ra” (D&P 1:38).

Samtang kamo magribyu sa kinatibuk- ang komperensya sa Abril 2014, inyong magamit 
kining mga pahina (ug mga Notebook sa Komperensya sa umaabut nga mga isyu) aron 
sa pagtabang kaninyo sa pagtuon ug paggamit sa bag- o nga mga pagtulun- an sa buhi 
nga mga propeta ug mga apostoles ug ubang mga lider sa Simbahan. Pasalamat

“Makapili kita nga 
magmapasalama-
ton, bisan unsa  
pa man.

“Kining matang 
sa pagkamapasala-
maton mopatigba-

baw bisan unsa pa ang mahitabo sa 
atong palibut. Mopatigbabaw kini 
sa kasagmuyo, kawalay kadasig, ug 
kawalay paglaum. Mobukhad kini 
sama katahum diha sa bugnaw ka-
ayo nga yuta sa tingtugnaw ingon 
man diha sa nindot nga kainit sa 
ting- init. . . .

“. . . Sa kasakit, kita makahimaya 
diha sa Pag- ula ni Kristo. Diha sa 
pait nga kasub- anan, makasinati 
kita sa kaduol ug mainitong gakos 
sa langit.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, 
“Mapasalamaton sa Bisan Unsang Kahimtang,” 
Liahona, Mayo 2014, 76.

Pangita og mga paagi nga mapalambo ang 
inyong pagtuon sa mga pakigpulong sa 
komperensya sa lds.org/go/study914.

“Ang paghimo ug paghupot og 
sagradong mga pakigsaad nagyugo 
kanato ngadto ug uban ni Ginoong 
Jesukristo. Sa tinuod nga kahulugan, 
ang Manluluwas nagtawag kanato sa 
pagsalig diha ug pagbitad og dungan 
uban Kaniya, bisan tuod ang atong 

labing maayo nga paningkamot dili 
makatumbas ug dili ikatandi sa Iya. 
Samtang kita nagsalig ug nagbitad sa 
atong luwan uban Kaniya panahon sa 
atong panaw sa mortalidad, sa tinuod 
masayon ang Iyang yugo ug magaan 
ang Iyang luwan. . . .

“. . . Ang mga pakigsaad nga nada-
wat ug gitahud nga may integridad ug 
mga ordinansa nga gipahigayon pina-
agi sa tukmang awtoridad sa priest-
hood gikinahanglan aron madawat 
ang tanang mga panalangin nga anaa 
pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo. Kay 
diha sa mga ordinansa sa priesthood, 
ang gahum sa pagkadiosnon gipakita 
ngadto sa mga katawhan diha sa mor-
talidad, lakip ang mga panalangin sa 
Pag- ula (tan- awa sa D&P 84:20 –21).”
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Makadaug sa Ilang mga Alan-
tuson uban sa Kasayon,” Liahona, Mayo 2014, 88. 

Pagkat- on og dugang kabahin sa paglig- on sa 
inyong pagpamatuod sa Pag- ula ni Jesukristo 
sa lds.org/go/testimony914. Pagkat- on og du-
gang kabahin sa mga pakigsaad nga gitanyag 
sa Dios kanato sa lds.org/go/covenants914.

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

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

Ang Pag- ula ug mga Pakigsaad
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“Unsaon nato 
pagpanalipod 
sa atong mga 
anak ug kabatan- 
onan? . . . Ang 
pinakamaayong 
filter sa kalibutan, 

ug ang pinakaepektibo, mao ang 
personal nga filter nga naggikan sa 
kahiladman ug sa malungtarong 
pagpamatuod sa gugma sa atong 
Langitnong Amahan ug sa maula-
ong sakripisyo sa atong Manluluwas 
sa matag usa kanato. . . .

MGA TUBAG ALANG KANINYO
Matag komperensya, ang mga propeta ug mga apostoles 
maghatag og dinasig nga mga tubag sa posible nga mga pa-
ngutana sa mga miyembro sa Simbahan. Gamita ang inyong 
isyu sa Mayo 2014 o bisitaha ang conference.lds.org aron 
makakita og mga tubag niining mga pangutana:

•  Unsaon nako pagpanalipod ang akong mga pagtuo uban 
sa maayong pamatasan ug kamanggiloy- on? Tan- awa sa 
lds.org/go/holland914 o tan- awa sa Jeffrey R. Holland, 
“Ang Bili—ug mga Panalangin—sa Pagkadisipulo,” 6.

•  Sa unsang paagi nga ang Pag- ula ni Jesukristo makata-
bang kanato nga mahimong epektibo nga tinubdan sa 
pagpakigbahin sa kamatuoran? Tan- awa sa lds.org/go/
scott914 o tan- awa sa Richard G. Scott, “Usa Ka Panig- 
ingnan ang Akong Gihatag Kaninyo,” 32.

Proteksyon gikan sa Pornograpiya
“. . . Kinahanglan kong mopama-

tuod sa mga panalangin sa inadlawng 
pagtuon sa kasulatan, pag- ampo, ug 
sa sinemana nga family home even-
ing. Mao gayud kini ang mga buhat 
nga makawagtang sa kakapoy, mo-
giya sa atong kinabuhi, ug sa dugang 
nga proteksyon sa atong panimalay.”
Linda S. Reeves, ikaduhang magtatambag sa 
kinatibuk- ang kapangulohan sa Relief Society, 
“Panalipod gikan sa Pornograpiya—usa ka Pani-
malay nga Nag- focus kang Kristo,” Liahona,  
Mayo 2014, 16–17.

Pagkaplag og tabang para sa mga indibidwal 
ug mga pamilya aron makabuntog sa porno-
grapiya sa lds.org/go/overcome914.

Sa pagbasa, pagtan- aw, pagpaminaw, o pagpa-
kigbahin sa mga pakigpulong sa kinatibuk- ang 

komperensya, bisitaha ang conference.lds.org.

PAGHIMO OG TSART SA DALAN 
SA PAKIGSAAD PARA SA INYONG 
PAMILYA
“Kining yano nga buluhaton nakatabang ni Lesa ug nako sa 
pagtuman sa among tahas sa pagtabang sa kada sakop sa 
among pamilya subay sa dalan sa pakigsaad, nga adunay plano 
nga buhaton para kada usa nila.” —Bishop Gary E. Stevenson, 
Presiding Bishop, “Ang Inyong Upat ka Minuto,” 86.

1.  Paghimo og duha ka kolum sa usa ka piraso nga papel: 
“Pangalan” ug “Plano alang sa sunod o gikinahanglan nga 
ordinansa.”

2.  Paglista sa matag sakop sa pamilya kinsa kinahanglan nga 
bunyagan, ordinahan sa priesthood, modawat og endow-
ment sa templo, o i- sealed.

3.  Pagpahigayon og mga panaghisgut sa pamilya, mga 
leksyon sa family home evening, o mohimo og uban pang 
mga pagpangandam sa pagdawat sa mahinungdanon 
nga mga ordinansa diha sa inyong pamilya.
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silingan sama sa imong kaugalingon” 
(Mateo 22:37–39).

Sama sa gitudlo ni Presidente 
Thomas S. Monson sa miaging 
kinatibuk- ang komperensya, ang 
pagsunod sa usa ka sugo makata-
bang nato nga makasunod sa laing 
sugo: “Dili kita tinud- anay nga mahi-
gugma sa Dios kon dili nato higug-
maon ang atong isig ka ingon niining 
mortal nga kinabuhi. Sama usab, dili 
kita hingpit nga mahigugma sa atong 
isig ka tawo kon dili nato higugmaon 
ang Dios, ang Amahan natong ta-
nan. . . . Kitang tanan espiritu nga 
mga anak sa atong Langitnong Ama-
han ug, sa ingon, mga managsoon. 

Sa dihang usa ka abogado nangu-
tana kang Jesus nga asa niining 

mga kasugoan ang labing mahinung-
danon, mahimo unta Siyang mopili sa 
bisan hain sa daghang mga sugo gi-
kan sa Daang Tugon, gikan sa balaod 
ni Moises, o gikan sa Napulo ka mga 
Sugo. Apan, Iyang gi- summarize ang 
tanang mga sugo niining duha:

“Higugmaa ang Ginoo nga imong 
Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug 
sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok 
mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang 
sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, 
nga mao kini, Higugmaa ang imong 

HIGUGMAA ANG INYONG 
SILINGAN SAMA SA INYONG 
KAUGALINGON
“Sa atong pagbangon matag buntag, atong ipasalig ang pagtubag uban sa gugma  
ug kalooy sa bisan unsay moabut kanato.” —Presidente Thomas S. Monson

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

“Dako ang pangi-
nahanglan karon sa 
mga lalaki ug babaye 
nga mopalambo og 
pagtahud sa usag 
usa sa magkalahi nga 
pagtuo ug kinaiya 

ug sa managsukwahi kaayo nga mga 
tinguha. . . .

“Ang kaandam nga mosabut sa 
panglantaw sa uban makausab sa 
‘sulting [masakit]’ ngadto sa ‘makaha-
tag [og] kaayohan.’ . . . Tingali dili kini 

Samtang atong ibutang kini nga 
kamatuoran sa hunahuna, mahimong 
mas sayon ang paghigugma sa ta-
nang mga anak sa Dios” (“Gugma—
ang Kahulugan sa Ebanghelyo,” 
Liahona, Mayo 2014, 91).

Ang pagpalambo og gugmang 
putli—sama kang Kristo nga gugma 
alang sa uban—makapalambo sa 
atong mga relasyon, makatabang 
kanato nga andam sa pagserbisyo, 
ug makapaangay nato sa kinabuhing 
dayon (tan- awa sa Moroni 10:21).  
Ang gugma nga putli mao ang espiri-
tuhanong gasa nga kita makapanga-
muyo ug magpakabuhi; kini “gitugyan 
diha sa tanan kinsa tinuod nga mga 
sumusunod . . . [ni] Jesukristo”  
(Moroni 7:48). Kini mao ang “labi  
pa ka dagkong mga hiyas” (1 Mga 
Taga- Corinto 12:31) nga gipamulong 
ni Apostol Pablo ug naglakip sa pag-
kamabination, pagkamapailubon,  
pagkamapainubsanon, pagkama-
aghup, pagkamalaumon, ug pagka-
manggihatagon (tan- awa sa 1 Mga 
Taga- Corinto 13).

Ang kinabuhi mao ang pinaka-
maayong dapit sa pagpalambo og 
gugmang putli. Ang pagtulun- an sa 
Manluluwas nga gitawag og Bulawa-
nong Lagda [Golden Rule] makagiya 
sa atong mga aksyon: “Buhati ang 
mga tawo sa bisan unsay buot ninyo 
nga ilang pagabuhaton kaninyo” 
(Mateo 7:12). Kitang tanan dili hingpit, 
apan kitang tanan nagtinguha nga 
ayuhon pagtagad bisan sa atong mga 
kakulangan. ◼

makausab o makasulbad sa prob-
lema, apan ang mas importante mao 
ang posibilidad nga ang paghatag 
og kaayohan makausab nato.

“Mopamatuod ko nga kita ‘ma-
kahatag [og] kaayohan’ pinaagi sa 
malumong pinulongan kon ang na-
amumahang gasa sa Espiritu Santo 
modulot sa atong kasingkasing nga 
makasabut sa pagbati ug sa ideya  
sa uban.”

Elder W. Craig Zwick sa Seventy, “Unsa May 
Imong Gihunahuna?” Liahona, Mayo 2014, 43.

PAGPAKIG- ISTORYA UBAN SA GUGMA
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“Ang uban sa atong labing 
dakong mga oportunidad sa 
pagpakita sa atong gugma anaa 
sa sulod sa atong kaugalingong 
mga panimalay.”

“Kon gikinahanglan nato 
nga mobadlong sa usa, 
kita kinahanglang mopa-
kita og dugang gugma 
pagkahuman” (tan- awa 
sa D&P 121:43).

“Ang gugma mapadayag 
sa daghang mga mailhan 
nga paagi: usa ka pahiyom, 
pagkaway- kaway, mabina-
tiong komentaryo, usa ka 
pagdayeg.”
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“Laing mga ekspresyon tingali dili 
kaayo klaro, sama sa pagpakita og  
interes sa kalihokan sa uban, pag-
tudlo og baruganan uban ang pagka-
mabination ug pailub, pagbisita  
sa masakiton.”

“Ang pagpasaylo 
kanunay nga mag- 
uban sa gugma. . . . 
Ang pagpasangil 
makapaumido sa 
samad. Ang pagpa-
saylo lamang ang 
makaayo.”

Gikan sa “Gugma—ang Kahulugan sa Ebanghelyo, Liahona, Mayo 2014, 91–94.

Ikonsiderar kining mga 
pagtulun- an gikan ni Presidente 
Monson kabahin sa daghang 
mga paagi nga atong mapakita 
ang gugma ngadto sa uban:
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Anak ko ni Amoz, ug ang akong 
ngalan nagpasabut “Ang Ginoo 

mao ang kaluwasan.” 2 Nagkugi ko isip 
propeta sa Jerusalem sulod sa 40 ka 
tuig, gikan sa 740–701 b.c. Nanagna 
ko sa Jerusalem sa panahon sa mga 
pagmando sa upat ka mga hari, ug 
ako ang labaw nga tigtambag ni Ha-
ring Ezechias, nga naghatag nako og 
dakong impluwensya sa relihiyon. 3

Ako dili lang basta nanagna sa 
mga panghitabo kalabut sa akong 
panahon ug katawhan apan nanagna 
usab kabahin sa umaabut nga mga 
panghitabo nga nakaapekto sa tibuok 
tawhanong pamilya. Nanagna ko sa 
pagkahimugso sa Manluluwas: “Ania 
karon, ang usa ka ulay manamkon, 
ug magaanak og usa ka anak nga 
lalaki, ug pagatawgon ang iyang nga-
lan Emmanuel.” 4 Ako nagsangyaw 
nga si Jehova ang gidihogan “sa pag-
wali sa maayong mga balita ngadto 
sa mga maaghup; . . . sa pagbugkos 
sa mga dugmok og kasingkasing, 
aron sa pagmantala sa kagawasan 
sa mga binihag, ug sa pag- abli sa 

bilanggoan alang kanila nga ginaga-
pos.” 5 Nanagna usab ko nga human 
sa Iyang Ikaduhang Pag- anhi, “ang 
Ginoo sa mga panon magahari diha 
sa bukid sa Zion, ug sa Jerusalem, ug 
sa atubangan sa iyang mga anciano 
anaa ang himaya.” 6

Ang akong paggamit sa mga sim-
bolo ug mga balak nagtago sa akong 
mga pagtulun- an niadtong dili pa an-
dam nga makasabut o mosunod niini. 
Hinoon, kadtong makugihong nag-
tuon sa akong mga pagtulun- an uban 
sa tabang sa Espiritu Santo makasabut 
sa akong mga panagna. 7

Ako ang katapusan sa importanting 
mga propeta nga nagtudlo sa mga tribo 
sa Israelite sa wala pa sila magsugod sa 
pagtibulaag sa Balaan nga Yuta. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Jeffrey R. Holland, Christ and the New 

Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon (1997), 75.

 2. Bible Dictionary, “Isaiah.”
 3. Tan- awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, 

“Isaias”; scriptures.lds.org.
 4. Isaias 7:14.
 5. Isaias 61:1; tan- awa usab sa Lucas 4:16–21.
 6. Isaias 24:23.

A N G  M G A  P R O P E T A  S A  D A A N G  T U G O N

ISAIAS
“Si Isaias sa matag sumbanan mao ang propeta nga gamhanang namulong sa Mesiyas  
sa Daang Tugon ug tungod niini ang iyang mga pulong mao ang labing inila sa rekord.” 1  
—Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

ANG PROPETA NGA  
KANUNAY NGA GIKUTLO  
SA UBANG MGA PROPETA

Diha sa kasulatan, si Isaias mao 
ang labing kanunay nga gi-

kutlo sa karaang mga propeta.
•  Trayntay dos porsyento sa ba-

sahon ni Isaias gikutlo diha sa 
Basahon ni Mormon; laing tulo 
ka porsyento gilahi sa pagsulti.8

•  Ang Manluluwas mikutlo sa 
Isaias diha sa Bag- ong tugon 
labing minus 7 ka higayon ug 
ang mga Apostoles mikutlo ni 
Isaias og dili mominus 40 ka 
higayon. 9

•  Ang Doktrina ug mga Pakig-
saad naghimo og dili mominus 
100 ka mga pakisayran ngadto 
sa mga sinulat ni Isaias; 10 ang 
mga seksyon 113 ug 133 nag-
tanyag og paghubad ug pag-
klaro sa pipila ka mga panagna 
ni Isaias.

•  Si Moroni mipakita kang  
Joseph Smith niadtong Sept-
yembre 21, 1823, ug mikutlo sa 
Isaias kapitulo 11, “nag- ingon 
nga kini hapit na matuman.” 11
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 7. Tan- awa sa Old Testament Student Manual: 
1 Kings−Malachi, 3rd ed. (Church Educa-
tional System manual, 2003), 131−35.

 8. Tan- awa sa Old Testament Student  
Manual, 131.

 9. Tan- awa sa Boyd K. Packer, “The Things  
of My Soul,” Ensign, Mayo 1986, 61.

 10. Tan- awa sa Old Testament Student  
Manual, 131.

 11. Joseph Smith—Kasaysayan 1:40.

Isaias 6:6 –9
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Ang tawo mitan- aw sa iyang mga 
kamot. Iyang gilihok- lihok ang 

iyang mga tudlo. Kadtong mga kamot 
makahimo og daghang mga butang. 
Makaayo sa buslot nga gripo. Ma-
kahimo og lamesa. Paggiya sa iyang 
asawa sa pagsayaw sa ritmo ug estilo.

Dayon molingi siya sa smartphone 
nga bag- o lang niyang naangkon. 
Iyang mga kamot makahimo og 
daghang mga butang. Apan ang iyang 
kumagko makahimo . . . niana?

Ang iyang manwal sa Sunday 
School ug maayo kaayo pagkagamit 
nga kasulatan anaa tupad sa device. 
Ganahan kaayo siya niana nga mga 
kasulatan! Ganahan siya nga mahikap 
ang papel sa iyang kamot. Ang tanang 
mga sinulat sa kamot. Ang yanong 
gibug- aton niini.

Ug gani siya nahinumdom sa gi-
tudlo ni Elder Richard G. Scott bahin 
sa teknolohiya nga inyong madala 
ang sumbanan nga mga kasulatan ug 
daghan pa sa inyong bulsa.1 Iyang 
gihikap ang milubad nga panit sa mga 
kasulatan. Moangkon siya nga wala 
niya kini dad- a sa tibuok semana.

Apan sa miaging adlaw ang iyang 
apong lalaki migamit sa iyang tele-
pono sa pagpakigbahin og usa ka 
linya gikan sa usa sa iyang paboritong 
bag- ong pakigpulong sa komperen-
sya. Niadtong higayuna, naglakaw- 
lakaw sila sa pagkagabii sa Biyernes.

Ang tawo niadtong panahona 
walay taas nga higayon sa pagtuon. 
Hinoon, sayon kaayo siyang makakita 
og higayon nga 5 minutos dinhi,  
10 minutos didto. Gusto usab siya  

nga maka- access sa tanan nga gitan-
yag sa Simbahan nga anaa sa digital.

Dihay natuktok sa pultahan. “Hey, 
Lolo!” miingon ang iyang apo nga 
lalaki. “Andam ka na sa pagsugod?”

Ang lalaki mikuha sa iyang smar-
tphone. Ang iyang kumagko tingali 
dili gayud sama sa iyang mga anak ug 
mga apo ka paspas. Apan tingali dili 
na nila kinahanglan.

“Sigurado, ang lalaki miingon. 
“Tudloi ko!”

Paglabay sa mga semana, ang mga 
tawo nakakaplag og dugang mahitu-
ngod sa unsay gitudlo sa iyang apo 
nga lalaki kaniya kabahin sa digital 
nga kalibutan.

•  Daghag kagamitan. “Adunay 
pipila ka mga butang, sama  
sa video ug audio, nga wala  
sa giimprinta. Anaa ang tanan  

MGA MATERYAL SA  
SIMBAHAN—NGA GIIMPRINTA  
O ANAA SA DIGITAL?

P A G K A T -  O N  S A  E B A N G H E L Y O

sa digital. Kamo usab makahimo 
og mga notes.”

•  Kompleto. “Kini sama sa usa ka 
dakong librarya. Madala ninyo 
ang mga publikasyon sa Simba-
han sa usa ka kamot ug maka-
tuon niini bisan asa.”

•  Makasiksik. “Ang feature sa 
pagsiksik makatabang kaninyo 
nga daling makit- an ang inyong 
gipangita.”

•  Ikapaambit. “Kon duna moy 
gusto, mahimo ninyong ipa-
ambit. Sayon kini nga paagi sa 
pagpaambit sa ebanghelyo.”

•  Maayo pagkahan- ay. “Dili na 
kamo maghulat pa nga ipadala. 
Ug dili na kamo mangita og 
lugar nga kabutangan sa tanan.”

•  Walay gasto. “Wala kay gasto 
sa pag- access sa mga materyal 
sa Simbahan nga digital; ug 
nagkadaghan ang mga tawo 
nga naggamit sa digital, mas 
makadaginot ang Simbahan sa 
pag- imprinta, pagpadala, ug mga 
galastuhan sa imbentaryo.”

Busa unsay kalambigitan niini nga 
istorya kaninyo?

Hapit tanang mga materyal nga 
giimprinta sa Simbahan anaa usab 
sa LDS.org o diha sa Gospel Library 
mobile application. Ang paggamit og 
digital wala magpasabut nga hingpit 
na kamo dili mogamit sa giiprinta 
nga mga materyal—ang duha adu-
nay ilang panahon ug dapit sa in-
yong kinabuhi, apan samtang kamo 
mag- andam alang sa umaabut nga 
tuig sa kurikulum, hunahunaa ang 
pagtimbang- timbang kon unsa nga 
digital nga mga kapanguhaan ang 
inyong gikinahanglan.

Labaw sa tanan, ayaw kahadlok 
sa paggamit sa digital nga butang. 
Kanunay adunay tawo nga motabang 
kaninyo. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Tan- awa sa Richard G. Scott, “Alang sa Kali-

naw sa Panimalay,” Liahona, Mayo 2013, 30.
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Hapit tanan sa 
mga tin- edyer ka-
ron makasugat sa 
pornograpiya kon 
sila mag- 18 anyos 

na. Mga ginikanan, 
ania ang angay nga 

buhaton.

Pag- alim sa   Espirituhanong 
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Pag- alim sa  
Ni Jennifer Grace Fallon
Mga Magasin sa Simbahan

Sa grabe nga gubat sa dakbayan sa Cumeni, si Helaman 
misulti sa iyang 2,060 ka batan- ong manggugubat kinsa 
“nakig- away sa hilabihan nga panlimbasug” batok sa ilang 

mga kaaway (Alma 57:19). Samtang “walay usa ka kalag kanila 
kinsa mamatay” nianang gubat, “ni usa ka kalag taliwala ka-
nila kinsa wala makadawat og daghan nga mga samad” (Alma 
57:25). Daghan niining batan- ong mga sundalo grabe nga nasa-
maran nga sila nakuyapan tungod sa kakulang sa dugo.

Kining batan- ong mga manggugubat nakig- away sa gubat 
nga dili mahimo sa ilang ginikanan para kanila, ug sila nakig- 
away tungod kay ang ilang katilingban giatake. Susama nga ma-
kadaut nga gubat ang nahitabo taliwala sa mga tin- edyer karon, 
sa susama nga mga rason. Ang mga ginikanan karon sama sa 
katawhan ni Ammon dili makabuntog sa espirituhanong gubat 
para sa ilang mga batan- on. Apan sila makakat- on sa pag- ila sa 
espirituhanong mga samad nga mapahamtang niining gubat ug 
sangkapan ang ilang mga anak uban sa kahibalo ug kapangu-
haan nga ilang gikinahanglan aron makabuntog niini.

Atong Atubangon ang Kamatuoran
Pipila ka pagtuon nagpakita nga dul- an sa usa ka gatus ka 

porsyento sa mga tin- edyer karon mabantang sa pornograpiya 
sa panahon nga sila mogradwar og high school, ug kadagha-
nan niining pagbantang mahitabo diha sa Internet samtang ang 
mga bata naghimo og homework. 1 Pagka 2008, mga 9 sa 10 
ka batan- ong mga lalaki ug dul- an sa trayenta y tres porsyento 
sa batan- ong mga babaye mireport nga nagtan- aw og porno-
grapiya. 2 Ang average nga edad nga mabantang ug maadik 
parehas: 11 anyos. Kami nanghinaut nga kining gidaghanon 
moubos tungod sa impluwensya sa ebanghelyo, apan ang 
pagsiksik nagpakita nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
“walay kalainan kabahin sa nagpatigbabaw o kagrabehon sa 
sekswal nga pagkaadik.” 3 Walay swerte, ang pangutana karon 
ingon og dili na kon ang among mga anak mabantang sa por-
nograpiya apan kanus- a—ug unsaon nila pagdumala niini. 

 Espirituhanong 
mga Samad
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Sa pagkatinuod, kita maglaum nga daghan sa atong mga 
batan- on masamdan niining gubat. Apan kana wala nagpa-
sabut nga sila mapilde.

Sa paningkamot aron maprotektahan ang ilang mga 
anak, ang mga ginikanan mahimong mapalabihan sa 
pagmugna og mga lagda sa angay buhaton o dili angay 
buhaton aron luwas ang paggamit sa Internet. Si Mark 
Butler, propesor nga espesyalista sa pagtuon kabahin sa 
kinabuhi sa pamilya sa Brigham Young University, miila 
sa kaimportante sa pagdepensa sa atong mga panimalay 
ug pamilya ug iyang gidugang nga kining “solusyon sa 
paggamit sa teknolohiya sinugdanan lamang sa tubag. 
Ang pinakaimportanting panagang mao kanang atong 
gitisok sa atong kasingkasing, ug kining espirituhanong 
panagang namugna ug napahiangay sa panimalay.” 4 Sam-
tang ang mga Internet block ug mga lagda sa pamilya sa 
paggamit sa computer mahinungdanon kaayo ug ma-
katabang, ang pagkaadik sa pornograpiya sa kasagaran 
mograbe sa gawas sa panimalay diha sa mga librarya nga 
pampubliko, sa panimalay sa mga higala, o mga WiFi 
hotspots, diin ang Internet walay filter.

Si Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles mitudlo: “Mga reaksyon nakapun-
ting sa paghimo og daghan ug mas lig- on nga mga lagda. 
Tingali mahimo kanang makapugong sa pipila sa kinaiya sa 
pagkawalay baruganan, apan ang uban yano lamang nga 
mahimong mas mamugnaon sa ilang pagpahimulos. Wala 
gayuy mapaigo nga mga lagda nga ingon ka maayo pag-
kahimo kay sa pagpaabut ug pagtagad sa matag sitwasyon. 
. . . Sa katapusan, usa lamang ka matarung nga kompas 
sa matag tawo ang epektibo nga makasulbad sa tinubdan 
nga mga hinungdan ingon man usab sa mga simtomas sa 

pagkahugno sa katilingban.” 5 Sa katapusan, ang pinakamaa-
yong panagang nga inyong masilsil sa inyong kabatan- onan 
mao ang tinguha sa usa ka mahiyason nga kinabuhi.

Mga Timailhan sa Pagkaadik
Dili gayud mahimo nga ang sayop nga paggamit sa 

atong pisikal nga lawas nga dili usab maapektuhan ang 
atong espiritu, ug kana nga matang sa kadaut kanunay 
magbilin og espirituhanong mga uwat.

