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32 Ang Matinud-anong  
High Councilor
Ni Donald A. Coe
Usa ka ordinaryo nga miyem-
bro sa Simbahan ang mitudlo 
kanako kon unsa ang gipasabut 
sa “mangusog diha sa imong 
gibarugan.”

MGA DEPARTAMENTO
8 Unsa ang Atong Gituohan:  

Ang Pagsunod sa Ebanghelyo 
Nagpalambo sa Sagrado nga 
mga Relasyon sa Pamilya

10 Atong mga Panimalay, Atong 
mga Pamilya: Sa Labing Daling 
Panahon
Ni Richard L. Bairett Jr.

12 Mga Pagpamalandong:  
Binantayan sa Atong  
Langitnong Amahan
Ni LaRene Porter Gaunt

13 Pagserbisyo diha sa Simbahan: 
Nag-inusarang Pagserbisyo 
didto sa Sarajevo
Ni Armin Wilhelm

36 Mga Hulagway sa Hugot nga 
Pagtuo: Mikael Rinne

38 Mga Tingog sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw

80 Hangtud sa Sunod Natong 
Panagkita: Ang Priesthood  
Ania Karon
Ni Elder Robert D. Hales

Liahona, Hunyo 2017

MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang Kapangulo-

han: Gitawag sa Buhat
Ni Presidente Thomas S. Monson

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Ang Gahum sa Priesthood 
pinaagi sa Pagtuman sa mga 
Pakigsaad

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO
14 Mahinungdanon nga Tahas sa 

Relihiyon sa Tibuok Kalibutan
Ni Elder Dallin H. Oaks
Si Elder Oaks mipakigbahin sa 
iyang walo ka mga ehemplo sa 
mahinungdanong sosyal nga mga 
hiyas sa relihiyon.

20 Ang mga Dominggo Alang sa 
Mas Daghan Pa
Ni Alexei Chemezov

22 Pag-angkon Pag-usab sa 
Akong mga Pakigsaad
Pangalan gipugngan
Human sa akong excommu-
nication, gusto gyud nakong 
makuha og balik ang akong mga 
pakigsaad.

26 Ang Unang Panan-awon: 
Yawe sa Kamatuoran
Ni Elder Richard J. Maynes
Ang lain-laing mga istorya mahi-
tungod sa Unang Panan-awon 
ni Joseph Smith nagtudlo kanato 
og sukaranang mga kamatuoran 
kabahin sa kinaiya sa Dios ug sa 
pagpadayag. ANAA SA HAPIN

Litrato pinaagi ni Cody Bell.
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42 Pagpaningkamot sa Kaugalingon 
ug Pagkat-on sa Ebanghelyo
Ni David B. Marsh
Ang pagkat-on kon unsaon sa 
pagtuon sa ebanghelyo susama ra sa 
pagkat-on kon unsaon sa pagpintal.

48 Sundalo alang sa Ginoo
Ni Enoc R. Verde Reyes
Nagkinahanglan ko og hugot nga 
pagtuo sa pagbutang sa akong 
mga kabalaka diha sa mga kamot 
sa Ginoo.

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

50 Pagpangita ug Mahimong  
Tinuod nga mga Higala
Ang kabatan-onan gikan sa 
England mipakigbahin sa unsay 
tinuod nga kahulugan sa panag-
higalaay ngadto kanila.

54 Poster: Tinuod nga Koneksyon

55 Ang Akong Unang Higayon  
sa Templo
Ni Matias Pedraza
Dili ko gusto nga igo lang nga 
makadungog mahitungod sa 
templo. Gusto nakong adtoon ang 
tanan.

56 Ang Pagpahiuli sa mga Yawe  
sa Priesthood
Ni Presidente Henry B. Eyring
Sa unsang paagi nga ang Simba-
han “natukod sa pundasyon sa 
mga apostoles ug mga propeta”?

60 Mga Pangutana ug mga Tubag
Ang akong higala nag-ingon nga 
wala siya mituo sa Dios. Unsaon 
nako sa pagpakigbahin sa ebang-
helyo ngadto kaniya?

62 Ang Inyong Kaugalingong  
Liahona
Ni Richard M. Romney
Ang inyong patriyarkal nga pana-
langin makagiya ninyo sama sa 
usa ka personal nga Liahona.

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

66 Ang Gipili ni Martin
Ni Lindsay Tanner ug Bethany  
Bartholomew
Ang tanan nanginum og tsa. Dili 
ba kini ngil-ad nga mobalibad?

68 Mga Bata nga Buotan: Paghimo 
og mga Monyeka, Paghimo og 
Pagpakighigala
Ni Jordan Wright

70 Mga Tawo sa Kasaysayan sa 
Simbahan: Ang Basahon sa 
Kasugoan

71 Atong Pahina

72 Mga tubag gikan sa usa ka 
Apostol: Nganong importante 
man kaayo ang mga amahan?
Ni Elder D. Todd Christofferson

73 Mahimong Sama ni Shiblon
Ni Elder Michael T. Ringwood
Kini nga bayani sa Basahon ni 
Mormon mibuhat kon unsa ang 
matarung tungod kay siya nasa-
yud nga kini husto.

74 Nag-ampo uban ni Zara
Ni Sherrie Gavin
Giunsa pagtudlo nila ni Reesey  
ug Cheyenne ang ilang higala 
mahitungod sa pag-ampo.

76 Mga Istorya kabahin ni Jesus: 
Giayo ni Jesus ang mga Tawo
Ni Kim Webb Reid

79 Koloranan nga Pahina: Gimahal 
Nako ang Akong Pamilya

M G A  B A T A

Tan-awa kon 
inyo bang 

makit-an ang 
Liahona nga 
gitago dinhi 

niini nga 
isyu. Timaan: 

Pangutan-a ang 
inyong amahan.
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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
Mga numero nagrepresentar sa unang pahina sa artikulo.

Adlawng Igpapahulay, 13, 
14, 20

Amahan, mga, 10, 12, 72
Buhat sa templo, 55
Bunyag, 10
Ehemplo, 32, 36
Hugot nga Pagtuo, 36
Inahan, mga, 39
Jesukristo, 39, 76
JosephSmith, 26
Kagawasan sa relihiyon, 14
Kasaysayan sa  

Simbahan, 70

Mga kasulatan, 42, 70
Misyonaryo nga buhat, 4, 

14, 20, 38, 40, 48, 60, 73
Pag-ampo, 10, 48, 74
Pag-excommunicate, 22
Pagkaayo, 40, 76
Pagkamasulundon, 20, 

66, 73
Pagkat-on, 42
Paglaum, 22
Pagpahiuli, 26
Pagpaningkamot sa  

Kaugalingon, 42

Pagpuasa, 41
Pakigsaad, mga, 7, 22
Pamilya, 8, 10, 12, 38, 39, 

72, 79
Panaghigalaay, 50, 54, 60, 

68, 74
Patriyarkal nga mga  

panalangin, 62
Priesthood, 7, 40, 56, 76, 80
Pulong sa Kaalam, 66
Sakrament, 13
Serbisyo, 4, 32, 68, 74
Unang Panan-awon, 26

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

“Pagpaningkamot sa Kaugalingon 
ug Pagkat-on sa Ebanghelyo,” pahi-
na 42: Aron ipakita ang kaimportante 
sa pag-angkon sa inyong kaugalingong 
espirituhanong kahayag, ikonsiderar kini 
nga kalihokan. Palunga ang mga suga ug 
hangyoa ang mga sakop sa pamilya sa 
pagdrowing og larawan. Hangyoa ang usa 
ka tawo nga dunay flashlight o kandila sa 
paggamit lang niini alang sa ilang kauga-
lingon nga larawan. Human sa pipila ka 
minutos, pasigaa og balik ang suga. Hisguti 
ang mahitungod sa kalainan nga makahu-
man sa tahas ug dayon hisguti ang mga 
baruganan nga makita diha sa artikulo.

“Mahimong Sama ni Shiblon,” pahina 
73: Kinsa ang inyong paborito nga mga 
katawhan diha sa mga kasulatan? Ikonsi-
derar ang pagdula og “scripture charades” 
o “mga hulagway sa kasulatan.” I-drama 
ang usa ka istorya sa kasulatan o i-dro-
wing kini diha sa usa ka piraso sa papel 
nga wala maggamit og bisan unsa nga 
mga pulong. Hangyoa ang mga sakop 
sa pamilya sa pagtag-an sa istorya sa 
kasulatan o tawo nga nalambigit. Dayon 
mahimo nimong basahon ang mahitungod 
niini nga mga tawo diha sa mga kasulatan 
ug hisguti nganong nakadayeg ka kanila. 
Unsa nga klase sa kinaiya nga naa nila nga 
gusto nimong mapalambo?
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Sa dihang si Propeta Joseph Smith mitawag kang Elder 
Heber C. Kimball (1801–68) sa “pag-abli sa pultahan 
sa kaluwasan” isip usa ka misyonaryo sa England, si 

Elder Kimball gibuntog sa mga pagbati sa kakulang.
“O, Ginoo,” siya misulat, “Ako usa ka tawo nga putol-

putol ang sinultihan, ug hingpit nga dili angay alang niana 
nga buhat.”

Si Elder Kimball midawat sa tawag bisan pa niana, 
midugang: “Kini nga mga konsiderasyon wala magpugong 
kanako sa dalan sa katungdanan; sa higayon nga akong 
nasabtan ang kabubut-on sa akong Langitnong Amahan, 
ako mibati og usa ka determinasyon nga moadto dili 
igsapayan kon bisan unsa pa kapeligro, nagtuo nga Siya 
motabang kanako sa Iyang walay kinutuban nga gahum, 
ug pagtuga kanako sa matag kwalipikasyon nga akong 
gikinahanglan.” 1

Akong batan-ong mga kaigsoonan kinsa gitawag ngadto 
sa full-time nga misyonaryo nga buhat, kamo gitawag sa 
buhat tungod kay kamo, sama ni Elder Kimball, “adunay 
tinguha sa pag-alagad sa Dios” (D&P 4:3) ug tungod kay 
kamo andam ug takus.

Ang senior nga mga magtiayon, kamo gitawag sa buhat 
alang sa mao gihapon nga mga rason. Kamo, hinoon, 
nagdala dili lamang og usa ka tinguha sa pagserbisyo apan 
usab kaalam nga naangkon gikan sa mga panahon sa 
sakripisyo, gugma, ug kasinatian nga ang inyong Amahan 
sa Langit makagamit sa pagtandog sa mga kasingkasing 
sa Iyang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye 
kinsa nangita sa kamatuoran. Walay pagduha-duha kamo 
nakat-on nga dili gayud kita makahigugma og tinud-anay 
sa Ginoo hangtud nga kita makaserbisyo Kaniya pinaagi sa 
pagserbisyo sa uban.

Sa inyong mga tinguha sa pagserbisyo isip mga misyo-
naryo, kamo modugang og pagtuo ug kalig-on, kaisug ug 

pagsalig, tinguha ug kamanunuton, determinasyon ug pag-
pahinungod. Ang mapahinunguron nga mga misyonaryo 
makapahinabo og mga milagro sa natad sa misyon.

Si Presidente John Taylor (1808–87) misumada sa mahi-
nungdanon nga mga kinaiya sa mga misyonaryo niini nga 
paagi: “Ang matang sa mga lalaki [ug mga babaye ug mga 
magtiayon] nga gusto natong modala niini nga mensahe sa 
ebanghelyo mao ang mga tawo kinsa adunay hugot nga 
pagtuo sa Dios; ang mga tawo kinsa adunay hugot nga 
pagtuo sa ilang relihiyon; ang mga tawo kinsa mopasidu-
ngog sa ilang priesthood; mga tawo kinsa . . . ang Dios 
adunay pagsalig. . . . Kita nagkinahanglang sa mga tawo 
nga puno sa Espiritu Santo ug sa gahum sa Dios [,] . . . mga 
tawo sa kadungganan, kaligdong, hiyas ug kaputli.” 2

Namahayag ang Ginoo:
“Kay tan-awa ang umahan puti ug andam na sa pag-ani; 

ug tan-awa, siya nga mogalab sa iyang sanggot uban sa 
iyang kusog, sama ra nga nagtigum og panalangin nga  
siya dili mahanaw, apan magdala og kaluwasan ngadto sa 
iyang kalag;

“Ug hugot nga pagtuo, paglaum, gugma nga putli  
ug pagmahal, uban ang bug-os nga tinguha ngadto sa 
himaya sa Dios, nakahimo kanila nga takus alang sa buhat” 
(D&P 4:4–5).

Ang inyong tawag miabut pinaagi sa inspirasyon. Ako 
mopamatuod nga kon kinsa ang gitawag sa Dios, ang Dios 
mopasarang. Makadawat kamo og langitnong tabang sam-
tang kamo mainampoong maghago sa ubasan sa Ginoo.

Ang nindot nga saad nga gihatag sa Ginoo ngadto sa 
mga misyonaryo sayo niini nga dispensasyon, nga anaa sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad, ang ma-inyo: “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 

Ni Presidente 
Thomas S. 
Monson GITAWAG SA BUHAT

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

Moserbisyo kita o dili isip full-time nga mga misyonaryo, matag usa kanato adunay oportunidad sa pagpakigbahin 
sa ebanghelyo ug pagserbisyo niadtong nagpalibut kanato. Ikonsiderar ang pagpares niini nga mensahe sa usa ka 

bag-o nga pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya niini nga hilisgutan, sama sa “Pagpakigbahin sa Gipahiuli nga 
Ebanghelyo” ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (Liahona, Nob. 2016, 57). Makahisgut  
usab kamo sa mga pulong “kinsa nga gitawag sa Dios, ang Dios mopasarang” uban niadtong inyong gitudloan. Sa 
unsang paagi nga ilang gibati nga ang Dios nagsuporta kanila sa misyonaryo nga buhat ug sa ilang mga calling? Mahimo 
ninyong dapiton kadtong inyong gitudloan sa pag-ampo alang sa kalig-on ug inspirasyon aron masayud unsaon sa pag-
pakigbahin sa ebanghelyo sa ilang pamilya, mga higala ug mga silingan.

anghel anaa libut kaninyo, aron sa 
pagtabang kaninyo” (D&P 84:88).

Samtang kamo magserbisyo, kamo 
magtukod og nindot nga mahangtu-
ron nga mga panumduman ug panag-
higalaay. Wala ako makahibalo og 
laing nataran nga makahatag og mas 

abunda nga kalipay kay sa nataran  
sa misyon.

Karon, usa ka pulong alang niad-
tong mga elder, mga sister, ug mga 
magtiayon kinsa, sa bisan unsang 
rason, dili makahimo sa paghuman sa 
ilang gi-assign nga mga panahon sa 

natad sa misyon: Ang Ginoo nahigug-
ma kaninyo. Siya nagdayeg sa inyong 
sakripisyo. Siya nahibalo sa inyong 
mga kapakyasan. Sayri nga Siya sa 
gihapon adunay buluhaton alang 
kaninyo nga buhaton. Ayaw tuguti si 
Satanas sa pagsulti kaninyo sa sukwa-
hi. Ayaw kaguol; ayaw pagpakawala 
sa paglaum; ayaw kasubo.

Samtang ako nag-obserbar sa 
kinatibuk-ang komperensya sa wala 
madugay human ako gitawag sa 
pagpangulo sa Simbahan: “Ayaw 
kahadlok. Pagmaya. Ang umaabut 
sama kahayag sa inyong hugot nga 
pagtuo.” 3 Kana nga saad tinuod giha-
pon alang kaninyo. Busa ayaw pagpa-
kawala sa inyong hugot nga pagtuo, 
tungod kay ang Ginoo wala mawad-i 
sa hugot nga pagtuo diha kaninyo. 
Pagtuman sa inyong mga pakigsaad 
ug padayon sa unahan.

Ang kalibutan nagkinahanglan 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Hinaut 
ang Ginoo mopanalangin sa tanan sa 
Iyang mga Santos—dili igsapayan kon 
asa kita nagserbisyo—nga may usa ka 
misyonaryo nga kasingkasing. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Heber C. Kimball, sa Orson F. Whitney, Life 

of Heber C. Kimball, 3rd ed. (1967), 104.
 2. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 

Simbahan: John Taylor (2001), 89–90.
 3. Thomas S. Monson, “Pagmaya,” Liahona, 

Mayo 2009, 92.
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Misyonaryo nga Pag-serbisyo

Ang mga misyonaryo gitawag sa pagtudlo sa ebang-
helyo ug usab sa pagserbisyo sa mga katawhan. 

Tabangi ang mga misyonaryo sa pagpangita niining 
mga himan nga nakatago sa litrato!

Usa ka Misyonaryo nga walay Tag

KABATAN-ONAN

MGA BATA

masunog ang akong bag. Ang tulo 
ka mga segundo nga pagtunol niini 
ngadto kaniya sa akong pagbiya alang 
sa winter break maoy labing hadlok sa 
gutlo sa akong kinabuhi.

Sa unang adlaw sa pagbalik sa klase, 
miagi ko sa iyang classroom apan 
nahadlok nga mosulod. Dayon nakadu-
ngog ko niyang mitawag kanako, ug 
siya mihatag kanako og usa ka kard. 
Ako kining gibasa sa agianan. Siya 
misulat nga iyang gitun-an og “taas nga 
panahon” ang mga tudling nga akong 
gimarkahan, ug nagsugod siya sa pagsa-
but sa pipila ka mga rason nga nagpalu-
yo sa akong hugot nga pagtuo.

Nadasig ko sa pagpakigbahin sa  
ebanghelyo karon, ug gani mas 
nadasig pa ko sa pagserbisyo sa akong 
Langitnong Amahan sa usa ka misyon  
sa dili madugay.
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

Ni Kirsti Arave

dunay misantop sa akong hunahuna 
nga kinahanglan nako siyang hatagan 
sa Basahon ni Mormon uban sa pipila 
ka gimarkahan nga mga pulong mahi-
tungod sa misyonaryo nga buhat. Sa 
paghunahuna pa lang nahadlok nako, 
apan kini nagpadayon. Nasayud ko nga 
kini usa ka pag-aghat nga kinahanglan 
nakong sundon.

Mga duha ka bulan ang milabay, 
giandam nako ang Basahon ni Mormon. 
Sa tibuok adlaw akong gibati nga daw 

Sa eskwelahan ako adunay usa ka 
magtutudlo kinsa adunay matang sa 

personalidad nga makahadlok sa tawo 
nga mopakigbahin og sukwahi nga 
panlataw sa usa ka hilisgutan. Usa ka 
adlaw miabut kami sa hilisgutan sa LDS 
nga mga misyonaryo. Nasayud ko nga 
ako makatubag sa iyang mga panguta-
na, apan mibati ko nga dili lang. Busa 
misulti lang ko og igo nga makatagbaw 
kaniya nianang higayuna.

Sa sunod nga pipila ka semana nag-
sige ko og hunahuna bahin sa among 
panag-istoryahanay. Sa katapusan, 

Dunay misantop sa 
akong hunahuna nga 

kinahanglan nako 
siyang hatagan sa 

Basahon ni Mormon.

Pagkuha og mga ideya 
sa lds .org/ go/ 6176. 
#futuremissionary
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M E N S A H E  S A  V I S I T I N G 
T E A C H I N G

Hugot nga Pagtuo  
Kahupayan  

Pamilya

Tun-i sa mainampuong paagi 
kining materyal ug tinguhaa ang 
inspirasyon aron masayud unsay 
angay nga ipakigbahin. Sa unsang 
paagi nga ang pagsabut sa katu-
yoan sa Relief Society makaandam 
sa mga anak nga babaye sa Dios 
alang sa mga panalangin sa kina-
buhing dayon?

“Ang akong mensahe ngadto 
sa . . . tanan mao nga kita mabu-
hi sa tanang oras nga ‘sa gahum 
sa priesthood gipanalanginan,’ 
bisan unsa ang atong sitwasyon,” 
miingon si Elder Neil L. Ander-
sen sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles.

“. . . Samtang kamo takus nga 
moapil diha sa mga ordinansa 
sa priesthood, ang Ginoo moha-
tag kaninyo og mas dako nga 
kalig-on, kalinaw, ug mahangtu-
rong panan-aw. Bisan unsa ang 
inyong sitwasyon, ang inyong 
panimalay ‘mapanalanginan 
pinaagi sa kalig-on sa gahum  
sa priesthood.’” 1

Sa unsang paagi kita nagdapit 
sa gahum sa priesthood sa atong 
kinabuhi? Si Elder M. Russell 
Ballard sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles nagpa-
hinumdom kanato nga “kadtong 
nagpabunyag ug dayon naka-
dawat sa ilang endowment diha 

sa balay sa Ginoo mahimong 
makadawat sa mabungahon ug 
talagsaong mga panalangin. Ang 
endowment sa literal nga paa-
gi gasa sa gahum . . . [ug] ang 
atong Amahan sa Langit mang-
gihatagon sa Iyang gahum.” Siya 
nagpahinumdom kanato nga 
mga lalaki ug mga babaye “tuga-
han og samang gahum” diha sa 
templo, “nga nagpasabut nga 
gahum sa priesthood.” 2

Si Linda K. Burton, Kinatibuk-
ang Presidente sa Relief Society, 
miingon: “Tungod ang gahum 
sa priesthood mao ang atong 
gitinguha nga maanaa sa atong 
mga pamilya ug panimalay, 
unsay angay natong buhaton 
aron maangkon kana nga gahum 
sa atong kinabuhi? Ang personal 
nga pagkamatarung importante 
aron maangkon ang gahum sa 
priesthood.” 3

“Kon mapainubsanon lamang 
kita nga mopresentar sa atong 

Ang Gahum 
sa Priesthood 
pinaagi sa 
Pagtuman sa 
mga Pakigsaad

Ikonsiderar Kini

Sa unsang 
paagi nga ang 
pagtuman sa 
atong mga 
pakigsaad 

makapanala-
ngin kanato 
og gahum sa 
priesthood?

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Neil L. Andersen, “Gahum sa Priest

hood,” Liahona, Nob. 2013, 92, 95.
 2. M. Russell Ballard, “Mga Lalaki ug 

mga Babaye ug ang Gahum sa Priest
hood,” Liahona, Sept. 2014, 36.

 3. Linda K. Burton, “Ang Gahum sa 
Priesthood—Anaa para sa Tanan,” 
Liahona, Hunyo 2014, 21.

 4. Russell M. Nelson, “Ang Bugti sa 
Gahum sa Priesthood,” Liahona, 
Mayo 2016, 69.

kaugalingon ngadto sa Ginoo 
ug mohangyo Kaniya nga tud-
loan kita, Iyang ipakita nato 
kon unsaon sa pagpalambo 
sa atong paggamit sa Iyang 
gahum,” miingon si Presidente 
Russell M. Nelson, Presidente 
sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles.4

Dugang nga mga Kasulatan ug 
Impormasyon
1 Nephi 14:14; Doktrina ug  
mga Pakigsaad 121:36; 132:20;  
reliefsociety .lds .org
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kopya sa celestial nga sumbanan 
ug sa pagsundog sa mahangturong 
pamilya sa Dios.” 2 Kini nga mga 
relasyon sa pamilya ug sa ilang 
kauban nga mga responsibilidad 
sagrado. Atong makat-unan sa mga 
kasulatan nga ang mga ginikanan 
adunay katungdanan sa pagpadako 
sa ilang mga anak diha sa kamatu-
oran, kahayag, ug gugma (tan-awa 
sa Mga Taga-Efeso 6:4; D&P 68:25). 
Mga bana ug mga asawa kinahang-
lan nga mohigugma ug motahud sa 
usag usa (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 
5:25), ug ang mga anak kinahanglan 
nga motahud sa ilang mga ginikanan 
(tan-awa sa Exodo 20:12).

“Malampuson nga mga kaminyoon 
ug mga pamilya natukod ug napada-
yon diha sa mga baruganan sa hugot 
nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, 
pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, 
buhat ug maayong makalingaw nga 
mga kalihokan.” 3 Ang pagsunod sa 
mga baruganan sa ebanghelyo mopa-
lig-on sa mga relasyon sa pamilya ug 
mopalambo sa mga sakop sa pamilya 
sa indibidwal ug tiningub nga espi-
rituhanong kalig-on. Kini nga mga 
baruganan makatabang usab kanato 
nga maduol kang Kristo.

Kitang tanan mga anak sa mahi-
gugmaon nga Langitnong mga 

Ginikanan kinsa mipadala kanato  
dinhi sa yuta aron makat-on unsa-
on sa pagbalik ngadto Kanila. Ang 
pamilya usa ka mahinungdanon nga 
bahin sa plano sa kaluwasan. Ang 
Dios naghatag kanato sa mga pamilya 
aron kita makaangkon og mga lawas, 
makat-on sa eksaktong mga baruga-
nan, ug mangandam alang sa kinabu-
hing dayon.

Ang Langitnong Amahan gusto 
sa matag anak Niya nga magdako 
sa mahigugmaon nga palibut. Ang 
labing maayong paagi sa pagkab-ot 
niining maamumahon nga mga pali-
but mao ang pagsunod ug paggamit 
sa mga baruganan sa ebanghelyo. 
“Ang kalipay diha sa kinabuhi sa 
pamilya labaw nga makab-ot kon 
gipasikad diha sa mga pagtulun-an ni 
Ginoong Jesukristo.” 1 Mga panimalay 
nga gitukod sa mga baruganan sa 
ebanghelyo mahimong mga dapit sa 
kalinaw, diin ang Espiritu sa Ginoo 
makagiya, makaimpluwensya, ug 
makabayaw sa tanang mga sakop sa 
pamilya.

Ang pamilya gi-orden sa Dios ug 
mao “ang han-ay sa langit . . . , ang 

ANG PAGSUNOD SA EBANGHELYO 
NAGPALAMBO SA SAGRADO NGA MGA 
RELASYON SA PAMILYA

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

BALAAN UG SAGRADO

“Ang pamilya balaanon [ug] naglangkob sa labing 
sagrado sa tanan nga mga relasyon.”
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), Mga Pagtulun-an sa 
mga Presidente sa Simbahan: Gordon B. Hinckley (2016), 193.

Ang matag pamilya adunay mga 
hagit. Sa espirituhanong kagubot nii-
ning mga panahona, dili matag pamil-
ya adunay maayo nga mga kahimtang. 
Ingon sa giingon ni Elder Neil L. 
Andersen sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Adunay minilyon 
nga mga miyembro ug ang panag-
lahi sa atong mga bata sa Simbahan, 
kinahanglan pa kitang mas mang-
gihunahunaon ug sensitibo.” 4 Pipila 
ka mga indibidwal walay suporta sa 
pamilya sa pagsunod sa ebanghelyo. 
Ang ubang mga hagit mas lisud kaa-
yo, lakip ang (apan dili limitado sa) 
diborsyo, pag-abuso ug pagkaadik.

Ang Dios nasayud sa kahimtang 
sa matag pamilya ug sa mga tinguha 
sa tagsa-tagsa nga makaangkon og 
paghigugma diha sa panimalay. Bisan 
og kita adunay dili hingpit nga mga 
relasyon uban sa atong mga pamil-
ya, ang pagsunod sa ebanghelyo sa 
gihapon makapanalangin sa atong 
kinabuhi ug sa atong mga panima-
lay. Kini makapalig-on sa atong mga 
relasyon uban sa atong kapikas, mga 
ginikanan, mga anak, mga igsoon, ug 
sa atong Langitnong Amahan. Ang 
uban niini nga mga panalangin moa-
but karon, ug ang uban dili, hangtud 
sa sunod kahangturan, apan ang Dios 
dili mopugong sa bisan unsa nga 
panalangin niadtong naningkamot 
alang sa pagkamatarung. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 

Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Sa Pagdayeg Niadtong 

Miluwas,” Liahona, Mayo 2016, 77.
 3. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 

Kalibutan,” 129.
 4. Neil L. Andersen, “Bisan Kinsa nga Magadawat 

Kanila, Magadawat Kanako,” Liahona, Mayo 
2016, 50.
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Unsaon sa paglig-on sa mga relasyon sa pamilya 
pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo:
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Pag-apil sa maayo 
nga mga kalingawan 
sa pamilya ug 
mga tradisyon

Paghatag 
og serbisyo

Pagpaminaw 
ug pagpakita 
og pagtahud

Pagsimba pinaagi sa 
pamilya nga pag-ampo, 
pagtuon sa kasulatan, 
home evening, ug 
pagtambong sa 
simbahan ug sa templo

Pagkamabination, pangayo 
og pasaylo, paghatag 
og kapasayloan
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Ang akong anak nga babaye bag-o 
pa lang nag-otso anyos ug nag-

hinam-hinam nga mabunyagan nako 
siya. Ang iyang mga apohan moabut 
usab alang sa espesyal nga okasyon, 
nga nakadugang sa iyang kahinam ug 
pagpaabut. Hinoon, samtang nag-
kaduol ang importante nga adlaw, 
morag dili ko makatambong sa 
bunyag.

