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ANAA SA HAPIN
Sa Atubangan: Gilitratohan ni Leslie Nilsson. 
Sulod sa atubangang hapin: Gilitratohan ni 
jamievanbuskirk/GettyImages. Sulod sa luyo 
nga hapin: Gilitratohan nila ni Ryan McVay 
ug Christopher Elwell/Thinkstock.

36 Pagserbisyo Unahan sa Jordan
Ni R. Val Johnson ug Rachel Coleman
Usa ka humanitarian senior 
missionary couple nakaepekto sa 
liboan ka mga kinabuhi pinaagi 
sa pag- alagad diin ang Ginoo 
nagkinahanglan niini.

MGA DEPARTAMENTO
8 Pagserbisyo diha sa Simbahan: 

Ang Akong mga Dominggo 
nga Puno sa Pagserbisyo
Ni Jeffery A. Hogge

9 Mga Pagpamalandong: 
Ang Katapusang Panihapon 
ni Melva
Ni Cheryl Harward Wilcox

10 Pagtudlo sumala sa Pamaagi 
sa Manluluwas: Ang Kalipay 
sa Pagkat- on
Ni Tad R. Callister

40 Mga Tingog sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw

44 Atong mga Panimalay, Atong 
mga Pamilya: Nagpuasa ug 
Nag- ampo alang ni Emma
Ni Cecilie Norrung

80 Hangtud sa Sunod Natong 
Panagkita: Ang Balaang  
Tinubdan sa Kaalam sa  
Simbahan sa Ginoo
Ni Presidente Gordon B. Hinckley

Liahona, Oktubre 2016
MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang Kapangulo-

han: Mga Panalangin sa  
Pagkamasulundon
Ni Presidente Thomas S. Monson

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Ang Pamilya Gi- orden sa Dios

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO
16 Ang Gagmayng mga Bata 

ug ang Sakrament
Ni Aaron L. West
Sa pag- ambit sa sakrament, ang 
gagmayng mga bata makaandam 
sa paghimo og mga pakigsaad.

18 Pagsabut sa Hikog: Mga  
Timailhan ug Pagpakgang
Ni Kenichi Shimokawa
Pagkat- on unsaon sa pagtabang 
nga mapakgang ang paghikog ug 
motabang sa naluwas nga mga 
sakop sa pamilya.

24 Propetikanhong mga Pulong 
sa Wala Damha nga Dapit
Ni Colette Lindahl
Pipila ka Liahona nga mga 
magasin nga nahabilin sa usa 
ka apartment nakapausab sa 
kinabuhi sa usa ka tawo pinaa-
gi sa paggiya kaniya ngadto sa 
ebanghelyo.

26 Family History: Kalinaw,  
Proteksyon, ug mga Saad
Ni Elder Bradley D. Foster
Sa atong pagpundok sa atong 
rekord sa family history ug 
dad- on ang mga pangalan sa 
atong katigulangan ngadto sa 
templo, kita ug atong kaliwatan 
mapanalanginan.

30 Gugma kontra Kahigal
Ni Joshua J. Perkey
Unsa man ang tambal ngadto 
sa kahigal, ang tinguha sa pag- 
angkon sa mga butang sa paagi 
nga supak sa kabubut- on sa Dios?
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46 Barug isip Tinuod nga 
mga Milenyal
Ni Presidente Russell M. Nelson
Upat ka mga rekomendasyon kon 
unsaon sa pagbarug isip usa ka 
tinuod nga mga millenial.

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

54 Ang Milagro sa Medium 
nga Kainit
Ni David A. Edwards
Sa unsang paagi ang pagpai-
lub makatabang kaninyo nga 
mahingpit ang gi- grill nga  
cheese sandwich ug usab nga 
mas mahisama ni Jesukristo?

57 Poster: Hunahunaa nga Giusab 
ang Imong Kaugalingon

58 Gahum sa Paglahutay
Ni Jessica Turner sumala sa gisulti 
ngadto ni Lynne Crandall
Ang paghimo og yanong mga 
butang nga nakapalig- on sa 
akong pagtuo nakatabang nako 
nga mamaayo ug mopadayon 
human sa pagka aksidente sa 
sakyanan.

61 Mga Tubag gikan sa mga Lider 
sa Simbahan: Unsaon Paghimo 
ni Kristo nga Sentro sa Atong 
Kinabuhi
Ni Elder D. Todd Christofferson

62 Usa ka Resipe alang  
sa Pagkat- on
Ni Rosemary Thackeray

64 Mga Pangutana ug mga Tubag
Pipila ka mga tawo nagsulti nako 
nga nagkinahanglan ko nga adu-
nay mga higala kinsa dili sama 
sa akong mga sumbanan aron sa 
paglig- on sa akong sumbanan. 
Tinuod ba kini?”

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

66 Namasol
Ni Julia Ventura
Si Hayden nabalaka nga ang 
iyang manghud nga lalaki 
mohadlok sa tanang mga isda. 
Apan mas nabalaka siya sa 
dihang nawala ang iyang  
manghud nga lalaki.

68 Mga tubag gikan sa usa ka 
Apostol: Unsaon nako sa  
pagtabang aron mahimong 
usa ka malinawon nga dapit 
ang akong panimalay?
Ni Elder Gary E. Stevenson

69 Atong Pahina

70 Mga Bata Kinsa Nagbarug 
nga Masaligon: Usa ka Istorya 
bahin ni Story
Ni Jill Hacking

72 Mga Leksyon gikan sa Inahan
Ni Elder Jairo Mazzagardi
Si Elder Mazzagardi nakat- on 
mahitungod sa pagkamatinuo-
ron gikan sa iyang inahan. Unsa 
nga mga baruganan ang inyong 
nakat- unan gikan sa inyong mga 
ginikanan?

74 Mga Bayani sa Basahon ni  
Mormon: Mga Bayani nga 
Babaye diha sa Basahon ni 
Mormon

76 Mga Istorya sa Basahon ni  
Mormon: Paglawig ngadto 
sa Gisaad nga Yuta

79 Koloranan nga Pahina: Ang 
Musika Makapalipay Kanako

M G A  B A T A

Tan- awa kon inyo 
bang makit- an  

ang Liahona nga 
gitago dinhi niini 

nga isyu. Tima-
an: Aduna bay 

punoan sa kahoy 
nga mamunga 

ang inyong mga 
silingan?
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Mga Ideya sa Family Home Evening

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

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

Adlawng Igpapahulay, 
8, 42

Basahon ni Mormon, 26, 
43, 74, 76

Calling, mga, 8
Diosnong kinaiya, 46
Espiritu Santo, 70
Family history, 26, 42
Gugma, 30, 41
Hikog, 18
Hugot nga Pagtuo, 46, 

58, 74, 76
Ikapulo, 72
Jesukristo, 4, 61, 76
Kahigal, 30
Kaisug, 74
Kalinaw, 58, 68

Kalooy, 40
Kasugoan, mga, 4
Makatawhanong  

Pagserbisyo, 36
Mga Bata, 16, 42
Mga higala, 64
Milagro, mga, 44
Misyonaryo nga buhat, 

24, 36
Musika, 79
Pag- ampo, 44, 66
Pagkamasulundon, 4, 

30, 46
Pagkamatinuoron, 72
Paglaum, 58
Pagpamatuod, 74
Pagpuasa, 44

Pagsulay, mga, 18, 44, 58
Pagsunod sa Propeta, 46
Pagtudlo, 16, 72
Pagtuon sa kasulatan, 

43, 62
Pailub, 54
Pamilya, 7, 26, 44, 66, 

68, 70
Personal nga  

Pagpadayag, 46
Propeta, mga, 46, 80
Sakrament, 9, 16
Serbisyo, 41, 58
Sumbanan, mga, 64
Templo, 69

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

“Ang Gagmayng mga Bata ug ang Sak-
rament,” pahina 16: Human mabasa ang 
artikulo isip mga ginikanan, mahimo nin-
yong hisgutan ang mga paagi sa pagtudlo 
sa inyong batan- ong mga anak kabahin sa 
kaimportante sa sakrament ug ang mga 
pakigsaad nga sa umaabut ilang himoon 
panahon sa bunyag. Mahimo ninyong 
gamiton ang mga pag- ampo sa sakrament 
(makita sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
20:77, 79) aron sa pagtudlo kabahin sa 
mga saad nga atong gihimo atol sa bunyag 
ug sa unsang paagi ang pag- ambit sa 
sakrament matag Dominggo nagtugot 
kanato sa pagbag- o niadto nga mga saad. 
Makahunahuna usab kamo og mga ideya 
sa pagtabang sa inyong gagmayng mga 
bata nga maghunahuna sa Manluluwas 

atol sa sakrament, sama sa paghimo og 
simple nga mga picture book nga adunay 
mga hulagway sa Manluluwas.

“Usa ka Resipe alang sa Pagkat- on,” 
pahina 62: Kon duna kamoy mas magulang 
nga mga anak nga nagtuon sa mga kasu-
latan sa ilang kaugalingon, hunahunaa ang 
pagbasa niini nga artikulo uban kanila ug 
pagdapit kanila nga sulayan ang mga ideya 
gikan sa artikulo. Pwede nimong pahimoon 
og personal study journal ang matag sakop 
sa pamilya ug regular nga maghimo og 
mga tumong nga isulat dinhi. Ang mga 
sakop sa pamilya mahimong moboluntaryo 
sa pagpakigbahin og mga hunahuna ug 
mga impresyon gikan sa ilang mga journal 
sa umaabut nga mga family home evening.
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“Ang labing mahinungdanon nga pagtulun- an 
nga atong makat- unan dinhi sa pagkamortal” si 
Presidente Thomas S. Monson mitudlo, “mao nga 

kon ang Dios mamulong ug kita mosunod, dili gayud kita 
masayop kanunay.” 1

Mapanalanginan usab kita. Sumala sa gisulti ni Presiden-
te Monson atol sa bag- ohay lang nga kinatibuk- ang kompe-
rensya: “Kon atong sundon ang mga kasugoan, ang atong 
kinabuhi mas malipayon, mas makatagbaw, ug dili kaayo 
komplikado.” Ang atong mga hagit ug mga problema mas 
sayon pas- anon, ug atong madawat ang gisaad nga mga 
panalangin sa [Dios].” 2

Sa mosunod nga mga kinutlo gikan sa mga pagtulun- 
an ni Presidente Monson isip Presidente sa Simbahan, 
siya nagpahinumdom kanato nga ang mga sugo mao 
ang labing siguro nga giya ngadto sa kalipay ug kalinaw.

Mga Giya alang sa Panaw
“Ang kasugoan sa Dios wala gihatag aron sa pagpugong 

kanato o aron mahimong mga babag sa atong kalipay. Ang 
sukwahi mao ang tinuod. Siya kinsa naglalang kanato ug 
nahigugma kanato hingpit nga nasayud kon sa unsang paa-
gi kita magpakabuhi aron maangkon ang labing dakong 
kalipay kutob sa mahimo. Siya mihatag kanato og mga 
sumbanan diin, kon mosunod kita niini, luwas nga mogiya 
kanato niining makuyaw nga mortal nga panaw. Atong 
mahinumduman ang mga pulong sa pamilyar nga himno: 
‘Sundon ang Kasugoan! Niini anaa ang kasiguroan; niini 
anaa ang kalinaw’ [tan- awa sa “Sundon ang Kasugoan,” 
Hymns, nu. 303].” 3

Kalig- on ug Kahibalo
“Ang pagkamasulundon mao ang timailhan sa mga 

propeta; makahatag kini og kusog ug kahibalo kanila sa 
tanang panahon. Importante nga kita makahibalo nga kita 
usab, adunay katungod niining tinubdan sa kusog ug kahi-
balo. Giandam na kini alang sa matag usa kanato karon 
kon mosunod kita sa mga sugo sa Dios. . . .

“Ang kahibalo nga atong gitinguha, ang mga tubag nga 
atong gihandom, ug ang kalig- on nga atong gitinguha 
karon sa pag- atubang sa mga hagit sa komplikado ug nag-
kausab nga kalibutan atong madawat kon kita andam nga 
mosunod sa mga sugo sa Ginoo.” 4

Mopili sa Pagsunod
“Ang atong panahon nagduso sa pagkamatugtanon. Ang 

mga magasin ug mga salida naghulagway sa mga artista sa 
tilon, ang mga bayani sa dulaanan—kana ang gihandom 
nga sundon sa mga batan- on—ang pagbaliwala sa mga 
balaod sa Dios ug dayag nga pagpakasala, ingon og walay 
dautang epekto. Ayaw gyud kini tuohi! Dunay panahon sa 
pagpanudya—gani sa paghukom. Ang tanan adunay sang-
putanan kon dili niining kinabuhia, unya sa sunod. Ang 
Paghukom moabut sa tanan. . . . Mohangyo ko nga inyong 
pilion ug sundon.” 5

Hingpit nga Kalipay ug Kalinaw
“Makit- an kini ninyo sa mga panahon nga kadtong mga 

kalibutanon mas malipayon kay kaninyo. Ang pipila kanin-
yo mobati nga pinugngan tungod sa lagda sa pamatasan 
nga atong gisunod sa Simbahan. Akong mga kaigsoonan, 

Ni Presidente  
Thomas S. 
Monson MGA PANALANGIN SA 

PAGKAMASULUNDON

M E N S A H E  S A  U N A N G  K A P A N G U L O H A N
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PAGTULUN- AN GIKAN NIINI NGA MENSAHE

Si Presidente Monson nagtudlo kanato mahitungod sa 
daghang mga panalangin nga atong madawat pinaagi 

sa pagkamasulundon, lakip ang kalig- on, kahibalo, kali-
pay, ug kalinaw. Ikonsiderar ang pagpangutana niadtong 
inyong gitudloan kon sa unsang paagi sila napanalangi-
nan pinaagi sa paghupot sa mga sugo. Tingali imo silang 

awhagon sa pagpadayon sa pagpamalandong sa ilang 
mga panalangin ug isulat ang ilang hunahuna ug mga 
kasinatian sa usa ka journal. Tingali mahimo usab nimo 
silang awhagon sa pagpakita og pasalamat ngadto sa Dios 
alang sa ilang mga panalangin pinaagi sa padayon nga 
mahimong masulundon.

ako mopahayag kaninyo, nga walay 
makahatag og mas labaw nga kalipay 
sa atong kinabuhi o labaw nga kali-
naw sa atong kalag kay sa Espititu nga 
makaduol nato samtang kita magsu-
nod sa Manluluwas ug magsunod sa 
mga sugo.” 6

Maglakaw nga Matarung
“Ako mopamatuod kaninyo nga 

ang atong mga panalangin nga 

gisaad walay sukod. Bisan og ang 
unos nga mga panganud magpun-
dok, bisan og ang ulan mobundak 
kanato, ang atong kahibalo sa ebang-
helyo 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 sa matarung ug mosu-
nod sa mga sugo. Walay butang 

niining kalibutana nga makapildi 
kanato.” 7

Sunda ang Manluluwas
“Kinsa kini nga Tawo sa kasub- 

anan, ug nakasinati og kagul- anan? 
Kinsa kining Hari sa himaya, kini 
nga Ginoo sa mga panon? Siya ang 
atong Agalon. Siya ang atong Man-
luluwas. Siya ang Anak sa Dios. Siya 
ang Tigpasiugda sa atong Kaluwasan. 
Siya nagtawag, ‘Sunod kanako.’ Siya 
mitudlo, ‘Lakaw, ug buhata ang ingon.’ 
Siya mihangyo, ‘Sunda ang akong mga 
kasugoan.’

“Sundon nato Siya. Sundon nato 
ang Iyang ehemplo. Tumanon nato 
ang Iyang mga pulong. Sa paghimo sa 
ingon, gihatag nato Kaniya ang bala-
ang gasa sa pagpasalamat.” 8 ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Ilang Gimarkahan ang Agianan nga Paga-

sundon,” Liahona, Okt. 2007, 5.
 2. “Sunda ang Kasugoan,” Liahona, 

Nob. 2015, 83.
 3. “Sunda ang Kasugoan,” 83.
 4. “Ang Pagkamasulundon Makahatag og 

Panalangin,” Liahona, Mayo 2013, 90, 92.
 5. “Motuo, Mosunod, ug Molahutay,” Liahona, 

Mayo 2012, 129.
 6. “Barug sa Balaan nga mga Dapit,” Liahona, 

Nob. 2011, 83.
 7. “Pagmaya,” Liahona, Mayo 2009, 92.
 8. “Pagpangita og Kalipay Panahon sa Panaw,” 

Liahona, Nob. 2008, 88.
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Pilia ang Matarung

Ang pagpili sa matarung magdala kanato paduol 
ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. 

Makatabang usab kini kanato nga mahimong mali-
payon ug luwas. Lingini ang mga pamaagi nga kamo 
makapili sa matarung.

Mga Kalayo ug mga  
Leksyon sa Pagkamasulundon

Si Presidente Thomas S. Monson kausa misulti mahitungod 
sa usa ka higayon nga iyang nakat- unan ang kaimportan-

te sa pagkamasulundon. Sa dihang otso anyos pa siya, ang 
iyang pamilya mibisita sa ilang payag sa bukid. Siya ug ang 
iyang higala gusto nga hawanan ang kasagbutan nga dapit 
alang sa usa ka campfire. Gisulayan nila pagpangibut ang 
sagbut, gibira ug gibunlot kutob sa ilang mahimo, apan 
ang nakuha nila gamay ra nga mga sagbut. Si Presidente 
Monson mipasabut, “Ug dayon misulod sa otso anyos 
nakong hunahuna ang hingpit nga sulbad. Akong giingnan 
si Danny, ‘Ang atong gikinahanglan mao ang pagsunog 
niining mga sagbut. Linginon lang nato sa pagsunog diha 
sa mga sagbut!’”

Bisan tuod nakahibalo siya nga gidid- an siya nga mogamit 
og posporo, mibalik siya sa payag aron magkuha og pipila, 

KABATAN- ONAN

MGA BATA

ug siya ug si Danny naghaling og gamayng kalayo diha sa 
sagbuton nga dapit. Naglaum sila nga mapalong ra kini, apan 
misilaub na hinoon ngadto sa dako ug makuyaw nga kalayo. 
Siya ug si Danny nanagan aron magpatabang, ug sa wala 
madugay ang mga hamtong midali sa pagpalong sa kalayo 
sa wala pa kini miabut sa mga kahoy.

Si Presidente Monson mipadayon, “Si Danny ug ako 
nakat- on og daghang lisud apan importante nga mga leksyon 
nianang adlawa—ang kaimportante sa pagkamasulundon. 
(Tan- awa sa “Ang Pagkamasulundon Makahatag og Panla-
ngin,” Liahona, Mayo 2013, 89–90.)

Sama ni Presidente Monson, nakasinati na ba kamo sa 
pagkat- on og leksyon sa pagkamasulundon sa lisud nga 
paagi? Unsa nga mga tumong ang inyong mahimo aron 
mapabilin ang inyong kaugalingon nga luwas pinaagi sa 
pagkamasulundon?

Magserbisyo 
sa uban

Mosimba

Magbasa sa 
mga kasulatan

Magdula og 
maayong dula Makig- away 

sa imong 
mga igsoon

Manikas sa 
eskwelahan
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Ang Pamilya  
Gi- orden sa Dios

“Sa mga pulong sa [kanta sa  
Primary], ‘Ang Pamilya Iya sa 

Dios,’ . . . napahinumduman kita sa 
lunsay nga doktrina,” miingon si  
Carole M. Stephens, Unang Magtatam-
bag sa Kinatibuk- ang Kapangulohan 
sa Relief Society. “Atong nakat- unan 
nga dili lang kay ang pamilya iya sa 
Dios apan matag usa usab kanato 
sakop sa pamilya sa Dios. . . .

. . . Ang plano sa Amahan alang sa 
Iyang mga anak usa ka plano sa gug-
ma. Usa kini ka plano sa paghiusa sa 
Iyang mga anak—sa Iyang pamilya—
ngadto Kaniya.” 1

Si Elder L.Tom Perry (1922–2015) 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles miingon: “Nagtuo usab 
kita nga ang lig- on ug tradisyunal 
nga mga pamilya dili lamang ang 
sukaranang mga yunit sa lig- ong 
katilingban, lig- ong ekonomiya, ug 
lig- ong kultura sa mga mithi—apan 
usab maoy sukaranang mga yunit 
sa kahangturan ug sa gingharian 
ug gobyerno sa Dios.

“Nagtuo kita nga ang organisasyon 
ug gobyerno sa langit tukuron diha 
sa mga pamilya ug gipalapdang mga 
pamilya.” 2

“Ang tanan, walay pagsapayan sa 
ilang sitwasyon sa kaminyoon o gidag-
hanon sa mga anak, makapanalipod sa 
plano sa Ginoo nga gihulagway diha 
sa pamahayag bahin sa pamilya. Kon 
kini plano sa Ginoo, kinahanglan nga 
ato usab kini nga plano!” 3

Dugang nga mga Kasulatan
Doktrina ug mga Pakigsaad 2:1–3; 
132:19

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

Ang Doktrina sa Pamilya
Si Sister Julie B. Beck, kanhi 

Kinatibuk- ang Presidente sa 
Relief Society, mitudlo nga ang 
teyolohiya sa pamilya nga gibase 
sa Paglalang, sa Pagkapukan, ug 
sa Pag- ula ni Jesukristo:

“Ang Paglalang sa yuta nag-
hatag og dapit diin ang mga 
pamilya makapuyo. Ang Dios 
milalang sa lalaki ug babaye 
kinsa mao ang duha ka impor-
tanting kaparis sa usa ka pamilya. 
Kini kabahin sa plano sa Langit-
nong Amahan nga sila si Adan 
ug Eva ma- sealed ug mahimong 
mahangturong pamilya.

“. . . Ang Pagkapukan nakapa-
himong posible alang kanila sa 
pagbaton og mga anak nga lalaki 
ug mga anak nga babaye.

“Ang Pag- ula ni [Kristo] nag-
tugot sa pamilya nga ma- sealed 
sa kahangturan. Kini nagtugot 
sa mga pamilya nga makabaton 
og mahangturong paglambo 
ug pagkahingpit. Ang plano sa 
kalipay, nga gitawag usab og 
plano sa kaluwasan, maoy usa ka 
plano nga gimugna alang sa mga 
pamilya. . . .

“. . . Kini mao ang doktrina ni 
Kristo. . . . Kon wala ang pamilya, 
walay plano; walay rason alang 
sa mortal nga kinabuhi.” 4

Ikonsiderar Kini
Ngano nga ang pamilya ang 
pinakaimportante nga unit 
karon ug sa kahangturan?

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. Carole M. Stephens, “Ang Pamilya Iya sa 

Dios,” Liahona, Mayo 2015, 11, 13.
 2. L. Tom Perry, “Nganong ang Kaminyoon 

ug Pamilya Importante—Bisan Asa sa  
Kalibutan,” Liahona, Mayo 2015, 41.

 3. Bonnie L. Oscarson, “Mga Tigpanalipod 
sa Pamahayag bahin sa Pamilya,” Liahona, 
Mayo 2015, 15.

 4. Julie B. Beck, “Pagtudlo sa Doktrina kabahin 
sa Pamilya,” Liahona, Mar. 2011, 32.

Hugot nga  
Pagtuo, Pamilya, 
Kahupayan
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Dominggo na sa buntag. Aduna 
koy 12- ka oras nga iskedyul sa 

mga meeting, interbyu, ug mga kum-
pirmasyon, ug mga pag- orden. Sugdan 
nako sa usa ka stake center ug mata-
pos sa lain nga mga meetinghouse 
sa pikas nga bahin sa lungsod—ang 
tanan sa kainit kaayo nianang adlawa.

Akong gilantaw ang matag miting, 
interbyu, pagkumpirma, ug pag- orden. 
Apan kagahapon, samtang naghuna-
huna ko kon unsa ko ka- busy mitugot 
ko nga mobati og kalooy sa akong 
kaugalingon—hangtud miabli ko sa 
Autobiography ni Parley P. Pratt ug 
misugod sa pagbasa sa diin ako mibi-
ya. Si Elder Pratt nahimong binilanggo, 
uban kang Joseph ug ni Hyrum Smith 
ug uban pa, atol sa lisud nga mga 
adlaw didto sa Missouri. Pagkahuman 
nga nadala didto sa Independence, 
ang mga Kaigsoonan gibilanggo sa usa 
ka hotel nga matulog sa salog nga may 
bloke nga kahoy para unlanan.

Usa ka tugnaw nga buntag, nga 
baga ang snow si Elder Pratt mibarug 
ug, wala mamatikdi, miikyas gikan 
sa hotel. Miagi siya dapit sa sidlakan 
lahus sa lungsod ug ngadto na sa 
sikbit nga mga umahan. Pag- abut 
og mga usa ka milyang paglakaw 
(1.6 km), si Elder Pratt misulod sa 
usa ka lasang, ang snow mitabon 
sa iyang mga tunob ug ang mga 
punoan sa kahoy misalipod sa 
iyang presensya.

Naghunahuna siya sa malisud 
niyang kahimtang. Ang pagpa-
dayon sa silangan nangahulugan 
og pag- ikyas ngadto sa laing 
estado, diin makapahibalo siya 

sa iyang pamilya aron makauban 
niya. Ang pagbalik ngadto sa hotel 
nangahulugan og pagkabilanggo ug 
mga akusasyon sa bug- at nga krimen. 
Natintal sa pag- ikyas, si Elder Pratt 
naghunahuna sa “unos sa kasamok, 
o gani sa kamatayon” nga mahitabo 
sa ubang binilanggo kon mobiya siya.

Sa iyang pagtimbang- timbang, 
usa ka kasulatan ang misantop sa 
iyang hunahuna: “Ug kinsa kadto nga 
motugyan sa iyang kinabuhi alang 
kanako, alang ug tungod sa akong 
ngalan, makakaplag niini pag- usab, 
gani sa kinabuhi nga dayon.” (tan- awa 
sa Marcos 8:35; D&P 98:13).

Si Elder Pratt mibalik ngadto sa 
hotel. Mga bulan sa malisud kaayo 
nga pagkabilanggo ang misunod—
walay pamilya, pakigdait sa mga 

ANG AKONG MGA DOMINGGO 
NGA PUNO SA PAGSERBISYO
Ni Jeffery A. Hogge

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

Ang akong mga Dominggo puno, apan mapasalamaton ko nga ako makaserbisyo nga 
wala magsagubang sa mga kalisud nga giatubang sa unang mga lider sa Simbahan sama 
ni Elder Parley P. Pratt.

Santos, o sa abilidad sa pagserbisyo 
sa iyang apostolikanhong tawag.1

Gitapos ang basahon, namalandong 
ko sa mga pag- antus sa naunang mga 
Santos—pipila kanila akong mga kati-
gulangan. Tungod sa ilang pagpama-
tuod sa ebanghelyo ug sa ilang hugot 
nga pagtuo diha ni Jesukristo, sila 
milahutay sa kabangis ug pagpang-
gukod. Tungod sa ilang paglahutay, 
karon gawasnon ko nga makaserbisyo 
ug makasimba, nahiusa ngadto nila 
diha sa pagtuo ug pagpamatuod.

Samtang nangandam ko alang 
niining adlaw nga Igpapahulay, ang 
akong pamilya luwas, nanglantaw nga 
usa ka adlaw nga magsimba sa usa ka 
komportable nga meetinghouse. Ang 
pakigdait sa mga Santos makadan- ag 
sa atong adlaw. Maglipay kami uban 
kanila sa mga pagkumpirma ug mga 
pag- orden nga gipahigayon, mituman 
sa mga responsibilidad, ug ang pagtuo 
nalig- on. Moambit kami sakrament, sa 
paghinumdom sa atong Manluluwas 
ug sa Iyang maulaong sakripisyo. Ug 
karong gabii magpundok kami diha 
sa among panimalay aron sa pagbasa 
sa Basahon ni Mormon ug mag- ampo 
og dungan sa dili pa kami manghigda 
diha sa komportabling higdaanan ug 
mopahimutang sa among mga ulo sa 
sa humok nga mga unlan.

Ang akong mga Dominggo 
nga puno sa pagserbisyo. Tungod 
niana mapasalamaton ko ug  
napanalanginan. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa California, USA.
MUBO NGA SULAT
 1. Tan- awa sa Parley P. Pratt, Autobiography of 

Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 
194–97. M
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Ang akong inahan nabuhi og 
92 anyos ug bag- ohay lang nga 

namatay. Didto siya sa ospital sa 
dihang nakahukom ang mga doktor 
nga wala nay laing mahimo gawas 
ang pagpabilin niyang komportab-
le kutob sa mahimo hangtud nga 
mamatay siya.

Samtang ang mga pagpangandam 
gihimo aron dad- on na siya sa balay, 
duha ka mga kalalakin- an gikan sa 
usa ka lokal nga ward ang misulod sa 
kwarto ug nangutana nako kon gusto 
ba sa akong inahan nga moambit sa 
sakrament. Pirmero ako silang giing-
nan, “Dili, salamat na lang.” Maglisud 
og tulon si mama. Dayon miingon ko, 
“Kadali lang, ako siyang pangutan- 
on.” Mipaduol ko sa iyang dunggan 
ug miingon, “Dunay duha ka mga 
naghupot sa priesthood dinhi. Gusto 
ka nga moambit sa sakrament?” Sa 
maluyahon apan klaro nga tingog 
mitubag siya, “Oo.”

Human sa panalangin, mikuha ko 
og usa ka piraso nga pan gikan sa 
tray, mipikas og gamay, ug hinay nga 
mibutang niini sa iyang ba- ba. Gisula-
yan niya kini pag- usap og taud- taud, 
ug hilum kong nangayo og pasensya 
sa mga lalaki tungod kay nadugay- 
dugay kini. Ilang gipaniguro nako nga 
OK ra kadto. Human sa ikaduhang 
pag- ampo, mikuha ko og gamayng 
plastik nga sudlanan sa tubig ug gibu-
tang kini sa iyang ngabil. Miinom ra 

siya og gamay, apan nasurprisa ko kon 
unsa siya ka maayong mitulon niini.

Gipasalamatan nako ang mga 
kalalakin- an, ug mibiya sila paingon 
sa laing kwarto. Malinawong namatay 
ang akong mama paglabay sa usa 
ka oras.

Sa misunod nga mga adlaw, naka-
amgo ko kon unsa kasagrado sa gutlo 
nga gitugot nga masaw- an nako uban 
sa akong inahan. Ang katapusang 
butang nga iyang nabuhat niining 
kinabuhia mao ang pag- ambit sa 
sakrament. Ang katapusang pulong 
nga iyang nalitok mao ang “Oo”—oo 
sa pagdawat sa sakrament, oo sa 
paghalad sa iyang sakripisyo sa “usa 
ka masulub- on nga kasingkasing ug 

ANG KATAPUSANG PANIHAPON 
NI MELVA
Ni Cheryl Harward Wilcox

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

“Gusto ka nga moambit sa sakrament?” Gipangutana nako ang akong himatyon nga inahan.

usa ka mahinulsulon nga espiritu” 
(3 Nephi 9:20), oo sa pagdala nganha 
sa iyang kaugalingon sa ngalan ni 
Jesukristo ug sa pagsaad nga kanu-
nayng mahinumdom Kaniya, oo 
sa pagdawat sa Iyang Espiritu. Ang 
katapusang mga butang nga miagi sa 
iyang ngabil mao ang mga simbolo 
sa sakrament.

Unsa kaha kanindot ang iyang 
katapusang panihapon alang kaniya! 
Bisan kon luya na kaayo sa paglihok 
o sa pagsulti, unsa kaha kalagsik ang 
iyang pamati diha kang Kristo! Unsa 
kaha kamapasalamaton ang iyang 
gibati alang sa Iyang matubsanon ug 
makahatag og katakus nga gahum, 
nga nakapatunhay kaniya agi niadtong 
katapusang mga gutlo sa iyang mortal 
nga panaw ug gipadangat kaniya ang 
paglaum sa kinabuhing dayon.