Ang mabinantayong mga ginikanan makamatikod sa 
pagkaadik sa pornograpiya pinaagi sa pagmatngon sa 
mosunod nga mga timailhan. Pulong sa pasidaan: kini nga 
mga timailhan wala gyud magpasabut og pagkaadik sa 
pornograpiya. Kon ang inyong tin- edyer nagpakita sa pipila 
niini nga mga batasan, sila nagpakita og mas lawom nga 
problema nga mahimong maglakip sa pagkaadik sa druga, 
pagkaadik sa pornograpiya, pagdaug- daug sa uban o lain 
pang butang. Bisan unsa pa man ang hinungdan, magamit 
ninyo kining mga timailhan aron kamo makapasiuna og 
mahigugmaon, matinagdanon nga pakig- istoryahanay sa 
inyong mga anak.
Mikunhod nga Pagsalig sa Kaugalingon

Ang mga batan- on nga nanlimbasug sa pornograpiya 
sa kasagaran makasinati og kaulaw nga nakapakunhod sa 
pagsalig sa ilang kaugalingon. Pipila ka mga timailhan sa 
pagkawala sa pagsalig sa kaugalingon naglakip sa dili maa-
yong resulta sa pag- eskwela, mawad- an og kadasig para sa 
mga kalihokan, ug nagpakita sa kakulang sa pagdisiplina 
para sa himsog nga panglawas o sa pagkatulog.
Social Withdrawal

Ang pagkaadik sa pornograpiya magkagrabe diha 
sa tago, ug kamo makakita sa inyong tin- edyer nga 

Ang mga lagda sa 
pamilya kabahin 
sa paggamit sa 
computer ma-
hinungdanon, 
apan dili kita ma-
sobrahan sa pag-
mugna og angay 
o dili angay nga 
buhaton aron lu-
was ang paggamit 
sa Internet.
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nagkagamay ang panahon para sa pamilya 
ug sa sosyal nga mga kalihokan. Kini ang 
labing komon nga mga timailhan sa prob-
lema sa pornograpiya. Ang mga tin- edyer 
nga naggahin og daghan nga panahon sa 
ilang kwarto nga naka- lock ang pultahan 
ug mopalayo sa uban mahimong dili lang 
maulawon. Bisan kon sila anaa sa sosyal 
nga mga sitwasyon, kini nga mga batan- on 
sa kasagaran maglisud sa pakig- interact sa 
uban. Ang pagkagusto nga mag- inusara mas 
nagkaklaro samtang magkagrabe ang pag-
kaadik, ug kasagaran ang tin- edyer masuko 
kon adunay manghilabot sa ilang personal 
nga pagkatawo. Niadtong nanlimbasug sa 
pornograpiya nakamugna og sayop nga 
panglantaw sa bili sa kaugalingon ug ang hi-
yas sa uban, ug sila mopalayo sa mga tawo 
nga ilang gihunahuna nga mas mahiyason 
tungod sila mibati nga dili takus, kaulaw, ug 
mga tiggpakaaron- ingnon.
Depresyon

Ang depresyon mahimong sintomas ug sa 
samang higayon maoy hinungdan sa pagkaa-
dik. Ang padayon nga pagpahayag sa kawalay 
paglaum, mapugsanong 
pagkanegatibo, ug 
pag- angkon nga wala 
nay mahimo mahimong 
timailhan sa depresyon. 
Ang mga tin- edyer 
nga nagtiaw- tiaw nga 
maghikog nagpakita og 
depresyon. Ang ubang 
timailhan sa depresyon 
naglakip sa pagkaon 
og sobra o kulang kay 
sa normal, kakulang sa 
pagkatulog o sobra sa 
pagkatulog, ug pisikal 
nga kakapoy—bisan 
unsa nga butang nga 
makonsiderar nga 
sobra na kaayong mga 
batasan.

Ang ubang timail-
han sa kalambigitan sa 
pornograpiya naglakip 
sa dugang nga kasuko, 
pagkadili matinuoron, 

garbo, ug dili komportable o kapuol sa espi-
rituhanong mga kalihokan.

Dili nato malista ang tanang timailhan sa 
pagkaadik sa pornograpiya. Ang mga gini-
kanan makatimbang- timbang og maayo kon 
ang ilang tin- edyer adunay igong panagang 
batok sa pornograpiya kon sila kanunay 
nakig- istorya kanila kabahin sa sekswalidad 
ug sa ilang emosyonal ug espirituhanong 
kahimsog.

Ang Akong Anak Usa ka Adik.  
Karon Unsaon Man Ni Nako?

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles miingon, 
“bisan unsa nga pagkaadik ang naggumon sa 
usa, anaa kanunay ang paglaum” tungod sa 
Pag- ula ni Jesukristo. 6

Sa tinubdan niini, “tanang pagkaadik kay 
sayop nga mga estratehiya aron makasa-
gubang,” miingon si Propesor Butler. Ang 
mga bata kinsa wala makakat- on unsaon sa 
pag- atubang sa kahasol sa konsensya, kau-
law, kasubo o kasakit kanunay modangup 
sa makapaadik nga batasan aron dili nila 

mabati ang ilang nega-
tibong mga emosyon. 
Bisan dili kaayo grabe 
nga mga emosyon 
sama sa stress, kapuol, 
o kamingaw modala 
ngadto sa makapaa-
dik nga mga batasan 
kon ang bata wala 
makasabut unsaon sa 
pagsagubang.

Ang mga ginikanan 
makatabang sa ilang 
mga anak nga makapa-
lambo og maayong mga 
estratehiya sa pagsagu-
bang pinaagi sa pagpa-
kita kanila sa kinaiya 
mismo. Ang mosunod 
nga mga pangutana 
makatabang kaninyo sa 
pagtimbang- timbang sa 
inyong kaugalingong 
paagi sa pagsagubang: 
Kon kamo na- stress, 

Kinahanglan 
gyud nga atong 

ipakita ang 
atong  

pagpamatuod 
ug debosyon 

sa ebang-
helyo sa atong 
kabatan- onan.

PA
G

HU
LA

G
W

AY
 S

A 
LIT

RA
TO

 P
IN

AA
G

I S
A 

DI
AW

KA
/IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK



18 L i a h o n a

gikapoy, o nawad- an og paglaum, mopa-
layo ba mo sa uban? Kamo ba mosalig sa 
kalingawan aron malikayan inyong mga 
problema imbis nga atubangon kini? Kamo 
ba nagpakita nga ang pinakamaayong paagi 
sa pagsulbad sa problema mao ang pagsalig 
sa Langitnong Amahan, sa Manluluwas, ug sa 
inyong relasyon sa uban?

Ang mga anak kinahanglang makat- on sa 
pag- ila sa mga timailhan sa espirituhanong 
mga samad sama sa mga kasub- anan, kaha-
sol sa konsensya, ug kasakit aron ilang mahi-
mong kasinatian sa pagkat- on ang ilang mga 
kasakit. Ang emosyonal nga kasakit dili gyud 
ingon nga ngil- ad. Si Alma nga batan- on nag-
hulagway sa mga kasakit sa iyang mga sala 
isip “labaw ka hapdos” ug “labaw ka pait” 
(Alma 36:21); si Pedro “mihilak sa hilabihang 
kasakit” human niya gilimod ang Manluluwas 
(Lucas 22:62); ug si Zeezrom gihasol “tungod 
sa iyang pagkadautan” (Alma 15:3). Maka-
tabang kamo sa pagpasabut sa inyong mga 
anak nga ang kasakit dili ingon ka maka-
hahadlok nga emosyon nga angay likayan 
apan sama sa usa ka magtutudlo nga moagak 
ngadto sa talagsaong paglambo. Si Alma, si 
Pedro ug si Zeezrom gigamit ang sakit sa 

ilang mga sala sa pagdasig nila nga maghi-
nulsol, ug sila nahimong matinud- anong mga 
sinugo sa ebanghelyo. Ang inyong ehemplo 
ug giya makatabang sa inyong mga anak 
nga makat- on sa bili sa paghinulsol batok sa 
pagkaadik.

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikadu-
hang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, 
mitudlo: “Adunay dakong kalainan tali sa 
kasubo tungod sa sala nga mosangpot sa 
paghinulsol ug sa kasubo nga mosangput  
sa kawalay paglaum.

“Si Apostol Pablo mitudlo nga ang ‘dios-
nong kasubo mosangpot sa paghinulsol nga 
magaagak ngadto sa kaluwasan . . . apan ang 
kasubo nga kalibutanon mosangpot sa ka-
matayon’ [2 Mga Taga- Corinto 7:10; empasis 
gidugang]. Ang Diosnong kasubo modasig og 
kausaban ug paglaum pinaagi sa Pag- ula ni Je-
sukristo. Ang Kasubo nga kalibutanon mobira 
kanato, mowagtang sa paglaum, ug moagni 
kanato nga mopaundayon sa tintasyon. . . .

“Ang tinuod nga paghinulsol nagpasabut 
nga pag- usab, dili pagpanakit o pagpaantus. 
Oo, ang kinasingkasing nga pagmahay ug 
tinuod nga pagbasol sa pagkamasinupakon 
sagad sakit ug importante kaayo nga lakang 

?

PANGUTANA OG HUSTO  
NGA MGA PANGUTANA

Kadaghanan sa mga tin- edyer mosulti sa ilang 
bishop kon sila nanlimbasug sa pornograpiya 

sa dili pa mosulti sa ilang mga ginikanan tungod 
kay (1) ang ilang mga bishop direkta nga ma-
ngutana nila kabahin niini, ug (2) sila kasagaran 
mobati nga dili komportable nga makig- istorya 
sa ilang ginikanan kon sila mobati nga walay ma-
himo. Si Bruce Carpenter, propesor sa psychology 
sa Brigham Young University, nagrekomendar 
nga ang mga ginikanan naglambo sa kapasidad 
sa paghimo og sensitibong pakig- istoryahanay 
sa dili pa direkta nga mangutana kabahin sa 
pornograpiya. Maglakip kini sa pag- apil sa 
inyong tin- edyer sa pag- istoryahanay kabahin sa 
kinatibuk- ang hilisgutan sa moralidad ug mga 
sumbanan.

Bisan tuod si Propesor Carpenter nag- 
ingon nga mas makatabang sa pag- focus sa 
paglig- on sa relasyon kay sa pagsunod sa  
lista sa mga pangutana, siya nagsugyot  
sa pagpangutana sama niining anaa sa  
wala sa inyong regular nga interbyu ngadto  
sa inyong tin- edyer.

Ang mga tin- edyer sa kasagaran mahimong 
dili kaayo komportable atol niining panag- 
istoryahanay, ug ang pinakamaayo kon ang 
mga ginikanan makatubag pinaagi sa da-
yag, sensitibo ug dili mahusgahon. Ang mga 
batan- on mas mokumpisal sa mga ginikanan 
kinsa motubag nga mokonsiderar pag- ayo sa 
emosyon o dili mag- inistrikto dayon. 1

MUBO NGA SULAT
 1. Bruce Carpenter, gikan sa interbyu sa tagsulat,  

Sept. 12, 2013.

•  Unsa ang 
panglantaw 
sa inyong mga 
higala kabahin 
sa sekswalidad?

•  Unsa ang 
imong pang-
lantaw sa 
sumbanan sa 
moralidad sa 
Simbahan?

•  Kanunay ka 
bang nan-
limbasug sa 
pornograpiya? 
Komportable 
ba ninyong 
isulti kini nako 
kon inyong 
ning gibuhat?

•  Sa unsa nga 
sitwasyon na-
kita ninyo ang 
inyong kaugali-
ngon nga walay 
mahimo?

•  Asa nga 
lugar molan-
taw mo og 
pornograpiya?

•  Kinsa nga mga 
higala nag-
presentar sa 
pinakadakong 
problema? Sa 
inyong huna-
huna unsaon 
ninyo pagsul-
bad niana?
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sa sagradong proseso sa paghinulsol. Apan kon ang kaha-
sol sa tanlag mosangpot sa kasilag sa kaugalingon o mopu-
gong sa atong pagbangon og balik, kini makababag imbis 
makadasig sa atong paghinulsol.” 7

Ang inyong mga anak makasugakod sa ilang espiritwal 
nga mga samad kon sila adunay panan- awon ug paglaum 
sa mahiyason nga kinabuhi. Kini nga panan- awon matu-
kod pinaagi sa kinasingkasing nga pag- ampo ug sinsero 
nga pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw. 8 Si Propesor 
Butler nagtambag sa mga ginikanan: “Pinaagi sa gahum sa 
inyong mga ehemplo, paghimo og kusganong panan- awon 
alang sa hingpit nga kalipay, kalinaw, ug sa mahiyason nga 
kinabuhi. Adunay taas nga panaw tali sa pagtinguha og 
mahiyason nga kinabuhi ug sa pagkab- ut niini, apan ang 
tinguha mao ang unang lakang.” Mahimong mataud- tauran 
pa ang tinguha sa hiyas nga molambo. “Ang kinaiyanhon 
nga tawo dili dali nga mausab ug sa kasagaran madugay sa 
pagbuntog niini,” miingon si Propesor Butler. Ug samtang 
ang pulong pagkaadik wala motangtang sa responsibilidad 
sa mga pagpili, kini nagpasabut nga ang mas makadaut 
nga mga kinaiya nagkinahanglan og pailub ug kanunayng 

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa John L. 

Hart, “In Your Family? 
Undetected, Porno-
graphy Invades Homes, 
Ruins Lives,” Church 
News, Mar. 3, 2007; 
ldschurchnews.com.
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Alang sa dugang nga impormasyon ug mga kapanguhaan  
niining hilisgutan, tan- awa sa overcomingpornography.org.
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Ni Mike Madsen
Priesthood Department

Isip ginikanan o lider sa kabatan- 
onan, gusto ninyong lig- unon ang 
inyong mga anak ug kabatan- 

onan sa inyong ward o branch. Sila 
nagtubo sa panahon diin ang mga 
baruganan sa kalibutan nagkalayo sa 
mga sumbanan sa ebanghelyo. Sila 
kanunay mibati nga nag- inusara sa 
ilang mga paningkamot sa pagsunod 

PAGLIG- ON SA  
KABATAN- ONAN  
PINAAGI SA MAKAPABAYAW 
NGA MGA KALIHOKAN

“Kini talagsaon nga himan, ug 
kini makatabang nako kanunay  
ug sa calling isip presidente sa 
Beehive.”  
—Mikayla H., Texas, USA

“Kini mahimong nindot nga 
himan sa pagmugna og ideya ug 
sa pag- organisar aron sa pagsi-
guro nga ang tanan natong mga 
kalihokan adunay katuyoan ug 
magtinabangay sa paglig- on sa 
mga pagpamatuod sa atong  
mga batan- on.”  
— Joshua G., Manitoba, Canada

“Ang sulod niini nindot kaayo. 
Inyong makita nga ang atong mga 
lider mga dinasig ug sila nabalaka 
sa atong mga batan- on ug lokal 
nga mga lider. Nagtan- aw niini  
nga site, dili nako kapugngan  
nga madasig.”  
—Victor R., Mexico

Ang mga Batan- on Nalingaw sa Paggamit sa Site

Nagkinahanglan og mga ideya para sa 
kalihokan sa kabatan- onan? Bisitaha ang 
lds.org/youth/activities para sa 
sobra sa 160 ka mga ideya.

sa ebanghelyo. Maayo gani, sila maka-
baton og kalig- on pinaagi sa pag- apil 
sa makahuluganong mga kalihokan 
uban ang laing kabatan- onan.

Ang mga Kalihokan Makapalig- on 
ug Makapa- aktibo og Balik sa mga 
Batan- on

Malampuson nga mga kalihokan 
naghatag sa mga kabatan- onan og 
maayong kahimtang sa pagkat- on 
ug pagsunod sa ebanghelyo. Kini 

Mga pamatasan sa pagsayaw
Hisguti ug ipakita ang hustong 
mga pamatasan sa pagsayaw.

Fun 5K
Paghimo og 5K nga pagdagan o paglakaw alang sa kabatan- onan ug sa komunidad.
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makatabang nila nga maandam sa 
ilang mga tahas sa umaabut, mapa-
lambo ang ilang mga talento ug inte-
res, makakat- on og mga kahanas sa 
pagpangulo, ug paglig- on sa panaghi-
galaay samtang sila makig- interact sa 
ubang mga batan- on. Ang mga kaliho-
kan makahatag og mga oportunidad 
sa mga kabatan- onan sa pagbuhat og 
makahuluganong serbisyo sa uban 
diha sa komunidad. Ang mga kaliho-
kan makatabang usab ninyo sa pag-
mugna og positibong pagmatuto sa 
relasyon uban sa kabatan- onan.

Ang dili kaayo aktibo ug dili mi-
yembro sa Simbahan makasinati usab 
sa kalingaw ug kaswal nga palibut 
diha sa mga kalihokan sa kabatan- 
onan. “Ang mga kalihokan mao ang 
usa sa atong epektibong paagi sa 
pagtabang ug pagpabalik og aktibo 
sa uban,” miingon si David L. Beck, 
kinatibuk- ang presidente sa Young 
Men. “Daghang mga batan- on nga 
sa sinugdanan dili modawat sa imbi-
tasyon nga motambong og miting sa 
sakrament o maminaw sa mga mis-
yonaryo apan malipay nga moapil sa 
makalingaw nga kalihokan. Daghang 
mga kinabig sa Simbahan misulti 
nga ang ilang unang pagkahibalo sa 
ebanghelyo nahitabo sa dihang sila 
gidapit sa usa ka higala ngadto sa 
kalihokan sa kabatan- onan.”

Usa sa importanting bahin para 
sa malampusong mga kalihokan 
mao ang pag- paapil sa mga kabatan- 
onan. Ubos sa inyong paggiya, ang 
mga batan- on adunay dakong tahas 
sa pagplano; walay mas nasayud sa 
ilang mga interes, mga tumong, mga 
tinguha, ug mga pangutana kay ka-
ninyo. Kon ang mga kapangulohan sa 
korum ug klase mangulo sa pagplano 
ug pag- implementar sa mga kaliho-
kan base sa panginahanglan sa mga 
batan- on sa ilang ward o branch, ang 
mga batan- on mas ganahan ug inte-
resado ug sa katapusan adunay mas 
maayo nga mga kasinatian.

Lain- laing mga Kalihokan
Sa lds.org/youth/activities, 

kamo makakita og sobra sa 
160 ka mga ideya sa pagdasig 
sa mga batan- on samtang sila 
nagplano. Ang site nagsugyot 
usab og mga paagi sa pag-
tabang kaninyo sa pagtino sa 
mga panginahanglan sa mga 
batan- on, nga adunay mga hi-
man sa pagplano ug komu-
nikasyon aron makatabang 
sa mga batan- on ug mga 
hamtong nga mga lider sa 

pag- implementar sa ilang mga ideya. 
Gani makasumiter mo og inyong kau-
galingong mga ideya sa site.

Ang site nagsugyot og mga ka-
lihokan sa pagserbisyo sa uban, 
pagpakigbahin sa ebanghelyo, pag-
palambo sa pisikal nga kahimsog, 
pagpahigayon og musika ug art, 
pagpangandam sa umaabut nga mga 
tahas, paghimo sa buhat sa templo 
ug family history, ug uban pa. Sam-
tang ang mga batan- on magkahing-
kod ug moatubang og daghang mga 
responsibilidad, nagkinahanglan sila 
og lain- laing mga abilidad ug kasi-
natian aron sa pagsangkap nga sila 
ang mahimong pinakamaayo diha sa 
dalan sa kahimayaan. “Sa pag- andam  
sa buhat sa Langitnong Amahan 
alang kanila,” si Elder Paul B. Pieper  
sa Seventy miingon, “ang atong 
kabatan- onan nagkinahanglan og 
mga kasinatian nga makatabang nila 
nga molambo sa espiritwal, pisikal, 
intelektwal, ug sosyal nga paagi. 
Ang nagkalain- laing mga katego-
riya sa kalihokan diha sa website 
nagpalig- on sa daghang oportunidad 
nga angay natong gihatatag sa atong 
kabatan- onan.”

Ang mga kalihokan sa site nagpa-
lambo sa pagkat- on sa ebanghelyo 
pinaagi sa pagkonektar sa mga kali-
hokan ngadto sa mga baruganan nga 
nakat- unan sa mga batan- on diha 

sa mga leksyon sa Dominggo 
ug sa Katungdanan ngadto sa 

Dios ug sa Personal nga 
Kauswagan.

Samtang ang mga 
batan- on, mga lider, 
ug mga pamilya magti-
nabangay sa pagplano 
ug pagbuhat og mga 

kalihokan nga nagdapit sa 
tanang batan- on sa pagduol 
ngadto kang Kristo, ang 
nagtubo nga henerasyon 
mamahimong mas andam 
sa pagtuman sa buhat sa 
Ginoo dinhi sa yuta. ◼

Pasundayag sa Talento

Pagplano og usa ka pasun-

dayag sa talento sa ward o sa 

kabatan- onan.

Missionary open housePagplano, pag- andam, ug pagpa-
hibalo sa publiko og missionary 
open house, kultural nga kaliho-
kan, o laing kalihokan diha sa 
lokal nga meetinghouse.

Mga kahanas nga 
atong gamiton sa 
pagserbisyo

Pagkat- on og bag- ong mga  

kahanas ug dayon gamiton  

kini sa pagserbisyo sa uban.
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Namulong sa ulahing mga adlaw ug sa gipadayag  
nga kamatuoran nga molukop sa kalibutan, si  
Nephi nanagna nga ang katawhan “[masayud] sa 

ilang Manunubos ug ang mga katuyoan sa iyang doktrina, 
nga sila masayud unsaon pagdangop ngadto kaniya ug ma-
luwas” (1 Nephi 15:14; tan- awa usab sa Moises 7:62). Agi 
og katumanan sa panagna ni Nephi, ang Simbahan karon 
nagtinguha sa pagtabang sa mga lalaki ug babaye sa tibuok 
kalibutan sa pagkat- on ug pagtukod sa ilang kinabuhi diha 
sa doktrina sa Manluluwas aron sila moduol Kaniya ug 
maglakaw sa dalan sa kaluwasan.

Ang buhing mga propeta ug mga apostoles nagtudlo 
kanato nga “ang mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo 
gipadala ‘sa paghago diha sa iyang ubasan alang sa kalu-
wasan sa mga kalag sa mga tawo’ (D&P 138:56). Kini nga 
buhat sa kaluwasan naglakip sa miyembro nga misyonaryo 
nga buhat, retensyon sa kinabig, pagpaaktibo sa dili ka-
ayo aktibo nga mga miyembro, buhat sa templo ug family 
history, ug sa pagtudlo sa ebanghelyo.” 1

Ang Basahon ni Mormon nagpakita nga ang mga mi-
yembro sa Simbahan sa karaang panahon naghatag og 
gibug- aton sa “misyonaryo nga buhat, retensyon sa kinabig, 
pagpaaktibo sa dili kaayo aktibo nga mga miyembro, buhat 
sa templo ug family history, ug pagtudlo sa ebanghelyo” 
usab. Ang katinuod nga kining mahinungdanong respon-
sibilidad sa mga miyembro nagpabiling wala mausab sa 
tanang dispensasyon maoy gamhanang saksi nga nagkum-
pirma nga ang Dios dili mausab ug Siya nahigugma sa 
tanan Niyang mga anak, bisan asa ug bisan kanus- a  
sila nabuhi.

Misyonaryo nga Buhat
Ang Basahon ni Mormon klarong nagtudlo sa doktrina 

nga maoy sukaranan sa misyonaryo nga buhat. Sama  
pananglit, si Nephi misulat nga “kon kamo mosunod sa 
Anak, uban ang hingpit nga katuyoan sa kasingkasing,  
sa walay pagpakaaron- ingnon ug walay pagpanglimbong  
sa atubangan sa Dios, apan uban sa tinuod nga katuyoan, 
maghinulsol sa inyong mga sala, magsaksi ngadto sa Ama-
han nga kamo andam sa pagdala diha kaninyo sa ngalan 
ni Kristo, pinaagi sa bunyag—oo, pinaagi sa pagsunod sa 
inyong Ginoo ug inyong Manluluwas ngadto sa tubig, su-
mala sa iyang pulong, tan- awa, unya kamo makadawat sa 
Espiritu Santo; oo, unya mosunod ang bunyag sa kalayo  
ug sa Espiritu Santo” (2 Nephi 31:13; tan- awa usab sa  
3 Nephi 11:31–40; 27:13–22).

Sa ingon, kini dili ikatingala nga adunay mga maka-
paukyab nga mga asoy sa misyonaryo nga buhat diha sa 
Basahon ni Mormon. Sama pananglit, ang tanang anak ni 
Mosiah midumili sa pagdawat sa mga responsibilidad nga 
may kalabutan sa pag- alagad isip hari sa mga Nephite, ug 
hinoon sila miadto ngadto sa yuta sa Nephi aron sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Lamanite, kinsa 
mao ang pintas nga mga kaaway sa mga Nephite. Ang 
ilang misyon milungtad og mga 14 ka tuig, ug liboan ang 
nagpamiyembro sa Simbahan isip mga kinabig. (Tan- awa 
sa Mosiah 28; Alma 17–27.)

Nagsunod sa panig- ingnan sa misyonaryo nga buhat 
diha sa Basahon ni Mormon, ang Simbahan karon adunay 
misyonaryo nga paningkamot nga dili matupngan sa bisan 
unsang panahona sa kasaysayan niini.

Ni Elder  
L. Whitney Clayton

Sa Kapangulohan  
sa Seventy

Ang lima ka responsibilidad kabahin sa buhat sa kaluwasan dili na bag- o para niini  
nga dispensasyon. Kini gitudlo ug gibuhat na panahon sa Basahon ni Mormon.

Kaniadto UG Karon
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Retensyon sa Kinabig
Si Nephi misulat kabahin sa pagdasig sa bag- ong mga 

miyembro nga magpabiling aktibo sa ebanghelyo aron sila 
makadawat og kinabuhing dayon:

“Human kamo makasulod niini nga higpit ug pig- ot nga 
dalan, ako mangutana kon ang tanan natuman ba? Tan- 
awa, ako moingon nganha kaninyo, wala; kay kamo wala 
pa makaabut niini nga gilay- on gawas kon kini pinaagi sa 
pulong ni Kristo uban sa dili matarug nga hugot nga pag-
tuo diha kaniya, mosalig sa hingpit diha sa mga maayo nga 
buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas.

“Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan 
uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa 
usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma 
sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopa-
dayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug mo-
lahutay hangtud sa katapusan, tan- awa, sa ingon miingon 
ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon” 
(2 Nephi 31:19–20).

Ang mga lider sa Simbahan sa panahon sa Basahon ni 
Mormon naghimo og piho nga mga lakang sa pagtabang sa 
bag- ong mga miyembro nga magpabilin sa higpit ug pig- ot 
nga dalan. Nakakita sa atong panahon ug nasayud nga kita 
moatubang sa susamang mga hagit (tan- awa sa Mormon 
8:35), si Moroni milakip sa iyang pagsulat pipila sa mga 
praktis alang sa pagtabang sa bag- ong mga miyembro  
nga magpabiling matinud- anon sa ilang mga pakigsaad:

“Ug human sila madawat ngadto sa bunyag, ug nabag- o 
ug nahugasan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, sila giihap 
uban sa mga katawhan sa simbahan ni Kristo; ug ang ilang 
mga ngalan gikuha, nga sila mahinumduman ug maamuma-
han pinaagi sa maayo nga pulong sa Dios, aron pag- agak 
kanila sa matarung nga agianan, pag- agak kanila sa kanunay 
nga mabinantayon ngadto sa pag- ampo, mosalig lamang 
diha sa mga maayo nga buhat ni Kristo, kinsa mao ang tig-
pasiugda ug ang tighingpit sa ilang hugot nga pagtuo.

“Ug ang simbahan nagtigum kanunay, sa pagpuasa ug  
sa pag- ampo, ug sa pagpakigsulti sa usag usa mahitungod 
sa kaayohan sa ilang mga kalag”. (Moroni 6:4–5).

Ang Simbahan karon nagsunod sa sumbanan sa pag-
pabiling aktibo sa kinabig sa Basahon ni Mormon diha sa 
atong mga konseho sa ward, mga korum sa priesthood ug 
sa ubang mga organisasyon. 2

Pagpaaktibo sa Dili Kaayo Aktibo nga mga Miyembro
Paingon sa katapusan sa iyang pangalagad, si Alma mi-

bati sa grabeng kagul- anan mahitungod sa espirituhanong 
kaayohan sa grupo sa mga masupilon gikan sa Simbahan 
kinsa mitawag sa ilang kaugalingon og mga Zoramite. Ang 
Basahon ni Mormon naghisgot nga “iyang kasingkasing 

pag- usab misugod sa pagkasakit tungod sa kadautan sa 
mga katawhan.