Ang akong trabaho isip usa ka 
piloto sa eroplano sa militar ug 
squadron assistant operations officer 
busy kaayo, apan mas nagkagrabe 
pa gyud kini sa dihang mibiya ang 
akong operations (ops) officer alang 
sa laing buluhaton. Nag-atiman ko 

og sagunson nga mga gisangun nga 
misyon. Aron makahimo sa gikina-
hanglan nga gidaghanon sa mga flight 
crew, napugos ko sa pagkanselar sa 
pagbansay, paghunong og pipila ka 
kalihokan sa squadron ug pagkanselar 
sa mga bakasyon nga giplano pipila 
na ka bulan ang milabay.

Ang mga aircrew mobiya alang sa 
gimando nga 21 ka adlaw nga biyahe 
nga dunay gamayng kahigayunan nga 
makapauli og sayo. Ug sa dihang ang 
akong ops officer ug laing assistant 
ops officer mibalik, lisud ang pagpa-
ngatarungan nganong magpabilin ko 
alang sa kalihokan sa pamilya. Unsa-
on nako sa pagpahayahay nga daghan 

SA LABING DALING PANAHON
Ni Richard L. Bairett Jr.

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

Nagkinahanglan og usa ka butang nga talagsaon aron makapauli ko alang sa 
bunyag sa akong anak nga babaye.

man gani kaayo ko og gipasakripisyo 
sa uban?

Naglibug kaayo ko. Naningkamot 
ko kanunay nga unahon ang akong 
pamilya kay sa akong trabaho, apan 
talagsaon kini nga mga kahimtang, 
ug duna usab akoy katungdanan 
nga moserbisyo sa akong nasud. 
Ang akong ops officer, bisan dili 
miyembro sa Simbahan, nakasabut 
sa kaimportante niini nga kalihokan 
sa akong pamilya ug mitugot kanako 
sa paghimo og kaugalingon nakong 
desisyon. Human sa daghan nga pag-
ampo ug panaghisgot sa pamilya, 
akong gibuhat kon unsay akong  
gibati nga husto ug gi-iskedyul 
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ang akong pagkuyog sa sunod nga 
misyon.

Sa dihang ang akong crew gipahi-
balo alang sa misyon nga magsugod 
sa Lunes sa buntag, morag walay 
kahigayunan nga makabalik ko alang 
sa bunyag sa akong anak nga babaye 
inigka-Sabado. Mobiyahe mi ngadto 
sa dapit nga kuhaanan og karga-
mento, dayon sa usa ka pahulayanan 
nga base, diin gikinahanglan mi nga 
mopahulay sa dili pa mobiyahe pag-
usab. Human niana mobiyahe mi 
ngadto sa laing dapit ug mopahulay, 
dayon mohatud og kargamento ngad-
to sa layo kaayo nga dapit, ug inig-
balik og biyahe, mohunong na usab 
aron mopahulay ang crew, ug mopa-
uli aron sa pagkolekta og dugang 
pa nga kargamento ug mobalik na 
usab. Kasagaran nagkinahanglan og 
dili mominos sa pito ka adlaw aron 
makompleto kini nga buluhaton sa 
usa ka higayon, apan nasayud ko 
nga ang akong pamilya nag-ampo 
nga makauban ko og balik. Ang ilang 
hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo 
nakatabang nako nga makabaton og 
hugot nga pagtuo, ug diha-diha dayon 
naklaro nga dili kini usa ka kasagaran 
nga misyon.

Una, imbis nga mohunong og usa 
ka adlaw o duha, ang among mis-
yon gisangunan nga mag-air-refuel 
ug magpadayon nga walay hunong 
paingon sa among unang internas-
yonal nga lokasyon. Dayon, human 
sa minimum nga panahon sa legal 
nga pagpahulay sa crew, gipahibalo 
mi nga paadtuon sa laing misyon ug 
mobalik ngadto sa layo nga lokasyon 
nga dad-an sa kargamento. Ang pag-
diskarga sa ekipo ug ground-refuel-
ing sa among destinasyon maayo ra 
gayud, ug human sa laing minimum 
nga panahon sa pagpahulay sa crew, 
gipahibalo mi nga pabalikon diretso 
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sa among home base. Mamauli na mi 
sulod lang sa usa ka adlaw!

Sobra ang akong kalipay nga sulti-
han ang akong pamilya nga hapit na 
ko makauli. Apan dayon ang akong 
asawa misulti nako nga ang tuluma-
non sa bunyag bag-o lang gibalhin 
gikan sa alas 5:00 sa hapon ngadto sa 
alas 2:00 sa hapon aron masulod ang 
kalihokan sa kabatan-onan sa stake. 
Akong gitawag ang among airlift stage 
manager ug mipasabut sa sitwasyon. 
Human sa usa ka mubo nga kahilum, 
mitubag siya nga dunay igong maga-
mit nga mga crew aron mauswag ang 
sunod namong biyahe hangtud sa alas 
5:00 sa hapon sa Sabado—ang oras 
nga ang tulumanon sa bunyag orihinal 
nga naiskedyul nga sugdan!

Sa biyahe pauli, samtang miagi 
mi sa kabukiran duol sa akong pani-
malay, akong nakita nga ako dunay 
usa pa ka pagsulay sa pagtuo nga 
nahabilin: ang mga suga sa siyudad 
natabunan sa gabon. Mao kini ang 
pinakagrabe nga visibility nga akong 
nasulayan sukad sa akong pagpatugpa 
og eroplano. Dali kaming mihimo og 
plano nga mobalhin ngadto sa lain 
nga tugpahanan kon gikinahanglan, 
mikompleto sa among mga checklist, 
ug mipaubos aron tan-awon kini.

Samtang kami nagdali padulong sa 
tugpahanan sa 200 ka pye (60 m) iba-
baw sa level sa yuta, hingpit kaming 
nalibutan sa gabon. Sa kalit lang, sa 
paglapas sa 120 ka pye (37 m), dihay 
usa ka gisugaan nga tugpahanan sa 
among atubangan, ug pipila ka segun-
do ang milabay kami luwas na nga 
nakatugpa. Ang tanan nakaginhawa 
na gayud.

Ang wala damha nga sunod-sunod 
sa daw sulagma nga mga panghitabo 
nakapahimo sa akong crew sa pagpa-
higayon og daghang hugna nga pag-
biyahe ngadto sa pikas nga bahin sa 

kalibutan ug pabalik sa labing daling 
panahon, ug nakahimo sa pagpauli 
alang sa usa ka mubo nga panahon 
nga mitukma sa bunyag sa akong 
anak nga babaye. Pinaagi sa tabang 
sa Ginoo nakahimo ko sa pagtuman 
sa akong katungdanan sa akong 
nasud, sa akong squadron, ug labaw 
sa tanan sa akong pamilya. Samtang 
ang kinabuhi magpadayon ra unta 
kon gikinahanglan namong i-iskedyul 
og usab ang bunyag sa among anak 
nga babaye, ang Langitnong Amahan 
mipahibalo namo nga Siya nahigugma 
namo ug nakadungog sa among mga 
pag-ampo. Gihatagan Niya ang akong 
anak nga babaye og handumanan 
niadtong milagroso nga mga panghita-
bo isip usa ka pagsaksi nga Siya nahi-
gugma kaniya, ug ang akong asawa 
ug ako nakabaton og mas lig-on nga 
pagsaksi nga “bisan unsa nga kamo 
mangayo sa Amahan diha sa akong 
ngalan, nga matarung, magtuo nga 
kamo makadawat, tan-awa kini ihatag 
nganha kaninyo” (3 Nephi 18:20). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa California, USA, sa 
panahon niini nga kasinatian.
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Sa wala pa siya masakit og Alzhe-
imer, ang akong amahan kanu-

nayng dunay andam nga istorya o 
mga kanta alang sa iyang mga anak. 
Nakahinumdom ko niya nga magling-
kod sa iyang dako nga lingkuranan 
sabakon niya ang akong manghud 
nga lalaki samtang mabati ang iyang 
nindot nga tingog sa tibuok kwarto sa 
mga istorya sa iyang pagkabatan-on—
tanan gikan sa pag-atiman sa mga 
baka uban sa iyang iring nga magpa-
tong sa iyang abaga hangtud sa pag-
dailos sa pula nga bato sa Escalante, 
Utah, USA. Dayon, kon magduka na 
ang akong manghud nga lalaki, ang 
mga istorya mohunong na, ug mosu-
god ang kinawboy nga awit:

Katulog na gamay kong kawboy,
Ang Langitnong Amahan nagban-

tay nimo.
Kahibalo kaba nga tingkatulog na, 

ang adlaw natapos na.
Mao nga katulog na, gamay kong 

kawboy.1

Karon ang akong manghod nga 
lalaki usa na ka amahan, ug ang 
akong papa anaa sa hospital sa San 
Diego, California, USA. Bisan og 
nakakita siya og punoan sa palmira, 
maghunahuna siya nga mao ang  
usa ka batang lalaki nagpaagas sa 
tubig sa irigasyon ngadto sa mga 
tudling sa mais, mga kamatis, ug 
mga beans. Apan dili kana siya. Siya 
himatyon na.

Sa kada adlaw, ang akong inahan, 
mga igsoong mga lalaki ug igsoong 
babaye mag-alirung sa iyang higda-
anan. Ang akong inahan mitawag 
kanako sa akong balay sa kabukiran 
sa Utah, USA. Iya kong sultihan nga 
kon iyang pakit-on si papa sa kara-
ang mga litrato sa pamilya, mopa-
hiyum ang iyang luoy nga nawong. 
Sa lain nga higayon, iyang mga 
igsoon, nga dugay nang namatay 
magbalik balik sa iyang hunahuna ug 
kasingkasing. Maningkamot siya nga 
makakaon si papa, apan mobalibad 
siya. Mosulti siya nga ang iyang mga 

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

igsoong lalaki nakakuha og isdang 
pugapo ug kinahanglan niyang 
atimanon ang mga kabayo sa dili pa 
manihapon.

Tagsa-tagsa kami nga nagka-uyon 
nga uban sa kahibalo nga kon siya 
mobiya na niining kinabuhia, ang 
among papa “dad-on sa panimalay 
ngadto niana nga Dios kinsa mihatag 
[kanato] sa kinabuhi,” nga “paraiso, 
. . . diin [siya mo] pahulay gikan 
sa tanan [niya] nga mga kasamok 
ug tanan nga kabalaka ug kasubo” 
(Alma 40: 11–12).

Akong gitawag ang akong inahan  
ug iyang gihatag ang telepono sa 
akong papa. Sa akong katingala, misu-
god siya sa pag-awit ngari kanako: 
“Katulog na gamay kong kawboy, sam-
tang ang imong Langitnong Amahan 
nagbantay kanimo.”

Naghunahuna ko kon ang akong 
papa nakaila pa ba nga ako kini. 
Tingali dili na, apan kini nga kan-
ta midulot sa akong kasingkasing. 
Nakahilak ko sa pagpasalamat 
alang niining malumo nga kalooy 
sa akong Langitnong Amahan ug sa 
Iyang plano sa kaluwasan. Sa wala 
madugay pagkahuman sa kanta,  
ug naghunahuna ko sa mga mata  
sa akong papa nga nagsugod na sa 
pagpiyong. Nawala na ang higayon, 
apan akong nakaplagan ang pagla-
um diha sa kahibalo nga ang kama-
tayon kabahin sa plano sa Dios  
aron pagdala kanato pauli ngadto 
Kaniya. Nagtuo ko sa plano sa Dios 
ug sa Iyang gugma alang kanato 
ingon nga kita moagi gikan niining 
kinabuhia. Akong gihunghong, 
“Goodnight, Pa. Katulog na. Ang 
atong Langitnong Amahan nagban-
tay kanimo.” ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Tanawa sa Jack Scholl ug Jerome M. K.,  

“My Little Buckaroo” (1937).

BINANTAYAN SA ATONG 
LANGITNONG AMAHAN
Ni LaRene Porter Gaunt
Mga Magasin sa Simbahan
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Isip usa ka sakop sa German nga 
militar, kapin sa katunga sa 1999 nga 

didto ko sa Sarajevo, ang ulohan sa 
Bosnia ug Herzegovina. Miabut ang 
akong assignment sa military nga 
dunay dagkong mga hagit ug mga 
tag-as nga mga oras, apan kanunay 
akong mogahin og panahon aron 
motambong sa simbahan sa usa 
ka gamay nga chapel nga gigamit 
sa nagkalain-laing denominasyon 
diha sa kampo nga dunay 750 nga 
kapasidad.

Sa dihang miabut ko sa chapel 
usa ka Dominggo sa hapon, akong 
nakita nga gitrangkahan ang pultahan. 
Akong nahibaloan nga ang ubang 
mga miyembro sa Simbahan diha 
sa kampo mibalhin na. Nasagmuyo 
ko tungod kay ako nagdahum 
nga makasimba ug makaambit sa 
sakrament. Sa wala pa moadto sa 
Sarajevo, na-busy ko sa pagserbisyo 
isip presidente sa branch sa 
Germany ug regular nga makaambit 
sa sakrament.

Pipila ka semana ang milabay 
gitahasan ko sa pag-uban sa akong 
heneral sa pagbisita ngadto sa usa ka 
American division. Atol sa pagpani-
udto, usa ka kapitan nga Amerikano 
nga nakakita nako nga nakig-istorya 
sa ubang mga sundalo nangutana kon 
ako usa ba ka miyembro sa Simbahan. 
Paghuman nga akong siyang gisulti-
han, iyang gihatag ang akong panga-
lan ug impormasyon sa pagkontak 

NAG-INUSARANG PAGSERBISYO  
DIDTO SA SARAJEVO
Ni Armin Wilhelm

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

Ma-Dominggo, mag-inusara ko magkanta, mag-ampo, ug maghatag og 
mga pakigpulong. Ang ubang mga miyembro magsugod ba kaha usab sa 
pagtambong sa miting?

ngadto sa usa ka senior group lider sa 
Simbahan didto.

Sa wala madugay usa ka Brother 
Fisher ang mikontak nako. Human sa 
usa ka interbyu, siya mi-set apart nako 
isip usa ka group lider sa Simbahan sa 
Sarajevo uban sa tahas nga maghimo 
og usa ka grupo. (Ang grupo mao ang 
usa ka unit sa Simbahan sa mga base 
sa militar, sama sa usa ka branch.)

Gisugdan nako sa pagbutang og 
mga oras sa miting diha sa mga bul-
letin board ug nagpadala og mga 
imbitasyon, naglaum nga makakita 
og uban pang mga Santos sa Ulahing 
mga adlaw sa baraks sa militar didto 
sa Sarajevo. Sulod sa unang pipila 
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ka semana, wala pay laing tawo ang 
mitambong. Mao nga ma-Dominggo, 
mag-inusara ko nga magkanta, mag-
ampo, ug maghatag og mga pakig-
pulong. Nagsunod sa mga sumbanan 
sa Simbahan alang sa mga lider ug 
mga sakop sa militar, nakahimo ko og 
pagpanalangin ug pag-ambit sa sakra-
ment kon walay ikaduha nga tighupot 
sa priesthood. Nakahatag kini kanako 
og dakong kalipay.

Ako nag-inusarang mipahigayon 
sa mga miting sa Iningles aron akong 
mapalambo ang akong mga kahanas 
sa pinulongan nga English. Ang unang 
pakigpulong nga akong gihatag 
mahitungod ni Joseph Smith. Walay 
usa nga makita diha sa kwarto, apan 
akong nabati ang presensya sa uban. 
Ang Espiritu Santo milig-on kanako ug 
mipadayag ngari kanako kon unsa ka 
importante nga masugdan ang buhat 
sa Ginoo niini nga dapit.

Pipila ka semana human nakong 
gipahigayon ang akong unang miting 
sa Dominggo, usa ka batan-ong 
sundalo nga Amerikana misulod sa 
chapel. Nabunyagan siya pipila pa 
lamang ka bulan ang milabay. Malipa-
yon kaayo ko! Duha ka semana ang 
milabay, lain na usab nga sister ang 
miabut. Dayon duha ka brother ang 
miabut. Sa tabang sa Ginoo, ang Sim-
bahan misugod sa pagtubo diha  
sa Sarajevo.

Karon ang Simbahan aduna nay 
usa ka branch sa Sarajevo. Samtang 
akong handumon ang akong pana-
hon didto, makapamalandong ko sa 
dungog nga nahatag sa Ginoo kana-
ko sa pagsebisyo sa usa ka espesyal 
nga paagi—nga usa ka tipik sa Iyang 
buhat ug sa pagkasayud nga “gikan sa 
gagmay nga mga butang magagikan 
ang mga dagko” (D&P 64: 33). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Rhineland- 
Palatinate, Germany.
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1. Ang Kaimportante sa Relihiyon sa 
Tibuok Kalibutan

Ang kagawasan sa relihiyon mao ang usa 
ka tibuok kinabuhi nakong tinguha. Akong 
unang pagmantala isip usa ka batan-ong pro-
pesor sa balaod sa Unibersidad sa Chicago 
54 na ka tuig ang milabay mao ang usa ka 
basahon nga akong gi-edit bahin sa relasyon 
tali sa simbahan ug estado sa Estados Unidos.1

Karon, mas labaw pa niana, walay usa 
kanato ang mahimong mobaliwala sa kaim-
portante sa relihiyon sa tibuok kalibutan— sa 
politika, panagbangi sa resolusyon, ekonomi-
kanhong kalamboan, makatawhanong kahu-
payan, ug uban pa. Kawaloan ug upat ka 
porsyento sa populasyon sa kalibutan naila 
uban sa usa ka partikular nga relihiyon,2 gani 
77 ka porsyento sa mga lumulupyo sa kalibu-
tan nagpuyo sa mga nasud nga may mga taas 
o taas kaayo nga mga restriksyon sa kagawa-
san sa relihiyon.3 Ang pagsabut sa relihiyon 
ug sa relasyon niini ngadto sa tibuok kalibu-
tan nga mga problema ug sa mga gobyerno 
importante sa pagpaningkamot sa pagpalam-
bo sa kalibutan diin kita nagpuyo.

Bisan tuod ang kagawasan sa relihiyon 

wala mahibaloi sa kadaghanan sa kalibutan 
ug gihulga sa sekular ug ekstrimista sa kali-
butan, ako mamulong kabahin sa sulundon 
nga mga kagawasan nga gitinguha sa relihi-
yon sa pagpanalipod mga hinatag sa Dios ug 
tiunay apan giimplementar pinaagi sa nag-
kauyon nga mga relasyon uban sa gobyerno 
nga nagtinguha sa kaayohan sa tanan nilang 
mga lumulupyo.

Agi og sangputanan, ang usa ka gobyerno 
kinahanglang mag-angkon og kagawasan sa 
relihiyon alang sa mga lumulupyo niini. Sa 
gipamulong sa artikulo 18 sa United Nation 
sa impluwensyal nga Universal nga Pama-
hayag sa Tawhanong Katungod, “Ang tanan 
dunay katungod sa kagawasan sa hunahuna, 
konsensya ug relihiyon; kini nga katungod 
naglakip sa kagawasan sa pagbalhin sa 
iyang relihiyon o tinuohan, ug kagawasan, 
mag-inusara man o sa komunidad kauban 
ang ubang tawo ug sa publiko o pribado, 
sa pagpakita sa iyang relihiyon o tinuohan 
pinaagi sa pagtudlo, paghimo, pagsimba ug 
sa pagpahigayon.” 4

Ang susama nga mga responsibilidad sa 
relihiyon, pinaagi sa iyang mga sumusunod, 

Mahinungdanon nga Tahas sa  
Ni Elder  
Dallin H. Oaks
Sa Korum sa 
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

Kapin sa 30 ka tuig na, ako usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles ni Jesukristo. Sigun sa gimando 
sa atong Unang Kapangulohan, kita modumala sa atong tibuok kalibutan nga Simbahan sa dul-an 16 ka 
milyon ka mga miyembro sa sobra 30,000 ka mga kongregasyon. Kita motudlo ug mopamatuod sa 
pagkabalaan ni Jesukristo ug sa Iyang priesthood ug sa kahingpitan sa Iyang doktrina. Ang katalagsaon  
sa atong doktrina mao ang atong kahibalo nga ang Dios nagpadayon sa pagtawag og mga propeta ug 
mga apostoles sa pagdawat og pagpadayag ug sa pagtudlo kon unsaon sa pagsunod sa Iyang mga 
sugo diha sa mga kahimtang sa atong panahon.

Si Elder Oaks mihatag niini nga pakigpulong niadtong Hunyo 9, 2016, sa Oxford University sa England atol 
sa usa ka symposium kabahin sa kagawasan sa relihiyon.

Relihiyon sa Tibuok Kalibutan



Mahinungdanon nga Tahas sa  

Dili kita 
mawad-an sa 
impluwensya 
sa relihiyon sa 
atong pang-
publiko nga 

kinabuhi kon 
dili seryosong 

mabutang 
sa kakuyaw 
ang tanan 

natong mga 
kagawasan.

Relihiyon sa Tibuok Kalibutan
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kinahanglan nga magsunod sa mga balaod ug motahud sa 
kultura sa nasud nga mikuha sa kagawasan niini. Kon gisi-
guro ang relihiyoso nga kagawasan, ang ingon nga tubag 
mao ang utang sa pagpasalamat nga malipayong mibayad.

Kon adunay managsama nga pagdawat ug paggamit 
niining kinatibuk-ang mga baruganan, wala kinahanglana 
kining mga panaghisgutan sa kagawasan sa relihiyon. Apan 
sama sa nahibaloan natong tanan, ang atong kalibutan 

kagawasan sa relihiyon sa pagtudlo sa mga simbahan, 
mga sinagoga, ug mga mosque, samtang naglimud sa  
paggamit sa relihiyosong mga pagtuo sa publiko. Ang 
maong mga pagsulay siyempre mosupak sa pasalig sa 
Unibersal nga Deklarasyon sa katungod sa pagpaki-
ta sa relihiyon o tinuohan “sa publiko o pribado.” Ang 
kagawasan sa paggamit sa relihiyon kinahanglan gayud 
usab buhaton kon ang mga tumutuo molihok isip usa ka 
komunidad, sama sa ilang mga paningkamot sa edukas-
yon, medisina, ug kultura.

2. Ang Sosyal nga mga Hiyas sa Relihiyon
Ang relihiyosong mga tinuohan ug mga binuhatan usab 

gisaway ingon nga walay katarungan ug supak sa importan-
te nga mga tumong sa panggamhanan ug sa sosyal. Siyem-
pre, ako, nagtuo nga ang relihiyon talagsaon nga bililhon sa 
katilingban. Sama sa usa ka ateyista nga miangkon diha sa 

gilibog sa panagsumpaki niining kinatibuk-ang mga baru-
ganan. Sama pananglit, inila nga mga tingog mao karon 
ang naghagit sa tibuok nga ideya sa talagsaong proteksyon 
sa relihiyon. Usa sa mao nga basahon nagdala sa ulohan 
Freedom from Religion (Kagawasan sa Relihiyon), ug 
ang lain, Why Tolerate Religion? (Nganong Gitugot ang 
Relihiyon?)5

Ang ubang mga tingog nagtinguha sa pagbaliwala 
sa relihiyon ug sa mga tumutuo, sama sa paglimit sa 

usa ka bag-o nga basahon, “Ang usa ka tawo dili kinahang-
lan nga usa ka relihiyosong tumutuo aron makasabot nga 
ang pinakagimithi sa sibilisasyon sa Kasadpan gibase sa reli-
hiyon, ug magpakabana nga ang pagkadugta sa relihiyosong 
pagsaulog mopahuyang niadtong mga mithi.” 6 Usa niadtong 
“mga pinakagimithi” mao ang konsepto sa tiunay nga tawha-
non nga kaligdong ug bili.

Ania ang ubang pito ka mga ehemplo sa sosyal nga mga 
hiyas sa relihiyon:

1. Kadaghanan sa labing mahinungdanong moral nga 
kalamboan sa Kasadpan nga sibilisasyon nadasig pinaagi 
sa relihiyosong mga baruganan ug nadani sa opisyal nga 
pagdawat pinaagi sa pagsangyaw diha sa pulpito. Mao nga 
uban sa pagwagtang sa pagbaligya og ulipon sa Pangagam-
hanan sa British, ang Pagluwas nga Pagpahayag sa Estados 
Unidos, ug ang kalihokan sa Sibil nga mga Katungod sa 
katapusang katunga sa siglo. Kini nga mga kalamboan dili 
dinasig ug natandog pinaagi sa sekular nga mga pamatasan 
apan gidala ilabi na sa mga tawo nga adunay tin-aw nga 
relihiyosong panan-awon sa unsay matarung sa moral  
nga paagi.

Kadaghanan sa labing mahinungdanong moral nga 
kalamboan sa Kasadpan nga sibilisasyon nadasig pinaagi 
sa relihiyosong mga baruganan ug nadani sa opisyal nga 

pagdawat pinaagi sa pagsangyaw diha sa pulpito.

Clockwise gikan sa walang bahin sa taas: Mother Teresa, Dr. Martin 
Luther King Jr., U.S. President Abraham Lincoln, Bishop Desmond Tutu, 
William Wilberforce.
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2. Sa Estados Unidos, ang atong dako kaayo nga pri-
badong sektor sa mga buhat sa kalooy—edukasyon, mga 
ospital, pag-atiman sa kabus, ug dili maihap nga ubang 
charities nga bililhon kaayo—nagsugod ug gipasiugdahan 
sa labing makahuluganon nga relihiyoso nga mga organi-
sasyon ug relihiyoso nga mga tinguha.

3. Ang mga katilingban sa Kasadpan wala kaayo magli-
hok pinaagi sa kinatibuk-ang pagpatuman sa mga balaod, 
nga mahimong dili praktikal, apan ang pinakaimportante 
pinaagi sa mga lumulupyo kinsa boluntaryong nagsunod 
sa dili matuman tungod sa ilang mga sumbanan sa sulod 
sa eksakto nga kinaiya. Alang sa kadaghanan, relihiyoso 
nga pagtuo kini diha sa husto ug sayop ug sa gipaabut nga 
pagkamay-tulubagon ngadto sa mas taas nga gahum nga 
makahimo og ingon ka boluntaryo nga pamalaod sa kau-
galingon. Gani, ang relihiyosong mga mithi ug katinuod sa 
politika adunay lig-ong relasyon sa pagsugod ug pagpa-
tunhay sa mga nasud sa Kasadpan nga 
dili mawala kanato ang impluwensya 
sa relihiyon sa atong pangpubliko nga 
kinabuhi nga dili mabutang sa kakuyaw 
ang atong tanan nga mga kagawasan.

4. Uban sa ilang pribado nga katug-
bang, ang relihiyosong mga organisas-
yon nagserbisyo isip tigpamalandung 
nga institusyon sa pag-impluwensya ug 
pagpugong sa nilapas nga gahum sa 
gobyerno sa mga indibidwal ug priba-
dong mga organisasyon.

5. Ang relihiyon nagdasig sa daghan nga mga tumutuo 
sa pagserbisyo sa uban, diin, sa kinatibuk-an, nagtugyan og 
dako nga kaayohan sa mga komunidad ug mga nasud.

6. Ang relihiyon naglig-on sa sosyal nga mga kondisyon 
sa katilingban. Ingon sa gitudlo ni Rabbi Jonathan Sacks: 
“Ang [relihiyon] nagpabilin nga labing gamhanan nga 
tigtukod sa komunidad nga nahibaloan sa kalibutan. . . . 
Ang relihiyon mao ang pinakamaayo nga tambal sa pag-
kaindibidwal sa pumapalit. Ang ideya nga ang katilingban 
makahimo ra bisan wala kini mao ang katugbang sa unsay 
nahitabo sa nangagi.” 7

7. Sa katapusan, si Clayton M. Christensen, usa ka Santos 
sa Ulahing mga Adlaw kinsa gikonsiderar isip usa ka tibu-
ok kalibutan nga “lider sa ideya” sa pagdumala og negosyo 
ug pagpangusab,8 misulat nga “ang relihiyon mao ang 
pundasyon sa demokrasya ug kauswagan.” 9 Daghan pa 
ang masulti mahitungod sa positibo nga tahas sa relihiyon 
sa kalamboan sa ekonomiya.

Ako nagtuo nga ang relihiyosong mga pagtulun-an ug 
ang relihiyosong gidasig nga mga lihok sa mga tumutuo 

importante sa katilingban nga gawasnon ug mauswagon ug 
padayon nga may katungod sa espesyal nga legal nga mga 
proteksyon.

3. Ang Katugbang nga mga Responsibilidad  
sa Relihiyon

Sa pagkakaron ako nakapamulong lamang sa mga 
responsibilidad sa mga gobyerno sa relihiyosong mga 
tumutuo ug mga organisasyon. Maghisgut ko karon sa 
katugbang nga mga responsibilidad nga ang mga reli-
hiyon ug mga tumutuo nagkulang ngadto sa ilang mga 
gobyerno.