Matag semana samtang moambit 
kita sa sakrament, hinaut nga kitang 
tanan magmapasalamaton alang 
sa oportunidad nga duna kita aron 
mabag- o ang atong mga pakigsaad 
ug mobati sa pagpasaylo ug grasya 
samtang naningkamot kita nga mas 
mahisama sa atong Amahan sa Langit 
ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Nan 
ang pan ug ang tubig mahimo nga 
alang kanato, ingon nga kini alang sa 
akong inahan, “tam- is labaw sa tanan 
nga tam- is, . . . ug putli labaw sa tanan 
nga putli” (Alma 32:42). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.PA
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Dunay istorya bahin sa usa ka tawo nga nailhan nga tapulan 
kaayo. Dili siya gusto nga motrabaho, dili gusto nga mangita 
og trabaho. Nabuhi lamang siya pinaagi sa mga paningka-

mot sa uban. Sa katapusan napul- an na ang mga tawo sa lungsod. 
Mihukom sila nga dad- on siya sa gawas sa lungsod ug palayason 
siya. Samtang giubanan siya sa usa ka lungsuranon sakay sa karwahe 
padulong sa utlanan sa lungsod, ang drayber mibati og kalooy kaniya. 
Tingali ang tapulan angay nga hatagan og usa pa ka higayon. Busa, 
siya nangutana, “Gusto ka ba og usa ka basket nga mais aron imong 
magamit sa pagsugod og bag- ong kinabuhi?”

Ang tapulan mitubag, “Pinanitan na ba?” 1

Mga Magtutudlo ug Mga Tigkat- on: Magkatumbas ang  
Responsibilidad nga Motampo

Usahay ang mga tawo gustong makasabut sa kasulatan nga walay 
buhaton nga paningkamot—gusto nila nga ipasabut ang mga kasulatan 
kanila sa dili pa nila kini basahon. Gusto nilang makat- on sa ebanghel-
yo pinaagi sa pagpaminaw sa mugbo, makalingaw nga mga kinutlo o 
pagtan- aw sa mugbo, makalingaw nga mga video. Gusto nila nga ang 
magtutudlo sa Sunday School moandam ug mohungit kanila sa leksyon 
nga halos walay pagpangandam o pag- apil diha sa ilang bahin.

Agig pagkumpara, ang Manluluwas kausa misulti sa Iyang mga 
tigkat- on sa pagpamauli tungod kay dili sila makasabut sa Iyang 
mga pulong. Siya misugo kanila sa pag- ampo, pagpamalandong, ug 
“i- andam ang [ilang] mga hunahuna alang sa ugma,” sa dihang Siya 
“moanha [kanila] pag- usab” (tan- awa sa 3 Nephi 17:2–3).

Ang leksyon mao kini: Dili lamang responsibilidad sa magtutudlo 
nga moabut nga andam apan sa tigkat- on usab. Sama nga ang 
magtutudlo adunay responsibilidad sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu, 
mao usab ang tigkat- on nga adunay responsibilidad sa pagkat- on 
pinaagi sa Espiritu (tan- awa sa D&P 50:13–21).

Ni Tad R. Callister
Kinatibuk- ang  
Presidente sa  
Sunday School

Samtang mahimo kitang 
mas mapasaligon nga 
mga tigkat- on, atong 
masinati ang balaan 
nga kalipay nga naga-
gikan sa pagkat- on ug 
pagsunod sa ebanghelyo 
ni Jesukristo.

ANG  

Kalipay SA  

Pagkat- on

P A G T U D L O  S U M A L A  S A 
P A M A A G I  S A  M A N L U L U W A S
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Ang Basahon ni Mormon nagre-
kord: “Ang tigsangyaw dili labaw kay 
sa tigpaminaw, ni ang magtutudlo 
maayo pa kay sa tinudloan; ug sa 
ingon niana silang tanan managsa-
ma” (Alma 1:26; emphasis gidugang).

Ang mosunod mao ang pipila ka 
mga sugyot alang sa unsay atong 
mahimo aron makasinati sa kalipay 
nga moabut kon kita mobuhat sa 
atong bahin sa pagkat- on ug pagsu-
nod sa ebanghelyo.

Pagkat- on diha sa Panimalay
Pagtuon sa mga Kasulatan

Ang matag miyembro maoy res-
ponsable sa iyang kaugalingong 
pagkat- on sa ebanghelyo; dili kita 
makadelegar niana nga responsibili-
dad. Kadaghanan niana nga pagkat- 
on moabut pinaagi sa regular nga 
pagtuon sa kasulatan. Si Presidente 
Harold B. Lee (1899–1973) mipaha-
yag: “Kon wala kita magbasa sa mga 
kasulatan matag adlaw, ang atong 
mga pagpamatuod magkahuyang.” 2 Si 
Apostol Pablo nakaobserbar nga ang 
mga Judeo sa Berea “mabuot pa kay 
sa mga Judeo didto sa Tesalonica, kay 
kini sila midawat man sa pulong uban 
sa bug- os nga pagkamasibuton,” ug 
dayon mipakigbahin siya sa rason sa 
ingon ka madawaton: “[Sila] sa adlaw- 
adlaw nanagtuon sa kasulatan” (Mga 
Buhat 17:11; emphasis gidugang).

Ang kada adlaw nga pagtuon sa 
kasulatan usa ka mahinungdanon nga 
bahin sa pagpalambo sa atong pagka- 
espirituhanon. Walay laing hingpit nga 
ikapuli kon wala kini diha sa atong 
inadlaw- adlaw nga buluhaton. Alang 
niini nga rason, ang pagtuon sa kasula-
tan kinahanglang gahinan og panahon, 
dili kon aduna pay panahon.

Ang uban moingon, 
“Apan wala akoy pana-
hon sa inadlaw nga 
pagtuon sa kasulatan 

tungod sa kadaghan nako og uban 
pang mga katungdanan sa kinabuhi.” 
Kini nga pahayag maingon og susama 
sa istorya sa duha ka mamumutol og 
kahoy nga nagkontest aron matino 
kon kinsay mas daghan og maputol 
nga kahoy sa usa ka adlaw. Gisugdan 
ang kontest sa pagsubang sa adlaw. 
Matag oras ang mas gamay nga tawo 
mosulod sa kalasangan sulod sa mga 
10 minutos. Sa matag higayon nga 
iya kining buhaton, ang iyang kontra 
mipahiyom ug miyango, masaligon 
nga nag- una na siya. Ang mas dako 
nga tawo wala gayud mobiya sa iyang 
puwesto, wala mohunong sa pagpu-
tol, wala gayud mopahulay.

Dihang nahuman na ang adlaw, 
ang mas dako nga tawo nakugang 
sa pagkasayud nga ang iyang kon-
tra, kinsa daw nag- usik kaayo og 
panahon, nakaputol og mas daghang 
kahoy kay kaniya. “Giunsa man to 
nimo pagbuhat nga kadaghan man 
ka mipahulay?” nangutana siya.

Ang mananaug mitubag, “Ah, nag-
baid ko ato sa akong atsa.”

Matag higayon nga magtuon kita 
sa mga kasulatan, atong gibaid ang 
atong espirituhanon nga atsa. Ug ang 
milagroso nga bahin mao nga kon 
ato kining buhaton, mas maalamon 
natong magamit ang nahabilin sa 
atong panahon.
Pangandam Daan

Ang mga pagtuon nagpakita nga 
pipila lang ang mga miyembro sa 
Simbahan nga mobasa daan sa mga 
kasulatan nga hisgutan sa mga klase 
sa Dominggo. Ang matag usa kanato 
makatabang sa pag- usab niini nga 
kahimtang. Makatuman kita sa atong 
responsibilidad kalabut niana nga 

kasinatian sa pagkat- on pinaa-
gi sa pagtungha sa 

klase nga mas 
andam, nga 

TUN- I

ang mga kasulatan alang sa klase

PANGANDAM
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nakabasa nang daan sa mga kasulatan ug andam nga 
mopakigbahin og mga panabut. Ang atong pagpangandam 
mahimong usa ka espirituhanong gasa nga atong ihatag 
ngadto sa tanang mga sakop sa klase.

Pagkat- on diha sa Klase
Apil sa Klase

Ang sugo nga bukahon ang atong ba- ba (tan- awa sa 
D&P 60:2–3) magamit dili lamang sa misyonaryo nga 
sitwasyon apan usab sa klasrom na sitwasyon. Kon kita 
moapil, atong gidapit ang Espiritu, kinsa dayon makasaksi 
sa kamatuoran sa atong mga komentaryo ug molamdag sa 
atong mga hunahuna og dugang nga mga panabut. Agig 
dugang, ang atong pag- apil mahimong modasig sa mga 
hunahuna sa lain ug sa ingon moawhag sa iyang pag- apil.

Niini nga paagi, atong gisunod ang usa ka baruga-
nan sa pagtudlo nga gitudlo sa Ginoo: “Himoa nga ang 
usa mamulong sa tagsa- tagsa ka higayon ug himoa 

nga ang tanan mami-
naw ngadto sa 

iyang mga 

gipamulong, nga sa diha nga ang tanan mahuman sa 
pagpamulong nga ang tanan unta mahatagan og kaayo-
han sa tanan” (D&P 88:122; emphasis gidugang). Usahay 
dili sayon ang pag- apil sa klase; nagkinahanglan kini nga 
mobuhat kita sa unsay dili nato komportableng buhaton. 
Apan ang pagbuhat sa ingon makatabang sa tanan diha sa 
klase nga molambo sa espirituhanong paagi.
Irekord ang mga Impresyon

Sulod sa dugayng panahon nagdala ko og blangko nga 
sulatanan nga mga kard ngadto sa simbahan ug nagtingu-
ha og doktrinal nga mga panabut o espirituhanong mga 
impresyon nga mahimo nakong irekord. Tinud- anay akong 
makasulti nga napanalanginan ako og maayo. Kini nga 
paagi nakapausab sa akong panglantaw; kini nakapatutok 
ug nakapaspas sa akong pagkat- on; nakapadugang kini sa 
akong kadasig alang sa simbahan.

Nganong importante man kaayo nga irekord ang espi-
rituhanong mga kasinatian nga atong madawat diha sa 
simbahan ug sa bisan asang dapit? Hunahunaa sa maka-
diyot nga ang usa ka inahan namulong ngadto sa iyang 
anak nga tin- edyer ug sa usa ka punto ang anak miingon, 
“Ma, maayo kaayo kini nga tambag.” Nagkuha dayon siya 
og notebook ug nagsugod sa pagrekord sa mga impresyon 
nga iyang nadawat gikan sa ilang panag- istoryahanay. Sa 
higayon nga ang inahan maulian sa iyang kakurat, dili ba 
siya ganahan nga mohatag pa og dugang tambag kaniya?

Walay pagduha- duha nga ang sama nga baruganan maga-
mit ngadto sa tambag gikan sa atong Amahan sa Langit. 
Samtang atong i- rekord ang mga impresyon nga Iyang giha-
tag kanato, Siya malagmit nga mohatag kanato og dugang 
nga pagpadayag. Dugang pa, daghan sa mga impresyon 
nga atong madawat mora og gamay ra sa sinugdanan, apan 
kon ato kining amumahon ug pamalandungan, motubo kini 
ngadto sa dagkong espirituhanong panabut, sama sa gag-
mayng liso nga motubo ngadto sa dagkong kahoy.

Si Propeta Joseph Smith namulong sa kaimportante 
sa pagrekord sa mga panabut ug mga impresyon: “Kon 
kamo . . . mopadayon sa paghisgot sa importanting mga 
pangutana . . . ug mapakyas sa pagsulat niini, . . . tingali, 
sa pagbaliwala sa pagsulat niini nga mga butang sa dihang 
gipadayag kini sa Dios, wala maghunahuna niini nga bilil-
hon, ang Espiritu mahimong mopalayo . . . ug dunay dako 
kaayo nga kahibalo, nga may mahangturong importansya, 
nga karon nawala.” 3

Ang Kalipay sa Pagkat- on
Ang pagkat- on sobra pa kay sa usa  

ka balaan nga katungdanan. Kini usab 

I- REKORDAPIL

diha sa klase

ang mga ideya ug mga impre
sy

on
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gituyo nga mahimong 
usa ka halawom nga 
kalipay.

Sa usa ka okas-
yon, usa ka karaang 
mathematician nga 
ginganlan og Archi-
medes gihangyo sa 
iyang hari sa pagtino 
kon ang bag- ong 
korona sa hari solido 
ba nga bulawan o 
kon malimbungon 
nga gisagulan kini 
og pilak sa mananal-
sal og bulawan. Si 
Archimedes naghu-
nahuna sa solusyon; 
sa katapusan miabut 
ang tubag. Sobra ang 
iyang kalipay nii-
ni nga pagkadiskobre nga, sumala 
sa istorya, midagan siya sa tibuok 
siyudad nga nagsinggit og, “Eureka! 
Eureka!”—nagpasabut nga, “Nakit- an 
nako! Nakit- an nako!”

Bisan sa gidak- on sa iyang kalipay 
sa pagkadiskobre og usa ka siyenti-
pikanhong baruganan, adunay mas 
dako pa kaayong kalipay sa pagdis-
kobre sa mga kamatuoran sa ebang-
helyo ni Jesukristo: kadtong mga 
kamatuoran nga wala lamang mag-
pahibalo kanato apan usab moluwas 
kanato. Tungod niini nga rason ang 
Manluluwas miingon, “Kining mga 
butanga gisulti ko kaninyo, . . . [nga] 
ang inyong kalipay mamahingpit” 
( Juan 15:11). Ug tungod niini nga 
rason ang “mga anak sa Dios nag-
kaduyog sa pagsinggit sa kalipay” 
( Job 38:7) dihang ilang nasayran ang 
plano sa kaluwasan. Sama nga ang 
mga liso adunay natural nga gahum 
sa pagtubo, mao man ang mga kama-
tuoran sa ebanghelyo nga adunay 
natural nga gahum sa pagdala og 
kalipay.

Dili lamang usa ka balaan nga sugo 
ang “pangitaa ang pagtulun- an” (D&P 
88:118), apan kini usab usa ka diosnon 
nga paningkamot. Sa matag higayon 
nga magtuon kita sa mga kasulatan, 
motunga sa klase nga mas andam, 
moapil sa mga diskusyon sa klase, 
mangutana, ug morekord sa sagrado 
nga mga impresyon, nag- anam kita sa 
pagkahimong sama sa Dios, sa ingon 
nagdugang sa atong kapasidad nga 
masinati ang kalipay nga Iyang gibati.

Hinaut kitang tanan maningkamot 
nga mahimong mas mapasaligon 
nga mga tigkat- on, mas balaanon nga 
mga tigkat- on—sa panimalay, diha 
sa klase, ug bisan asa kita. Samtang 
ato kining buhaton, atong masinati 
ang langitnong kalipay nga nagagi-
kan sa pagkat- on ug pagsunod sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Usa ka susama nga istorya ang gisaysay ni 

Elder D. Todd Christofferson sa Oktubre 
2014 nga kinatibuk- ang komperensya.

 2. Harold B. Lee, seminar sa mga regional 
representative, Dis. 12, 1970.

 3. Joseph Smith, sa History of the Church, 
2:199.

USA KA Diosnong 
Paningkamot  

SA Pagtinguha 
og Pagkat- on
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SINATIA  
ANG 

Kalipay SA 
Pagkat- onang mga ideya ug mga impres

yo
n

APIL diha sa klase

PA
NGANDAM alang sa klase

Sa matag higayon nga magtuon kita sa mga kasulatan,  
motunga sa klase nga mas andam, moapil sa mga diskusyon sa klase, mangutana,  

ug morekord sa sagrado nga mga impresyon, nag- anam kita sa pagkahimong sama sa Dios, 
sa ingon nagdugang sa atong kapasidad nga masinati ang kalipay nga Iyang gibati.

I- REKORD
PA

GTUON sa mga kasulatan
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Ni Aaron L. West

Naghunahuna ba kamo nganong atong tugutan ang 
mga bata nga wala pa mabunyagi sa pag- ambit sa 
sakrament? Aron lang ba kini sa paglikay sa dili 

kapugngan nga pagbanha ug pagpanglugnot kon gusto 
silang mokuha og usa ka piraso nga pan? Aron lang 
ba mapasayon ang pagpahigayon sa ordinansa, 
aron mamentinar ang kalinaw?

Sa akong pagtuo dili. Nagtuo ko nga aduna 
pay mas lawom nga mga rason. Nagtuo ko niini 
tungod kay nagtuo ko nga sa dihang si Jesu-
kristo miingon og “tanan”, Siya nagpasabut sa 
tanan. Ug sa dihang Siya namulong ngadto 
sa pundok sa katawhan, wala Siyay giabog 
nga bisan usa.

Dihang ang nabanhaw nga Manluluwas 
mipasiugda sa sakrament ngadto sa Iyang 
mga katawhan sa Amerika, Iyang gipasabut 
nga ang ordinansa adunay espesyal nga 
kahulugan alang niadtong nabunyagan na.1 
Bisan pa niana, Iyang gisugo ang Iyang mga 
disipulo nga “mohatag [sa sakrament] ngadto 
sa pundok sa mga katawhan.” 2 Kanang pun-
dok sa mga katawhan naglakip sa “gagmay 
nga mga bata.” 3

Sa higayon nga ang mga tighupot sa priest-
hood karon molitok sa mga pag- ampo sa 
sakrament, sila naghangyo sa Langitnong 
Amahan sa pagpanalangin ug pagbalaan sa 

Ang among gagmay nga mga anak mibati nga ang sakrament 
importante kanamo. Mas may mabuhat pa unta kami sa pagtabang 

kanila nga makaamgo nga kini importante usab ngadto kanila.

UG ANG  
Ang Gagmayng mga Bata  
Sakrament

pan ug tubig “ngadto sa mga kalag sa tanan niadto” kinsa 
moambit.4 Tanan. Ang matag tawo nga moambit—lakip 
ang matag gamay nga bata.

Kon sa pag- ambit sa pan ug tubig, ang mga bata maka-
dawat niini nga mga simbolo isip usa ka panalangin ngad-
to sa ilang tiunay nga mga kalag, kinahanglan gayud nga 
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adunay paagi sa pagtabang kanila nga makasabut sa kahu-
lugan sa ordinansa.

Uban niini nga panabut, naghunahuna ko sa panahon 
nga gagmay pa ang akong mga anak. Ang akong asawa ug 
ako nakahimo gayud sa pagpahilum kanila atol sa pagpa-
higayon sa sakrament. Nagtuo ko nga nabati nila nga ang 
ordinansa importante ngari kanamo. Apan mas may mabu-
hat pa unta kami sa pagtabang kanila nga makaamgo nga 
kini importante usab ngadto kanila.

Unsa pa unta ang among mabuhat? Unta nahinumdu-
man namo nga ang gagmayng mga bata makahimo sa pag-
sunod sa mga saad diha sa pag- ampo sa sakrament. Sila 
makasabut, sa ilang kaugalingong gamay apan gamhanan 
nga paagi, kon unsay ipasabut sa “kanunay mohinumdom” 
ni Jesus. Makasaad sila nga “maghupot sa iyang mga sugo.” 
Makapakita pa gani sila nga sila “andam sa pagdala nganha 
kanila sa ngalan” ni Kristo, nasayud nga sa dili madugay 
sila makabaton niana nga pribelihiyo sa dihang sila mabun-
yagan ug makumpirmahan.5

Apan unsa man ang kabahin sa pagbag- o sa mga 
pakigsaad? Ang mga lider sa Simbahan mitudlo nga kon 
kita moambit sa sakrament, atong gibag- o ang tanang 
mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Ginoo.6 Ang 
gagmayng mga bata walay mga pakigsaad nga bag- uhon.

Naghunahuna ko pag- usab sa panahon nga gagmay 
pa ang among mga anak. Dili mi makatabang nila sa 
paghinumdom og mga pakigsaad nga nabuhat, apan 

makatabang mi nila nga 
magmatinguhaon sa paghimo 

og mga pakigsaad sa 
umaabut. Naghanduraw 
ko sa akong kaugalingon 
uban sa usa ka batan- 
ong anak usa ka buntag 
sa Igpapahulay:

“Kon otso anyos 
na ka,” moingon ko, 
“mabunyagan ka ug 
makadawat sa gasa 
sa Espiritu Santo. 
Mohimo ka og usa ka 
pakigsaad. Ang pakig-

saad nga imong 
himoon nianang 
higayuna susama 
sa mga saad nga 

imong gihimo karon sa imong pag- ambit sa sakrament.
“Kon moambit ko sa sakrament karon, mobag- o ko 

sa akong pakigsaad sa bunyag, sama nga akong gihimo 
pag- usab kadto nga mga saad. Anaa ka uban kanako, 
apan wala kay bag- uhon nga pakigsaad. Wala ka pay 
nahimo bisan usa. Hinoon, makahimo ka sa pagpraktis 
sa paghimo og pakigsaad. Matag higayon nga moambit 
ka sa sakrament, makaandam ka nga magpabunyag ug 
magpakumpirma. Nianang paagiha, andam ka na kon 
mag- otso anyos na ka.”

Kon daw dili kasagaran nga mogamit sa pulong nga 
praktis niining paagiha, ikonsiderar kini: Sa usa ka mati-
nahuron nga sitwasyon, ang usa ka amahan mahimong 
motabang sa iyang mga anak sa pagpangandam alang sa 
ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpakita kanila kon sa 
unsang paagi sila magkaubang mobarug diha sa tubig ug 
sa pagpakigbahin sa mga pulong sa pag- ampo sa bunyag. 
Wala siya mopahigayon sa ordinansa niana nga sitwasyon. 
Sa usa ka pagsabut, nagtabang siya sa iyang mga anak sa 
pagpraktis. Niana nga paagi, dili sila mabalaka kon unsay 
mahitabo sa ilang pagsulod sa tubig sa bunyag. Ako nagtuo 
nga ang mga inahan ug mga amahan makatabang usab 
sa mga anak nga magpraktis sa paghimo ug pagtuman 
sa pakigsaad sa bunyag. Ang matag miting sa sakrament 
mahimong usa ka sagrado nga sesyon sa pagpraktis alang 
sa gagmayng mga bata samtang sila moambit sa mga sim-
bolo sa Pag- ula sa Manluluwas.

Ug mao nga mobalik ko sa akong orihinal nga pangu-
tana. Nganong tugutan man nato ang gagmayng mga 
bata nga moambit sa sakrament? Kini ba aron lang sa 
“pagmentinar sa kalinaw”? Siyempre dili. Nagtabang kita 
sa atong gagmay nga mga bata sa pag- ambit sa sakrament 
aron sila makahinumdom sa ilang Manluluwas ug maghu-
pot sa Iyang kalinaw—kalinaw nga dili sama sa ikatanyag 
sa kalibutan.7 Nagtabang kita kanila nga mangandam sa 
pagdawat niana nga kalinaw sa nagkadako ug nagkadako 
nga kaabunda sa umaabut, sa higayon nga sila mohimo 
ug motuman sa mga pakigsaad uban Kaniya. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa 3 Nephi 18:5, 11.
 2. 3 Nephi 18:4; emphasis gidugang.
 3. Tan- awa sa 3 Nephi 17:21–25; 18:1–4.
 4. Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79; emphasis gidugang.
 5. Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77.
 6. Tan- awa sa L. Tom Perry, “Sa Atong Pagkalawat Karon sa  

Sakramento,” Liahona, Mayo 2006, 39.
 7. Tan- awa sa Juan 14:27.
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Ni Kenichi Shimokawa, PhD
LDS Family Services, Japan Office

Sa dihang 16 anyos pa si Kevin, ang iyang mga ginikanan nagdiborsyo. Sa 
samang higayon, mihunong siya sa paggamit sa iyang tambal sa epilepsy, nga 
nakatabang pagpakalma sa iyang buot. Wala siya makahibalo nga siya adunay 

bipolar disorder, nagsugod siya pagsinati og paranoia, makaluya nga mania, ug ang 
grabe nga depresyon. Ang pagtambal daw wala makatabang. Miabut kini sa punto 
nga gikapoy na siya kaayo sa tanang butang, mihukom siya nga tapuson ang iyang 
kinabuhi nga wala magpahibalo sa uban sa iyang mga tumong.

Si Kevin subli nga misaysay sa panahon nga misulay siya sa paghunos sa iyang 
kinabuhi: “Naghilak ko. Gikapoy lang gayud kaayo ko, nahutdan og kusog sa kagu-
ol. Nagtan- aw lang ko sa mga tawo, gusto nga dunay tawo nga, bisan kinsa, nga 
moingon, OK ra ka?’ Gusto man nako kana, naa koy madunggan nga mga tingog 
diha sa [akong ulo] mag- ingon, ‘Angay kang mamatay.’ . . . Sa tanang higayon nag-
pakilooy ko sa akong kaugalingon nga dili [modayon niini], apan ang mga tingog 
kusog kaayo, dili gyud ko makasukol niini.” 1

Subo kaayo, walay nakamatikod sa iyang sa iyang kasakit. Nakombinser 
nga walay nagpakabana kaniya, iyang gibuhat ang paghikog—apan milagro 
nga naluwas.

Mabati ba nato ang bisan usa sa iyang makaluya nga kasakit ug kadispirado, 
linuom nga singgit alang sa panabang?

Ang paghikog mao ang usa sa labing lisud nga pagsulay sa mortalidad, alang 
niadtong nag- antus uban sa hunahuna nga maghikog ug sa nahabiling mga sakop 
sa pamilya. Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Aposto-
les namahayag: “Sa akong paghukom, wala nay lain pang mas lisud nga panahon 
alang sa pamilya kay sa higayon nga ang usa ka minahal mohunos sa iyang kauga-
lingong kinabuhi. Ang paghikog mao ang kasinatian nga makaguba sa pamilya.” 2 
Sa pagkonsiderar sa seryuso nga kinaiyahan niini nga pagsulay, atong hisgutan 
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(1) unsa ang atong nahibaloan mahitungod sa paghikog, 
lakip sa mga timailhan ug mga butang nga atong mahimo 
aron mapakgang kini; (2) unsa ang mahimo sa nahabilin 
nga mga sakop sa pamilya ug sa komunidad (3) unsa ang 
gikinahanglan nga buhaton natong tanan aron sa paglig- 
on sa atong paglaum ug pagtuo ni Kristo aron nga kita dili 
mawad- an sa paglaum.

Pagsabut sa Hikog
Kapin sa 800,000 ka mga tawo motapos sa ilang mga 

kinabuhi pinaagi sa hikog sa matag tuig sa tibuok kalibutan.3 
Kana nagpasabut nga dunay tawo sa kalibutan nga mitapos 
sa iyang kinabuhi sa matag 40 segundos. Ang aktwal nga 
gidaghanon lagmit mas taas tungod kay ang paghikog usa 
ka sensitibong butang ug ilegal sa ubang mga nasud ug busa 
gamay ra ang nareport. Ang paghikog mao ang ikaduha 
sa nag- unang hinungdan sa kamatayon sa mga tawo tali sa 
edad 15 ug 29 ang pangidaron. Kadaghanan sa mga nasud, 
ang kinatas- ang gidaghanon sa naghikog anaa sa mga tawo 
kapin 70 anyos ang edad. Direkta o dili, ang paghikog maka-
apekto sa dako nga bahin sa atong katilingban.

Mga Timailhan
Kon ang mga hagit sa kinabuhi mabati nga milapas sa 

atong kapasidad sa pagdala, makasinati kita og tumang 
kakapoy. Kon ang kasakit sa pagbati dili na maagwanta, 
ang hunahuna sa tawo mahimong mangitngitan ug maka-
pahimo kanila nga mobati nga daw ang kamatayon na ang 
bugtong opsyon. Mahimong bation nila nga wala nay usa 

nga makatabang, nga mosangput ngadto sa pagpalayo sa 
katilingban ug magkabug- at ang kasakit ug mobati nga 
natanggong ug wala nay paglaum, sa katapusan padulong sa 
paghunahuna nga ang paghikog mao ang bugtong opsyon.

Kon dunay tawo nga nagpakita og bisan hain sa mosu-
nod nga seryosong timailhan,4 diha- diha dayon mangayo 
kita og tabang gikan sa mental health provider o pang- 
emerhensya nga mga serbisyo sama sa mga pulis:

•  Maghimo og mga panghulga sa pagpasakit  
o pagpatay sa ilang kaugalingon

•  Mangita og mga paagi o kasangkapan sa pagpatay 
sa ilang kaugalingon

•  Mag- istorya o magsulat mahitungod sa kamatayon, 
himatyon o paghikog

Ang mosunod nga mga timailhan makita sa dili pa kaayo 
dinalian ang sitwasyon, apan kinahanglang dili kita magpa-
nuko sa pagtabang ug sa pagkuha og tabang alang sa tawo 
nga nagpakita sa bisan hain niini:

•  Magpahayag sa kawalay paglaum ug pagkawala 
sa katuyoan sa pagpuyo

•  Magpakita og kalagut o kasuko o magtinguha 
sa pagpanimalos

•  Linihokan nga wala sa hunahuna
•  Mobati nga nalit- ag
•  Pagdugang sa ilang paggamit sa ilimnung  

makahubog o druga
•  Pagpalayo gikan sa ilang mga higala, pamilya, 

o katilingban
•  Pagbati og kabalaka o kalaay o pagbaton og  

dakong kausaban
•  Naglisud sa pagkatulog o matulog sa tanang panahon
•  Pagbati nga sila mga palas- anon ngadto sa uban

Dili ang tanang misulay sa paghikog magpahibalo sa 
ilang mga tumong ngadto sa uban, apan kadaghanan mag-
pakita og mga timailhan sama niini. Busa seryusoha kining 
mga timailhan!

Bisan kon ang tabang sa propesyonal dili madali, ang 
tinud- anay nga pag- amuma sa mga higala ug pamilya gam-
hanan kaayo.

Pagpakgang
Kon ang usa ka tawo dunay kalagmitan sa paghikog, 

ang pamilya ug mga higala dunay importanting katungda-
nan. Sumala sa gitudlo ni Alma, kita kinahanglan “andam 
sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga 
sila mahimo nga magaan; . . . pagbangutan uban niadto  
nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga 

Sumala sa gitudlo ni Alma, kita 

kinahanglan “andam pagtam-

bayayong sa usag usa nga mga 

alantuson, nga sila mahimo 

nga magaan; . . . pagbangutan 

uban niadtong nagbangutan; 

oo, ug sa paghupay niadto nga 

nagkinahanglan sa kahupayan” 

(Mosiah 18:8, 9).
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nagkinahanglan sa kahupayan” (Mosiah 
18:8, 9).

Ania ang pipila ka makatabang nga mga 
butang nga mahimo sa mga pamilya ug mga 
higala:

Tabang ug maminaw uban sa gugma. 
Sumala sa gitambag ni Elder Ballard, “Wala 
nay mas gamhanan pa kon kita mogakos 
niadtong nanlimbasug.” 5 “Kinahanglan atoa 
silang makita . . . pinaagi sa plano sa Langit-
nong Amahan,” mitudlo si Elder Dale G. 
Renlund sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles. “Niana lamang nga mabati 
nato ang kahingawa sa Manluluwas alang 
kanila. . . . Kining gipalapdan nga panglantaw 
maghimo nato nga sensitibo sa mga kasagmu-
yo, kahadlok, ug kasub- anan sa uban.” 6

Motabang inubanan sa tinuod nga mga 
butang. Kon ang tawo nagsagubang og krisis 
nga nakaapekto sa iyang kasiguroan ug nag- 
unang panginahanglan, itanyag ang tinud- 
anay nga tabang, apan tuguti ang tawo nga 
mopili sa pagdawat niini o dili. Sama panang-
lit, kon ang usa ka tawo dunay kalagmitan 

nga maghikog tungod sa pagkawala sa traba-
ho, ang pagtabang nila nga makakita og mga 
bakanteng trabaho naghatag nila og mga 
opsyon nga kapilian ug matabangan sila nga 
makalingkawas sa pagbati nga naungot.

Pangutan- a kon nagkonsiderar ba sila 
sa paghikog. Kon kamo nabalaka nga ang 
usa ka tawo naglisud ug nagpakita sa mga 
timailhan sa paghikog, pangutan- a kon sila 
nagkonsiderar ba sa paghikog. Ang pagbuhat 
sa ingon mahimong dili komportable, apan 
labing maayo kini nga masusi pinaagi sa pag-
panguta og direkta kon sila nagkonsiderar 
ba sa paghikog. Kini makahatag og paagi sa 
tawo nga makig- istorya mahitungod sa ilang 
mga kasamok ug problema.