“Kay kini ang hinungdan sa dako nga kasubo ni Alma 
nga masayud sa kadautan taliwala sa iyang mga katawhan; 
busa ang iyang kasingkasing hilabihan ka masulub- on 
tungod sa pagkabulag sa mga Zoramite gikan sa mga  
Nephite” (Alma 31:1–2).

Si Alma mipasiugda sa paningkamot sa pagbawi sa mga 
Zoramite. Siya mipili og matinud- anong mga kompanyon 
ug nag- ampo para sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga 
kompanyon alang niining buhat, naghangyo sa Dios sa 
“paghupay sa ilang mga kalag diha kang Kristo,” paghatag 
kanila og kalig- on aron mabuntog ang mga kalisdanan sa 
ilang mga buluhaton, ug paghatag nila og “kalampusan sa 
pagdala [sa mga Zoramite] pagbalik ngadto [sa Amahan] diha 
kang Kristo” (Alma 31:32, 34). Siya dayon mihatag og mga 
panalangin sa priesthood sa iyang mga kompanyon, ug ilang 
gisugdan ilang mga buluhaton (tan- awa sa Alma 31:36).

Sa dihang ang nabanhaw nga Ginoo personal nga na-
ngalagad sa mga katawhan sa Bountiful, Siya mitudlo sa 
Iyang pinili nga mga disipulo nga kanunay magtinguha  
sa pagluwas niadtong nalayo sa higpit ug pig- ot nga dalan. 
Siya miingon, “Ngadto kanila kamo magpadayon sa pag- 
alagad; kay kamo wala masayud apan unsa sila mobalik ug 
mohinulsol, ug moduol ngari kanako uban sa hingpit nga 
katuyoan sa kasingkasing, ug Ako moayo kanila; ug kamo 
mao ang hinungdan sa pagdala og kaluwasan ngadto  
kanila” (3 Nephi 18:32).

Ang mga paningkamot sa Simbahan karon mao ang 
pagdasig og pagtuo diha sa mga kasingkasing sa dili kaayo 
aktibo nga mga miyembro sumala sa mga pagtulun- an sa 
Manluluwas ug sa mga propeta nga narekord diha sa  
Basahon ni Mormon.

Ang Buhat sa Templo ug Family History
Human ang mga Nephite mibulag sa mga Lamanite, 

sila mitukod og templo. Si Nephi mirekord: “Ug ako, si 
Nephi, mitukod og usa ka templo; ug ako mitukod niini 
sama sa templo ni Solomon gawas lamang nga kini wala 
mahimo sa daghan nga mahalon nga mga butang; kay sila 
dili makaplagan dinhi sa yuta, busa, kini dili matukod nga 
sama ngadto sa templo ni Solomon. Apan ang matang sa 
pagkahimo niini sama gayud sa templo ni Solomon; ug ang 
pagkabuhat niini hilabihan kaanindot (2 Nephi 5:16).

Ang Basahon ni Mormon nagrekord nga si Jacob, Haring 
Benjamin, Alma ug Amulek nagtudlo diha sa templo (tan- 
awa sa Jacob 1:17; Mosiah 1:18; Alma 16:13). Ang basahon 
ni Alma ug Helaman may pakisayran sa nagkalain- laing 
mga templo taliwala sa mga katawhan (tan- awa sa Alma 
16:13; Helaman 3:9).
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Ang Manluluwas mipili sa templo sa Bountiful isip dapit 
alang sa Iyang pagpakita sa nahabiling mga Nephite ug 
Lamanite human sa Iyang Pagkabanhaw (tan- awa sa 3 Ne-
phi 11:1). Siya misiguro usab nga ang doktrina kabahin sa 
buhat sa family history natudlo sa mga tawo. Siya mikutlo 
ni Malaquias mahitungod sa ulahing mga adlaw nga pagpa-
kita ni Elijah, nag- ingon:

“Tan- awa, Ako mopadala kaninyo ni Elijah ang propeta 
sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga 
adlaw sa Ginoo;

“Ug siya mopabalik sa kasingkasing sa mga amahan 
ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing sa mga anak 
ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya Ako moabut 
ug mohampak sa yuta uban sa usa ka tunglo” (3 Nephi 
25:5–6). 

Ang Basahon ni Mormon adunay daghang pakisayran 
sa pagtipig og mga family history. Si Lehi mipadala sa 
iyang mga anak balik ngadto sa Jerusalem aron sa pag-
kuha sa palid nga tumbaga, nga naglangkob sa “talaan sa 
mga Judeo ug usab ang kasaysayan sa [iyang] mga kati-
gulangan” (1 Nephi 3:3). Ang basahon ni Esther mihan- ay 
sa mga ngalan sa nagpuli- puli nga mga hari ug, kon 
gikinahanglan, ilang mga igsoon ug mga anak, nagpakita 
nga ang halapad nga mga rekord sa family history gitipi-
gan sa mga tawo.

Ang mga proyekto sa Simbahan sa templo ug family 
history sa tibuok kalibutan nahiuyon sa mga pagtulun- an 
sa Basahon ni Mormon.

Pagtudlo sa Ebanghelyo
Ang ebanghelyo ni Jesukristo gitudlo sa tibuok  

Basahon ni Mormon. Tingali kining mga pulong ni Nephi 
makapasabut sa diwa niining matinud- anong pagtudlo ug 
sa sagradong katuyoan niini: “Kami naghisgot kang Kristo, 
kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang 
Kristo, kami nanagna kang Kristo, ug kami nagsulat su-
mala sa among mga panagna, nga ang among mga anak 
mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo 
nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala” 
(2 Nephi 25:26).

Daghan sa talagsaong mga pagtulun- an diha sa Basahon  
ni Mormon gikan sa mga ginikanan nga nagtudlo sa ilang 
mga anak. Hunahunaa si Lehi nga nagtudlo ni Jacob ka-
bahin sa “katugbang sa tanan nga mga butang” (2 Nephi 
2:11) o si Alma nagtudlo ni Corianton nga ang “pagkada-
utan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay” (Alma 41:10) 
o sa batan- ong manggugubat nga “gitudloan sa ilang mga 
inahan, nga kon sila dili magduha- duha, ang Dios moluwas 
kanila” (Alma 56:47).

Ang lima ka mga responsibilidad sa buhat sa kaluwasan 
dili na bag- o sa kalibutan niining katapusang dispensas-
yon. Kini gitudlo ug gibuhat sa mga panahon sa Basahon 
ni Mormon ug kanunayng kabahin sa mga “katuyoan sa 
doktrina [ni Kristo]” (1 Nephi 15:14). ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Handbook 2: Administering the Church (2010), 5.0.
 2. Tan- awa sa Handbook 2, mga seksyon 4 ug 5.

ANG INYONG TAHAS DIHA 
SA BUHAT SA KALUWASAN

Ang matag miyembro sa 
Simbahan makahimo og 

butang sa “paghago diha sa 
ubasan sa [Ginoo] alang sa  
kaluwasan sa mga kalag sa  
mga tawo” (D&P 138: 56).  
Mainampoong ikonsiderar 
unsay sunod nga lakang nga 
mahimo ninyong buhaton sa 
misyonaryo nga buhat, pag-
pabiling aktibo sa kinabig, 
pagpaaktibo, buhat sa templo 
ug family history, o pagtudlo sa 
ebanghelyo. Mahimo ninyong 
isulat inyong mga plano sa in-
yong journal o hisguti kini uban 
sa inyong pamilya o sa home o 
visiting teacher.
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Ni Hee- Chul Seo
Church History Adviser, Korea

Ang misyonaryo nga buhat nagsugod sa Korea niad-
tong mga 1950 human sa Gubat sa Korea. Apan ang 
unang higayon diin ang mga miyembro sa Simbahan 

anaa sa Korea kay niadto pang Enero 1910, sa dihang si Alma 
Owen Taylor, bag- ohay lang nga na- release isip presidente sa 
Misyon sa Japan, ug si Elder Frederick A. Caine, usa ka misyo-
naryo nga nagserbisyo sa Japan, migahin og pipila ka semana 
nga mobisita sa Korea ug China. Giaprubahan sa Unang 
Kapangulohan ang ilang pagbiyahe niini nga mga nasud sa 
pagtimbang- timbang sa posibilidad sa misyonaryo nga buhat. 
Si Presidente Taylor nakaobserbar nga ang mga Koreano adu-
nay nagtubo nga interes sa Kristyanismo samtang ang ilang 
nasud nagun- ob ubos sa pagdumala sa Japanese. Hinoon, 
siya naghunahuna kon ang mga Koreano mas interesado sa 
Kristyanismo para sa politikal nga mga rason kay sa pagdawat 
ni Kristo isip ilang mahangturong Manluluwas.

Pagkakabig ni Dr. Kim Ho Jik
Mga dekada human sa pagbisita ni Presidente Taylor, 

ang mga Koreano milahutay og grabing mga pagsulay, 
lakip ang pagkolonya sa mga Japanese ug pagkontrolar sa 
militar, ang Gubat sa Asia- Pacific, pagpanglupig sa Russia 
ug China, ang komunista midumala sa North Korea, ug 
ang Gubat sa Korea.

M G A  P I O N E E R  S A  M A T A G  Y U T A

ANG KAHAYAG 
SA EBANGHELYO 
NAGDAN- AG BISAN 
PA SA KALISDANAN

Ang Simbahan 
Ang unang mga 
miyembro sa Simbahan 
sa Korea mipahimutang 
sa pundasyon sa hugot 
nga pagtuo diin liboan 
ka mga miyembro 
natukod.

Bisan pa niana, salamat sa tabang sa kahitas- an, gamay 
apan gamhanang tinubdan sa paglaum para sa mga Kore-
ano ang namugna sa New York, USA. Si Syngman Rhee, 
presidente sa Korea, mipadala ni Kim Ho Jik, direktor sa 
Suwon Agricultural Experimentation Station, ngadto sa 
Estados Unidos aron magkat- on unsaon sa pagpalambo sa 
nutrisyon sa pagkaon sa mga Koreano. Si Ho Jik mipili sa 
Cornell University, nga dunay maayo kaayo nga graduate 
study program sa nutrisyon. Niadtong 1949 iyang gisug-
dan ang iyang doctoral degree—ingon man usab sa pag-
tambong sa lain- laing mga miting sa simbahan sa tibuok 
Ithaca, New York, sa pagpangita sa “tinuod nga simbahan.” 1 

Si Ho Jik nahimong higala ni Oliver Wayman. Dili sama 
sa ubang mga kaila ni Ho Jik, si Oliver dili moinom o 
manigarilyo ug dili mamalikas. Dili usab gayud siya motra-
baho ma- Dominggo. Usa ka adlaw nangutana si Ho Jik ni 
Oliver, “Unsay nakadasig nimo nga magkinabuhi nianang 
paagi?” Agi og tubag sa pangutana, gihatagan siya ni  
Oliver og libro nga giulohan og The Articles of Faith  
ni Elder James E. Talmage (1862–1933) sa Korum sa  
Napulog Duha ka mga Apostoles.

Gibasa ni Ho Jik ang The Articles of Faith sulod sa usa 
ka semana ug dayon gibasa ang Basahon ni Mormon. Siya 
nagtuo sa duha ka libro ug misulti kang Oliver nga ang 

sa Korea— 
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Basahon ni Mormon “mas kompleto ug mas 
sayon sabton kaysa sa Biblia.” 2 Gidawat ni 
Ho Jik ang mensahe sa ebanghelyo sama 
sa uga nga yuta nga nagpaabut sa dugayng 
ulan. Ang iyang pagtuo nagkalig- on matag 
adlaw. Siya naminaw sa mga leksyon sa mis-
yonaryo ug nakahukom nga magpabunyag.

Niadtong Hulyo 29, 1951, ang 46 anyos 
nga si Kim Ho Jik gibunyagan didto sa Suba 
sa Susquehanna—gusto niyang magpabun-
yag duol sa dapit diin si Propeta Joseph 
Smith ug Oliver Cowdery nabunyagan mga 
sobra 100 ka tuig na ang milabay. Sa iyang 
pagkawas sa tubig, klaro siyang nakadungog 
og tingog nga nag- ingon, “Pakan- a ang akong 
karnero.” Kadto nga impresyon migiya niya 
sa paghalad sa iyang tibuok kinabuhi sa pag-
tabang nga ang ebanghelyo lig- ong maestab-
lisar sa Korea.

Niadtong Septyembre 1951 ang Gubat sa 
Korea miabut sa punto nga wala nay hinung-
dan, busa si Dr. Kim mibalik sa Korea. Siya 
adunay dakong tinguha sa pagsangyaw sa 
gipahiuli nga ebanghelyo. Siya mitambong 
sa simbahan sa usa ka kampo sa militar sa 
US didto sa Busan, diin siya mitudlo sa klase 
sa Doktrina sa Ebanghelyo ug mipakigbahin 
sa iyang pagpamatuod uban sa mga bisita 
nga Koreano. Ang U.S. nga mga sundalo 
mitudlo sa ebanghelyo nga Iningles ngadto 
sa mga batan- on, ug si Dr. Kim mabinationg 

mohubad niini para kanila. Kini ang epektibo 
nga paagi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, 
ug tungod kay ang mga Koreano misalig ni 
Dr. Kim, ang iyang ehemplo nakaimpluwen-
sya og daghan.

Human sa grabing pag- antus sa Gubat sa 
Korea, ang mga tawo mahinamong midawat 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang debosyon 
ni Dr. Kim sa katapusan namunga niadtong 
Agosto 3, 1952, sa dihang ang unang upat ka 
tawo gibunyagan sa Busan, Korea.

Sa wala madugay gisultihan ni Dr. Kim 
ang usa ka grupo sa mga Santos, “Dili ra 
nako igsapayan kon mawala akong kinabuhi, 
kwarta, o titulo, basta lang makauban nako 
ang Manluluwas.” 3 Makita sa iyang kinabuhi 
kining pasalig sa pagserbisyo sa Dios.

Bisan walay misyon sa nasud, ang ebang-
helyo paspas nga mikatap sa Korea. Ang 
pagtubo talagsaon kaayo para sa mga Kaig-
soonan. Niadtong Septyembre 1954, sa iyang 
pagpauli ngadto sa Utah gikan sa Korea, si 
Elder Harold B. Lee (1899–1973) sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipa-
hayag sa iyang paglaum nga ang Simbahan 
sa dili madugay sugdan ang opisyal nga 
pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Korea. 
Iyang gihulagway ang hugot nga pagtuo ug 
kahinam sa mga Santos sa Korea. 4 Niadtong 
Abril 7, 1955, gitunga sa Unang Kapangulo-
han ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles ang Japanese Mission ngadto sa 
Nothern Far East ug Southern Far East Mis-
sion. Ang Korea nalakip sa Northern Far 
East Mission. Ang mga Koreano gusto nga 
padalhan og mga misyonaryo nga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw sa Korea, apan sila 
nasayud nga gubot pa ang sitwasyon sa 
politika sa ilang nasud, busa sila nagpaabut 
ug kinasingkasing nga nag-ampo.

Ang Pagsugod sa Misyonaryo nga Buhat
Niadtong Agosto 2, 1955, nagbarug sa 

matahum nga bungtod sa Jang- Choong 
Dan sa Seoul, si Presidente Joseph Fielding 
Smith (1876–1972), kaniadto Presidente sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
mipahinungod sa Korea para sa full- time 
nga misyonaryo nga buhat ug nag- ampo 

Isip usa ka Apostol ug direktor sa grupo sa mga sundalo sa Simba-
han, si Elder Harold B. Lee (sa tunga, walay kalo) mibisita sa Korea 
niadtong 1954.
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ANG SIMBAHAN 
SA SOUTH KOREA*
Gidaghanon sa 

Miyembro sa 
Simbahan  
85,628

Mga Misyon 4
Mga Kongregasyon 

128
Templo 1

* Kutob sa Enero 2014
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para sa nasud nga mahibalik ang kalinaw ug kalamboan. 5 
Nianang gabhiona iyang giorganisar ang Korea District, 
uban ni Kim Ho Jik isip presidente. Sa wala madugay siya 
mibisita sa Busan aron pag- organisar sa Busan Branch.

Niadtong Abril 1956, bisan tuod gubot pa ang politikal 
nga sitwasyon sa Korea, ang bag- ong gitawag nga presi-
dente sa Northern Far East Mission nadasig sa pagpadala 
nilang Elder Richard Detton ug Elder Don Powell sa Korea.  
Ang mga Amerikanong sundalo nga mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw ug ang 64 ka Koreano nga miyembro, 
sama ni Dr. Kim, miandam sa mga tawo nga matudloan, 
ug ang mga misyonaryo mitudlo ug miamuma kanila. Dag-
hang mga tawo ang nakabig, ug ang Simbahan mitubo.

Ang Hugot nga Pagtuo sa Unang mga Miyembro
Ang pagtuo sa mga Santos sa Korea padayong naglig- on 

apan kanunay gisulayan. Si Brother Chun Nak Seo, 
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1910: Si 
Alma Owen 
Taylor ang 
presidente sa 
Japan Mission 
mibisita sa 
Korea

◄ 1951: Si Kim 
Ho Jik nabunya-
gan sa Pennsyl-
vania, USA

paghuman og bunyag miapil sa army aron pagtuman sa 
iyang katungdanan sa militar, mihinumdom sa pipila ka 
panahon sa pagsulay: “Sulod sa tulo ka tuig sa pagserbisyo 
sa militar, ang akong pagtuo ug pagpamatuod gisulayan. 
Usa ka adlaw ang kumander hubog ug midala og daghang 
bino ug gipainom iyang mga sakop nga sundalo. Tungod 
ang akong mga kaubanan nasayud nga ako LDS, kanunay 
sila ang moinom para nako. Apan nianang pagkagabii, ang 
hubog nga kumander mabinantayong nagtan- aw nako ug 
misugo nako nga moinom. Miingon ko nga dili ko moinum 
og makahubog, apan iya kong gisugo. Apan wala sab nako 
siya sunda ug gitiunan ko og pusil ug misugo nako nga 
moinom. Ang tanan daw wala kaginhawa ug nagtan- aw. 
Klaro kong misulti, ‘Dili ko moinom og makahubog, sir.’ 
Mibati ko daw dugay kadtong higayuna. Sa katapusan siya 
miingon, ‘dili nako’ ug gipaubos ang pusil. Ang tanan nang-
hupaw uban sa kahupay ug mibalik ngadto sa mga baraks. 
Pagkabuntag, ang kumander miduol nako ug nangayo og 
pasaylo alang sa iyang gibuhat pagkagabii. Sa wala madu-
gay kanunay siyang moduol nako para magpatambag sa 
personal nga mga butang.” 6

1952: Ang 
unang mga 
Koreano 
nabun-
yagan sa 
Korea

◄ 1955: Si 
Presidente Joseph 
Fielding Smith 
mipahinungod 
sa Korea ug 
miorganisar sa 
Korea District

1956: Si Kim Ho 
Jik nakig- alayon 
sa gobyerno aron 
tugutan ang 
unang mga mis-
yonaryo sa Korea

Si Brother Chun nagserbisyo isip full- time nga misyo-
naryo sa Korea ug sa wala madugay isip bishop sa  
Alameda Ward sa Maryland, USA.

Si Brother Jung Dae Pan usa niadtong nakakat- on sa 
ebanghelyo gikan sa unang mga misyonaryo nga nagserbisyo 
sa Korea. Iyang gihunong ang pag- eskwela og teyolohiya sa 
Seoul National University. Iyang pangandoy nga mahimong 
pastor ug mogiya og Kristiyano nga komunidad sa Korea.

Usa ka adlaw usa ka higala mihatag kaniya og kopya 
sa Basahon ni Mormon nga Iningles tungod kay wala pa 
mamantala ang hubad niini nga Koreano. Naganahan kaayo 
siya sa pagbasa niini. Gani iya kining basahon atol sa klase. 
Sa dihang iyang kaklase nangutana kon unsa kini, siya 
miingon nga kini basahon sama sa Biblia ug mirekomendar 
nga mopalit niini.

Sa katapusan si Brother Jung nagkaproblema sa 
iyang pag- eskwela. Gipatawag siya sa mga tigdumala ug 

miingon nga siya nagpadala sa tintasyon ni Satanas nga 
makonsiderar siyang erehes, ug gipugos siya sa pagpili tali 
sa eskwelahan o sa Basahon ni Mormon. Lisud para kaniya 
ang desisyon tungod kay siya nasayud nga ang Basahon ni 
Mormon tinuod.

Apan, human nga nagpamiyembro si Brother Jung sa 
Simbahan, siya misinati og sosyal ug ekonomikanhong 
mga kalisud. Gihunong na ang iyang scholarship sa kole-
hiyo ug ang pinansyal nga suporta nga gikan sa kanhing 
simbahan, ug tanan niyang mga higala mibiya kaniya. Gi-
atiman siya ni Dr. Kim. Sa wala madugay, si Brother Jung 
nakatampo pag- ayo sa kalamboan sa Simbahan sa Korea 
pinaagi sa paghubad sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug 
pag- edit sa mga himno. Ang nindot nga mga pulong nga 
iyang gihubad nakatandog gihapon sa mga kasingkasing 
sa mga miyembro nga Koreano.

Ang gidaghanon sa lig- on nga mga miyembro hinay- 
hinay nga misaka. Niadtong Hulyo 1962, opisyal nga 
naorganisar ang Korean Mission. Si Gail E. Carr, usa ka 
returned missionary kinsa miserbisyo sa Korea, gitawag isip 
bag- ong presidente sa misyon. Kining bag- o nga presidente M
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mipahubad ug mipamantala sa Basahon ni 
Mormon ngadto sa pinulongang Koreano 
isip usa sa iyang mga prayoridad. Human sa 
daghan nga pagpamalandong ug pag- ampo, 
iyang gisangun ang paghubad ngadto sa usa 
sa iyang full- time nga misyonaryo, si Elder 
Han In Sang, human og ribyu sa duha ka 
nangaging mga paghubad,7 malampuson 
nga nakompleto ang bag- o nga paghubad, 
ug ang Basahon ni Mormon naimprinta sa 
pinulongan nga Koreano sa unang higayon 
niadtong 1967.

Uban sa Basahon ni Mormon sa ilang 
pinulongan, daghang Koreano misugod 
sa pag- imbestigar sa Simbahan tungod sa 
pagdapit sa ilang mga higala. Daghan kaayo 
ang mga bisita nga ang mga misyonaryo dili 

Ang Unang Stake ug Templo sa Korea
Niadtong 1973, daghang mga Santos sa 

Ulahing mga Adlaw sa Korea naglaum nga 
sila makabaton og stake. Niadtong Marso 8, 
1973, si Presidente Spencer W. Kimball (1895–
1985), kaniadto sakop pa sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles, mi- organisar sa 
unang stake sa Korea. Mga 800 ka mga tawo 
ang mitambong sa miting. Ang makasaysa-
yanong unang stake sa Korea naorganisar 
nga adunay walo ka ward ug duha ka mga 
branch. Ang mga miyembro sa Simbahan sa 
Korea mahimo na karong magsunod ni Jesu-
kristo ubos sa pagpangulo sa stake sa mga 
Koreano nga mga lider sa Simbahan ug ma-
kadawat og mga panalangin gikan sa usa ka 
naordinahan nga patriyarka nga Koreano.

na kinahanglan nga mangita og mga inves-
tigator, ug pipila sa mga misyonaryo tibuok 
adlaw nga nagtudlo.

Ang kadasig sa mga Santos nga Koreano 
para sa misyonaryo nga buhat adunay dakong 
bahin sa kalamboan sa Simbahan. Usa sa ta-
lagsaong miyembro nga misyonaryo nga si Lee 
Sung Man sa Jamsil Ward, kinsa namiyembro 
sa Simbahan sa iyang mga 50 nga panuigon. 
Daghan siya og kalampusan ug kapakyasan sa 
iyang kinabuhi; bisan pa niana, siya kanunay 
may positibong kinaiya sa iyang relihiyuso nga 
kinabuhi. Usa ka tig- ayo og sapatos, siya mag-
butang og mga kopya sa Basahon ni Mormon 
sa iyang shop ug modapit sa mga kustomer 
nga libreng mokuha og usa kon ila kining 
basahon. Sobra sa 50 ka tawo, lakip iyang 
mga paryente, nagpamiyembro sa Simbahan 
tungod kaniya. Siya mibasa sa mga sumbanan 
nga basahon kadaghan. Anaa sila sa iyang 
kiliran dihang mitaliwan siya.8

► 1967: 
Ang  
Basahon 
ni Mormon 
gimantala 
sa pinu-
longang 
Koreano

1973: Ang unang 
stake sa Korea—
ug sa mainland 
Asia—naorgani-
sar sa Seoul

1974: Ang 
unang visitors’ 
center sa Simba-
han sa Korea 
giablihan sa 
Kwangju

◄ 1980: Si Presi-
dente Spencer W. 
Kimball mao ang 
unang Presidente 
sa Simbahan nga 
mibisita sa Korea

1962: Ang 
Korea 
Mission 
naorganisar

Mga 1960: Mga 
branch naorga-
nisar sa Seoul, 
Busan, Incheon, 
ug Kwangju

Mga boluntaryo sa Mormon Helping Hands nagtabang 
sa paghimo og toniladang kimchi, usa ka tradisyonal 
nga Koreano nga pagkaon, sa usa ka piyesta sa Seoul. 
Ang kimchi giapud- apod ngadto sa mga kabus pinaagi 
sa simbahan ug sa sibikong mga organisasyon.
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► 1985: 
Ang Seoul 
Korea Temple 
gipahinungod 
ni Presidente 
Gordon B. 
Hinckley

1988: Ang Folk  
Dancer gikan sa 
Brigham Young  
University misayaw 
atol sa pangbukas 
nga seremonya sa 
Summer Olympic 
Games, sa Seoul

◄ 1991: Si Elder 
Han In Sang gita-
wag isip General 
Authority; ang ika-
usa nga milyon nga 
kopya sa Basahon 
ni Mormon nahalin 
sa Korea

2001: Si Elder 
Dallin H. Oaks 
nakigkita sa South 
Korean prime 
minister nga si  
Lee Han- Dong

Ang misyonaryo nga buhat nahimong mas aktibo. Hapit 
1, 200 ka mga tawo ang nabunyagan niadtong 1973. Ang 
total nga mga miyembro sa Korea milapas og 8,000, lakip 
sa sobra sa 700 ka mga naghupot sa Melchizedek Priest-
hood sa 31 ka mga ward ug branch.

Dose ka tuig ang milabay, human sa makanunayon  
nga pagtubo, ang Koreano nga mga Santos napanala-
nginan og dugay nang gipaabut nga templo. Niadtong 
Disyembre 14, 1985, si Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), kaniadto Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, mipahinungod sa Seoul Korea Temple. 
Kini nga templo makahuluganon kaayo para ni Presidente 
Hinckley, kinsa adunay espesyal nga kasuod ngadto sa 
mga Santos sa Korea. Siya miingon, “Ang mga Koreano 
nag- antus sa grabing gubat, apan sila ganahan og kali-
naw ug mabinationg mga tawo. Mas nakahilak ko para 
sa Korea kay sa ubang dapit sa kalibutan.” 9 Si Presidente 

Hinckley mihalad sa pag- ampo sa pagpahinungod,  
ug daghang mitambong ang nakahilak. Usa kadto  
ka bugnaw nga adlaw, apan ang kainit sa Espiritu sa  
Ginoo mabati sa templo nianang adlawa ug mitandog  
sa kasingkasing sa tanan.

Usa sa mga painting sa templo nagpakita ni Sister Ho 
Hee Soon, kinsa nabunyagan niadtong Agosto 1970. Siya 
misugod sa paghimo sa buhat sa templo sa iyang mga 80 
nga panuigon. Siya mihimo sa endowment sa dili momi-
nos sa 1,500 ka mga tawo. Niadto lang 2007, siya mibuhat 
og mga ordinansa sa pagpuli [vicarious] alang sa sobra sa 
600 ka mga tawo. Usa ka Amerikanong painter, natandog 
sa iyang pagserbisyo, gi- paint ang iyang litrato ug gidonar 
kini ngadto sa Seoul Temple sa pagsaulog sa iyang walay 
hunong nga paningkamot sa pagtabang sa pagluwas og 
mga kalag.