Niadtong kinsa nakatagamtam sa ilang proteksyon, sa 
dayag ang mga gobyerno adunay katungod sa pagpaabut 
sa pagsunod sa mga balaod ug pagtahud sa kultura. Ang 
mga gobyerno adunay usa ka nagpatigbabaw nga interes 
sa pagpanalipod sa seguridad sa ilang nasudnong utlanan 

ug sa pagpanalipod sa panglawas ug 
kaluwasan sa ilang mga lumulupyo.  
Sila dayag lang adunay katungod sa 
pag-insister nga tanan nga mga orga-
nisasyon, lakip sa mga relihiyon, mag-
likay sa pagtudlo og kalagot ug mga 
buhat nga mahimong moresulta sa 
kasamok o uban pang mga kriminal 
nga mga lihok ngadto sa uban. Walay 
nasud nga nagkinahanglan og santu-
waryo sa mga organisasyon nga nag-
pasiugda og terorismo. Ang kagawasan 

sa relihiyon dili babag sa gahum sa gobyerno sa bisan unsa 
niini nga mga kahimtang.

Karon ang magkatugbang nga mga kalihokan sa reli-
hiyon ug gobyerno grabe nga gisulayan sa Europe. Ang 
grabe nga pagsaka sa mga refugee nga kasagaran Muslim 
og tinuohan ug kultura sa mga nasud sa nagkalain-laing 
kultura ug nagkalain-laing relihiyon klaro nga nagmug-
na og seryoso nga mga hagit sa politika, kultural, sosyal, 
pinansyal, ug relihiyon.

Unsay matampo sa relihiyon ug sa relihiyoso nga mga 
organisasyon aron sa pagtabang sa mga refugee ug sa mga 
nasud nga midawat kanila—mubo nga termino ug taas nga 
termino? Nasayud kita nga ang ubang mga propesyonal 
nagduha-duha sa tahas sa relihiyoso nga mga organisasyon, 
gani ang uban nagtan-aw sa relihiyon isip usa ka maka-
balda nga impluwensya. Maningkamot ko nga dili mosuk-
wahi sa mga opinyon base sa mga kamatuoran nga dili ko 
pamilyar. Mopakigbahin lang ko sa mga polisiya ug kasi-
natian sa Simbahan ni Jesukirsto sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw, diin ako nagtuo nga ihulagway ang positibo 

Ang mga refugee mitabok gikan sa border sa 
Syria ngadto sa Turkey.
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nga impluwensya nga ang relihiyoso nga mga organisasyon 
adunay, mubo nga termino ug taas nga termino.

Kita nga nailhan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
o Mormons, sa literal nagbuhat sa pagtulun-an ni Kristo 
nga kinahanglan kitang mohatag og pagkaon sa gigutom 
ug kapuy-an sa dumoloong (tan-awa sa Mateo 25: 35). 
Kita usab gidumala og moderno nga pagpadayag gikan 
sa samang tinubdan “hinumdumi diha sa tanan nga mga 

Kita naglikay sa usa sa mga pagsupak sa relihiyoso nga 
mga organisasyon pinaagi sa grabing pagbulag sa atong 
tawhanong mga serbisyo gikan sa atong tibuok kalibutan 
nga misyonaryo nga mga paningkamot. Ang atong taw-
hanon nga tabang gihatag sa walay pagtagad kon asa ka 
nahisakop nga relihiyon tungod kay gusto nato nga ang 
atong misyonaryo nga mga paningkamot madawat ug 
makonsiderar nga walay impluwensya gikan sa pagpugos 
o pagkaon o sa uban nga mga pabor.

4. Unsa Ang Mahimo sa mga Simbahan?
Unsa ang mahimo sa mga organisasyon sa simbahan 

agig dugang sa unsay mahimo sa United Nations o indi-
bidwal nga mga nasud? Sa pag-usab, ako nagpasabut sa 
kasinatian sa atong Simbahan. Samtang ang atong pagka-
miyembro—katunga sa Estados Unidos ug katunga sa laing 
dapit—gamay ra og kapasidad sa pagtabang, kita adunay 

butang ang kabus ug ang timawa, ang masakiton ug ang 
nag-antus, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga 
butang, ang mao dili akong tinun-an” (D&P 52:40).

Ang pag-atiman sa kabus ug sa timawa dili opsyonal o 
panagsa nga higayon sa atong Simbahan. Gibuhat kini nato 
sa tibuok kalibutan. Sama pananglit, sa tuig 2015 kita adu-
nay 177 ka emerhensya nga mga proyekto sa 56 ka mga 
nasud. Agig dugang, kita adunay gatusan ka mga proyekto 
nga nakabenepisyo sa sobra sa usa ka milyon ka mga tawo 
sa pito ka mga kategoriya nga tabang, sama sa limpyo nga 
tubig, bakuna, ug pag-atiman sa mata. Kapin sa 30 ka tuig, 
ang bili niini nga mga paningkamot nakagahin og mga U.S. 
$40 ka milyon kada tuig.

tulo ka mahinungdanong kaayohan nga makapalambo sa 
atong impluwensya.

Una, ang mga tradisyon sa pagserbisyo sa atong mga 
miyembro naghatag kanato og usa ka kapanguhaan sa 
mapasaligon ug sinati nga mga boluntaryo. Sa paghubad 
niana ngadto sa numero, sa 2015 ang atong mga bolunter 
midonar og kapin sa 25 ka milyon ka oras sa pagtrabaho 
sa atong welfare, tawhanon, ug ubang mga proyekto sa 
Simbahan,10 walay pag-ihap sa unsay nahimo sa atong mga 
miyembro sa tago.

Ikaduha, pinaagi sa mga kontribusyong pinansyal sa 
atong mga miyembro sa tawhanon nga mga kalihokan, 
kita naghatag sa atong kaugalingon nga mga pundo. 
Samtang kita adunay abilidad sa pagpadagan og indepen-
dente nga burokrasya nga mga estraktura ug pag-apud- 
apod, kita usab naghinam-hinam sa pagpakigsabut sa 
atong mga paningkamot uban sa indibidwal nga mga 
gobyerno ug sa mga ahensya sa mga Nasud sa Estados 
alang sa labing dako nga epekto. Kita motawag kanila 
sa pagtan-aw kanunay sa kalig-on sa relihiyoso nga mga 
organisasyon.

Ang relihiyosong mga pagtulun-an ug ang relihiyosong 
gidasig nga mga lihok sa mga tumutuo importante sa 

katilingban nga gawasnon ug mauswagon ug padayon nga 
may katungod sa espesyal nga legal nga mga proteksyon.
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Ikatulo, kita adunay organisasyon sa ordinaryong mga 
lungsuranon nga magamit dayon. Sama pananglit, sa tibuok 
kalibutan nga problema sa mga refugee, pagka Marso 2016 
ang atong Unang Kapangulohan ug ang atong Kinatibuk-
ang mga Presidente sa Relief Society, Young Women, ug 
Primary mipadala og mga mensahe ngadto sa mga miyem-
bro sa tibuok kalibutan nagpahinumdom kanila sa nag-
unang Kristiyano nga baruganan sa pagtabang sa kabus ug 
sa “dumuloong” taliwala kanato (Mateo 25: 35). Nagdapit 
sila sa mga babaye sa tanang edad sa pag-apil sa pagtabang 
sa mga refugee sa ilang lokal nga mga komunidad.11

Isip usa ka representante sa ehemplo sa mga tubag 
sa atong mga miyembro sa Uropa, usa ka gabii niadtong 
Abril 2016, kapin sa 200 ka Mormon nga tigum ug ilang 
mga higala didto sa Germany miboluntaryo ug miputos 
og 1,061 ka “welcome bag” alang sa mga bata nga nagpu-
yo sa unom ka mga sentro sa refugee sa Germany sa esta-
do sa Hessen ug Rheinland-Pfalz. Ang 
mga bag adunay bag-ong sinina, mga 
gamit sa panglimpyo, mga habol, ug 
mga suplay sa art. Usa sa mga babaye 
nga nangulo sa paningkamot miingon, 
“Samtang dili ako makausab sa subo 
nga hitabo nga nakapahimo [sa mga 
refugee] sa paglayas gikan sa ilang mga 
panimalay, ako makahimo og kalainan 
sa [ilang] mga palibot ug mahimo nga 
usa ka aktibo nga impluwensya sa 
[ilang] mga kinabuhi.”

Ania ang duha ka mga ehemplo sa 
atong pormal nga naorganisar nga tibuok kalibutan nga 
tawhanong mga paningkamot. Niadtong 2015, sa hingpit 
nga panag-uban sa gibase sa British AMAR Foundation, 

ang LDS Charities mitukod og primary health care nga 
mga center alang sa Yezidi nga minoriya sa amihanang 
Iraq, nga brutal nga gitarget sa ISIS. Kining health care nga 
mga center—kompleto sa ekipo sa laboratoryo, dinalian 
nga pag-atiman, parmasiya, ug ultrasound—naghatud og 
kahupayan ngadto sa populasyon nga nasakitan sa pisikal 
ug espirituhanon nga paagi. Sila mipadala og Yezidi nga 
mga propesyonal ug mga boluntaryo nga mitabang sa ilang 
kaugalingon nga mga tawo sa kultura nga sensitibo ang 
mga paagi.

Niadtong 2004 ang grabe nga linog ug ang miresulta 
nga tsunami sa Habagatang Asya niadtong Disyembre 
26 mipatay og 230,000 ka mga tawo sa 14 ka mga nasud. 
Ang atong LDS Charities miabut human sa usa ka adlaw 
ug mitrabaho og maayo sulod sa lima ka tuig. Ang grabe 
nga naapektuhan nga Banda Aceh nga rehiyon, ang atong 
charities mitukod og 900 ka permanente nga mga balay, 

24 ka sistema sa tubig sa balangay, 
15 ka mga eskwelahan sa elementarya, 
3 ka medikal center, ug 3 ka sentro sa 
komunidad nga midoble isip mosque. 
Dugang pa, kita mihatag og mga kopya 
sa balaan nga Koran ug mga hapin sa 
pag-ampo aron sa pagtabang sa mga 
komunidad sa ilang pagsimba.

Kini mao lamang ang pipila ka mga 
paghulagway sa bili sa relihiyon sa kul-
tura diin kita sa relihiyosong komunidad 
wala lamang nagpasiugda apan usab 
gusto og kagawasan sa relihiyon, diin 

kita nagkonsiderar nga maoy nag-unang kagawasan. ◼
Alang sa kompleto nga teksto ug video niini nga pakigpulong sa 
Iningles, adto sa mormonnewsroom.org.
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ANG MGA 
DOMINGGO 

ALANG SA MAS 
DAGHAN PA

Among nakita nga ang pagdapit ni Nikolai 
sa pagsunod sa mga baruganan sa ebang-
helyo mas epektibo kay sa pagsulti lamang 
kaniya mahitungod niini.

Daghang katuigan na ang milabay, samtang nagtrabaho 
isip usa ka mamaligyaay sa dalan sa usa ka gamay 
nga lungsod sa Poland, akong nahimamat ang usa ka 

tawo nga ginganlan og Nikolai Shaveko. Among nadisko-
brehan nga pareha mi nga gikan sa Chernigov, Ukraine, ug 
diha-diha dayon nagkahigalaay.

Sa katapusan akong nahibaloan nga si Nikolai walay 
lugar nga kapuy-an, mao nga ang akong asawa ug ako 
midapit kaniya nga mopuyo uban namo. Ang among 
apartment dili kaayo hayahay o komportable, apan kami 
adunay ekstra nga kwarto. Mapasalamaton siyang misugot 
ug mipuyo uban namo og taud-taud. Nagsugod siya sa 
pagkakita sa unsang paagi kami nagpuyo.

Walay Trabaho sa Dominggo?
Sama sa kadaghanan nga mga tigbaligya og 

mga gamit sa balay, kinahanglan kaming motrabaho og 
dugay ug maayo aron adunay igong kwarta aron mabuhi. 
Apan dili sama sa kadaghanan sa mga tawo, ang akong 
asawa ug ako dili motrabaho ma-Dominggo. Usa ka adlaw, 
nangutana si Nikolai kon ngano. Nganong molak-ang kami 
og trabaho ug mangwarta sa tibuok adlaw?

“Ang mga Dominggo wala himoa aron motrabaho o 
mangwarta,” giingnan nako siya. “Gihimo kini alang sa 
laing katuyoan.”

“Apan unsaon man ninyo nga makabayad sa pagkaon 
ug abangan kon dili kamo magtrabaho og pito ka adlaw 
matag semana?” nangutana siya.

Aron sa pagtubag sa iyang pangutana, gidapit namo siya 
sa pagsimba uban kanamo. Mao kadto ang iyang unang 
kasinatian nga makadungog kabahin sa Simbahan, ug wala 
dayon siya makasabut sa kaimportante niini. Nagtuo giha-
pon siya nga kami katingad-an tungod sa pagpili sa pag-
adto sa mga miting imbis mangwarta. Apan sukad niadto, Ni Alexei Chemezov
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kanunay na kaming nakig-istorya kaniya bahin sa atong 
tinuohan, ug sa hinay-hinay, nagka-interesado na siya.

Sulayi Kini, Makita Nimo
Nakakita si Nikolai namo nga nagpuyo kami sa unsay 

among nahibaloan nga tinuod. Nakakita siya sa mga pana-
langin nga miabut sa among kinabuhi. Oo, lisud ang pag-
pangita og igong kwarta aron mabuhi, apan nasayud kami 
nga husto kini ang pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay. 
Ug ang Ginoo mipanalangin kanamo. Kanunay kaming 
adunay igong kwarta alang sa mga butang nga among 
gikinahanglan. Nakapalig-on kana sa among pagpamatuod 
sa baruganan ug nakatabang kanamo nga mahimong mas 
maayo nga mga saksi ngadto ni Nikolai. Aduna kami pag-
tuo sa pagdapit kaniya, “Sulayi kini, ug makita nimo!”

Usa ka semana, gibuhat niya.
Imbis moadto sa trabaho, miadto siya sa simbahan uban 

kanamo. Wala siya maghunahuna nga posible ang pagtra-
baho lang og unom ka adlaw matag semana, apan tungod 
sa paglaum ug mga panalangin nga iyang nakita sa among 
kinabuhi, gisulayan niya kini.

Niana nga semana, sa iyang pag-ihap sa iyang kwarta, 
nasurprisa siya. Nakahimo siya og mas daghang kwarta 
niana nga semana kay sa kasagaran niyang gibuhat sa pag-
trabaho og pito ka adlaw sa usa ka semana!

Sulayi Usab ang Ikapulo
Mao usab ang nahitabo sa dihang naghisgot kami mahi-

tungod sa ikapulo. Sa sinugdanan, wala makasabut si  
Nikolai kon sa unsang paagi kami makahatag og 10 pors-
yento sa among kinitaan.

“Wala gayud akoy igo sa pagbuhat niana!” siya 
miinsister.

Igo ra kaming mikibo. “Kon sulayan nimo kini,  
makita nimo.”

Nagduda siya, apan sa hinay-hinay mipahiyom. “Daw 
sama kini sa dili pagtrabaho og ma-Dominggo,” miingon 
siya. “Kon mobayad ka sa imong ikapulo, may igo ka 
nga kwarta alang sa imong kaugalingon ug sa imong 
gikinahanglan.”PA
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Usa kadto ka dakong pagpadayag alang ni Nikolai. 
Nakakat-on siya sa iyang kaugalingon nga kon mosunod 
kita sa mga sugo sa Dios, ang Dios mopanalangin kanato 
ug moresulta ra alang sa atong kaayohan.

Sa dihang si Nikolai miuli sa Chernigov, iyang gidapit 
ang mga misyonaryo sa pagtudlo kaniya ug sa iyang pamil-
ya. Sa wala madugay siya ug ang iyang pamilya nagpa-
miyembro sa Simbahan. Unya, si Nikolai nagserbisyo isip 
presidente sa branch, ug ang iyang anak nga babaye miser-
bisyo og misyon sa Russia.

Ganahan kami nga makig-istorya ni Nikolai kabahin 
sa Simbahan, apan sa katapusan, ang pagdapit kaniya sa 
pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo mao ang mas 
gamhanan kay sa yano nga pagsulti kaniya mahitungod 
niini. Siya ug ang iyang pamilya nakabaton og pagpama-
tuod ug miusab sa ilang kinabuhi tungod kay sila mipili sa 
pagsunod sa mga kamatuoran sa ebanghelyo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa L’viv, Ukraine.

DALI UG TAN-AWA
“Kami [nagdapit] kaninyo sa pagpa-
mati sa gipahiuli nga mga kamatuo-
ran sa ebanghelyo ni Jesukristo aron 
kamo makatuon, makapamalandong, 
makaampo, ug makahibalo sa inyong 
kaugalingon kon kining mga butanga 

nga among gipakigbahin kaninyo tinuod.
“. . . Sama sa pagdapit ni Jesus sa duha sa Iyang mga 

disipulo nga ‘umari kamo ug makita ninyo’ (Juan 1:39), 
busa kami nag-awhag ninyo sa pag-ari ug tan-awa kon 
ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo nakadugang 
ug nakapalambo sa inyong gituohan nga tinuod.”
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
“Dali ug Tan-awa,” Liahona, Nob. 2014, 107.
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Pangalan gipugngan

A ko nagtubo sa Simbahan ug nabun-
yagan ug nakumpirmahan sa otso 
anyos. Ang ebanghelyo mao ang 

paagi sa kinabuhi alang kanako ug alang sa 
kadaghanan sa mga tawo nga naglibut kana-
ko. Ang Espiritu Santo pamilyar kaayo nako 
sa akong kinabuhi.

Sa dihang na-excommunicated ko, gibati 
nako nga mibiya nako ang pagbati. Gibati 
nako nga ang proseso sa akong panghunahu-
na nabalda ug mihinay, ug ang paghimo og 
desisyon makalibug ug lisud. Ako nabalaka 
ug naglisud nga mobati og kalinaw.

Wala gayud ako makaamgo nga ang 
pagkawala sa akong pagkamiyembro maka-
pausab sa hingpit sa akong kinabuhi. Dili 
na ko makasul-ob sa garment sa templo o 
makatambong sa templo. Dili na ko makaba-
yad sa akong ikapulo, makaalagad sa bisan 
unsa nga calling, makaambit sa sakrament, o 
makahatag sa akong pagpamatuod o maka-
ampo diha sa simbahan. Wala na koy gasa 
sa Espiritu Santo. Labing importante wala na 
koy relasyon sa pakigsaad uban sa akong 
Manluluwas pinaagi sa mga ordinansa sa 
bunyag ug sa templo.

Naglibug ko ug nahadlok. Ang akong tulo 
ka mga anak nianang higayuna 16, 14, ug 12. 
Sila akong mga kabilin, ug gusto kaayo ko 
nga mobilin kanila og panulundon sa pagla-
um. Nakigsulti ko nila ug miingon kanila nga 
kon ako mamatay sa dili pa ko mabunyagan 
pag-usab, gusto ko nga ilang ipahigayon ang 
ordinansa pag-usab alang nako kon mahimo 
na. Nahadlok ko nga dili na nako maangkon 
ang mga panalangin sa pagtuman sa akong 
mga pakigsaad sa bunyag, ug nabalaka ko  
nga dili na malimpyohan pag-usab.

Ang Akong Pagbalik sa Pagkaaktibo
Wala gayud akoy bisan unsa nga mga 

pangutana nga ang Simbahan tinuod ug nga 
ang ebanghelyo mao ang gusto nakong sun-
don sa akong kinabuhi, mao nga nagpadayon 
ko sa pagsimba. Gusto ko nga ang Langitnong  
Amahan masayud nga ako nahigugma Kaniya  
ug nga ako naguol sa akong mga aksyon. 
Misimba ko matag semana bisan tuod kini 
lisud kaayo. Ang ward dili komportable sa 
akong pagsimba, ug hapit walay usa nga 
makigsulti nako. Hinoon, usa ka espesyal 
nga batan-ong babaye nga dunay Down’s 

PAG-ANGKON  
PAG-USAB SA AKONG 

Pakigsaad
Akong nakat-unan nga mahalon ang akong 
mga pakigsaad human makasinati nga kini 

nawala human sa excommunication.
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syndrome nga ginganlan og Holly mahigugmaon kaayo. 
Matag Dominggo samtang mosulod ko sa chapel, modagan 
siya padulong nako, mogakos nako, ug moingon, “nindot 
kaayo nga nia ka! Gihigugma ko ikaw!” Gibati nako nga 
siya instrumento sa Manluluwas, nagpahibalo nako nga 
Siya nalipay nga didto ko.

Lisud kini ilabi na nga moagi ang sakrament nga dili 
makaambit tungod kay nasayud ko nga ako wala magda-
wat sa mga panalangin. Ang pag-ambit sa sakrament usa 
ka panalangin. Nindot kaayo nga makaangkon sa mga 
panalangin nga malimpyohan pinaagi sa gahum sa Manlu-
luwas ug Iyang maulaon nga sakripisyo, nga mapasaylo sa 
atong mga sala ug kasaypanan matag semana, ug sa pag-
pasalig og usab uban sa gugma ug pagkamatinud-anon sa 
pakigsaad nga atong gihimo sa kanunay mohinumdom sa 
atong Manluluwas ug mosunod sa Iyang mga sugo.

Tungod kay ang pagbayad sa akong ikapulo impor-
tante kaayo alang kanako, nag-set up ko og account  
sa bangko ug gisulod ang akong ikapulo matag bulan. 
Kinahanglan nga masayud ang Ginoo nga bisan tuod dili 
Siya modawat sa akong ikapulo karon, gusto pa gihapon 
ko nga mobayad niini. Nag-inusara ko niana nga panahon 
ug nagpadako sa akong tulo ka tin-edyer nga mga anak 
nga babaye, ug akong gibati nga ako nagkinahanglan sa 
mga panalangin sa pagpakita sa Ginoo sa akong kaandam 
sa pagbayad sa ikapulo, bisan tuod dili ko makahimo. 
Wala koy pagduha-duha nga gipanalanginan kami pag-
ayo tungod niini.

Mga Panalangin Gipahiuli
Ako gibunyagan pag-usab kapin sa usa ka tuig human 

sa akong excommunication. Pagkanindot nga mihaw-as 
gikan sa tubig nga nakahibalo nga si Jesus mao na karon 
ang akong manlalaban, akong kauban. Gibayran Niya ang 
akong mga sala, ug nahibalik na sa relasyon sa pakigsaad 
uban Kaniya. Napuno ako sa pasalamat!

Nadawat nako ang gasa sa Espiritu Santo pag-usab. 
Gibati nako pag-usab ang presensya: sa akong minahal 
nga higala nga mibalik! Gusto nakong paningkamutan og 
maayo nga dili makapasakit Kaniya aron dili na Siya mobi-
ya kanako.

Gisira nako ang account sa akong tithing, misulat og tse-
ke, ug madasigong mihatag niini ngadto sa akong bishop.

Paglabay sa lima ka tuig napahiuli na ang akong mga 
panalangin sa templo. Gibati nako nga nahuwasan ug 
mapasalamaton. Sa makausa gibati nako nga gihigugma 
ug napanalipdan sa gahum sa mga pakigsaad nga akong 
gihimo sa templo.

Karon nabugkos ko ngadto sa usa ka tawo nga nahigug-
ma nako, ug ako kaniya, ug naghiusa kami nga aktibong 
magtrabaho sa pagtukod sa among pagkabugkos isip 
usa ka relasyon sa pakigsaad nga molungtad hangtud sa 
kahangturan.

Ang Pagkaulipon sa Sala
Sulod sa 20 ka tuig sukad, usahay mibati ko og pagbati 

sa lawom nga mga kasaypanan nga misanap nako ug maoy 
hinungdan sa tumang kasakit ug kabalaka. Naghunahuna 
ko kon nahimo ba nako ang tanan sa paghinulsol ug napa-
saylo ba gayud ako. Sa bag-ohay lang pipila ka tuig ang 
milabay, ang akong mga pagbati mitukma sa gibati ni Alma 
nga Batan-on nga gihulagway sa Alma 36:12–13:

“Apan ako gisakit uban sa walay katapusan nga kahasol, 
kay ang akong kalag gisamok ngadto sa katapusan nga 
sukod ug gisakit uban sa tanan kong mga sala.

“Oo, ako nahinumdom sa tanan kong mga sala ug 
mga kadautan, diin ako gihasol uban sa mga kasakit sa 
impyerno; oo, ako nakakita nga ako misukol batok sa 
akong Dios, ug nga ako wala maghupot sa iyang mga 
balaan nga mga sugo.

Usa ka adlaw ako miluhod sa pag-ampo ug nangutana, 
“Amahan, nabuhat ba nako ang tanan? Buhaton nako kon 
unsay kinahanglan nakong buhaton, aron kini makuha 
gikan kanako.” Dayon naghulat ug naminaw ko sa akong 
kasingkasing.

Ang tubag miabut nga klaro kaayo: “Nabuhat nimo ang 
tanan.” Napuno ako sa putli nga kalipay. Dili ako maka-
hunong sa pagpahiyom, ug malipayong mga luha miagas. 
Tibuok adlaw akong nakaplagan ang akong kaugalingon 
nga napuno sa kalipay. Ang tanang kaulaw ug kahasol sa 
konsensya nawala alang sa kaayohan.

Namalandong ako pag-usab sa kasinatian ni Alma nga 
Batan-on:

“Ug karon, tan-awa, sa diha nga ako naghunahuna niini, 
ako wala na mahinumdom sa akong mga kasakit; oo, ako 
wala na samoka sa panumduman sa akong mga sala.
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“Ug, unsa nga hingpit nga kalipay, ug unsa ka kahi-
bulongan nga kahayag ang akong nakita; oo, ang 
akong kalag napuno sa hingpit nga kalipay labaw sa 
akong kasakit!” (Alma 36:19–20).

Ang akong pakigbisog nga maangkon pag-usab 
ang akong pagkamiyembro sa Simbahan dili sayon ug 
ang akong relasyon sa pakigsaad uban sa Manluluwas 
makapalumo sa kasingkasing. Nabuntog nako kini 
nga pagsulay nahibalo nga ang Pag-ula ni Jesukristo 
mao ang labing bililhon. Milungtad og hapit 20 ka tuig 
nga milabay ang kaulaw sa akong excommunication 
ug nga makakaplag sa kalig-on sa pagpakigbahin sa 
akong mga kasinatian ngadto sa uban. Nanghinaut 
ako nga ang akong mga kasinatian makadasig sa uban 
nga makakaplag og kaisug sa pag-usab ug pagtabang 
niadtong kinsa gusto nga mausab. Ako makabarug  
ug makapamatuod sa walay pagduha-duha nga ang  
Pag-ula ni Jesukristo tinuod. Ang Iyang gahum 
makausab sa inyong kinabuhi dili lamang alang  
sa mas maayo apan sa labing maayo.
Gimahal nako pag-ayo ang akong pagkamiyembro 

sa Simbahan. Kini usa ka bililhon nga gasa ug usa ka 
talagsaon nga panalangin sa akong kinabuhi. Dili na ko 
gusto nga mawala kini pag-usab. ◼

ANG PAAGI SA MAS 
DAKONG KALIPAY
“Sa matag higayon nga naa 
kamo sa dalan aron mapanunod 
ang gasa sa kinabuhing dayon, 

anaa sa inyong mga kamot ang oportunidad nga 
ikapakita sa daghang tawo ang dalan paingon sa 
mas dakong kalipay. Kon kamo mopili sa paghimo 
o pagtuman og pakigsaad uban sa Dios, kamo 
ang mopili kon magbilin ba kamo og kabilin sa 
paglaum niadtong mosunod sa inyong ehemplo.”
Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, “Usa ka Labing Bililhon nga Kabilin sa Paglaum,” 
Liahona, Mayo 2014, 22.
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Ang Pagpahiuli sa kahingpitan 
sa ebanghelyo ni Jesukristo sa 
ulahing mga adlaw nakita nang 

daan ug gipanagna sa mga propeta sa 
tibuok kasaysayan. Ang Pagpahiuli, sa 
ato pa, dili angay nga ikasurprisa niad-
tong nagtuon sa mga kasulatan. Adunay 
daghan kaayong propetikanhong mga 
pamahayag sa Daang Tugon, Bag-ong 
Tugon, ug sa Basahon ni Mormon nga 
klarong nanagna ug nakapunting ngad-
to sa Pagpahiuli sa ebanghelyo.1

Sa ulahing bahin sa 1790, gibana-ba-
na nga mga 2,400 katuig human nakita 
ni Haring Nabucodnosor diha sa usa 
ka damgo nga “ang Dios sa langit [mag] 
tukod og usa ka gingharian, nga dili 
gayud malumpag,” (Daniel 2:44), mila-
nat og mga dekada ang sunod-sunod 
nga mga bag-ong kadasig sa relihiyon 
[religious revival] nagsugod didto sa 
Estados Unidos. Kini nga mga revival 

nailhan sa mga historian isip kabahin 
sa Ikaduhang Dako nga Pagkaamgo 
[Second Great Awakening]. Tadlas 
niining nagsumpaki nga mga ideya sa 
kaluwasan diha sa mga revival miting 
ang pamilya ni Joseph Smith naningka-
mot sa pagpili sa ilang relihiyon.