Mga ehemplo sa maong mga pangutana 
mahimong “Kana ingon og sobra ra nga 
dad- on sa usa ka tawo. Naghunahuna ka 
ba sa paghikog?” o “Sa tanan nianang mga 
kasakit nga imong nasinati, naghunahuna 
ko kon nagkonsiderar ka ba nga maghikog.” 
Kon wala sila maghunahuna nga kahikugon, 
tingali sila mopahibalo nimo.
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Kon nabatyagan ninyo nga dili sila bukas 
nga makig- istorya ninyo mahitungod sa 
hunahuna sa paghikog, paminaw ngadto sa 
mga aghat sa Espiritu aron mahibalo unsay 
buhaton. Mahimong aghaton kamo nga 
magpabilin diha kanila hangtud sila mosulti 
diha kaninyo.

Pagpabilin uban sa tawo ug pagkuha 
og makatabang. Kon ang usa ka tawo 
mopahibalo ninyo nga lagmit sila maghikog, 
ubani ang tawo ug himoa nga sila mohisgut 
ninyo kabahin kon unsa ang nakasamok 
kanila. Kon sila maghisgut kabahin sa piho 
nga pamaagi ug kahigayunan sa paghikog, 
tabangi ang tawo nga makatawag sa crisis 
hotline o sa lokal nga psychiatric emergency 
department.

Mga Reaksyon sa Paghikog
Kon nagpakita sila og mga timailhan o dili, 

ang ubang mga tawo mohunos sa ilang mga 
kinabuhi. Kon nag- atubang og grabeng kasi-
natian sa paghikog sa usa ka minahal, ang 
sakop sa pamilya ug mga higala sa kanunay 

makasinati og dako, grabe, ug lisud nga 
kaguol. Pipila nianang mga reaksyon mahi-
mong maglakip sa mosunod:

•  Kaulaw ug pagbati og negatibo
•  Nakalitan ug dili katuo
•  Kasuko, kahupayan, o kasaypanan
•  Taguon ang hinungdan sa kamatayon
•  Pagpahilayo sa katilingban ug pagkabal-

da sa mga relasyon sa pamilya
•  Aktibo ug gani mapalabihan ang pag- 

apil sa mga paningkamot sa pagpak-
gang sa paghikog

•  Magpalabi sa tinguha nga masabtan 
kon ngano

•  Pagbati nga biniyaan ug sinalikway
•  Pagbasol sa namatay, kaugalingon, 

sa uban, ug sa Dios
•  Magkadako nga mga hunahuna sa  

paghikog o pagbati sa pagtapos sa 
kaugalingon

•  Dugang kaluya atol sa panahon  
sa holiday ug sa anibersaryo sa 
kamatayon7
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Unsay Mabuhat sa Nahabilin nga mga  
Pamilya ug Komunidad

Likayi ang paghukom. Samtang ang paghikog usa ka 
makuyaw nga butang, si Elder Ballard nagpahinumdom 
nato: “Dayag lang nga, wala kita makahibalo sa hingpit 
nga kahimtang nga naglibut sa matag hikog. Ang Ginoo 
lang ang nasayud sa tanang mga detalye, ug siya mao ang 
mohukom sa atong mga binuhatan dinhi sa yuta. Kon [ang 
Ginoo] mohukom nato, akong bation nga siya mokon-
siderar sa tanang mga butang: ang atong genetic ug ang 
napanunod nga pisikal nga hiyas, ang atong kahimtang sa 
panghunahuna, ang atong intelektwal nga kapasidad, ang 
mga pagtulun- an nga atong nadawat, ang mga tradisyon sa 
atong mga amahan, ang atong kahimsog, ug uban pa.” 8

Itugot ug respetuhi ang kalahi sa proseso sa pagbangu-
tan sa matag tawo. Ang tawo magbangutan sa lain laing 
paagi, samtang ang ilang relasyon sa namatay nga tawo lahi 
kay ni bisan kinsa. Busa, timbang- timbanga ug tahura ang 
matag paagi sa tawo sa pagbangutan.

Kon ang minahal mahanaw na gikan kanato, bug- at 
nga pagbati ang mobuntog kanato. Ang pagbangutan 
wala magpasabut sa kakulang sa hugot nga pagtuo, bisan 
pa niana. Ang Manluluwas miingon “Kamo magpuyo nga 
maghiusa sa gugma, sa ingon nga kamo magbakho tungod 
sa pagkawala kanila nga namatay.” (D&P 42:45). Ang pag-
bangutan usa ka timaan sa atong gugma alang sa atong 
namatay na nga mga minahal ug kon unsa ang gipasabut 
sa relasyon ngari kanato.

Pangayo og tabang. Sa inyong pagbangutan, bug- at 
bation ang mga butang. Ang pag- abut og tabang makaha-
tag og sagrado nga oportunidad sa uban sa paghigugma 
ug pagserbisyo kaninyo. Ang pagtugot nila nga motabang 
mahimong makapaayo ug makapalig- on dili lang nimo 
apan alang usab kanila.

Ipadayon ang pagkakonektado. Pipila sa mga kataw-
han magbangutan sa tago ug usahay magpalahi, mao nga 
ipadayon ang pagkakonektado sa inyong mga pamilya 
ug mga higala. Matag karon ug unya tabangi ang inyong 
sakop sa pamilya nga nagbangutan, mga paryente ug mga 
higala, ug motanyag og tabang tungod kay sila mahimong 
dili moduol kaninyo.

Salig sa Manluluwas. Sa katapusan, ang Manluluwas 
mao ang tinubdan sa kaayo ug tinuod nga kalinaw. “Ang 
Iyang Pag- ula . . . nakahatag usab kanato sa oportunidad 
nga modangup Kaniya kinsa nakasinati sa tanan natong 
mga kahuyang sa kinabuhi aron sa pag- ayo kanato ug 
paghatag kanato sa kalig- on nga modala sa mga palas- 
anon sa mortalidad. Siya nahibalo sa atong mga kasakit, 
ug Siya anaa aron mosuporta kanato. Sama sa maayong 

Samarianhon, kon makita Niya kita nga samdan diha sa 
daplin sa dalan, Iyang bugkusan ang atong mga samad ug 
atimanon kita (tan- awa sa Lucas 10:34).” 9

Atong ilhon nga kitang tanan kinahanglang mosalig sa 
hingpit diha ni Ginoong Jesukristo ug sa Iyang Pag- ula sam-
tang kita naningkamot sa paghimo sa atong bahin. Nianang 
mapainubsanon nga pag- ila, atong tinguhaon ang pagsabut 
sa atong mga pamilya ug mga silingan nga anaa sa kasakit, 
motabang kanila sa gugma, ug mougmad og mas hugot nga 
pagtuo ug pagsalig sa Manluluwas, kinsa mobalik ug “iyang 
pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug 
ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagmina-
tay, ni paghilak, ni kasakit” (Pinadayag 21:4). ◼
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Ni Colette Lindahl

A ng adlaw nga ang asawa ni Oscar mibiya kaniya 
ug sa iyang duha ka gagmayng anak maoy usa 
sa labing lisud sa iyang kinabuhi. Daghan kaayo 

nga mga desisyon ang kinahanglang buhaton. Nagpangita 
siya og trabaho, ug karon nagkinahanglan siya og bag- 
ong lugar nga kapuy- an. Alang kaniya mora og nagun- ob 
ang iyang kinabuhi. Nakahunahuna siya nga moundang 
na lang, ug mao gyud unta ang iyang buhaton kon dili pa 
tungod sa iyang duha ka matahum nga mga anak.

Sa San Juan, Argentina, pipila ra ka mga balay ang maa-
bangan sa presyo nga kaya ni Oscar. Apan usa ka gamay 
nga panimalay sa usa ka luwas nga kasilinganan bag- o lang 
gibiyaan sa usa ka grupo sa batan- ong mga lalaki, mao nga 
giabangan kini ni Oscar ug nangandam nga magsugod og 
bag- ong kinabuhi uban sa iyang mga anak.

Sa ilang bag- ong panimalay, pipila ka mga magasin 
ug mga basahon ang gibiyaan diha sa salog, ug human 
sa tibuok adlaw nga pagpanglimpyo ug pagpanghipos, 
milingkod si Oscar ug mitan- aw sa usa sa mga magasin. 
Naintriga siya sa hapin niini. Ubos sa ulohan, nga Liahona,  
adunay usa ka hulagway sa usa ka tigulang nga lalaki nga 
nagbarug sa usa ka tore nga namulong ngadto sa mga 
katawhan. Ang tawo mipahinumdom kaniya sa mga hulag-
way sa mga propeta sa biblia.

Giablihan ni Oscar ang magasin ug misugod sa pagbasa, 
“Matag usa kanato nasayud nang daan nga kinahanglan 
kitang mosulti sa atong mga minahal nga sila atong gihi-
gugma. Apan unsay atong mga nahibaloan dili sa kanunay 
makita diha sa atong gibuhat.” 1 Gihunahuna ni Oscar ang 

hait nga mga pulong nga napamulong tali niya ug sa iyang 
asawa sa makadaghang higayon. Gusto niyang tudloan ang 
iyang mga anak nga mahimong mas maayo kay sa niana. 
Mipadayon si Oscar sa pagbasa sa magasin, ug misugod 
siya pagbati og paglaum diha sa iyang kahiladman. Sa wala 
pa mahuman ang semana, nabasa na niya ang matag arti-
kulo ug gusto pang masayud og dugang.

Paglabay sa usa ka bulan duha ka mga misyonaryo 
nanglakaw sa lugar nilang Oscar. Miduol si Oscar kanila 
ug nangutana kon sila mga misyonaryo ba sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw ug pilay magasto aron makakuha 
og dugang niadto nga mga magasin sa Simbahan. Ang 
mga elder misulti kaniya nga mogasto lamang siya og 
mga 20 minutos sa iyang oras.

Pagkasunod adlaw ang duha ka mga misyonaryo mibi-
sita kang Oscar sa iyang panimalay. Gisultihan sila ni Oscar 
sa iyang pagbalhin ug pagkakita sa karaang mga basahon, 
magasin, ug mga pamphlet nga nagpahibalo kaniya kaba-
hin sa Simbahan. Mipasabut siya nga ang unang artikulo 
nga iyang gibasa direktang may kalabutan sa iyang kina-
buhi nianang panahona. Nasayud na siyang daan sa kaim-
portante sa pamilya ug gustong mas masayud pa kabahin 
sa family home evening ug pag- ampo sa pamilya. Iyang 
gisultihan ang mga elder sa uban pa nga iyang nakat- unan 
kabahin sa Simbahan, lakip kang Joseph Smith ug sa Pag-
pahiuli sa ebanghelyo.

Direkta siya nga mitan- aw sa mga mata sa mga elder ug 
misulti sa mga pulong nga gipangandoy nga madungog sa 
tanang mga misyonaryo: “Nagtuo ako nga si Joseph Smith 

Propetikanhong 

Usa ka magasin nga gibiyaan nakapausab 
sa kinabuhi ni Oscar Castro sa hangtud.
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usa ka propeta sa Dios.” Ang mga elder midapit kaniya nga 
magpabunyag, ug uban sa mga luha sa iyang mga mata, si 
Oscar midawat. Paglabay sa pipila ka semana, si Oscar Castro 
gibunyagan ug gikumpirmahan isip miyembro sa Simbahan.

Ang Ginoo miandam ni Oscar, ug ang iyang espiritu  
mahinulsulon ug andam nga makat- on ug molambo. 
Nianang halandumon, makatandog nga adlaw, ang diwa 
sa mga mensahe sa kinatibuk- ang komperensya nga isyu 
sa Liahona mitandog sa kasingkasing ni Oscar. Ang kan-
hi mga tag- iya sa panimalay wala masayud sa epekto sa 

pagbilin og pipila ka mga magasin sa 
Simbahan, apan ang mga mensahe 
sa ebanghelyo niadto nga mga maga-
sin nahimong usa ka importante nga 
himan sa misyonaryo. Sa paggiya 
kaniya ngadto sa mga kamatuoran 
nga iyang gipangita, kini miusab sa 
kinabuhi ni Oscar sa hangtud. ◼

Ang tagsulat nagpuyo sa Argentina sam-
tang ang iyang bana nagserbisyo isip  
presidente sa misyon.

Si Oscar Castro gibun-
yagan ug gikumpirma-
han human makakaplag 
og kinatibuk- ang 
komperensya nga isyu 
sa Liahona diha sa 
panimalay nga iyang 
gibalhinan.
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Ni Elder  
Bradley D. Foster
Sa Seventy

FAMILY HISTORY: 
KALINAW, PROTEKSYON, & MGA SAAD
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Ang istorya sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa  
Ulahing mga Adlaw usa ka istorya kabahin sa mga pamilya. 
Sa akong pagsulti sa mga pamilya, wala ko magpasabut 

sa atong modernong konsepto sa Mama, Papa, ug mga anak.
Akong gigamit ang termino sa paagi nga gigamit kini sa 

Ginoo, isip susama og kahulugan sa kaliwatan o daghang 
henerasyon nga mga pamilya, tungod kay ang tanan adunay 
pamilya. Ang plano sa atong Langitnong Amahan alang sa 
Iyang mga anak nakasentro niini nga matang sa pamilya—
uban sa mga anak nga nakakuha og kalig- on gikan sa mga 
katigulangan daghang mga henerasyon na ang milabay ug 
mga ginikanan nga nagtinguha sa pagpanalangin sa ilang 
kaliwatan sa umaabut nga mga henerasyon.

Niini nga pagkasabut ang Basahon ni Mormon nagsulti 
usab og mga istorya kabahin sa mga pamilya. Samtang 
magbasa kita niini nga mga istorya, atong masayran nga 
dili ingon niana kadako ang kausaban sa mga pamilya 
sa nangagi nga mga siglo. Bisan kadtong nabuhi sa laing 
panahon ug dapit susama ra kaayo kanato—ug ang 
tinguha sa Dios nga ang Iyang mga anak magpuyo sa 
malipayon, mahangturon nga mga pamilya wala mausab.

Nganong gipreserbar man sa Ginoo ang rekord niini 
nga mga istorya? Unsay gusto Niya nga atong makat- unan 
gikan niini? Naglakip ba kini og mga leksyon nga maka-

tabang kanato sa atong mga paningkamot sa pagpundok, 
pag- ayo, ug pag- seal sa atong mga pamilya?

Usa ka Leksyon gikan ni Lehi
Ako nagtuo nga ang unang pamilya diha sa Basahon ni 

Mormon—ang pamilya ni Lehi—adunay gamhanan nga lek-
syon alang kanato nga tingali wala nato mamatikdi. Ang pamil-

ya ni Lehi daghan og matudlo kanato kabahin sa mga rekord sa 
pamilya—nganong importante kini sa Ginoo ug nganong kina-

hanglan nga importante kini kanato.
Sa pagsugod sa istorya, si Lehi ug Sariah nagpadako sa ilang mga 

anak nga babaye ug upat ka mga anak nga lalaki sa Jerusalem, nagpu-
yo og medyo komportableng kinabuhi nianang dako nga siyudad. Ang 

Samtang ang inyong pamilya moapil sa pagpun-
dok sa mga rekord, pag- ayo sa mga kasingkasing, 
ug sa pag- seal sa mga pamilya, kamo ug ang 
inyong mga kaliwat mapanalanginan hangtud 
sa kahangturan.

KALINAW, PROTEKSYON, & MGA SAAD
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ilang kinabuhi nausab hangtud sa dihang 
ang Ginoo misugo kang Lehi sa pagdala sa 
iyang pamilya ngadto sa kamingawan.

Mituman si Lehi, ug siya ug ang iyang 
pamilya mibiya sa ilang materyal nga kab-
tangan ug miadto sa kamingawan. Human 
sa taud- taod nga pagpanaw, si Lehi misulti 
ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si Nephi:

“Tan- awa ako nakadamgo og usa ka 
damgo, diin ang Ginoo nagsugo kanako nga 
ikaw ug ang imong igsoon nga mga lalaki 
pabalikon sa Jerusalem.

“Kay tan- awa, anaa kang Laban ang talaan 
sa mga Judeo ug usab ang kasaysayan sa kagi-
kanan, ug sila nakulit sa mga palid nga tum-
baga” (1 Nephi 3:2–3; emphasis gidugang).

Tungod niini nga sugo, ang atong mga 
pamilya napanalanginan sa mosunod nga 
halangdong pamahayag sa hugot nga pag-
tuo ug pagkamasulundon gikan ni Nephi, 
“Ako moadto ug mobuhat sa mga butang 
nga ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayud 
nga ang Ginoo dili mohatag og mga sugo 
ngadto sa mga katawhan, gawas kon siya 
moandam og paagi alang kanila nga sila 
unta makatuman sa butang diin siya misugo 
kanila” (1 Nephi 3:7).

Ang mga palid nga tumbaga usa ka 
rekord. Naglakip kini sa mga kasulatan, apan 
naglakip usab kini sa kasaysayan sa pamilya 
ni Lehi. Ang Ginoo nasayud unsa ka impor-
tante nga mapreserbar kana nga rekord alang 
sa daghang mga henerasyon nga moabut.

Naghunahuna ba kamo kon ngano nga ang Ginoo 
wala mosugo ni Lehi, kay sa iyang mga anak, nga mobalik 
alang sa rekord? Siya ang patriyarka sa pamilya. Ang Ginoo 
mihatag kaniya sa panan- awon. Dili ba si Lehi adunay mas 
dakong impluwensya ni Laban kay sa iyang mga anak?

Wala kita masayud kon ngano nga ang Ginoo misugo sa 
mga anak nga lalaki ni Lehi nga mobalik ngadto sa Jerusa-
lem, apan nasayud kita nga naglisud sila sa pagtuman sa 
unsay gihangyo sa Ginoo nga ilang buhaton. Ang buluha-
ton lisud, ug gisulayan niini ang ilang hugot nga pagtuo. 
Nakakat- on sila og bililhong mga leksyon nga makatabang 
kanila sa tibuok nilang pagpanaw didto sa kamingawan. 
Tingali ang labing importante, sila nakakat- on nga kon ang 
Ginoo mosugo, Siya gayud mohatag og paagi.

Tingali makapangutana kita sa atong kaugalingon, 
unsay gusto sa Ginoo nga makat- unan sa atong mga anak 
samtang sila “mobalik” sa pagkuha sa atong mga rekord 
sa pamilya? Giunsa man Niya pag- andam og paagi alang 
kanila? Aduna bay mga kasinatian nga gusto Niya nga ilang 
maangkon? Nagdapit ba kita kanila nga makaangkon niini 

nga mga kasinatian? Unsa nga mga panala-
ngin ang Iyang gitinguha nga ihatag ngadto 
sa iyang mga anak pinaagi sa templo ug 
pagserbisyo sa family history? 

Sa dihang si Nephi ug iyang mga kaigsoo-
nan mibalik ngadto sa tolda sa ilang amahan, 
si Lehi “mikuha sa mga talaan nga nahisulat 
sa mga palid nga tumbaga, ug siya misusi nii-
ni gikan sa sinugdanan.” Didto iyang nakita 
“ang lima ka mga basahon ni Moises,” “ang 
mga panagna sa balaan nga mga propeta,” 
ug “kasaysayan sa kagikanan sa iyang mga 
amahan; busa siya nahibalo nga siya usa ka 
kaliwat ni Jose . . . nga gibaligya ngadto sa 
Ehipto.” Ug sa dihang si Lehi “nakakita sa 
tanan niini nga mga butang, siya napuno sa 
Espiritu” (1 Nephi 5:10, 11, 13, 14, 17).

Si Lehi mitudlo dayon sa iyang pamilya 
kon unsay iyang nakat- unan gikan sa mga 
palid. Mahimo kang mosulti nga ang iyang 
tolda nahimong sentro sa family history ug 
pagkat- on—sama nga ang atong mga pani-
malay kinahanglan nga mamahimo.

Sayon rang masabtan nganong gusto sa 
Ginoo nga mabatonan sa pamilya ni Lehi 
kini nga mga rekord. Naghatag kini sa iyang 
kaliwatan og pagsabut sa ilang pagkatawo, 
nagdugtong kanila ngadto sa nangagi nga 
matinud- anong mga patriyarka ug nagtanom 
diha sa ilang mga kasingkasing “sa mga saad 
nga gihimo ngadto sa mga amahan” (D&P 
2:2; Joseph Smith—Kasaysayan 1:39). Kini 

nga mga rekord importante kaayo ngadto sa hugot nga 
pagtuo sa wala pa matawo nga mga henerasyon nga ang 
Espiritu mipasidaan ni Nephi nga kon wala kini, ang tibuok 
“nasud . . . mokunhod ug mamatay tungod sa pagkawalay 
pagtuo” (1 Nephi 4:13).

Ang kasinatian sa lain nga katawhan diha sa Basahon ni 
Mormon nagpakita sa katinuod nga kon ang mga rekord 
mawala, ang kamatuoran mawala, ug ang mga resulta alang 
sa umaabut nga mga henerasyon mahimong grabe kaayo.

Ang mga Mulekite mibiya sa Jerusalem sa samang 
panahon sa pagbiya sa pamilya ni Lehi. Apan lahi kay sa 
pamilya ni Lehi, “sila wala makadala og mga talaan uban 
kanila.” Sa panahon nga nakaplagan sila ni Mosiah pagla-
bay sa mga 400 ka tuig, “ang ilang pinulongan nahimo nga 
nausab; . . . ug sila milimud sa pagkatawo sa ilang Tigla-
lang” (Omni 1:17). Nawala kanila ang ilang pagkatawo isip 
katawhan sa pakigsaad.

Si Mosiah mitudlo sa mga Mulekite sa iyang pinulo-
ngan aron makakat- on sila gikan sa mga rekord nga iyang 
gipanag- iya. Isip resulta, ang mga Mulekite misinati og kau-
saban gikan sa samok, walay dios nga katilingban ngadto 

Ang Ginoo gusto 
sa pamilya ni Lehi 
nga makabaton 
niini nga mga 

rekord. Naghatag  
kini sa iyang mga 

kaliwatan og 
pagsabut sa ilang 

pagkatawo.
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sa usa ka katilingban nga nakasabut sa plano sa Dios sa 
kalipay alang kanila—ug sa ilang mga pamilya.

Balik uban sa Imong Pamilya
Ang kahibalo kon si kinsa kita nga may kalabutan sa 

Dios ug sa usag usa mousab sa paagi sa atong paghunahu-
na, paglihok, ug pagtagad sa uban. Ang mga rekord usa ka 
importante nga piraso sa atong pagkatawo ug panglantaw. 
Ang paghinumdom nag- andam kanato sa pagpadayon.

Mga ginikanan, midapit ba kamo sa inyong pamilya sa 
“pagbalik”? Nahimulag ba ang inyong pamilya gikan sa 
ilang mga rekord—o gikan sa usag usa—sa usa o laing 
paagi? Ang koneksyon sa inyong pamilya tali sa karon ug 
sa nangagi naputol ba? Unsay nahitabo sa kasaysayan sa 
inyong pamilya nga maoy hinungdan niini nga pagka-
bulag? Ang paglalin ba, kagubot sa pamilya, pagkakabig 
ngadto sa ebanghelyo, o ang yanong paglabay sa panahon? 
Naningkamot ba kamo bag- ohay lang sa pagpangita sa 
inyong mga katigulangan sa FamilySearch.org?

Ang balay ni Israel nagkatibulaag, ug sa daghang paagi 
naglakip kana sa pagkatibulaag sa atong mga pamilya ug 
mga rekord. Ang atong responsibilidad mao ang pagpun-
dok kanila ug, kon gikinahanglan, pag- ayo sa mga samad 
sa panagbulag. Samtang makugihon kitang naningkamot sa 
pagpabalik sa mga kasingkasing sa atong mga anak ngadto 
sa ilang mga amahan, ang atong mga kasingkasing moba-
lik usab ngadto sa atong mga anak 1 ug dungan natong 
makaplagan ang kalinaw ug pagkaayo nga moabut niini 
nga buhat (tan- awa sa D&P 98:16).

Sama nga si Lehi mipadala sa iyang mga anak balik 
ngadto sa Jerusalem alang sa sagrado nga mga rekord, 
atong ipadala og balik ang atong mga anak alang sa mga 
rekord sa atong pamilya. Sama nga ang Ginoo naghatag 
og paagi ni Nephi, Siya mihatag sa Internet ug ubang mga 
teknolohiya nga makapahimo sa atong mga anak sa pag-
pundok ug pag- ayo sa atong mga pamilya. Ug Siya mihatag 
og mga templo diin atong madala ang mga pangalan nga 
atong makit- an ug himoong permanente ang atong panag-
pundok pinaagi sa mga ordinansa sa pag- seal.

Kalipay sa Kamingawan
Sa dihang ang akong asawa, si Sharol, ug ako naminyo, 

midesisyon mi nga makaangkon og upat ka mga anak nga 
lalaki. Ang Ginoo adunay lahi nga plano. Mihatag Siya 
kanamo og upat ka mga anak nga babaye.

Mipanaw mi uban sa among mga anak nga babaye 
tadlas sa kamingawan. Karon mga minyo na sila nga adu-
nay mga anak ug nagpanaw tadlas sa kaugalingon nilang 
kamingawan. Sayon ra ba ang tanan nga naagian? Dili. 
Nakasinati usab kami og mga pagbagulbol, ug dihay dag-
hang mga panlimbasug.

Ang kamingawan sa kinabuhi mahimong lisud sa mga 
pamilya. Kon ang mga tawo mangutana, “Kumusta man ka 

ug ang imong pamilya?” Sagad kong moingon, “Naa mi sa 
krises ron. Salamat sa pagpangutana.”

Apan adunay nasinati usab nga mga higayon sa tinud- 
anay nga kalipay. Isip mga patriyarka ug mga matriyarka, 
naggahin kita og daghang panahon sa pagpalig- on sa 
atong mga anak alang sa kamingawan. Ang mga propeta 
sa atong panahon misaad nga ang buhat sa family history 
naghatag og “panalipod gikan sa impluwensya sa kaaway” 2 
ug usa ka “lig- on ug malungtaron” nga pagkakabig ngadto 
sa Manluluwas.3 Pagkagamhanan nga paagi sa pagpundok, 
pag- ayo, ug pag- seal sa atong mga pamilya.

Isip patriyarka sa among pamilya, akong gihangyo ang 
akong mga anak nga babaye nga “mobalik” aron mangita 
sa mga rekord, modala sa mga ngalan ngadto sa templo, 
ug motudlo sa among mga apo. Naghangyo ako nila sa 
pag- ila- ila kon kinsa sila pinaagi sa pag- apil sa atong 
family history.

Usa ka Saad
Mosaad ko nga kon inyong dapiton ang inyong mga 

anak nga “mobalik” ug mangita sa mga rekord sa inyong 
pamilya, dungan kamo nga “[m]alipay sa hilabihan” sama 
ni Lehi ug Sariah ug mohatag og “mga pasalamat ngadto 
sa Dios sa Israel.” Samtang magsiksik kamo sa inyong mga 
rekord, kamo “[m]apuno sa Espiritu,” kay inyong mahibalo-
an “nga sila maayo; oo, gani labi nga bililhon.” Ug inyong 
masayran nga “kini mao ang kaalam sa Ginoo nga [kamo] 
modala kanila uban [kaninyo]” samtang mopanaw kamo 
sa “kamingawan paingon ngadto sa [inyong] yuta sa saad” 
(1 Nephi 5:9, 17, 21–22).

Ang Simbahan anaa sa pagsuporta ug paglig- on sa 
inyong pamilya niini nga panaw. Mosaad ko nga sam-
tang ang inyong pamilya moapil diha sa pagpundok sa 
mga rekord, pag- ayo sa mga kasingkasing, ug sa pag- 
seal sa mga sakop sa pamilya, kamo ug ang inyong 
kaliwatan—inyong pamilya—mapanalanginan hangtud 
sa kahangturan. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong, “Pagpundok, Pag- ayo, ug Pag- seal og mga 
Pamilya,” nga gihatag diha sa RootsTech Family History Conference sa 
Salt Lake City, Utah, USA, niadtong Pebrero 14, 2015.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Alang sa mga ehemplo kon sa unsang paagi ang mga rekord nga 

naglangkob sa mga palid nga tumbaga nakahatag og kaayohan sa 
kaliwatan ni Lehi, tan- awa sa Alma 37:8–10.

 2. Richard G. Scott, “Ang Hingpit nga Kalipay sa Pagtubos sa mga Patay,” 
Liahona, Nob. 2012, 94.

 3. David A. Bednar, “Ang mga Kasingkasing sa mga Anak Mobati,”  
Liahona, Nob. 2011, 26.

ANAA PAY DAGHAN SA INTERNET
Two Apostles promise blessings to youth who parti-
cipate in family history and temple service. Scan this 
QR code or visit lds.org/go/1016000 to watch the 
video in English. 
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Ni Joshua J. Perkey
Mga Magasin sa Simbahan

Kahigal.
Usa gayud kini ka laksot nga pulong. Kadaghanan nato 

dili ganahang maghunahuna niini, labaw ang pagkat- on 
mahitungod niini. Ang pulong maoy hinungdan sa malaw- 
ay nga pagbati, usa ka dautan nga butang—makapadani 
apan sayop.

Adunay maayong rason alang niana: Kon “ang pagkamahi-
gugmaon ug salapi mao ang gamut sa tanang pagkadautan” 
(1 Timoteo 6:10), nan, sigurado nga ang kahigal mao ang 
iyang tinago nga kasangga niini. Kini hiwi ug makapaulaw. 
Ang kahigal mousab sa tawo, mga butang, ug gani sa mga 
ideya ngadto sa usa sa mga butang nga mapanag- iya o 
maangkon aron sa pagtagbaw sa kahidlaw. Apan kon nahi-
balo na kita niana, nganong kinahanglan pa man nato nga 
mas makahibalo pa mahitungod niini?

Tungod kay kon mas makasabut kita kon unsa gayud 
ang tinuod nga kahulugan sa kahigal, makat- on kita unsaon 
sa paghulma ang atong mga hunahuna, mga pagbati, ug 
mga lihok aron makalikay ug makabuntog sa mga pagpaki-
ta niini. Mogiya kini nato nga mas mahiduol sa pakig- uban 
sa Espiritu Santo, nga molimpyo sa atong mga hunahuna ug 
intensyon ug molig- on kanato. Ug kana mosangput ngadto 
sa mas malipayon, malinawon ug hingpit nga kalipay sa 
kinabuhi.

Pagbatbat sa Kahigal
Kita may kalagmitan nga maghunahuna sa kahi-

gal isip pagbaton og dili tukma, hilabihan nga mga 
pagbati sa pisikal nga kaibog ngadto sa laing tawo, 
apan kini posible nga may kahigal ngadto o maibug 
sa basta bisan unsa nalang: kwarta, mga kabtangan, 
mga butang, ug, siyempre, sa ubang mga tawo  
(tan- awa sa Giya sa mga Kasulatan, “Kahigal”).

Ang kahigal nagpugos sa tawo nga angkunon 
ang usa ka butang nga supak sa kabubut- on sa Dios. 

Gilangkuban kini sa bisan unsa nga pagbati o tinguha 
nga makahimo sa indibidwal sa pagtutok sa kalibutanong 

Gugma  
KONTRA KAHIGAL

Kon mas makasabut kita 
kon unsa gayud ang 
tinuod nga kahulugan 
sa kahigal, makat- on kita 
unsaon sa paglikay niini 
ug mohimo og pagpili 
nga makapaduol nato 
sa Espiritu Santo.
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mga kabtangan, o hinakog nga binu-
hatan—personal nga interes, mga 
tinguha, hilig, ug mga gana—imbis sa 
paghupot sa mga sugo sa Dios.