Daghan pang mga Santos nga Koreano mapahinungu-
ron sa buhat sa templo. Ang Masan stake (karon Chang-
won stake), sama pananglit, misugod sa regular nga mga 
pagbisita sa templo niadtong 1995. Ang ikaduha nga 
Biyernes sa bulan, usa ka inabangan nga bus mohakot sa 

mga miyembro sa siyudad sa Jinhae- gu, Changwon, Jinju, 
Sacheon, ug Geoje padulong sa Seoul. Ang bus moabut 
sa templo sa alas- 2:00 o alas- 3:00 sa buntag, ug ang mga 
miyembro namahulay og kadiyot sa dili pa mohimo sa 
ordinansa sa initiatory alas 5:00 sa buntag. Dayon sila 
motambong og sesyon sa endowment hangtud sa gabii 
sa dili pa mobalik sa ilang mga balay lapas sa alas- 10:00 
sa gabii. Pagkasunod adlaw sila mosimba ug mobisita sa 
mga miyembro sa tibuok adlaw. Si Brother Kim Choong-
seok, ang presidente sa stake kaniadto, mihinumdom, 
“Sila gipangkapoy apan malipayon.”

Karon human sa pipila ka dekada ang Simbahan sa 
Korea mas nagkalig- on. Ang lokal nga mga lider sa Sim-
bahan lig- ong nagsuporta sa mga mithi sa pamilya ug 
sa ubang propetikanhong mga prayoridad. Daghang 
mga Koreano nga mga miyembro miila sa kaimportante 
nga magsimba isip usa ka pamilya—mag- family home 

evening, mag- ampo kauban ang pamilya, ug magtuon sa 
kasulatan kauban ang pamilya. Ug mas daghang tin- edyer 
nga mga Koreano nagserbisyo og full- time nga mga mis-
yon kay sa kaniadto. Salamat sa kahayag sa ebanghelyo, 
ang mga miyembro nga Koreano nagtukod og kaugmaon 
nga sama kahayag sa ilang hugot nga pagtuo. ◼
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pagtuman sa misyon “sa pagpahinabo sa pagka- imortal ug 
sa kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 1:39), ang Langit-
nong Amahan nagdesinyo og plano aron matabangan ang 
Iyang mga anak makab- ut ang ilang hingpit nga potensyal.

Adunay mga tawo nga nangutana sa tahas sa mga babaye 
diha sa plano sa Dios ug sa Simbahan. Nainterbyu nako og 
igong nasyonal ug internasyonal nga media nga nasayud 
nga kadaghanan sa mga journalist nga nag- interbyu nako 
aduna nay gihunahuna kabahin niini nga hilisgutan. Daghan 
ang nangutana nga nagpasabut nga ang mga babaye ubos 
kay sa mga lalaki diha sa Simbahan. Kini sayop gyud.

 Tuguti ko nga mosugyot og lima ka im-
portanting mga punto sa pagpamalan-

dong ug tul- id nga makahunahuna 
niining importante nga hilisgutan.

1. Nagtinguha ang  
Amahan ug Anak sa  
atong kahimayaan.

Ang atong Langitnong Ama-
han milalang sa mga babaye 

ug lalaki, kinsa Iyang espiritu 
nga mga anak. Kini nagpasabut 

Ang akong lolo nga si Elder Melvin J. Ballard (1873–
1939), sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, anaa sa ospital nag- antus sa end- stage 

nga leukemia niadtong 1939. Ang akong amahan, kinsa 
naglingkod sa kilid sa higdaanan ni Lolo, miingon nako 
nga si Lolo naningkamot nga makabarug, mitan- aw sa 
tibuok kwarto sa ospital daw namulong sa kongregasyon, 
ug klarong miingon, “Ug labaw sa tanan, mga kaigsoonan, 
kinahanglang tul- id kitang maghunahuna.”

Kabahin sa akong gisulti, palihug hinumdumi ug tul- id 
nga maghunahuna kabahin sa sukaranang mga doktrina ni 
Kristo nga naglakip sa gugma sa atong Amahan sa Langit 
alang sa Iyang mga anak nga babaye, kinsa mga 
bililhon ug mahinungdanon sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Ako nagtuo nga adunay pipila ka mga kama-
tuoran nga kinahanglang masabtan sa mga 
babaye ug lalaki kabahin sa mahinungdanon 
nga tahas sa kababayen- an sa paglig- on ug 
pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Kita pinalanggang espiritu nga mga anak sa 
atong Langitnong Amahan. Nagpuyo kita uban 
Niya sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Sa M
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nga ang sekso mahangturon. Iyang plano gidesinyo sa 
pagtabang sa tanan kinsa nagpili nga mosunod Kaniya ug 
sa Iyang Anak, si Jesukristo, aron matuman ilang kapalaran 
isip manununod sa kinabuhing dayon.

Ang Langitnong Amahan ug ang Iyang Anak mga hingpit. 
Sila nasayud ug nakasabut sa tanang butang. Dugang pa, 
Sila naglaum nga kita mahingpit. Ang Ilang buhat ug himaya 
mao ang pagsiguro nga ang Ilang mga anak mahimaya.

Sigurado, kon ang atong umaabut nga kahimayaan mao 
ang Ilang importanting mga tumong ug tuyo, ug kon Sila 
nasayud sa tanan ug hingpit, nan hingpit Silang nasayud 
unsaon sa pag- andam, pagtudlo, ug paggiya kanato aron 
mas dako ang atong purohan nga mahimong takus sa ka-
himayaan. Ang atong Amahan sa Langit nasayud, nakakita, 
ug nakasabut sa tanan. Ang Iyang pagsabut, Iyang kaalam, 
ug Iyang gugma alang kanato hingpit. Sigurado kita mo-
uyon nga ang atong Langitnong Amahan ug Iyang Anak 
nasayud unsa nga mga oportunidad ang gikinahanglan sa 
Iyang mga anak aron hingpit nga maandan ang tawhanong 
pamilya para sa kinabuhing dayon.

Matag usa nato adunay pribiliheyo sa pagpili kon kita 
motuo nga ang Dios mao ang atong Amahan, nga si Jesus 
mao ang Kristo, ug Sila adunay plano nga gidesinyo sa 

pagtabang nato nga makabalik ngadto Kanila. Kini, siyem-
pre, nagkinahanglan og hugot nga pagtuo. Ang atong mga 
pagpamatuod, kalinaw sa atong hunahuna, ug ang atong 
kaayohan magsugod sa kaandam nga motuo nga ang atong 
Amahan sa Langit nasayud unsay pinakamaayo.

2. Ang Simbahan gidumala pinaagi  
sa mga yawe sa priesthood.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw mao ang Simbahan sa Ginoo, ug ang Iyang 
Simbahan gidumala pinaagi sa awtoridad ug mga yawe sa 
priesthood. “Ang mga yawe sa priesthood mao ang katu-
ngod sa Dios nga gihatag ngadto sa mga lider sa priest-
hood sa paggiya, pagkontrolar, ug pagdumala sa paggamit 
sa Iyang priesthood dinhi sa kalibutan. Ang paggamit sa 
awtoridad sa priesthood pinaagi niadtong naghupot sa  
mga yawe niini (tan- awa sa D&P 65:2; 81:2; 124:123) . . . 
[ug] kinsa adunay katungod sa pagdumala ug pagdirekta  
sa Simbahan sulod sa usa ka hurisdiksyon.” 1

Kadtong adunay mga yawe sa priesthood makahimong 
posible sa tanan kinsa nagserbisyo o matinud- anong 
naningkamot ubos sa ilang direksyon sa paggamit sa 
awtoridad sa priesthood ug maka- access sa gahum sa 

Sama nga ang babaye dili magsabak kon wala ang lalaki, 
ang lalaki usab dili hingpit nga makagamit sa gahum  

sa priesthood sa pag- establisar og mahangturong  
pamilya kon wala ang babaye. . . . Sa mahangturong  

panglantaw, ang gahum sa pagpasanay ug ang gahum  
sa priesthood pagaambitan sa bana ug asawa.
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priest hood. Ang tanang tawo nga nagserbisyo sa Simbahan  
ubos sa pagdumala niadtong naghupot sa mga yawe. 2

Akong sublion ang akong gipamulong niadtong Abril 
2013 nga kinatibuk- ang komperensya: “Sa plano sa atong 
Langitnong Amahan nga naghatag og gahum sa pries hood, 
ang kalalakin- an adunay responsibilidad sa pagpangalagad 
sa priesthood, apan dili sila ang priesthood. Ang kalalakin- an 
ug kababayen- an adunay lain- lain apan parehas nga bilil-
hong tahas. Ingon nga ang babaye dili magsabak kon wala 
ang lalaki, ang lalaki dili hingpit nga makagamit sa gahum sa 
priesthood sa pagtukod og mahangturong pamilya kon wala 
ang babaye. . . . Sa ato pa, sa mahangturong panglantaw, ang 
gahum sa pagpasanay ug ang gahum sa priesthood pagaam-
bitan sa bana ug asawa.” 3

Nganong mga lalaki—ug dili ang mga babaye—ang gi-
orden ngadto sa mga katungdanan sa priesthood? Si Presi-
dente Gordon B. Hinckley (1910–2008) mipasabut nga “ang 
Ginoo,” dili ang tawo, “ang nagsangun nga ang mga lalaki 
sa Iyang Simbahan mao ang mohupot sa priesthood” ug 
kinsa nagtuga sa mga babaye og “mga abilidad sa paghing-
pit niining talagsaon ug kahibulongan nga organisasyon, 
nga ang Simbahan ug gingharian sa Dios.” 4 Wala gipadayag 
sa Ginoo nganong Iyang giorganisar Iyang Simbahan nii-
ning paagiha.

Kining butanga, sama sa uban, kabahin gyud sa atong 
hugot nga pagtuo. Kita ba nagtuo nga kini ang Simbahan 
sa Ginoo? Kita ba nagtuo nga kini Iyang giorganisar su-
mala sa Iyang mga katuyoan ug kaalam? Kita ba nagtuo 
nga Iyang kaalam sobra pa kaysa atoa? Kita ba nagtuo nga 
Iyang giorganisar Iyang Simbahan sa paagi nga makapana-
langin og maayo sa tanan Niyang mga anak, sa Iyang anak 
nga mga lalaki ug sa Iyang anak nga mga babaye?

Ako mopamatuod nga kining mga butanga tinuod. Ako 
mopamatuod nga kini ang Simbahan sa Ginoo. Ang mga 
babaye mahinungdanon sa pagdumala ug sa buhat sa 
Simbahan pinaagi sa pagserbisyo isip lider sa Relief Society, 
Young Women ug Primary; pinaagi sa pagserbisyo isip mga 
magtutudlo, mga full- time nga mga misyonaryo, ug mga 
ordinance worker sa templo; ug diha sa panimalay, diin na-
hitabo ang labing importante nga pagtulun- an sa Simbahan.

Dili nato kalimtan nga mga katunga sa tanan nga pag-
tudlo diha sa Simbahan gihimo pinaagi sa mga sister. Da-
kong pagpangulo naggikan sa atong mga sister. Daghang 
mga oportunidad sa pagserbisyo ug mga kalihokan giplano 
ug gidumala sa mga babaye. Ang pag- apil sa mga babaye 
diha sa ward ug stake council ug sa kinatibuk- ang mga 
council sa ulohang buhatan sa Simbahan naghatag sa giki-
nahanglan nga mga ideya, kaalam, ug balanse.

Sobra na sa 20 ka tuig nagtudlo ko kabahin sa kaimpor-
tante sa konseho, lakip na ang mahinungdanon nga pag- 
apil sa mga lider nga sister. Akong giila nga pipila sa mga 
lalaki, lakip sa pipila ka mga lider sa priesthood, wala pa 
makakita sa kahayag ug wala gihapon gilakip atong mga 
lider nga sister sa hingpit nga pagpakig- uban diha sa mga 
konseho sa ward ug stake. Giila usab nako nga pipila sa 
mga lalaki nagdaug- daug sa mga babaye ug usahay sad- an 
sa pag- abuso sa mga babaye. Kini wala gayud mauyuni sa 
Dios. Mobati ko og kasigurado nga ang mga lalaki kinsa 
momaltrato sa mga babaye manubag sa Dios sa ilang mga 
binuhatan. Ug bisan kinsa nga lider sa priesthood kinsa 
dili mopaapil sa iyang mga lider nga sister uban sa hingpit 
nga pagtahud ug pagpaapil wala mopasidungog ug mopa-
lambo sa mga yawe sa gitugyan kaniya. Ang iyang gahum 
ug impluwensya mawala hangtud iyang makat- unan ang 
mga pamaagi sa Ginoo.

Karon, mga sister, samtang ang inyong ideya mahinung-
danon ug gidawat diha sa epektibong council, kamo kina-
hanglan nga magbantay nga dili mangangkon niana nga 
tahas. Ang labing malampusong ward ug stake council mao 
kadtong mga lider sa priesthood nagsalig sa ilang mga lider 
nga sister ug nag- awhag nila nga motampo sa mga dis-
kusyon ug diin ang mga sister nga lider hingpit nga motahud 
ug mopaluyo sa mga desisyon sa konseho ubos sa direk-
syon sa mga lider sa priesthood kinsa naghupot sa yawe.

3. Ang mga lalaki ug babaye patas sa mata sa Dios.
Ang mga lalaki ug babaye patas sa mata sa Dios ug sa 

mga mata sa Simbahan, apan ang patas wala magpasabut 
nga parehas. Ang mga responsibilidad ug balaan nga mga 
gasa sa mga lalaki ug babaye lahi sa ilang kinaiyahan apan 
dili ang importansya o impluwensya niini. Ang Dios mo-
lantaw sa isigka sekso kon unsay mas maayo o mas impor-
tante. Si Presidente Hinckley namahayag ngadto sa mga 
babaye nga “ang atong Mahangturong Amahan . . . walay 
gimugna nga kamo mahimong mas ubos sa Iyang labing 
gihimaya nga mga nilalang.” 5

Ang uban naglibug ug napakyas sa paghunahuna og 
tul- id kon magkompara sa mga buluhaton sa mga lalaki 
ngadto sa mga babaye ug sa mga buluhaton sa mga  
babaye ngadto sa mga lalaki.

Gipalibutan ko og mga babaye sa akong tibuok ki-
nabuhi. Ako adunay 3 ka igsoong babaye. (Ako ra ang 
bugtong lalaki.) Ako adunay 5 ka mga anak nga mga 
babaye, 24 ka apo nga babaye, ug 19 ka apo sa tuhod 
nga babaye. Ug, siyempre, ako napanalanginan pinaagi 
sa 63 ka tuig nga kaminyoon sa akong asawa, si Barbara. 
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Dugay nakong nakakat- on sa pagpaminaw kaniya. Akong 
nakat- unan nga kon siya maghunahuna og usa ka butang 
o adunay kusog nga pagbati kabahin sa pamilya, mas 
maayong maminaw ko niya tungod kay sa hapit kada si-
twasyon siya nadasig. Ako mismo nasayud kon sa unsang 
paagi ang adult nga mga sister ug batan- ong mga inahan 
usahay mobati ug usahay nagduha- duha sa bili sa ilang 
kaugalingon ug sa ilang abilidad nga makatampo. Apan 
saksi usab ko nga kon sila modangop ngadto sa langit, 
sila mapanalanginan og kalig- on ug konbiksyon nga ang 
Amahan ug Anak nakasabut sa ilang mga pagbati.

Ang mga babaye mianhi sa yuta uban sa talagsaong es-
pirituhanong gasa ug natural nga mga abilidad. Kini tinuod 
ilabi na kabahin sa mga bata ug pamilya ug sa kaayuhan 
ug sa pag- amuma sa uban.

Ang mga lalaki ug babaye adunay lain- laing mga gasa, 
lain- laing mga kalig- on, ug lain- laing mga panglantaw ug 
hilig. Kana mao ang usa sa mga sukaranang rason nganong 
nagkinahanglan ta sa usag usa. Nagkinahanglan og lalaki 
ug babaye sa pagmugna og pamilya, ug nagkinahanglan og 
mga lalaki ug babaye sa paghimo sa buhat sa Ginoo. Ang 
bana ug asawa nga matarung nagtinabangay makahingpit 
sa usag usa. Kita magmabinantayon nga dili kita mosulay 
sa pag- usab sa plano sa Langitnong Amahan ug sa mga 
katuyoan sa atong kinabuhi.

4. Ang tanang mga anak sa Dios adunay access  
sa mga panalangin sa priesthood.

Kon ang mga lalaki ug mga babaye moadto sa templo, 
sila tugahan og samang gahum, nga nagpasabut nga  
gahum sa priesthood. Samtang ang awtoridad sa priesthood 
gidumala pinaagi sa mga yawe sa priesthood, ug ang mga 
yawe sa priesthood gihuptan lang sa takus nga mga lalaki, 
maka- access sa mga gahum ug ang mga panalangin sa 
priesthood maanaa sa tanang mga anak sa Dios.

Sama sa gipasabut ni Presidente Joseph Fielding Smith 
(1876–1972): “Ang mga panalangin sa priesthood dili lang 
para sa mga lalaki. Kini nga mga panalangin gibu- bu usab 
. . . sa tanang matinud- anon nga mga babaye sa Simbahan. 
. . . Ang Dios nagtanyag sa Iyang anak nga mga babaye sa 
tanang espirituhanong gasa ug panalangin nga maangkon 
sa Iyang anak nga mga lalaki.” 6

Kadtong nagpabunyag ug dayon nakadawat sa ilang 
endowment diha sa balay sa Ginoo mahimong makadawat 
sa mabungahon ug talagsaon mga panalangin. Ang endow-
ment sa literal nga paagi gasa sa gahum. Ang tanang mosu-
lod sa balay sa Ginoo makapahigayon sa mga ordinansa sa 
priesthood.

Ang atong Amahan sa Langit manggihatagon sa Iyang 
gahum. Ang tanang lalaki ug babaye maka- access niini nga 
gahum aron makatabang sa ilang kinabuhi. Ang tanan nga 
mihimo og sagradong mga pakigsaad sa Ginoo ug kadtong 
mituman niadtong mga pakigsaad mahimong makadawat 
og personal nga pagpadayag, mapanalanginan sa pagpa-
ngalagad sa mga anghel, makigsulti sa Dios, makadawat sa 
kahingpitan sa ebanghelyo, ug, sa katapusan, mahimong 
mga manununod kauban ni Jesukristo sa tanan nga anaa  
sa atong Amahan.

5. Ang Simbahan nagkinahanglan sa tingog  
ug hugot nga pagtuo sa mga babaye.

Kita nagkinahanglan sa talagsaon, impluwensyal nga tingog 
ug hugot nga pagtuo sa mga babaye. Kita nagkinahanglan 
ilang makat- unan ang doktrina ug masabtan ang atong pagtuo 
aron sila makapamatuod sa kamatuoran sa tanan nga mga 
butang—kana nga pagpamatuod mahimong gipakigbahin 
diha sa campfire sa usa ka kamping sa Young Women, usa ka 
miting sa pagpamatuod, sa usa ka blog, o sa Facebook. Ang 
matinud- anong babaye lang nga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
ang makapakita sa kalibutan kon unsa nga matang nga ba-
baye sa Dios ang naghimo og pakigsaad ug nagtuo.

Walay usa kanato nga motugot nga magbarug ug 
maghinan- aw lang nga ang mga katuyoan sa Dios nagka-
ubos ug gibaliwala. Modapit ko ilabi na sa mga sister sa 
tibuok Simbahan sa pagtinguha sa giya sa langit aron ma-
sayud kon unsay ilang mahimo aron madungog ang ilang 
tingog sa hugot nga pagtuo ug pagpamatuod. Ang mga 
General Authority ug mga sister kinsa mga kinatibuk- ang 
opisyales dili makahimo nga sila lang. Ang full- time nga 
mga misyonaryo dili makahimo nga sila lang. Ang mga 
lider sa priesthood ug auxiliary dili makahimo nga sila lang. 
Kitang tanan kinahanglan modepensa sa atong Amahan sa 
Langit ug sa Iyang plano. Kitang tanan kinahanglan mana-
lipod sa atong Manluluwas ug mopamatuod nga Siya mao 
ang Kristo, nga ang Iyang Simbahan napahiuli sa yuta, ug 
nga adunay butang nga matarung ug sayop.

Kon kita makabaton og kaisug sa pagpamulong ug 
panalipdan ang Simbahan, una kita kinahanglan nga ma-
ngandam sa atong kaugalingon pinaagi sa pagtuon sa mga 
kamatuoran sa ebanghelyo. Kita kinahanglan nga molig- on 
sa atong kaugalingong pagpamatuod pinaagi sa makugi-
hon, inadlaw nga pagtuon sa kasulatan ug pinaagi sa pag- 
angkon sa saad ni Moroni nga kita mahimong “masayud sa 
kamatuoran sa tanan nga mga butang” (Moroni 10:5) kon 
kita magtinguha niini pinaagi sa mapainubsanong pag- 
ampo ug pagtuon.
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Ayaw paggahin og panahon aron usbon o i- adjust ang 
plano sa Dios. Wala tay panahon para niana. Walay hinung-
dan kon ato pang itino unsaon pag- organisar ang Simba-
han sa Ginoo sa laing paagi. Ang Ginoo mao ang nangulo 
niini nga simbahan, ug kitang tanan makasunod sa Iyang 
direksyon. Ang mga lalaki ug babaye nagkinahanglan og 
dugang nga pagtuo ug pagpamatuod sa kinabuhi ug Pag- 
ula sa atong Ginoong Jesukristo ug dugang nga kahibalo sa 
Iyang mga pagtulun- an ug doktrina. Kita kinahanglang og 
klarong hunahuna aron ang Espiritu Santo makatudlo nato 
kon unsay buhaton ug unsay isulti. Kita kinahanglang tul- id 
nga maghunahuna niining kalibutan sa kagubot ug nagba-
liwala sa mga butang sa Dios.

Mga sister, ang mahimo sa inyong impluwensya talag-
saon—usa ka butang nga dili mahimo sa mga lalaki. Walay 
makapanalipod sa atong Manluluwas nga mas madanihon 
o epektibo kay kaninyo—ang anak nga mga babaye sa 
Dios nga adunay igong espirituhanong kalig- on ug kon-
biksyon. Ang impluwensya sa babaye nga nakabig dili 
masukod, ug ang Simbahan nagkinahanglan sa inyong 
impluwensya karon gyung panahona.

Akong ibilin kaninyo ang akong pagsaksi ug pagpa-
matuod nga kita anaa sa panahon diin kita kinahanglang 

maghiusa—mga babaye ug lalaki nga hamtong, batan- on 
ug mga bata. Kita kinahanglang mobarug para sa plano sa 
atong Langitnong Amahan. Kita kinahanglan nga manali-
pod Kaniya. Siya karon gisalikway. Dili kita mahimong wa-
lay buhaton isip mga miyembro sa Simbahan ug motugot 
nga padayon kanang mahitabo nga dili magmaisugon aron 
madungog atong tingog.

Hinaut ang Dios mopanalangin kanato aron makaba-
ton og kaisug sa pagtuon sa yanong mga kamatuoran sa 
ebanghelyo ug dayon ipakigbahin kini sa tanan natong 
oportunidad. ◼
Gikan sa pakigpulong nga gihatag sa debosyonal sa Brigham Young Univer-
sity niadtong Agosto 20, 2013. Alang sa kompleto nga teksto sa Iningles, adto 
sa speeches.byu.edu.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.1.1.
 2. Tan- awa sa Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan:  

Joseph Smith (2007), 122.
 3. M. Russell Ballard, “Kini ang Akong Buhat ug Himaya,” Liahona,  

Mayo 2013, 19.
 4. Gordon B. Hinckley, “Women of the Church,” Ensign, Nob. 1996, 70.
 5. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong against the Wiles of the World,” 

Ensign, Nob. 1995, 98.
 6. Joseph Fielding Smith, “Magnifying Our Callings in the Priesthood,” 

Improvement Era, Hunyo 1970, 66.

Samtang ang awtoridad sa priesthood gidumala pinaagi 
sa mga yawe sa priesthood, ug ang mga yawe sa priesthood 
gihuptan lang pinaagi sa takus nga mga lalaki, ang access 
sa gahum ug panalangin sa priesthood anaa para sa  
tanang mga anak sa Dios.
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Adunay tibuok gabii nga kamping 
nga anaa ang tanang matang  

sa outdoor nga kalihokan giplano 
para sa Biyernes ug Sabado, ug  
ako naghinam- hinam sa pag- uban  
sa akong anak nga lalaki. Si Carl  
adunay part- time nga trabaho  
ug kinahanglang motrabaho sa  
Biyernes, busa mitanyag ko niya  
nga hapiton siya Biyernes sa gabii 
human sa trabaho. Nagplano mi nga 
mo- park sa may taytayan ibabaw sa 
kampinganan ug dayon maglakaw 
paubos.

Sa dihang miabut mi sa taytayan, 
ngitngit kaayo, nga may gamayng 

kahayag sa buwan ug pipila ka bitoon 
sa kalangitan. Ang dalan ngadto sa 
kampingan pig- ot kaayo sa may pang-
pang nga nagsubay sa suba. Kami 
anaa sa mga 300 ka yarda (275 m) 
ibabaw sa suba sa dihang gisugdan 
namo ang among lakaw.

Dili pa lang layo diha sa agianan 
ang among flashlight misugod na sa 
pag- awop, ug ang dalan usahay dili 
na makita tungod sa gubaong flash-
light. Sa kalit mibati ko nga kinahang-
lang mohunong. Dali kong mihunong 
ug dayon milakaw pa og duha ka la-
kang. Ang pagbati o ang tingog dayon 
mibalik, “Hunong!”

Mihunong ko pag- usab. Si  
Carl, duol sa akong luyo, hapit  
misaylo nako.

“Unsay nahitabo, Pa?”  
nangutana siya.

Giingnan nako siya kabahin sa 
aghat, nagdugang nga kinahanglan 
kaming mouli ug mobalik inigka 
buntag.

“Pa, ako nang nakita ang campfire,” 
siya mitubag. “Wala na kini kaabut og 
sobra usa ka milya (1.6 km).”

Nasayud nga ang aghat gikan sa 
Espiritu Santo, namugos ko nga didto 
ra mi kutob. Ang flashlight wala na 
mosiga, busa mabinantayong mi nga 
milakaw balik sa agianan. Si Carl 
nasagmuyo ug wala na kaayo mois-
torya sa among pagpauli.

Sayo sa buntag mibalik mi sa 
taytayan ug misugod sa paglakaw 
og usab. Si Carl makaapil ra gihapon 
sa mga kalihokan sa Sabado. Kami 
nagdali subay sa dalan hangtud, sa 
kalit lang, ang dalan nawala! Dayon 
nakahunahuna mi. Miabut mi sa 
samang dapit kon asa mi mihunong 
pagkagabii.

“Pa, dili ni moubos og 100 ka 
yarda (91 m) diretso sa suba,” mii-
ngon si Carl. “Mahimong mamatay  
na gyud unta ta!”

Ang pang- pang hilabihan ka tip- 
tip diretso sa suba. Atubangan namo 
adunay kal- ang sa agianan nga mga 
12 pye (3.6 m) ang gilapdon, resulta 
sa bag- ohay lang unos.

Nagginaksanay ming duha sam-
tang nagluha. Dayon mikat- kat sa 
lain nga agianan ug nakaabut sa  
gikampingan. Untop ming miabut 
para sa pamahaw.

Usa ka timaan ang ibutang unta 
diha sa unang dalan apan wala ma-
himo. Salamat, usa ka timaan sa pasi-
daan among nabati gikan sa Espiritu 
Santo. ◼
Ronald D. Colby, Utah, USA M
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Dili pa lang layo diha sa agianan ang 
among flashlight misugod na sa pag- 

awop, ug ang dalan usahay dili na makita 
tungod sa gubaong flashlight.
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Isip sakop sa Stake high council sa 
Vienna Austria, magtambungan ko 

og usa ka ward sa Vienna kausa sa 
usa ka bulan. Tungod kay nagpuyo 
ko og 120 ka milya (190 km) gikan 
sa Vienna, kasagaran mosakay ko og 
tren aron makaabut didto.

Usa ka Dominggo, sa akong pag- 
abut sa balay gikan nagbisita sa ward, 
ako naguol sa pagkadiskubri nako nga 
wala na ang akong pitaka. Nabalaka ko 
tungod kay wala ko masayud kon na-
wagtang ba akong pitaka o kon kini ba 
gikawat. Sa akong pitaka ako adunay 
gamay nga kantidad nga kwarta, akong 
rekomend sa templo, credit card, ug 
ubang importante nga mga kard.