Si Joseph naimpluwensyahan pag-
ayo sa mga pagtulun-an ug mga hilis-
gutan sa iyang amahan, kinsa nangita 
ug wala makakita diha sa revivalist nga 
relihiyon sa bisan unsa nga giorgani-
sar sama sa karaang kapunongan ni 
Jesukristo ug sa Iyang mga Apostoles. 
Si Joseph maminaw ug mamalandong 
atol sa pagtuon sa Biblia sa pamilya. 
Sa edad nga 12, siya misugod sa pag-
kabalaka mahitungod sa iyang mga 
sala ug sa kaayohan sa iyang imortal 
nga kalag, nga miduso kaniya sa pag-
siksik sa mga kasulatan alang sa iyang 
kaugalingon.

Ni Elder Richard J. 
Maynes
Sa Kapangulohan  
sa SeventyAng Unang 

 Panan-awon  

Dili nato kalimtan o ibaliwala ang daghang bililhong 
mga kamatuoran nga atong nakat-unan gikan sa Unang 

Panan-awon ni Joseph Smith.
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Sa iyang pagpangita, nakahukom siya nga 
“mobuhat ingon sa gisugo ni Santiago, nga 
mao, ang pagpangutana sa Dios” ( Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:13; tan-awa usab 
Santiago 1:5). Sa misunod nga pagpakita sa 
Dios nga Amahan ug Iyang Anak, ang Gino-
ong Jesukristo, ngadto ni Joseph misugod sa 
dispensasyon sa kahingpitan sa panahon.

Upat ka mga Istorya
Si Propeta Joseph Smith misulat o midik-

tar sa upat ka nailhan nga mga istorya sa 
iyang Unang Panan-awon. Dugang pa, ang 
iyang mga kadungan mirekord sa ilang 
panumduman sa unsay ilang nadunggan 
nga gisulti ni Joseph bahin sa panan-awon; 
lima ka ingon nga mga istorya ang nahiba-
loan. Usa ka panalangin nga anaa kini nga 
mga rekord. Naghimo kini sa Unang Panan-
awon ni Joseph nga maoy labing maayo nga 
narekord nga panan-awon sa kasaysayan. 
Moawhag ko kaninyo sa pagbisita sa history 
.lds .org aron makat-on og dugang mahitu-
ngod sa mga istorya ug tan-awon kon sa 
unsang paagi kini mas hingpit nga mihulag-
way sa panghitabo.

Ang asoy sa Hilisgutan sa Ebanghelyo sa 
“Mga Istorya sa Unang Panan-awon” nama-
hayag: “Ang nagkalain-laing mga istorya sa 
Unang Panan-awon nagsulti og makanuna-
yon nga saysay, bisan kon managlahi kini sa 
gihatagag gibug-aton ug detalye. Ang mga 
tigsaysay naglaum nga kon ang indibidwal 
mosulti og usa ka kasinatian sa daghang mga 
sitwasyon sa lain-laing tigpaminaw sa dag-
hang katuigan, ang matag istorya mohatag og 
gibug-aton sa lain-laing mga aspeto sa kasina-
tian ug maglakip og lahi nga mga detalye. Sa 
pagkatinuod, ang kalainan nga susama sa mga 
istorya sa Unang Panan-awon anaa sa nagka-
lain-laing mga saysay sa kasulatan kabahin  
sa panan-awon ni Pablo diha sa dalan sa 
Damasco ug sa kasinatian sa mga Apostoles  
didto sa Bukid saTranspigurasyon. Apan 
bisan pa sa kalainan, adunay importanting 
pagkamakanunayon sa tanang mga istorya sa 
Unang Panan-awon. Sayop nga nakiglalis ang 
uban nga ang bisan unsang pagkausab diha 
sa pagsaysay og balik sa istorya usa ka ebi-
densya nga kini bakak. Hinoon, ang kadaghan 
sa rekord sa kasaysayan nagtugot kanato nga 
makat-on pa mahitungod niining talagsaong 
hitabo kay sa atong mahimo kon wala kaayo 
kini marekord.” 2

Ang 1832 nga Istorya
Una, ang 1832 nga istorya mao ang kina-

unhan nga sinulat nga istorya sa Unang 
Panan-awon. Kabahin kini sa unom ka 
pahina nga autobiography, nga kasagaran 
sinulat mismo ni Joseph. Kini nga doku-
mento gipanag-iya sa Simbahan sukad kini 
nahisulat. Human sa pagbaktas padulong 
sa Kasadpan, nagpabilin kini diha sa usa ka 
kaban sulod sa daghang katuigan ug wala 
kaayo mahibaloi hangtud nga kini gimantala 
sa thesis sa usa ka estudyante sa unibersi-
dad niadtong 1965. Kini pabalik-balik nga 
gimantala sukad, lakip diha sa LDS.org ug sa 
The Joseph Smith Papers.

Niini nga dokumento si Joseph naghisgot 
sa kaguol nga wala masayud asa mangita og 
kapasayloan gikan sa Manluluwas. Siya mipa-
matuod, “Ang Ginoo mibukas sa kalangitan 
ngari kanako ug ako nakakita sa Ginoo.” 3 
Gihubad sa pipila nga nagpasabut sa pag-
pakita sa usa lamang ka balaan nga binuhat, 

Si Joseph Smith nag-
siksik sa mga kasula-
tan, nakahukom siya 
nga “mobuhat ingon 
sa gisugo ni Santiago, 
nga mao, ang pagpa-
ngutana sa Dios.”
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apan, kon basahon diha sa konteksto sa ubang mga doku-
mento, kini nga mga pulong mahimong masabut nga ang 
Dios nga Amahan mibukas sa kalangitan ug mipakita sa 
Iyang Anak, si Jesukristo, ngadto ni Joseph.

Kini nga saysay mihatag og gibug-aton sa nindot nga 
paagi sa Pag-ula sa Manluluwas ug sa personal nga katub-
sanan nga Iyang gitanyag kang Joseph. Kini nagsulti sa 
usa ka bahin: “Ang Ginoo . . . namulong ngari kanako 
nga nag-ingon, ‘Joseph akong anak ang imong mga sala 
gipasaylo na. . . . Ako gilansang sa krus alang sa kalibutan 
aron kadtong tanan nga motuo sa akong ngalan mahimo 
nga makaangkon og kinabuhing dayon.’” Si Joseph mipa-
matuod nga nakasinati siya og hingpit nga kalipay ug 
gugma apan wala makakita og usa nga mituo. “Ang akong 
kalag napuno sa gugma ug sulod sa daghang mga adlaw 
nagmaya ako uban sa hingpit nga kalipay ug ang Ginoo 
nag-uban kanako, apan [ako] wala makakita og usa nga 
motuo sa langitnong panan-awon. Bisan pa niana, akong 
gipamalandungan kini nga mga butang diha sa akong 
kasingkasing.” 4

Ang 1835 nga Istorya
Sunod, ang 1835 nga istorya mao ang paghulagway ni 

Joseph sa iyang panan-awon ngadto ni Robert Matthews, 
usa ka bisita sa Kirtland niadtong 1835. Kini girekord diha 
sa journal ni Joseph pinaagi sa iyang tigsulat. Wala kini 
gilakip sa unang mga edisyon sa kasaysayan ni Joseph ug 
unang gimantala diha sa BYU Studies niadtong mga 1960. 
Niini nga istorya, si Joseph nagpamatuod nga ang Dios ang 
unang mipakita kaniya ug dayon iyang nakita usab ang 
Manluluwas: “Nangamuyo ako sa Ginoo sa kusganon nga 
pag-ampo. Usa ka dako nga gilis sa kalayo mipakita iba-
baw sa akong ulo; kini mitugdon diha kanako ug mipuno 
kanako sa dili mahulagway nga kalipay. Usa ka persona-
he mipakita taliwala niining dako nga gilis sa kalayo, nga 
mikatap sa palibut apan walay bisan unsa nga nasunog. 
Laing personahe dayon mipakita sama sa nahauna. Siya 
miingon kanako, ‘Ang imong mga sala gipasaylo na.’” Niini 
nga istorya, si Joseph mipahibalo usab, “Nakakita ako og 
daghang mga anghel niini nga panan-awon.” 5

Ang 1838 nga Istorya
Ang 1838 nga istorya mao ang labing nailhan nga istorya 

ug nagagikan sa Joseph’s Manuscript History. Ang unang 
draft gisulat human si Joseph mibiya sa Kirtland sa sayong 
bahin sa 1838, ug ang ikaduhang draft sa wala madugay 
human siya miikyas gikan sa Missouri niadtong 1839. Busa 
kini gisulat sa panahon sa grabeng oposisyon. Kini unang 
gimantala niadtong 1842 sa Times and Seasons, paman-
talaan sa Simbahan sa Nauvoo, Illinois. Gilakip usab kini 
diha sa Perlas nga Labing Bililhon niadtong 1851, nga sa 
orihinal usa ka pamphlet alang sa mga Santos sa Britanya. 

Kini opisyal nga gitugutan isip kasulatan alang sa tanan nga 
mga Santos niadtong 1880.

Daghang mga draft niini nga istorya gimantala diha 
sa The Joseph Smith Papers. Sama sa 1835 nga istorya, 
ang importante nga pangutana niini nga istorya mao 
kon asa nga simbahan ang husto. Isip usa ka kasaysayan 
sa Simbahan, ug dili lang kang Joseph, kini nga istorya 
“nagtutok sa panan-awon isip sinugdanan sa ‘pag-uswag 
ug paglambo sa Simbahan.’” 6 Busa, wala kini maglakip 
sa impormasyon mahitungod sa personal nga pagpasaylo 
nga gihisgutan sa miaging duha ka mga saysay.
Ang 1842 nga Istorya

Ug sa katapusan, ang 1842 nga istorya agig tubag sa 
usa ka hangyo og impormasyon gikan ni John Wentworth, 
editor sa Chicago Democrat. Si Joseph mipadala kaniya og 
sulat nga naglakip dili lamang sa mga Artikulo sa Hugot 
nga Pagtuo apan usab usa ka paghulagway sa iyang Unang 
Panan-awon. Ang sulat gimantala sa ang Times and Seasons  
niadtong 1842. Uban sa pagtugot ni Joseph, gimantala kini 
pag-usab niadtong 1844 ni historian Israel Daniel Rupp 
diha sa iyang libro bahin sa mga simbahan sa Estados  
Unidos.7 Kini nga istorya gituyo alang sa mga tigbasa nga 
dili pamilyar sa Mormon nga mga tinuohan. Gisulat kini 
atol sa usa ka panahon sa kalinaw gikan sa oposisyon nga 
gisagubang sa Propeta.

Sama sa uban nga mga istorya, si Joseph mihisgut sa 
kalibug nga iyang nasinati ug sa pagpakita sa duha ka 
personahe agig tubag sa iyang pag-ampo: “Naputos ako 
sa usa ka langitnong panan-awon ug nakakita og duha 
ka mahimayaong mga personahe kinsa sama gayud og 
hitsura sa usag usa, ug panagway, gialirongan sa usa ka 
kahayag nga mibuntog sa adlaw sa udtong tutok. Sila 
miingon kanako nga ang tanan nga relihiyosong mga 
denominasyon nagtuo sa sayop nga mga doktrina, ug 
nga wala niini ang giila sa Dios isip iyang simbahan ug 
gingharian. Ug ako piho nga gisugo nga ‘dili monunot 
kanila,’ ug sa samang higayon nakadawat og saad nga ang 
kahingpitan sa ebanghelyo ipahibalo kanako sa umaabut 
nga panahon.” 8

Usa ka panalangin nga makabaton niini nga mga istorya 
sa Unang Panan-awon ni Joseph. Sama sa tagsa-tagsa sa Mga 
Ebanghelyo sa Bag-ong Tugon nga sa kinatibuk-ang hing-
pit nga naghulagway sa kinabuhi ug pangalagad ni Kristo, 
ang matag usa sa mga istorya nga naghulagway sa Unang 
Panan-awon ni Joseph nagdugang og talagsaong detalye 
ug panglantaw sa tibuok kasinatian. Kini sa kinatibuk-an 
nagsulti sa makanunayon, nagkauyon nga istorya ni Joseph. 
Kining tanan naghatag og gibug-aton nga adunay kalibug ug 
kagubot tali sa Kristiyano nga mga simbahan; nga si Joseph 
nagtinguha nga mahibalo asa, (kon aduna) ang tinuod, nga 
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siya nagsiksik sa mga kasulatan ug nag-ampo, nga usa ka 
kahayag ang mikunsad gikan sa langit, ug nga ang balaan 
nga mga binuhat mipakita ug mitubag sa iyang pag-ampo.

“Ako Dili Makalimud Niini”
Ang opisyal nga gitugutan nga bersyon sa 1838 nga 

istorya ni Joseph Smith bahin sa Unang Panan-awon mao 
ang labing gamhanan nga kasinatian sa pagkat-on nga 
maangkon ni bisan kinsa dinhi sa yuta. Kini nga kasinati-
an nakapausab sa kinabuhi ni Joseph, kini nakapausab sa 
akong kinabuhi, ug ako nasayud nga kini nakapausab o 
mousab sa inyong kinabuhi samtang kamo modangup sa 
Ginoo alang sa kumpirmasyon sa kamatuoran niini.

Sama sa gipahayag diha sa dokumento “Mga Pagsaysay 
sa Unang Panan-awon” nga makita sa LDS.org, “si Joseph 
Smith balik-balik nga mipamatuod nga siya nakasinati og 
usa ka talagsaon nga panan-awon sa Dios nga Amahan 
ug Iyang Anak, si Jesukristo. Ang kamatuoran sa Unang 
Panan-awon ug ang mga argumento batok niini dili mapru-
bar pinaagi lamang sa pagsiksik sa kasaysayan. Ang pag-
kasayud sa kamatuoran sa pagpamatuod ni Joseph Smith 
nagkinahanglan sa matag matinguhaong tigpangita sa 
kamatuoran sa pagtuon sa nahisulat ug dayon mopakita og 
igong hugot nga pagtuo diha kang Kristo sa pagpangutana 
sa Dios sa sinsero, mapaubsanon nga pag-ampo kon tinu-
od ba ang nahisulat. Kon ang nagpangita mangutana uban 
sa tinuod nga katuyoan nga molihok sumala sa tubag nga 
ipadayag pinaagi sa Espiritu Santo, ang katinuod sa panan-
awon ni Joseph Smith ipakita. Niining paagiha, ang matag 
tawo mahimong masayud nga matinud-anong namulong 
si Joseph Smith sa dihang siya mipahayag, ‘Ako nakakita 
og usa ka panan-awon, ako nasayud niini, ug ako nasayud 
nga ang Dios nasayud niini, ug ako dili makalimud niini’ 
[ Joseph Smith—Kasaysayan 1:25].”

Sumala ni Presidente Joseph F. Smith, Smith, “Ang pina-
kamahinungdanong panghitabo nga sukad nahitabo sa 
kalibutan, sukad sa pagkabanhaw sa Anak sa Dios gikan sa 
lubnganan ug sa iyang pagkayab sa langit, mao ang pag-
anhi sa Amahan ug sa Anak ngadto nianang batang lalaki 
nga si Joseph Smith.” 9

Ang mga Kamatuoran sa Unang Panan-awon
Usa ka talagsaon ingon man makapalamdag nga kasi-

natian nga moanalisar kon unsay tinud-anay natong 
nakat-unan gikan niining sagrado, makapadasig nga kasi-
natian. Gusto nakong ipakigbahin kaninyo ang pipila ka 
mga ehemplo sa mga kamatuoran nga atong nakat-unan 
gikan sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith kabahin sa 
mahangturong kinaiyahan sa atong Langitnong Amahan; 
Iyang Anak, si Jesukristo; ang katinuod ni Satanas; ug ang 

panlimbasog tali sa maayo ug dautan, ingon man sa ubang 
importanting mga aspeto sa mahinungdanong plano sa 
kaluwasan.

Atong nakat-unan nga ang mga kasulatan tinuod ug 
mahimong literal nga sabton ug gamiton sa atong mga 
kinabuhi.

Atong nakat-unan nga ang pagpamalandong sa mga 
kasulatan makahatag og gahum ug panabut.

Atong nakat-unan nga ang kaalam lamang dili igo; ang 
pagbuhat sa unsay atong nahibaloan moresulta sa mga 
panalangin sa Dios.

Atong nakat-unan nga mosalig sa Dios ug modangup 
Kaniya alang sa mga tubag sa pinakaimportanting mga 
pangutana sa kinabuhi ug nga dili mosalig sa tawo.

Atong nakat-unan nga ang mga pag-ampo tubagon 
sumala sa atong lig-on nga pagtuo ug sumala sa kabubut-
on sa Langitnong Amahan.

Atong nakat-unan ang katinuod ni Satanas ug nga siya 
adunay tinuod nga gahum sa pag-impluwensya sa pisikal 
nga kalibutan, lakip kanato.

Atong nakat-unan nga ang gahum ni Satanas limitado ug 
ubos sa gahum sa Dios.
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Atong nakat-unan nga si Satanas dili 
mohunong sa paglaglag sa buhat sa Dios 
ug nga si Satanas siguradong nakahibalo sa 
kaimportante ni Joseph Smith sa iyang tahas 
isip Propeta sa Pagpahiuli.

Atong nakat-unan nga kita makabuntog 
ni Satanas pinaagi sa pagpangamuyo ngadto 
sa Dios ug pagbutang sa atong hingpit nga 
pagtuo ug pagsalig diha sa Kaniya.

Atong nakat-unan nga kon anaa ang kaha-
yag, mawala ang kangitngit.

Atong nakat-unan nga ang Dios Amahan 
ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, managbulag 
ug managlahi nga mga binuhat, nga susama 
sa usag usa sa hitsura ug panagway.

Atong nakat-unan nga kita gilalang subay 
sa panagway sa Dios.

Atong nakat-unan nga si Kristo nabanhaw.
Atong nakat-unan nga ang Dios personal 

nga nakaila kanato ug nasayud sa atong mga 
panginahanglan ug mga problema. Iyang 
gitawag si Joseph sa pangalan.

Atong nakat-unan ang relasyon tali sa 
Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak. Si Jesus 
mosunod ngadto sa Iyang Amahan, ug ang 
Amahan nakig-istorya sa mga mortal dinhi sa 
yuta pinaagi sa Iyang Anak.

Atong nakat-unan nga si Jesukristo gihi-
gugma sa Iyang Amahan pinaagi sa pagta-
wag kang Jesus isip ang Iyang Pinalanggang 
Anak.

Atong nakat-unan nga ang tinuod nga 
Simbahan ni Jesukristo sama sa Iyang orihi-
nal nga pag-organisar niini wala sa yuta sa 
panahon ni Joseph Smith, nagkumpirmar sa 
katinuod sa Dakong Apostasiya nga gipanag-
na ni Pablo ang Apostol.

Atong nakat-unan nga kon kita igong nag-
pakabana aron magtinguha sa direksyon sa 
Dios sa atong kinabuhi, Iyang ipadayag ang 
makalunsay nga dalan alang kanato. Sa pana-
hon ni Joseph ang tanang mga simbahan ug 
mga relihiyon mga sayop.

Atong nakat-unan nga ang matag dispen-
sasyon sa panahon nakadawat sa mga panan-
awon, mga panalangin, ug mga himaya  
sa Dios.

Atong nakat-unan ang panabut kon sa 
unsang paagi ang Dios nagpili sa Iyang mga 
propeta.

Atong nakat-unan nga ang Dios nagpili sa 
mga putli og kasingkasing nga mga matarung 
ug adunay matarung nga mga tinguha sa 
pagbuhat sa Iyang buluhaton, nagmatuod sa 
pagtulun-an gikan sa Biblia nga ang Dios nag-
tan-aw sa kasingkasing ug dili mopili base sa 
gawas nga panagway o sosyal nga kahimtang 
o posisyon (tan-awa sa 1 Samuel 16:7).

Ang Unang Panan-awon maoy yawe nga 
moabli sa daghang mga kamatuoran nga 
natago sulod sa daghang mga siglo. Dili nato 
kalimtan o ibaliwala ang daghang bililhon 
nga mga kamatuoran nga atong nakat-unan 
gikan sa Unang Panan-awon. ◼
Gikan sa usa ka tibuok kalibutan nga debosyonal alang 
sa mga young adult, “Ang Kamatuoran nga Gipahiuli,” 
gihatag didto sa Tabernakulo sa Salt Lake niadtong Mayo 1, 
2016; alang sa kompleto nga teksto ug mga video, adto sa 
lds .org/ broadcasts. Ang kompleto nga teksto sa upat ka mga 
istorya sa Unang Panan-awon makita sa history .lds .org/ 
firstvision.
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Vision Accounts,” Gospel Topics, topics.lds.org.

 4. Tanawa sa Joseph Smith, sa Histories, Volume 1: 
Joseph Smith Kasaysayan, 1832–1844, 12–13; ang 
spelling, punctuation ug capitalization gimoder
no; tanawa usab sa “First Vision Accounts,” Gospel 
Topics, topics.lds.org.

 5. Tanawa sa Joseph Smith, sa Journal, Volume 1: 
1832–1839, vol. 1 sa Journals series sa The Joseph 
Smith Papers, giedit ni Dean C. Jessee, Ronald K. 
Esplin, ug Richard Lyman Bushman (2008), 88; ang 
spelling, punctuation ug capitalization gimoderno;  
tanawa usab sa “First Vision Accounts,” Gospel 
Topics, topics.lds.org.

 6. “First Vision Accounts,” Gospel Topics, topics.lds.org.
 7. Tanawa I. Daniel Rupp, He Pasa Ekklesia: An Original  

History of the Religious Denominations at Present 
Existing in the United States (1844), 404–10.

 8. Histories, Volume 1: Joseph Smith Histories, 1832–
1844, 494; tanawa usab sa “First Vision Accounts,” 
Gospel Topics, topics.lds.org.

 9. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: 
Joseph F. Smith (1998), 16.

UNSAY AKONG 
NAKAT-UNAN
“Si Joseph Smith nakat-
on niadtong mga gutloa 
sa [Unang Panan-awon], 
hinuon taas o mubo, 
dugang pa kabahin 
sa kinaiyahan sa Dios 
kay sa tanang maa-
lamong diosnon sa 
tanang panahon sukad 
nakakat-on.”
Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), “Inspirational 
Thoughts,” Ensign, Aug. 1997, 3.
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Ni Donald A. Coe

Niadtong Oktubre 2008, samtang ako naminaw sa 
sibya sa sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang  
komperensya, si Presidente Dieter F. Uchtdorf,  

Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, namu-
long mahitungod sa pagserbisyo sa simbahan. Siya miistor-
ya mahitungod kon sa unsang paagi siya ug ang pipila ka 
mga kaigsoonan misulay sa pagbalhin sa bug-at nga piano. 
Sa dihang ang tanan nga mga paningkamot napakyas, 
usa ka tawo miawhag kanila sa pagdug-ol sa pagbarug ug 
“mangusog diha sa imong gibarugan.” 1

Si Presidente Uchtdorf mipadayon sa pagsulti mahitu-
ngod sa pagserbisyo sa simbahan bisan asa ikaw tawagon 
sa pagserbisyo. Pipila ka mga tawo mobati nga sila mas 
makaserbisyo og maayo kon sila tawagon sa pagbuhat og 
butang nga mohaum sa ilang ubay-ubay nga mga talento. 
Siya miingon, “Walay calling nga minos nato. Ang matag 
calling naghatag kanato og kahigayunan sa pag-alagad ug 
pagkat-on.” 2

Samtang si Presidente Uchtdorf namulong, ako nakahi-
numdom sa usa ka higayon nga akong nahimamat ang usa 
ka ordinaryo nga miyembro sa Simbahan kinsa andam nga 
motabang bisan asa siya ibutang.

Niadtong 1985, gi-assign ko isip usa ka U.S. Army officer 
sa usa ka gamay nga lungsod sa Germany. Ako nakaalagad 
og misyon sa Germany 10 ka tuig ang nakalabay. Pag-abut 
nako niadtong 1983 isip usa ka sundalo uban sa akong 
asawa, nga si Debra, ug duha ka anak nga batan-ong baba-
ye, kami misugod sa pagtambong sa usa ka serviceman’s 
branch nga may 100 ka lig-ong mga miyembro. Human sa 
duha ka mga tuig, kami nakahukom sa pagpahinungod sa 

among kaugalingon sa hingpit ngadto sa German nga  
kultura ug misugod sa pagtambong sa gamayng Bad 
Kreuznach Branch, nga adunay 12 ka mga miyembro.

Sa ikaduhang semana human mi magsugod sa pagsim-
ba, among namatikdan nga adunay usa ka bag-ong lalaki. 
Mga 40 anyos kapin siya, ug among nahibaloan nga siya 
ang high councilor nga na-assign sa among branch. Wala 
siya moanha aron mopahigayon og stake business, apan 
sa pagbisita lang. Nakig-istorya kami niya sa makadiyot 
human sa pagsimba, ug sa dihang nanamilit kami, naghu-
nahuna ko nga makita namo siya pag-usab sa unom  
ka bulan.

Pagkasunod semana, ang high councilor diha na usab. 
Nahibaloan nako nga nagpuyo siya og mga usa ka oras 
gikan sa among gamay nga lungsod. Sa nahibiling pana-
hon sa iyang calling isip usa ka high councilor, miadto 
siya sa among branch kaduha o katulo ka higayon sa usa 
ka bulan. Mahigalaon siya, dili hambugero, ug maawha-
gon. Kanunay siyang makig-istorya sa matag miyembro sa 
branch. Ug, sa kagamay niana nga branch, kanunay siyang 
hangyoon sa pagpamulong diha sa pulpito. Nakadayeg 
sa iyang pagkamahalaron, sa akong hunahuna gianggaan 
nako siya og “ang Matinud-anong High Councilor.”

Usa ka Dominggo miabut siya sa branch service sa bun-
tag ug dayon mibalik sa alas 6:00 sa hapon aron sa pagtam-
bong sa bunyag. Sa tunga-tunga, miadto siya sa lain nga 
branch. Moadmiter ko nga dihay misulod sa akong huna-
huna, “Unsay iyang gibuhat nga nakapasuko sa stake presi-
dent? Ngano kaha nga siya gi-assign ngadto sa kinagamyan 
ug labing layo nga branch sa stake?” Tingali dili gayud siya 

Akong nakat-unan ang usa ka bililhong leksyon mahitungod  
sa “pagpangusog diha sa imong gibarugan” gikan sa usa 

ka matinud-anong high priest sa Germany.

ANG  Matinud-anong  
HIGH COUNCILOR
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utokan, mapainubsanon, ug tawo nga kagustuhan nga 
maoy akong tan-aw kaniya. Tingali wala siya ganahi sa 
iyang home ward ug migamit sa iyang assignment aron 
makalikay. Wala gyud nako mahibaloi, mao nga midawat 
na lang ko niini.

Pipila ka semana human niini nga bunyag, nakauli ko 
nga lapas na sa tungang gabii, sa Dominggo sa buntag. 
Nag-training ko duol sa utlanan tali sa East ug sa West 
Germany, ug miabut og tulo ug tunga ka oras sa pagpauli. 
Gikapoy kaayo ko sa dihang ako misulod sa balay. Ang 
akong asawa, si Debra, nagmata pa. Miingon siya nako nga 
“ang Matinud-anong High Councilor” mitawag. Gusto siya 
nga makigkita kanako. Nangutana ko, “Sa dili pa o human 
sa pagsimba?” Magsugod ang simba sa alas 10:00 sa buntag. 
Naglaum ko nga kini human sa pagsimba aron ako maka-
tulog hangtud 8:30.

“Sa dili pa,” miingon siya.
“9:30?”
“Dili. Molakaw siya sa laing dapit tungod sa stake  

business. Gusto siya nga magkita mo sa iyang opisina sa 
Frankfurt. Miingon siya nga moadto sa Gate 5.”

Unsang orasa? Nangutana ko.
“Alas sais,” mitubag siya.
Karon naglagot ko. Naabut ko alas 12:30 na sa buntag. 

Aron makaabut sa sabut sa alas 6:00, kinahanglan ko nga 
mobangon og alas 4:30. Kana nagpasabut nga wala pay 
upat ka oras sa pagkatulog. Unsa man ang akong buhaton? 
Wala gani koy numero sa telepono aron matawgan siya 
sa sunod buntag sa pagsulti kaniya nga dili ko makaadto 
kaniya. Gibutang nako ang akong sinina tupad sa higda-
anan ug mihigda nga wala i-set ang alarm clock. Samtang 
ako naghigda, kini misulod sa akong hunahuna:

Kon dili ko makigkita sa “Matinud-anong High Councilor,” 
unsa ang mahitabo? Kon dili ko moadto sa iyang opisina, 
sigurado ko nga siya dunay laing buhaton sa iyang panahon. 
Sa sunod higayon nga ako makigsulti kaniya nganong wala 
ko moadto, motubag siya, “Dayag nga imong gihimo ang 
sakto nga desisyon. Dili gyud unta ko mohangyo nimo nga 
moanhi kon nakahibalo pa ko nga gabii na kang nakauli. 
Karon na lang nato hisgutan kini.” Ug gawas pa, dili gayud 
ko miyembro sa branch. Oo, ang among mga rekord anaa 
ug magtambongan mi kada semana, apan mga langyaw 
kami, dili kaayo kami maayo sa pinulongan nga German,  
ug mobalhinay sulod sa lima o unom ka bulan.