Sa laing pagkasulti, ang pagtinguha 
og butang nga supak sa kabubut- on 
sa Dios o nagtinguha sa pagpanag- iya 
sa mga butang sa pamaagi nga nahi-
supak sa Iyang kabubut- on mao kini 
ang kahigal, ug mosangpot kini ngad-
to sa pagka dili malipayon.1

Ang Makuyaw sa Sekswal 
nga Kahigal

Bisan tuod og gipahimangnoan 
kita batok sa kahigal isip usa ka por-
ma sa pagkaibug sa kinatibuk- an, 
ang sekswal nga kontexto sa kahigal 
mao ang makuyaw kaayo. Ang Man-
luluwas mipahimangno: “Bisan kad-
tong magatan- aw og babaye uban sa 
pagkaibog kaniya, nakapanapaw na 
kaniya diha sa sulod sa iyang kaugali-
ngong kasingkasing” (Mateo 5:28).

Ang karaang mga apostoles mipasi-
daan og maayo batok sa kahigal niini 
nga pagbati. Isip usa ka ehemplo, ang 
Apostol nga si Juan miingon, “Kay 
ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang 
pangibog sa unod, ug ang mga pangi-
bog sa mata, ug ang pagpagarbo sa 
kinabuhi, dili gikan sa Amahan, kon-
dili sa kalibutan” (1 Juan 2:16; tan- awa 
usab sa bersikulo 17; Mga Taga- Roma 
13:14; 1 Pedro 2:11).

Ug ang mga pasidaan nagpadayon 
karon.2 Si Elder Jeffrey R. Holland 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mipasabut: “Nganong ang 
kahigal ingon usa man ka makamatay 
nga sala? Kana, agig dugang sa hing-
pit nga epekto niana diha sa atong 
mga kalag, nagtuo ako nga sala kini 
tungod kay mohugaw kini sa labing 
taas ug labing balaan nga pakigrelas-
yon nga gihatag sa Dios dinhi kanato 
sa mortalidad—ang gugma nga giba-
tunan sa lalaki ug sa babaye alang sa 
usag usa ug ang tinguha nga ang mag-
tiayon kinahanglan magbaton ug mga 
anak ngadto sa usa ka pamilya gituyo 
nga magmahangturon.” 3

Ang pagtugot sa mahigalon nga 
mga tinguha magsugod sa pagtubo 
diha sa sinugdanan sa daghang mga 
makasasala nga buhat. Unsay magsu-
god sa daw inosenting nasigpatan lang 
mahimong molambo ngadto sa pag-
kamaluibon uban sa tanang makadaut 
nga sangputanan. Tungod kana kay 
ang kahigal mipapahawa sa Espiritu 
Santo ug mobiya kanato nga madutlan 
sa ubang mga tintasyon ug mga bisyo 
ug sa mga pagpanghaylo sa yawa.

Ang subo nga pagpili ni Haring 
David mao ang usa ka makaguol nga 
ehemplo kon unsa ka gamhanan ug 
makamatay kini nga emosyon. Nahi-
tabo nga si David nakakita ni Bath-
sheba nga naligo ug naibug kaniya. 
Ang kahigal misangput sa buhat, 
ug iyang gipakuha si Bathseba aron 
makigdulog kaniya. Unya, sa sayop 
nga mga paningkamot aron tagoon 
ang iyang mga sala, mimando si David 
nga idetisno ang bana ni Bathsheba sa 
gubat diin iyang nasiguro nga mapatay 
siya (tan- awa 2 Samuel 11). Isip sang-
putanan, si David nawad- an sa iyang 
kahimayaan (tan- awa D&P 132:38–39).

Ang sitwasyon ni David daw migra-
be, apan kini siguradong nagmatuod 
og usa ka punto: ang kahigal usa ka 
gamhanang tintasyon. Ang pagtahan 
ngadto niini makapahimo natong 
malambigit sa mga butang nga walay 
usa ka tawo nga sa ilang hustong 
panghunahuna makahimo. Sa pagka-
tinuod hilabihan kini ka makadaut, 
hilabihan ka makapagana, ug epektibo 
kaayo sa pagtintal kanato sa pag-
pahilayo gikan sa Espiritu Santo ug 
paundayunan ang atong kabubut- on 
ngadto sa butang nga ginadili maka-
pahimo niining tanan nga labaw nga 
makuyaw. Kini magsugod pinaagi sa 
pagtan- aw og pornograpiya, pagpami-
naw og mga malaw- ay nga mga lyric, 
o pag- apil sa dili tukma nga kasuod. 
Sa samang higayon, ang kahigal nga 
pagbati mag- aghat sa usa ka indibid-
wal sa pagtinguha sa pornograpiya. 
Kining balik- balik nga relasyon hilabi-
han ka gamhanan ug makuyaw.4

PAGBATBAT SA GUGMA 
UG KAHIGAL

Ang gugma mao ang maka-
padasig; ang kahigal mao 

ang makadaot. Ang gugma 
mohangop sa kamatuoran, ang 
kahigal mohangop sa bakak. Ang 
gugma magtukod ug maglig- on; 
ang kahigal magguba ug maka-
pahuyang. Ang gugma mao ang 
panag- uyon; ang kahigal mao 
ang panagbingkil. Ang gugma 
makahatag og kalinaw; ang kahi-
gal makahatag og kagubot. Ang 
gugma magdasig; ang kahigal 
magsumpo. Ang gugma moa-
yo; ang kahigal mopaluya. Ang 
gugma mopalagsik; ang kahigal 
modaub. Ang gugma modan- ag; 
ang kahigal mopangit- ngit. Ang 
gugma mopuno ug mosuporta; 
ang kahigal dili matagbaw. Ang 
gugma konektado sa saad; ang 
kahigal nakakaplag og mga  
panimalay uban sa garbo.
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Ang sekswal nga kinaiyahan sa kahigal moguba ug 
mopahuyang sa tanang mga relasyon, dili ang labing minos 
nga mao ang personal nga pakigrelasyon uban sa Dios. 
“Ako moingon nganha kaninyo, sumala sa Ako miingon 
kaniadto, siya nga motan- aw diha sa usa ka babaye nga 
may kahigal kaniya, o kon si kinsa nga makahimo sa pag-
panapaw diha sa ilang mga kasingkasing, sila dili maka-
baton sa Espiritu, apan molimud sa hugot nga pagtuo ug 
mahadlok” (D&P 63:16).

Sumala sa gitudlo ni Elder Richard G. Scott (1928–2015) 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Ang seks-
wal nga imoralidad makamugna og usa ka babag sa implu-
wensya sa Espiritu Santo sa tanan niining makapabayaw, 
makapadan- ag ug makahatag og gahum nga mga kapabi-
lidad. Makaingon kini sa gamhanang pisikal ug emosyonal 
nga kagana. Sa katapusan magmugna kana og dili kapug-
ngan nga gana nga mogiya sa nakasala ngadto sa mas 
seryuso nga sala.” 5

Unsa ang Dili Kahigal
Kay nakonsiderar na kon unsa ang kahigal, importante 

usab kining masabtan kon unsa ang dili ug aron maampi-
ngan nga dili mahinganlan ang tukma nga mga hunahuna, 
mga pagbati ug mga tinguha isip kahigal. Ang kahigal usa 
ka matang sa tinguha, apan adunay mga matarung usab 
nga mga tinguha. Sama pananglit, mahimo kitang magti-
nguha og maayo ug tukma nga mga butang nga makata-
bang nato sa pagtuman sa buhat sa Ginoo.

Hunahunaa ang mahitungod sa:
•  Tinguha nga makakwarta. Diha ug mismo, ang 

pagtinguha og kwarta dili dautan. Si Pablo wala 
mag- ingon nga ang kwarta mao ang hinungdan sa 
tanang kadautan. Siya miingon, “ang pagkamahigug-
maon og salapi mao ang gamut sa tanang pagkada-
utan” (1 Timoteo 6:10; empasis gidugang). Sa mga 
pagtulun- an ni Jacob midugang og mga katin- awan: 
Apan sa dili pa kamo mangita sa mga katigayunan, 
pangita kamo sa gingharian sa Dios. “Ug human 
kamo makadawat og usa ka paglaum diha ni Kristo 
kamo makadawat og mga katigayunan, kon kamo 
mangita kanila; ug kamo mangita kanila sa katuyoan 
sa pagbuhat og maayo—sa pagsaput sa hubo, ug sa 
pagpakaon sa gigutom, ug sa paghatag og kagawasan 
sa mga bihag, ug sa paghatag og kahupayan sa masa-
kiton ug sa may mga kasakit.” ( Jacob 2:17–19).

•  Pagbaton og tukma nga sekswal nga mga pag-
bati ngadto sa inyong kapikas. Kadtong hinatag 
sa Dios nga mga pagbati makatabang sa pagpalig- 
on, ug pag- hiusa sa kaminyoon. Apan kini posible 
nga magbaton og dili angay nga pagbati ngadto sa 
kapikas. Kon magtinguha kita og katumanan nga 
alang lamang sa atong kaugalingon, o aron lang 
sa pagtagbaw sa atong kaugalingong kahidlaw o 
mga pagbati, kita mahimong madakin- as ngadto 
sa maibugon nga mga tinguha, ug kana mahimong 
makadaot ngadto sa usa ka relasyon sa kaminyoon. 

Ang kahigal naglangkob sa mga pagbati o tinguha nga makahimo og usa ka indibidwal nga mo- focus sa  
kalibutanong mga kabtangan o hinakog nga buhat kay sa pagsunod sa sugo sa Dios.
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Ang yawe sa pagpangita ug pagpabilin sa tukmang 
pisikal nga kasuod sa kaminyoon mao ang putli ug 
mahigugmaon nga mga katuyoan.

Ang importante nga baruganan mao ang pagpangita 
sa mga butang alang sa husto nga katuyoan—sa pagtukod 
sa gingharian sa Dios ug pagpalambo sa kaayohan sa kali-
butan. Agig kalahian, ang kahigal nag- awhag kanato sa 
paglapas sa angay nga mga utlanan, diin ang atong mga 
tinguha mahimong makapahiubos sa Dios, ipakaubos 
ang mga katawhan, ug mohimo sa mga butang, bahandi, 
ug gani sa gahum ngadto sa pagkadautan nga motuis sa 
atong kasensitibo ug makadaut sa atong mga relasyon.

Nganong Motugyan Kita Kanunay ngadto sa Kahigal
Sayud nga unsa ka makadaot ug makuyaw ang kahigal, 

nganong makatintal ug uso kaayo? Ngano nga kanunay 
man nato kining tugutan nga molupig kanato? Kon tan- 
awon, maingon kini nga ang kahakog o kakulang sa pag-
pugong sa kaugalingon maoy sentro sa kahigal. Mao kadto 
ang nakatampo nga mga hinungdan, apan sa lintunganay 
sa kahigal sa kanunay mao ang kahaw- ang. Ang mga 
indibidwal mahimong magumon sa kahigal diha sa kawang 
nga pagsulay sa paghulip sa kahaw- ang sa kinabuhi. Ang 
kahigal mini nga pagbati, usa ka ubos nga puli alang sa 
tiunay nga gugma, tinuod nga bili ug malungtaron nga 
pagkadisipulo.

Ang tukmang pagpugong sa emosyon, sa usa ka pag-
sabut, mao ang kahimtang sa kasingkasing. “Kay maingon 
nga siya nagahunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa 
ingon niana mao man siya” (Mga Proverbio 23:7). Bisan 
asang dapit nato itutok ang atong panghunahuna ug 
espirituhanon paglabay sa panahon mamahimong pwersa 
sa atong mga hunahuna, mga pagbati, ug mga buhat. Sa 
matag higayon nga kita mismo mibati nga gitintal ngadto 
sa kahigal, kinahanglan natong pulihan kanang tintasyon 
sa mga butang nga mas angay.

Ang katapulan makahimo usab og maibugon nga mga 
panghunahuna. Kon gamay ra kaayo ang atong gimbuha-
ton diha sa atong kinabuhi, may kalagmitan nga kita mas 
madutlan sa dautang mga impluwensya. Samtang aktibo 
natong tinguhaon ang pag- apil sa usa ka maayong katu-
yoan (tan- awa sa D&P 58:27) ug maningkamot sa pagga-
mit sa atong panahon sa mabungahong paagi, maminusan 
ang atong kabantang sa maibugon nga mga hunahuna 
o sa ubang mga negatibong mga impluwensya.

Sumala sa gipasabut ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ang tinguha nga atong 
pilion sa pagsunod gikinihanglan nga makaapekto dili 
lamang sa atong mga lihok apan kon si kinsa kita mama-
himo sa katapusan: “Ang mga tinguha ang momando sa 
atong mga prayoridad, ang mga prayoridad mohulma sa 
atong mga pagpili, ug ang mga pagpili motino sa atong 
mga binuhatan. Ang mga tinguha nga atong gihimo motino 

Tungod kay ang Langitnong Amahan naghatag kanato og kabubut- on, aduna tay gahum batok sa atong 
mga hunahuna, pagbati, ug mga lihok.



 O k t u b r e  2 0 1 6  35

sa atong kausaban, sa atong kalampu-
san, ug kon unsa kita mamahimo.” 6

Sa laing pagkasulti, kinahanglan 
atong bantayan dili lamang ang mga 
emosyon nga atong tugutan ang atong 
mga kaugalingon sa pag- apil apan 
sa mga hunahuna usab nga moapil 
o maoy hinungdan niadto nga mga 
pagbati. Sumala sa gitudlo ni Alma, 
kon ang atong mga hunahuna dili 
putli, “ang atong mga hunahuna usab 
mohukom kanato” (Alma 12:14).

Ang Tambal: Kristohanon 
nga Gugma

Ang kahigal malikayan. Tungod 
kay ang Langitnong Amahan nagha-
tag kanato og kabubut- on, aduna tay 
gahum batok sa atong mga hunahu-
na, pagbati, ug mga lihok. Dili kita 
kinahanglang magpadayon sa mai-
bugon nga mga hunahuna ug mga 
pagbati. Kon moabut ang tintasyon, 
makapili kita nga dili mosubay niadto 
nga mga dalan.

Sa unsang paagi nga atong mabun-
tog ang tintasyon sa kahigal? Magsu-
god kita pinaagi sa pagpalambo og 
tukma nga relasyon uban sa atong 
Langitnong Amahan ug sa pagpili sa 
pagserbisyo sa uban. Ug mobuhat 
kita og inadlawng relihiyoso nga 
mga pamatasan, lakip sa pag- ampo 
ug pagtuon sa kasulatan, nga moda-
pit sa Espiritu Santo sa atong kina-
buhi. Sa katapusan, ang sekretong 
kasangkapan mao ang Kristohanong 
gugma—putli, sinsero, matinuoron 
nga paghigugma, uban sa tinguha 
sa pagtukod sa gingharian sa Dios 
ug magpabilin nga bug- os ngadto 
sa Iyang himaya. Kana nga gugma 
posible lamang kon kita makabaton 
sa pakig- uban sa Espiritu Santo.

Ang pagtangtang sa kahigal nagki-
nahanglan og kinasingkasing nga pag- 
ampo diin mangamuyo kita sa Dios 
nga tangtangon kadtong mga pagbati 
ug maghatag, sa ipuli niini nga, ang 
manggiloy- on nga gugma (tan- awa sa 
Moroni 7:48). Kini nahimong posib-
le, sa samang paagi nga ang tanang 

paghinulsol nahimong posible, pina-
agi sa grasya sa Pag- ula ni Jesukristo.7 
Tungod Kaniya, kita makakat- on sa 
paghigugma sa mga paagi nga Siya ug 
ang atong Langitnong Amahan nahi-
gugma kanato.

Kon kita kanunay magtutok sa atong 
Langitnong Amahan, kon kita magpu-
yo sumala sa mga una ug ikaduhang 
dako nga mga sugo—sa paghigugma 
sa Dios ug sa atong mga silingan sama 
sa atong kaugalingon (tan- awa sa 
Mateo 22:36–39)—ug kon mobuhat 
kita sa tanan nga atong mahimo sa 
pagsunod samtang Siya nagtudlo, putli 
ug matinuoron nga intensyon moim-
pluwensya sa atong mga kinabuhi 
uban sa mas gikusgon niini. Samtang 
atong hiusahon ang atong kabubut- on 
uban sa kabubut- on sa Amahan, ang 
mga pagtintal ug ang epekto sa kahigal 
mokunhod, mapulihan sa tiunay nga 
gugma ni Kristo. Dayon mapuno kita 
sa usa ka balaanon nga gugma nga 
mopuli sa mga ubos nga tinguha niini 
nga kalibutan uban sa kaanyag sa pag-
tukod sa gingharian sa Dios. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
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LIMA KA MGA SUGYOT 
ALANG SA USA KA PUTLI 
NGA KINABUHI

Si Elder Jeffrey R. Holland 
naghatag og lima ka mga 

sugyot kon unsaon aron mahi-
balik ug magpadayon og lunsay 
nga kinabuhi:

1.  Ipalayo ang inyong kau-
galingon gikan sa tawo, 
materyal ug mga kahimtang 
nga makadaut kaninyo

2.  Pangayo og tabang
3.  Pagpalambo ug paghimo og 

pagpugong sa kaugalingon 
aron matangtang ang bati 
nga impluwensya

4.  Pulihi ang bastos nga mga 
hunahuna uban sa mala-
umon nga mga imahe 
ug malipayon nga mga 
panumduman 

5.  Pag- ugmad ug pahimutang 
kon hain ang Espiritu sa 
Ginoo.

Jeffrey R. Holland, “Walay Luna alang 
sa Kaaway sa Akong Kalag,” Liahona, 
Mayo 2010, 44–46.
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Kritikal ang panginahanglan.
Niadtong 2013, lima ka kaso sa 

tipdas ang mitakboy sa kampo sa 
Za’atari refugee sa nasud sa Middle Eastern 
Jordan. Sobra sa 100,000 ka mga Syrian 
refugee, nga nagpuyo sa naghuot nga kon-
disyon, namiligro niining grabe nga maka-
takod, makuyaw nga virus. Ang gobyerno 
sa Jordan nagplano og dakong kampanya 
sa pagbakuna aron malikayan ang pagkatap 
sa kagaw. Ang plano sa pagbakuna og dili 
mominus sa 90,000 ka mga Syrian refugee 
tali sa edad nga 6 ka bulan ug 30 anyos 
sulod sa duha ka semana.

Apan adunay problema. Ang United Nati-
ons Children’s Emergency Fund (UNICEF) 
duna sa serum. Ang Jordanian Ministry of 
Health dunay mga klinika. Unsay wala nila 
mao ang cold- chain supply items—mga 
syringe, mga sudlanan alang sa hait nga mga 
instrumento, mga serum cooler—ug hapit 
wala nay panahon.1

Nakiglambigit sila si Ron ug Sandi Ham-
mond, senior welfare missionaries nga nag-
serbisyo isip mga country director sa Jordan 
alang sa LDS Charities. Samtang sila si Ron 
ug Sandi aduna nay relasyon sa pagpakig-
tambayayong uban sa UNICEF ug sa Ministry 
of Health, dali silang miapil sa sabut- sabut 
tali niini nga mga organisasyon aron sa pag-
tino kon sa unsang paagi ang LDS Charities 
makatabang.

Miingon si Ron, “Nagpakisayud mi mahi-
tungod sa kantidad sa pagpalit og cold- chain 
supply items. Sa dihang gisultihan mi nila, 
miingon mi, ‘Nagtuo mi nga ang LDS Chari-
ties makatabang.’ Miingon sila, ‘Unsa ka dali? 
Kinahanglang maglihok na kita niini!’”

Sulod sa 20 ka oras ang LDS Charities 
miaprobar sa pagpalit sa gikinahanglang mga 
cold- chain supplies. “Sa dihang among gipahi-
balo ang Ministry of Health ug ang UNICEF,” 
miingon si Ron, “nakadayeg sila. Giunsa man 
sa usa ka NGO [non- governmental organiza-
tion] paglihok dayon? Wala lamang ang kam-
panya sa pagbakuna natukma sa iskedyul, 
apan nakadasig usab kini sa kampanya sa 
tibuok nasud nga nakabakuna og gatusan ka 
libo ka refugee nga taga- Jordan ug taga- Syria.”

Ang krisis nalikayan.
Dugang pa, kining mabungahon nga 

pakigkumboya sa UNICEF, Jordan’s Minis-
try of Health, ug LDS Charities nakahimo 
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PAGSERBISYO  

O bisan asa kamo kinahanglan sa Ginoo.

Unahan sa Jordan

Ang LDS Charities mitabang sa pagbakuna 
sa 90,000 ka Syrian nga mga refugee Alang 
sa tipdas.

Ni R. Val Johnson ug Rachel Coleman
Mga Magasin sa Simbahan ug Publishing Services
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og potensyal nga panagtambayayong sa umaabut.
Sa unsa nga paagi nga sila si Ron ug Sandi Hammond 

miabut nianang importanti nga higayon sa Middle East mao 
ang usa ka tugon sa pagtuo sa mga Hammond ug inspiras-
yon sa programa sa Church’s senior missionary.

Gikinahanglan: Mga Missionary Couple
Niadtong 2012 ang mga Hammond nagserbisyo isip 

ordinance worker sa Rexburg Idaho Temple. Si Ron dunay 
malampusong dental practice ug nagtudlo sa Religion 
Department sa Brigham Young University–Idaho. Apan 
ang malinawon nga kahimtang sa ilang kinabuhi kalit nga 
nausab uban sa espirituhanong impresyon sa pagsumiter 
dayon sa mga papeles nga moserbisyo og misyon. Ang 
tayming nakasurprisa nila. Ang ilang minyo nga mga anak 
anaa sa lain- laing ang- ang sa panarbaho ug pagbalhin og 
lugar, ug si Ron wala pa maghunahuna nga moretiro. Apan 
ang Espiritu mihatag nila og kasiguroan nga sila gikina-
hanglan ug nga ang tanan maayo ra.

Wala damha, ang mga lider sa priesthood sa punoang 
buhatan sa Simbahan nagpuasa ug nag- ampo nga makakita 
og tukma nga magtiayon nga moserbisyo isip mga country 
director alang sa LDS Charities sa Amman, Jordan.

“Klaro kaayo,” miingon si Sandi, “nga ang Ginoo nag- 
una namo, nag- andam sa mga detalye sa piho nga assign-
ment nga Iyang giandam alang namo. Nasayud kami nga 
gibuhat kini Niya alang sa matag misyonaryo nga moserbis-
yo. Makahupay nga masayud nga ang Manluluwas nagpa-
himutang sa mga butang alang nimo sa pagserbisyo sa dili 
pa ikaw moabut.”

UNSAON NGA MAKABATON OG LABING MAAYONG 
6 O 12 O 18 O 23 KA BULAN SA INYONG KINABUHI

Ang magtiayon makaserbisyo og 6, 12, 18, o 23 ka bulan, 
depende sa ilang sitwasyon.

Dugang pa, ang labing dako nga gasto sa usa ka misyon—
balay—gidumala pinaagi sa pag- limit sa balayranan sa balay 
ngadto sa dili molabaw sa U.S. $1,400 alang sa mga magtia-
yon nga nagserbisyo gikan sa United States, Canada, western 

Europe, Japan, ug Australia. Kadtong gikan sa ubang mga 
nasud mobayad unsay ilang maabut.

Alang sa impormasyon sa pag- apply sa misyonaryo nga 
pagserbisyo ug sa pagbasa pa og dugang nga mga istorya sa 
mga magtiayon kinsa nakabaton og labing maayong mga 
bulan sa ilang kinabuhi nga nagserbisyo og mga misyon, 
adto sa lds. org/ callings/ missionary/ senior.

Amman, Jordan

“Sa paghandom,” miingon si Ron, “mapasalamaton kami 
nga wala mi magbutang ni mamugos kon asa kami gusto 
nga moserbisyo. Ang pagtugyan niini ngadto sa mga kamot 
sa Ginoo makatugot Niya sa paghatag namo og kasinatian 
nga dili unta namo masinati.”

Kana nga kasinatian naglakip sa pagpakigtambayayong 
sa halangdon pamilya sa Jordan sa mga humanitarian 
project nga gitinguha sa mga halangdon. Ang mga  
Hammond nakigtambayayong sa lokal nga mga ospital ug 
mga klinika sa paghatag og training ngadto sa Jordanian 
medical staff bahin sa mga kahanas sa life- saving neonatal 
resuscitation, nga miresulta sa pagkunhod sa mangama-
tay nga bag- ong natawo nga bata. Pinaagi sa ilang mga 
paningkamot ug sa mga paningkamot sa ubang mga 
missionary couple, ang LDS Charities mihatag og training 
ug ekipo ngadto sa mga vision clinic ug mga organisas-
yon nga nagserbisyo niadtong dunay pisikal nga mga 
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kakulangan. Uban niadtong gisuportahan sa mga Hammo-
nd ug sa ubang mga welfare missionary mao ang sentro 
nga nagtudlo sa mga babaye nga dunay pisikal nga mga 
kakulangan unsaon sa pagdesinyo ug paghimo og mga 
sinina ug mga handicraft. Kini nga mga kahanas nakahatag 
sa mga estudyante og oportunidad nga mas makasangkap 
sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya.

Ubang mga proyekto naglakip sa pagpakigtambayayong 
sa ubang mga NGO ug sa gobyerno sa Jordan sa pagres-
ponde sa emerhensya ug pag- screen sa Jordanian nga mga 
estudyante nga makadawat og usa o duha sa scholarship 
matag tuig nga moeskwela sa Brigham Young University. 
Usa sa labing makatagbaw nga mga kasinatian nga nasinati 
sa mga Hammond mao ang pagpakigtambayayong sa Latin 
Catholic Church sa pagtukod og mga kwarto sa eskwe-
lahan alang sa mga Kristiyano nga Iraqi nga walay laing 
kapaingnan.

Uban sa Ginoo sa Iyang Ubasan
Samtang didto sa Jordan ang mga Hammond nakat- on 

kon unsa ka tinuod ang saad sa Ginoo niadtong nagser-
bisyo Kaniya: “Ako molakaw diha sa inyong atubangan. 
Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong walà, 
ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga 

kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kanin-
yo, aron sa pagtabang kaninyo” (D&P 84:88).

“Ang Dios miapil sa buhat,” miingon si Ron. “Uban 
Siya sa Iyang mga sulugoon sa ubasan. Si bisan kinsa 
nga magtiayon nga magmisyon kuyugan sa Ginoo diha 
sa ubasan. Wala kami motuo og mga milagro sa Jordan; 
gisunod namo kini.”

Dili ikalalis, ang mga anghel nga ilang nabati sa “palibut” 
nila naglakip sa langitnong mga anghel, apan giapil usab 
nila ang mortal nga mga anghel, ilabi sa ilang mga anak, 
kinsa misuporta sa ilang desisyon nga moserbisyo nga layo 
sa panimalay.

Ang ilang pamilya usab gipanalanginan sa mapanalipda-
non, mapaluyuhon nga gahum sa Ginoo. Importante nga 
mga desisyon sa panarbaho ug pagbalhin nahimo, ug mga 
kabalaka sa potensyal nga mga komplikasyon sa pagpa-
nganak nasulbad sa dihang ang ilang mga anak miduol 
ngadto sa Ginoo, nagtinambagay, ug nag- ampo ug nag- 
puasa alang sa usag usa.

Ang mga panalangin nga nadawat sa ilang mga anak 
talagsaon kaayo nga sa dihang sila si Brother ug Sister 
Hammond giimbitar nga patas- an ang ilang duha ka 
tuig nga misyon ngadto sa tulo, ang matag usa sa ilang 
mga anak mipadayag og madasigong suporta. Naka-
matikod sila nga ang Ginoo dunay gibuhat nga espeyal 
kaayo alang nila isip resulta sa pagserbisyo sa ilang mga 
ginikanan.

Sa gihapon, nabati sa pamilyang Hammond nga ang 
panagbulag usa ka sakripisyo. Ang pagkalagyo nga mahi-
mutang sa pikas bahin sa kalibutan gikan niadtong ilang 
minahal lisud. Apan dili na kini ingon ka lisud sama sa 
kaniadto. Ang teknolohiya nakapahimo alang sa pamil-
ya nga malambigit sa kinabuhi sa usag usa kanunay kon 
gikinahanglan. Si Sandi miingon, “Ang mga magtiayon dili 
mawagtangan og kahigayunan sa pagkontak sa ilang mga 
pamilya. Kanunay namong makontak ang among mga 
pamilya sa among mga anak. Tungod sa FaceTime ug 
mga email, ang among upat ka bag- ong mga apo, natawo 
samtang kami nagserbisyo, nakaila namo ug madasigon 
ug maabiabihon sa dihang mipauli na mi.”

Pagbuka sa mga Mata ug mga Kasingkasing
Sa mga panalangin nga gibati sa mga Hammond nga 

ilang nadawat gikan sa ilang pagserbisyo mao nga nabuka 
ang ilang mga mata sa kamanggihatagon ug kamahigalaon 
sa mga tawo sa Jordan. Sa dihang unang nadawat sa mga 
Hammond ang ilang tawag, wala sila makasiguro sa mga 
tawo nga ilang serbisyuhan.

Si Ron ug Sandi Hammond ug ubang humanitarian nga mga 
misyonaryo nakigtambayayong uban sa halangdong pamil-
ya sa Jordan sa pagpakunhod sa nangamatay nga bag- ong 
natawo nga mga bata didto.
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“Apan among nakaplagan ang among higala nga mga 
Muslim nga malumo ug manggihatagon,” Si Ron miingon, 
“ug kami nakasiguro nga kon sila makahibalo nga namili-
gro mi, sila manalipod kanamo.

“Ang ilang gugma nga putli talagsaon. Ang mga taga- 
Jordan dili makaantus nga dili motabang sa kon mahibalo 
sa uban nga walay mahimo. Nagpasulod na sila og mga 
refugee sukad pa sa panahon ni David. Ang Biblia dunay 
daghang mga pakisayran sa ‘unahan sa Jordan,’ ug nagsu-
god kami sa pagsulat sa mga letra ‘Unahan sa Jordan’ isip 
pag- ila sa serbisyo sa kalooy nga among gihatag niining 
masaysayanong maloloy- ong nasud. Sulod na sa gatusan ka 
tuig ang Jordan mao ang dapit sa gugma nga putli, ug ang 
Ginoo mipanalangin sa mga tawo tungod niini.”

Ang pagpakigtambayayong pag- ayo uban sa mga tawo 
sa Jordan nakapahimo sa mga Hammond sa pagpalambo 
og lig- on nga panaghigalaay. “Giimbitar kami sa daghang 
mga Iftar nga pangaon, ang pangaon nga motapos sa kada 
adlaw nga Ramadan nga puasa,” miingon si Sandi. “Ang 
among mga higala nga Muslim miimbitar usab namo sa 
mga engagement party, mga kasal, ug ubang mga okasyon 
sa pamilya.”

Ang Simbahan dili mo- proselyte o motugot og mga 
bunyag sa mga Muslim sa Jordan o bisan asa diin ang 
balaod midili niini, mao nga ang mga Hammond wala 

mopakigbahin og impormasyon mahitungod 
sa Simbahan. Hinoon, ilang gitutukan ang 
pagtukod ug pagpalig- on sa mga relasyon—
uban sa halangdong pamilya, lokal nga 
humanitarian mga partner, ubang mga coup-
le missionary nga nagserbisyo uban nila, ug 
sa mga lider sa relihiyon ug gobyerno. Kon 
pangutan- on sa mga detalye mahitungod sa 
Simbahan, ang mga Hammond miawhag sa 
mga nangutana sa pagbisita sa LDS. org.

Ang Panginahanglan sa Pagserbisyo
Sa pagkonsiderar sa talagsaong mga 

kasinatian nga nasinati nila ni Ron ug San-
di, mibati ba sila og espesyal uban sa mga 
magtiayon nga gitawag sa pagserbisyo—o 
kana gitawag sa pagserbisyo?

Oo—ug dili. “Miserbisyo kami asa ug 
kanus- a gikinahanglan sa Ginoo ang mag-
tiayon nga dunay piho nga mga kahanas 
ug mga kasinatian sa kinabuhi,” miingon 
ang mga Hammond. “Apan kana tinuod 
alang sa tanang mga senior missionary. Ang 

matag magtiayon nga dunay abilidad sa pagserbisyo og 
misyon giandam sa pagserbisyo sa mga paagi nga espes-
yal ngadto kanila. Magkinahanglan lang sila nga mopakita 
og igong pagtuo sa pag- adto diin sila gikinahanglan sa 
Ginoo, ug Siya mogamit nila sa paghimo og kalainan sa 
mga kinabuhi sa uban.”