Pagkasunod nga adlaw naglisud 
ko sa pag- focus sa trabaho. Balik- 
balik ko nga nangutana sa akong ka-
ugalingon, “Kanus- a nako katapusang 
gigamit ang pitaka? Gibilin ba kaha 
to nako sa usa ka dapit?” Gitawagan 
nako ang pulis, estasyonan sa tren, 
ug ang bishop sa ward nga akong 
natambongan. Walay nakakita niini. 
Nag- ampo sab ko, ug nagkakusog 
akong mga pag- ampo samtang nag-
padayon ang adlaw. Wala ko kaayo 
nakatulog niadtong gabhiuna.

Panahon sa akong mga pag- ampo 
matag buntag, kusog akong pagbati 
nga ablihan akong Basahon ni  
Mormon aron makakaplag og tubag 
sa akong problema. Gibaliwala dayon 
nako ang pagbati tungod kay walay 
kasulatan sa Basahon ni Mormon  
nga may kalabutan sa akong nawala 
nga pitaka.

Ang pagbati nagpadayon: “Nga-
nong nagduha- duha ka? Ang hugot 
nga pagtuo mag- una sa milagro! 
Ablihi lang ang basahon. Ang unang 
kasulatan nga imong basahon moha-
tag sa tubag sa imong problema.”

Gibaliwala nako kining pagbati 
kay kini imposible. Nagkakusog ang 
akong pagbati ug mihukom nga 

ABLIHA ANG IMONG BASAHON NI MORMON
sundon kini. Ako mibarug, miadto sa 
akong lamesa, ug gikuha ang akong 
Basahon ni Mormon. Ang akong 
kasingkasing naghinam- hinam og 
maayo. Wala gyud ko mopakli og 
pahina. Simple lang nakong giablihan 
ang basahon ug gibasa ang Jacob 3:1: 
“Tan- aw ngadto sa Dios uban ang 
kalig- on sa hunahuna, ug pag- ampo 
ngadto kaniya uban sa hilabihan ka 
hugot nga pagtuo, ug siya mohupay 
kaninyo sa inyong mga kasakit, ug 
siya mohangyo alang sa inyong katu-
yoan.” Natandog ko og maayo ug dili 
na makapadayon sa pagbasa.

Ang Ginoo mohangyo sa akong 
katuyoan! Mitrabaho ko nga relaks 

ug nahupay. Alas- 11:00 sa buntag 
nakadawat og tawag gikan sa pulis sa 
estasyunan sa tren nga nagpahibalo 
nako nga ang akong pitaka nakit- an. 
Usa ka adlaw ang milabay akong na-
dawat akong pitaka. Walay nawala.

Ang Ginoo naghupay nako sa 
akong mga kasakit. Siya mihangyo sa 
akong katuyoan. Pinaagi sa Basahon 
ni Mormon ang akong Langitnong 
Amahan mitubag sa akong mga pag- 
ampo sa usa ka direkta, personal nga 
paagi. Kanunay kong ganahan sa  
Basahon ni Mormon, ug pagkahu-
man niining kasinatian, kini nahi-
mong mas bililhon alang kanako. ◼
Eduard Mayer, Upper Austria, Austria

Panahon sa akong mga 
pag- ampo matag buntag, 

kusog akong pagbati nga 
ablihan akong Basahon ni 
Mormon aron makakaplag 
og tubag sa akong problema.



Hapit 30 ka tuig ang milabay 
mibyahe ko sa Utah sa unang 

higayon. Wala ko magkinabuhi nga 
nagsunod sa pagtulun- an ni Kristo 
apan gusto kong mausab. Wala lang 
ko mahibalo kon unsaon.

Sa gabii sa akong ikaduha nga  
adlaw sa Utah, mihunong ko sa usa  
ka motel sa gamay nga lungsod sa ha-
bagatang Utah. Samtang ang babaye 
diha sa opisina mihatag nako sa yawe 
sa kwarto, nangutana ko kon siya ba 
usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Madasigon siyang mitubag, “Oo.” 
Nagpahiyum, siya midugang, “Nabasa 
na ba nimo ang among talagsaon nga 
basahon, ang Basahon ni Mormon?” 
Nakuratan ug nadani, giingnan nako 
siya nga wala.

“Adunay kopya sa imong kwarto,” 
mipadayon siya. “Walay nindot nga 
talan- awon para nimo niining lung-
sod, mas maayo pa nga imong basa-
hon kining talagsaon nga basahon.”

Nagpasalamat ko niya ug gihatud 
ang akong mga bagahe ngadto sa 
kwarto. Pag- abut didto nakakita ko og 
maroon paperback nga giulohan og 
ang Basahon ni Mormon diha sa may 
gamayng kabinet.

Yano lang nakong giabli ang 

NGANONG GANAHAN KAAYO KO SA  
BASAHON NI MORMON

basahon duol sa may tunga ug nag-
basa og pipila ka mga bersikulo, apan 
dili ko maka- focus. Ako walay nasab-
tan. Nasagmuyo, akong gibutang ang 
basahon ug mibiya sa kwarto, mibati 
og kahaw- ang. Nagdrayb ko sa palibut 
hangtud nakakita ko og bar—ngit- ngit 
og bati nga dapit. Misulod ko ug diha- 
diha dayon mibati nga miserable, nag- 
inusara, ug walay paglaum. Nagbarug 
ko didto sulod sa pipila ka minuto 
ug dayon daling milakaw paggawas, 
determinado nga dili na gayud usikan 
ang akong panahon sa bisan asang bar.

Nalagsik, mibalik ko sa akong 
kwarto sa motel ug gikuha ang  
Basahon ni Mormon. Miluhod ko  
sa Ginoo, kinsa wala ko kaayo maka-
ila, ug nangamuyo Kaniya nga malooy 
kanako. Nanghangyo Kaniya sa pag-
pasaylo nako sa mga sala nga akong 
nahimo sa akong kinabuhi ug sa 
pagtabang kanako aron makasabut  
sa akong mabasa sa Basahon ni  
Mormon, aron masayud kon si Joseph 
Smith tinuod nga propeta, ug aron 
masayud kon ang Simbahan sa  
Mormon para ba gyud kanako.

Akong giablihan ang basahon nga 
may balaang pagtahud ug gibasa ang 

unang bersikulo nga akong 

nakita: “Ako mihimaya sa kayano; 
ako mihimaya sa kamatuoran; ako 
mihimaya sa akong Jesus, kay siya 
nagtubos sa akong kalag gikan sa 
impyerno” (2 Nephi 33:6). Miinit ang 
akong dughan ug mihilak ko. Ang 
mga pulong nakahatag gyud nako og 
kahayag sa paglaum—ang kahayag ni 
Kristo nga nagdapit kanako sa pag-
duol ngadto Kaniya.

Nagdangoyngoy, miluhod usab 
ko aron mag- ampo, nangamuyo 
sa Ginoo nga mogiya nako. Dayon 
akong giablihan ang basahon pag- 
usab ug misugod sa pagbasa sa 
unang kapitulo sa 1 Nephi. Napuno 
ko sa katingala sa dili matupngan 
nga gahum, kaputli, ug kamatuoran 
sa mga pulong ug pagpamatuod ni 
Nephi. Nagbasa ko hangtud alas- 2:00 
sa kaadlawon, ang Ginoo mibukas sa 
akong panabut samtang ako nagbasa.

Unom ka bulan ang milabay nabun-
yagan isip miyembro niining talagsaon, 
tinuod nga simbahan. Ako nasayud 
nga ang Ginoo mipanalangin kanako 
nga nakakaplag ug nakabasa sa Basa-
hon ni Mormon—ang basahon nga na-
kamugna sa akong hugot nga pagtuo 
ug pagpamatuod kang Jesukristo. ◼
Steve Rahawi, California, USA

Sa akong kwarto sa motel nakakita ko og 
maroon paperback nga giulohan og ang 

Basahon ni Mormon.



Niadtong gagmay pa among mga 
anak, mibalhin mi sa gamay nga 

balay nga may nindot nga nataran. Sa 
isig ka kilid sa atubangang pultahan 
adunay duha ka walay sulod nga mga 
tamnanan og bulak, ug bisan tuod 
ang akong kasinatian sa pagpana-
mon limitado lang, naghinam- hinam 
ko sa pagtanom og mga bulak niini. 
Mipalit ko og mga libro sa pagpana-
mom ug mi- order og mga katalog sa 
mga tanom ug binhi ug gitun- an kini 
pag- ayo.

Sa misunod nga pipila ka bulan 
giplano na nako ang akong pagta-
nom, giandam ang yuta, ug mitanom 
og sobra sa 200 ka mga saha. Nasayud 
ko nga molanat pa og pipila ka bulan 
sa dili pa nako makita ang resulta, 
apan kanunay gihapon nakong gisusi 
ang tanaman kon aduna nay nanubo. 
Sa sayo sa tingpamulak misugod 
na og bukhad ang akong mga 
bulak, nagsugod sa gagmayng 
purple nga irises ug dayon 
mga daffodil. Sa tunga- tunga 
sa tingpamulak ang akong 
mga kinahon nga tamnanan og 
bulak napuno sa nindot kaayo 
nga mga tulip. Ganahan ka-
ayo ko sa akong tanaman, 
ug kanunay kong nagling-
kod sa atubangan aron lang 
magtan- aw sa mga bulak.

Usa ka hapon ang among 
kwatro anyos nga anak nga 
babaye, si Emily, adunay kadula 
nga higala. Sa wala pa moabut 
ang inahan sa iyang higala aron 
kuhaon siya, ang mga babaye 
naglisud og agi sa pultahan sa 
kusina, napuno ilang bukton 
og mga tulip. “Tan- awa unsay 
among gidala para nimo,” mali-
payon silang misulti. Ilang gikut-
lig hapit kada bulak.

Ang mga tulip mamukhad 
kausa lang matag tuig. Nasubo 

NAGPATUBO BA KO OG MGA BATA O MGA BULAK?
ko og maayo—ang tanan nakong 
kahago, tanan nga paghulat. Gipuno 
namo ang akong mga plorera og mga 
bulak ug ang sobra gipadala sa higala 
ni Emily. Wala madugay, misumbong 
ko sa akong inahan kabahin sa nahi-
tabo, siya miingon, “Nan, maayo na 
lang nga nagpatubo ka og mga anak 
ug dili mga bulak.”

Nakaamgo ko nga kinahanglan 
nakong usbon akong panglantaw. 
Akong nahinumduman ang kanta sa 
Primary nga akong gikanta ngadto sa 
akong mga anak kabahin sa pagpun-
dok sa mga bulak:

Tanang bulak, alang kanimo 
Mama

Anaa ang gugma, ko sa matag 
bulak.1

Akong nakita ang pagkaguba sa 
akong tanaman, apan duha ka kwatro 
anyos nga batang babaye nakakita sa 
pagpadayag og gugma.

Ang pagtanom og bulak nangina-
hanglan og pailub, ug ang pagsabut 
sa sitwasyon sumala sa panglantaw sa 
akong anak mas nagkinahanglan og 
pailub. Apan ang pagkat- on og pailub 
isip inahan mas nakapaduol nako 
ngadto sa Ginoo. ◼
Paula Schulte, Missouri, USA

MUBO NGA SULAT
 1. “Mosuroy Ko Kanunay,” Songbook sa mga 

Bata, 109.
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Ang mga babaye 
naglisud og agi 

sa pultahan sa kusina, 
napuno ilang bukton 
og mga tulip. “Tan- awa 
unsay among gidala  
para nimo,” malipayon 
silang misulti.
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Ni Emmaline R. Wilson

Ang akong unang Dominggo 
isip estudyante sa Paris, France, 
natingala ko sa lain- laing mga 

tawo sa akong bag- o nga ward. Ang 
nag- conduct sa Relief Society kay usa 
ka matahum nga babaye gikan sa  
Eastern Europe. Pipila sa mga sister 
gikan sa West Africa mabinationg 
mipahulam nako sa ilang hymnbook. 
Usa ka Asian nga babaye kinsa gi-
hagoan og maayo paghubad iyang 
leksyon ngadto sa French nagtudlo  
sa usa sa labing makatandog sa ka-
singkasing nga leksyon nga akong 
nadungog sukad. Bisan og ako usa  
ka batan- ong Amerikana nga nag-
puyo 5,000 ka milya (8,045 km) gikan 
sa akong lungsod nga natawhan, mi-
bati ko nga daw anaa ra sa panimalay 

taliwala sa buotang mga babaye sa 
Simbahan. Kami gikan sa France, 
Cambodia, Ivory Coast, Ukraine, ug 
sa Estados Unidos—apan dili ra igsa-
payan ang kalainan sa edad ug kul-
tura. Usa ka diwa sa panag- igsoonay 
naghiusa kanamo.

Atol sa akong unang tuig sa kole-
hiyo, nakaamgo ko sa unang higayon 
sa sobrang kadaghan nga kaila nga 
mga sister nga nalakip ko. Nagtubo 
ko nga walay tinuod nga mga igso-
ong babaye, mao nga usahay mibati 
ko nga ako walay klaro nga ideya 
sa kahulugan sa panag- igsoonay sa 
kababayen- an. Samtang mapasalama-
ton ko sa akong talagsaong ginikanan 
ug igsoong mga lalaki, naghandum 
gihapon ko og igsoong babaye kang 
kinsa ko mopakigbahin, mokatawa 
ug mosinati sa kinabuhi. Hinoon, ako 
nakakat- on nga mosalig sa mga sister 
nga akong nakaplagan diha sa “pag-
kahiniusa sa pagtuo” (Mga Taga- Efeso 
4:13). Daghan nga mga kasinatian 
nagtudlo kanako nga ako makasalig 
niini nga mga matinud-anong mga 
babaye—tungod sa ebanghelyo ni 
Jesukristo, ako adunay mga igsoong 
babaye!

Ang kalibutan nagtudlo kanato 
nga kalainan sa pamilya, henerasyon, 
kultura, o personalidad makapalayo 
nato sa usag usa. Sa pagkatinuod, 

ang mga sister nagkahiusa pinaagi sa 
gugma, serbisyo, ug sa atong balaa-
nong panulundon isip mga anak sa 
Langitnong Amahan. Kining panag-
hiusa nakatabang nato sa pagtuman 
sa atong mga pakigsaad sa bunyag. 
Kita nagsaad nga “matinguhaon sa 
pag- ipon ngadto sa panon sa Dios, ug 
pagatawgon nga iyang mga katawhan, 
ug andam sa pagtambayayong sa usag 
usa nga mga alantuson, nga sila ma-
himo nga magaan;

“Oo, ug mga andam sa pagbangu-
tan uban niadto nga nagbangutan;  
oo, sa paghupay niadto nga nagkina-
hanglan sa kahupayan, ug mobarug 
ingon nga mga saksi sa Dios sa  
tanan nga mga panahon ug diha  
sa tanan nga mga butang, ug diha sa 
tanan nga mga dapit nga kamo ma-
himo nga maanaa” (Mosiah 18:8–9).

Moipon ngadto sa Panon sa Dios
Ang mga sister nagtinabangay 

sa usag usa sa pagtuman niadtong 
mga pakigsaad sa bunyag sa dag-
hang paagi. Si Ting Chang sa Taiwan 
“[miipon] sa panon sa Dios” samtang 
anaa sa high school. Tungod ang 
iyang pamilya anaa sa pinansyal nga 
kalisdanan, dili na lang maniudto si 
Ting aron makatigom para ibayad sa 
gasto sa pamilya, si Jina, usa ka klas-
meyt, nakamatikod niini. Ang mama 

MGA SISTER  
DIHA SA  

PAKIGSAAD
Isip mga disipulo ni 
Jesukristo, kitang 
tanan adunay mga 
sister kinsa naghi-
gugma ug nagsu-

porta kanato—bisan 
unsa pay sitwasyon 
sa atong pamilya.
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ni Jina nagsugod sa pag- andam 
og sobrang pagkaon matag ad-
law sa paniudto para ipakigbahin 
ngadto ni Ting. Sa wala madugay 
gidapit ni Jina iyang mga higala 
sa pagsimba uban kaniya. Ang 
mama ni Jina bag- ohay lang nag-
pamiyembro sa Simbahan, ug si 
Jina naminaw sa mga leksyon sa 
misyonaryo. Para kang Ting, ang 
ehemplo sa gugmang putli nga gi-
pakita niining mga babaye gamha-
nan, ug siya nagsugod na usab sa 
pagpatudlo sa mga misyonaryo.

Magdungan, silang Ting ug 
Jina mobasa sa mga kasulatan 
ug maghupot og journal sa ilang 
sagrado nga mga kasinatian. Ang 
ilang kasuod sa panag- igsoonay 
sa kababayen- an nagkalig- on sa 
dihang sila nagpabunyag sa sa-
mang adlaw. Karon, silang duha 
nagserbisyo og full- time nga mis-
yon aron sa pagpakatap sa kalipay 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sila 
si Jina, iyang inahan, ug si Ting 
nahimong managsuong babaye 
pinaagi sa pagsunod sa mga sum-
banan sa Dios ug sa pagpamatuod 
sa Iyang ngalan.

Motabang sa mga  
Palas- anon sa Uban

Ang mahigugmaong pagser-
bisyo mao ang laing timailhan 
sa tinuod nga panag- igsoonay sa 
kababayen- an. Ang manggiloy- 
ong pagserbisyo ug ang visiting 
teaching mao ang mga pamaagi 
sa Simbahan alang niana nga 
pagserbisyo. Si Jacqueline Soares 
Ribeiro Lima sa Brazil misaysay 
kon giunsa sa duha ka visiting 
teacher sa pagpanalangin sa iyang 
kinabuhi ug sa iyang pamilya 
human siya nahiling nga adunay 
bipolar disorder ug mibati nga 
dili na kanunayng makasimba: 
“Ang akong bana, si Vladimir, LIT
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gibuhat ang tanan sa pagtabang nako 
atol sa pinakalisud nga bahin sa sakit. 
Siya nag- inusarang nagsagubang sa 
lisud nga sitwasyon—hangtud duha 
ka talagsaon nga mga babaye gi- call 
isip akong mga visiting teacher.”

Kining duha ka babaye, sila si Rita 
ug Fátima, mipakita sa ilang gugma 
pinaagi sa pagkat- on og dugang 
kabahin sa disorder ug pagsuporta sa 
pamilya ni Jacqueline. Siya kanunay 
mibati sa ilang tinuod nga interes 
ngadto kaniya. Ang ilang pagserbisyo 
naglakip sa pag- host og gamay  
nga party alang kang Jacqueline ug 
pagpanahi og sinina alang sa iyang 
anak nga babaye. Sa katapusan, ang 
kinasingkasing nga mga kabalaka  
nila ni Rita ug Fátima nakatabang ni 
Jacqueline sa espirituhanong paagi,  
ug siya mibalik sa regular nga pag-
simba, inabagan sa ilang kalig- on.

Ang mga palas- anon sa atong mga 
sister ma- pisikal man, emosyonal, o 
espiritwal, talagsaon nga kita maka-
tabang inubanan sa gugma ngadto 
sa gikapoy nga batan- ong inahan, sa 
maulawon nga bag- ong Beehive, ang 
nag- inusara nga tigulang nga babaye, 
ang nabug- atan sa respnsibilidad nga 
presidente sa Relief Society. Ang mga 
babaye sa pakigsaad “malipay diha 
sa pagpangalagad ug maayong mga 
buhat” 1 ug sa ingon nangita ug nagta-
bang sa ilang mga sister kinsa nasubo 
o gikapoy.

Mobangutan uban Niadtong 
Nagbangutan

Ang mga babaye nga may hugot 
nga pagtuo nagsunod sa ehemplo sa 
Manluluwas sa higayon nga sila mo-
tabang nga may kalumo. Tingali wala 
nay mas maayo nga ehemplo diha sa 
kasulatan kabahin sa dili hinakog nga 
gugma kay ni Naomi sa Bethlehem 
ug sa iyang umagad nga babaye nga 
si Ruth nga taga- Moab. Si Ruth mipili 
sa pagserbisyo sa iyang ugangan nga 

babaye human namatay ang bana 
ug mga anak ni Naomi. Sa kasubo, 
si Naomi mihukom nga mobalik sa 
iyang nasud nga natawhan. Bisan 
tuod kini nga mga babaye gikan sa 
lain- laing mga kultural ug relihiyosong 
kaagi, sila nahimong mga higala sam-
tang sila nagsuporta sa usag usa sa 
matarung nga pagpakabuhi ug nagti-
nabangay sa mga pagsulay.

Ang ehemplo ug ang pagserbisyo 
ni Ruth talagsaon kaayo nga ang pag-
bangutan ni Naomi nahimong kalipay 
sa panalangin niya niining buotan nga 
umagad nga babaye ug sister diha sa 
ebanghelyo. Ang ilang kasuod lig- on 
kaayo nga ang ubang mga babaye, 
nakakita sa ilang gugma sa usag usa, 
miingon, “Bulahan ang Ginoo, nga . . . 
[gihatag kanimo] imong binalaye, nga 
nahigugma kanimo, ang labi pang ma-
ayo kanimo kay sa pito ka mga anak 
nga lalaki” (Ruth 4: 14–15).

Mohupay Niadtong  
Nagkinahanglan og Kahupayan

Usa ka mubo nga sulat gikan sa 
usa ka sister sa iyang ward mihupay 
ni Raihau Gariki sa Tahiti, kinsa gi- 
call isip magtutudlo sa Relief Society 
usa lang ka bulan human siya nag- 18 
anyos. Nakulbaan siya sa pagtudlo sa 
“mga inahan ug mga lola, mga babaye 
kinsa daghan na kaayo og nahibaloan, 
daghang naatubang mga pagsulay,  
ug nakasinati na og daghang mga bu-
tang.” Human sa iyang unang leksyon, 
siya nakadawat og “usa ka mubo nga 
sulat nga puno sa gugma” gikan sa 
usa ka babaye diha sa klase. Kining 
mubo nga sulat nakapalig- on sa iyang 
pagsalig sa kaugalingon, ug iya kining 
gipapilit sa iyang journal aron makata-
bang niya sa lisud nga mga panahon.

Ang mga sister diha sa ebang-
helyo mohupay ug motabang sa usag 
usa panahon sa kalisud. Si J. Scott 
Featherstone, usa ka presidente sa 
stake sa Utah, nahinumdom nga 

“Nagmaya 
kita sa daghan 
kaayo natong 
managlahi nga 
mga tahas isip 
kababayen-an 
sa Simbahan. 

Bisan sa daghang paagi manag-
lahi kita ug talagsaon, kita usab 
miila nga kitang tanan mga 
anak sa sama nga Langitnong 
Amahan, mao nga managsoon 
kita. Gihiusa kita sa tuyo sa 
pagtukod sa gingharian sa Dios 
ug diha sa mga pakigsaad nga 
atong gihimo.”
Bonnie L. Oscarson, Kinatibuk-ang  
Presidente sa Young Women, “Panag- 
igsoonay sa Kababayen-an: Nagkinahang-
lan Gayud Kita sa Usag Usa,” Liahona, 
Mayo 2014, 119. 
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gikuyugan iyang asawa sa pagbisita 
sa usa ka babaye diha sa ilang stake 
kansang bana bag- o lang nama-
tay. “Gigakos siya sa akong asawa, 
mihilak silang duha ug mihupay 
kaniya hangtud mibati siya nga gihi-
gugma.” Usahay ang panag- igsoonay 
sa kababayen- an ingon ana lang 
ka yano.

Mobarug isip mga Saksi sa Dios
Adunay dakong impluwensya 

nga mabati kon ang kababayen- an 
sa tanang kapanahonan maghiusa 
sa “pagbarug alang sa kamatuoran 
ug pagkamatarung.” 2 Ang atong 
panag- igsoonay sa kababayen- an 
diha sa ebanghelyo ni Jesukristo 
makapalig- on kanato, dili igsapayan 
sa sitwasyon nga atong giatubang sa 
nagkadautan nga kalibutan. Bisan ang 
batan- on kaayong babaye makabarug 
isip saksi: Jessica Vosaniyaqona sa  
California, USA, gitudloan sa ebang-
helyo pinaagi sa sayis anyos nga ba-
tang babaye sa iyang klase sa Primary, 
kinsa mipahinumdom ug mipamatuod 
kaniya sa kaimportante sa pamilya.

Ang tigulang nga mga sister impor-
tante nga mga ehemplo usab. Si Kimm 
Frost gikan sa Utah nakahinumdom 
sa daghan nga mga babaye kinsa 
nakaimpluwensiya kaniya nga magpa-
biling lig- on sa ebanghelyo, lakip na 
ni Ursula Squires. Si Kimm mihatag og 
gibug- aton: “Si Sister Squires nahimo 
nakong visiting teaching kompanyon 
sa dihang maayo pa iyang panglawas 
sa mga 90 anyos pa siya. Siya dili 
kaayo makakita o makadungog, apan 
siya hingpit nga mapahinunguron 
sa ebanghelyo. Siya wala gayud ma-
kapalta og simba ug matinud- anon 
niyang gibuhat ang visiting teaching. 
. . . Siya usa ka inspirasyon kanako.” 
Pinaagi man sa ehemplo o pinaagi sa 
pagpakigbahin sa pagpamatuod, ang 
mga sister mahimong magkahiusa nga 
mga disipulo sa Agalon.

Ang mga sister sa  
Simbahan sa Dios

Ako tinud- anayng nakakaplag og 
mga sister samtang nagtan- aw ko sa 
mga babaye nga “mobarug ingon nga 
mga saksi sa Dios sa tanan nga mga 
panahon ug diha sa tanan nga mga 
butang, ug diha sa tanan nga mga 
dapit” (Mosiah 18:9). Ako adunay 
oportunidad sa pagserbisyo og full- 
time nga misyon. Sa dihang miabut ang 
akong calling sa pagserbisyo sa Utah 
Salt Lake City Temple Square Mission—
ang bugtong misyon sa Simbahan nga 
tanan mga babaye—ako moangkon 
nga gikulbaan nga gilibutan sa daghan 
kaayong mga babaye. Dili nako angay 
mabalaka. Ang akong pagpamatuod sa 
panag- igsoonay sa kababayen- an mi-
lambo pag- ayo samtang makig- istorya 
ko sa daghan kaayong mga babaye 
kinsa mipamatuod sa Manluluwas 
sa ilang inadlaw- adlaw nga panglihok.

Ang akong unang gabii sa Pasko 
sa misyon, ang presidente sa misyon 
nako mipundok sa tanang mga sis-
ter aron magtan- aw og makapadasig 
nga salida. Usa ka higayon, ang salida 
nagpakita sa duha ka sister nga nagti-
nabangay sa usag usa sa pagbuntog sa 
makahadlok nga mga sirkumstansya. 
Natandog ko sa ilang panaghiusa. 
Samtang nagtan- aw ko sa salida ug 
sa tanang madasigon nga mga misyo-
naryo nga sister, ang Espiritu mipama-
tuod nako nga ang panag- igsoonay sa 
kababayen- an usa ka mahangturon nga 
relasyon nga gihan- ay sa atong Langit-
nong Amahan, ug ako kabahin niana. 
Pagkatalagsaon nga kamatuoran: kita 
wala mag- inusara, kay kitang tanan 
gihatagan sa Ginoo og mga sister. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA

MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Ang Pamahayag sa Kapunongan sa Kahu-

payan,” Ang Santos nga Babaye sa Ulahing 
Adlaw: Sukaranan nga Manwal alang sa 
mga Babaye (2000), xi.

 2. Personal nga Kauswagan sa Young Women 
(booklet, 2009), 2.

Ang mga babaye sa 
pakigsaad “nahimuot 

sa pagserbisyo 
ug sa maayong 

mga buhat” ug sa 
ingon nangita ug 

nagtabang sa ilang 
mga sister kinsa 

nasubo o gikapoy.
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Ni Katherine Nelson

Nahimutang sa tunga- tunga sa 
Toronto, Canada, ang Ken-
sington Market nagpakita sa 

lain- laing kultura sa tibuok kalibutan. 
Sa mga pig- ot nga dalan naglaray 
ang mga tindahan ug mga restawran 
nga nagpakita sa mga pagkaon sa 
daghang mga kultura—Salvadorian, 
Mexican, Peruvian, ug French, sa 
pangpagana. Sa bisan asa nga suok, 
makakita mo og basket nga mga ha-
yag ang kolor nga adunay mga prutas 
ug utanon, mga lamesa nga adunay 
init, flaky nga mga pastries, ug hayag 
nga tradisyonal nga mga sinina sa 
lain- laing kultura.