Ang akong konsyensya klaro. Pipila na lang ka gutlo ug 
ako makatulog na. Dayon nahinumduman nako ang angga 
nga akong gihatag kaniya ug sa tanang mga panahon “ang 
Matinud-anong High Councilor” miadto sa branch sukad 
sa among pagtambong. Miadto siya sa bunyag gabii na 
kaayo sa Dominggo. Miabut siya sa usa ka kalihokan sa 
branch sa tunga-tunga sa semana. Kanunay siyang makig-
istorya ngadto sa tanan nga mga miyembro ug miawhag 
ug midasig kanila. Dili gayud siya magmahukmanon o lain 
og batasan. Matinahuron siya sa presidente sa branch ug sa 
iyang mga paningkamot. Kon wala man siya mahimuot nga 
na-assign niining gamay nga branch, sigurado gayud wala 
unta siya magpakita.

Mibangon ko ug miadto sa aparador diin didto ang 
alarm clock. Gi-set nako og 4:30 sa buntag. Sa pagdesisyon 
nga pakigkitaan “ang Matinud-anong High Councilor” wala 
ako mabalaka unsay iyang isulti o hunahunaon kon dili ko 
moadto. Human sa tanan, tingali dili na gayud nako makita 
o makadungog kaniya pag-usab human sa among pag-
balhin. Mihukom ko nga mobangon nga wala pay upat ka 
oras ug modrayb og 50 ka milya (80 km) ngadto sa iyang 
opisina tungod kay mitahud ako kaniya kon unsa siya,  
“ang Matinud-anong High Councilor.” Nganong dili man  
ko mosunod kaniya?

Gipahunong nako ang akong sakyanan sa Gate 5 sa alas 

Gi-set nako og 4:30 sa buntag ang alarm tungod kay tinud-
anay akong nagtahud “sa Matinud-anong High Councilor.” 
Nganong dili man ko mosunod kaniya?
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6:00 niana nga Dominggo sa buntag nga gisugat sa security 
guard nga dunay machine gun. Nakit-an niya ang akong 
American Armed Forces nga plaka. Tingali naghunahuna 
siya nga nasaag ko. Nakahukom ba “ang Matinud-anong 
High Councilor” nga dili magpakita? Hinoon sa wala pa 
molabay ang duha ka minuto, ang iyang sakyanan mihu-
nong tupad sa akong sakyanan. Miingon siya, “Maayong 
buntag, Don. Adto ta sa akong opisina.” Ang gwardya 
miabli sa pultahan ug gipaagi kami.

Human sa pipila ka panag-istorya ug sa pagpakita kana-
ko sa iyang opisina, siya misulti na sa iyang tuyo. Miingon 
siya nga siya motawag nako sa pagserbisyo isip magtatam-
bag sa presidente sa branch. Dili ang una o ikaduha nga 
magtatambag—ang bugtong nga magtatambag. Sa wala pa 
ang akong pag-abut, dihay duha lamang ka mga tighupot 
sa priesthood sa branch, ug nagpulipuli sila matag pipila ka 
tuig tali sa pagkahimong presidente sa branch ug presiden-
te sa elders quorum.

Gidawat nako ang tawag ug mialagad hangtud ako mibi-
ya paglabay sa tulo ka bulan aron motambong og duha ka 
bulan nga training sa Estados unidos.

Atol sa akong pagkawala, ang akong asawa ug anak 
nga lalaki nasakit. Ang sakit sa akong anak nga lalaki 
nakapaadto niya sa ospital mga 60 ka milya (97 km) gikan 
sa among base. Isip usa ka lig-on nga asawa sa sundalo, 
si Debra wala gayud moreklamo o mohangyo nako nga 
mobalik sa Germany. Gani, wala ko makahibalo sa tinuod 
nga matang sa iyang sakit hangtud nakapauli ko. Human 
sa usa ka pagbisita sa lokal nga klinika, ang doktor maoy 
midrayb sa paghatud kaniya sa balay tungod kay nagtuo 
siya ang akong asawa dili makahimo sa pagpauli. Ang 
presidente sa branch ug ang presidente sa Relief Society 
mitanyag og tabang, apan matinahuron niyang gibalibaran. 
Agig dugang sa kalisud sa pinulongan ug kultura, si Debra 
dili gusto nga magsamok-samok sa uban.

Usa ka adlaw “ang Matinud-
anong High Councilor” mitawag 
kaniya. Bag-o lang siyang gita-
wag nga presidente sa stake. 
Malumo siyang nagpakisayud 
sa iyang panglawas ug nagdu-
mili sa pagdawat og tubag nga 
“Maayo ra man ko.” Ang matag 
kasiguroan gikan ni Debra gisu-

gat og usa ka malumo apan epektibo nga mga pangutana 
ngadto sa tinuod nga kahimtang sa pamilya. Sa katapusan 
siya mipasabut, “Debra, kinahanglan nimong tugutan ang 
branch sa pagtabang kanimo. Gusto gayud sila nga mota-
bang, ug makapasuod kini sa branch nga makatabang 
kanimo.” Mapasalamaton nga gidawat niya ang tabang.

Sa akong pagbalik gikan sa Estados Unidos, nagpabilin 
kami sa branch og dugang duha ka mga bulan sa wala pa 
mobalhin ngadto sa mas dako nga siyudad.

Nawala ang akong mga handumanan niadtong higayu-
na sa dihang miakbo ko gikan sa akong lingkuranan ug 
mikabig sa akong atensyon ngadto sa tingog ni Presidente 
Uchtdorf nga migawas gikan sa speaker system. Tinud-
anay ako nadasig sa gipasabut sa iyang mensahe. Dili 
sama sa ubang mga panahon kon naghunahuna ko tali sa 
kalabutan sa mga pulong sa mamumulong ug sa personal 
nga buhat sa mamumulong (sa negosyo, sa militar, ug, 
oo bisan sa pipila ka mga pakigpulong nga akong madu-
ngog sa simbahan), wala koy pagduhaduha sa mensahe 
ni Presidente Uchtdorf. Dili lang ang tono ni Presidente 
Uchtdorf ang nakapahinumdom nako sa Germany ug  
sa akong kasinatian uban sa “Matinud-anong High Coun-
cilor.” Tungod kay si Presidente Uchtdorf mao “ang  
Matinud-anong High Councilor.” Ang industrial complex 
nga diin kami nagkita nianang sayo sa Dominggo sa  
buntag mao ang Frankfurt International Airport, diin siya 
mao ang Chief Pilot sa Lufthansa German Airlines.

Makasulti ko sa tinuod nga wala ko sukad makaila og 
tawo nga mas mapainubsanon ug mas matinud-anon sa 
pagbuhat unsay iyang gisangyaw. Mapasalamaton gayud 
ako nga nakakat-on og bililhon nga leksyon kon unsay 
ipasabut sa “mangusog diha sa imong gibarugan.” ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tanawa sa Dieter F. Uchtdorf, “Mangusog Diha sa Imong Gibarugan,” 

Liahona, Nob. 2008, 53.
 2. Tanawa sa Dieter F. Uchtdorf, “Mangusog Diha sa Imong Gibarugan,” 56.
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M G A  H U L A G W A Y  S A  H U G O T 
N G A  P A G T U O

Mikael Rinne
Massachusetts, USA

Pagbasa og dugang kabahin sa istorya ni Mikael sa 
Liahona online at lds.org/go/61736.
Basaha ang “Syensya ug ang Atong Pagpangita sa 
Kamatuoran” diha sa Hulyo 2016 nga Liahona sa  
lds.org/go/49m.

Dunay sayop nga pagtuo nga 
ang hugot nga pagtuo ug ang 
syensya nagkabangi. Gihatagan 
kita og impresyon nga ang syen-
sya aduna sa tanang mga tubag, 
nga “nahunahuna na namo kini 
tanan.” Apan dunay daghan pa 
nga wala namo mahibaloi kay sa 
unsay among nahibaloan.

Isip usa ka bishop, akong maki-
ta ang mga miyembro nga dunay 
krisis sa hugot nga pagtuo. 
Moduol sila nako ug moingon, 
“Mas maghunahuna ko pinaagi 
sa syensya, mao nga maglisud 
gyud ko sa hugot nga pagtuo.” 
Makatabang kini sa pipila kanila 
nga dunay pagduha-duha nga 
masayud nga ang ilang bishop 
usa ka Harvard scientist kinsa 
nagtuo sa Dios. Kana nagtabang 
kanila nga makaamgo, “Ako 
mahimong motuo apan mahimo 
usab nga intellectual.”

Si Mikael usa ka physician-scientist. 
Ang iyang clinical specialty anaa sa 
neuro-oncology, ug siya adunay PhD sa 
molecular biology. Iyang tan-awon ang 
mga pasyente nga dunay mga tumor sa 
utok sa Dana-Farber Cancer Institute, 
Harvard University’s cancer hospital, ug 
maghimo siya og research sa pagpalambo 
og mga tambal sa kanser.
LESLIE NILSSON, PHOTOGRAPHER
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Usa ka Sabado sa hapon, nangan-
dam ko nga moadto sa dagat uban 

sa akong pamilya. Mibiyahe sila gikan 
sa Amazonas hangtud sa La Guaira  
aron makauban ako og pipila ka 
adlaw. Hayag ang adlaw, husto kaayo 
ang huyohoy sa dagat, ug nalipay ko 
nga nakita ang kalipay sa akong mga 
igsoong babaye.

Sa dihang nagbiyahe na kami, 
nakahinumdom ko nga ako man diay 
ang gitahasan sa pagpanglimpyo sa 
simbahan nianang adlawa. Karon kina-
hanglan na kong magpili: Tumanon 
ba nako ang akong responsibilidad o 
mopadayon ngadto sa dagat uban sa 
akong pamilya? Nakahukom ko nga 
makigsulti sa akong mama ug mga 
igsoong babaye kabahin niini. Wala 
pa sila sukad nakasulod sa usa ka LDS 
nga simbahan ug madasigong mitan-
yag sa pagtabang nako nga manglim-
pyo, basta inig kahuman modayon 
kami sa dagat.

Sa dihang misulod kami sa sim-
bahan, akong gipasabut unsay kina-
hanglan buhaton ug unsaon kini sa 
pagbuhat. Sa among pagtuo nga dali 
ra buhaton ang pagpanglimpyo among 
nahuman sa upat ka oras tungod kay 

PAGPANGLIMPYO SA SIMBAHAN UG  
PAGTUDLO SA EBANGHELYO

interesado sila kaayo! Akong gipakita 
ang akong pamilya sa matag kwarto, 
sa mga painting ug sa bunyaganan. 
Hilabihan nga kalipay ang mipuno sa 
akong kasingkasing. Dili ko makatuo 
nga ang akong pamilya mitabang nako 
sa usa ka butang nga importante kaayo 
nako. Samtang naa pa kami didto, ang 
akong batan-ong mga igsoong babaye, 
si Thalia ug si Gineska, nakakat-on og 
pipila ka mga himno ug nangutana 
nako mahitungod sa Simbahan.

Pagka Dominggo ang akong 
pamilya mitambong sa simbahan sa 
unang higayon. Sila maayo kaayong 
gidawat sa ward. Ang mga young 
women daling mi-welcome sa akong 
mga igsoong babaye. Ang mga sister 
nga mga misyonaryo misugat nila ug 
nakigsabut nga makighimamat nila sa 
sunod nga adlaw. Nag-family home 
evening kami, ug ako mitudlo kanila 
sa pag-ampo. Magdungan kami nga 
mag-ampo sa kanunay. Maminaw 
usab kami sa mga himno ug manan-
aw og mga video sa Simbahan.

Sa wala pa mamauli ang akong 
pamilya, akong gidala ang akong mga 
igsoong babaye ngadto sa Caracas 
aron makakita sa templo ug sa mga 

nataran niini. Mihatag ko sa akong 
pagpamatuod sa mga panalangin sa 
templo ug midasig kanila sa pagpa-
ngita sa Simbahan kon sila mamalik 
na sa Amazonas.

Sa dihang mibiya sila sa balay, 
akong gikontak ang mga misyonaryo 
sa ilang dapit. Ang mga misyonaryo 
ug mga miyembro sa ward council 
mibisita sa akong pamilya ug mita-
bang kanila sa ilang dalan ngadto sa 
pagkakabig. Ang akong mga igsoong 
babaye kanunayng nag-ampo nga ang 
among amahan mohatag kanila og 
pagtugot nga magpabunyag.

Inubanan sa dakong pasalamat 
ug kalipay, mibiyahe ko ngadto sa 
Amazonas aron sa pagbunyag nilang 
Thalia ug Gineska. Ang kasanag sa 
ilang mga mata nagpakita sa ilang 
paglaum ug sa ilang pasalamat sa 
Langitnong Amahan sa paggiya kanila 
sa ebanghelyo. Pinaagi sa pagtuman 
sa buluhaton sa paglimpyo sa simba-
han, ang akong pamilya nagkasuod 
og napalig-on. Dili gyud nako maka-
limtan kini nga kasinatian ug ako 
nasayud nga ingon usab ang akong 
mga igsoong babaye. ◼
Armando Córcega, La Guaira, Venezuela

Dili ko makatuo nga ang 
akong pamilya mitabang 

nako sa usa ka butang nga 
importante kaayo nako.

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
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gusto. Dili aron dayegon, pahalipa-
yan, gakson, o gani pasalamatan. 
Mosilhig ko sa mga mumho inu-
banan sa gugma tungod kay mao 
kana ang unsay Iyang buhaton.

Ang tanan nga Iyang gihimo 
mao ang pagsunod sa Iyang 
Amahan. Kadto dili gayud 
mahitungod Kaniya. Ang 
Ginoo kanunayng moayo sa 
unsay nadaut ug molimpyo sa 
atong mga hugaw nga walay 
kinutuban uban sa hingpit 
nga gugma, alang sa Iyang 
Amahan ug alang kanato. 
Maningkamot na ko karon 
sa pagtudlo ug pagserbisyo 
sa akong mga anak uban 
sa labing putli nga gugma 
kutob sa akong mahimo. 
Niana lamang higayuna 
nga akong mabati nga sa 
tinud-anay ako nakaapil 
sa Kristohanong pagka-
inahan. ◼
Rachel Hixon,  
Arizona, USA

KRISTOHANONG PAGKA-INAHAN
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sayop nga magtinguha nga mahimong 
mas mapasalamaton ang akong mga 
anak, apan nianang panahon sa katin-
awan, akong nakita nga ang akong 
tinguha mas mahitungod kanako nga 
makadawat og pagdayeg o mabugtian 
kay sa mahitungod nila nga nagkat-on 
sa pagpasalamat. Apan ang Manluluwas 
wala gayud magkinahanglan og pag-
dayeg. Wala gayud Siya mangayo niini 
o ganahan niini.

Makahinumdom ko sa mga panag-
istoryahanay uban sa akong mga anak 
nga tin-edyer nga ilista nila ang tanang 
butang nga ilang nahimo alang nako 
sa pagsulay aron dili na motrabaho.

Sa kasagaran motubag ko, “Nan, 
kon gusto ninyong itandi ang mga lis-
ta sa pagserbisyo, mahimo man nato, 
apan mapilde mo, mao nga trabaho 
na lang!”

Dayon akong naamguhan nga ang 
akong mga motibo dili kaayo putli 
alang sa pagtandi nga nabuhat sa 
akong bana. Ang Manluluwas wala 
gayud magtipig og lista sa pagtandi 
kon unsa ang Iyang nabuhat ngadto 
sa unsay akong nabuhat. Mapilde 
gyud ko pirme.

Uban sa silhig nga anaa gihapon sa 
akong kamot, nahigmata ako sa usa ka 
bag-o nga konsepto sa pagka-inahan—
ang pagka-inahan nga unsay Iyang 

Gisilhig nako ang pretzels, cere-
al, popcorn ug chips ngadto sa 

pundok.
“Wala. Wala ko mokaon bisan unsa 

niining mga butanga,” miingon ko 
samtang ako kining gisilhig ngadto sa 
usa ka dustpan.

Ang akong bana, nga naglingkod 
sa lamesa, hilum nga miingon, “Mao 
kana ang sakripisyo sa inahan.”

Mituyhakaw ko. “Unsa?” Nanguta-
na ko.

Mas gikusog niya ang iyang tingog 
ug mas giklaro ang pag-istorya sam-
tang namahaw: “Mao kana ang gibu-
hat sa mga inahan. Gigahin nila ang 
ilang kinabuhi sa paglimpyo sa mga 
hugaw nga wala nila buhata—sama  
ra sa gibuhat sa Manluluwas.”

Kini nga obserbasyon nakapa-
tandog nako. Angayan unta kong 
mahimuot sa pagkonsiderar nga ang 
pagpanilhig sa mga mumho mas 
labaw pa ka Kristohanon kay sa 
akong nahunahunaan. Apan hinoon, 
mibati ko og grabe nga kahasol sa 
konsensya. Mibati ko nga dili kompor-
table sa pagtandi. Kapila nako nahis-
gutan ngadto sa akong kapikas o sa 
ako mismong kaugalingon ang tanang 
butang nga akong nahimo sa akong 
mga anak, naglaum alang sa pahali-
pay ug pasalamat? Morag dili man kini 

Ang akong bana, nga 
naglingkod sa lamesa, 

hilum nga miingon, “Mao kana 
ang sakripisyo sa inahan.”
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Mga tuig human ang akong pamil-
ya ug ako nagpamiyembro sa 

Simbahan, ako nakadawat og tawag sa 
pagserbisyo sa Nigeria Port Harcourt 
Mission. Sa usa ka mainit nga adlaw 
pag-abut nako sa akong unang area, 
ang akong kompanyon ug ako mihi-
mo sa among kasagaran nga prosely-
ting ug pagpangontak.

Samtang among naagian ang dalan 
nga daghan kaayo og mga tawo, 
nakadungog mi og luya nga tingog 
nga nanawag namo gikan sa com-
pound nga mubo ra og koral. Among 
gitan-aw sa koral ug nakakita og usa 
ka hamtong nga tawo nga nagkulob 
diha sa gate.

Mihangyo siya namo nga mosulod, 
apan walay paagi nga makasulod sa 
compound. Gitrangkahan ang gate ug 
naghunahuna mi nga ang paglayat sa 
koral dili maayo. Naaghat ko sa pagsusi 
sa kandado sa gate pag-usab. Pipila 
ka minuto naabli namo ang kandado 
gikan sa gawas ug naabli ang gate. 
Among nakita nga ang tawo masakiton 
ug wala maatiman. Mipasabut siya  
nga siya nasakit ug mibati og grabe 
nga kasakit nga nakapugong kaniya  
sa pagbarug.
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Human makigsulti kaniya, misunod 
kami niya samtang siya mikamang 
balik ngadto sa iyang balay. Mihangyo 
siya nga mag-ampo alang kaniya, ug 
kami mitanyag sa paghatag kaniya og 
panalangin. Sa dihang among gipatong 
ang mga kamot sa iyang ulo, mibati ko 
nga dihay bugon sa akong tutunlan ug 
dili makalitok og pulong. Ang kahadlok 
miabut kanako, nagsugod ko sa pag-
kurog ug pagsingot, ug ang mga luha 
midagayday sa akong mga aping. Nan-
limbasug ko sa pag-ampo og kusog, 
mao nga nagsugod ko sa pag-ampo 
diha sa akong kasingkasing nga ang 
Langitnong Amahan moluag sa akong 
dila sumala sa Iyang kabubut-on.

Sa kalit lang, ang akong dila maka-
sulti na. Nasayud ko nga ako namu-
long, apan dili ako ang nagkontrolar 
sa mga pulong. Nakadungog ko sa 
akong kaugalingon nga tingog nga 
naghangyo sa Langitnong Amahan sa 
pag-ayo niining nag-antus nga tawo. Sa 
wala pa kami moingon og amen, ang 
tawo nakatulog. Mibiya kami kaniya 
ug miadto sa among mga appointment 
apan nagplano nga mobalik sa among 
pagpaingon ngadto sa among apart-
ment aron pagsusi kaniya.

Nakadungog mi og 
luya nga tingog nga 

nagtawag kanamo gikan sa 
compound. Among gitan-aw 
sa koral ug nakakita og usa 
ka tawo nga naghigda sa 
semento.

Mibalik mi ug sa akong dakong 
kahingangha, ang tawo nagdagan 
padulong namo, nagsinggit, “Misalir 
kini! Misalir kini!” Gisanapan kami sa 
kalipay ug dili nako mapugngan ang 
akong mga luha.

Sa sakrament miting sa misunod 
nga Dominggo, sa kalit ang bishop 
mihunong diha sa pulpito ug mitan-
aw sa pultahan sa chapel. Milingi 
mi ug nakita ang tawo nga among 
gipanalanginan. Ang bishop nakaila 
kaniya ug nahibulong sa iyang pag-
sulod sa simbahan. Sugod niana, ang 
tawo kanunay na nga mitambong sa 
sakrament miting ug sa ubang mga 
klase. Sa katapusan nabalhin ko sa 
laing area.

Kini nakapatingala kanako kon 
sa unsang paagi gihatag sa Dios ang 
milagro nianang adlawa, ug mapa-
inubsanon ko nga ang Langitnong 
Amahan nakakita nako nga takus. 
Nasayud ko nga kami nahimong mga 
instrumento sa kamot sa Dios. Ang 
mga panalangin sa pag-ayo anaa nia-
na nga tawo, apan ang panalangin sa 
pagpamatuod ug hingpit nga kalipay 
ania kanako. ◼
Stanley Olaye, Lagos, Nigeria
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pagkasunod tuig, wala na gyud koy 
gibuhat. Ang pagkawala sa trabaho 
hapit nang maklaro, sama sa kahim-
tang sa uban. Nabalaka ko mahitungod 
sa isuporta sa akong asawa ug sa anak 
nga batang babaye. Gani misugod ko 
sa pagpangita og laing trabaho.

Nakigsulti ko sa akong asawa kaba-
hin sa sitwasyon. Misugyot siya nga 
magpuasa kami. Samtang kami nag-
puasa, ang kalinaw milukop sa among 
mga kasingkasing ug mibati mi nga 
ang tanan mamaayo ra, bisan tuod dili 
nako mahunahuna kon unsaon.

Sa pagkasunod nga adlaw sa traba-
ho, gipatawag ko sa akong manager. 
Naghunahuna ko nga miabut na ang 
makakahadlok nga panahon—hapit 
na ko mawad-an sa akong trabaho. 
Apan sa akong katingala, akong 
manager miingon kanako nga siya 
adunay ideya. Tungod kay ako adu-
nay abilidad sa Iningles, mitanyag siya 
nga ako mohubad sa mga legal nga 

Ako nasayud nga ang 
pagpuasa nagbukas sa 

mga bintana sa langit.

Human sa matinud-anong pag-
serbisyo sa misyon didto sa 

Mozambique, mipauli ko ug, sama sa 
daghang laing mga return missionary, 
gitutukan dayon nako ang pagtuon ug 
pagtrabaho.

Nagpuyo ako sa Brazil sa usa ka 
siyudad nga utlanan sa Paraguay ug 
nakakita og trabaho sa pag-import og 
mga produkto alang sa usa ka dako 
nga supermarket dapit sa Paraguay.  
Ang panalangin nga nakat-on sa 
Iningles didto sa akong misyon naka-
tabang nako nga makaangkon niini 
nga posisyon. Niining higayona, ako 
naminyo ug napanalanginan og usa 
ka anak nga babaye.

Sa dihang nagkrisis sa pinansyal ang 
Brazil nga miresulta sa pagkunhod sa 
kwarta sa Brazil, ang akong trabaho 
direktang nakaapektohan. Kini ang 
hinungdan sa pagkunhod sa halin sa 
mga produkto nga akong kanunayng 
gi-import. Sa katapusan sa Pebrero 

PAGPUASA ALANG SA TABANG SA TRABAHO
mga dokumento nga kasagaran ihatag 
ngadto sa abogado aron mahubad. 
Gisultihan ako niya nga kon molam-
pos ko sa paghubad, mahatagan ko 
niana nga tahas ug moresulta kini 
nga makadaginut ang departamento. 
Gisugdan dayon nako ang paghubad 
sa mga dokumento. Sa dihang akong 
gipresentar sa akong manager ang 
malampuson nga paghubad, nalipay 
siya! Nalipay usab ako tungod kay 
nagpabilin ko sa trabaho.

Sa dihang mikuha nako sa akong 
tseke, nga mao na unta kadto ang 
akong katapusang sweldo, nasurprisa 
ko nga nakita nga ang akong sweldo 
miusbaw. Ang akong kasingkasing 
natandog, ug mapasalamaton ko sa 
atong Langitnong Amahan. Pinaagi 
niini nga kasinatian ako nasayud nga 
ang pagpuasa nagbukas sa mga binta-
na sa langit. ◼
Carlos Alberto Paim Quadros, Ponta 
Porã, Brazil
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Ni David B. Marsh
Departamento sa Priesthood ug sa Pamilya 
diha sa Simbahan

Usa ka magtutudlo sa kindergarten 
makausa nag-obserbar sa iyang 
klase sa mga bata samtang sila 

nagdrowing. Samtang siya milibut aron 
tan-awon ang drowing sa matag bata, 
nangutana siya sa usa ka batang baba-
ye, “Unsa ang imong gidrowing?” Ang 
batang babaye mitubag, “Nagdrowing 
ko og Dios.” Ingon og nasurprisa, ang 
magtutudlo miingon, “Apan walay usa 
nga nasayud unsay hitsura sa Dios.” 
Sa walay pagduha-duha, ang batang 
babaye mitubag, “Masayud sila sa dili 
madugay.”

Dili ba nindot nga makabaton sa 
maong pagsalig? Sa pagkatinuod, 
ang Langitnong Amahan gusto nga 
kita mahimong masaligon sa atong 
kahibalo Kaniya. Ang Ginoo miingon 
kang Jeremias nga kita dili mohimaya 
sa atong kaalam o sa atong kusog o 
sa atong mga katigayunan. Hinoon, 
miingon Siya, “Apan pahimayaa siya 
nga nagahimaya niini, nga siya naka-
sabut ug nakaila kanako” (tan-awa sa 
Jeremias 9:23–24).

Si Propeta Joseph Smith (1805–44) 
mitudlo, “Ang Dios wala magpadayag 
bisag unsa ngadto ni Joseph, apan 
unsay Iyang buot nga mapahibalo 

ngadto sa Napulog-Duha, ug bisan sa 
pinakaubos nga Santos nga mahibalo 
sa tanang mga butang nga ingon ka 
dali kutob sa iyang mahimo sa pagda-
wat sa tanan, kay ang adlaw moabut 
nga dili na kinahanglan sa tawo nga 
motudlo ngadto sa iyang silingan, 
moila ka sa Ginoo; kay ang tanan 
makaila Kaniya . . . gikan sa labing 
timawa ngadto sa labing inila.” 1

Ang pagkahimong masaligon sa 
atong kahibalo sa Dios dili mahi-
tabo kon wala ang personal nga 
paningkamot. Mga ginikanan ug mga 
magtutudlo makatabang, apan kita 
kinahanglan mapaningkamuton nga 
nga tigkat-on sa ebanghelyo. Sama 
sa atong nakat-unan kon unsaon sa 
pagpakaon sa atong kaugalingon sa 
pisikal nga paagi aron sa pagpatun-
hay sa atong mga lawas, kinahanglan 
gayud makat-on unsaon sa pagpaka-
on sa atong kaugalingon sa espiritwal 
nga paagi aron sa pagpatunhay sa 
atong mga espiritu.

Mga tuig ang milabay ang mga 
kanaway sa St. Augustine, Florida, USA, 
gipanggutom. Ang mga henerasyon 
sa mga kanaway nakat-on nga mag-
agad sa pundok sa mga barko nga 

Kon kita mahimong 
mapaningkamuton nga 
tigkat-on sa ebanghel-
yo, kita masayud kon 
unsaon sa pagpakaon 
sa atong kaugalingon 
sa espirituhanong paa-
gi ug sa paglig-on sa 

atong relasyon sa Dios.