“Ang mga magtiayon makahimo og kalainan,” miingon si 
Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Aposotles. “Ang mga magtiayon makatuman sa talagsaong 
mga butang nga walay laing nga makahimo. . . .

“. . . Ang mga paagi nga ang mga magtiayon makaser-
bisyo sa tinuod lang walay limit. Sa suporta sa mission 
office ug leadership training sa family history, buhat sa 
templo ug humanitarian service—dunay oportunidad sa 
paggamit hapit ang bisan unsa nga kahanas o talento nga 
gipanalangin sa Ginoo kaninyo. . . .

“. . . Daghan kamo og nadawat sa inyong kinabuhi, 
lakaw ug serbisyo sa atong Ginoo ug Manluluwas. Pagba-
ton og pagtuo; ang Ginoo nakahibalo asa kamo kinahang-
lanon. Dako kaayo ang panginahanglan, mga kaigsoonan, 
ug ang mga mamumuo gamay ra kaayo.” 2 ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa “Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, 

Iraq and Turkey Amid Measles Outbreaks,” Abr. 30, 2013, unicef.org.
 2. Tan- awa sa Robert D. Hales, “Couple Missionaries: A Time to Serve,” 

Liahona, Hulyo 2001, 30, 31.

Usa ka kabalaka alang sa potensyal nga magtiayon nga misyonaryo ang 
pagkalayo gikan sa mga anak ug mga apo sa importante nga mga panahon 
sa ilang mga kinabuhi. Ang mga Hammond nakat- on nga, sa talagsaong 
mga paagi, ang Ginoo mopanalangin sa mga pamilya sa mga magtiayon 
kinsa moserbisyo ug nga ang teknolohiya makahimo nila nga magpabilin 
nga suod bisan tua sa pikas katunga nga bahin sa kalibutan.
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M G A  T I N G O G  S A  M G A  S A N T O S  S A  U L A H I N G  M G A  A D L A W

NAGPAKILIMOS ALANG 
SA KALOOY
Sa usa ka biyahe ngadto sa duol 

nga siyudad sa Estonia, nakakita 
ko og usa ka tawo nga nagpakili-
mos og kwarta. Talagsaon kaayo 
nga, nakamay- ong ko niya gikan pa 
sa una nga nagserbisyo ko isip usa 
ka misyonaryo niana nga siyudad 
10 na ka tuig ang milabay. Nagdala  
siya og usa ka dakong bag sa mga 
plastik nga mga botilya, sama 
kaniadto, aron makakwarta. Naka-
hinumdom ko nga kanunay siyang 
mangayo og sobra nga sinsilyo, ug 
kon imong siyang hatagan mangayo 
pa siya og dugang.

Nakurat ko nga nakakita niya. 
Human sa 10 ka tuig mao lang siya 
gihapon—mas ubanon nalang, 
apan ingon og nagpakabuhi siya sa 
samang panginabuhi nga magpakili-
mos og kwarta kada adlaw. Naghu-
nahuna ko sa talagsaon nga 10 ka 
tuig nagpuyo ko sa kasamtangan, nga 
naglakip sa pagkaminyo sa templo, 

ko nga ako na kining nasumiter 
sa miaging duha ka semana, apan 
gikulbaan ko og maayo sa dihang 
akong gisusi kaduha ang petsa ug 
nakita nga napadala na nako kini sa 
miaging adlaw.

Ang kantidad sa scholarship 
eksaktong 100 ka piloon sa kantidad 
nga akong nahatag ngadto sa makili-
limos, ug dili ko katuo sa kasulagma 
niini. Akong nakaplagan ang akong 
kaugalingon nga nagpakilimos alang 
sa kalooy, diha sa akong mga pag- 
ampo ngadto sa akong Langitnong 
Amahan ug pinaagi sa email ngadto 
sa mga opisyales sa unibersidad. Mii-
ngon sila nga giapil nila ang applica-
tion apan gitatakan nga naulahi na.

Natubag ang akong pag- ampo ug 
ako napanalanginan sa pagdawat sa 
scholarship, nga sa pinansyal nga paagi 
nakatabang nako ug sa akong asawa 
og dako. Apan ang mas importante 
nga kining kasinatian nakatudlo kana-
ko og bililhong leksyon: dili ba kitang 
tanan mga makililimos atubangan sa 
Dios? (tan- awa sa Mosiah 4:19). ◼
Matthew Crandall, Harju, Estonia

pag- angkon og edukasyon, pagkakita 
og maayong trabaho, ug pagtagam-
tam og maayong panglawas.

Akong gihunahuna nga basin 
mao ni ang katapusang higayon nga 
makita nako siya, ug mibati ko nga 
hatagan nako siya og usa ka butang. 
Ang problema lang tibuok ang akong 
kwarta og dako ra ang bili kay sa 
gusto nakong ihatag. Nagduha- 
duha ko sa akong kapilian—wala bay 
ihatag ngadto niya o hatagan siya og 
sobra kay sa akong gusto. Mihukom 
ko nga dili kini makahimo og dakong 
kalainan alang kanako ug ikalipay 
niya kining adlawa, mao nga akong 
gihatag niya ang kwarta.

Wala pay duha ka adlaw ang 
milabay nahimutang na usab ko sa 
susama nga sitwasyon, apan niining 
higayona ako na usab ang nagpa-
kilimos alang sa kalooy. Nagkabali 
ang mga petsa alang sa importan-
teng scholarship application. Nagtuo 
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Sa usa ka biyahe ngadto sa duol nga 
siyudad sa Estonia, nakakita ko og 

usa ka tawo nga nagpakilimos og kwarta. 
Talagsaon kaayo nga, nakamay- ong ko 
niya gikan pa sa una nga nagserbisyo ko 
isip usa ka misyonaryo niana nga siyudad 
10 na ka tuig ang milabay.
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Nagtan- aw ko sa TV sa 
dihang mitawag ang 

akong inahan aron sultihan 
ko nga ang iyang igsoong 
lalaki, akong Tiyo nga 92 
anyos nga si Floyd, ug ang 
iyang asawa, si Tiya Millie, 
nasakit og flu ug walay makaon 
sa ilang balay. Walay usa nila 
nga maayo ang panlawas aron 
makaadto sa tindahan sa pagpalit 
og bisan unsa. Si Tiyo Floyd ug 
Tiya Millie walay laing pamilya 
sa duol, mao nga walay usa nga 
makatabang kanila.

Naghunahuna ang akong 
inahan kon makatabang ba 
ko. Ako lamang ang miyembro 
sa Simbahan niana nga bahin 
sa akong pamilya, ug gihangyo 
nako sa ingon ana nga sitwasyon 
sa una. Ang problema mao nga 
nagpuyo ko sa Utah, USA, ug akong 
iyaan ug uyoan anaa sa Hemet, 
California, USA.

Giingnan nako ang akong 
mama nga hatagan ko og pipila 
ka minuto sa paghunahuna mahi-
tungod sa unsay buhaton. Aduna 
koy higala kinsa nagpuyo duol sa 
Hemet, mao nga mitawag ko ug 
nangutana kon naa ba siyay nailhan 
sa Hemet. Misulti siya nako bahin sa 
usa ka babaye nga kadungan niya 
og serbisyo sa Redlands California 
Temple nga ginganlan og Sister 
Dunn kinsa presidente sa Relief 
Society didto.

Sa dihang si Sister Dunn mitubag 
sa telepono, miingon dayon ko og, 
“Hi, Sister Dunn. Wala ka makaila 
kanako, apan ang akong ngalan 
mao si Nancy Little, ug nagpuyo 

ko sa Utah. Miyembro ko sa Sim-
bahan, apan ang akong tiya ug tiyo 
kinsa nagpuyo Hemet dili. Nasakit 
sila ug walay makaon diha sa ilang 
balay.” Gisultihan nako siya asa sila 
nagpuyo, diin layo ra kon asa siya 
dapit, ug mipasabut nga gusto lang 
ko nga makakuha og impormasyon 
bahin sa usa ka restawran duol nila 
nga mahimong makahatud nila og 
pagkaon.

Hinoon, si Sister Dunn miinsister 
nga siya ug iyang bana mohatud sa 
pagkaon ngadto sa akong tiya ug tiyo. 
Naatol nga duna silay hinimo nga 
sinabaw ug pan, ug ang iyang inahan 
bag- o lang nagluto og mga cookie. 
Mibalibad ko apan gusto gyud niya.

Pipila ka oras ang milabay, si  
Sister Dunn nanawag ug misiguro 
nako nga ang tanan maayo ra. Ang 

akong inahan mitawag aron sul-
tihan ko kon unsay giingon ni 
Tiyo Floyd bahin sa ilang pagbi-
sita. Miingon siya, “mga Anghel 
miabut sa among balay nga 
ginganlan og Mr. ug Mrs. Dunn. 
Miabut sila nga nagsapnay sa 
pagkaon, mga prutas, utanon, 
hinimo nga sinabaw, pan ug 
mga cookie. Mao kini ang kina-
lamian nga cookie nga akong 
nakaon sukad.” Ang mga Dunn 
mibisita sa akong tiyo, mitabang 
nila sa ilang mga panginahang-
lan, ug dayon si Brother Dunn 
mialsa sa akong nagluya nga si 

Tiya Millie, kinsa nag- antus sa 
alzheimer, gikan sa iyang higda-
anan ngadto sa usa ka lingkura-
nan sa kusina aron si Sister Dunn 
makapakaon niya.

Sa dihang si Tiyo Floyd mita-
wag sa akong inahan aron sultihan 
siya mahitungod sa ilang pagbi-
sita, mihilak siya. Miingon siya 

nga wala pa siya sukad makasugat 
ug ingon niana ka mabination ug 
ka maamumahon nga mga tawo. 
Iyang gisultihan ang akong mama 
nga swerte gyud ko nga nagpuyo sa 
Utah ug gilibutan “sa tanan niadtong 
mga Mormon.”

Upat ka adlaw human sa pagbi-
sita, si Tiyo Floyd migawas paingon 
sa iyang mailbox nadakin- as ug 
nalamba. Nabunal ang iyang ulo ug 
namatay paglabay sa upat ka adlaw. 
Gawas sa usa ka homecare nurse, si 
Brother ug Sister Dunn ang katapu-
sang tawo nga nakita sa akong tiyo 
sa wala pa siya mamatay.

Mapasalamaton ko sa Kristohanon 
nga mga ehemplo sa usa sa akong 
mga sister sa Relief Society kinsa 
nagpuyo og gatusan ka milya ang 
gilay- on, usa ka tawo nga wala nako 
mahimamat sukad, kinsa mitabang 
sa akong tiya ug tiyo. ◼
Nancy Little, Utah, USA

MGA 
ANGHEL NGA  
GINGANLAN 
OG MR. UG 
MRS. DUNN
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Hinoon, si Sister Dunn miinsister 
nga siya ug iyang bana mohatud 

sa pagkaon ngadto sa akong tiya ug tiyo.



Isip inahan sa duha ka mga batan- 
ong anak nga babaye, kanunay kong 

mangatarungan nga dili ko makaapil 
sa pipila ka mga butang nga ganahan 
nako tungod kay dili lang gyud nako 
“panahon” ang pagbuhat sa ingon. 
Usa niadtong mga butanga mao ang 
buhat sa family history.

Bisan kon nakaapil ko og indexing 
isip makalingaw nga kalihokan sa 
Dominggo kaniadto, nabantayan nako 
sa akong kaugalingon nga nangataru-
ngan nga wala koy panahon ni kahi-
balo sa paghangup sa akong buhat sa 
family history nianang higayuna.

Nausab ang akong kasingkasing 
usa ka sayo sa buntag pipila ka bulan 
ang milabay samtang naglingkod ko 
diha sa templo. Samtang giribyu nako 
ang mga pangalan sa nangamatay na 
diha sa mga temple card, nga nag- 
ampo nga dawaton nila ang mga 
ordinansa sa templo nga gipahigayon 
alang kanila, naghunahuna ko sa 
akong kaugalingon, “Dili ba maayo 
unta kon kini sila mga sakop sa akong 
kaugalingong pamilya? Ganahan kong 
mohimo sa buhat alang kanila.” Ang 
Espiritu mikumpirmar ngari kana-
ko nga kon mao kini ang akong 
mga tinguha, nan motabang 
ang Ginoo nga mahimo nako 

USA KA PANAHON ALANG 
SA FAMILY HISTORY

ang akong buhat sa family history, 
ilabi na sa adlawng Igpapahulay. 
Matabangan ko Niya nga makagahin 
og panahon ug kahibalo sa pagtuman 
sa Iyang mga katuyoan.

Niana nga Dominggo, miuli ko ug 
mi- log on sa FamilySearch. org. Mida-
gayday ang mga luha sa akong mga 
mata sa dihang nakita nako ang mga 
pangalan sa akong mga katigulangan. 
Ang akong koneksyon ngadto nila 
mas nagkalig- on. Unsay nakadugang 
sa akong gugma alang kanila mao 
ang personal nga mga litrato ug mga 
dokumento, nga bag- ohay lang nga 
gidugang sa akong lola, nga nakahi-
mo sa mga sakop sa akong pamilya 
nga morag mas tinuod ug importante 
ngari nako. Mibati ko og hingpit nga 
kalipay sa pagpaapil sa akong dos 
anyos nga anak, nga nakakat- on na 
sa pag- ila sa mga litrato sa apohang 
lalaki sa iyang papa ug inahan sa 
apohang babaye sa iyang papa, nga 
nagsangpit sa ilang pangalan. Gibati 
nako ang unsay gihulagway ni Presi-
dente Russell M. Nelson, Presidente sa 

Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles: 

“Ang Igpapahulay 

naghatag og talagsaong oportuni-
dad sa paglig- on sa mga relasyon 
sa pamilya. Total, ang Dios gusto sa 
matag usa kanato, isip Iyang mga 
anak, nga makabalik ngadto Kaniya 
isip natugahan nga mga Santos, na- 
sealed sa templo isip mga pamilya, 
ngadto sa atong mga katigulangan, 
ug sa atong kaliwatan” (Ang Igpapa-
hulay usa ka Kahimut- an, Liahona, 
Mayo 2015, 130).

Sukad nianang nag- unang kasi-
natian, nagpadayon ko sa pag- apil 
sa buhat sa family history panahon 
sa adlawng Igpapahulay. Napanala-
nginan ko nga makahimo sa buhat 
sa templo alang sa pipila sa nanga-
matay na nga mga sakop sa akong 
pamilya. Usa ka piho nga panalangin 
mao ang pagkahibalo bahin sa akong 
mga kaparyentihan ug pagbaton og 
mas suod nga relasyon sa akong mga 
apohan nga dili mga sakop sa atong 
tinuohan. Nakapalig- on kini sa akong 
determinasyon nga motuman sa 
akong mga pakigsaad ug molahutay 
aron mahimo kong lig- on nga sumpay 
sa akong mahangturong pamilya.

Bisan kon dunay daghan pa nga 
angayang buhaton, mapasalamaton 
ko sa akong Langitnong Amahan sa 
pagpalambo sa akong kapasidad aron 
makaapil ko sa Iyang buhat, ilabi na 
sa Iyang adlaw. Alang nako, ang Igpa-
pahulay usa gayud ka kahimut-an. ◼
Rachel Lewis, Utah, USA
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Mibati ko og hingpit nga 
kalipay sa pagpaapil 

sa akong dos anyos nga anak, 
nga nakakat- on na sa pag- ila 
sa mga litrato sa apohang 
lalaki sa iyang papa ug inahan 
sa apohang babaye sa iyang 
papa, nga nagsangpit sa 

ilang pangalan.
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Diha ko sa tunga- tunga sa lisud 
nga tuig sa pagtudlo sa mga 

13 ug 14 anyos. Gikan pa ko sa 
usa ka makapasagmuyo nga miting 
uban sa assistant principal nga 
naghisgot sa bag- ohay lang nga 
evaluation. Tungod kay bag- o pa 
nga magtutudlo ug kinahanglan nga 
maoy mohimo sa kasagaran sa akong 
mga leksyon, nabantayan nako ang 
akong kaugalingon nga nanlimba-
sug sa pagpabilin sa mga estudyante 
nga mohimo sa mga buluhaton ug 
magpabiling interesado. Kasagaran 
ang panag- istoryahanay moadto 
na sa panginahanglan nga pugson 
nako ang akong mga estudyante nga 
mopili—mohimo sa mga buluhaton 
o magkaproblema—ug buhaton kon 

SI CAPTAIN MORONI 
MITABANG NAKO SA PAGTUDLO 
SA MIDDLE SCHOOL

unsay akong mga gipasidaan.
Mibiya ko sa komperensya nga 

naguol ug nabug- atan. Gisiguro 
nako nga himoon kini nga miting 
nga mao ang pangutana sa adlaw 
samtang nagtuon ko sa akong mga 
kasulatan pagkasunod adlaw. Sa 
talagsaong paagi, miabut ang mga 
tubag ngari nako samtang nagbasa 
ko sa Basahon ni Mormon.

Nag- ampo ko nga makakat- on 
gikan sa mga kasulatan nianang bun-
taga kon sa unsang paagi nga mahimo 
kong mas maayo nga magtutudlo. 
Gitudloan ko sa Espiritu Santo sam-
tang nagbasa ko bahin ni Captain  
Moroni diha sa Alma 44. Niining 
puntoha diha sa istorya, gilibutan ni 
Captain Moroni ug sa mga Nephite 

ang mga Lamanite sa suba sa Sidon 
ug gihadlok sila ngadto na sa punto 
nga gibuhian sa mga Lamanite ang 
ilang mga hinagiban. Mipadayon ako 
sa pagbasa, nga naghunahuna kon sa 
unsang paagi ko gusto nga mahisama 
ni Captain Moroni diha sa classroom: 
dunay command, masaligon, ug 
malampuson.

Gibasa nako ang panag- 
istoryahanay ug nakabantay nga 
gisultihan ni Moroni si Zerahemnah 
ug ang mga Lamanite nga napugos 
sila pagpili: “Motugyan sa inyong 
mga hinagiban sa gubat ngari kana-
mo, ug . . . kami moluwas sa inyong 
mga kinabuhi, kon kamo molakaw sa 
inyong dalan ug dili na mobalik pag- 
usab aron sa pakiggubat batok kana-
mo” o kondili “kon kamo dili mobuhat 
niini, . . . ako mosugo sa akong mga 
tawo nga sila mosulong diha kanin-
yo” (Alma 44:6, 7). Naamguhan nako 
nga nagbuhat siya sa unsay gisulti sa 
akong administrator nga akong buha-
ton! “Hatagi sila og duha ka kapilian, 
ug buhata,” miingon siya. Uban niana 
diha sa hunahuna, gigamit nako ang 
motto ni Moroni, “Tan- awa, kita mota-
pos sa panagbangi” (Alma 44:10).

Andam nga mogamit sa mga baru-
ganan nga akong nakat- unan diha sa 
istorya sa kasulatan bahin sa usa sa 
akong mga bayani, mibalik ko sa kla-
se nga masaligon sa akong plano kon 
unsay buhaton. Duna koy figurine nga 
Captain Moroni, ug naa kini sulod sa 
bulsa sa akong sinina sa tibuok tuig 
sa tingklase isip usa ka pahinumdom 
kon giunsa pagtudlo ni Captain  
Moroni kanako sa pagdumala og 
usa ka classroom sa middle school. 
Samtang gihatagan nako ang akong 
mga estudyante og duha ka kapilian, 
milambo ang ilang kinaiya, gibuhat 
nila ang ilang buluhaton, ug mas nag-
kasinabut ra mi. Nahuman ang tuig, 
ug lisud lang gihapon kadto, apan 
uban sa natubag nga pag- ampo ug sa 
gahum sa mga kasulatan, nakahimo 
ko sa “pagtapos sa panagbangi.” ◼
Ben Floyd, Washington, USAPA
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Duna koy figurine nga 
Captain Moroni, ug 

naa kini sulod sa bulsa sa 
akong sinina sa tibuok tuig 
sa tingklase isip usa ka 
pahinumdom kon giunsa 
pagtudlo ni Captain Moroni 
kanako.
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Bag- o lang nauli ang akong pamilya gikan 
sa usa ka nindot nga bakasyon. Human sa 

panihapon gitugutan nako ang among duha 
ka anak, ang kwatro anyos nga si Markus 
ug ang tres anyos nga si Emma, nga magdu-
la didto sa higdaanan sa taas nga bahin sa 
among ikaupat nga andana nga apartment. 
Sa Denmark, ang mga bintana abli sama sa 
mga salimbong [shutter]. Ang mga bintana 
sa kasagaran gitrangkahan, apan giablihan 
ni namo og gamay atol sa among bakasyon 
aron dunay hangin nga makasulod sa apart-
ment atol sa among biyahe.

Samtang nanghugas ko sa plato, kalit lang 
nga gibati nako nga dunay ngil- ad nga nahi-
tabo. Midagan ko paingon sa sala samtang 
si Markus nagdagan pakanaug sa hagdanan. 
Nagsiyagit siya sa kahadlok, nga nag- ingon 
nga nahulog si Emma sa bintana—usa ka 
bintana nga mga 40 ka pye (12 m) ibabaw sa 
sementado nga agianan. Midagan ko pakanaug 
sa hagdanan, mibalik- balik og siyagit sa ngalan 
ni Emma. Nakita nako ang akong gamayng 
anak nga nagbuy- od sa semento nga ingon og 
wala nay kinabuhi. Nagtuay na lang gayud siya 
sa dihang ako siyang gialsa, ug naghunahuna 
ko nga ang labi nakong gikahadlukan nakum-
pirmar. Ang akong bana, nga misunod nako 
sa gawas, mikugos kaniya ug mihatag dayon 
kaniya og panalangin sa priesthood.

Miabut dayon ang ambulansya, ug si  
Markus ug ako nag- ampo samtang gitabang 
si Emma sa mga paramedics. Sa wala madu-
gay diha na kaming tanan sa ambulansya 
paingon sa ospital.

Sa intensive care unit miapil dayon namo 
ang mga sakop sa pamilya nga miabut aron 

mosuporta namo. Mipauli si Markus uban sa 
iyang mga ig- agaw, samtang ang akong bana 
ug ako nagpabilin, nga wala masayud kon 
unsay kondisyon ni Emma.

Human sa dugay nga pagpaabut, sa kata-
pusan usa sa mga doktor ang misulod, nga 
nangutana sa mga detalye bahin sa aksidente. 
Miingon sila nga kasagaran ang pagkatagak 
sa ingon kataas moresulta unta og mga kada-
ut sa sulod sa lawas ug gamay lamang nga 
tsansa nga mabuhi. Dunay kadaut sa bat- ang 
ni Emma ug sa iyang ulo, apan ang iyang 
samad naa ra sa ibabaw. Miingon ang doktor 
nga basin dunay anghel nga misalo kaniya.

Bisan tuod nga ang pagkaluwas ni Emma 
usa ka milagro, wala gihapon siyay pani-
muot tungod sa kadaut diha sa ulo. Ang 
akong bana ug duha ka suod nga mga 
higala nangalagad pag- usab ni Emma. Nia-
na nga panalangin gisaaran siya og hingpit 
nga pagkaayo nga walay bisan unsa nga 
malungtarong mga problema ug nga mahi-
mo kining usa ka positibo nga kasinatian sa 
iyang kinabuhi. Mibati ko og labihan nga 
pasalamat alang sa gahum sa priesthood. 
Ang tanan nakong mga pangamuyo sa tibu-
ok gabii natubag.

Naulian si Emma sa iyang pagka- coma 
paglabay sa upat ka adlaw. Atol niadtong 
upat ka adlaw, ang mga higala, mga miyem-
bro sa Simbahan, ug uban pa nagpuasa ug 
nag- ampo alang niya. Gibati nako nga ang 
mga pag- ampo sa matinud- anong mga Santos 
milibut nako, nga naglig- on sa akong pamilya 
ug nako. Gibati nako nga morag ang Langit-
nong Amahan migakos kanako ug mipuno 
kanako og kahupayan.

Human nahulog ang akong anak nga babaye sa bintana, naghunahuna  
ko nga ang labi namong gikahadlukan natinuod.
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NAGPUASA UG NAG- AMPO 
ALANG NI EMMA
Ni Cecilie Norrung

A T O N G  M G A  P A N I M A L A Y ,  A T O N G  M G A  P A M I L Y A
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UNSA MAN ANG 
ATONG TUBAG SA 
MGA PAGSULAY?
“Kon ang lisud nga 
mga butang mahitabo 
sa atong kinabuhi, unsa 
man dayon ang atong 
tubag? Ang kalibug 
ba o pagduha- duha o 
espirituhanong pag-
biya? Usa ba kini ka 
unos sa atong hugot 
nga pagtuo? Basulon 
ba nato ang Dios o ang 
uban sa atong mga 
kahimtang? O ang una 
ba natong tubag mao 
ang paghinumdom kin-
sa kita—nga kita mga 
anak sa mahigugmaong 
Dios? Giubanan ba kini 
og hingpit nga pag-
salig nganong gitugot 
Niya ang yutan- ong 
pag- antus tungod kay 
nasayud Siya nga kini 
mopanalangin kanato, 
sama sa usa ka kalayo 
sa magtutunaw, nga 
mahimong sama Kaniya 
ug makaangkon sa 
atong mahangturong 
kabilin?”
Elder Donald L. Hallstrom sa 
Kapangulohan sa Seventy, 
“Ako Anak sa Dios,” Liahona, 
Mayo 2016, 27.

Ang among stake mipahigayon og pagpua-
sa sa adlaw sa wala pa siya nakamata. Nagtuo 
kami nga gidungog sa Langitnong Amahan ang 
among mga pag- ampo ug nga ang pagkamata 
ni Emma usa ka direkta nga resulta sa pagpua-
sa. Gikan nianang higayuna paspas ang pag-
kaayo ni Emma. Lima ka adlaw human niana 
nalitok niya ang iyang unang pulong sukad 
sa aksidente, ug siyam ka adlaw human niana 
gipagawas na siya sa ospital. Migahin siya og 
lima ka semana diha sa wheelchair ug dayon 
gisugdan ang physical therapy.

Mga usa ka bulan human sa aksidente,  
kalit lang nga misakit ang akong likod 
tungod sa pag- alsa kang Emma. Usa ka pag-
bati nga walay mahimo dili lamang sa pisikal 
apan sa espiritwal usab ang miabut ngari 
kanako. Unsaon man nako sa pagpadayon 
og atiman kaniya?

Usa ka gabii ang pagbati nga wala gayuy 
mahimo lisud na kaayong pas- anon. Mibiya 
ko sa balay ug nakakita og lingkuranan sa 
parke, diin nag- ampo ko sa Langitnong  
Amahan hapit sa usa ka oras. Sa unang 
higayon sa akong kinabuhi, gibati nako ang 
milagrusong gahum sa Pag- ula sa Manlulu-
was nga milukop kanako. Ang tanang kasa-
kit ug kagul- anan nga akong gidala gikuha 
gikan nako; ang tanan nakong gipas- an 
gitangtang gikan sa akong abaga human nia-
na nga pag- ampo. Si Emma naa pa gihapon 
sa wheel chair, ug kanunay kong nakadawat 
og regular nga pagtambal sa sakit sa akong 
likod, apan nalig- on ko nga magpadayon.

Usa ka tuig human niana, si Emma maka-
dagan na, makakatawa, makasaysay og mga 
istorya, ug makahunahuna sama gayud sa 
usa ka kwatro anyos.

Nasayud kami nga dunay usa ka mahigug-
maong Amahan sa Langit, nga nagpakabana 
kanato ug nakaila sa tagsa- tagsa kanato. Nasa-
yud Siya sa mga hagit nga atong nasinati. Dili 
gayud ako magduhaduha sa milagro nga Iyang 
gihatag kanamo pinaagi sa pag- ampo, pagpua-
sa, ug mga panalangin sa priesthood. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Capital Region 
sa Denmark.
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Daghang mga tawo ang motawag 
kaninyo isip milenyal. Akong 
angkunon nga kon ang mga 

researcher motawag ninyo niana nga 
pulong ug mohulagway kon unsa 
ang mapadayag sa ilang mga pagtu-
on kabahin ninyo—inyong ganahan 
ug dili ganahan, inyong mga pagbati 
ug mga hilig, inyong mga kalig- on 
ug kahuyang—dili ko komportable. 
Adunay usa ka butang kabahin sa 
paagi nga sila mogamit sa termino 
nga milenyal nga naghasol kanako. 
Ug sa walay lipud- lipod, dili kaayo 
ko interesado kon unsay ikasulti sa 
mga eksperto kabahin ninyo kay sa 
unsay gisulti sa Ginoo kanako kaba-
hin ninyo.

Sa dihang nag- ampo ko kabahin 
ninyo ug nangutana sa Ginoo unsay 
Iyang pagbati mahitungod ninyo, 
lahi kaayo ang akong gibati gikan 
sa unsay gisulti sa mga researcher. 
Ang espirituhanong mga impresyon 
nga akong nadawat kabahin ninyo 
naghimo kanako nga motuo nga ang 
termino nga milenyal tinuoray nga 

haum alang kaninyo—apan tungod 
sa lahi kaayo nga rason kay sa 
nasabtan sukad sa mga eksperto.

Ang termino nga milenyal haum 
gayud kaninyo kon kana nga termi-
no nagpahinumdom kaninyo kon si 
kinsa gayud kamo ug unsay katu-
yoan sa inyo gayud nga kinabuhi. 
Ang  usa ka tinuod nga milenyal 
mao ang usa ka tawo kinsa natud-
loan ug nagtudlo sa ebanghelyo 
ni Jesukristo didto sa premortal 
nga kinabuhi, ug kinsa mihimo 
og mga pakigsaad didto uban sa 
atong Langitnong Amahan kalabut 
sa maisugong mga butang—bisan 
ang maisugong mga butang sa 
moral nga paagi—nga inyong buha-
ton samtang ania sa yuta.

Ang usa ka tinuod nga milenyal 
mao ang usa ka lalaki o babaye kinsa 
gisaligan sa Dios aron ipadala ngadto 
sa yuta atol sa labing mahinungda-
nong dispensasyon sa kasaysayan 
sa kalibutan. Ang usa ka tinuod nga 
milenyal mao ang usa ka lalaki o 
babaye kinsa nabuhi karon aron sa 

pagtabang sa pag- andam sa mga 
katawhan niini nga kalibutan alang 
sa Ikaduhang Pag- anhi ni Jesukristo 
ug sa Iyang milenyal nga paghari. 
Makasiguro kamo niini—kamo nata-
wo aron mahimong usa ka tinuod 
nga milenyal.

Ang pangutana mao “Unsaon man 
ninyo pagbarug ug pagpakabuhi isip 

Kamo ”usa ka pinili nga 
henerasyon,“ gidetermi-
nar nang daan sa Dios sa 
pagbuhat og talagsaong 

buhat—sa pagtabang 
sa pag- andam sa mga 

katawhan niini nga kali-
butan alang sa Ikadu-

hang Pag- anhi sa Ginoo.

Barug 
isip Ni Presidente 

Russell M. Nelson
Presidente sa 
Korum sa Napulog 
Duha ka mga 
Apostoles Tinuod nga 
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usa ka tinuod nga milenyal?” Ako adu-
nay upat ka mga rekomendasyon.

1. Pagkat- on Kon Kinsa 
Gayud Kamo

Paggahin og panahon sa paghuna-
huna sa mainampoong paagi kabahin 
niini nga mga kamatuoran:

•  Kamo pinili nga anak nga lalaki 
o anak nga babaye sa Dios.

•  Kamo gilalang diha sa Iyang 
panagway.

•  Gitudloan kamo didto sa kali-
butan sa espiritu sa pag- andam 
kaninyo alang sa bisan unsa 
ug tanang butang nga inyong 
masugatan atol niining ulahi nga 
bahin niining ulahing mga adlaw 
(tan- awa sa D&P 138:56). Kana 
nga pagtudlo magpabilin sulod 
kaninyo!