Ang lain- laing mga kultura sa 
Toronto naglangkob sa mga milalin, 
mga lumad, mga namakwit, ug  
mga estudyante. Si Jonathan Porter,  
25 anyos nga young adult nga nag-
puyo sa Toronto, miingon, “Ang pag-
serbisyo kauban ang mga miyembro 
gikan sa lain- laing mga background 
sa akong ward nakatabang nako nga 
makita ang kalainan sa mga kultura 
nga nagpalibut nako—lakip na ang 
akong Canadian nga kultura—ug ang 
kultura sa ebanghelyo. Nindot nga 
makita nga ang matag kultura naka-
palambo og mga hiyas nga gitudlo 
sa ebanghelyo nga matarung. Kini 

gidasig sa Espiritu Santo, nga naka-
tabang sa mga tawo nga makasabut 
sa usag usa ug milabaw pa sa ilang 
kaugalingong kultura.”

Nakita usab ni Jonathan ang im-
pluwensya sa ebanghelyo sa ilang 
mga tahas sa pagpangulo: “Bisan tuod 
ang mga lider adunay lain- laing mga 
estilo sa pagpangulo base sa ilang 
kultura, kini dili igsapayan. Sila gi- call 
sa Dios pinaagi sa pagpadayag sumala 
sa awtoridad sa priesthood, ug sila 
napanalanginan.”

Para kang Jonathan, ang institute 
nagtanyag og usa ka butang nga 
iyang gibahandi: “Nagtubo sa  
Toronto, wala koy daghang kaedad 
nga mga miyembro sa Simbahan, 
busa mobati ko nga luwas ug giabi- 
abi sa institute. Kami nagkahiusa sa 
among gugma sa ebanghelyo. Ang 
ubang mga tawo nakamatikod sa 
among pagpakabuhi, nakakita sa 
among mga sumbanan, ug nakaila 
nga kami talagsaon.”

Ang mga kasinatian ni Jonathan 
nagtudlo niya sa kaimportante sa 
gugma nga putli, “ang tiunay nga 
gugma ni Kristo” (Moroni 7:47). “Ang 
mga young adult sa institute lahi 
gayud, dili kanunay nga natural mo-
higugma sa usag usa,” siya miingon. 

“Akong nakat- unan nga ang gugma 
nga putli nagpasabut sa pagserbisyo 
sa uban, bisan sa ginagmay nga paagi, 
ug paghigugma kanila bisan asa man 
sila gikan.”

Kini nga gugma ug pagkalain- lain 
sa kultura nakapanalangin sa misyo-
naryo nga buhat. “Daghan kaayong 
mga tawo dinhi mga una o ikaduha 
nga henerasyon nga mga kinabig. 
Usahay ang mga tawo magpamiyem-
bro sa Simbahan dinhi ug mobalik 
sa ilang mga nasud ug ipakigbahin 
ang ebanghelyo ngadto sa ilang mga 
pamilya ug makalig- on sa ilang mga 
kultura. Para kanako, kana ang kabilin 
sa Simbahan sa Toronto.” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

M G A  P R O F I L E  S A  Y O U N G  A D U L T

 M
G

A 
LIT

RA
TO

 P
IN

AA
G

I N
I K

EV
AN

 A
SH

W
O

RT
H

Unsa ang bation 
nga mahimong 
matinud- anong 
young adult sa 

Ontario, Canada? 
Usa ka young adult 

mipakigbahin sa 
iyang kultura  
ug pagtuo.

TorontoPanaghiusa sa  
Kultura diha sa  
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Unsay nakapalahi sa pagkaon  
sa Toronto?
Daling makakita og daghang mga 
curry, African ug Mexican nga mga 
pagkaon. Adunay dakong komuni-
dad sa Jamaican, mao nga pipila sa 
akong paborito nga pagkaon kay roti, 
bugas ug gisantes, ug curried goat.

Unsay imong buhaton para sa 
kalingawan?
Ganahan ko nga magkat- on og mga 
pinulongan, ug ako nakapraktis uban 
sa akong mga higala. Komportable 
kong makasulti og lima ka pinulo-
ngan: Iningles, French, Haitian Creole, 
Portuguese, ug Tswana.

Unsa ang pagpakig- date sa 
Toronto?
Tungod kay daghang mga batan- on 
sa Toronto ikaduha nga henerasyon 
sa mga milalin, kon mopili ko og 
ika- date, makighimamat ko sa iyang 
ginikanan, kinsa nagbuhat gihapon 
sa ilang kultura ug mipakigbahin sa 
ilang tradisyonal nga mga pagkaon 
ngari nako. Kini makalingaw.

MGA KAMATUORAN KABAHIN 
SA CANADA
Ulohan: Ottawa
Mga pinulongan: Iningles ug French

ANG SIMBAHAN SA CANADA
187,982 ka mga Santos sa Ulahing 

mga Adlaw
327 ka ward
150 ka branch
7 ka misyon
8 ka templo

CANADA PINAAGI SA 
GIDAGHANON
34,568,211 ka mga tawo
44 nasudnong parke ug reserves
50 porsyento sa mga polar bear sa 

kalibutan nagpuyo sa Canada
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Kon ang inyong homework nagtipun- og ug 
nagduhaduha kon angay ba kining paning-
kamot, hinumdumi kining tambag gikan sa 

Unang Kapangulohan. Ang ilang mga pulong 
sa kaalam makatabang ninyo nga madasig 
nga humanon ang mga tun- anan nga may 
gamayng pag- aghat.

Tungod kay ang edukasyon adunay 
dakong impluwensya sa inyong kaugmaon 
ug “importante nga bahin sa plano sa 
Langitnong Amahan sa pagtabang kaninyo 
aron mahimong mas mahisama Kaniya” 

(Alang sa Kalig- on sa mga Kabatan- onan 
[2011], 9), inyong madiskobrehan nga kini 

angay sa matag paningkamot.
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Gustong makaangkon og maanindot  
nga kaugmaon? Pag- eskwela!

PAGPANGANDAM sa  
MGA OPORTUNIDAD SA KINABUHI

LANGITNONG PAGTULUN- AN
“Pipila sa mga leksyon sa kinabuhi nakat- unan gikan sa inyong 
mga ginikanan, samtang ang uban inyong nakat- unan gikan sa 
eskwelahan o sa simbahan. Hinoon, adunay mga higayon nga 
kamo masayud nga ang atong Langitnong Amahan nagtudlo 
ug kamo Iyang estudyante.”
“Who Honors God, God Honors,” Ensign, Nob. 1995, 48.

ANG DAGAT SA KINABUHI
“Ang kinabuhi sama sa dagat diin ang mga mapagarbuhon na-
paubos, ang tawo nga wala magbuhat sa ilang buluhaton ma-
kita, ug ang lider mopatigbabaw. Aron luwas nga makalawig 
ug makaabut sa gitinguha nga pier, kinahanglan nga ang tsart 
anaa sa kamot kanunay ug na- update. Kinahanglan ninyong 

makakat- on sa mga kasinatian sa uban, lig- ong mobarug 
sa mga baruganan, mopalapad sa inyong mga interes, 

makasabut sa mga katungod sa uban nga molawig 
sa samang dagat, ug masaligan sa pagbuhat sa 

inyong katungdanan.
“Ang inyong mga paningkamot sa pag- 

eskwela adunay dakong epekto sa inyong 
mga oportunidad human sa inyong pag- 
eskwela. Samtang kamo naningkamot nga 
makakuha og dakong grado, ayaw ibaliwala 
ang kaimportante nga tinuorayng makat- on.”

“Great Expectations” (Brigham Young University debosyonal, 
Ene. 11, 2009), 4; speeches.byu.edu.

Presidente Thomas S. Monson
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KINAIYA SA PAGKAT- ON
“Isip anak sa Dios, ang inyong desti-
nasyon, kon kamo naningkamot pag- 
ayo ug matinud- anon, ang mahisama 
Kaniya. Kana nagpasabut nga adunay 
usa ka butang nga tinuod nga dili ninyo 
makat- unan, tungod kay Siya nasayud sa 
tanang kamatuoran.

“Kadaghanan sa mga tawo mihu-
nong sa pagkat- on tungod sa kahadlok. 
Sila nahadlok nga sila dili makakat- on. 
Kamo dili na angay mahadlok kon 
kamo matinud- anon. Ang inyong 
pormal nga pag- eskwela mahunong tu-
ngod sa pipila ka rason, apan gusto ko 
nga masayud mo uban sa kasiguradoan 

GISUGO NGA MAGKAT- ON
“Alang sa mga miyembro sa Simbahan, 
ang edukasyon dili lamang usa ka maayo 
nga ideya—kini usa ka sugo. Kita gikina-
hanglan nga magkat- on ‘sa mga butang 
diha sa langit ug diha sa yuta, ug sa 
ilawom sa yuta; mga butang nga diha na, 
mga butang nga anaa, mga butang nga 
sa mubo nga panahon mahinabo; mga 

PAGPANGANDAM NAG- UNA  
SA PASUNDAYAG
“Ang pagpangandam sa mga oportu-
nidad ug responsibilidad sa kinabuhi 
hilabihan kaimportante. Kita nagpuyo 
sa nag- usab- usab nga katilingban. 
Grabe nga kompetisyon kabahin na sa 
kinabuhi. Ang tahas sa bana, amahan, 
apohan, tigsangkap ug tigpanalipod lahi 
na gyud kon ikompara sa nanglabay na 
nga henerasyon. Ang pagpangandam  
dili usa ka butang nga tingali o basin.  
Kini usa ka sugo. Ang karaan nga sangli-
tanan ‘Ikalipay kay wala masayri’ dugay 
nang nawala. Ang pagpangandam nag- 
una sa pasundayag.”
“Duty Calls,” Ensign, Mayo 1996, 43.

nga kamo makakat- on bisan unsay 
gusto sa Dios nga inyong makat- 
unan. Ang talagsaong mga tigkat- on 
nagtuo niini. Sila adunay kinaiya nga 
sila makakat- on.”
“Do What They Think You Can’t Do,” New Era,  
Okt. 1989, 6.

ANG GINOO NAKAILA KANINYO
“Ang inyong kinabuhi mabinantayong 
giamuma, sama sa akoa. Ang Ginoo 
nasayud sa unsay Iyang ipabuhat ninyo 
ug sa unsay inyong angay nga masayran 
aron buhaton kini. Mahimo kamong 
makasalig nga Siya nag- andam kaninyo 
og mga oportunidad aron makat- on. Dili 
ninyo hingpit nga maila kadtong mga 
oportunidad, sama nako. Apan kon in-
yong unahon ang espirituhanong butang 
sa inyong kinabuhi, kamo mapanalangi-
nan nga mobati nga nagiyahan ngadto 
sa usa ka butang, ug kamo mas madasig 
pa nga magkugi.”
“Real- Life Education,” New Era, Abr. 2009, 6.

butang nga anaa sa panimalay,  
mga butang nga atua sa layong dapit’ 
[tan- awa sa D&P 88:79–80].”
“Duha ka mga Baruganan alang sa Kaayohan,”  
Liahona, Nob. 2009, 57.

MAPAILUBONG 
PAGKAMAKANUNAYON
“Sa dihang nag- edad ako og 10 anyos, 
ang akong pamilya nahimong mga lang-
yaw sa bag- ong yuta. Kanunay akong 
buotan nga estudyante sa eskwelahan—
ingon niana, hangtud nga kami miabut sa 
West Germany. . . .

“Tungod kay daghan kaayong kuriku-
lum nga bag- o ug dili pamilyar kanako, 
naulahi ko. Sa unang higayon sa akong 
kinabuhi, nagsugod ako sa paghunahuna 
nga tingali dili gayud kaayo ko maayo 
sa pag- eskwela.

“Maayo gani kay aduna akoy  
magtutudlo kinsa mitudlo kanako  
nga magmapailubon. Iya akong gi-
tudloan nga ang malungtaron ug 
makanunayon nga buhat—mapada-
yunon nga pagpailub—makatabang 
kanako sa pagkat- on.

“Sa paglabay sa panahon, ang 
malisud nga mga subject nahimong 
mas klaro—bisan gani ang Iningles. Sa 
hinay- hinay misugod na ako sa pagka-
matngon nga kon makanunayon akong 
magpraktis sa akong kaugalingon, 
makakat- on ra ako. Wala kini moabut 
nga diha dayon, kondili uban sa pailub, 
miabut ra gyud.” ◼
“Ipadayon ang Pagpailub, Liahona, Mayo 2010, 57.

Presidente  
Thomas S. Monson

Presidente Henry B. Eyring

Presidente Dieter F. Uchtdorf

Presidente Henry B. Eyring
Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan

Presidente Dieter F. Uchtdorf
Ikaduhang Magtatambag sa 

Unang Kapangulohan
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Pag- angkon og edukasyon 
kay sa mohuman lang sa 

pag- eskwela.

PAGKAT- ON  

TINUD- ANAY

NGA 

UNSAON SA  

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I A

LE
X 

W
ES

TG
AT

E



 S e p t y e m b r e  2 0 1 4  51

K
A

BATA
N

-O
N

A
N 

Ni David A. Edwards
Mga Magasin sa Simbahan

“Pag- angkon og maayo nga edu-
kasyon.” Tingali mao kini ang 
labing komon nga tambag nga 

gihatag alang sa batan- on.
Apan bisan niadtong misunod niini 

nga tambag, adunay ingon og mas 
daghan og nakuha gikan sa ilang edu-
kasyon kay sa uban—ug wala lamang 
kita maghisgut kabahin sa mga grado 
o mga kurso o mga trabaho. Busa 
unsa man ang kalainan tali sa mga 
tawo kinsa tinud- anay nga “nahimong 
edukado” ug sa mga tawo nga igo 
lang “nakahuman og eskwela”?

Wala kaayo kini kalabutan sa natu-
ral nga abilidad kay sa piho nga  
mga prayoridad, mga kinaiya, ug  
mga kahanas, sama sa mosunod.

Mga Prayoridad
1. Tinguhaa ang espirituhanong 

pagkat- on. Aron masiguro ang in-
yong kalampusan, sunda ang tam-
bag ni Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan:

“Ang atong unang prayoridad 
kinahanglang mao ang espirituhanong 
pagkat- on. . . .

“. . . Ang pag- una sa espirituha-
nong pagkat- on dili mopalingkawas 
kanato gikan sa pagkat- on sa sekular 
nga mga butang. Hinoon, kini nag-
hatag og katuyoan sa atong sekular 
nga pagkat- on ug modasig kanato sa 
pagpaningkamot og maayo niini.

“Aron mahatagan og prayoridad 
ang espirituhanong pagkat- on, ki-
nahanglang mohimo kita og lisud 
nga mga pagpili kon unsaon nato 
paggamit ang atong panahon. Apan 
kinahanglan gayud nga dili mahimong 
ikaduha lamang ang espirituhanong 
mga butang. Dili gayud. Kana mo-
sangput ngadto sa trahedya.” 1

2. Pagtinguha og balanse. Ang 
pagbalanse nagpasabut nga klaro 
kamong nasayud sa inyong mga 
prayoridad. Ang paghimo sa pagba-
lanse mismo nga usa ka prayoridad 
makatabang kanimo sa pagmintinar 

og tukma nga panglantaw. Si Elder 
M. Russell Ballard sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles miingon: 
“Hinumdumi, ang masubrahan sa bi-
san unsa sa kinabuhi makawagtang sa 
balanse. Sa samang paagi, ang gamay 
ra sab kaayong importanting butang 
sa kinabuhi sama ra sab og resulta.” 2

3. Katulog og sakto. Kini ingon og 
gamay ra nga butang, apan ang sakto 
nga pagkatulog makahimo og da-
kong kalainan—ug mas maayo kay 
sa maghunahuna og mga paagi nga 
dili makatulog sa klase. Ang daghang 
gihimo nga mga pagtuon nagmatuod 
sa kaimportante sa igong panahon sa 
pagkatulog alang sa pagkat- on, apan 
daghang mga tawo nagsakripisyo niini 
alang sa lain- laing mga butang (kasa-
garan kalingawan). Siguroa nga naa 
kini sa inyong lista sa mga prayoridad. 
(Apan ayaw pasubrahi; tan- awa sa 
numero 2 sa ibabaw ug Doktrina ug 
mga Pakigsaad 88: 124.)

Mga Kinaiya
1. Responsable kamo alang sa in-

yong edukasyon (lakip ang inyong 
kapakyasan). Nakaila ba kamo og 
mga tin- edyer kinsa nagsalig gihapon 
sa tabang sa ilang mga ginikanan 
sa tanan nilang homework ug mga 
proyekto sa eskwelahan? o kinsa 

mopasabut sa ubos nga mga grado 
sa pag- ingon, “Ang magtutudlo nag-
lagot nako”? o pinaagi sa pagbasol sa 
uban pang mga kahimtang? Angkuna 
ang responsibilidad alang sa inyong 
edukasyon. Mahibulong kamo sa 
unsay inyong tinud- anay nga makat- 
unan ug kon unsa kamo ka mas 
malipayon.

2. Ang pag- angkon og tag- as nga 
mga grado dili parehas sa pagkat- on. 
Ayaw og saypi ang simbolo (ang 
grado) nga mao ang butang nga 
iyang girepresentar (pagkat- on 
ug paningkamot). Bisan og ang 
mga grado usa ka importante nga 
pagtimbang- timbang, hinumdumi 
nga ang kahibalo ug mga kahanas 
nga inyong naangkon mas impor-
tante kay sa bisan unsa nga grado, 
mataas man o mamubo. Uban niini 
nga kinaiya, mas sagad kamo nga 
matagbaw sa inyong mga grado.

3. Ang inyong kaugalingong bili dili 
angayng ibase sa mga butang sama sa 
mga ganti, grado, ug mga kurso. Kon 
kamo nakasabut sa inyong tiunay 
nga bili isip anak sa Langitnong Ama-
han, mahimo kamong magmalipayon 
may ganti man o wala ang inyong 
mga kalampusan. Maningkamot sa 
pagbuhat og maayo ug pagkab- ot sa 
inyong mga tumong sa edukasyon, 

“Ang masubrahan sa bisan unsa sa kinabuhi makawagtang sa  
balanse. Sa samang paagi, ang gamay ra sab kaayong importanting 

butang sa kinabuhi sama ra sab og resulta.” 
—Elder M. Russell Ballard
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apan ayaw itugot nga ang mga ganti 
maoy motino sa inyong bili.

4. Ang pagtrabaho og maayo mas 
importante kay sa “pagkaigmat.” 
Bisan kon kamo naghunahuna nga 
ang inyong natural nga mga abilidad 
makapasayon sa eskwelahan alang 
kaninyo kay sa uban, kamo kinahang-
lang motan- aw sa inyong kalampu-
san isip resulta sa kakugi imbis usa 
ka gasa nga anaa na ninyo sukad sa 
pagkatawo. Ug kon ang mga butang 
dili sayon nga moabut alang kaninyo, 
ayaw og hunong—ang pagtrabaho 
mohulip sa mga pagkulang. Kini nga 
kinaiya makaayo kaninyo sa tanang 
aspeto sa kinabuhi, ilabi na sa inyong 
pagpadayon gikan sa pag- eskwela 
ngadto na sa pagpanarbaho. Walay 
laktud nga paagi sa tinud- anay nga 
pagkat- on—dili kamo makapaaron- 
ingnon sa tibuok ninyong kinabuhi.

5. Daghan na kamo og nasayran, 
apan wala kamo masayud sa tanan. 
Hunahunaa ang mga koneksyon tali 
sa lain- laing mga butang nga inyong 
nakat- unan. Apan ayaw pagsulod sa 
bisan unsa nga sitwasyon nga mag-
hunahuna nga nasayud na kamo sa 
tanan—walay nasayud sa tanan. Kana 
nga kinaiya usa ka babag sa pagkat- on.

6. Ang pagkat- on mismo usa na ka 
ganti. Daghang mga tawo mag- istorya 

kabahin sa edukasyon isip usa ka 
paagi ngadto sa usa ka tumong—usa 
ka paagi nga moasenso sa kinabuhi, 
makaangkon og maayong trabaho, ug 
uban pa. Samtang mahimong tinuod 
kana, tinuod usab nga kamo mas 
malipayon ug mas makat- on pa kon 
kamo motan- aw sa pagkat- on isip usa 
na ka tumong. Ayaw pahisama niad-
tong kanunay lang mangutana, “Mo-
gawas ba kaha ni sa test?” o “Kanus- a 
kaha ni nato magamit pag- usab?”

7. Ayaw paglikay sa mga hagit tu-
ngod lang kay adunay posibilidad nga 
mapakyas. Kon mas andam kamo sa 
pagbuhat sa lisud nga mga butang 
karon, mas andam kamong moatu-
bang sa unsay moabut unya. Sama 
pananglit, ang mga tawo nga mopili 
sa tanan nilang mga klase base la-
mang sa kasayon niini wala mogamit 
sa kinatibuk- an nilang potensyal ug 
nagtago lang sa ilang mga talento.

8. Magkuryuso. Daghan kamo og 
makat- unan kon kamo kuryuso ug 
magpangutana. Usab, ang pagkain-
teresado sa mga butang makahimo 
kaninyo nga mas makapainteres nga 
tawo. Hinumdumi, ang pagkat- on ma-
hitabo sa tanang panahon, bisan asa, 
dili lamang sa eskwelahan.

9. Makahimo kamo niini. Adunay ka-
lainan tali sa lisud ug imposible. Ang 

inyong dalan sa pagkat- on mahimong 
lisud, apan makahimo kamo niini. 
Ang pagkat- on mao ang usa sa mga 
butang nga inyong gianhi sa yuta aron 
buhaton.

Mga Kahanas
1. Pagkat- on sa unsay inyong gimahal; 

higugmaa unsay inyong nakat- unan. Pa-
ngitaa ang mga butang nga matinud- 
anong makabayaw ug makapainteres 
kaninyo, ug buhata kini. Apan kat- uni 
usab unsaon sa pagtan- aw sa bili sa 
tanang butang nga gitudlo kaninyo.

2. Pagbasa alang sa kalingawan. Ma-
tag adlaw, pagbasa og usa ka maayo 
nga butang: mga libro, mga magasin, 
mga website, bisan unsa nga makaha-
tag og impormasyon o makapadasig. 
Kinsa kadtong mobasa og maayo nga 
mga materyal sa kinatibuk- an mas 
maayo sa eskwelahan ug magpuyo  
og buhong nga kinabuhi.

3. Hatagi og pagtagad kon giunsa 
nimo pagdumala ang stress. Ang pag-
matngon sa mga hinungdan sa inyong 
stress ug ang pagkasayud sa mga pa-
maagi sa pagpakunhod sa stress nga 
labing haum alang ninyo bililhon nga 
mga kahanas sa kinabuhi.

4. Pangayo og tabang kon gikina-
hanglan ninyo kini — ug pangutan- a ang 
mga tawo kinsa makatabang gayud. 
Motuo mo ug sa dili, ang pagpangayo 
og tabang usa ka kahanas. Ang pag- ila 
kon kamo wala nay mahimo ug ang 
pagpangayo og maayo nga tabang sa 
dili pa ulahi ang tanan adunay dakong 
og epekto sa inyong kinabuhi.

5. Pagdumala sa inyong oras. Ang 
pagdumala sa oras nagpasabut sa 
pagsiguro nga ang mga butang nga 
inyong giingon nga maoy inyong 
mga prayoridad sa tinuoray mao ang 
inyong mga prayoridad. Pagpangita 
og usa ka sistema nga komportable 
alang kaninyo ug nga makatabang 
kaninyo nga makab- ot ang inyong 
mga tumong. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Henry B. Eyring, “Real- Life Education,”  

New Era, Abr. 2009, 5.
 2. M. Russell Ballard, “Pagbalanse sa Inyong 

Kinabuhi,” Liahona, Sept. 2012, 50.

Pagbasa alang sa kalingawan. Matag adlaw, pagbasa og usa 
ka maayo nga butang: mga libro, mga magasin, mga website, 
bisan unsa nga makahatag og impormasyon o makapadasig.
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NADALA NGADTO SA  
MAS MAKAPAINTERES  

NGA DAPIT
“Pangitaa ninyo gikan sa labing maayo nga mga basahon ang 

mga pulong sa kaalam; pangitaa ang pagtulun- an, gani pinaagi 
sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo”

(Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118).
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Ni Richard M. Romney
Mga Magasin sa Simbahan

Isip usa ka 17 anyos nga batan- on sa 
Arizona, USA, si Kathy R. kanunay 
mopasabut sa iyang mga paryente sa 

piho nga mga butang nga buhaton— 
o dili buhaton sa usa ka Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.

“Nakahinumdom ko nga nakig- 
istorya sa akong iyaan usa ka higa-
yon niana,” miingon si Kathy. “Siya 
miingon, ‘Ang inyong simbahan wala 
magtugot ninyo nga manigarilyo o 
moinom, di ba?’ Giingnan nako siya 
nga ang Simbahan nagtudlo nga 
ang pag- inom ug pagpanigarilyo dili 
maayo apan ang Langitnong Amahan 

nagtugot kanako sa kagawasan sa 
pagpili, ug nasayud sa unsay akong 
nasayran, ako nagpili nga dili maniga-
rilyo o moinom.”

Si Kathy miingon nga sa iyang 
sitwasyon kini mas maayo nga tubag 
kay sa pag- ingon, “Ang pagpanigarilyo 
ug pag- inom batok sa akong mga 
sumbanan,” bisan og usahay mahi-
mong kana angay kaayo nga tubag.

“Ang akong iyaan naghunahuna 
nga ang mga simbahan mopugos sa 
mga tawo nga magmasulundon, busa 
sa dihang ako gipasabut nga kita 
adunay kabubut- on, siya interesado 
kaayo sa unsay akong isulti,” miingon 
si Kathy. “Sa dihang akong gipasabut 
nga naghimo ko og personal nga mga 

tumong alang sa akong kaugalingon 
nga dili manigarilyo o moinom, an-
dam siya nga mosuporta kanako.”

Himoa nga ang Pag- amuma  
Kabahin sa Pagpakigbahin

Sama sa gipakita sa kasinatian ni 
Kathy, mas sayon ang pagpasabut sa 
mga sumbanan sa Simbahan ngadto 
sa uban kon kamo magsugod pinaagi 
sa pagpangutana sa inyong kaugali-
ngon kon unsa ang inyong nahibaloan 
mahitungod sa mga tawo nga inyong 
makaistorya. Unsa ang nagdasig sa 
ilang mga pangutana? Kuryuso lang 
ba sila mahitungod sa unsay inyong 
gituohan? Direkta ba ang ilang mga 
pangutana ug nangita og diretso nga 

Kon mas maayo ninyong masabtan ang uban, mas makatabang kamo  
kanila nga makasabut sa inyong mga sumbanan.

Kon ang Inyong mga  

MASAYUD KON NGANO

MGA LEKSYON SA 

DOMINGGO

Hilisgutan Niining Bulana:  

Mga Kasugoan

Higala Gusto nga  
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tubag, o sila ba nag- ukon- ukon, nang-
hinaut nga kamo makasabut sa ilang 
panglantaw una sila mosalig sa inyong 
tambag? Unsa man ang ilang intere-
sado nga madunggan?

Mahimong makaangkon kamo og 
hunahuna o pagbati gikan sa Espiritu 
kabahin sa unsay makatabang kanila. 
Kon mao, sunda ang pag- aghat. Dili 
kinahanglang mohimo kamo og taas 
nga pagpamulong sa inyong gituo-
han o makiglalis kabahin sa doktrina. 
Pakig- istorya lang. Ipasabut lang ang 
espirituhanon nga mga tumong nga in-
yong gihimo alang sa inyong kaugali-
ngon ug giunsa ninyo kini pag- ugmad.

Hinumdumi nga makatarunganon 
lang nga ipahibalo kanila nga wala 
kamo magbaton sa tanan nga mga 
tubag, apan kamo mahimong mopaila 
kanila ngadto sa uban, sama sa mga 
misyonaryo, kinsa makatabang kanila 
nga makita ang unsay ilang gipangita.