Pagpaningkamot sa 
Kaugalingon  
ug Pagkat-on sa Ebanghelyo
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mamumukot og pasayan aron makaka-
on sila sa nahibilin sa ilang mga pukot. 
Ang mga mamumukot og pasayan 
wala madugay mibalhin og laing lugar. 
Ang mga kanaway wala makat-on 
unsaon sa pagpangisda alang sa ilang 
mga kaugalingon; ni mitudlo sila sa 
ilang kabataan unsaon sa pagpangisda. 
Ang sangputanan, ang mga dagko, 
nindot nga langgam himatyon bisan 
dihay daghan nga mga isda nga nagli-
but kanila diha sa tubig.2

Dili kita makatugot nga mahi-
mong sama sa mga kanaway; o 
makatugot kita nga ang atong mga 
anak magsalig kanato, o sa uban, sa 
ilang kahibalo sa Ginoo. “Ang atong 
paningkamot,” miingon si Presidente  
Marion G. Romney (1897–1988), 
Unang Magtatambag sa Unang Kapa-
ngulohan, “kinahanglang kanunay 
nga itumong ngadto sa paghimo 
sa makatrabaho nga mga tawo nga 
mapaningkamuton sa kaugalingona-
ningkamuton sa kaugalingon.” 3 Kon 
kita mahimong mapaningkamuton 
nga tigkat-on sa ebanghelyo, kita 
masayud kon unsaon sa pagpakaon 
sa atong kaugalingon sa espirituha-
nong paagi ug sa paglig-on sa atong 
relasyon sa Dios.

Si Presidente Boyd K. Packer 
(1924–2015), Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles,  
mitudlo, “Ang espirituhanon nga 
pagpaningkamot sa kaugalingon usa 
ka malahutayon nga gahum sa Simba-
han. Kon kini among ihikaw kaninyo, 
unsaon man ninyo sa pag-angkon og 
mga pagpadayag nga adunay usa ka 
propeta sa Dios? Unsaon man ninyo 
nga makaangkon og mga tubag sa 
pag-ampo? Unsaon ninyo sa pagka-
hibalo? Kon magpadayon kami nga 
motubag dayon sa inyong tanan nga 
mga pangutana ug mohatag og dag-
han kaayong mga paagi sa pagsul-
bad sa tanang mga problema, tingali 
sa katapusan kami makapahuyang 
kaninyo, wala maglig-on kaninyo.” 4

Samtang makatagamtam kita og 
pagkat-on ug pagdawat og inspirasyon 
sa simbahan, dili kita magsalig lang 
ana alang sa atong espirituhanong 
pag-amuma. Si Presidente George 
Albert Smith (1870–1951) mipasabut, 
“Nahadlok ko nga isip mga miyembro 
sa Simbahan kita nag-agad pag-ayo 
sa mga organisasyon sa auxiliary, ug 
sa mga pahimangno ug tambag niad-
tong gawas sa atong kaugalingong 
mga panimalay. Nakadungog na kita 

kabahin sa daghang mga panalangin 
nga gihatag sa Ginoo kanato diha  
sa sagrado nga mga rekord nga giti-
pigan hangtud sa atong panahon, ug 
kana naglangkob sa tambag sa usa 
ka Amahan nga maalamon sa tanan. 
Makapahibulong nga daghan kaayo sa 
atong katawhan . . . nga wala kaayo 
makasinati sa mga sulod niining sagra-
do nga mga rekord.” 5

Malingaw ko sa pagkat-on sa ebang-
helyo sa simbahan, apan akong gibati 
nga mas naghinam-hinam sa ebang-
helyo kon ako makakaplag sa dinasig 
nga ideya atol sa akong personal nga 
pagtuon. Walay mas makalipay kanako 
kay sa pagpangita og usa ka gamay 
nga mga bahandi sa kamatuoran diha 
sa mga kasulatan nga modan-ag sa 
akong panabut ug mopuno kanako 
uban sa Espiritu sa Ginoo.

Itudlo kon Unsaon sa Pagkat-on
Dihang mipauli ko gikan sa akong 

misyon, akong nakita nga importante 
nga moadto sa mga fireside ug debos-
yonal hapit kada semana aron magpa-
dayon ang akong pagka-espirituhanon. 
Ang mga mamumulong mipakaon 
kanako uban sa ilang mga panabut 
sa ebanghelyo, ug nakadayeg ko sa 
paagi nga akong nabati kadtong mga 
panabut. Akong natun-an ug natudlo 
ang ebanghelyo sulod sa duha ka 
tuig, apan morag wala na nako ang 
mga kahanas nga gikinahanglan sa 
pagpakaon sa akong kaugalingon sa 
kanunay. Nagbasa lang ko sa mga 
kasulatan ug wala gayud magkugi sa 
pagsiksik niini.

Ang pagtuon sa ebanghelyo sama sa 
pagkat-on sa pagpintal. Dili kini natural 
alang sa tanan. Dili kita maghunahuna 
sa paghatag og usa ka paint palette ug 
magdahum nga kana nga tawo mahi-
mong usa ka artist diha-diha dayon. 
Ang pagkahimong usa ka mapaning-
kamuton nga tigkat-on sa ebanghelyo 
pareha ra. Dili kita makapaabut nga 
makasabut kanunay kon wala kita 
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makat-on sa pipila ka sukaranang mga 
kahanas sa pagtuon sa ebanghelyo. Si 
Presidente Packer mipasabut nga ang 
mga kasulatan “naglakip sa kahingpi-
tan sa walay katapusan nga ebanghel-
yo, mahangturon sa kahibalo. Apan 
usa ka tawo kinahanglang makakat-on 
sa paggamit niini o ang pagpangita 
makapawala sa kadasig.” 6

Mao kanay nahitabo kanako—
makapawala sa kadasig—sa dihang 
una nakong gisulayan sa pagpangita 
sa kahulugan ug giya gikan sa akong 
pagtuon sa kasulatan. Busa gisug-
dan nako sa pag-analisar kon sa 
unsang paagi ang mga mamumulong 
nakaangkon sa ilang mga panabut. 
Dugay-dugay, apan sa katapusan 
akong nakita kon sa unsang paagi sila 
mikuha sa piho nga mga pamahayag 
sa doktrina gikan sa mga kasulatan; 
sa unsang paagi nila gidiskubre ang 
makahuluganon nga mga pagtulun-an 
mahitungod sa Manluluwas gikan sa 
mga bersikulo; giunsa nila paghimo 
ang naggiya sa kinabuhi nga mga 
baruganan gikan sa kasulatan; giun-
sa nila paghubad ang mga simbolo; 
ug giunsa nila pagsumpay ang mga 
pagtulun-an sa mga propeta ug mga 
apostoles ngadto sa piho nga mga 
bersikulo sa kasulatan.

Samtang nagpadayon ko sa akong 
pagtuon sa kasulatan ug mga pagtulun- 
an sa mga propeta ug mga apostoles, 
akong nakita ang akong kaugalingon 
nga nangutana:

•  Unsa nga doktrina ang gitud-
lo niini nga mga bersikulo, ug 
unsay akong nakat-unan kaba-
hin niana nga doktrina?

•  Asa ug kanus-a nako nakita kini 
nga mga baruganan sa ebang-
helyo nga gigamit sa epektibong 
paagi?

•  Unsa ang akong nakat-unan 
mahitungod sa Langitnong  
Amahan ug sa Iyang plano alang 
sa akong kalipay?
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•  Unsay akong nakat-unan mahi-
tungod ni Jesukristo ug sa Iyang 
Pag-ula?

•  Unsay gusto sa Ginoo nga akong 
makat-unan gikan niini?

•  Unsa nga dinasig nga mga huna-
huna ug pagbati nga akong 
nadawat samtang nagbasa ko?

•  Aduna bay usa ka butang din-
hi nga nakatabang kanako sa 
usa ka bag-ong hagit sa akong 
kinabuhi?

•  Unsa ang akong makat-unan nga 
makatabang kanako sa pagpaka-
buhi matag adlaw?

Gamhanan, Madanihon nga 
Magtutudlo

Samtang nausab ang akong pagtu-
on sa kasulatan, mao usab ang akong 
mga pagtudlo. Mas nainteresado ko sa 
pagtabang sa mga tawo sa pagdisku-
bre sa kamatuoran sa ebanghelyo nga 
mogiya kanila kay sa pagsulti kanila 
unsa ang gipasabut sa mga kasulatan 
ngari nako.7 Nakapalipay kini nako 
nga makakita sa hingpit nga kalipay 
nga gibati sa uban sa diha nga ilang 
makaplagan ang usa ka butang nga 
bag-o. Kini mao, ug, usa sa labing 
makalipay nga kasinatian sa akong  
sa pagtudlo.

Nakita usab nako nga kon ako 
nakatabang niadtong gitudloan nako 
nga kanunay mogamit sa mga kaha-
nas ug mga pangutana sa ibabaw, 
ang ilang abilidad nga mahimong 
mapaningkamuton nga mga tigkat-on 
sa ebanghelyo molambo. Dili kina-
hanglan nga moagi pa sila sa taas nga 
proseso nga akong naagian.

Ang pagkat-on mahitabo sa dili pa 
magtudlo, ug ang maayo nga mga  
tigkat-on makahimo og mas espirituha-
nong makadasig nga mga magtutudlo. 
“Ayaw pagtinguha sa pagpahayag sa 
akong pulong”, miingon ang Ginoo, 
“apan unaha ang pagbaton sa akong 
pulong, ug unya ang imong dila maka-
sulti; unya, kon ikaw magtinguha, 
ikaw makabaton sa akong Espiritu ug 
sa akong pulong, oo, ang gahum sa 
Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo” 
(D&P 11:21). Kinsa ang dili gusto nia-
nang talagsaon nga panalangin!

Si Elder David A. Bednar sa Korum 
sa Napulog Duha Ka mga Apostoles 
mipasabut sa nagtubo nga pangina-
hanglan alang kanato nga mahimong 
mapaningkamuton nga mga tigkat-on 
sa ebanghelyo:

“Ako nagtuo nga atong napasabut 
og maayo ug daghan og nahibaloan 
mahitungod sa usa ka magtutudlo nga 

nagtudlo pinaagi sa Espiritu kay sa 
mahitungod sa tigkat-on nga nakat-on 
pinaagi sa hugot nga pagtuo. Klaro,  
nga ang mga baruganan ug mga 
proseso sa pagtudlo ug pagkat-on 
importante sa espirituhanong paagi. 
Hinoon, samtang maglantaw kita sa 
umaabut ug magpaabut sa mas nagka-
guliyang ug masamok nga kalibutan 
nga atong gipuy-an, ako nagtuo nga 
importante alang kanatong tanan sa 
pagdugang sa atong kapasidad sa 
pagpaningkamot sa pagkat-on pinaagi 
sa hugot nga pagtuo. . . .

“Sa katapusan, ang responsibilidad 
sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga 
pagtuo ug paggamit sa espirituha-
nong kamatuoran anaa sa matag usa 
kanato. Hilabihan kini ka seryoso 
ug importante nga responsibilidad 
sa kalibutan diin maoy atong gibu-
hat karon ug pagabuhaton. Unsa, sa 
unsang paagi, ug dihang kita nakat-on 
gisuportahan sa—apan wala mag-
agad—usa ka magtutudlo, sa paagi sa 
pagtudlo, o sa piho nga hilisgutan o 
pormat nga leksyon.” 8

Mga Panalangin sa Self-reliant nga 
Pagkat-on

Kita siguradong mapanalanginan 
pinaagi sa dinasig nga mga pagtulun- 
an sa mga ginikanan ug mga mag-
tutudlo sa Simbahan, apan mas 
importante tingali ang pagkat-on sa 
pagdasig sa atong kaugalingon. Kon 
kita mahimong mapaningkamuton 
nga tigkat-on sa ebanghelyo, mas 
makadapit kita og personal nga pag-
padayag. Ang mapaningkamuton nga 
mga tigkat-on sa ebanghelyo wala 
magkinahanglan og mga ganti sa  
pagtuon kanunay lapas sa pagkahi-
balo nga sa sunod higayon nga mag-
tuon sila malig-on sila kay sa laayan.  
Ang mga mapaningkamuton nga tig-
kat-on sa ebanghelyo mas makahibalo 
sa bakak nga mga ideya nga gidawat 
sa kadaghanan sa ika-21 nga siglo nga 
katilingban.
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Usa sa mga saad sa Ginoo ingon 
og nagpasabut pag-ayo alang sa mga 
mapaningkamuton nga tigkat-on sa 
ebanghelyo: “Kinsa kadto nga mag-
mahal sa akong pulong, dili malingla” 
( Joseph Smith—Mateo 1:37).

Si Presidente Thomas S. Monson 
misaad “Kon ikaw makugihon nga 
magtuon sa mga kasulatan, ang imong 
gahum sa paglikay sa tintasyon ug 
pagdawat og giya gikan sa Espiritu 
Santo sa tanan nimo nga gibuhat 
motubo.” 9

Ang mapaningkamuton nga mga 
tigkat-on sa ebanghelyo makasinati sa 
saad sa Manluluwas:

“Kon adunay tawong giuhaw, umari 
siya kanako, ug uminom” ( Juan 7:37).

“Sa mosalig kanako, sumala sa 
giingon sa kasulatan, gikan sa iyang 
kasingkasing modagayday ang 
mga sapa sa tubig nga buhi” ( Juan 
7:37–38).

Duna pa akoy angay nga masabtan, 
apan ang pagkahimong mapaning-
kamuton nga tigkat-on sa ebang-
helyo mao ang usa sa labing maayo 
nga mga butang nga akong nahimo. 
Mipanalangin kini sa matag aspeto sa 
akong kinabuhi. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 

Simbahan: Joseph Smith (2007), 323.
 2. “Fable of the Gullible Gull,” Reader’s Digest, 
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 3. Marion G. Romney, “The Celestial Nature  

of SelfReliance,” Ensign, Nob. 1982, 91.
 4. Boyd K. Packer, “SelfReliance,” Ensign,  

Ago. 1975, 87.
 5. George Albert Smith, sa Conference Report, 

Abr. 1929, 30; tanawa usab sa The Teachings 
of George Albert Smith, eds. Robert and 
Susan McIntosh (1996), 53.

 6. Boyd K. Packer, “Agency and Control,” 
Ensign, Mayo 1983, 67.

 7. Si Presidente Heber J. Grant (18561945) 
mitudlo, “Ang tumong sa Simbahan mao ang 
pagtabang sa mga katawhan nga mata
bangan ang ilang mga kaugalingon” (sa 
Conference Report, Okt. 1936, 3).

 8. David A. Bednar, “Paningkamot sa Pagkaton  
pinaagi sa Hugot nga Pagtuo,” Liahona, 
Sept. 2007, 17, 20–21.

 9. Thomas S. Monson, “Himoa ang Imong  
Kaugalingon nga Labing Maayo,” Liahona, 
Mayo 2009, 68.
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Ni Enoc R. Verde Reyes

Daghang katuigan ang milabay 
miserbisyo ko isip usa ka full-
time nga misyonaryo sa Mexico 

Monterrey North Mission. Ako mibati 
niini nga usa ka dako nga kahigayu-
nan sa paghatag og misyonaryo nga 
pagserbisyo.

Sa dihang nagsugod ko sa akong 
misyon, mibiya ko sa usa ka butang 
nga wala masulbad. Wala pa nako 
madawat ang papeles nga may kala-
butan sa pag-discharge nako gikan sa 
pagserbisyo sa militar. Kini nga doku-
mento importante kaayo. Nagpasabut 
kini nga ang usa ka batan-ong lalaki 
nakakompleto sa iyang gikinahanglang 
pagserbisyo sa militar ug adunay katu-
ngod sa pagtrabaho ug pagtuon. Giila 
siya isip usa ka lumulupyo sa Mexico.

Samtang ang petsa sa pag-isyu 
niining dokumento nagkaduol, nag-
sugod ko og kabalaka. Misulat ko sa 
akong mga ginikanan ug gihangyo sila 
sa pagtan-aw kon posible ba nga ilang 
makuha ang akong libro sa pagserbis-
yo sa militar. Sa dihang akong nada-
wat ang ilang sunod nga sulat, mas 
misamot ko og kabalaka. Giingnan ko 
nila nga gipahibalo na sila nga mahi-
mo kining i-release ngadto lamang sa 
tawo nga nanag-iya niini.

Akong gibati ang dinalian nga 
panginahanglan sa pag-ampo ngadto 

sa Ginoo ug mangutana Kaniya kon 
unsay angayang buhaton. Ang tubag, 
nga wala moabut diha-diha dayon, 
mao nga kinahanglan nakong ipa-
sabut ang akong problema ngadto 
sa akong mission president. Atol sa 
akong pakigsultihanay uban kaniya, 
duha ka kapilian ang nahisgutan. 
Ang usa mao nga ako lang “isalig sa 
Ginoo.” Ang ikaduha mao nga perso-
nal nakong adtuon sa pagkuha niini. 
Naa nako ang pagdesisyon.

Dili ko sigurado kon unsay anga-
yang buhaton. Akong gitug-an ang 
akong mga kabalaka ngadto sa akong 
kompanyon, ug kami nalig-on sam-
tang nagbasa kami niining kasulatan: 
“Wala ba kamo masayud nga kamo 
anaa sa mga kamot sa Dios? Wala ba 
kamo masayud nga siya aduna sa 
tanan nga gahum, ug sa iyang gam-
hanan nga pagsugo ang yuta malukot 
ingon sa usa ka papel?” (Mormon 
5:23). Kini nga kasulatan mipahanaw 
sa akong kalibug. Sukad nianang 
higayuna nga ako kining nabasahan, 
ako nasayud nga akong katungdanan 
ang paghatag sa akong hingpit nga 
paningkamot ngadto sa akong mis-
yonaryo nga paninguha. Ang akong 
problema anaa na sa mga kamot  
sa Ginoo.

Sa wala madugay human niana, 
nakadawat kog lain nga sulat gikan 

sa akong mga ginikanan. Ang akong 
amahan misulat sa mosunod:

“Anak, mibalik ko sa opisina sa 
National Defense sa makausa pa, aron 
sa pagpangita og tawo nga maka-
tabang nato sa pagsulbad sa imong 
problema. Human sa pagpakigsulti 
sa mga tawo, gipaadto ko sa usa ka 
lugar. Miabut ko didto nga mibati nga 
nawad-an og kadasig ug desperado. 
Ang unang butang nga akong nakita 
mao ang usa ka dakong pultahan, 
nga gibuksan og dako ug gibanta-
yan sa duha ka talasagsaon kaayong 
mga sundalo. Nagmaisugon ko ug 
miagi, ug nakit-an ang opisina nga IM
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Kinahanglan kong 
mopili kon moatiman 
sa mga butang nga 

ako ra mismo o isalig 
kini sa mga kamot sa 
Ginoo ug mag-focus 
sa akong misyonaryo 

nga pagserbisyo.

SUNDALO 
 ALANG  

SA GINOO



 H u n y o  2 0 1 7  49

M
G

A YO
U

N
G

 A
D

U
LT 

gipaadtuan nako. Samtang nanuktok 
ko, gikulbaan ko apan gigiyahan usab 
ako sa Espiritu sa Ginoo.

“Dihang misulod ko, nakakita ko 
og usa ka opisyal nga naglingkod 
sa luyo sa usa ka lamesa. Sa iyang 
dughan dunay daghang medalya, ug 
ang mga bongbong sa iyang opisina 
napuno sa mabulukon nga mga serti-
piko. Milamano siya sa akong kamot 
sa hugot ug maligdong nga paagi, ug 
nangutana, ‘Unsa man ang katuyoan 
sa imong pagbisita?’

“‘Duna koy anak nga lalaki nga 
nagserbisyo og misyon,’ mitubag ko. 
‘Tungod niini, siya dili makaanhi 

aron sa pagkuha sa libro sa iyang 
pagserbisyo sa militar. Mianhi ko 
aron matan-aw kon mahimo ba nako 
kining makuha alang niya.’

“Dili, dili nimo makuha. Mahimo 
lamang kining ma-release ngadto sa 
indibidwal nga nanag-iya niini,’ mii-
ngon ang opisyal.

“Nianang higayuna, ang Ginoo 
milamdag kanako pinaagi sa Iyang 
Espiritu, ug ako miingon, ‘Sir, ikaw 
dunay daghang sundalo ubos sa 
imong pagmando nga responsable 
nganha nimo alang sa katumanan sa 
ilang mga katungdanan. Sa samang 
paagi, ang akong anak nagpahigayon 

sa iyang katungdanan sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo sa Ginoo niining pana-
hona. Niini gayung higayuna, usa siya 
ka sundalo sa Ginoo.’

“Tungod niini, ang opisyal miba-
rug gikan sa iyang lingkuranan ug 
miingon, ‘Aduna ka bay bisan unsang 
identification? Unsay pangalan sa 
imong anak?’

“Human nako natubag ang iyang 
mga pangutana, gitawag niya ang 
secretary ug miingon, ‘Dad-a ang 
mga papeles alang niining batan-ong 
misyonaryo’

“Iya kining gipirmahan, misilyo 
niini, ug mgitugyan niini ngari nako. 
Wala nay lain pa nga gikinahang-
lan. Milamano ko niya sa hugot ug 
mapasalamatong paagi. Akong anak, 
ang imong mga papeles han-ay na 
karon ug ikaw kinahanglan gayud 
nga mopakita sa imong pasalamat 
ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagser-
bisyo Kaniya isip usa ka tinuod nga 
sundalo.”

Human makadawat niini nga sulat, 
nagpasalamat ko sa Ginoo sa pagga-
mit sa Iyang dakong gahum sa pagpa-
taliwala alang kanako, alang sa tubag 
nga Iyang gipadala sa akong mga 
pag-ampo, ug sa paglamdag sa akong 
amahan. Akong giampo nga kitang 
tanan mobutang sa atong hingpit 
nga pagsalig sa Ginoo, ug dili gayud 
malimot sa Iyang saad: “Pangayo, ug 
kini ihatag nganha kaninyo; pangita, 
ug kamo makakaplag; tuktok, ug kini 
pagaablihan nganha kaninyo. Kay ang 
matag usa nga mangayo, makadawat; 
ug siya nga mangita, makakaplag; ug 
ngadto kaniya nga motuktok, pagaab-
lihan” (3 Nephi 14:7–8). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Siyudad sa  
Mexico, Mexico.

GINOO
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Mga kabatan-onan gikan sa Oxford, England, mipakigbahin sa 
ilang mga hunahuna mahitungod sa tinuod nga panaghigalaay.

Pagpangita ug Mahimong 
TINUOD NGA MGA HIGALA
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Gikan sa labing suod nga higala nga kamo aduna sukad nga singko anyos pa 
mo ngadto na sa bag-ong estudyante nga inyong nahimamat sa inyong klase 
sa math, importante nga dunay maayo nga mga higala. Ug sama sa giingon sa 
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan: “Ang tanan nagkinahanglan og buo-
tan ug tinuod nga mga higala. Sila mahimong dakong kalig-on ug panalangin 
nganha kaninyo” ([2011], 16). Apan unsaon ninyo sa pagpangita ug pagpabilin 
sa buotan nga mga higala?

Among gipangutana ang mga kabatan-onan didto sa England mahitungod 
kon unsay kahulugan sa tinuod nga panaghigalaay ngadto kanila. Susiha ang 
pipila sa ilang mga istorya mahitungod sa ilang tinuod nga mga higala ug sa 
unsang paagi nga kadtong mga higala nakapalig-on kanila. Mahimong maban-
tayan ninyo nga ang inyong kaugalingong mga higala dako usab nga kalig-on 
nganha kaninyo.

UNSA ANG NAKAHIMO SA USA KA TAWO  
NGA BUOTAN NGA HIGALA?

Aaron M.: Sa akong hunahuna kina-
hanglang magmadasigon kamo nga 
makakita sa inyong mga higala. Kina-
hanglang magpakabana kamo kanila 
ug kinahanglang mahibalo kamo nga 
sila nagpakabana kaninyo. Bation nin-
yo nga komportable nga makauban 
sila. Dili kamo mobati nga kinahang-
lan kamong molihok sama sa usa ka 
laing tawo kon makauban ninyo sila.
Leighton H.: Usa ka tawo nga mosu-
porta kaninyo ug mohupay kaninyo.
Maddy H.: Usa ka tawo nga imong 
masaligan.
Rachel P.: Sa akong hunahuna ang 
kasagaran sa unsay nakapahimo sa usa 
ka maayo nga higala mao ang pag-
baton og usa ka tawo nga anaa alang 
kaninyo, kinsa nagsuporta kaninyo.
Emma F.: Ang akong labing suod 
nga higala kanunay nga anaa alang 

kanako ug mitabang kanako. Sa 
dihang mibiya ko sa high school 
aron motambong og homeschool, 
misugod siya sa pag-text kanako. 
Moingon siya, “Uy, kumusta na 
man ka? Kinahanglang manuroy 
ta.” Ug wala kaayo koy daghang 
higala nianang panahona, ug mao 
nga nahimo ming suod nga higa-
la. Kanunay siyang mahibalo kon 
maguol ko. Sa laing bahin, wala 
ko masayud kon giunsa, mahibalo 
lang gyud siya.

UNSAY NAKAHIMO SA 
TINUOD NGA PANAGHI-
GALAAY NGA LAHI KAY 
SA PAGKAINILA?

Seth H.: Ang pakighigalaay personal, 
ang pagkainila dili personal. Sa atong 
eskwelahan kita may kalagmitan nga 
mogrupo sa mga tawo ngadto sa 
“inila nga mga tawo,” base sa ilang 
abilidad sa sports o tingali, alang sa 
mga lalaki, unsa ka daghan sa ilang 
nauyab. Apan naghunahuna ko nga 
makahimo gyud ka og daghang 
nindot nga mga panaghigalaay. Mao 
nga kon magbinuotan ka, morag inila 
na pud ka. Sa akong hunahuna ang 
mga tawo nga magpabilin nga inila 
sa labing dugay nga panahon mao 
kadtong maayo nga mga higala.
Emma B.: Sa akong hunahuna kini 
mao ang paagi sa imong pagtratar sa 
ubang tawo, kay nakaila ko og dag-
hang inila nga mga tawo nga ngil-ad 
kaayo og kinaiya, ug dili kaayo sila 
maayong mga higala sa daghang 
tawo. Apan duna koy nailhan usab 
nga pipila ka inila kaayo nga mga 
tawo nga maayo ngadto sa tanan. Sa 
akong hunahuna usa kana ka dakong 
kalainan. Sa akong hunahuna kini 
ang kinaiya gyud nimo. Dili ka pwe-
deng maghunahuna sa mga tawo nga 
ubos kay kanimo—tungod kay sila 
dili ubos.
Isaac P.: Sa akong hunahuna kon 
ikaw dunay maayo nga mga higala, 
makighigala sila nimo bisan unsa pa 
ang gihunahuna sa uban bahin nimo. 
Mao kana ang inyong buhaton kon 
kamo managhigala.
Grace S.: Ang mga higala mag- 

inunungay gyud ug kasaligan.

“Magmadasigon 
nga makakita sa 

inyong mga higala.”



Michelle,
Mandie found new 
soccer art for this spot. 
Replace it with the new.
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PANGITA OG MGA 
HIGALA NGA 
NAGHATAG OG BILI 
SA MGA BUTANG 
NGA LABING 
MAHINUNGDANON
“Importante sa inyong 
kalampusan ug kalipay 

mao ang tambag, ‘Pagmatngon kinsa 
inyong pilion nga mga higala.’ Mahisama 
unya kita niadtong atong gidayeg, ug 
kalagmitan sila atong mga higala. Kina-
hanglan nga makig-uban kita niadtong 
kinsa, sama kanato, nagplano dili lang sa 
temporaryo nga kahayahay, mabaw nga 
mga tumong ug walay hinungdan nga 
mga ambisyon—pero niadtong naghatag 
og bili sa mga butang nga mas bililhon, 
gani ang mahangturong mga tumong.”
Presidente Thomas S. Monson, “Pagpuyo Ingon nga 
Panig-ingnan,” Liahona, Mayo 2005, 113.

SA UNSANG PAAGI NGA ANG INYONG MGA HIGALA 
MOSUPORTA KANINYO?

Hannah P.: Duna koy mga higala nga moabut sa akong mga pasundayag sa 
akong show choir sa dihang apil pa ko niini.
Andrew S.: Ang akong higala nakatabang kaayo nako sa football.
Bella F.: Sa usa ka klase bahin sa relihiyon mibiyahe mi ngadto sa usa ka 
meetinghouse sa Simbahan, ug ang tanang misyonaryo anaa didto. Lingaw 
kaayo kadto. Ako naghunahuna usab nga usa kini ka maayo kaayong paagi 
sa pagpili kon kinsa ang akong maayo nga mga higala tungod kay makahiba-
lo gyud ka kinsa ang mitahud sa mga relihiyon sa ubang mga tawo. Moingon 
sila sama sa, “Ah, dili diay ka mamalikas?” Ug moingon sila, “OK, maayo, dili 
ko mamalikas kon naa ka” ug mga butang nga ingon niana. Naghisgot mi 
mahitungod kon nganong dili mi moinum og kape ug uban pa, ug sila mii-
ngon, “OK, dili ta kinahanglang moadto sa mga tindahan og kape.” Matina-
huron kaayo sila.
Emma B.: Ang akong mga higala okey ra kaayo nga makig-istorya mahitu-
ngod sa akong relihiyon ug moingon og mga butang sama sa, “Kahibalo ka, 
dili gyud ko kinahanglang motuo sa unsay imong gituohan, apan okey gyud 
ko nga mosabut aron makahibalo ko unsay imong nahibaloan ug unsay 
imong gituohan aron makatabang ko nga magpabilin kang lig-on.”
Calvin B.: Sukad ko mibalhin, wala gyud kaayo koy nakaila sa eskwelahan. 
Busa tanan nakong nailhan nga mga tawo diha sa simbahan. Kon kaming 
tanan anaa sa usa ka kalihokan sa kabatan-onan, buotan sila ngari nako.
Emma F.: Sa bag-o pa kong mibalhin dinhi, wala kaayo koy daghang higala 
nga LDS tungod kay dili kaayo daghan ang mga batan-ong babaye sa among 
ward. Ang nahitabo duna koy usa nga naamiga atol sa convention sa kaba-
tan-onan nga LDS, ug nakahimo kana sa tanang kalainan alang nako sa pag-
apil sa mga kalihokan. Ug busa iya kong gipaila-ila sa iyang mga higala, ug 
sa katapusan duna na koy mga higala nga LDS, nga nakatabang.