Nagpuyo kamo sa “ika- onse nga 
takna.” Ang Ginoo mipahayag nga 
kini mao ang katapusan nga panahon 
nga Siya motawag og mga mamumuo 
ngadto sa Iyang ubasan sa pagpundok 
sa mga pinili gikan sa upat ka mga 
suok sa kalibutan. (Tan- awa sa D&P 
33:3–6.) Ug kamo gipadala sa pag- apil 
niini nga panagpundok. Balik- balik 
nako mismong nakit- an ang gamha-
nang impluwensya sa tinuod nga mga 
milenyal samtang sila nagdala sa uban 
ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Usa 
kini ka bahin sa inyong pagkatawo ug 
katuyoan isip binhi ni Abraham (tan- 
awa sa Mga Taga- Galacia 3:26–29)!

Pipila ka bulan ang milabay ang 
akong asawa, si Wendy, ug ako adu-
nay talagsaong kasinatian sa layong 
bahin sa Siberia. Lakip niadtong mga 
nanagbiyahe uban kanamo sa among 
preparation day sa Irkutsk mao ang 
presidente sa misyon, si Gregory S. 
Brinton; iyang asawa, si Sally; ug ilang 
returned missionary nga anak, si Sam, 
kinsa miserbisyo sa iyang misyon sa 
Russia. Among gibisita ang matahum 

nga Lake Baikal ug usa ka merkado 
diha sa baybayon niini.

Dihang mibalik kami sa among 
van, among namatikdan nga wala si 
Sam. Sa wala madugay mibalik siya, 
giubanan sa usa ka hamtong nga 
babaye nga ginganlan og Valentina. 
Sa iyang lumad nga pinulongan nga 
Russian, si Valentina madasigong 
mituaw, “Kinahanglan ko nga makig-
kita sa inahan niining batan- ong 

lalaki. Matinahuron, maalamon, ug 
mabination kaayo siya! Kinahanglan 
ko nga makigkita sa iyang inahan!” 
Si Valentina nadani sa masanag, 
puno sa kahayag nga panagway 
ni Sam.

Si Sam mipaila- ila ni Valentina ngad-
to sa iyang inahan ug amahan, miha-
tag kaniya og pamphlet mahitungod 
sa Manluluwas, ug nakigsabut nga 
bisitahan siya sa mga misyonaryo. Sa 

Jeffrey R. Holland
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
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dihang mibalik ang mga misyonaryo sa 
wala madugay aron sa pagbisita kani-
ya ug mihatag og kopya sa Basahon 
ni Mormon, misaad siya nga mobasa 
niini. Pipila ka mga babaye nga nagtra-
baho sa samang dapit naghinam- hinam 
usab kabahin sa bag- ong basahon 
nga nadawat ni Valentina. Wala pa 
kita masayud sa katapusan niini nga 
istorya, apan tungod sa talagsaong 
kahayag nga gipasanag ni Sam, si 
Valentina ug pipila sa iyang mga higala 
gipaila sa ebanghelyo.

Ang tinuod nga mga milenyal sama 
ni Sam nasayud kon si kinsa gayud 
sila. Sila mapahinungurong mga disi-
pulo ni Jesukristo kinsa mopahimulos 
dayon sa matag oportunidad sa pagta-
bang sa ilang kaugalingon ug sa uban 
nga mangandam alang sa milenyal 
nga paghari sa atong Manluluwas.

Busa, ang akong unang rekomen-
dasyon mao ang pagkat- on alang 
sa inyong kaugalingon kon si kinsa 
gayud kamo. Pangutan- a ang inyong 
Langitnong Amahan sa pangalan ni 
Jesukristo unsa ang Iyang gibati mahi-
tungod kaninyo ug sa inyong misyon 
dinhi sa yuta. Kon kamo mangayo 
uban sa tinuod nga katuyoan, sa kadu-
gayan ang Espiritu mohunghong og 
makapausab sa kinabuhi nga kamatu-
oran diha kaninyo. I- rekord kadto nga 
mga impresyon, ribyuha kini kanunay, 
ug sunda kadto nga mga impresyon 
nga walay pagkasayop.

Ako mosaad kaninyo nga kon 
kamo mosugod sa pagkakita bisan 
daklit lang kon unsay pagtan- aw sa 
inyong Langitnong Amahan kaninyo 
ug unsay Iyang gilauman nga inyong 
buhaton alang Kaniya, mausab gayud 
ang inyong kinabuhi!

2. Laumi—ug Pangandam—
sa Pagkab- ot sa Imposible

Ang Dios kanunay nga misugo 
sa Iyang mga anak sa pakigsaad sa 
pagbuhat sa lisud nga mga butang. 

higpit nga impluwensya sa komunis-
mo. Ang mga simbahan gisirad- an, ug 
ang relihiyoso nga pagsimba gilimita-
han og maayo.

Migahin ko og dakong bahin sa 
akong propesyonal nga kinabuhi sa 
pag- abli og mga kasingkasing aron sa 
pagpahigayon og makaluwas sa kina-
buhi nga mga operasyon, apan wala 
koy kasinatian aron motuo ko nga 
makapaabli ko og mga nasud alang 
sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Bisan 
pa niana, usa ka propeta mihatag 
kanako og buluhaton, busa gisugdan 
nako sa pagbuhat ang daw imposible 
nga butang.

Gikan sa sinugdanan, ang mga 
babag gibutang sa akong agianan. Mia-
but ko sa kadaghanan sa mga nasud 
nga wala masayud kon asa moadto. 
Bisan kon nakahimo ko nga masayran 
ang ngalan sa tukma nga opisyales 
sa gobyerno, kasagaran ikanselar ang 
miting sa katapusang minuto o iuswag. 
Sa usa ka nasud, sa dihang ang usa ka 
sabut gilangay og duha ka adlaw, pipila 
ka mga tintasyon gituyo og pahigayon 
aron sa pagsulay kanako—lakip ang 
mga lit- ag sa ilegal nga pagpangilis og 
kwarta ug uban pang ginadili nga mga 
kalihokan. Sa laing okasyon, ang usa 
ka miting gisugdan uban sa hangyo 
nga ako mobiya diha- diha dayon!

Apan ang Ginoo makahimo sa 
pagbuhat sa Iyang kaugalingong 
buhat (tan- awa sa 2 Nephi 27:20–21), 
ug pribilehiyo nako nga makita ang 
sunod- sunod nga pagkahitabo sa mga 
milagro—kanunay, ug human lamang 
nga akong gibuhat ang akong labing 
maayo nga panghunahuna, ang akong 
labing maisugong mga paningkamot, 
ug ang akong labing matinguhaong 
pag- ampo sa buluhaton.

Ang Simbahan pormal nga giila sa 
pipila niadto nga mga nasud sa wala 
pa malumpag ang Paril sa Berlin. 
Ang uban misunod sa wala madu-
gay. Niadtong 1992, nakahimo ko sa 

Tungod kay kamo mga anak sa Dios 
nga nagtuman sa pakigsaad nga nag-
puyo sa ulahing bahin niining ulahing 
mga adlaw, ang Ginoo mohangyo 
kaninyo sa pagbuhat sa malisud nga 
butang. Makasiguro kamo niana—ang 
mga pagsulay sama sa kang Abraham 
wala mohunong diha kang Abraham 
(tan- awa sa D&P 101:4–5).

Nasayud ko unsa ka makahahadlok 
nga pabuhaton og usa ka butang nga 
daw labaw ra kaayo sa inyong kapasi-
dad. Sakop ako sa Korum sa Napulog  

Duha ka mga Apostoles sulod pa 
lamang sa 19 ka bulan sa dihang 
si Presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985) namatay. Sa unang miting 
sa Unang Kapangulohan ug Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
human sa pagkaorden ni Presidente 
Ezra Taft Benson (1899–1994), siya 
mihatag og piho nga mga buluhaton 
ngadto sa Napulog Duha. Ang iyang 
mga istruksyon ngari nako naglakip 
niining mga pulong: “Elder Nelson, 
ikaw ang moabli sa mga nasud sa 
Eastern Europe alang sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo.”

1985 kadto. Atol niadtong mga tuig 
sa politikanhong kabalaka nga atong 
nailhan isip ang Cold War, dili lamang 
usa ka tinuod nga paril ang nagbahin 
sa dakbayan sa Berlin, apan ang tibu-
ok Eastern Europe anaa usab ubos sa 

Ug kamo gipadala sa pag- 
apil sa pagpundok sa mga 

pinili. Balik- balik nako 
mismong nakit- an ang 

gamhanang impluwensya 
sa tinuod nga mga milen-
yal samtang sila nagdala 
sa uban ngadto sa kahi-

balo sa kamatuoran.
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pag- report kang Presidente Benson 
nga ang Simbahan naestablisar na sa 
matag nasud sa Eastern Europe!

Isip usa ka tinuod nga milenyal 
nga masaligan sa Ginoo, kamo usab 
makahimo og kasaysayan! Kamo 
hangyoon sa pagdawat og mahagi-
tong mga buluhaton ug mahimong 
instrumento sa mga kamot sa Ginoo. 
Ug Siya makapahimo kaninyo nga 
makab- ot ang imposible.

Unsaon ninyo pagkab- ot ang 
imposible? Pinaagi sa pagbuhat sa 
bisan unsa nga gikinahanglan sa 
paglig- on sa inyong hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo, pinaagi sa pagpa-
lambo sa inyong pagsabut sa dok-
trina nga gitudlo sa Iyang gipahiuli 
nga Simbahan, ug pinaagi sa walay 
puas nga pagtinguha sa kamatuoran. 
Kon kamo hangyoon sa pagbuhat sa 
imposibleng mga butang, kamo—isip 
usa ka tinuod nga milenyal nga may 
pundasyon sa lunsay nga doktrina—
makadawat kamo sa buluhaton uban 
sa hugot nga pagtuo ug pagkama-
padayunon ug malipayong mobuhat 
sa tanan nga anaa ubos sa inyong 
gahum sa pagtuman sa mga katuyoan 
sa Ginoo (tan- awa sa D&P 123:17).

Kamo adunay mga adlaw nga 
mawad- an gayud sa kadasig. Busa 
pag- ampo alang sa kaisug nga dili 
moundang! Magkinahanglan kamo 
niana nga kalig- on tungod kay mag- 
anam og ka dili popular ang mamahi-
mong usa ka Santos sa Ulahing mga 
Adlaw. Subo lang, pipila sa inyong 
giisip nga mga higala mobudhi kanin-
yo. Ug ang ubang butang daw dili 
lang gayud makiangayon.

Hinoon, ako mosaad kaninyo nga 
samtang kamo mosunod ni Jesukristo, 
inyong makaplagan ang malungtarong 
kalinaw ug tinuod nga kalipay. Sam-
tang sundon ninyo ang inyong mga 
pakigsaad uban sa nagkadugang nga 
katukma, ug samtang kamo mana-
lipod sa Simbahan ug gingharian sa 

Dios dinhi sa yuta karon, ang Ginoo 
mopanalangin kaninyo og kalig- on ug 
kaalam sa pagbuhat sa imposible.

3. Pagkat- on Unsaon sa Pag- access 
sa Gahum sa Langit

Matag usa kanato adunay mga 
pangutana. Ang magtinguha sa 
pagkat- on, pagsabut, ug pag- ila sa 
kamatuoran usa ka mahinungdanong 
bahin sa atong mortal nga kasinatian. 

Dakong parte sa akong kinabuhi 
gigahin diha sa pag- research. Kamo 
usab labing makakat- on pinaagi sa 
pagpangutana og dinasig nga mga 
pangutana.

Niini gayud nga higayuna ang uban 
kaninyo nanlimbasug nga masayud 
unsay angay buhaton sa inyong kina-
buhi. Ang uban ninyo tingali mag-
hunahuna kon napasaylo ba mo sa 
inyong mga sala. Kadaghanan ninyo 
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naglibug kinsa ug asa ang inyong 
mahangturong kauban—ug angay 
kamong maghunahuna niini.

Ang pipila tingali makapangutana 
nganong ang Simbahan nagbuhat sa 
pipila ka mga butang. Tingali daghan 
ninyo ang dili sigurado unsaon nga 
makadawat og mga tubag sa inyong 
mga pag- ampo.

Ang atong Langitnong Amahan ug 
ang Iyang Anak andam nga motubag 
sa inyong mga pangutana pinaagi 
sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. 
Apan depende na ninyo nga magkat- 
on unsaon nga mokwalipay ug moda-
wat niadto nga mga tubag.

Asa man kamo makasugod? Sug-
di pinaagi sa paggahin og daghang 
panahon sa balaang mga dapit. Ang 
templo usa ka balaan nga dapit. Ingon 
man ang chapel, diin kamo mohimo 
og bag- o nga mga pakigsaad sa sak-
rament matag Dominggo. Dapiton 
ko usab kamo sa paghimo sa inyong 
apartment, inyong dormitoryo, inyong 
panimalay, o inyong kwarto nga usa 
ka balaan nga dapit diin makahiklin 
kamo nga luwas gikan sa dautan nga 
mga kalinga sa kalibutan.

Ang pag- ampo usa ka yawe. Pag- 
ampo aron masayud kon unsay hunu-
ngon sa pagbuhat ug unsay sugdan 
sa pagbuhat. Pag- ampo aron masayud 
unsay idugang sa inyong palibut ug 
unsay tangtangon aron ang Espiritu 
magauban kaninyo sa kabuhong.

Pangamuyo sa Ginoo alang sa 
gasa sa pag- ila. Dayon magpuyo ug 
maningkamot nga mahimong takus 
nga makadawat niana nga gasa, nga 
kon ang makalibug nga mga pang-
hitabo motumaw sa kalibutan, kamo 
masayud gayud unsa ang tinuod ug 
unsay dili (tan- awa sa 2 Nephi 31:13).

Pagserbisyo uban sa gugma. Ang 
mahigugmaong pagserbisyo niad-
tong nahisalaag o samaran sa espiritu 
moabli sa inyong kasingkasing ngadto 
sa personal nga pagpadayag.

Paggahin og mas dakong pana-
hon—mas dako gayud nga panahon 
—sa mga dapit diin ang Espiritu 
anaa. Kana nagpasabut nga mas dag-
hang panahon uban sa mga higala 
kinsa nagtinguha nga makabaton 
sa Espiritu uban kanila. Paggahin 
og mas daghang panahon sa pag- 
ampo, mas daghang panahon sa mga 
kasulatan, mas daghang panahon sa 
buhat sa family history, mas daghang 
panahon sa templo. Mosaad ko nga 
samtang kamo kanunay nga mohatag  

sa Ginoo og dako nga bahin sa 
inyong panahon, Siya mopilo- pilo 
sa nahibilin. 

Atong gipaluyohan ang 15 ka mga 
lalaki kinsa giordinahan isip mga 
propeta, mga manalagna, ug mga 
tigpadayag. Kon moabut ang lisud 
nga problema—ug daw mag- anam 
kini kalisud matag adlaw—kining 
15 ka mga lalaki manlimbasug sa 
pagsulbad sa problema, maningka-
mot nga makakita sa posibleng mga 
resulta sa lain- laing mga solusyon, ug 
sila makugihong magtinguha sa pag-
paminaw sa tingog sa Ginoo. Human 
sa pagpuasa, pag- ampo, pagtuon, 
pagpamalandong, ug pakigtambag 
uban sa akong mga Kaigsoonan 
mahitungod sa importante kaayong 
mga butang, kasagaran makamata 
ko inig ka gabii uban sa dugang mga 

impresyon kabahin sa mga isyu nga 
among gikabalak- an. Ug ang akong 
mga Kaigsoonan dunay sama nga 
kasinatian.

Ang Unang Kapangulohan ug 
Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles magtinambagay sa usag 
usa ug mopakigbahin sa tanan nga 
gipasabut ug gipabati kanamo sa 
Ginoo sa indibidwal ug tiningub nga 
paagi. Ug dayon motan- aw kami sa 
Ginoo nga moimpluwensya sa Presi-
dente sa Simbahan sa pagpahayag sa 
kabubut- on sa Ginoo.

Kining propetikanhong proseso 
gisunod niadtong 2012 sa pag- usab sa 
minimum nga edad sa misyonaryo, ug 
usab sa bag- o lang nga mga gidugang 
sa handbook sa Simbahan, isip resulta 
sa paghimong legal sa kaminyoon 
sa mga sama og sekso sa ubang mga 
nasud. Napuno sa kapuangod alang 
sa tanan, ug ilabi na sa mga bata, 
naningkamot mi og maayo sa pagsa-
but sa kabubut- on sa Ginoo kabahin 
niini nga butang.

Kanunay nga naghunahuna sa pla-
no sa Dios sa kaluwasan ug sa Iyang 
paglaum alang sa kinabuhing dayon 
alang sa matag usa sa Iyang mga anak, 
among gikonsiderar ang dili maihap 
nga mga pag- usab ug mga kombinas-
yon sa posibleng mga sitwasyon nga 
mahimong motumaw. Pabalik- balik 
kaming nag- abut sa templo sa pag-
puasa ug pag- ampo ug nagtinguha 
og dugang giya ug inspirasyon. Ug 
unya, sa dihang ang Ginoo midasig sa 
Iyang propeta, si Presidente Thomas S. 
Monson, sa pagpahayag sa hunahuna 
sa Ginoo ug sa kabubut- on sa Ginoo, 
ang matag usa kanamo niana nga 
sagradong higayon mibati og espi-
rituhanong kumpirmasyon. Among 
pribilehiyo isip mga Apostoles sa pag-
paluyo sa unsay gipadayag ngadto ni 
Presidente Monson. Pagpadayag gikan 
sa Ginoo ngadto sa Iyang mga sulu-
goon usa ka sagrado nga proseso, ug 

Kamo hangyoon sa 
pagdawat og mahagi-

tong mga buluhaton ug 
mahimong instrumento 
sa mga kamot sa Ginoo. 

Ug Siya makapahimo 
kaninyo nga makab- ot 

ang imposible.
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mao usab inyong pribilehiyo sa pagda-
wat og personal nga pagpadayag.

Mga kaigsoonan, kamo adunay 
sama nga access ngadto sa hunahu-
na ug kabubut- on sa Ginoo alang sa 
inyong kaugalingong kinabuhi sama 
namong mga Apostoles alang sa Iyang 
Simbahan. Sama sa gikinahanglan 
sa Ginoo gikan namo sa pagpangita 
ug pagpamalandong, pagpuasa ug 
pag- ampo, ug pagtuon ug pagpaning-
kamot sa lisud nga mga pangutana, 
Siya nagkinahanglan gikan ninyo sa 
pagbuhat sa ingon samtang kamo 
magtinguha og mga tubag sa inyong 
kaugalingong mga pangutana.

Makakat- on kamo sa pagpaminaw 
sa tingog sa Ginoo pinaagi sa mga 
paghunghong sa Espiritu Santo.1 Sam-
tang daw makatabang ang Google, 
Twitter, ug Facebook, kini dili gayud 
makahatag og mga tubag sa inyong 
labing importanteng mga pangutana!

Akong minahal nga batan- ong mga 
higala, inyong mahibaloan ang huna-
huna ug kabubut- on sa Ginoo alang 
sa inyong kaugalingong kinabuhi. Dili 
kinahanglang maghunahuna kamo kon 
anaa ba kamo sa dapit nga gusto sa 
Ginoo nga kamo maanaa o kon nagbu-
hat ba kamo sa gusto Niya nga inyong 
buhaton. Mahimo kamong makahibalo! 
Ang Espiritu Santo “magtug- an kaninyo 
sa tanan nga mga butang nga inyong 
buhaton” (2 Nephi 32:3).

4. Sunda ang mga Propeta
Niadtong 1979, samtang nagserbis-

yo isip kinatibuk- ang presidente sa 
Sunday School, gidapit ko sa pagtam-
bong sa usa ka seminar sa mga Regio-
nal Representative diin si Presidente 
Spencer W. Kimball mihatag og maka-
padasig nga pakigpulong kabahin sa 
pag- abli sa pultahan sa mga nasud 
nga nianang higayuna sirado ngadto 
sa Simbahan, sama sa China. Gihagit 
niya ang tanang mitambong sa pagtu-
on sa pinulongan nga Mandarin aron 

makatanyag kami sa among propes-
yonal nga kahanas sa pagtabang sa 
mga tawo sa China.

Ngari kanako, ang hagit ni Presi-
dente Kimball ingon og usa ka pro-
petikanhong sugo. Mao nga niana 
dayong gabhiuna akong gihangyo 
ang akong asawa, si Dantzel, kon 
andam ba siyang magtuon og Man-
darin uban kanako. Miuyon siya, ug 
nakakaplag kami og usa ka tutor nga 

motabang kanamo. Siyempre wala 
mi makat- on nga maayo kaayong 
makasulti og Mandarin, apan igo ang 
among nahibaloan nga sa dihang 
gidapit ko pagkasunod tuig (pinaagi 
sa nagsunod- sunod nga wala gayud 
damha nga mga hitabo) sa pag- adto 
ngadto sa China isip usa ka visiting 
professor aron sa pagtudlo og open- 
heart surgery, mas andam na ako sa 
pagdawat sa imbitasyon.
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Paspasan nato og lima ka tuig 
ngadto sa 1985, ang tuig human ako 
gitawag ngadto sa Korum sa Napulog 
Duha. Usa ka adlaw nakadawat ko og 
dinaliang hangyo sa pag- adto ngadto 
sa China sa pagpahigayon og open- 
heart surgery sa ilang sikat nga opera 
star, gitamud sa tibuok China isip 
nasudnong bayani. Akong gipasabut 
nga ang akong full- time nga eklesiyas-
tikanhong responsibilidad nagpugong 
kanako sa pag- adto, apan ang mga 
doktor sa China mihangyo kanako 
nga moadto diha- diha dayon sa pag-
pahigayon sa makaluwas sa kinabuhi 
nga operasyon.

Akong gihisgutan ang sitwasyon 
uban sa akong presidente sa korum 
ug sa Unang Kapangulohan. Mibati 
sila nga, isip usa ka pabor ngadto 
sa mga tawo sa China, kinahanglan 
kong mobiyahe ug mopahigayon sa 
operasyon.

Nga akong gibuhat. Maayo gani, 
malampuson ang operasyon! Ug mao 
kadto ang katapusang open- heart nga 
operasyon nga akong gipahigayon. 
Didto kadto sa Jinan, China, niadtong 
Marso 4, 1985.

Karon, modiretso na usab kita sa 
Oktubre 2015. Si Wendy ug ako gida-
pit sa pagbalik ngadto sa Shandong 
University School of Medicine sa Jinan. 
Nahingangha kami sa dihang mainiton 
akong giabi- abi isip “karaan nga higa-
la” sa China ug nahiusa pag- usab uban 
sa mga surgeon nga akong natudloan 
35 ka tuig na ang milabay. Ang labing 
nindot nga bahin sa among pagbisita 
mao ang pakighimamat sa anak ug 
apo niadtong sikat nga opera star. Ang 
tanan niining talagsaong mga kasina-
tian nahitabo tungod sa usa ka rason: 
Naminaw ko sa tambag sa usa ka 
propeta sa pagtuon og Mandarin!

Ang mga propeta makakita sa una-
han. Makakita sila sa makalilisang nga 
kakuyaw nga gibutang o ibutang sa 
kaaway diha sa atong dalan. Ang mga 

propeta makakita usab sa talagsaong 
mga posibilidad ug mga pribilehiyo 
nga naghulat niadtong naminaw uban 
sa tuyo sa pagsunod. Nasayud ko nga 
tinuod kini! Pabalik- balik ko kini nga 
nasinati sa akong kaugalingon.

Ang Ginoo misaad kanato nga 
Siya dili gayud motugot sa propeta nga 
mopahisalaag kanato. Si Presidente 
Harold B. Lee (1899–1973) mideklarar: 
“Mahimo nga kamo dili makauyon 
unsa ang moabut gikan sa awtoridad 
sa Simbahan. Mahimo nga kini  

mosupak sa inyong politikanhong mga 
panglantaw. Mahimo nga kini supak 
sa inyong sosyal nga mga panglantaw. 
Mahimo kining mosamok sa inyong 
sosyal nga kinabuhi. Apan kon kamo 
maminaw niini nga mga butang, ingon 
og kini gikan sa ba- ba sa Ginoo Mis-
mo, uban ang pagpailub ug hugot nga 
pagtuo, ang saad mao ‘ang mga gang-
haan sa impyerno dili makabuntog 
batok kanimo; oo, ug ang Ginoong 
Dios mopatibulaag sa mga gahum sa 
kangitngit gikan sa imong atubangan, 
ug mohimo sa mga langit sa pagkurog 
alang sa imong kaayohan, ug sa hima-
ya sa iyang ngalan’ (D&P 21:6).” 2

Kamo dili kanunay makasabut sa 
matag pahayag sa buhi nga propeta. 
Apan kon kamo nasayud nga ang pro-
peta usa ka propeta, kamo makaduol 
sa Ginoo sa kamapainubsanon ug 

hugot nga pagtuo ug mangayo alang 
sa inyong kaugalingong saksi kaba-
hin sa bisan unsa nga giproklamar sa 
Iyang propeta.

Mga 40 B.C., daghang mga Nephite 
miapil sa Simbahan, ug ang Simbahan 
miuswag. Apan ang tinago nga mga 
kalihokan misugod usab sa pagtu-
bo, ug daghan sa ilang maliputon 
nga mga pangulo mitago taliwala sa 
mga katawhan ug lisud mailhan. Sa 
dihang ang katawhan nahimong mas 
magarbuhon, daghan sa mga Nephite 
ang “mibiay- biay niana nga sagrado, 
milimud sa espiritu sa pagpanagna ug 
pagpadayag” (Helaman 4:12).

Kadtong sama nga mga hulga anaa 
sa atong taliwala karon. Ang bug- at 
nga reyalidad mao nga ang “mga sulu-
goon ni Satanas” (D&P 10:5) nakatago 
taliwala sa tibuok katilingban. Busa 
pagmatngon og maayo kon kang 
kinsang tambag ang inyong sundon 
(tan- awa sa Helaman 12:23).

Minahal ko nga mga kaigsoonan, 
kamo gipakatawo aron mahimong 
tinuod nga mga milenyal. Kamo “usa 
ka pinili nga henerasyon” (1 Pedro 
2:9), gideterminar nang daan sa Dios 
sa pagbuhat og talagsaong buhat—
sa pagtabang sa pag- andam sa mga 
katawhan niini nga kalibutan alang sa 
Ikaduhang Pag- anhi sa Ginoo! ◼
Gikan sa tibuok kalibutan nga debosyonal 
alang sa mga young adult, “Pagkahimo nga 
Tinuod nga mga Milenyal,” nga gihatag didto 
sa Brigham Young University–Hawaii niadtong 
Enero 10, 2016. Alang sa kompleto nga pakigpu-
long, adto sa broadcast. lds. org.
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Niadtong Pebrero 1847, dul- an sa tulo ka 

tuig human gimartir si Propeta Joseph Smith, 
nagpakita siya ngadto ni Presidente Brigham 
Young ug mihatag kaniya niini nga mensahe: 
“Sultihi ang mga tawo nga magpaubos ug 
magmatinud- anon ug magsiguro sa pagbaton 
sa Espiritu sa Ginoo ug kini mogiya kanila sa 
matarung. Pag- amping ug dili mobaliwala sa 
hinay ligdong nga tingog; motudlo kini kanin-
yo [unsay inyong] buhaton ug asa paingon” 
(sa Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Joseph Smith [2007], 115).

 2. Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Harold B. Lee (2000), 101.

Apan kon kamo nasayud 
nga ang propeta usa ka 

propeta, kamo makaduol sa 
Ginoo sa kamapainubsanon 

ug hugot nga pagtuo ug 
mangayo alang sa inyong 

kaugalingong saksi kabahin 
sa bisan unsa nga giprokla-

mar sa Iyang propeta.
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Ni David A. Edwards
Mga Magasin sa Simbahan

Hunahunaa ang usa ka batan- ong 
lalaki nga nag- inusara sa balay 
ug gigutom (morag dili kuno, 

oo, pero sulayi lang ang paghunahuna 
niini). Karon hunahunaa nga kining 
batan- ong lalaki nakahukom nga mag-
luto og gi- grill nga cheese sandwich 
nga siya ra sa unang higayon.1 Huna-
hunaa nga ang mga ginikanan niini nga 
batan- ong lalaki wala gayud motudlo 
niya unsaon sa pagluto og gi- grill nga 
cheese ug nga siya wala gayud maka-
obserbar kanila kon magluto sila.

Bisan, ingnon ta lang, nga kining 
batan- ong lalaki duna sa tanang mga 
sagol: pan, cheese, gamay nga but-
ter nga naa sa pan (ug gamay nga 
mayonnaise sa sulod tungod kay siya 
bright). Sunod, mikuha siya og kaha 
ug gibutang kini sa stove. (Hunahuna-
on usab nato nga siya walay espesyal 
nga griddle o ubang kagamitan sa 
pagluto niini.)

Karon hunahunaa nga dunay misu-
lod sa iyang hunahuna—usa ka huna-
huna nga kadaghanan sa mga tawo 
ignorante (o temporaryong walay 
kabuot) sa paghunahuna: “Kon pakus-
gan ko ang kalayo, mas madali kini.”

Hunahunaa unsay sunod nahitabo. 
(O tingali dili ka na kinahanglang 
maghunahuna pa.)

Mahimong kagumkom kaayo ang 
pan o pilit- pilit, nga nalanay ang 
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cheese—apan dili ang duha. Kasaga-
ran, ang pan kon tan- awon ug bation 
(ug tingali dunay lami) sama sa bato 
nga lava ug katunga sa cheese nala-
may, nga dili kaayo nindot tan- awon.

Ang iyang problema, nga inyong 
makita, mao ang kombinasyon sa 
pagkaignorante (nga mapasaylo) 
ug pagkawalay pailub, (nga bisan 
masabtan ra, dili kaayo mapasaylo). 
Kon usbon pa niya kini nga sayop 
sa sunod higayon, dili na mapasay-
lo, tungod kay dili na ikapasangil sa 
pagkaignorante apan maoy resulta sa 
kinatibuk- an tungod sa pagkawalay 
pasensya.

Aron mahimo kining sakto, kina-
hanglang madiskobrehan niya ang 
milagro sa medium nga kainit.

ANG MEDIUM DILI 
MAKALAAY

Ang medium setting sa usa ka 
stove usa ka perpekto alang sa gi- 
grill nga cheese ug daghan pang 
uban nga mga pagkaon tungod kay 
makapaluto kini sa pagkaon nga dili 
masobrahan ang ibabaw niini. Ang 
bugtong problema mao nga nagkina-
hanglan kini og dugang nga panahon 
ug atensyon pailub.

Ang Ginoo miingon, “Padayon 
diha sa pagpailub hangtud kamo 
mahingpit.” (D&P 67:13). Naghisgot 

Siya dinhi mahitungod sa matang sa 
kahingpitan nga labaw pa sa paghi-
mo og gi- grill nga mga cheese sand-
wich; Gusto Siya nga kita mahimong 
mas sama Kaniya. Si Jesukristo mao 
ang unang ehemplo sa pagpailub. 
Ug kabahin sa pagsunod sa Iyang 
ehemplo nagpasabut nga pagpala-
pad sa atong panglantaw, motan- aw 
lapas sa mga butang sa pagkakaron, 
ug pagkakita sa mas dakong ganti 
nga moabut tungod sa pagdisiplina 
sa kaugalingon, pagtuo, pagkamasu-
lundon, sa sigurado ug makanunayon 
nga paningkamot, taas nga pag- antus, 
ug gugma—sa laing pagkasulti, mag-
baton og pailub.

Sa depinisyon, ang pailub nagpa-
sabut sa paghulat, nga mora og puol, 
apan sa gitudlo ni Presidente Dieter 
Uchtdorf, Ikaduhang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan, mas labaw pa 
kini kay sa paghulat: “Ang pailub nag-
kahulugan nga aktibong maghulat ug 
maglahutay. Nagkahulugan kini nga 
magpabilin uban sa usa ka butang 
ug pagbuhat sa tanan kutob sa atong 
mahimo—motrabaho, molaum, ug 
mogamit sa hugot; paglahutay sa 
kalisud uban sa determinasyon, bisan 
kon ang mga tinguha sa atong mga 
kasingkasing nalangan. Ang pailub 
dili lamang ang paglahutay; kondili 
paglahutay og maayo!” 2

Ang Milagro sa  

Medium nga Kainit

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Klaro, nga kining batan- ong lalaki usa ka Ame-

rikano. Tingali gikan lang siya sa laing lugar, 

nag- fry- up, crêpes, Kartoffelpuffer, Köttbullar, 
pancakes, tortillas, o kan- on sa unang higayon. 
Ang ideya mahimong pareha ra.