Hinumdumi, dili kini mahitungod 
sa unsay inyong gustong isulti; mahi-
tungod kini sa unsay andam nila nga 
madungog. Hatagi og higayon nga 
kamong duha makapadayag sa inyong 
mga pagbati ug yanong mopakigbahin 
sa unsay inyong gituohan. Ilakip ang 
inyong pagpamatuod kon angay ug tu-
guti ang Espiritu Santo nga mosaksi sa 
kamatuoran. Mao kana ang pinakama-
ayong paagi sa pagtabang sa uban nga 
makasabut unsa ang mga sumbanan 
ug ngano nga kamo mosunod niini. 
(Tan- awa sa 1 Nephi 10:17–19.)

Ang Ehemplo sa Pagsunod  
sa Ebanghelyo

Si Laurent B. sa France nakahinum-
dom kon unsa ang bation sa tawo nga 
mao mismo ang nangutana. Isip usa 
ka 15 anyos nga tin- edyer nga mitam-
bong sa mga miting sa Simbahan sa 
unang higayon, siya nadani sa kalipay 
sa mga miyembro, ilabi na sa mga 
kabatan- onan.

“Daghan ko og mga pangutana,” 
siya miingon. “Dili sama sa mga 

estudyante sa akong eskwelahan, sila 
dili manigarilyo o moinom ug ang 
batan- ong mga lalaki ug batan- ong 
mga babaye mipakita og dakong pag-
tahud sa usag usa. Ang tanan ingon 
og adunay direksyon ug katuyoan,  
ug madanihon kaayo kadto kanako.”

Iyang nahigala sila si Jean- 
Michel L., 16, ug ang iyang igsoong 
babaye, si Eva, 14. “Sila mipasabut nga 
ang Pulong sa Kaalam naghatag og 
mga baruganan alang sa himsog nga 
pagpuyo,” mihinumdom si Laurent. 
“Sila mipakigbahin sa ilang mga pag-
bati kabahin sa kaputli ug mipasabut 
nga kini usa ka sugo gikan sa Langit-
nong Amahan, kinsa gusto nga kita 
mahimong matinud- anon nga mga 
bana ug asawa sa kahangturan.

“Wala lamang sila basta mipasabut 
sa ilang mga sumbanan kanako, apan 
ako mismong nakita nga sila nagbu-
hat sa unsay ilang gituohan,” si  
Laurent miingon. “Kon magsunod 
kamo sa mga sugo magmalipayon 
kamo, ug ang inyong kalipay ma-
katabang sa mga tawo nga gustong 
mahibalo ngano nga ingon ana ang 
inyong pagpuyo.”

Ang kasinatian ni Laurent nagtudlo 
kaniya nga ang sinag- ulo nga mga 
tubag dili ang labing maayong paagi 
sa pagpakigbahin unsa ang imong na-
hibaloan. Ang labing maayo nga paagi 
mao ang pagsunod sa unsay inyong 
gituohan. Dayon sama sa gisulti sa 
kasulatan, “andam kamo kanunay sa 
pagtubag kang bisan kinsa nga ma-
ngutana sa hinungdan sa paglaum nga 
anaa kaninyo.” (1 Pedro 3:15). ◼

APIL SA PAG- 
ISTORYAHANAY
Mga Butang nga Mahimo 
Ninyong Buhaton:
•  Irekord sa inyong journal ang in-

yong mga kasinatian sa pagsunod 
sa mga sumbanan sa Simbahan 
ug sa pagpakigbahin niini ngadto 
sa uban.

•  Panahon sa miting sa pagpuasa 
ug pagpamatuod o mga miting  
sa kabatan- onan, ipakigbahin  
ang inyong pagpamatuod sa  
mga sumbanan sa Ginoo.

•  Basaha ang pakigpulong sa 
kinatibuk- ang komperensya nga 
“Pagpangandam Nagdala og 
mga Panalangin,” ni Presidente 
Thomas S. Monson (Liahona, 
Mayo 2010, 64). Siya naghis-
gut kabahin sa pagpakig- date, 
panaghigalaay, pagkamatinuoron, 
ug uban pang mga sumbanan. 
Hunahunaa ang paghimo og lista 
sa mga tambag nga gusto ninyong 
sundon.

MAS DAKO  
NGA RASON
“Tingali moingon ang 
uban, ‘Tingali dili ko 
makasunod sa inyong 
mga sumbanan.’ Mas 
dako kana nga rason 

nga [makig- uban kanamo]! Ang Simbahan 
gihimo sa pag- alima sa dili perpekto, sa 
naglisud, ug sa nagluya. Puno kini sa mga 
tawo kinsa nagtinguha sa tibuok nilang 
kasingkasing sa pagsunod sa mga sugo, 
bisan dili pa sila hanas niini.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang  
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, “Dali  
Pakig- uban Kanamo,” Liahona, Nob. 2013, 23.

PUNDOK NGA DILI 
MAMALIKAS
Tan- awa kon giunsa sa usa ka batan- on, 
pinaagi sa pagpasabut sa iyang mga 
sumbanan, nga nakadawat og lokal, 
nasyonal ug internasyonal nga pagtagad: 
lds.org/go/nocussing.
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Ni Joseph Sengooba

Nag- eskwela ko sa usa ka eskwelahan nga gidumala 
sa usa sa mga simbahan sa akong nasud. Dili pa 
lang dugay gipili ko sa akong mga klasmeyt nga 

maoy magtatambag sa among klase. Usa ka adlaw sam-
tang nagplano ko unsa ang itudlo, akong nakit- an ang usa 
ka booklet sa Simbahan mahitungod sa balaod sa kaputli. 
Mihukom ko sa pagtudlo sa akong mga klasmeyt kabahin 
sa kaputli ug nangayo sa full- time nga mga misyonaryo og 
mga booklet, nga akong gipanghatag atol sa leksyon.

Human sa akong leksyon, daghang mga estudyante 
ang gustong masayud og dugang kabahin sa Simbahan, 
mao nga ako silang gitudloan ug mihatag kanila og du-
gang nga mga materyal sa Simbahan, lakip na ang Basa-
hon ni Mormon. Wala ako masayud nga wala kini tuguti 
sa pangulong magtutudlo.

Usa ka adlaw siya mitawag kanako ngadto sa iyang 
opisina ug nangutana kanako asa nga simbahan ako mag-
tambungan. Dihang misulti ko niya, iya kong gipangutana 
nganong nanghatag ko sa “Biblia” sa 
Simbahan ngadto sa mga estudyante. 
Giingnan nako siya nga ang akong 
gihatagan kadto rang nangayo niini.

Human sa taas nga panag- istorya 
kabahin sa Simbahan, diin iyang gi-
klaro nga nagtuo siya nga dili kini ang 
Simbahan sa Dios, siya miingon ka-
nako, “Nasayud ko nga wala kay mga 
ginikanan, apan pasayloa ko—kina-
hanglan ka nga mobiya sa akong 
eskwelahan tungod kay makabig 
nimo ang daghan sa akong maayo 
nga mga estudyante nianang imong 
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simbahan.” Siya miingon kanako nga mopili tali sa Sim-
bahan ug sa akong edukasyon.

Mipatawag siya og usa ka tigum ug misulti sa eskwe-
lahan nga wala na ako tuguti nga maka- eskwela didto 
tungod kay sakop ko sa Simbahan sa Mormon ug nga 
ang bisan kinsa nga estudyante nga mosunod kanako 
kinahanglang mobiya.

Human sa katiguman, nangutana siya kon unsay 
akong hukom: ang akong simbahan o akong edukas-
yon. Akong gibati ang Espiritu nga nagsulti kanako sa 
pagbarug sa unsay akong nahibaloan: nga ang Ginoo 
mipahiuli sa Iyang tinuod nga Simbahan. Akong gi-
pakigbahin ang akong pagpamatuod ngadto kaniya 
sa akong pagbiya. Iya kong giingnan nga mobalik sa 
sunod semana aron sa pagkuha sa sulat nga nagpakita 
nga wala na ko mag- eskwela didto.

Sa dihang miadto ko pagkasunod semana, nausab ang 
iyang hunahuna! Wala na ko niya papahawaa sa eskwe-

lahan. Nalipay kaayo ko, labi na tungod 
kay akong gibarugan ang unsay akong 

nasayran nga tinuod.
Kini nga kasinatian mitudlo 

kanako sa kanunay nga barugan 
ang unsay atong nahibaloan nga 

tinuod. Ang Ginoo kanunay anaa 
alang kanato. Kon akong gilimud ang 
Simbahan, ang mga estudyante makai-
ngon nga ang akong gitudlo kanila dili 
tinuod, apan karon sila nasayud nga 
ako nasayud sa kamatuoran. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Central Region, 
Uganda.

Kon dili nako ilimud ang Simbahan, kinahanglan nako nga mobiya sa akong eskwelahan.

NASAYUD KO UNSAY  
KINAHANGLAN NAKO NGA BUHATON
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Ang Manluluwas mitudlo:  
“Higugmaa ninyo ang inyong 

mga kaaway, ug pag- ampo kamo 
alang sa mga magalutos kaninyo” 
(Mateo 5:44). Kini nga sugo dili 
sayon nga sundon, tungod kay kini 
sukwahi sa atong kinaiya—nga, 
sukwahi sa kinaiyanhon nga tawo 
(tan- awa sa Mosiah 3:19). Busa asa 
kita magsugod? Ania ang pipila ka 
mga ideya.

•  Paningkamot nga lantawon ang 
tanang tawo isip mga anak sa La-
ngitnong Amahan. Dili lang kini 
maayo nga ideya; kini ang reya-
lidad. Ikulit kini diha sa inyong 
kasingkasing, ug ang inyong 
inter- aksyon mausab.

MUBO UG DIREKTA

Unsaon ninyo pagsulbad sa problema 
sa inyong higala mag- agad sa ka ser-

yuso niini. Sama pananglit, siya tingali 
nagsaway sa iyang kaugalingon aron 
makita nga mapaubsanon o makakuha 
og pagdayeg o mga pagdasig gikan sa 
uban. Kon mao, padayon ug dasiga siya 
apan usab paningkamuti sa hinay- hinay 
nga dili na kaayo siya mo- focus sa iyang 
kaugalingon ug mas mo- focus na ngadto 
sa uban. Mao kana ang paagi nga maka-
kita siya og mas dakong katagbawan ug 
bili sa kaugalingon, ingon man usab sa 
tinuod nga pagkamapainubsanon.

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, miingon: “Dili nato 
madiskubrihan ang pagpaubos pinaagi 
sa dili kaayo paghunahuna sa atong 
kaugalingon; atong madiskubrihan 
ang pagpaubos pinaagi sa dili 
kaayo paghunahuna kabahin 
sa atong kaugalingon” (“Garbo 
ug ang Priesthood,” Liahona, 
Nob. 2010, 58). 

Kon ang problema ingon og 
mas grabe pa—kon kamo nag-
tuo nga siya nag- antus gikan sa 
dakong depresyon—i- awhag 
kaniya nga makig- istorya sa 
iyang mga ginikanan, mag-
tatambag sa eskwelahan, o 
sa iyang bishop. O adtoa sila 
mismo ug ipasabut ang si-
twasyon. Sila makasiguro nga 
makuha niya ang tabang nga 
iyang gikinahanglan, lakip ang 
propesyonal nga tabang kon 
gikinahanglan. ◼

•  Pag- ila nga ang matang sa gugma 
nga gisugo kanato sa Manluluwas 
nga maanaa kita sa tinuoray usa 
ka gasa gikan sa Dios, busa “pag- 
ampo ngadto sa Amahan uban 
sa tibuok kusog sa kasingkasing, 
nga [kamo] unta mapuno niini 
nga gugma, diin siya mitugyan 
diha sa tanan kinsa tinuod nga 
mga sumusunod sa iyang Anak, 
nga si Jesukristo” (Moroni 7:48).

•  Pangita og gagmay nga mga 
paagi sa pagserbisyo niadtong 
dili mabination. Wala kamo ma-
sayud nga kini makatabang nila 
nga mausab, apan bisan kon sila 
wala mausab, kamo nahimong 
mas buotan tungod sa inyong 
pagkamabination.

•  Pagpakigbahin sa ebanghelyo 
ngadto kanila, bisan lang sa 
pagsulti og direkta ug lig- on nga 
pagpamatuod sa yano nga kama-
tuoran—sama sa, “Kitang tanan 
mga anak sa Dios.” ◼

Unsaon nako sa pagpakita og  
gugma sa mga tawo nga dili 

mabination ngari kanako?

Aduna koy higala kinsa  
kanunay nga dauton 

ang iyang kaugali-
ngon. Unsaon nako sa 
pagtabang kaniya 

nga mas maayo 
ang bation sa iyang 

kaugalingon?
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“Padayon sa unahan uban sa hugot nga pagtuo” mao ang hugpong 
sa mga pulong nga kinahanglang mogiya sa atong mga kinabuhi.

Ni Elder  
Kazuhiko 
Yamashita
Sa Seventy

Diha sa Japanese 
nga hubad sa 
himno “Called 

to Serve” (Himno, nu. 
249), ang Iningles nga 
mga pulong onward 
ug forward gihubad 
isip susume. Kana nga 
pulong dunay mahi-
nungdanon nga ka-
hulugan alang kanako 
tungod sa usa ka 
panghitabo pipila ka 
tuig na ang milabay 
dihang ako pa ang 
presidente sa stake  
sa Fukuoka, Japan.

Ang Presidente  
sa Simbahan, si  
Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), mibisita, 

ug gihangyo ko nga 
ubanan siya. Atol sa 
usa ka miting, 300 
ka full- time nga mga 
misyonaryo nagpun-
dok aron maminaw sa 
propeta. Ang Espiritu 
Santo mipuno sa 
chapel, ug daghan 
kanamo nakahilak sa 
kalipay. Kami na-
nganta og “Called to 
Serve” sa Japanese, 
gibalik- balik sa maka-
daghan ang susume, 
susume. Si Presidente 
Hinckley nangutana 
sa presidente sa 
misyon, naglingkod 
tapad kaniya, “Unsay 
gipasabut sa susume ?”

“Kini nagpasabut 
nga ‘mopadayon sa 
unahan,’” mitubag 
ang presidente sa 
misyon.

Nindot kaayo ang 
miting. Si Presidente 
Hinckley miawhag 
ug midasig sa mga 
misyonaryo. Pagka-
human, siya miwara- 
wara kanila sa 
panamilit ug mibiya 
sa building. Samtang 
misulod siya sa akong 
sakyanan aron mo-
balik sa hotel, siya 
misulti og usa ka pu-
long ngari kanako, sa 
Japanese: “Susume!”

Usa ka Talagsaon 
nga Mensahe

Kana nga pulong 
nahimong usa ka 
motto alang kanako: 
“Padayon sa unahan! 
Mahimong positibo! 
Atubanga ang uma-
abut uban sa hugot 
nga pagtuo! Kini ang 
sama nga mensahe 
nga gihatag ngadto 
sa mga kabatan- onan 
sa Simbahan diha sa 
panapos nga seksyon 
sa Alang sa Kalig- on 
sa Kabatan- onan. 
Human giribyu ang 
mga panalangin nga 
moabut gikan sa 
pagkamasulundon 
sa mga sumbanan sa 
Ginoo, diha sa sek-
syon nga giulohan 
og “Padayon uban sa 
Hugot nga Pagtuo,” 
kini nag- ingon: “Sam-
tang kamo mohimo 
niining mga butanga, 
ang Ginoo mohimo 
og daghan sa inyong 
kinabuhi kay sa 
inyong mabuhat sa 
inyong kaugalingon. 
Siya modugang sa 
inyong mga oportu-
nidad, mopalapad sa 
inyong panan- aw, ug 
molig- on kaninyo. 
Siya mohatag kaninyo 
sa tabang nga inyong 

gikinahanglan aron sa 
paglahutay sa inyong 
mga pagsulay ug mga 
hagit. Makaangkon 
kamo og mas lig- on 
nga pagpamatuod ug 
makakaplag sa tinuod 
nga kalipay samtang 
kamo makaila sa in-
yong Amahan sa Langit 
ug sa Iyang Anak, nga 
si Jesukristo, ug mobati 
sa Ilang gugma alang 
kaninyo” ([2011], 43).

Ang ebanghelyo 
nagtudlo kanato nga 
magpadayon uban 
sa hugot nga pagtuo. 
“Pangita, ug kamo ma-
kakaplag; pagtuktok, 
ug kamo pagaablihan.” 
(Mateo 7:7). Alang ka-
nako, kini nagpasabut 
og susume.

Usa ka Nabantug 
nga Istorya

Ang samurai mao 
ang halangdon nga 
militar sa medieval 
ug sayo nga bahin sa 
modernong Japan. Ang 
mga Hapon maghisgut 
gihapon mahitungod 
sa usa kanila, si Ryoma 
Sakamoto, kinsa nama-
tay niadtong 1867. Ang 
usa sa mga rason nga 
inila gihapon siya kaayo 
tungod kay siya kanu-
nayng adunay positibo 

Susume!
M

G
A 

PA
G

HU
LA

G
W

AY
 P

IN
AA

G
I N

I J
UL

IA
 Y

EL
LO

W



K
A

BATA
N

-O
N

A
N 

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I J

UL
IA

 Y
EL

LO
W



60 L i a h o n a

nga kinaiya. Siya wala 
mahadlok ni bisan 
kinsa o bisan unsa nga 
butang. Miadto siya 
sa bisan asa diin siya 
gikinahanglan. Nada-
sig sa sumbanan nga 
ang tanan nga mga 
tawo gimugna nga 
patas, naningkamot 
siya og maayo sa pag- 
establisar og usa ka 
bag- o nga gobyerno. 
Apan siya gipatay, ug 
gani sa dihang siya 
gidunggab makadag-
han pinaagi sa espada 
sa laing samurai, siya 
wala mohunong. Siya 
misulay sa pagbarug 
ug paglakaw sa una-
han. Kini nabantug 
kaayo nga istorya sa 
Japan.

Ako nakasabut nga 
kitang tanan adunay 
mga hagit ug mga 
pag- antus, ug usahay 
kita mobati nga kita 
giatake sa atong mga 
kaaway. Si Satanas 
motintal kanato nga 
mahimong negatibo 
sa atong hunahuna 
ug mawad- an sa 
paglaum.

Apan ako mo-
pamatuod kaninyo 
nga ang ebanghelyo 

naghatag kanato og 
kalig- on sa pagsulti og 
susume ug pagpada-
yon. Ang ebanghelyo 
dili mohatag kanato 
og negatibo nga mga 
mensahe. Kita kina-
hanglan nga mobarug 
ug molakaw sa una-
han uban sa hugot 
nga pagtuo, kay ang 
Ginoo nagsaad kanato 
nga kita dili mabun-
tog. “Ug ang Ginoo 
mao ang magauna ka-
nimo; siya magauban 
kanimo, ikaw dili niya 
pasagdan, ni pagabi-
yaan ka niya: dili ka 
magmahadlok, dili ka 
magmaluya” (Deute-
ronomio 31:8).

Ang Tinubdan  
sa Kalipay

Akong minahal 
nga mga higala, 
gusto nako nga kamo 
magmalipayon. Ang 
tinuod nga kalipay 
kinahanglang natukod 
diha sa kahibalo nga 
ang atong Langitnong 
Amahan buhi. Siya 
nahigugma ug nakaila 
sa matag usa kanato. 
Siya nasayud sa tanan 
mahitungod kanato — 
atong mga kahuyang, 

kalig- on, maayo nga 
mga punto, ngil- ad 
nga mga punto, mga 
hagit, ug pag- antus. 
Tungod sa Iyang 
gugma alang kanato, 
Siya mipadala sa 
Iyang Anak aron sa 
pagluwas kanato. Si 
Jesukristo mao ang 
akong Manluluwas. 
Siya ang Manluluwas 
sa akong pamilya. Siya 
mao ang inyong Man-
luluwas. Siya naggiya 
kanato. Siya nangulo 
kanato. Ako nasayud 
nga kini nga Simbahan 
mao ang Iyang Sim-
bahan, ug ako nasa-
yud nga si Presidente 
Thomas S. Monson 
mao ang atong buhi 
nga propeta.

Mosaad ako ka-
ninyo nga kon kamo 
magbaton og positibo 
nga kinaiya ug mag-
tinguha og maayong 
mga butang, makaba-
ton kamo sa Espiritu 
Santo uban kaninyo. 
Kon kamo maghuna-
huna sa Dios ug sa 
maayong mga butang, 
ang Espiritu Santo 
mogiya kaninyo. 
Makahimo kamo sa 
pag- awhag sa inyong 
kaugalingon sa “pag-
padayon sa unahan”, 
ug bisan pa sa inyong 
mga pagsulay, uban 
sa hugot nga pagtuo 
kamo magpadayon. ◼

KABATAN- ONAN

“Samtang kita magpadayon, 
maningkamot sa pagpa-
kabuhi kon unsay gikina-
hanglan natong buhaton, 
sigurado kitang makadawat 

og tabang gikan sa Ginoo.”
Presidente Thomas S. Monson, “Magmakusganon Ka ug 
Magmaisug,” Liahona, Mayo 2014, 69.

MAKAHIMO KAMO NIINI

Ang ebanghelyo usa ka mensahe sa paglaum. 
Bisan kon kamo nawad- an og kadasig, ma-

kahimo gihapon kamo sa pagpadayon sa unahan 
uban sa hugot nga pagtuo. Ania ang pito ka mga 
sugyot nga makatabang kaninyo.

1.  Pagpakita og kakugi matag adlaw. Pag- ampo. 
Pagtuon sa mga kasulatan. Pagsunod sa mga 
sugo. Pagtambong sa mga miting ug seminary. 
Pag- apil sa family home evening.

2.  Paghinulsol. Kon kamo masayop, pangayo  
og pasaylo.

3.  Paminaw sa Espiritu Santo. Sunod sa Iyang 
mga pag- aghat.

4.  Paglig- on sa pagsalig. Paluyohi ang inyong 
mga lider. Dawata ang matarung nga mga 
pagtulun- an sa inyong mga ginikanan.

5.  Pagkat- on mahitungod sa Manluluwas.  
Paduol ngadto Kaniya, ug Siya mopaduol 
nganha kaninyo (tan- awa sa D&P 88:63).  
Ang Espiritu mopamatuod nga Siya buhi.

6.  Pag- focus gawas sa imong kaugalingon. Ang 
labing maayong paagi sa pagkaplag sa inyong 
kaugalingon mao ang pagwagtang sa inyong ka-
ugalingon diha sa pagserbisyo sa uban (tan- awa 
sa Mateo 10:39; 16:25).

7.  Ayaw gayud paghunong. Hinumdumi nga ang 
Langitnong Amahan nahigugma kaninyo. Siya 
adunay pagsalig diha kaninyo, busa pagbaton 
og pagsalig diha sa inyong kaugalingon.

KALIG- ON  
PINAAGI SA  
MGA SUMBANAN
Pagkat- on og dugang  
pinaagi sa pagbisita sa  
page sa For the Strength of 
Youth sa standards.lds.org.

PA DAYO N  U B A N  S A  H U G OT  N G A  PAGT U O
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Ni Daniel Maurício dos Santos

Ang akong labing suod nga hi-
gala miadto sa simbahan uban 
kanako sa miaging duha ka 

semana. Apan sa dihang ako siyang 
gidapit pag- usab, siya miingon nga 
dili siya mouban kanako. Gusto niya 
nga malingaw sa tapos sa semana 
pinaagi sa pagkatulog og dugay ug 
sa paggawas aron maglingaw- lingaw. 
Gidawat nako ang iyang tubag, apan 
sa hilum naguol ko tungod kay gusto 
gyud ko nga mokuyog siya ug mo-
bati sa Espiritu ug magkat- on gikan 
sa Dios. Sa pag- abut nako sa balay, 
miadto ko sa akong kwarto ug nag- 
ampo, nagsulti sa Langitnong Amahan 
sa akong kasub- anan ug nangayo sa 
Iyang paghupay ug paggiya.

Human sa akong pag- ampo, miadto 
ko sa kusina aron manghugas sa mga 
plato. Ang akong amahan nangutana 
kon ang akong higala mokuyog ba 
nako og usab ngadto sa simbahan sa 
sunod nga adlaw. Sa dihang gisultihan 
ko siya sa giingon sa akong higala, 
ang akong amahan nakabantay nga 
nabalaka ko ug nasubo. Miingon la-
mang siya, “Gibuhat nimo ang imong 
bahin. Ang mga tawo adunay ilang 
kabubut- on. Mitanom ka og usa ka 
liso.” Ang mga pulong sa akong ama-
han sa hugot nga pagtuo nagdala og 
kalinaw sa akong kasingkasing.

Agi og pagpangandam alang sa 
Sunday School, akong gibasa ang 

Alma 30–32. Sa kapitulo 31, si Alma 
nag- ampo ngadto sa Ginoo sa tibuok 
niyang kasingkasing alang sa iyang 
mga kaigsoonan nga mga Zoramite, 
kinsa misalikway sa mga pamaagi sa 
Ginoo ug nagsugod sa pagpadulong 
ngadto sa sayop. Samtang nagbasa ko 
sa iyang mga pulong, ang Espiritu mi-
tandog kanako, ug ako nadasig usab 
sa pag- ampo.

Miluhod ko ug mihalad og pag- 
ampo susama sa kang Alma alang 
sa akong labing suod nga higala. 
Sama ni Alma, akong gisultihan ang 
Langitnong Amahan nga “ang [iyang 
kalag] bililhon, ug [siya akong igsoong 
lalaki]; busa, ihatag ngari [kanako], O 
Ginoo, gahum ug kaalam nga [ako] 
mahimo nga modala [kaniya, akong 
igsoong lalaki], pagbalik nganha ka-
nimo” (Alma 31:35).

Pagkasunod adlaw nangandam ko 
alang sa simbahan, nasayud nga ang 
akong higala dili moadto uban ka-
nako. Bisan pa niana, ako dunay ka-
linaw sa akong kasingkasing tungod 
kay ako, sama ni Alma, nag-ampo nga 
may hugot nga pagtuo. Sa akong pag-
biya padulong sa simbahan, ako naka-
dawat og tawag gikan sa akong 

“Ug kini tungod kay siya 
nag- ampo diha sa hugot 
nga pagtuo” (Alma 31:38).

higala. Siya nangutana kon nakabiya 
na ba ko sa balay ug kon makahapit 
ko ug mokuha kaniya. Talagsaon ang 
among miting niana nga Dominggo, 
ug ako nasayud nga ang Espiritu 
mipamatuod sa kamatuoran ngadto 
kaniya.

Nasayud ko nga dili lang ang 
akong higala ang gipanalanginan 
nianang adlawa tungod sa Basahon 
ni Mormon ug sa pag- ampo sa hugot 
nga pagtuo. Ang akong kaugalingong 
pagpamatuod sa Ginoo ug niining 
libro milig- on, ug kana nga pagpama-
tuod migiya kanako sa pagserbisyo og 
misyon ug mihimong posible alang 
kanako sa pagpamatuod sa kamatuo-
ran. Ako nasayud nga ang Basahon ni 
Mormon makapaduol kanato sa Dios, 
nga nagtudlo kini kanato sa pagduol 
ngadto kang Kristo, ug nga Siya molu-
was sa atong mga kalag. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Federal District, 
Brazil.

Pag- ampo Sama kang Alma  

alang sa AKONG HIGALA
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Ni Kersten Campbell

“Kami ang numero uno!” misinggit ang cheerleader sa 
usa ka dula sa football sa high school. Nakadayeg 
ko sa iyang tul- id nga ngipon ug hingpit nga pahi-

yom. Nagtan- aw ko samtang siya mikatawa ug nakig- istorya 
ngadto sa mga babaye ug nag- ibid- ibid ngadto sa mga 
lalaki.

“Nindot siguro kaayo ang mahisama kaniya,” naghunahuna 
ko, namalandong sa kaugalingon nakong kamingaw. Ang 
trabaho sa akong amahan nagkinahanglan namo sa pagbalhin 
sa matag tulo ngadto sa lima ka tuig, mao nga lisud alang sa 
akong igsoong babaye ug kanako ang paghulma og malungta-
rong panaghigalaay.

Ang cheerleader nabantug na sa dili tarung nga sininaan 
ug sa pag- inom sa mga party. Nagtan- aw kaniya, misugod ko 
sa pagpangandoy sa pagkainila nga sa akong pagtuo iyang 
girepresentar. Gusto gyud kaayo nako og mga higala nga sa 
usa ka mubo kaayong higayon nakahunahuna ko kon ako ba 
nga ipaubos ang akong mga sumbanan aron mahimong sama 
kaniya.