“Sa katapusan sa unang 
adlaw, ang tanan nakaila 

na sa akong ngalan.”

“Matinahuron sila sa mga 
relihiyon sa ubang mga tawo.”



Michelle
There is new art for this 
too. Should be where 
they’re interacting more.
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PANAGHIGALAAY?

William S.: Kon ang usa ka tawo moingon og hi, ug mahitabo nga mag- 
istoryahanay na mo, sa katapusan mahimo na mong managhigala.
James P.: Alang nako, kini ang paghimo og panaghigalaay pinaagi sa mga 
kalihokan. Sama sa dihang miadto ko sa Amerika sa usa ka holiday, miad-
to ko sa Brigham Young University soccer camp, ug wala koy kaila bisan 
usa didto. Ug dayon sa katapusan sa unang adlaw, ang tanan nakaila na sa 
akong ngalan. Maghimo lang og mga kalihokan ug maniudto o motabang 
sa usag usa.
Seth H.: Pareho og interes—interesado ka sa samang mga butang pareho 
sa laing tawo. Ang paghimo og dungan sa praktikal nga mga butang maoy 
paagi nga masugdan ninyo ang panaghigalaay.

UNSAY INYONG NAKAT-UNAN GIKAN SA TINUOD NGA 
MGA HIGALA?

Aaron M.: Magmatinuoron sa inyong kaugalingon. Dili ka makaangkon og tinu-
od nga mga higala kon ikaw dili matinuoron sa imong kaugalingon. Kon dili sila 
ganahan sa imong mga sumbanan, nan dili gayud sila tinuod nimong higala ug 
dili gyud mosuporta nimo.
Isaac P.: Maminaw sa unsay ilang isulti. Kon mag-istorya sila, ayaw ibaliwala ang 
ilang gisulti. Mag-focus lang gyud nila ug mosuporta nila.
Emma B.: Usa ka butang nga buhaton sa maayo nga higala mao ang modapit 
kaninyo sa pagbuhat og mga butang. Bisan og mangutana lang kon kumusta na 
ka. Mangutana lang usab og ginagmay nga mga butang. Ang ginagmay nga mga 
butang mao ang mga butang nga importante.
James P.: Mahimo usab kamong medyo mas bukas, modapit sa mga tawo sa 
grupo sa inyong mga higala ug dayon makighimamat sa ubang mga higala. 
Mahimo gihapon kamong maayo nga higala. ◼

ANG USA KA TINUOD 
NGA HIGALA . . .

Grace S.: Ang usa ka tinuod nga higa-
la mao ang tawo nga nakaila ninyo.
Andrew S.: Ang usa ka tinuod nga 
higala mao ang tawo nga kanunay 
ninyong masaligan.
James P.: Sa akong hunahuna masi-
nabtanon sila.
Leighton H.: Makasalig ka sa imong 
kaugalingon kon anaa sila.
Calvin B.: Ang usa ka tinuod nga higa-
la mao ang mosuporta.

“Mag-focus lang 
gyud nila ug 

mosuporta nila.”
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Ang tinuod nga pahiyum ngadto sa usa ka higala mahinungdanon gayud.

TINUOD  
NGA KONEKSYON
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Ni Matias Pedraza

Sa dihang ako 16, ang stake pre-
sidency mipahibalo nga ang 
among stake mobisita sa templo 

sa Buenos Aires, ug ako gidapit nga 
moadto. Nagtigum ko og kwarta ug 
naningkamot og maayo nga mahi-
mong takus nga makaangkon og 
rekomend sa templo.

Human nako madawat ang reko-
mend, ang mga tintasyon miatake 
kanako gikan sa tanang dapit, ang 
tanan naningkamot nga mawala 
kanako ang katakus. Apan ako adu-
nay tinguha sa pagtambong sa templo. 
Dili ko gusto nga makadungog lang 
sa mga kasinatian ug pagpamatuod 
sa uban; gusto ko nga makabaton og 
akong kaugalingong kasinatian ug 
pagpamatuod.

Miabut ang gabii sa pagbiyahe. 
Bisan wala pa makasakay sa bus, adu-
na koy mga hunahuna nga dili moad-
to, apan wala ko magpadala. Atol sa 
10-ka oras nga pagbiyahe, naglingkod 

ko tapad sa usa ka miyembro sa  
Simbahan kinsa mahigalaon kaayo 
ngari nako. Nagpangidaron siya sa 
mga 60. Iya kong gisultihan mahitu-
ngod sa iyang kinabuhi ug kon unsa 
siya kamalipayon nga nakalahutay 
siya sa mga pagsulay nga iyang 
naangkon.

Misugod ako sa pagsulti kaniya 
mahitungod sa akong kinabuhi ug 
unsa ang akong gibati nga pag-inusara 
tungod kay daghang mga tawo nga 
nagpalayo kanako tungod sa akong 
pagsunod sa Dios. Siya misulti kana-
ko, “ang Dios mohatag kanimo og usa 
ka talagsaon nga higala, ug kana nga 
higala kanunay anaa alang kanimo. 
Ayaw kana kalimti.” Pagkahuman niya 
og sulti niining mga pulong, mibati 
ako og kakalma ug kamalinawon 
tungod kay nabati nako nga tinuod 
ang iyang gisulti.

Sa pagsulod sa templo, ang kabug-
at nga akong gisagubang nahanaw. 

Ang pamati sama nga adunay usa ka 
espirituhanong paghangop nga nag-
sulti nako og, “Welcome, akong anak. 
Nagpaabut gyud ko nimo.”

Nabati nako nga ang templo mao 
gayud ang balay sa Dios, dili lamang 
usa ka maanindot nga estraktura. 
Human sa paghimo og mga bunyag 
ug mga pagkumpirma, miadto ako  
sa gawas. Nabati nako nga ang  
mga palas-anon namalik, apan  
karon akong gibati ang kusog sa 
pagbuntog niini.

Nasayud ko nga ang pagpangan-
dam sa atong mga kaugalingon ug 
ang pagtugyan sa tanang butang 
diha sa mga kamot sa Dios ug ang 
paghatag sa atong labing maayo aron 
makasulod sa templo mao ang gila-
uman gikan kanato. Dayon ang Dios 
mopanalangin kanato sa buhong  
nga paagi. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Córdoba, 
Argentina.

Gusto nakong personal nga makatambong sa templo,  
dili basta lang makadungog mahitungod sa mga kasinatian sa ubang mga tawo.

ANG AKONG 
UNANG 

HIGAYON  
sa TEMPLO
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Ni Presidente  
Henry B. Eyring
Unang Magtatambag 
sa Unang 
Kapangulohan

Daghang katuigan ang milabay namulong ko sa usa ka karaang teyatro sa Efeso. 
Silaw sa adlaw milukop sa palibot diin si Apostol Pablo nagbarug aron mag-
sangyaw. Ang akong gihisgutan mao si Pablo, ang Apostol nga gitawag sa Dios.

Gatusan ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang nanambong. Gipalingkod sila 
diha sa mga laray sa bangko nga bato nga gilingkuran sa mga taga-Efeso kaniadto 
sobra na sa liboan ka mga tuig [millenium] ang milabay. Uban kanila didto mao ang 
duha ka buhing mga Apostoles, si Elder Mark E. Petersen ug si Elder James E. Faust.

Kon inyong hunahunaon, nangandam ko pag-ayo. Mibasa ko sa Mga Buhat sa 
mga Apostoles ug mga epistola, ila kadto ni Pablo ug sa iyang isig ka Apostoles. 
Akong gibasa ug gipamalandongan ang Sulat ni Pablo ngadto sa Mga Taga-Efeso.

Naninguha ko pag-ayo sa pagtahud ni Pablo ug sa iyang calling. Human sa 
pagpakigpulong daghan ang misulti og maayong mga butang. Ang duha ka buhi 
nga mga Apostoles mabination nga mihimo sa ilang mga komentaryo. Apan wala 
madugay si Elder Faust midala nako sa daplin ug uban sa usa ka pahiyum ug uban 
sa kalumo sa iyang tingog, miingon, “Nindot kadto nga pakigpulong. Apan imong 
nalimtan ang pinakaimportante nga butang nga unta imong isulti.”

Nangutana ko unsa man kana. Human sa mga semana misulti ra gayud siya 
kanako. Iyang tubag sukad niadto nakahatag kanako og pagtulun-an.

Miingon siya nga unta misulti ko sa mga tawo nga kon ang mga Santos nga 
nakadungog ni Pablo nakaangkon pa og pagpamatuod sa kabililhon ug gahum sa 
mga yawe nga iyang gihuptan, tingali ang mga Apostoles dili gayud unta kuhaon 
gikan sa kalibutan.

Kadtong sugyot nag-aghat kanako sa pagbasa og usab sa sulat ni Pablo ngadto sa 
Mga Taga-Efeso. Nakita nako nga si Pablo buot nga ang tawo mobati sa kabililhon sa 

Ang PAGPAHIULI sa MGA 

Ang Manluluwas mitukod sa Iyang Simbahan diha sa pundasyon  
sa mga apostoles ug mga propeta, kinsa naghupot sa tanang yawe  

sa priesthood dinhi sa yuta niining panahona.
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pagpasa sa mga yawe sa priesthood nga nagagikan sa Ginoo 
lahus sa Iyang mga Apostoles ngadto nila, nga mga miyem-
bro sa Simbahan sa Ginoo. Si Pablo naninguha sa paglig-on 
og pagpamatuod niana nga mga yawe.

Si Pablo mipamatuod ngadto sa mga taga-Efeso nga si 
Kristo mao ang nangulo sa Iyang Simbahan. Ug mitudlo 
siya nga ang Manluluwas mitukod sa Iyang Simbahan sa 
usa ka pundasyon sa mga apostoles ug mga propeta, kinsa 
naghupot sa tanang yawe sa priesthood dinhi sa yuta nii-
ning panahona (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:19–20).

Ang Priesthood Gipahiuli Na
Bisan pa sa kaklaro ug sa gahum sa iyang pagtudlo ug 

sa iyang ehemplo, si Pablo nasayud nga adunay aposta-
siya nga moabut (tan-awa sa Mga Buhat 20:29–30; 2 Mga 

Taga-Tesalonica 2:2–3). Nasayud siya nga ang mga apos-
toles ug ang mga propeta kuhaon gikan sa kalibutan. Ug 
nasayud siya nga kini, sa umaabut nga adlaw, ipahiuli. 
Misulat siya nianang panahona ngadto sa mga taga-Efeso, 
nagsulti kon unsa ang buhaton: “Nga sa dispensasyon sa 
kahingpitan sa panahon siya malagmit mopundok nga 
maghiusa sa tanang mga butang diha ni Kristo, tanan  
diha sa langit, ug diha sa yuta; gani diha kaniya”(Mga  
Taga-Efeso 1:10).

Si Pablo naglantaw sa pagpangalagad ni Propeta 
Joseph Smith, nga ang mga langit moabli pag-usab. Nahi-
tabo kini. Si Juan Bautista miabut ug mitugyan sa mga 
tawo sa Pagkapari ni Aaron ug ang mga yawe sa pagpa-
ngalagad sa mga anghel ug ang pagbunyag pinaagi sa 
pag-unlod sa tubig alang sa kapasayloan sa sala (tan-awa 
sa D&P 13).

Ang karaang mga apostoles ug mga propeta mibalik ug 
mitugyan diha kang Joseph sa mga yawe nga ilang gihup-
tan sa pagkamortal (tan-awa sa D&P 110). Mga mortal nga 
mga tawo gi-orden sa balaang pagka-apostol niadtong 
Pebrero 1835. Ang mga yawe sa priesthood gihatag ngadto 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles niadtong hinapos sa 
Marso 1844.

Matag propeta nga misunod kang Joseph, gikan ni  
Brigham Young hangtud ni Presidente Monson, naghupot 
ug naggamit niadto nga mga yawe ug naghupot sa sagra-
dong pagka-apostol.

Hugot nga Pagtuo ug mga Yawe sa Priesthood
Apan sama ra sa panahon ni Pablo, ang gahum niadtong 

mga yawe sa priesthood alang kanato nagkinahanglan sa 
atong hugot nga pagtuo. Kinahanglan masayud kita pinaagi 
sa inspirasyon nga ang mga yawe sa priesthood gihuptan 
niadtong kinsa nangulo ug nag-alagad kanato. Kana nagki-
nahanglan sa saksi sa Espiritu.

Ug kana nagdepende sa atong pagpamatuod nga si Jesus 
mao si Kristo ug nga Siya buhi ug nangulo sa Iyang Simba-
han. Kinahanglan masayud usab kita sa atong kaugalingon 
nga ang Ginoo mipahiuli sa Iyang Simbahan ug sa mga 
yawe sa priesthood pinaagi kang Propeta Joseph Smith. PA
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Ug kinahanglan aduna kitay kasiguroan pinaagi sa Espiritu 
Santo, mapahinumduman kanunay, nga kadtong mga yawe 
nga gihatag ngadto sa buhing propeta nga walay pagsanta 
ug nga ang Ginoo manalangin ug modumala sa Iyang mga 
tawo pinaagi sa dugtong sa mga yawe sa priesthood diin 
moabut paubos lahus ngadto sa mga presidente sa stake ug 
district ug lahus ngadto sa mga bishop ug mga branch presi-
dent ngari kanato, dili igsapayan kon hain kita ug bisan unsa 
pa kalayo gikan sa propeta ug sa mga apostoles.

Salig sa Pinili nga mga Sulugoon sa Ginoo
Aron magpabilin kitang lig-on diha sa Simbahan sa 

Ginoo, himoon nato ug kinahanglang bansayon ang atong 
mga mata sa pag-ila sa gahum sa Ginoo diha sa pag-alagad 
niadtong kinsa Iyang gitawag. Kinahanglan takus kita sa 
pakig-uban sa Espiritu Santo. Ug nagkinahanglan kitang 
mag-ampo alang sa Espiritu Santo aron tabangan kita nga 
makaila nga ang mga tawo nga nangulo kanato naghupot 
niini nga gahum. Alang kanako, ang maong mga pag-ampo 
kadaghanan matubag kon ako hingpit nga nabugkos diha 
sa pag-alagad sa Ginoo.

Makalihok kita aron mahimong angayan alang sa pag-
padayag nga mitugot kanato aron masayud nga ang mga 
yawe gihatag sa Dios gikan sa usa ka tawo ngadto sa lain. 
Mangita kita niana nga kasinatian kanunay. Ug kinahang-
lan gayud nato, aron makadawat sa mga panalangin nga 
gitagana sa Dios alang kanato ug buot nga kita motanyag 
sa uban.

Ang tubag sa inyong pag-ampo dili ingon ka madrama-
hon sama niadtong uban nga nakakita ni Brigham Young, 
samtang siya namulong, mikuha sa hulagway sa gimartir 
nga si Propeta Joseph.1 Apan kini mahimong masiguro. Ug 
uban niana nga espirituhanong kasiguroan moabut ang 
kalinaw ug gahum. Masayud kamo pag-usab nga kini mao 
ang tinuod ug buhing Simbahan sa Ginoo, nga Siya ang 
nangulo niini pinaagi sa Iyang gi-orden nga mga sulugoon, 
ug nga Siya nag-atiman kanato.

Kon daghan pa unta kanato ang naggamit niana nga 
hugot nga pagtuo ug modawat niadto nga mga pasalig, 
ang Dios mobayaw niadto kinsa mangulo kanato ug busa 

mopanalangin sa atong mga kinabuhi ug sa atong mga 
pamilya. Mahimo kitang sama kaayo sa gusto ni Pablo 
alang niadtong iyang gialagaran: “tinukod ibabaw sa patu-
koranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, nga 
niini si Jesukristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang” 
(Mga Taga-Efeso 2:20). ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong sa Oktubre 2004 nga kinatibuk-ang 
komperensya.
MUBO NGA SULAT
 1. Tanawa sa Doctrine and Covenants and Church History Seminary 

Student Study Guide (2001), 158.
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“Ang akong higala nag-ingon 
nga wala siya nagtuo  
sa Dios. Unsaon nako 
sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo uban kaniya?”

Adunay daghang mga paagi sa pagpakigbahin sa ebang-
helyo uban kaniya. Ang imong kaugalingong kinabuhi 
mao ang usa sa pinakamaayong paagi. Ikaw mao ang 
“usa ka ehemplo sa mga magtotoo” kon sa unsang paagi 
kamo molihok, sininaan, sinultihan, ug pagtratar sa uban 

(tan-awa sa 1 Timoteo 4:12). Timan-i ang mosunod nga mga ideya:

•  Paningkamuti ang pagtabang sa inyong higala pinaagi sa 
gugma ug pagtahud, dili inubanan sa tinago nga mga motibo 
o mga ekspektasyon.

•  Pagmatinuoron ug magpakatinuod sa inyong mga lihok.
•  Motahud sa iyang kabubut-on.

Kon unsaon nimo sa pagpakigbahin ang ebanghelyo uban kani-
ya nagdepende kon nganong wala siya nagtuo sa Dios. Pipila ka 
mga tawo wala gimatuto sa pagkarelihiyuso. Ang uban bukas sa 
pagtuo, ug ilang mapalambo ang hugot nga pagtuo samtang sila 
nagkat-on unsaon sa pag-ampo ug pagtuon sa mga kasulatan. Ug 
ang uban tingali mituo sa Dios sa usa ka higayon apan nakaagi og 
mga pagsulay sa ilang kinabuhi nga nakapahimo nilang maglisud sa 
pagtuo. Paningkamot nga imong masabtan ang kahimtang sa imong 
higala. Pag-ampo aron masayud unsaon sa pagtabang kaniya.

Makakuha ka og pagbati sa iyang mga gituohan pinaagi sa 
pakig-istorya mahitungod sa unsay nakadasig niya ug unsa gayud 
ang importante ngadto kaniya. Makigsinabtanay sa komon nga 
pagtuo. Sama pananglit, kon siya nagtuo nga ang pagserbisyo usa 
ka maayong ideya, mahimo nimo siyang dapiton sa usa ka service 
project sa ward.

Bisan og ang imong higala wala nagtuo sa pagkakaron, usa 
gihapon siya ka maayong tawo. Hangtud nga siya usa ka maayong 
impluwensya diha kanimo, padayon nga mahimo niyang higala. 
Samtang nagsunod ka sa Espiritu, padayona ang pagdapit kaniya sa 
simbahan ug sa pagkat-on og dugang mahitungod sa rason nga-
nong ang Dios importante sa imong kinabuhi tungod kay usa ka 
adlaw siya mobukas sa pagtuo.

Pag-ampo alang sa Imong Higala
Atol sa akong pagpangandam sa mis-
yon, duna koy daghang mga higala 
moingon nga wala sila motuo sa Dios. 
Kon makadungog ako kanila nga 
moingon niini, ako mag-ampo alang 
kanila. Mahimong wala sila magtuo 
sa Dios samtang kita nag-ampo, apan 
kon nagtuo gayud kita sa Dios, ang 
atong gugma alang Kaniya makita 
ngadto sa uban. Ang atong ehemplo 
makatabang sa uban nga makasabut 
nga ang Dios mopanalangin gayud 
kanato, nga Siya buhi, ug Siya nahi-
gugma kanato.
Emanuel L., edad 18, Estado sa Mexico, 
Mexico

Pagkahimong usa ka 
Ehemplo
Sa dihang batan-on 
pa ako, aduna koy 
hunahuna nga ang 
bugtong paagi sa 

pagtudlo sa ebanghelyo mao ang 
agresibong pagsangyaw niini, apan 
hilabihan nakong sayopa tungod kay 
dili maihap ang mga paagi sa pagpa-
kigbahin sa ebanghelyo. Apan pinaagi 
sa kasinatian akong nasuta nga kon 
ikaw mahimong usa ka ehemplo ni 
Kristo sa tanan nga mga butang nga 
imong buhaton, nan, masurprisa ka 
sa kadaghan sa mga tawo nga mosa-
lig ug motuo kanimo. Sa daghan nga 
mga kahimtang, ang buhat tinud-anay 
nga mas kusog kaysa bisan unsa nga 
pulong. Mangulo ug magtudlo pinaagi 
sa ehemplo.
Ammon W., edad 18, Arizona, USA

Maghisgut bahin sa 
Kinaiyahan
Kon ang imong mga 
higala wala motuo sa 
Dios, mahimo ka nga 
maghisgut bahin sa 

kinaiyahan tungod kay ang tanan 
nagpamatuod nga adunay usa ka Dios 
(tan-awa sa Alma 30: 44). Mahimo 

Ang mga tubag gituyo alang sa tabang ug panglantaw, dili isip opisyal  
nga mga pamahayag sa doktrina sa Simbahan.

M G A  P A N G U T A N A  U G  M G A  T U B A G
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UNSAON 
PAGBATON 
OG USA KA 
PAGPAMATUOD
“Sa unsang paagi 
nga ang usa ka 
tawo maka-

angkon sa unsay atong gitawag 
og pagpamatuod?

“Ang unang lakang sa pag-ang-
kon og bisan unsa nga matang sa 
kahibalo mao ang pagtinguha gayud 
nga masayud. Sa espirituhanong 
kahibalo, ang sunod nga lakang mao 
ang pagpangutana sa Dios diha sa 
sinsero nga pag-ampo. . . .

“Samtang kita nagtinguha ug 
nangita, kinahanglan atong hinumdu-
man nga ang pagbaton og pagpama-
tuod dili butang nga mouyon-uyon 
apan usa ka proseso diin kita 
gilauman sa pagbuhat og butang. 
Ang Manluluwas mipasabut, “Kon 
tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat 
sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang 
mahibaloan kon ang akong gitudlo 
gikan ba sa Dios, o magsulti ba 
lamang ako sa kinaugalingon kong 
pagbulot-an” (Juan 7:17).
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Pagpamatuod,” Liahona,  
Mayo 2008, 27.

UM A ABUT NGA PANGUTANA

usab ka nga mag-ampo alang kaniya 
ug magtuon sa mga kasulatan uban 
kaniya—sama pananglit sa, Salmo 
19:1. Nasayud ko nga ang Espiritu 
Santo motabang kaniya nga makada-
wat og pagpamatuod sa atong Langit-
nong Amahan.
Sophie K., edad 17, Kinshasa, Democratic 
Republic of Congo

Sugdi sa Pakig-istorya 
bahin sa Ebanghelyo
Mahimo nimong ipa-
kigbahin ang ebang-
helyo sa daghang mga 
paagi. Una, pag-ampo 

ug pagpuasa alang kanila nga ang 
ilang mga kasingkasing mobukas 
ngadto sa ebanghelyo. Dayon sa 
sunod higayon nga imo silang mahi-
mamat, pagsugod og usa ka hilisgutan 
ug mga hilisgutan nga mogiya ngadto 
sa usa ka panag-istoryahanay kabahin 
sa ebanghelyo. Siguroha ang pagdapit 
kanila sa simbahan o sa mga kaliho-
kan, ug labaw sa tanan, magmahi-
galaon. Kinsay nasayud—tingali usa 
ka adlaw sila magpabunyag uban sa 
ilang pamilya.
Valerie K., edad 14, Nevada, USA

Ipakigbahin ang Imong 
Pagpamatuod
Ang ebanghelyo makausab sa kina-
buhi sa mga tawo. Usa ka paagi nga 
mahimo nimong ipakigbahin kini sa 
imong higala pinaagi sa pagsulti kon 
unsa ang imong gibati nga ang Dios 
buhi, sama pananglit, sa mga milagro 
nga imong nasinati pinaagi sa yanong 
pagmata sa kada adlaw. Ang imong 
ehemplo ngadto niya maoy mahimong 
dako nga pagpamatuod sa imong kali-
pay sa pagkasayud sa gugma sa Dios 
ug pagsunod sa ebanghelyo.
Victória S., edad 18, Piauí, Brazil

Nganong Mopakigbahin?
Hinumdumi kon nganong gusto 
nimong motuo siya sa Dios. Dili basta 

“Kanunay nakong ikom-
para ang akong kauga-
lingon ngadto sa uban, 
ilabi na niadtong kinsa 
dunay ingon og hingpit 
nga kinabuhi. Unsaon 
nako sa pagbati nga 
mas masaligon?”

Isumiter ang imong tubag ug, kon ganahan, apili og 
klaro kaayo nga litrato hangtud Hulyo 15, 2017, sa 
liahona .lds .org (i-klik ang “Submit an Article”) o pinaagi 
sa email ngadto sa liahona@ldschurch.org.

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

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

lang nato gipakigbahin kini sa mga 
tawo tungod kay gusto nato nga sila 
mahimong miyembro sa Simbahan. 
Mobuhat kita sa ingon tungod kay sila 
atong tinuod nga mga kaigsoonan. 
Nganong gusto nimo nga ang imong 
higala magtuo sa Dios? Ipabilin kana 
nga pangutana sa hunahuna, pag- 
ampo alang sa kalig-on ug sa gugma 
nga putli, pagkasinsero, ug kon sila 
moingon dili, nan andama ang pagta-
hud sa ilang kabubut-on. Lagmit dili 
pa nila higayon nga maandam. Apan 
ako mosaad kaninyo nga kon kamo 
sinsero gayud nga gustong makahi-
balo sila mahitungod sa Dios, tungod 
kay ikaw ilang higala, sila maminaw. 
Human niana, ang pagpili anaa ra 
kanila, ug kita dili mohukom kanila sa 
ilang gihimo nga pagpili.
Elder Eliot, edad 20, Japan Sapporo Mission

Ipadan-ag ang Inyong Kahayag
Mahimong ehemplo ngadto kani-
ya. Tabangi siya nga mas mahiduol 
ngadto sa Dios pinaagi sa inyong mga 
kasinatian ug pagpamatuod. Kamo 
magsilbing anghel nga iyang gipangita 
pinaagi sa imong kahayag ug implu-
wensya. Tabangi siya nga makita ang 
gugma sa atong Langitnong Amahan 
alang kaniya, apan ayaw kini ipugos 
kaniya.
Mason E., edad 16, Arizona, USA
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Ni Richard M. Romney
Mga Magasin sa Simbahan

Usahay lisud ang kinabuhi. Adunay daghang dagko 
nga mga butang nga moabut kaninyo sa mosunod 
nga pipila ka tuig: pagpangandam alang sa templo, 

pagpakigbahin sa ebanghelyo, pagpili og eskwelahan ug 
trabaho. Ug tin-edyer pa kamo! Dili ba nindot kon, sama 
ni Lehi, makakita mo og Liahona sa gawas sa inyong pulta-
han, usa ka instrumento nga garantisado nga giyahan kamo 
kon hatagan lang ninyo og pagtagad?

Sa tinuod, duna nay daghang mga tinubdan sa giya sa 
inyong kinabuhi: pag-ampo, mga kasulatan, tambag gikan 
sa mga ginikanan ug mga lider, pag-aghat gikan sa Espiritu 
Santo, kinatibuk-ang komperensya, ug ang lista magpada-
yon. Apan ania ang laing tinubdan nga idugang sa inyong 
lista—usa ka personal nga Liahona nga nailhan nga inyong 
patriyarkal nga panalangin. Kini mao ang personal nga 
pagpadayag alang kaninyo, mahitungod kaninyo, gikan sa 
inyong Langitnong Amahan, kinsa nakaila kaninyo, nan, 
hangtud sa kahangturan.

Hunahunaa ang inyong patriyarkal nga panalangin nga 
usa ka espirituhanong GPS, ug dayon ang uban. Dili lang 
kini makatugot ninyo nga makahibalo kinsa kamo ug diin 
kamo; makatabang usab kini kaninyo sa pagsabut ngano 

Dili ba nindot nga kamo dunay espirituhanong GPS 
nga mogiya kaninyo? Uban sa inyong patriyarkal nga 
panalangin, kamo aduna.

ANG INYONG  
KAUGALINGONG 
LIAHONA
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ania kamo dinhi ug asa kamo paingon. Apan hinumdumi, 
ang giya gikan sa inyong patriyarkal nga panalangin nag-
kinahanglan nga gamiton ang samang mga baruganan nga 
nakapalihok sa Liahona ni Lehi: pagtagad ug kakugi (tan-
awa sa 1 Nephi 16:28; Mosiah 1:16).