 2. Dieter F. Uchtdorf, “Ipadayon ang  
Pagpailub,” Liahona, Mayo 2010, 57.
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Dili basta lang ibutang ang gi- grill 
nga cheese sandwich sa kaha ug 
kalimtan kini; kon dili pagabantayan 
kini ug pagabalihon kini sa saktong 
panahon.

Dili basta lang moadto sa eskwe-
lahan o seminary o sa simbahan; 
kon dili ang aktibong pagkat- on 
o pagsimba.

Dili basta lang maghulat  
sa pagpamatuod sa  
Basahon ni Mormon 

nga ihatag nganha kanimo tungod 
kay gipangayo nimo kini; kon dili 
ang pagpadayon sa pagbasa, pagtu-
on, pagpamalandong, pag- ampo, ug  
pagsunod sumala sa mga lagda  
niana nga basahon.

Dili basta lang maglingkod sam-
tang ang mga higala nagbiay- biay 

sa inyong relihiyon, kon dili ang 
pag- ampo lang nila ug gusto nga sila 
dunay kausaban sa kasingkasing ug 
pagbuhat unsay inyong mahimo aron 
mahitabo kini.

Dili basta lang gustong maghu-
lat hangtud sa edad nga 16 aron 
maka- date; kon dili ang pagkat- on sa 
pagmahal sa pagkamasulundon ug 
pagpaningkamot sa pagsabut kon sa 
unsa nga paagi ang tambag sa prope-

ta makapanalangin kaninyo.

Gusto ba kamo niini karon dayon— 

o gusto ba kamo niini nga sakto?

MGA LEKSYON  
SA DOMINGGOHilisgutan Niining Bulana:
Mas Mahisama  kang Kristo
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ni Jesukristo, magdala sa impluwen-
sya sa Espiritu Santo, ug sa katapusan 
magtabang sa paggiya kaninyo ngadto 
sa kinabuhing dayon.

Kon mamatikdan ninyo ang mga 
butang nga maoy makaingon nga 
mahimong walay pailub, hunahunaa 
ang gi-grill nga cheese sandwich 
(o bisan unsa nga pagkaon nga dunay 
may kalabutan niini) ug unsay inyong 
isakripisyo sa pagtugot sa pagkawa-
lay pailub nga mogiya sa inyong mga 
aksyon. Kon kamo sad- an sa pagka-
walay pailub pirme, apil sa grupo. 
Makahinulsol mo ug makasulay pag- 
usab sa pagsunod sa ehemplo ug 
mga pagtulun- an ni Jesukristo. Aduna 
pay daghang gi- grill nga cheese sand-
wich nga himoon, ug dili pa ulahi sa 
pagkat- on mahitungod sa kahingpitan 
nga posible pinaagi sa pailub. ◼

MOPADAYON SA UNAHAN
“Ang paghulat sa Ginoo nagpasabut 
nga pagtanom sa liso sa pagtuo ug 
pag- amuma niini “uban sa dako nga 
kakugi, ug . . . pailub.’ [Alma 32:41]. . . .

“Ang paghulat sa Ginoo nagpasa-
but nga ‘mobarug nga lig- on’ [Alma 
45:17] ug ‘mopadayon sa unahan’ 
diha sa pagtuo, ‘magbaton sa usa 
ka hingpit nga kahayag sa paglaum’ 
[2 Nephi 31:20].”
Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Nagahulat sa Ginoo: 
Matuman ang Imong Kabubut- on,” Liahona,  
Nob. 2011, 72.

APIL SA 
PAG- ISTORYAHANAY

MGA BUTANG NGA PALAN-
DUNGON SA DOMINGGO
•  Unsa ang nagpadayon nga mga 

pagsulay o kada adlaw nga mga 
sitwasyon ang makapawala sa 
inyong pailub?

•  Sa unsa nga paagi kamo maka-
praktis og dugang pailub sa tanan 
niini nga mga sitwasyon?

MGA BUTANG NGA MAHIMO 
NINYONG BUHATON
•  Pagtuon sa mga kasulatan mahitu-

ngod sa pailub nga gilista diha sa 
Giya ngadto sa mga Kasulatan.

•  Uban sa inyong pamilya o sa sim-
bahan, mahimo kamong mohisgot 
og mga tumong alang sa piho nga 
mga butang nga inyong mabuhat 
aron mas mapailubon.

PAHINAYI ANG KAINIT
Ang pailub ug pagkamapugnganon, 

o pagkontrol sa kaugalingon, kabahin 
sa “bunga sa Espiritu” (tan- awa sa Mga 
Taga- Galatia 5:22–23). Bisan og dunay 
dinalian nga mga butang nga nagki-
nahanglan og dinalian nga aksyon 
o andam nga tubag (sama nga dunay 
mga pagkaon nga nagkinahanglan 
og kusog nga kainit), kinahanglang 
makita ninyo ang inyong kaugalingon 
padulong sa mas mapailubon ug pag-
kontrol sa kaugalingon. Kon inyong 
mamatikdan nga kini nanghitabo, 
timailhan kini nga ang Espiritu nagli-
hok sa inyong kinabuhi.

Ang milagro sa medium nga kainit 
mahimong makahatag ninyo og lami-
an nga gi- grill nga cheese sandwich, 
hamburger patties nga dili morag hoc-
key pucks nga dunay pink sa tunga, 
hash browns imbis sa hash blacks, ug 
humay nga humok ug hunol- hunol 
imbis gahi ug hunit. Apan ang pailub 
anaa niini ang “hingpit nga pagbuhat” 
(Santiago 1:4) sa inyong kinabuhi, 
pagtabang kaninyo nga mopadayon 
sa unahan nga mahimong mas sama 

TAN- AWA ANG VIDEO
Tan- awa si President Dieter F. Uchtdorf 
mipasabut unsay kalabutan sa pailub 
sa marshmallows sa lds. org/ go/ 101656.
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GAHUM  

SA  PAGLAHUTAY
Ni Jessica Turner sumala sa gisulti  
ngadto ni Lynne Crandall
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“Sa ospital,” mitubag ko.
“Nakahibalo ka unsay nahitabo?”
“Naaksidente ang atong sakyanan.”
“Duna bay nakasulti nimo kabahin 

sa tibuok pamilya?”
Mihunong ko kadali ug dayon 

mitubag nga wala.
Miingon siya nga mamaayo ra ang 

tanan—gawas sa akong mama. Nama-
tay siya.

Nagpaabut ko nga mobati og 
makapahugno nga kasubo diha- diha 
dayon, apan wala ako mobati niini. 
Taliwala sa inisyal nakong kakurat, 
hinoon, sa dili klarong hinungdan, 
mibati ko og kalinaw, usa ka tam- is 
nga pagbati nga makasalig ko sa Dios 
nga mamaayo ra ang tanan.

Naghigda didto sa ospital, naka-
hinumdom ko sa usa ka piho nga 
dapit sa kasaysayan sa Simbahan 
nga among nakita duha ka adlaw sa 
wala pa ang aksidente: Martin’s Cove, 
Wyoming. Daghang mga pioneer ang 
namatay didto tungod sa kagutom 
ug pagkabantang sa snow ug tugnaw 
nga panahon. Nakahinumdom ko 
nga nakakita sa mga tapok sa mga 
bato nga gibutang ibabaw sa mga 
lubnganan ug naghunahuna kon unsa 
ka dako ang gikinahanglang pagtuo 
alang sa nahibilin nga mga pioneer 
aron mokuha sa ilang mga kariton ug 
mopadayon. Kana nga istorya nakapa-
dasig kanako. Samtang naghunahuna 
ko niana nga kasinatian, nasayud ko 

Mga usa ka bulan sa dili pa 
ang akong ika- 16 nga adla-
wng natawhan, ang akong 

pamilya mibiyahe tadlas sa Estados 
Unidos aron mobisita sa pipila ka 
mga dapit sa kasaysayan sa Simbahan. 
Wala ko magtagad nga dugay nga 
anaa sulod sa sakyanan tungod kay 
kanunay man nga maglingaw- lingaw 
ang akong pamilya. Nakahinumdom  
ko nga misulod sa sakyanan sa 
adlaw human kami mibisita sa  
Winter Quarters, Nebraska. Kusog 
kaayo ang ulan niadto. Milingkod ko 
sa luyo nga lingkuranan, mikuha og 
habol, ug mitikung- kong aron mami-
naw sa ulan hangtud nakatulog ko.

Ang sunod nakong nahinumdu-
man mao nga mora ko og kusog 
kaayo nga nagtuyok. Sa wala madu-
gay akong nahibaloan nga nadalin- as 
ang among sakyanan ug nabangga sa 
ali nga semento ubos sa usa ka over-
pass. Dili klaro nakong mahinum-
duman nga dunay misulti nako nga 
nabali ang akong bitiis ug padulong 
ko nga operahan.

Human niana samtang nagpaayo 
ko sa ospital, ang akong papa mia-
but sa akong kwarto. Milingkod siya 
tupad kanako sa akong higdaanan ug 
migunit sa akong kamot. Daw akong 
gibati nga nakahibalo na ko kon 
unsay iyang isulti.

“Honey,” miingon siya, “nakahi-
balo ka kon asa ka?”
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PAGLAHUTAY

nga milahutay ang mga pioneer ug 
gikinahanglan usab nakong molahutay, 
lakip ang pagkahimong lig- on alang sa 
akong mga manghud.

Ang inisyal nakong pagbati sa kalinaw 
nagpabilin kanako sa misunod nga usa 
ka semana ug tunga. Naglingkod ko sa 
wheelchair nagtan- aw sa mga pabuto 
diha sa bintana sa ospital sa Fourth of 
July nga selebrasyon dihang kalit ko nga 
nakaamgo—wala na ang akong mama. 
Dili na siya makatambong sa akong grad-
wasyon sa high school. Dili na siya maka-
tambong sa akong pagdawat sa akong 
endowment sa templo. Dili na siya maka-
tambong sa akong kasal. Wala na siya.

Didto nagsugod ang pagkalisud og 
maayo sa sitwasyon. Grabe ang kasakit sa 
akong bitiis, ug wala koy ganang mokaon. 
Nagtan- aw ko sa TV nga walay pagtagad, 
ug kasagaran natulog ra ko. Nabalaka kana-
ko ang akong pamilya tungod kay wala 
kaayo ko mohilak.

Nagkadaghan ang akong luha sa dihang 
sa katapusan mipauli na mi sa Oregon 
ngadto sa walay sulod nga balay. Diha- diha 
kinahanglan na nakong buhaton ang pipila 
ka mga responsibilidad sa akong mama, ug 
ang akong mga igsoon kanunay nga 
modangup kanako alang sa kahu-
payan. Naningkamot ko nga 
mahimong lig- on alang 
kanila. Apan dili 
kadto sayon.

 

Tungod sa nabali 

nga bitiis ug masulub- on nga 

kasingkasing, nagkinahanglan  

ko og pagkaayo. Ang  

paglaum nakahimo kanako  

sa paglahutay.
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Lisud ang pagbalik og eskwela. 
Ang tanan nakadungog bahin sa aksi-
dente, ug kon wala man, nakadungog 
sila niini dihang gipaila ko sa akong 
mga magtutudlo isip ang babaye nga 
naapil sa aksidente. Gibati nako nga 
nag- inusara.

Lisud kaayo sa dihang naminyo og 
usab ang akong papa siyam ka bulan 
human namatay ang akong mama. 
Nasayud ko nga ang akong ina- ina 
maayo alang sa among pamilya ug 
nga nagkinahanglan mi niya, apan 
lisud ang pag- adjust.

Hinoon dili tanan kagul- anan 
atol niini nga panahon. Mibati ko og 
dakong gugma gikan sa akong Ama-
han sa Langit, sa akong pamilya, ug sa 
akong mga lider sa Simbahan. Unsay 
nakatabang nako nga maayo ug mag-
padayon human sa aksidente mao 
ang paghimo sa yanong mga butang 
nga milig- on sa akong pagtuo. Matag 
adlaw migahin ko og oras sa dili pa 
matulog sa pagbasa sa mga kasulatan, 
pag- ampo, ug pagsulat sa akong jour-
nal diha sa akong gamay nga kwarto. 
Diha sa kapribado sa akong kwarto, 
dili ko kinahanglang magmalig- on 
alang sa akong mga igsoon. Makahilak 
ko kutob sa akong gusto ug makabu- 
bu sa akong pagbati ngadto sa Dios. 
Gisultihan nako Siya kon unsa gayud 
ang akong gibati ug unsa nako kami-
ngaw sa akong mama. Nasayud ko nga 
nakadungog Siya kanako tungod sa 
daghang malumong kalooy nga akong 
gibati. Kana nga gamayng kwarto nahi-
mong sagrado alang kanako.

Ang paghimo niadtong yanong 
mga butang nakatabang nako nga 
magpabiling konektado ngadto 
sa Dios imbis nga ipalayo Siya ug 
mahimong masuk- anon. Wala nako 
tan- awa ang aksidente nga ang Dios 
nagsakit sa akong pamilya. Mibati ko 

og dugang gahum sa pagpailub ug 
monunot sa Iyang kabubut- on ug 
magpadayon sa unahan tadlas sa lisud 
nako nga mga adlaw. Ug dihay pipila 
gayud ka lisud nga mga adlaw.

Human naminyo pag- usab ang 
akong papa, gusto kong mopakita og 
maayong ehemplo alang sa akong 
igsoon, ug dili gayud nako gustong 
adunay ngil- ad nga pagbati ngadto sa 
akong ina- ina, mao nga mipadayon 
ko sa pagbutang sa akong pagsalig sa 
Dios. Usa ka kalihokan sa akong libro 
sa Personal nga Kauswagan nagtutok 
sa paghimong mas maayo sa akong 
kinabuhi sa panimalay pinaagi sa 
pagpalig- on sa akong relasyon uban 
sa usa ka sakop sa pamilya sulod sa 
duha ka semana. Ang tumong mao 
ang pagpaningkamot nga 
mahimong Kristohanon ug 
pagpakita og gugma pinaagi 
sa mga lihok. Mihukom 
ko nga sulayan kini ug 
moserbisyo sa akong ina- ina.

Uban sa among hiniusa nga 
mga pamilya, dihay daghan kaa-
yong hugasanan nga plato. Mao nga 
diha ko nagsugod. Samtang nagserbis-
yo ko niya sulod sa duha ka semana, 
mibati ko nga misugod og paghigugma 
sa akong ina- ina ug magmapailubon 
bisan og dili kaayo ko malipayon sa 
sitwasyon. Ang yano nga pagtutok sa 
pagserbisyo kaniya nakatabang nako 
sa paglatas sa lisud nga mga panahon 
tungod kay akong gibati ang Espiritu 
uban kanako.

Wala gihapon ko makasabut sa 
tanan kon nganong nahitabo ang 
aksidente sa akong pamilya, ug duna 
gihapoy lisud nga mga adlaw. Apan 
sama sa mga pioneer, akong gibutang 
ang akong pagsalig diha sa Dios ug 
nahatagan og gahum sa paglahutay. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

IBAYAW ANG INYONG 
KASINGKASING

“Mahimo kamong mobati nga ang 
inyong kinabuhi nagun- ob. . . . Mahimong 
nahadlok kamo, nasuko, nasubo, o gisa-
kit sa pagduha- duha. Apan sa samang 
paagi nga ang Maayong Magbalantay 
mangita sa Iyang nawala nga karnero, 
kon kamo modangup lamang sa inyong 
mga kasingkasing ngadto sa Manluluwas 
sa kalibutan, kamo Iyang pangitaon.

“Kamo Iyang luwason.
“Kamo Iyang bayawon ug pas- anon 

sa Iyang abaga.
“Kamo Iyang dad- on pauli.

Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang Mag-
tatambag sa Unang Kapangulohan, “Pas- anon Ka 
Niya sa Iyang Abaga ug Dad- on Pauli,” Liahona, 
Mayo 2016, 104.
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Nakab- ot ni Jesus ang hingpit 
nga panaghiusa uban sa Ama-
han pinaagi sa pagtugyan sa 

Iyang kaugalingon, ang lawas ug 
espiritu, ngadto sa kabubut- on sa 
Amahan. Naghisgot sa Iyang Amahan, 
miingon si Jesus, “kay sa kanunay 
ginabuhat ko man ang makapahimu-
ot kaniya” ( Juan 8:29). Tungod kay 
kadto kabubut- on sa Amahan, si Jesus 
mitugyan bisan ngadto sa kamatayon, 
“ang kabubut- on sa Anak ingon nga 
gituhop ngadto sa kabubut- on sa 
Amahan” (Mosiah 15:7). Ang Iyang 
pagtutok diha sa Amahan mao ang 
usa sa importanting mga rason sa pag-
pangalagad ni Jesus nga dunay ingon 
kaklaro ug gahum. Walay makapabal-
da nga pagduhaduha diha Kaniya.

Sa samang paagi, kamo ug ako 
makabutang ni Kristo sa 
sentro sa atong kinabuhi ug 
mahiusa uban Kaniya sama 
nga Siya nahiusa uban sa Amahan 
(tan- awa sa Juan 17:20–23). Makasu-
god kita pinaagi sa pagkuha sa tanan 
gikan sa atong kinabuhi ug dayon 
ipahimutang kini og balik sumala 
sa prayoridad nga ang Manluluwas 
anaa sa sentro. Kinahanglang unahon 
nato ang pagpahimutang sa 
mga butang aron mahimong 
posible ang kanunay nga 
mohinumdom Kaniya—kanu-
nay nga pag- ampo, pagtuon ug 
pagpamalandong sa mga kasulatan, 

UNSAON  
PAGHIMO NI KRISTO  
NGA SENTRO SA 
ATONG KINABUHI

Ni Elder D. Todd 
Christofferson
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka  
mga Apostoles

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

GIUNSA NINYO KINI 
SA PAGGAMIT?

Ang akong pamilya ug ako nakasinati 
og pipila ka dagkong mga pagsulay, ug 
karon walay naghupot sa priesthood 
diha sa among panimalay. Ang mga 
pagsulay nakatabang kanamo nga 
moluhod diha sa pag- ampo. Mapasa-
lamaton ko nga dunay mga kasulatan 
ug sa abilidad nga makabasa niini 
kada adlaw. Gitudloan ako niini nga, 
bisan kon ang mga desisyon sa uban 
makaapekto sa akong kinabuhi, dako 
lang gihapon ang akong bili. Mapa-
salamaton kaayo ko nga masayud 
nga mahimo kong makig- istorya sa 
akong Langitnong Amahan bisan 
unsang orasa sa adlaw o gabii. Usa 
kini ka panalangin!

Hailey D., 17 ang edad, Idaho, USA

mahunahunaong pagtuon sa mga 
pagtulun- an sa mga apostoles, sine-
mana nga pagpangandam sa pag- 
ambit sa sakrament sa takus nga 
paagi, pagsimba sa Dominggo, ug sa 
pag- rekord ug paghinumdom unsa 
ang gitudlo sa Espiritu ug sa kasina-
tian mahitungod sa pagkadisipulo. 
Mahimong dunay ubang mga butang 
nga mosantup sa inyong hunahuna 
nga angay gayud ninyo niining pun-
toha sa inyong kinabuhi. Sa higa-
yon nga ang igong panahon 
ug pamaagi alang niining mga 
butanga, sa pagpasentro sa 
atong kinabuhi diha kang 
Kristo, mapahimutang na 
makahimo kita sa pagsugod sa 
pagdugang og ubang mga 
responsibilidad ug mga butang 
nga bililhon sigun sa itugot sa pana-
hon ug mga kapanguhaan, sama sa 
edukasyon ug mga responsibilidad sa 
pamilya ug personal nga mga pangi-
nabuhian. Niining paagiha ang mga 
importante dili mawala gikan sa atong 
kinabuhi tungod sa mga maayo lang, 
ug ang mga butang nga mas gamay 
og bili mabutang sa mas ubos nga 
prayoridad o mawala sa hingpit.

Bisan og dili kini sayon, makahimo 
kita nga kanunayng mopadayon 
sa unahan uban sa hugot 
nga pagtuo diha sa Ginoo. Ako 
makapamatuod nga sa paglabay 
sa panahon ang atong tinguha ug 

kapasidad sa kanunay nga paghinum-
dom ug pagsunod sa Manluluwas 
molambo. Kinahanglan kitang mapa-
ilubon nga maningkamot hang-
tud sa katapusan ug mag- ampo 
kanunay alang sa pag- ila ug sa 
balaan nga tabang nga atong gikina-
hanglan (tan- awa sa 2 Nephi 32:9). ◼
Gikan sa debosyonal sa Brigham Young University– 
Idaho nga gihatag niadtong Enero 27, 2009.



Ni Rosemary Thackeray
Santo mopamatuod sa kamatuoran samtang kamo mobasa, 
mamalandong, ug mag- ampo (tan- awa sa Moroni 10:5).

Pangandam alang sa pagkat- on sa ebanghelyo diha sa 
simbahan pinaagi sa pagbasa sa leksyon sa dili pa kamo 
moadto. Ang mga leksyon sa Come, Follow Me makita sa 
LDS. org ug diha sa Gospel Library app.

2. Pagkaikag diha sa inyong pagkat- on.
•  Pagbasa aron makasabut. Ang gidaghanon sa mga 

pahina nga inyong nabasa o unsa ka paspas kamo 
nga nagbasa dili sama ka importante sa pagsa-
but kon unsay inyong gibasa. Tingali kinahanglan 
ninyong balik- balikon pagbasa ang pipila ka mga 
sentence. Paggamit og diksyonaryo aron tan- awon 
ang mga pulong nga wala ninyo mahibaloi. Sama 
pananglit, unsay kahulugan sa dispensasyon? Mahi-
mo ninyong gamiton ang Giya ngadto sa mga Kasu-
latan aron mahibaloan.

•  Pangutana kabahin sa unsay inyong gibasa. Tingali 
maghunahuna mo, “Unsay nahitabo sa Jerusalem 
sa panahon nga si Lehi ug ang iyang pamilya mibi-
ya? Nganong wala man maminaw ang mga tawo 
kang Lehi?”

•  Paningkamoti sa pagtubag kining tulo ka mga pangu-
tana mahitungod sa bisan unsang pagtudlo sa ebang-
helyo: Nganong importante man kini ngadto sa mga 
katawhan niana nga panahon? Sa unsang paagi kini 
magamit ngari kanato karon? Sa unsang paagi kini 
magamit ngari kanako?

USA KA RESIPE ALANG SA  
PAGKAT- ON

Sulayi kining upat ka mga paagi aron sa paghimo sa  
pulong sa Dios nga lamian sa inyong kalag.

Sa dihang bata pa ko, migahin ko og daghang oras sa 
pagtan- aw sa akong mama sa kusina. Mohimo siya 
sa labing lamian nga mga pagkaon, pan, cookies, ug 

mga pie alang sa among pamilya. Paglabay sa panahon, 
misugod ko pagbasa sa mga resipe, pagsunod sa mga 
instruksyon, ug paghimo og mga pagkaon. Dili na ko 
magsalig sa akong mama—makahimo ko niini sa akong 
kaugalingon.

Sama sa pagkat- on sa pagluto, makakat- on kita sa 
ebanghelyo ug makapalambo sa atong pagpamatuod 
pinaagi sa pagbuhat. Human si Lehi misulti sa iyang 
pamilya mahitungod sa iyang damgo sa kahoy sa kina-
buhi, si Nephi miingon nga siya gusto nga “makakita, ug 
makadungog, ug masayud niini nga mga butang” sa iyang 
kaugalingon (1 Nephi 10:17). Sa laing pagkasulti, dili 
igo alang kang Nephi ang pagpaminaw sa pagpamatuod 
sa iyang amahan. Gusto niyang makat- unan kon unsay 
nasayran na sa iyang amahan.

Ang resipe alang sa pagkat- on sa ebanghelyo adunay 
pipila ka yanong mga lakang. Makagamit kamo sa mosu-
nod nga upat ka mga ideya sa pagtabang sa inyong pagkat- 
on sa ebanghelyo uban sa inyong pamilya, sa simbahan, 
o atol sa inyong personal nga pagtuon.

1. Pangandam sa pagkat- on.
Sugdi ang inyong personal nga pagtuon pinaagi sa pag- 

ampo. Hangyoa ang Langitnong Amahan sa pagtabang 
kaninyo nga makasabut sa inyong gibasa. Pagsulat og usa o 
duha ka pangutana ug pangitaa ang mga tubag. Ang Espiritu 



 O k t u b r e  2 0 1 6  63

K
A

BATA
N

-O
N

A
N 

•  Pangita og mga sumbanan ug mga koneksyon. Sama 
pananglit, unsa ang mga sumbanan diha sa paagi nga 
si Nephi mitubag sa kalisdanan? Sa unsang paagi ang 
panaw sa iyang pamilya diha sa kamingawan susama 
sa panaw sa mga Israelite gikan sa Ehipto?

•  Isulat ang inyong pagbati ug impresyon diha sa journal. 
“Samtang magsulat kamo sa bililhon nga mga impres-
yon, kasagaran adunay daghan pa nga moabut. Usab, 
ang kahibalo nga inyong naangkon maanaa sa inyong 
tibuok kinabuhi” (Richard G. Scott, “To Acquire Know-
ledge and the Strength to Use It Wisely,” Liahona,  
Ago. 2002, 12, 14). Ilabi na nga isulat kon unsay  
kahulugan sa mga ideya diha sa inyong kinabuhi.

•  Pagdrowing og hulagway. Lain nga paagi sa pagre-
kord sa unsay imong nakat- unan mao ang pagdro-
wing niini. Kausa dihang mibisita ko sa usa ka higala 
alang sa family home evening, ang iyang lola mipa-
kigbahin og personal nga mga istorya kabahin sa 
hugot nga pagtuo ug pag- ampo. Sa wala pa magsu-
god ang leksyon, ang akong higala mihatag og papel 
ug mga crayon ngadto sa iyang gagmayng mga bata 
aron ilang madrowing ang mga istorya samtang ang 
ilang apohan sa tuhod nag- istorya. Ang pagdrowing 
og mga hulagway nakatabang kanila nga mohatag 
og pagtagad, ug gani nangutana pa sila panahon sa 
kalihokan aron maklaro ang mga parte sa istorya.

3. Tun- i ug sunda ang ebanghelyo sa 
matag adlaw.

Ang pagkat- on nagkinahanglan og paningkamot; kina-
hanglang maghago kita sa atong mga kaugalingon sa pag-
sabut (tan- awa sa Mosiah 12:27). Si Elder M. Russell Ballard 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitambag 
kanato sa “pag- establisar og oras ug dapit sa pagtuon sa 
kasulatan matag adlaw, bisan kon kini alang lamang sa 
pipila ka minuto” (“When Shall These Things Be?” Ensign, 
Dis. 1996, 60). Kon regular kita nga magtuon, ang pagkat- 
on mahimong mas sayon. Sama pananglit, akong nakap-
lagan nga kon basahon gayud nako ang mga kapitulo sa 
Isaias diha sa Basahon ni Mormon (imbis nga lakta-
wan kini), misugod ko sa pagkasabut niini.

Kon kabahin na sa pagkat- on sa ebanghelyo, dili igo 
nga makahibalo sa usa ka butang sa intelektwal nga paa-
gi. Kinahanglan usab nga molihok kita sumala sa atong 
nakat- unan. Kon molihok kita sumala sa kamatuoran, ang 
Espiritu Santo mopamatuod niini kanato, ug ang atong 
pagpamatuod motubo. Kon makanunayon natong sundon 
kana nga kamatuoran, mosugod kita sa pag- usab, mahi-
mong kinabig ngadto ni Jesukristo.

4. Ipakigbahin ang imong nakat- unan.
Ang pagsulti ngadto sa uban kabahin sa usa ka baru-

ganan sa ebanghelyo sa atong kaugalingong mga pulong 
nagtabang kanato nga mahinumdom niana nga baruganan 
ug mobati sa Espiritu, nga molig- on sa atong mga pag-
pamatuod. Kasagaran ang usa ka maayo nga panahon sa 
pagpakigbahin mao ang panahon sa family home evening. 
Mahimo usab kamong mopaambit kon makig- istorya kamo 
sa inyong mga higala sa eskwelahan o sa mga sakop sa 
pamilya atol sa panihapon.

Samtang mosunod kita niining upat ka yanong mga 
lakang ug makugihong maningkamot nga makaila sa  
Manluluwas, kita gisaaran nga “ang mga misteryo sa 
Dios ipadayag [nganhi kanato], pinaagi sa gahum sa  
Espiritu Santo” (1 Nephi 10:19). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

UPAT KA MGA BUTANG NGA 
ATONG GIKINAHANGLAN
“Ikaw ug ako wala magkinahanglan og 
komplikadong mga tabang sa pagtuon 
ug kinahanglang dili mosalig og maa-
yo sa espiritwal nga kahibalo sa uban. 

Kinahanglan lamang kita nga adunay sinsero nga tinguha 
sa pagkat- on, sa pagpakig- uban sa Espiritu Santo, sa 
balaang mga kasulatan, ug usa ka aktibo ug masusihon 
nga panghunahuna.”
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles,  
“A Reservoir of Living Water” (Fireside sa Church Educational System  
alang sa mga young adult, Peb. 4, 2007), 3, si.lds.org. speeches. byu. edu.
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“Pipila ka mga tawo nagsul-
ti kanako nga nagkinahang-
lan ko nga adunay mga 
higala kinsa dili sama sa 
akong mga sumbanan aron 
sa paglig- on sa akong sum-
banan. Tinuod ba kini?”

Sa katapusan, ang paglig- on sa imong mga sumbanan 
naggikan sa pagkat- on ug pagsunod sa ebanghelyo ni 
Jesukristo, ug ang mga higala makatabang o makaba-
bag nimo sa paghimo niana. Ang mga higala adunay 
dakong impluwensya diha nimo—sa paagi nga ikaw 

maghunahuna, mamulong, ug paglihok ug gani makatabang sa 
pagtino sa pagkatawo nga ikaw mahimo. Alang sa Kalig- on sa 
mga Kabatan- onan girekomendar nga “Pilia ang mga higala kin-
sa adunay sama sa inyong mga hiyas aron kamo makalig- on ug 
makaawhag sa usag usa sa pagpuyo sa taas nga mga sumbanan” 
([2011], 16). Kini nga matang sa mga higala motabang nimo sa 
pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo, mosunod sa imong mga 
sumbanan, ug mahimong mas maayo nga tawo.

Hinoon, dili tanang tawo nga imong ikauban adunay susama 
nga mga sumbanan sama sa imoha o mga miyembro sa Sim-
bahan. Importante ang pagka mahigalaon ngadto sa matag usa 
ug sa pagtagad kanila sa paagi nga ang Manluluwas motagad 
kanila—inubanan sa gugma ug pagkamabination. “Ayaw itugot 
nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan- on; 
hinonoa alang sa mga magtotoo, pagkinabuhi ingon nga panig- 
ingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtoo, sa 
kaputli.” (1 Timoteo 4:12). Pinaagi sa imong ehemplo, ilang 
makita kon sa unsang paagi ikaw napanalanginan pinaagi sa 
pagsunod og taas nga sumbanan, ug ikaw makaawhag kanila sa 
pagbuhat sa ingon.

Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo—ug pagbaton og kaisug 
sa pagbuhat sa Iyang mga pag- aghat—sa inyong pagpili og mga 
higala ug maningkamot sa paglig- on sa inyong mga sumbanan.