Samtang ang akong igsoong babaye ug ako mipauli, ako 
naglunang sa kalooy sa kaugalingon, ug nag- ampo ko sa 
akong kasingkasing ngadto sa Langitnong Amahan. Mihangyo 
ako Kaniya sa pagsulti kanako sa sekreto nga mowagtang sa 
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NAPULO KA MGA SEKRETO sa  

akong kamingaw ug kawalay kasiguroan. Bisan tuod dili 
ko miyembro sa Simbahan niini nga panahon, aduna koy 
lig- on nga pagtuo sa Dios.

Diha- diha dayon misulod sa akong hunahuna 
ang ideya, “Hunonga ang paghunahuna sa imong 
kaugalingon.”

“Kana mao ang sekreto?” Naghunahuna ko nga nasag-
muyo. “Sa unsang paagi kana makatabang kanako nga 
mahimong inila?”

Sa wala madugay nianang semana, nakabasa ko kaba-
hin sa gugmang putli diha sa 1 Mga Taga- Corinto 13. Kini 
nakatabang kanako nga makasabut nga ang Langitnong 
Amahan naningkamot sa pagtudlo kanako nga magbaton 
og gugma nga putli ngadto sa uban kay sa mag- focus kon 
giunsa ko nila pagtagad. Akong gisunod ang mga kinaiya 
sa gugmang putli nga gilista didto. Sa dihang gibuhat ko 
kini, akong nakita nga ang tibuok nakong kasinatian sa 
eskwelahan nausab. Ania ang pipila sa mahinungdanong 
mga butang nga akong nakat- unan.

TINUOD NGA PAGKAINILA
Asa ko makakita sa mga 

sekreto sa pagkainila?  

Sa Bag- ong Tugon?

Naningkamot ko nga mahimong mas mapailubon sa 
mga tawo sa eskwelahan. Usa ka batang lalaki mibugal- 
bugal kanako atol sa klase sa gym, apan naningkamot 
ko nga tugbangan ang iyang bati nga batasan sa pagka-
mabination ug pahiyum. Nadugay mihunong na siya sa 
pagsungog kanako. Sa katapusan sa tuig, kami nahimong 
maayong managhigala.

Ang Gugma nga Putli Mainantuson

Ang akong igsoong babaye ug ako nasina sa talento sa 
usa ka basketbolista sa among eskwelahan, ug naandan 
na namo nga mosulti og makainsulto nga butang mahi-
tungod kaniya. Nakahukom ko nga magmaya hinoon sa 
iyang mga kadaugan. Misugod usab ko sa pagpalambo 
sa akong kaugalingong mga talento. Sa dihang ako ki-
ning gibuhat, nawala ang akong pait nga palas- anon,  
ug ako mas nagmalipayon.

Ang Gugma nga Putli Dili Masinahon
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Sa dihang migamit ko og gugma nga putli sa akong mga 
pakigrelasyon, nakapalambo ko og daghang tinuod ug 
mahangturon nga mga panaghigalaay. Nawala ang akong 
kamingaw, ug ako nakaamgo nga ang pagkainila walay bili 
kon ikumpara ngadto sa tinuod nga mga bahandi sa pa-
naghigalaay ug pagtahud nga moabut gikan sa pagsunod 
sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Mapasalamaton ko sa Amahan sa Langit kinsa migahin 
og panahon sa pagtudlo sa usa ka sophomore sa high 
school sa sekreto sa pag- angkon og panaghigalaay nga 
molungtad. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Washington, USA.ANG GUGMA NGA PUTLI USA KA  

ESPIRITUHANON NGA GASA

Si Mormon nagtudlo kanato unsaon sa pagpa-

lambo og gugmang putli, ang tiunay nga gugma 

ni Kristo. Mahimo nimong tun- an ang Moroni 

7:44–48 aron makat- on unsaon nga “mapuno  

niini nga gugma” (Moroni 7:48).

Ako kanunay midayeg sa usa ka batang babaye sa 
akong klase kinsa mahigalaon ngadto sa tanan, inila 
man kini o dili. Misugod ako sa pagsunod sa iyang 
ehemplo ug nangita og mga oportunidad sa pagpakita 
sa pagkamabination ngadto sa uban.

Ang Gugma nga Putli Mabination

Usahay ako naghunahuna nga mas maayo ko kay sa 
ubang mga tawo tungod kay ako nagsunod og mas taas 
nga moral nga mga sumbanan. Sa dihang ako naghu-
nahuna kabahin sa Manluluwas, kinsa maaghup ug 
nahigugma sa tanan nga mga katawhan, mihukom ko 
nga usbon ang akong kinaiya. Samtang ako naningka-
mot nga mahimong mapainubsanon ug mabination, ang 
mga tawo misugod sa pagpaningkamot nga mahimong 
akong higala.

Ang Gugma nga Putli Dili Manghambog

Nahigugma ko sa Ginoo ug adunay taas nga moral 
nga mga sumbanan. Nakahukom ko nga ang pagkom-
promiso niining mga sumbanan makahimo nakong 
magul- anon.

Ang Gugma nga Putli Dili Bastos

Kausa, ang magtutudlo mihimo og komentaryo nga 
nakapasakit kanako. Imbis moreklamo, ako siyang 
gipangutana kon bati ba ang iyang adlaw. Siya miang-
kon niini ug dayon nangayo og pasaylo. Kadto nga mga 
komentaryo gikan sa iyang personal nga mga problema 
ug walay labut kanako.

Ang Gugma nga Putli Dili Dali Masuko

Usa ka butang nga gitudlo kanako sa akong mga hi-
gala nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao nga ang 
pagpanglibak ug pagpakatap og mga bakak dautan. Ako 
naningkamot nga makalikay sa paglibak ug miusab sa hi-
lisgutan sa matag higayon nga adunay mosugod sa pagsulti 
og mga butang nga dili mabination.

Ang Gugma nga Putli Maglipay diha  
sa Kamatuoran

Misugod ko sa pagtan- aw sa kaayo sa mga tawo ug 
nahimong positibo. Sa dihang gihimo ko kini nga kausaban 
sa kinaiya, ang mga tawo misugod sa pagbati nga nabayaw 
naglibut kanako. Kini mihimo kanila nga gustong makig- 
uban kanako kanunay.

Ang Gugma nga Putli Matuohon sa Tanan nga 
mga Butang, Molaum sa Tanan nga mga Butang

Sa dihang seryusong nasakit ang akong igsoong babaye 
ug nawad- an sa iyang katakus nga molakaw nga normal, 
daghan sa iyang mga higala mibiya kaniya tungod kay 
kataw- anan siyang molakaw. Akong nakita ang iyang 
kasakit, ug akong naamgohan ang kaimportante sa pakig- 
unong sa mga tawo atol sa lisud nga mga panahon.

Ang Gugma nga Putli Molahutay  
sa Tanan nga mga Butang

Ang Gugmang Putli Dili Gayud Mapakyas
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Nganong kinahanglan 
man nato nga mosunod  
sa mga sugo?
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Ni Elder  
L. Tom Perry
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles
Ang mga sakop sa 
Korum sa Napulog 
Duha ka mga  
Apostoles gitawag  
nga linain nga mga 
saksi ni Jesukristo.

Kinahanglang dili nato 
pilion unsa nga mga sugo 

ang atong gihunahuna 
nga importante.

Kinahanglan kita nga 
mosunod sa tanan nga 

mga balaod sa Dios.

Iyang mga sugo 
mao ang mapa sa 
dalan sa pagbalik 
ngadto Kaniya.

Ang tumong sa 
Langitnong Amahan 

mao ang atong 
mahangturong kalipay.

Gikan sa “Kalingka-
wasan ang Pagsunod 
sa Balaod,” Liahona, 
Mayo 2013, 86–88.
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Ni Abby H., edad 7, Nebraska, USA

Sa dihang namatay ang akong 
Lola Edwards, ang akong igso-

ong babaye, si Mia, ug ako naguol. 
Bisan tuod ang akong mga gini-
kanan misulti kanamo nga among 
makita pag- usab ang among apo-
han sa tuhod ug mahimong usa ka 
pamilya hangtud sa kahangturan, 
kami nabalaka.

Si papa misulti kanamo nga ma-
kahimo kami sa pag- ampo aron 
ang among mga pangutana mahitu-
ngod ni Lola Edwards matubag sa 
kinatibuk- ang komperensya. Ako 
nag- ampo aron masayud kon si Lola 
Edwards nalipay. Si Mia nag- ampo 
aron masayud kon si Lola Edwards 
kauban sa iyang bana ug anak nga 
babaye, kinsa namatay na.

Atol sa sesyon sa Dominggo 
sa buntag sa komperensya, kami 

maminaw, ug among nadungog ang 
propeta nga mitubag sa among mga 
pangutana! Si Presidente Monson 
miingon nga kon ang tawo mama-
tay, mora kini og misulod sila sa 
usa ka lawak nga puno sa tanang 
mga sakop sa pamilya nga ilang 
gihigugma kinsa unang namatay 
kanila. Mao nga si Mia nasayud nga 
si Lola Edwards kauban sa iyang 
bana ug anak nga babaye. Dayon si 
Presidente Monson mibasa og usa 

Ang mga Tubag sa Komperensya
PA

G
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 L
EE Kamo aduna bay pangutana nga  

mahimo ninyong iampo sa dili pa  
ang kinatibuk- ang komperensya sa 
sunod bulan?
Ayaw kalimot sa pagpaminaw alang  
sa inyong tubag!

ka parte sa Basahon ni Mormon 
nga nag- ingon nga ang mga espi-
ritu sa matarung moadto sa usa ka 
kahimtang sa kalipay (tan- awa sa 
Alma 40:11–12). 1 Si Lola Edwards 
kanunay naningkamot sa pagpili 
sa matarung, mao nga ako nasayud 
nga siya malipayon.

Si Mia ug ako malipayon kaayo 
nga masayud nga ang propeta ma-
mulong alang sa Dios ug nga ang 
Dios motubag sa atong mga pag- 
ampo. Wala na kaayo kami maba-
laka ni Lola Edwards. Kami nasayud 
nga kon mosunod kami sa iyang 
ehemplo sa pagpili sa matarung, 
moabut ang adlaw nga kami maka-
kita kaniya pag- usab. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Tan- awa sa Thomas S. Monson, “Ang Lumba 

sa Kinabuhi,” Liahona, Mayo 2012, 93.

Si Mia (wala) ug si Abby
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Ni Randol Salazar Quiroga
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

Si Randol nagpuyo sa Bolivia. Ganahan 
siya nga mag- eskwela, ug iyang giampi-

ngan ang iyang mga schoolbook. Ang iyang 
paborito nga basahon adunay yellow nga 
hapin ug makapaikag nga mga drowing.

Usa ka adlaw si Randol 
wala makakita sa iyang  
yellow nga basahon. Ang 
iyang mama ug papa mita-
bang kaniya sa pagpangita, 
apan wala gihapon sila  
makakita niini.

Ang Basahon  
nga adunay  

Yellow nga  
Hapin
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AKO NAG- AMPO SA  
HUGOT NGA PAGTUO
Ni Janice Kapp Perry

Moluhod ko sa pag- ampo  
matag adlaw.

Makigsulti ko sa Langitnong 
Amahan.

Siya maminaw ug motubag kanako
Kon ako mag- ampo sa hugot  

nga pagtuo.

Akong sugdan sa pag- ingon og, “Mi-
nahal nga Langitnong Amahan”;

Pasalamatan nako siya sa mga pa-
nalangin nga iyang gihatag;

Dayon mapainubsanon akong  
mangayo kaniya sa mga butang 
nga akong gikinahanglan,

Sa pangalan ni Jesukristo, amen.
(Children’s Songbook, 14)

Naguol og maayo si Randol. “Mag- 
ampo ta,” miingon ang amahan ni  
Randol. “Atong hangyuon ang Langit-
nong Amahan sa pagtabang kanato.”

Human sa pag- ampo, ang ama-
han ni Randol adunay ideya. 

“Atong istoryahan ang 
imong uyoan,” siya miingon. 
“Basin ang iyang mga anak 
naggamit sa samang basahon 
ug ila kang pahulamon niini.”

“Mao kini ang tubag sa 
among pag- ampo,” naghuna-
huna si Randol.

Ang pamilya ni Randol miadto sa tindahan  
sa iyang tiyo. Nangutana sila kaniya kabahin sa 
yellow nga basahon. Si Tiyo miingon nga ang 
iyang mga anak wala gayud maggamit niadto  
nga basahon.

Karon si Randol naglibog. Dili ba tubagon sa 
Langitnong Amahan ang ilang pag- ampo?

Nianang higayuna, pi-
pila ka mga tawo miabut 
ngadto sa tindahan ni Tiyo 
aron mamaligya og mga 
libro. Aduna silay basahon 
nga yellow ang hapin!

Ang amahan ni Randol 
mipalit sa basahon. Si  
Randol mipasalamat sa 
Langitnong Amahan sa 
pagtubag sa iyang 
pag- ampo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo  
sa Bolivia.



Anyoung, 
chingudul!  *

Gikan sa usa ka interbyu uban ni Amie Jane Leavitt

Ang inyong ngalan aduna bay espesyal nga kahulugan? Sa Korea, ang pangalan sa usa 
ka tawo kanunay nga adunay importante nga kahulugan. Ang ngalan sa otso anyos nga 

si Luca nagpasabut og “kahayag.” Ang iyang mga ginikanan mipili niini nga ngalan aron sa 
pagpahinumdom kaniya nga siya makaangkon og usa ka mahayag nga kaugmaon. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

AKO SI LUCA  
gikan sa South Korea
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Ganahan ko nga magpuyo sa South Korea. 
Makalingaw nga magdako niini nga dapit!

Ako ang  
kinamagulangan 

nga anak sa among 
pamilya. Ang 

akong manghud 
nga babaye gi-

nganlan og 
Erica.

* “Hello, mga higala!”  
sa Korean
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ANDAM NA  
NGA MOADTO!
Ang bag ni Luca giimpaki 
na uban sa pipila sa iyang 
paborito nga mga butang. 
Asa niining mga butanga 
ang inyong isulod sa  
inyong bag?

Ako usa ka tagilungsod sa Estados  
Unidos ug South Korea, mao nga  
moapil ko sa programa sa simbahan  
sa Boy Scouts of America.

Ganahan ko og football, ug 
ako magdula sa indoor field 
sa tibuok tuig.

Mag- eskwela ko gikan sa 8:30 sa bun-
tag hangtud alas 2:30 sa hapon. Dayon 
ako moadto sa usa ka after- school 
academy nga gitawag og hak- won 
alang sa dugang nga mga pagtuon. 
Ako usab nagkuha og mga leksyon  
sa piano ug art.

Chuseok mao ang 
usa sa among labing 

dako nga mga  
holiday. Kini usa  
ka pagsaulog sa  
ting- ani—usa ka  

adlaw sa pagpasala-
mat sa Korea.

Ganahan kong mobasa. Bilingual ako, diin 
nagpasabut nga ako makabasa, makasulat, 
ug makapamulong sa Korean ug Iningles.

GANAHAN KONG  
MAKITA ANG TEMPLO!
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PAGPAKIGBAHIN SA EBANGHELYO
Sa eskwelahan ako mopakigbahin sa 
ebanghelyo ngadto sa akong magtu-
tudlo ug akong mga klasmeyt. Ipakita 
nako sa akong magtutudlo ang  
Liahona ug mopakigbahin og mga 
istorya gikan sa Basahon ni Mormon. 
Ako nasayud nga bisan tuod sila dili 
mga miyembro sa Simbahan, sila ma-

himo nga masayud og dugang mahitungod sa ebanghelyo  
ni Jesukristo. Kini usab nakatabang kanako aron ako mag-
hunahuna kabahin ni Jesukristo. Kana nagtabang kanako 
nga makabaton og pagpamatuod kabahin Kaniya, sa Iyang 
ebanghelyo, ug sa Basahon ni Mormon.
Ismael P., edad 9, Argentina

ATONG PAHINA

Ako nasayud nga ang Dios  
milalang og usa ka malipayon  
nga kalibutan alang kanako  
ug kaninyo!
Prince Humpry B., edad 5, 
Philippines

Enzo V., edad 6, Brazil

Ganahan kong makita ang templo, 
ni Ivy A., edad 7, Georgia, USA
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Unta makaamgo kita nga andam kaayo Siya nga moduol kanato,
Andam kaayo Siya nga motabang kanato,

Ug nahigugma gayud Siya kanato.

Ang Dios nga atong  
Mahangturong Amahan 

buhi ug nahigugma kanato.

Gikan sa “Hangtud sa Sunod 
Natong Panagkita,” Liahona, 
Mayo 2014, 115.

Presidente Thomas S. Monson
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Ang Pagsunod sa Ebanghelyo 
Nagpanalangin sa 

Akong Pamilya

P A G D A L A  S A  P R I M A R Y  N G A D T O  S A  P A N I M A L A Y Pagkat- on og dugang mahitungod sa tema  
sa Primary karong bulana!

KASULATAN
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13

gipundok ang iyang pamilya ug ang 
tanan nga mituo sa mga pulong sa 
Dios. Sila mipanaw sa kamingawan 
sulod sa daghang mga adlaw. Sa 
katapusan sila mitukod og kampo 
ug misugod sa pagtrabaho. Nagta-
num sila og mga liso, ug maayo ang 
pagtubo sa ilang mga tanom. Nag-
buhi sila og daghang mga hayop. 
Mitukod sila og mga building ug usa 
ka templo, diin sila makasimba sa 
Dios. Si Nephi mitudlo sa mga ka-
tawhan gikan sa mga kasulatan, ug 
sila misunod sa mga sugo.

Si Nephi misulat nga ang iyang 
mga katawhan “mipuyo subay sa 
matang sa pagkamalipayon” (2 Nephi 
5:27). Kana nagpasabut nga sila nag-
puyo sa paagi nga nakatabang kanila 
nga magmalipayon. Kon kita magsu-
nod sa ebanghelyo, kita makadawat 
og mga panalangin nga makatabang 
kanato nga magmalipayon. ◼

Unsa ang pipila sa mga panala-
ngin nga gihatag sa Langitnong 

Amahan kaninyo? Ang pipila sa mga 
panalangin sayon ra nga makita, 
sama sa matahum nga kalibutan 
nga gilalang sa Langitnong Ama-
han o usa ka bag- o nga igsoong 
lalaki o babaye sa inyong pamilya. 
Apan usahay gikinahanglan nin-
yong mohatag og atensyon aron 
makabantay sa mga panalangin 
sa Langitnong Amahan. Niini nga 

istorya mahitungod ni Nephi, tan- 
awa kon makita ba ninyo ang mga 
panalangin nga gihatag kang Nephi 
ug sa iyang pamilya tungod kay sila 
misunod sa ebanghelyo. (Mahimo 
usab ninyong basahon ang istorya 
sa 2 Nephi 5.)

Ang Ginoo mipasidaan kang  
Nephi sa pagdala sa iyang mga ka-
tawhan ngadto sa kamingawan aron 
dili sila mapasakitan sa mga Lama-
nite. Si Nephi nagmasulundon. Iyang 

MGA IDEYA ALANG 
SA PANAG- ISTORYA 
SA PAMILYA
Unsa ang mabuhat sa inyong pamilya 
aron “mopuyo subay sa matang sa 
pagkamalipayon”?
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PAGPANGITA SA PANALANGIN
Mahimong usa ka detektib sa panalangin! Tan- awa og maayo 
ang mga tunob ug pangitaa ang wala ug tuo nga tiil nga  
magparis. Ang mga tunob sa wala mao ang mga  
butang nga atong buhaton sa pagsunod sa 
ebanghelyo. Ang mga tunob sa tuo mao ang 
mga panalangin nga moabut sa pagbuhat ni-
ini. Kon kita mosunod sa unsay gisulti sa mga 
tunob, kita magpabilin sa dalan balik ngadto sa 
Langitnong Amahan.
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Pag- hum sa mga Himno
P A R A  S A  G A G M A Y N G  M G A  B A T A
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Ni Olivia Corey Randall
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

Usa ka adlaw si Mama 
ug Baba nagkanta 
og usa ka himno sa 
sakrament miting. Si 
Esi gusto usab nga 
mokanta, apan wala 
siya masayud sa mga 
pulong.

Si Esi ganahan nga mokanta. Ang pagkanta sa Primary makalipay kaniya.  
Siya nasayud nga si Jesus ganahan nga maminaw kaniya nga mokanta.
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“Duna koy ideya,” miingon si Mama. “Sunod semana kon manganta mi, 
pag- hum lang og dungan.”

Mas maayo ang gibati ni Esi. Siya ganahan nga mo- hum.

“Ngano nga naguol 
ka man?” Si Mama 
nangutana ni Esi.

“Dili ko kahibalo  
sa mga pulong,” 
miingon Esi.
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Sa sunod nga semana si Esi nag- hum samtang si Baba ug si Mama 
nanganta og mga himno. Mibati og kalipay si Esi. Siya nasayud nga 
si Jesus ganahan nga maminaw kaniya nga mo- hum. ◼

Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Ang Paborito nga Bulak ni Lola
Ni Karen Nicolaysen Baxter

Ganahan ko manguha og mga bulak sa tanaman ni Lola.
Hilabihan ka nindot sa mga kolor — asul, morado, 

pink, ug pula.
Gihagkan ko niya ug gisultihan samtang iyang  

gipikpik ang akong nawong,
“Ikaw ang pinakatam- is nga bulak nga 

akong nakita bisan asa!”
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TALAGSAONG  
MGA LALAKI

Nakadawat ko og sulat gikan sa usa ka 
misyonaryo sa California. Siya miingon 

nga usa sa mga organisasyon sa kababayen- an 
nagpapaniudto sa hotel. Ang babaye nga 
nagdumala mibutang og sobra nga plato sa la-
mesa, ug siya miingon, “Kon moagi ang sunod 
nga sundalo, ato siyang dapiton nga moling-
kod niini nga dapit sa lamesa.” Nan, nahitabo 
nga siya usa ka Mormon.

Sa dihang gisilbi nila ang kape, wala siya 
moinom niini. Sayon ra unta kaayo alang  
niining batan- ong lalaki sa pag- ingon, “Ah, 
wala bitaw si Mama dinhi. Si Papa wala dinhi. 
Ang akong bishop wala dinhi. Ako lamang 
ang bugtong lalaki uban niini nga mga ba-
baye. Usa ka gamay nga tasa sa kape dili 
makadaut kanako.”

Apan kinahanglan niyang mahimong ehem-
plo sa mga pagdayeg sa Ginoo kinsa mitawag 
kaniya gikan sa kangitngit ngadto sa talagsa-
ong kahayag, ug wala siya moinom niini. Sila 
mitanyag kaniya og tsa, ug mibalibad siya niini. 
Dayon sila gusto nga masayud sa tanan mahi-
tungod kaniya. Kini ang naghatag og oportu-
nidad aron makasulti siya kanila kon giunsa 
siya pagpadako. Ug dayon sa dihang nahuman 
na sila og kaon, gidagkutan nila ang ilang mga 
sigarilyo ug nanghatag sa palibut. Siyempre, 
ang batan- ong sundalo mibalibad niini. Nan, 
dihadiha dayon usa niadtong mga babaye 
mihukom, ‘Kon ang mga Mormon elder mobi-
sita sa akong balay, ako silang pasudlon. Gusto 
kong mahibalo pa sa usa ka katawhan kinsa 
makapadako og batan- ong lalaki sama niad-
tong lalaki nga milingkod sa among lamesa 
karong adlawa.”

Laing batan- ong lalaki nga Mormon gipa-
dala sa silangan ngadto sa usa ka eskwelahan 
sa pagbansay og mga opisyal. Usa ka bag- ong 

commanding officer miabut ngadto sa kampo, 
ug miandam sila og usa ka salo- salo sa pagpa-
sidungog kaniya. Didto, tupad sa matag plato, 
mao ang usa ka baso sa ilimnong makahubog. 
Sa dihang miabut ang tukma nga panahon, ang 
matag usa niadtong potensyal nga mga opisyal 
mibarug bitbit ang iyang baso sa bino aron sa 
pag- toast nianang bag- ong opisyal. Ang tanan 
gawas sa usa ka batan- ong lalaki, ug siya miisa 
sa usa ka baso nga gatas.

Nan, ang opisyal nakakita niini. Diretso 
niyang giadto kadtong batan- ong lalaki pag-
kahuman sa kalingawan, ug siya miingon, 
“Nganong mi- toast man ka nako og usa ka 
baso nga gatas?”

“Nan, opisyal,” siya miingon, “Wala pa  
gayud ko sukad makainom og bino. Dili  
ko gustong moinom niini; ang akong mga 
ginikanan dili gusto nga moinom ko niini; ug 
wala ko magtuo nga buot nimo nga moinom 
ko niini. Ug gusto nakong mo- toast nimo, 
busa naghunahuna ko nga igo na kanimo  
nga mo- toast ko nimo gamit ang naandan 
nakong imnon.”

Ang opisyal miingon, “Report ngadto sa 
punoang buhatan inig ka buntag,” ug misulti 
kaniya kon unsang orasa.

Nagtuo ko nga wala katulog nianang 
gabhiuna kadtong batan- ong lalaki, apan sa 
dihang miadto siya sa buhatan sa opisyal pag-
kasunod buntag, ang opisyal mi- assign kaniya 
og luna diha sa iyang staff uban niini nga 
pagpasabut: “Gusto ko nga libutan ang akong 
kaugalingon sa mga tawo nga adunay kaisug 
sa pagbuhat sa unsay ilang gihunahuna nga 
sakto dili igsapayan ang mga hunahuna sa 
uban mahitungod niini.”

Dili ba nindot kana! Talagsaon siya komon 
nga batan- ong lalaki, dili ba? Manghinaut ko 
nga kamong tanan dili komon. Manghinaut 
ko nga kon kamo anaa sa samang sitwasyon 
himoon ninyo ang husto nga desisyon. ◼
Gikan sa “Stories from the General Authorities: An 
Uncommon People,” New Era, Peb. 1974, 28–29.

H A N G T U D  K I T A  M A G K I T A  P A G -  U S A B
Ni Elder LeGrand Richards 

(1886–1983)
Sa Korum sa Napulog Duha  

ka mga Apostoles
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“Nganong mi- 
toast man ka 
nako og usa ka 
baso nga gatas?”



Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha Ka mga Apostoles, “Usa Ka High Priest sa Maayong mga Butang nga Moabut,” Liahona, Ene. 2000, 42, 45.

“Ang matag usa kanato dunay mga panahon diin kita kinahanglang masayud nga ang mga butang mahimo nga mas 
maayo. . . . Ang akong pamahayag mao nga kini gayud mao ang gitanyag sa ebanghelyo ni Jesukristo kanato, ilabi 
na sa panahon sa panginahanglan. Aduna gayuy tabang. Aduna gayuy kalipay. . . . Ayaw gayud og undang. Padayon 
kamo sa paglakaw. Padayon kamo sa pagpaningkamot. . . . Mamaayo ra kini sa katapusan. Salig sa Dios ug pagtuo sa 
maayo nga mga butang nga moabut. . . . Ang ubang mga panalangin moabut dayon, ang uban dugay moabut, ug 
ang uban dili moabut hangtud na sa langit; apan alang niadtong midawat sa ebanghelyo ni Jesukristo, kini moabut.”

Asa ko makakita og paglaum?

MGA IDEYA



Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

MGA SISTER  

Dili igsapayan ang nahimutangan, edad, o 
sitwasyon sa kinabuhi, ang tanang babaye 
adunay mga sister diha sa ebanghelyo. p. 42

PARA SA MGA KABATAN- ONAN

UNSAON SA  

Ang pag- angkon og edukasyon sobra pa 
kay sa pagdawat og maayo nga grado o 
makahuman og eskwela.

p. 50

PARA SA MGA BATA

Ang mga Tubag 
sa Komperensya
Malipayon ba si Lola? Si Papa miingon nga 
ako makadawat og tubag sa akong pangutana 
atol sa kinatibuk- ang komperensya.

p. 67

DIHA SA  
PAKIGSAAD

PAGKAT- ON NGA  
 TINUD- ANAY
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