Tinuod nga 
mga Higala
Sa akong unang tuig sa 
high school gikulbaan 
ko nga dili makakita 
og mga higala kinsa 

morespitar sa akong mga sumbanan. 
Human sa mubong panahon ako 
nahimong maayong higala sa usa ka 
klasmeyt, ug giingnan nako siya nga 
ako Mormon. Nangutana siya nako 
mahitungod niini, mao nga ako miha-
tag kaniya sa Alang sa Kalig- on sa 
mga Kabatan- onan nga pamphlet. 
Sukad niadtong adlawa, mihunong 
siya sa pagpamalikas diha sa akong 
atubangan. Kon ang imong mga higa-
la tinuod nga mga higala, morespeto 
sila sa imong mga desisyon ug maka-
tabang kanimo sa pagpanalipod sa 
imong mga sumbanan.
Candela M., edad 13, Buenos Aires, Argentina

Sunda ang Tambag 
sa Propeta
Usahay lisud ang pag-
pakigbatok sa tintasyon 
kon makigkuyog kita sa 
mga higala kinsa mohi-

mo og sayop nga pagpili o maningka-
mot nga makahimo kita og dili maayo 
nga pagpili. Ang mga propeta nagsulti 
kanato diha sa Alang sa Kalig- on sa 
mga Kabatan- onan nga pamphlet 
nga ang mga higala “moimpluwensya 
og dako kaayo sa inyong panghuna-
huna ug panglihok, ug gani makata-
bang sa pagtino sa pagkatawo nga 
kamo mahimo.” ([2011], 16). Siguro 
kinahanglan aduna kitay mga higala 
kinsa andam sa pagrespeto sa atong 
mga sumbanan ug gani mopakita og 
interes ngari kanato sa pagtuman sa 
atong mga sumbanan.
Calvin W., edad 16, Arizona, USA

Hinumdumi ang Inyong 
mga Sumbanan
Ang mga higala kinsa dili sama sa 
inyong mga sumbanan sa pagka-
tinuod makapahuyang ug mopu-
kan sa inyong sumbanan. Sa una 
nakong pagbalhin sa akong bag- o 

M G A  P A N G U T A N A  U G M G A  T U B A G

Ang mga tubag gituyo alang sa tabang ug panglantaw, dili isip 
usa ka opisyal nga mga pamahayag sa doktrina sa Simbahan.
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nga eskwelahan, naningkamot ko 
nga mahiangay pinaagi sa pagsul-
ti sa ubang butang nga gigamit sa 
mga tawo nga naa sa akong palibut. 
Hapit ko makalimot sa akong mga 
sumbanan samtang naningkamot nga 
mahisama sa tanan. Karon nasayud 
na ko nga aron malig- on ang imong 
mga sumbanan, magkinahanglan ka 
og mga higala kinsa mosuporta ug 
moambit sa imong mga sumbanan. 
Sa katapusan mapasalamaton ko nga 
nakakita og mga higala sama niana 
tungod kay sila nagpahinumdom nako 
sa akong mga sumbanan.
Logan J., edad 15, Utah, USA

Gunit sa Gunitanan 
nga Puthaw
Ang pagbaton og mga 
higala nga maayo 
ang mga sumbanan 
mao gayud ang unsay 

inyong gusto. Gusto ninyong mapali-
butan sa mga higala kinsa motabang 
ninyo sa paghupot sa mga sugo ug 
makadasig ninyo sa pagpuyo nga 
matarung. Ang pagpadayon sa pag-
gunit og hugot sa puthaw nga gunita-
nan, nga naggiya ngadto sa kahoy sa 
kinabuhi, dili ngadto sa dako ug lapad 
nga gambalay. Ang pagpalibut sa 
inyong kaugalingon sa dili matarung 
mosangpot ngadto sa mga tintasyon. 
Pagbaton og maayong mga higala 
kinsa moimpluwensya kanimo sa  
pagsunod sa ebanghelyo.
Annie P., edad 13, Utah, USA

Ipabiling Taas 
ang Inyong mga 
Sumbanan
Ang mga higala nga 
managlahi og mga 
sumbanan dili gyud 

makapalig- on sa inyong sumbanan, 
apan pinaagi sa ilang pagkahigala, 
kamo makahatag kanila og maayong 
ehemplo nga sundon. Kon kamo adu-
nay mga higala kinsa nakigbahin sa 
inyong mga gituohan, kini mahimong 
mag- awhag kaninyo sa pagtuman sa 
inyong mga sumbanan nga halangdon 

ANG IMPLUWENSYA SA  
MAAYONG MGA HIGALA
“Ang tanan nagkinahanglan og maa-
yong mga higala. Ang inyong grupo 
sa mga higala makaimpluwensya 
pag- ayo sa inyong panghunahuna ug 
kinaiya, sama nga kamo ngadto nila. 
Kon kamo adunay komon nga mga 
hiyas uban sa inyong mga higala, 
makapalig- on ug makaawhag kamo 
sa usag usa. Tagda ang tanan uban 
ang kamabination ug kaligdong. 
Daghang dili mga miyembro moadto 
sa Simbahan tungod sa mga higala 
kinsa mipaapil nila sa mga kaliho-
kan sa Simbahan.
Presidente Thomas S. Monson, “That We May 
Touch Heaven,” Ensign, Nob. 1990, 46.

UM A ABUT NGA PANGUTANA

ug motabang kaninyo nga mobarug 
sa unsay husto.
Warren S., edad 14, Oregon, USA

Ang Maayong mga 
Higala usa ka 
Panalangin
Kon ang inyong mga 
higala wala mopakig-
bahin sa inyong mga 

sumbanan, mahimong mas lisud ang 
paglig- on sa inyong kaugalingong 
sumbanan. Ang pagbasa sa Alang sa 
Kalig- on sa Kabatan- onan nakata-
bang kanako sa pagpili og maayong 
mga higala kinsa nagtahud kanako. 
Karon ako nangandam sa pagserbisyo 
og misyon, ug nasayud ko nga ang 
maanaa sa palibut sa mga tawo nga 
sama nako og mga sumbanan nakata-
bang nako nga magpabiling matinud- 
anon sa ebanghelyo.
Nair M., edad 19, Buenos Aires, Argentina

Pag- ampo aron 
makakaplag og 
mga Higala
Human ang akong 
pamilya ug ako mibal-
hin ngadto sa bag- ong 

estado, kanunay kong nag- ampo 
nga makakita og mga higala kinsa 
akong makaistorya mahitungod sa 
ebanghelyo. Samtang ako nag- ampo, 
gibati ko ang kahupay, ug pipila ka 
bulan ang milabay nakahigala ko og 
talagsaong mga higala. Makasalig ko 
sa ilang suporta, ug nakatabang sila 

“Gawas sa pag- ampo 
ug pagtuon sa kasu-
latan, unsa ang ang 
labing maayong paagi 
sa paglig- on sa akong 
pagpamatuod?”

Isumiter ang inyong tubag ug, kon ganahan, 
apili  og klaro kaayo nga litrato hangtud  
Nobyembre 1, 2016, sa liahona. lds. org o  
pinaagi sa email sa liahona@ ldschurch. org.

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

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

nako sa pagpalambo og mas dakong 
gugma sa ebanghelyo. Nasayud ko 
nga importante ang mga higala ug sila 
makapasayon alang nato sa pagsunod 
sa ebanghelyo.
Sara P., edad 16, Rio de Janeiro, Brazil
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Ni Julia Ventura
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

“Ako adunay pamilya. Gipangga  
ko nila.” (Songbook sa mga 
Bata, 98).
“Kuhaon na nato ang gamit nga 

pamasol. Panahon na nga 
mamasol!” miingon si Papa.

Mingisi si Hayden samtang 
mitan- aw siya sa palibut. Ang tanan 
nindot ug alegre. Sila ra ang naa sa 
tibuok lanaw!

Nagsunod ni Papa, miadto si 
Hayden sa likod sa sakyanan ug 
gialsa ang dakong kahon nga puno 
sa mga gamit sa pagpamasol paga-
was sa gibutangan. Bug- at kadto, 
apan wala siya manumbaling. Moal-
sa siya og kaduha niini ang kabug- 
aton aron lang makakuyog siya og 

pamasol ni Papa.
Nag- uyog- uyog ang mga 

kuptanan sa pasol samtang 
gibira kini ni Papa. “Morag 
nakatulog si Dan,” miingon 
siya. “Pwede ba nimo siyang 
pukawon?”

Gipugngan lang ni Hayden nga 
makita nga nasagmuyo. “Ah, sige.”

Hapit siya malimot nga ang iyang 
manghud, nga si Dan, mikuyog 
usab. Si Dan kanunayng magdagan- 
dagan ug sabaan. Mahadlok niya 
ang tanang isda!

Mitan- aw siya sa abli nga bintana. 
“Dan, mata na.”

Pero si Dan nahinanok pa 
gihapon.

Mihunong si Hayden. Kon swerti-
hon, mahimong makatulog ra si Dan 
sa tibuok biyahe.

Hilum nga gidala ni Hayden ang 
kahon nga puno sa mga gamit sa 
pagpamasol ngadto sa pwesto ni 
Papa sa baybayon.

“Dia ang paon, apil na ang mga 
wati!”

Gikuha ni Papa ang kahon nga 
puno sa mga gamit sa pagpamasol 
gikan niya. “Maayo, salamat.” Dayon 
naglingi- lingi si Papa. “Asa ang 
imong manghud?”
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Mitan- aw si Hayden sa sakyanan. 
Sa kalit lang naghunahuna siya kon 
unsay iyang bation kon makamata 
siya nga nag- inusara sa usa ka bag- o 
nga dapit. Dili maayo, nakahukom 
si Hayden. Gani, tingali mahadlok 
gyud siya. Ug si Dan singko anyos 
pa lang.

“Kadali lang, Pa. Mobalik ra 
dayon ko.” Pero sa dihang gitan- aw 
niya ang sakyanan, wala na si Dan!

Wala na madungog ni Hayden 
ang tingog sa mga insekto. Ang 
tanan morag nahilum na.

“Wala diri si Dan!” Misiyagit si 
Hayden.

Daling miduol si Papa ug gisusi 
dayon ang sakyanan.

“Basin nangita ra siya nato,” mii-
ngon si Papa. “Usa ra man ‘to ka 
minuto. Wala pa ‘to siya makalayo.”

Gisulayan ni Hayden nga magpa-
biling kalmado, pero gikuyawan na 
siya og maayo. “Mahimo ba kong 
mag- ampo?”

“Siguro maayo gyud kana nga 
ideya.”

Nagpasalamat si Hayden sa 
Langitnong Amahan alang sa iyang 
manghud ug nangayo nga ila 
dayong makit- an si Dan aron dili 
siya mobati og kahadlok.

Sa dihang nahuman na si Hayden,  
mihunong na ang gibati niyang 
kahuot sa dughan.

Gipatong ni Papa ang usa ka 
kamot sa abaga ni Hayden. “Unsa 
kaha kon ikaw si Dan? Asa man ka 
moadto?”

Nabantayan ni Hayden ang pul-
tahan sa pikas kilid sa sakyanan 
nga abli. Basin wala sila makit- i ni 
Dan diha sa baybayon. Gitudlo ni 
Hayden ang usa ka agianan sa duol. 
“Siguro magsugod ko og lakaw nia-
na nga dalan,” miingon siya.

Nagdali sila diha sa agianan.
Kada segundo morag hinay 

kaayong milabay. Samtang nagla-
kaw siya, padayong nag- ampo si 

Naghinam- hinam na si Hayden 
nga makapamasol! Kon wala 
lang unta mokuyog si Dan. . . .

Hayden diha sa iyang kasingkasing. 
Human sa pipila ka lakang, miabut 
sila sa usa ka likuanan diha sa agia-
nan ug nakita si Dan sa unahan.

“Dan!” misinggit si Hayden.
Nagtuyok- tuyok si Dan ug mipa-

hiyum. “Uy, diin man mo nangadto?”
Mikusog na usab ang oras. Mida-

gan si Hayden ngadto ni Dan ug 
hugot nga migakos niya.

“Nalipay kaayo ko nga nakit- 
an ka namo,” miingon si Hayden. 
Militok dayon siya og pag- ampo 
sa pasalamat diha sa iyang 
kasingkasing.

Mingisi lang si Dan. “Asa na man 
ang mga isda?”

“Dali, ipakita nako nimo,” 
miingon si Hayden. Dili na siya 
makahulat nga moabut sa lanaw. 
“Tan- awon nato kon kinsa ang 
unang makakuha og isda. Tabangan 
ka nako sa pagbutang og paon sa 
imong pasol.” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Georgia, USA.

Namasol
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Gikan sa “Sagrado nga mga Panimalay, Sagrado nga mga Templo,” Liahona, Mayo 2009, 101–03.

Unsaon nako sa pagtabang 
aron mahimong usa ka 
malinawon nga dapit 
ang akong panimalay?

M G A  T U B A G  G I K A N  S A  U S A  K A  A P O S T O L

Ni Elder Gary E. 
Stevenson
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

Ipahimutang ang mga kasulatan diha 
sa mga lawak diin ang inyong pamilya 
dungan nga makatuon ug makakat- on.

Pagbutang og hulagway ni Jesus o sa 
templo diha sa inyong panimalay.

Tabang aron mapabiling 
limpyo ug hapsay ang 

inyong panimalay.

Atong mahimo ang atong mga  
panimalay nga usa ka malinawon, 
balaan nga dapit sama sa templo.
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GUSTO KAMI NGA MAKAKITA SA TEMPLO
Sa pagdrowing nako niini, naghunahuna ko nga kon mosunod 
ko sa mga sugo, makasulod ko sa templo sa umaabut, sama sa 
akong mga ginikanan, ug ma- sealed ug makabaton sa akong 
kaugalingong mahangturong pamilya. Gimahal nako ang 
akong pamilya ug ang Langitnong Amahan.
Manolita G., edad 8 (sa panahon sa pagdrowing),  
Chimaltenango, Guatemala

ATONG PAHINA

Ni Allen E., edad 10 (sa panahon sa pagdrowing), 
San Salvador, El Salvador

Ang akong manghud nga 
babaye ug ako ganahan nga 
moadto sa templo sa Merida, 
Yucatan, Mexico, sa matag 
higayon nga ang among 
ward gi- assign sa pag- adto. 
Mogahin mi og panahon diha 
sa mga hardin, ug makigdula 
mi sa ubang mga bata nga 
moadto sa templo. Nangan-
dam ko nga mosulod sa 
templo usa ka adlaw.
Martha S., edad 6 (sa  
panahon sa pagdrowing), 
Yucatán, Mexico

Maanindot kaayo nga moadto sa templo uban sa akong 
pamilya. Taas ang biyahe gikan sa akong siyudad padulong sa 
templo—hapit 14 ka oras. Migahin mi og usa ka semana duol sa 
templo. Naghinam- hinam ko nga mag- 12 na aron makahimo og 
mga bunyag alang sa akong mga katigulangan. Usa sa akong 
paborito nga mga kanta mao ang “Gusto Ko nga Makita ang 
Templo.” Gusto ko nga maminyo sa templo ug makabaton og 
mahangturong pamilya. Nahibalo ko nga ang templo mao ang 
balay sa Ginoo.
Júlia Q., edad 11 (sa panahon sa pagpalitrato), Goiás, Brazil
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M G A  B A T A  K I N S A  N A G B A R U G  N G A  M A S A L I G O N

Hello, 
mga higala!

Akong ngalan mao si Story. Nagpuyo ko  
sa Turkmenistan. Usa kana ka nasud sa 
Central Asia. Ganahan ko nga magba-

sa, magdrowing, ug manahi. Ganahan ko 
nga magtan- aw sa mga bitoon uban sa 
akong papa. Ang akong pamilya ug ako 

mao lang ang mga miyembro sa  
Simbahan sa TIBUOK nasud!

Usa ka Istorya  
bahin ni  Story

Ni Jill Hacking
Mga Magasin sa Simbahan

NAG- AMPO ALANG NI MISSY
Usa ka adlaw human sa dakong unos, ang iring 
sa akong higala, si Missy, nawala. Gipangita 
namo bisan asa, pero wala namo siya makit- i. 
Miingon ko nga mahimo kaming mag- ampo. 
Dili sigurado ang akong mga higala kon 
unsaon, mao nga ako silang gipakita. Milu-
hod kaming tanan ug kada usa militok sa 
among kaugalingong pag- ampo. Unya 
namarug mi ug misugod na usab sa 
pagpangita. Usa ka batang babaye ang 
midagan paingon namo ug miingon 
nga nakit- an niya si Missy! Malipayon 
ko nga akong napakigbahin ang  
parte sa ebanghelyo ngadto sa 
akong mga higala.
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NAGKAT- ON GIKAN 
SA USAG USA
Ang akong igsoong 
babaye, si Sariah, ug 
ako mieskwela uban sa 
mga bata gikan sa dag-
hang nasud. Ganahan 
kaming makakat- on 
gikan sa usag usa ug 
maglingaw- lingaw.

MGA BUTANG UG 
KALINGAWAN 

Si Sariah ug ako midapit 
sa among mga higala aron 

magdula. Nag- paint mi, 
naghimo og mga butang, 

ug dunay mga piknik. Atol 
sa Pasko duna mi pasun-

dayag uban sa among mga 
higala sa kasilinganan.

MANIMBA DIHA 
SA PANIMALAY
Tungod kay kami lang ang mga 
miyembro sa Simbahan, manimba 
mi diha sa among balay. Duna mi 
sakrament miting, panahon sa  
pagkanta, panahon sa pagpakig-
bahin, ug mga leksyon sa Primary. 
Ako ang mitugtug sa piano alang 
sa panahon sa pagkanta.

IPADALA KANA-
MO ANG MAR-
KA SA TUNOB 
SA INYONG TIIL!
Unsaon ninyo sa pagsunod ni 
Jesus pinaagi sa pagbarug nga 
masaligon? Subaya ang marka 
sa tunob sa inyong tiil ug 
ipadala diri namo ang inyong 
istorya ug litrato, kauban ang 
pagtugot sa inyong ginikanan. 
Ipadala kini sa internet sa 
liahona. lds. org (i- klik ang 
“Submit an Article”) o pinaagi sa 
pag- email sa liahona@ ldschurch. org.
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Mga Leksyon  
gikan sa Inahan

Ni Elder Jairo 
Mazzagardi
Sa Seventy
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Mga Leksyon  
PANGUTANA OG 
USA KA GINIKANAN!
Unsa ang inyong paborito nga bahin 
sa pagkaginikanan?

Unsa ang labing lisud nga bahin?

Unsay makapalipay ninyo?

Unsa ang labing importante nga butang 
ang inyong mabuhat kada adlaw?

Sa unsa nga paagi ang ebanghelyo 
makatabang ninyo nga mahimong 
mas maayo nga ginikanan?

Unsa ang katapusang butang ang 
inyong himoon kada adlaw?

Unsa pay ubang mga pangutana 
nga mahimo ninyong ipangutana?

Tabangi ang inyong mama o papa sulod 
sa usa ka adlaw! Isulat o idrowing sa 
inyong journal kon unsay inyong nakat- 
unan. Pasalamati ang inyong mga gini-
kanan sa tanan nilang gibuhat.

Sa dihang nagtubo pa ko, kon 
makakwarta mi, kuhaon sa 

akong mama ang pinakanindot nga 
kwarta—kadtong dili kaayo kun- ot 
o hugaw—ug ihatag kini ngadto sa 
ministro sa simbahan nga among 
giapilan. Gihimo ni niya sa iyang 
tibuok kinabuhi. Miingon siya, “Kini 
iya sa Dios.” Ang ilang ehemplo 
nagpabilin kanako sukad niadto. Sa 
dihang nabunyagan ko sa Ang Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw isip usa ka 
hamtong, dili lisud alang nako ang 
pagbayad sa ikapulo tungod kay 
ang akong inahan mitudlo nako sa 
pagsunod niana nga balaod.

Ang akong mama mitudlo usab 
nako nga magmatinuoron, bisan 
kon nagpasabut kini sa pagbu-
hat sa lisud nga mga butang. Ang 
among silingan dunay tanang mga 
matang sa tanom ug utanon. Usahay 
ang iyang prutas motubo habig sa 
among koral. Kausa akong gipu- po 
ang pipila niini ka bunga ug gidala 
ngadto ni mama. Mitan- aw siya nako 
ug miingon, Dili kana atoa.” Dili 
ko katuo niini. Miingon ko, “Unsay 

imong gipasabut? Misulod kini sa 
atong koral!” Miingon siya pag- usab, 
“Dili kana atoa.” Dayon iyang giguni-
tan ang akong kamot, ug miadto mi 
sa balay sa among silingan. Nangayo 
mi og pasaylo sa pagkuha sa iyang 
prutas. Miingon ang akong mama 
nga kon duna mi gusto nga butang, 
kinahanglang makuha namo ni sa 
matinuorong paagi.

Tingali ang inyong mga gini-
kanan dili mga miyembro sa 

Simbahan, o dili kamo kanunay 
uyon sa ilang mga pagpili. Makakat- 
on gihapon kamo og tinuod nga 
mga baruganan gikan nila, sama sa 
pagkamatinuoron, responsibilidad, 
pagpaningkamot sa kaugalingon, 
ug kakugi. Kadto nga mga baruga-
nan dako nga mga panalangin sa 
inyong kinabuhi. ◼



Adunay daghang mga babaye diha sa Basahon ni Mormon kinsa maayo nga mga ehemplo alang kana-
to. Aniay tulo ka mga kard sa bayani aron madugang sa inyong mga koleksyon! Wala kita mahibalo 

sa tanan nilang mga ngalan, apan makakat- on gihapon kita gikan sa ilang mga ehemplo. Unsaon ninyo 
nga mahimong sama niini nga mga babaye sa Basahon ni Mormon?

Mga Bayani nga Babaye  
diha sa Basahon ni Mormon
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Si Sariah nakaangkon og pagpamatuod nga ang 
iyang bana, si Lehi, usa ka propeta sa Dios. Mamahi-
mo kamong sama ni Sariah pinaagi sa pag- angkon 
og kaugalingon ninyong pagpamatuod ug pagpa-
kigbahin niini sa uban!

□  Basaha ang 1 Nephi 5:7–8.

□  Isulat ang imong pagpamatuod o ipakigbahin 
kini ngadto sa usa ka higala o sakop sa pamilya.

□  Akong gihagit ang akong kaugalingon sa . . .

Makaangkon ko og 
Pagpamatuod!

SARIAH

Inyo bang makit- an kining uban nga mga babaye diha sa mga kasulatan? Paghimo 
og inyong kaugalingong kard sa mga bayani alang kanila ug padad- i mi og litrato!

•  1 Nephi 7:19. Kini nga mga babaye mipakita og kaisug pinaagi sa paglaban ni 
Nephi. Kinsa sila?

•  2 Nephi 5:6. Kini nga mga babaye mituo sa Dios ug misunod ni Nephi paingon 
sa kamingawan. Kinsa sila?

•  Alma 56:47–48. Kini nga mga babaye mitudlo sa ilang mga anak mahitungod 
sa Dios. Kinsa sila?

[Mga tubag: anak nga babaye ug asawa ni Ishmael, mga igsoong babaye ni Nephi, mga 
inahan sa batan- ong mga manggugubat]

M G A  B A Y A N I  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N

Guntinga, pil- a, ug tipigi kini nga mga kard sa hagit!



Si Morianton usa ka dautan nga tawo. Iyang gibu-
nalan ang usa sa iyang mga sulugoon, ug ang sulu-
goon nakahukom sa pagsulti kang Kapitan Moroni 
sa mga butang nga gipangbuhat ni Morianton. 
Mamahimo kamong sama sa sulugoon nga babaye 
pinaagi sa pagsulti kon ang mga butang dili tarung!

□  Basaha ang Alma 50:30–31.

□  Kon adunay modaug- daog kaninyo, o kon 
nakakita mo og tawo nga gidaug- daog, 
isulti ngadto sa usa ka hamtong nga inyong 
gisaligan.

□ Akong gihagit ang akong kaugalingon sa . . .

Makasulti ko!

ANG SULUGOON NGA BABAYE

Ang asawa ni Lamoni adunay hugot nga pagtuo 
nga si Ammon usa ka propeta sa Dios. Mamahi-
mo kamong sama sa asawa ni Lamoni pinaagi sa 
pagbaton og hugot nga pagtuo sa atong propeta 
ug mga apostoles karon!

□  Basaha ang Alma 19:2–5, 8–10.

□  Pagtan- aw og usa ka pakigpulong ni  
Presidente Monson sa komperensya. Nagtuo 
ba kamo nga siya usa ka propeta sa Dios?

□  Akong gihagit ang akong kaugalingon sa . . .

Makatuo ko!

ANG RAYNA
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Paglawig ngadto sa  

Gisaad nga Yuta
M G A  I S T O R Y A  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N
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Ang mga tawo mihimo og mga sakayan nga walay mga bintana. Ang 
igsoong lalaki ni Jared nabalaka kon unsaon nila sa pagginhawa ug 
pagkakita. Miingon si Jesus nga kinahanglan silang mohimo og mga 
lungag diha sa mga sakayan aron dunay hangin.

Si Jared ug ang iyang igsoong lalaki 
nagpuyo sa usa ka walog uban sa 
ilang mga pamilya ug mga higala. Si 
Jesukristo mibisita sa igsoong lalaki ni 
Jared. Iya siyang giingnan nga maghimo 
og mga sakayan aron dad- on ang iyang 
katawhan tabok sa kadagatan paingon 
sa gisaad nga yuta.
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Ang igsoong lalaki ni Jared 
nakakita ni Jesus nga mihikap 

sa kada bato pinaagi sa Iyang 
tudlo. Ang mga bato sanag nga 

midan- ag. Tungod kay duna siyay dako 
kaayo nga pagtuo, ang igsoong lalaki ni 
Jared nakakita ni Jesukristo!

Apan unsa man ang 
mahitungod sa kahayag? 
Ang igsoong lalaki ni Jared 
mihimo og 16 ka sinaw 
nga mga bato. Gihangyo 
niya si Jesus nga hikapon 
kini pinaagi sa Iyang tudlo 
aron modan- ag kini.
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Ang Dios mipadala og kusog nga hangin aron mopadpad sa mga sakayan 
tabok sa kadagatan. Sa dihang miabut sila sa gisaad nga yuta, ang mga 
Jaredite nag- ampo aron magpasalamat sa Dios sa pagpanalipod kanila.

Mahisama kita sa igsoong lalaki ni Jared kon mosalig kita sa Dios ug 
magbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. ◼

Gikan sa Ether 2–3; 6
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K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A

Ang Musika  
Makapalipay Kanako
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Ang balaan nga tinubdan sa kaalam 
sa organisasyon niini nga buhat 

ug sa mga tawag sa pagpangulo klaro. 
Ang mga General Authority tanan mga 
indibidwal, nga ang matag usa dunay 
iyang kaugalingong personalidad. Ang 
matag usa migamit og nagkalin- laing 
matang sa kasinatian ug kaagi. Dunay 
butang nga angay hisgutan sa nag- 
unang mga konseho sa Simbahan, ang 
matag usa gawasnon sa pagpagawas sa 
iyang panglataw. Ingon sa maobserba-
han sa usa ka tawo nga ang makapai-
kag nga proseso naglihok, maanindot 
nga masaksihan ang gahum sa Espiritu 
Santo nga nag- impluwensya niining 
mga tawhana. Managlahi ang ilang 
mga opinyon apan dili kini nila isulti 
sa dili maayong paagi ug magkahiusa 
ra sila sa katapusan. “Ang akong balay 
mao ang balay sa kahusay, miingon 
ang Ginoo (tan- awa sa D&P 132:8). 
Sa pagsaksi niini nga proseso nga 
naglihok, nakasinati ko kanunay nga 
pagkabag- o sa pagtuo. . . .

Ang uban mopahayag og kabalaka 
nga ang Presidente sa Simbahan ingon 

og kanunay lang tigulang na, diin ang 
akong tubag, “Pagkadakong panala-
ngin!” Ang buhat niini nga dispensas-
yon unang napahimutang pinaagi sa 
pagka- instrumento ni Propeta Joseph 
Smith. Siya niadtong higayuna batan- 
on ug lagsik, kansang hunahuna wala 
magsunod sa mga tradisyon sa iyang 
panahon. Ang iyang batan- ong huna-
huna nga mahulma sa Ginoo, sama 
sa bag- o, humok nga clay sa Iyang 
pagsugod sa Iyang buhat.

Ang misunod ni Joseph medyo 
batan- on gihapon sa dihang nag- 
atubang siya og lisud nga responsibi-
lidad sa paggiya sa tanang katawhan 
tabok sa kamingawan ngadto sa 
bag- ong yuta.

Apan ang mga sukaranan sa atong 
doktrina napahimutang na karon, ug 
kita naestablisar na isip katawhan, 
hangtud ang Ginoo mosugo og laing 

ANG BALAANG 
TINUBDAN SA 
KAALAM SA 
SIMBAHAN 
SA GINOO
Gipadayon sa Dios ang Iyang buhat  
sumala sa Iyang kaugalingong plano.

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

pagbalhin. Wala kita magkinahanglan 
og bag- ong mga paagi. Nagkinahang-
lan kita og debosyon sa pagsunod 
sa balaang gipamulong nga mga 
baruganan. Nagkinahanglan kita og 
pagkamaunungon ngadto sa atong 
lider. Siya mao ang atong propeta, 
manalagna ug tigpadayag. Dili gayud 
mahitabo nga mawad- an kita og pro-
peta kon magpakabuhi kitang takus 
sa usa ka propeta. Dili kinahanglan 
nga batan- on siya. Siya kanunay ug 
padayon nga dunay batan- ong mga 
tawo nga mobiyahe sa tibuok kali-
butan sa buhat sa pagpangalagad. 
Siya ang presiding high priest, ang 
naghupot sa tanang yawe sa balaang 
priesthood, ug mao ang tingog sa 
pagpadayag gikan sa Dios ngadto sa 
iyang mga katawhan.

Dunay karaang proverbio nga nag- 
ingon, “Ang pagkabatan- on alang sa 
aksyon. Ang edad alang sa kaalam.”

Sa akong hunahuna dunay butang 
nga ikapaniguro gayud sa pagkahiba-
lo nianang wala makita nga umaabut 
kita dunay Presidente nga nadisiplina 
ug natudloan, nasulayan, ug nates-
tingan, kansang kamatinud- anon 
sa buhat ug integridad sa mao nga 
kawsa nalig- on pinaagi sa pagserbis-
yo, kansang pagtuo nahingkod, ug 
kansang pagkaduol sa Dios naugmad 
sulod sa mga panahon sa daghang 
katuigan. . . .

Dili kita angay nga mahadlok sa 
umaabut kon kita nagsunod sa gipa-
dayag nga mga baruganan. ◼

Gikan sa “He Slumbers Not, nor Sleeps,” 
Ensign, Mayo 1983, 5–8. Ang punctuation 
ug capitalization gi- standard. G
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Ni Presidente  
Gordon B. Hinckley 
(1910–2008)



MGA IDEYA

Asa ako makakaplag og kaisug sa pagpadayon?

“Mahimo kamong mobati nga ang inyong kinabuhi nagun- ob. Mahimong nakasala kamo. Mahimong nahadlok kamo, nasuko, nasubo,  
o gisakit sa pagduhaduha. Apan sa samang paagi nga ang Maayong Magbalantay mangita sa Iyang nawala nga karnero, kon kamo 
modangup lamang sa inyong mga kasingkasing ngadto sa Manluluwas sa kalibutan, kamo Iyang pangitaon. Kamo Iyang luwason. 
Kamo Iyang bayawon ug pas- anon sa Iyang abaga. Kamo Iyang dad- on pauli”.

Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, “Pas- anon Ka Niya sa Iyang Abaga ug Dad- on Pauli” Liahona, Mayo 2016, 104.



Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

PARA SA MGA KABATAN- ONAN

PARA SA MGA BATA

p. 46

p. 58

p. 72

Isip usa ka tinuod nga milenyal mas labaw pa sa 
imong pangidaron—mahitungod kini sa pagtabang 
nga maandam ang kalibutan alang sa Ikaduhang 
Pag-anhi ni Jesukristo.

Barug isip 

GAHUM  
Taliwala sa labing lisud nga pagsulay sa akong 
kinabuhi, pipila ka yanong mga butang nakata-
bang nako nga magpabiling konektado ngadto 
sa Dios imbis ipalayo Siya ug magmasuk-anon.

Mga Leksyon  
Pangutan-a ang imong mama ug papa niini 
nga mga pangutana aron masuta kon unsa 
ang ilang ganahan isip mga ginikanan!

Tinuod nga  

SA PAGLAHUTAY

mga Milenyal

gikan sa Inahan