Pagtagad ug Kakugi
Unsa ang pagtagad ug kakugi? Ang pagtagad nagpa-

sabut dili lamang sa pagpaminaw unsay gisulti apan sa 
paghatag usab og atensyon. Ang usa ka may kalabutan nga 
pulong mao ang magpatalinghug, nga nagpasabot sa pag-
paminaw ug pagsunod Mao nga sa inyong patriyarkal nga 
panalangin sa pagserbisyo isip usa ka Liahona sa inyong 
kinabuhi, dili lamang inyong basahon kini, apan kinahang-
lan usab sundon ninyo kini.

“Ang mga kasulatan nga narekord sa tanang mga dis-
pensasyon nagtudlo nga mopakita kita sa atong paghigug-
ma sa Dios kon kita mopatalinghug sa Iyang mga sugo ug 
mosunod niini,” miingon si Presidente Russell M. Nelson, 
Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. 
“Kini nga mga aksyon may kalabutan. Sa pagkatinuod, sa 
pinulongan nga Hebreohanon sa Daang Tugon sa kadag-
hanang higayon migamit sa sama nga termino alang sa 
duha pagpatalinghug (ngadto sa Ginoo) ug pagkamasu-
lundon (sa Iyang mga pulong).” 1

Ang kakugi mao ang laing paagi sa pagkat-on gikan  
sa inyong patriyarkal nga panalangin. Ang kakugi nagpa-
sabut og mainampingon, maminaw, ug makanunayon.  
Kini nagpasabut nga determinado, dili mapakyas nga 
paningkamot. “Kini mao ang pagkat-on sa unsay gilauman 
sa Ginoo kaninyo, paghimo og plano aron sa pagbuhat 
niini, [ug] pagbuhat sa inyong plano,” miingon si Presi-
dente Henry B. Eyring, Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan.2

Kon gusto ninyo ang inyong patriyarkal nga panalangin 
nga makatabang kaninyo, magtuon niini sa kinasingkasing, 
makugihon nga paningkamot; paghimo og mga plano sa 
pagbuhat niini; ug buhaton kadto nga mga plano.

Usa ka Ehemplo nga Pagasundon
Si Alma nga Batan-on nagtambag sa iyang anak nga 

lalaki si Helaman, miingon nga ang Liahona mao ang 
“matang”, o ehemplo, alang kanato sa pagsunod sa atong 
kaugalingong kinabuhi. Sa Alma 37: 8– 5 siya miingon:

1. Kini giandam sa Ginoo aron sa pagpakita, sama sa usa 
ka kompas, asa moagi sa biyahe.

2. Kini naglihok sumala sa hugot nga pagtuo diha sa 
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ARON SA PAGGIYA SA INYONG 
AGIANAN

“Ang inyong patriyarkal nga 
panalangin mao ang inyong 
personal nga Liahona aron 
maplano ang inyong padul-

ngan ug mogiya sa inyong agianan.”
Presidente Thomas S. Monson, “Kabahin sa Pag-andam sa Espiritwal nga Paagi,” 
Liahona, Peb. 2010, 5.

Dios, nga nakapahimo sa “milagro nga nahimo 
pinaagi sa gahum sa Dios, matag adlaw.”

3. Kini gamiton sa “gagmay nga mga kahimoan” sa 
pagtuman sa “kahibulongan nga mga buhat.”

4. Kon si Lehi ug ang iyang pamilya makalimot 
sa pagbansay sa hugot nga pagtuo ug kakugi, 
dayon ang “kahibulongan nga mga buhat  
mihunong” ug “sila wala mouswag diha sa  
ilang panaw.”

5. Kon sila nalinga, sila wala mopanaw sa usa ka 
linaktod nga agianan.

6. Sayon ra ang pagpatalinghug sa mga pulong 
ni Kristo, nga nagpunting sa usa ka tul-id nga 
agianan.

Kining sama nga baruganan tinuod usab alang 
sa inyong patriyarkal nga panalangin. “Ang agianan 
giandam na, ug kon kita motan-aw kita mahimo nga 
mabuhi sa kahangturan” (Alma 37:46). ◼

PATRIYARKAL 
NGA MGA 
PANGLANTAW
Among gihangyo ang upat ka mga 
patriyarka sa pagtubag sa pangu-
tana kabahin sa patriyarkal nga 
panalangin. Ania ang pipila sa ilang 
mga tubag.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Russell M. Nelson, 

“Listen to Learn,” 
Abr. 1991 nga  
kinatibukang  
komperensya.

 2. Henry B. Eyring, 
“Pagbuhat diha sa 
Tanan nga Kakugi,” 
Abr 2010 nga  
kinatibukang  
komperensya. Nganong importante nga makadawat og 

patriyarkal nga panalangin?

“Samtang kita motambong sa mga miting, mga klase, ug 
seminary, gitudloan kita og mga doktrina, baruganan, ug 
mga ekspektasyon nga komon sa tanang mga miyembro 
sa Simbahan. Apan kon kita makadawat og patriyarkal 
nga panalangin, dili kini komon sa tanan—kini alang lang sa 
usa. Kini dili kabahin sa unsay angay natong buhaton apan 
kabahin sa unsay inyong buhaton, napanalanginan pinaagi 
sa hiyas o mga gasa nga balaan ang gigikanan. Ang usa ka 
patriyarkal nga panalangin mao ang makita nga ebidensya 
nga kamo dunay talagsaong personal nga relasyon uban sa 
Langitnong Amahan nga nahigugma ninyo ug nagtinguha 
nga kamo makabalik ngadto sa Iyang presensya.”

—Clayne A. Steed, Raymond Alberta Stake, 
Canada
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“Ang patriyarkal nga panalangin sagrado ug personal. 
Mahimo kining ipakigbahin sa pamilya apan dili ipakigbahin o 
hubaron sa uban. Tingali adunay panahon sa inyong kinabuhi 
nga samtang kamo makig-istorya sa usa ka tawo, usa ka hunahu-
na o pulong gikan sa inyong mga panalangin moabut sa inyong 
hunahuna. Tingali angay nga mopakigbahin niini, dili sa pagpang-
hambog o mapasigarbuhong paagi apan isip usa ka mensahe 
nga nagtanyag og paglaum ug pagdasig.”

“Kini makatabang kaninyo nga mosabut nga ang mga istorya nga 
gisulat diha sa Biblia dili lang mga istorya mahitungod sa pipila ka 
mga tawo ug kanus-a sila nabuhi. Ilang mga kasaysayan mahimong 
kabahin sa kasaysayan sa tanan nga mga katawhan—mga katawhan 
kinsa nagpakabuhi ug magpakabuhi pa gihapon. Mas masabtan 
nato ilang tahas ug ang atong mga tahas kon kita masayud sa atong 
panulundon. Ang Ginoo gusto nga ang Iyang mga katawhan masa-
yud kon kinsa sila.” Ang Manluluwas naghatag sa hingpit nga ehemplo sa pagpa-

ngandam. Magsugod sa butang nga Iyang gitudlo kanato: una, 
pag-ampo ug pagpuasa (tan-awa sa Mateo 14:23); ikaduha, ang 
pagtuon sa mga kasulatan nag-andam kanato nga makadawat ug 
makasabut sa personal nga pagpadayag.”

Unsaon nako sa pagkahibalo nga panahon na nga ako 
makadawat niini?

“Akong nahimamat ang usa ka batan-ong babaye bag-ohay lang. 
Iyang gihulagway kon sa unsang paagi siya naghunahuna mahitu-
ngod sa miting uban sa iyang bishop [sa paghisgut kabahin sa iyang 
rekomend sa patriyarkal nga panalangin] taud-taud na. Gihisgutan 
niya ang iyang tinguha uban sa iyang mga ginikanan ug nagpuasa ug 
nag-ampo aron masayud kon andam na siya. Miingon siya kanako 
nga dihang nagsugod kami sa among diskusyon nga siya may gamay 
nga kabalaka, naghunahuna kon siya andam ba, apan miingon nga 
bag-ohay lang siya mibati og kalinaw samtang siya naghunahuna sa 
iyang gitakdang panagkita uban kanako. Giingnan nako siya, ‘Mao 
kana ang imong tubag. Ang Espiritu midala niana nga kalinaw sa 
imong kasingkasing.’ ”

Sa unsang paagi nga ang inspirasyon makatabang sa 
mga patriyarka?

“Nakahinumdom ko sa unang higayon nga ako mihatag og 
patriyarkal nga panalangin. Siyempre ako namalandong, nagtu-
on, ug nangandam sa espirituhanong paagi. Gikulbaan ko, apan 
sa dihang miabut ang panahon, ang Espiritu mipuno sa kwarto 
ug mikuha sa mga kahadlok o pagpugong. Ang Espiritu mitabang 
kanako aron sa pagpamati sa pulong nga midangat sa akong 
kasingkasing.”

Unsaon nako sa pagpangandam sa pagdawat niini?

Maayo ba ang mopakigbahin sa akong panalangin 
ngadto sa uban o sa pagtandi sa akong panalangin  
sa ilaha?

Nganong importante man nga masayud unsa ang inyong 
kaliwatan?

—Vyacheslav V. Protopopov, Moscow Russia Stake

—Emile E. Bailly, Paris France South Stake

—Keith L. Stapleton, Cartersville Georgia Stake, USA

—Vyacheslav V. Protopopov, Moscow Russia Stake

—Keith L. Stapleton, Cartersville Georgia Stake, USA
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Ang Gipili  
ni Martin

Nasayud si  
Martin nga dili 

siya kinahanglang 
moinom og tsa. Unsa 

ang kinahanglan 
niyang buhaton?
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Ni Lindsay Tanner ug Bethany Bartholomew
Gibase sa tinuod nga istorya

“Tabangi mi nga mosunod” (Songbook sa mga Bata, 81).

M ibangon si Martin og hinay-hinay. Giuyog sa iyang 
mama ang iyang abaga.

“Martin,” miingon siya, “pagmata na.”
Gilugod ni Martin ang kakatulgon sa iyang mga 

mata. Ngitngit pa ang kalangitan, apan siya nasayud 
unsa nang orasa. Mobangon ang iyang pamilya sa alas 
5:30 matag buntag aron magbasa og dungan sa Basa-
hon ni Mormon. Dili kanunayng sayon nga mobangon  
og sayo.

Miligid si Martin gikan sa higdaanan ug milakaw sa 
hinay-hinay ngadto sa atubangan nga lawak. Nanghiwa-
tid ug nanghuy-ab siya og maayo. Ang iyang mga igsoon 
nagduka usab, apan silang tanan anaa.

Ang matag tawo mobasa sulod sa lima ka minuto. Sa 
pagsugod gusto ni Martin nga mobalik sa higdaanan. 
Apan nagpadayon siya sa pagpaminaw. Matag bersikulo 
daw mibati siya og mas nagkamaayo. Sa dihang nahu-
man na sila og basa, mibati na si Martin og espirituha-
nong kalig-on.

Ug ang espirituhanong kalig-on mao ang gikinahang-
lan ni Martin kada adlaw. Sa Kenya, dyutay lang ang 
miyembro sa Simbahan nga ka-edad ni Martin, ug silang 
tanan nagpuyo sa layo. Human sa klase moadto si  
Martin sa usa ka club sa mga batang lalaki nga giduma-
la sa Katoliko nga simbahan. Usa ka semana ang club 
nagdungan og adto og usa ka camping.

Nalingaw kaayo si Martin. Nagkanta siya og mga 
kanta sa camping. Nagbugha siya og mga kahoy. Gani 
mitabang usab siya sa paghimo og campfire.

Apan sa ikaduhang adlaw, usa sa mga lider mipaga-
was og teapot. “Mag-tsa ta karon,” miingon siya.

Ang ubang mga batang lalaki naghinam-hinam.  
Moinom sila og tsa sa panimalay sa espesyal nga mga 
okasyon. Silang tanan nagkuha sa ilang tasa ug naghulat 
sa lider sa pagpuno niini.

Mibati og gamayng kakulba si Martin. Nasayud siya 
nga dili siya kinahanglang moinom og tsa. Apan dili siya 
gusto nga masilo ang iyang mga higala.

Dayon nahinumdum siya unsa ang iyang gibati sa 
dihang siya naghupot sa mga sugo. Dihang ang iyang 
pamilya misunod sa propeta ug mibasa og dungan sa 
Basahon ni Mormon, siya mibati og kalipay. Kon dili nila 
kini buhaton, dili usab siya mobati og kalipay.

Nasayud si Martin unsa ang kinahanglan niyang 
buhaton.

“Dili, salamat,” misulti siya sa lider sa dihang ipisan na 
unta ang tasa ni Martin. “Dili ko gustong moinom og tsa.”

Nahingangha ang lider, apan iya na lang gipainom 
og tubig si Martin samtang ang ubang mga batang lalaki 
nag-inom og tsa. Pipila sa mga batang lalaki gustong 
masayud nganong wala moinom og tsa si Martin, apan 
walay usa kanila ang mibugal-bugal kaniya. Mibati  
og kalipay si Martin. Nasayud siya nga ang Pulong sa 
Kaalam makapahimo sa iyang lawas nga kusgan. Ug 
nalipay siya nga nahimo siyang lig-on sa pagbuhat sa 
eksakto nga butang. ◼
Ang mga tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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“Akong himoong sagrado ug putli ang 
akong hunahuna ug lawas, ug dili nako 

gamiton ang mga butang nga makadaot 
kanako” (Ang Akong mga Sumbanan sa 

Ebanghelyo).

Basaha ang Pulong sa Kaalam sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 89 ug pangitaa ang unsay gisulti niini nga 
maayo alang kaninyo.

Paghimo og lista sa makadaut nga mga butang nga 
dili mo mokaon o moinom.

Hangyoa ang inyong mga ginikanan o mga lider kon 
sa unsang paagi sila maghimo sa ilang mga hunahuna 
nga sagrado ug putli.

Akong gihagit ang akong kaugalingon sa . . .

HAGIT
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M G A  B A T A  N G A  B U O T A N

USA KA NINDOT NGA IDEYA
Daghang tawo ang moadto sa 
Germany kon dili na luwas didto 
sa ilang mga nasud. Gitawag 
sila og mga refugee. Ang mga 
bata walay mga dulaan, mao 
nga ako silang gihatagan sa 
akong dulaan. Dayon duna 
koy nindot nga ideya. Nangu-
tana ko sa akong mama kon 
pwede ba mi nga maghimo 
og mga monyeka alang nila.

Paghimo og mga  
Monyeka, Paghimo og 

Pagpakighigala
Ni Jordan Wright, Utah, USA

HI!  
Ako si Jackson, gikan  

sa Germany, ug mao kini 
ang akong igsoong lalaki, 

si Josiah, ug ang akong 
igsoong babaye,  

si Cora Jade.

1
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AKO ANAK SA DIOS
Nanganta sila alang namo, ug mitukar mi og 
mga instrumento alang nila. Pipila ka mga tawo 
kinsa naguol mipahiyum sa dihang gitukar 
namo ang “Ako Anak sa Dios.”  
Nindot gayud kaayo ang akong gibati.

SI JESUS NAHIGUGMA KANATO
Ang mga bata nga among nahimamat sama gayud 
namo sa daghang mga paagi. Kaming tanan 
ganahan nga mokanta ug nagkuha og mga dula-
an ug nagdula sa gawas. Nasayud ko nga si Jesus 
nahigugma kanila, ug Siya nahigugma kanako.

MAKAPALIPAY NGA MGA SULAT
Ang akong pamilya nangolekta og pipila ka sinina 
ug mga dulaan aron ihatag sa mga refugee dinhi. 
Nagdrowing mi og mga hulagway alang nila mahi-
tungod sa mga butang nga makapalipay namo.

PAGPANAHI UBAN  
NI MAMA
Ganahan kong magtahi 
uban sa akong mama. 
Giduot nako ang pedal 
sa makinang igtatahi ug 
gibutang ang stuffing 
sulod sa mga monyeka.

PADAD-I KAMI OG 
KASINGKASING!

MGA IDEYA NI JACKSON
Kanunayng mangita og mga tawo nga matabangan ninyo.
Pagpakaaron-ingnon nga buotan ka nga duwende ug nagserbisyo sa tago.
Paghimo og mga monyeka alang sa mga bata nga walay mga dulaan.

2

BAG-ONG  
MGA HIGALA

Gidala namo ang 
mga monyeka 

ngadto sa mga 
refugee camp ug 
mihatag niini sa 
mga bata didto. 
Ganahan kong 

makakita og bag-
ong mga higala!

4

63

5

Alang sa dugang nga mga 
ideya sa pagserbisyo sa mga 
refugee sa inyong dapit, 
bisitaha ang lds .org/ go/ 61775.

Unsaon ninyo sa pagsunod ni Jesus pinaagi sa pagpakita 
og gugma? Padad-i kami og kasingkasing uban sa 

inyong istorya ug litrato, uban sa pagtugot sa inyong 
ginikanan. Ipadala kini sa liahona .lds .org (i-klik ang 

“Submit an Article”) o i-email sa liahona@ ldschurch .org.
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Ang Basahon sa Kasugoan
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Guntinga kining mga litrato aron ipakigbahin ang 
mga istorya sa kasaysayan sa Simbahan!

Pangita og dugang nga mga tawo sa kasaysayan sa Simbahan sa liahona .lds .org.

Ang mga pulong nga gisulti ni Jesukristo ngadto ni Joseph Smith gitawag og mga pagpadayag. Pipila nii-
ni nga mga pagpadayag gimantala diha sa Basahon sa Kasugoan. Samtang kini nga basahon gi-imprinta, 
ang mga katawhan nangasuko sa mga miyembro sa Simbahan kinsa mibalhin ngadto sa ilang lungsod. 
Ilang gilabay ang printing press ngadto sa dalan. Duha ka mga sister nga ginganlan og Mary Elizabeth ug 
Caroline Rollins mipundok og daghan nga mga pahina sa Basahon sa Kasugoan kutob sa ilang mahimo. 
Midagan sila paingon sa kamaisan aron sa pagtago gikan sa nangasuko nga mga tawo, ug ang Langitnong 
Amahan mibantay kanila nga luwas. Ang mga pagpadayag sa Basahon sa Kasugoan sa wala madugay nahi-
mong kabahin sa Doktrina ug mga Pakigsaad. ◼

Si Mary Elizabeth ug Caroline Rollins

Doktrina 

ug mga 

  Pakigsaad
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ATONG PAHINA

Ang Templo sa Sapporo Japan, ni Harada K., edad 8,  
Kanagawa Prefecture, Japan

Kining mga bata sa Primary sa 
Galicia, Spain, mipahigayon og 
usa ka kalihokan sa Primary base 
sa tema nga “Ako Nasayud nga 
ang mga Kasulatan Tinuod.” 
Nagdula sila nga may kalabutan 
sa mga kasulatan samtang nag-
kat-on ug nagmemorya og mga 
kamatuoran sa ebanghelyo. Ang 
mga bata nagsul-ob og taming 
aron sa pagkat-on mahitungod 
sa taming sa Dios. Sila “nangis-
da” usab alang sa mga Artikulo 
sa Hugot nga Pagtuo ug gidrama 
ang damgo ni Lehi.

Sa dihang bunyaganan na ko, gikuyawan kog gamay.  
Apan sa dihang miadto na ko sa tubig, nalipay kaayo ko.
Thomas B., edad 8, Montevideo, Uruguay

“Si Jesus Mao ang Akong Kahayag,” 
ni Vianca V., edad 6, Probinsya sa 
Tundama, Colombia
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Gikan sa “Mga Amahan,” Liahona, Mayo 2016, 93–97.

Nganong importante man 
kaayo ang mga amahan?

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
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Ni Elder D. Todd 
Christofferson

Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga 

Apostoles

Ang Langitnong 
Amahan mao ang 

atong Amahan. Siya 
nahigugma kanato 
sa hingpit, ug Siya 
naglihok aron sa 

pagtabang kanato 
nga magmalipayon 

ug makabalik ngadto 
Kaniya.

Kon kamo walay amahan 
nga nagpuyo uban ninyo, 

dili minos ang inyong 
kamahinungdanon 
o kabililhon. Ang 

Langitnong Amahan 
makatabang kaninyo nga 

mahimong matarung  
nga amahan o inahan  

sa umaabut.

Ang labing importante
nga buhat sa mga
amahanmao ang 

pagtudlo sa ilang mga 
anak sa paghigugma 
ug pagkamaungon sa 
Langitnong Amahan.

Iyang 
giplano alang sa mga 

amahan ang paghigugma, 
pagpanalipod, ug 

pag-atiman sa ilang 
mga pamilya. Ang 

mga amahan ug mga 
inahan katugbang nga 

managkauban.
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“Moingon ako nganha 
kanimo, akong anak, nga 
ako nakaangkon na og dako 
nga hingpit nga kalipay diha 
kanimo, tungod sa imong 
pagkamatinud-anon ug sa 
imong pagkamakugihon” 
(Alma 38: 3).

Ang akong bayani sa 
Basahon ni Mormon 

mao si Shiblon. Tinuod 
gyud siya nga maayo. Wala 
siya mabalaka kon unsay 
hunahuna sa ubang mga 
tawo mahitungod kaniya. 
Nagpakabana lamang siya 
mahitungod sa pagsunod sa 
Langitnong Amahan. Ang 
iyang papa, si Alma nga 
Batan-on, misalig kaniya. 
Si Alma nalipay kaayo nga 
si Shiblon mituman sa mga 
sugo sukad sa batan-on pa 
siya (tan-awa sa Alma 38:2).

Ug si Shiblon nagpadayon sa pagpili sa matarung. 
Mitabang siya sa uban tungod kay siya naghigugma 
kanila ug tungod kay siya naghigugma sa Dios. Gibuhat 
niya unsa ang matarung tungod kay siya nasayud nga 
kini husto. Wala siya maningkamot aron makaangkon  
og ganti.

Sa akong misyon sa Korea, nagtrabaho ko kauban sa 
usa ka misyonaryo kinsa sama ni Shiblon. Matinud-anon 
ug masulundon siya sa Langitnong Amahan. Apan ang 
ubang mga misyonaryo wala maghunahuna nga siya usa 
ka maayo kaayo nga misyonaryo. Gusto ko nga masayud 
nga sila nasayop mahitungod kaniya! Apan ang akong 

presidente sa misyon miingon, “ang Langitnong Amahan 
nasayud nga siya usa ka maayong misyonaryo, ug ako 
usab. Ug karon ikaw usab nasayud, mao nga kinsa ang 
mas importante?”

Tingali maghunahuna kita nga lisud kaayo nga mahi-
sama ni Shiblon ug mobuhat unsay matarung tungod 
kay kini mao ang husto. Apan ang ebanghelyo maka-
tabang kanato! Sa dihang kita gibunyagan, kita mag-
sugod nga mahimong mas maayo nga mga tawo. Kon 
kita moambit sa sakrament, mobag-o kita sa atong mga 
pakigsaad. Kita mahimong sama sa gusto sa Langitnong 
Amahan nga kita mahimo. ◼PA
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Ni Elder 
Michael T. 
Ringwood
Sa Seventy

Mahimong Sama ni 
Shiblon



Ni Sherrie Gavin
Gibase sa tinuod nga istorya

Usa ka adlaw sa ting-init, sila si Reesey 
ug Cheyenne gidapit ni Zara sa pagpa-

kigdula. Si Mama naghimo og snack. Ang 
batang mga babaye nanglingkod sa lamesa 
aron mangaon.

Si Mama mihiwa sa mangga nga gikan pa 
sa punoan. Nagbutang siya og mga hiniwa 
nga mansanas ug mga ubas diha sa plato. 
Si Reesey mitan-aw sa lamiang pagkaon. 
Nahinumdom siya nga mag-ampo sa dili  
pa mokaon sa iyang snack. Nangutana  
siya ni Zara, “Mag-ampo ba kamo diha sa 
inyong balay?”

“Unsa kana?” Si Zara nangutana.
“Sama niini,” miingon si Cheyenne. 

Giyugpos niya ang iyang mga bukton ug 
giduko ang iyang ulo. Nangayo siya og 
panalangin sa pagkaon. Dihang nahuman 
na siya, siya miingon, “Nakita nimo? Ingon 
niana. Sayon ra!”

“Wala kami nagbuhat niana sa among 
balay. Mangaon lang mi,“miingon si Zara.

Si Reesey wala pa gayud nakahunahuna 
nga dili mag-ampo. “Ma,” miingon 
siya, “mahimo ba kitang moundang sa 
pag-ampo?”

Nag-ampo uban ni Zara

74 L i a h o n a



M
G

A BATA Nag-ampo uban ni Zara
Si Mama mipahiyom samtang siya midala 

sa mga baso sa bugnawng tubig ngadto sa 
lamesa. “Gusto man nato nga magpasalamat 
sa Langitnong Amahan sa unsay Iyang 
gihatag kanato. Magpadayon kita sa paglitok 
sa pag-ampo. Apan pasagdi lang kon dili 
ang ubang mga tawo.”

Nasayud si Ressey nga husto si Mama. 
Malipayon siya kon ang iyang pamilya 
nag-ampo. Tingali ang pag-ampo  
makahimo ni Zara nga malipay. “Sulayi 
kuno,” miingon siya kang Zara. “Maayo  
ang mag-ampo.”

“Ganahan ko kon mag-ampo kita,”  
miingon si Cheyenne.“Makapahimo  
kini nako nga mobati nga mopahiyum 
kanunay.”

Mipahiyom si Zara. “Siguro akong  
buhaton,” siya miingon ug mikaon sa  
hiniwa nga mangga.

Si Reesey ug Cheyenne nalipay kaayo 
nakasulti sa ilang higala kabahin sa pag- 
ampo. Nahuman silang tanan sa ilang  
snack ug nanagan og balik sa gawas  
aron magdula. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Queensland, Australia.PA
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Giayo ni Jesus ang mga Tawo
M G A  I S T O R Y A  K A B A H I N  N I  J E S U S
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Sa pagpadulong ni Jesus ngadto sa balay ni Jairo, usa ka babaye kinsa 
nagmasakiton sulod sa 12 ka tuig nakakita ni Jesus. Siya mituo nga si Jesus 
makaayo kaniya. Siya mikab-ot ug mihikap sa sidsid sa kupo ni Jesus.

Ni Kim Webb Reid

Usa ka adlaw usa ka tawo 
nga ginganlan og Jairo ang 
mihangyo ni Jesus nga 
moadto sa iyang balay.  
Ang iyang anak nga babaye 
nasakit ug nagkinahanglan  
og panalangin.
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Naayo ang babaye! Si 
Jesus miingon nga siya 
naayo tungod sa iyang 
hugot nga pagtuo.

Dayon usa ka tawo 
ang miabut nga dunay 
dala nga makalilisang 
nga balita. Ang anak nga 
babaye ni Jairo namatay. 
Ulahi na ba alang ni Jesus 
sa pagpanalangin kaniya?

Giingnan ni Jesus si Jairo 
nga dili mahadlok apan 
motuo lamang. Sa dihang 
si Jesus miabut sa balay ni 
Jairo, gisultihan Niya ang 
anak nga babaye ni Jairo 
sa pagtindog. Siya mibuka 
sa iyang mga mata. Nabuhi 
siya pag-usab! Ang iyang 
mga ginikanan nahibulong.
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Gikan sa Marcos 5:22–43.

Mahimo usab kitang makabaton og hugot nga pagtuo kang Jesus. Ang Iyang 
makaayo nga gahum ania pa gihapon dinhi sa yuta karon, ug makapangayo 
kita og panalangin sa priesthood kon magkinahanglan kita niini. ◼
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K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A

Gimahal Nako  
ang Akong Pamilya

PA
G

HU
LA

G
W

AY
 P

IN
AA

G
I N

I A
PR

YL
 S

TO
TT



80 L i a h o n a

Mahunahuna ba ninyo kon unsa 
ka kangitngit ug ka haw-ang 

ang pagka-mortal kon wala pay pries-
thood? Kon ang gahum sa priesthood 
wala dinhi sa yuta, ang kaaway adu-
nay kagawasan sa paglakaw-lakaw ug 
paghari nga walay pagpugong. Walay 
gasa sa Espiritu Santo nga mogiya ug 
molamdag kanato; walay propeta nga 
mamulong sa ngalan sa Ginoo; walay 
mga templo diin kita mohimo og 
sagrado, mahangturong mga pakigsa-
ad; walay awtoridad sa pagpanalangin 
o pagbunyag, sa pag-ayo o paghupay. 
Kon wala ang gahum sa priesthood, 
“ang tibuok yuta sa hingpit pagalag-
lagon” (tan-awa sa D&P 2:1–3). Walay 
kahayag, walay paglaum—kangitngit 
lang. . . .

. . . [Hinoon,] ang priesthood sa 
Dios naghatag og kahayag ngadto 
sa mga anak sa Langitnong Amahan 
niining mangitngit ug gubot nga kali-
butan. Pinaagi sa gahum sa priesthood 

atong madawat ang gasa sa Espiritu 
Santo sa paggiya kanato sa kamatu-
oran, pagpamatuod, ug pagpadayag. 
Kini nga gasa anaa sa patas nga basi-
han ngadto sa mga lalaki, mga baba-
ye, ug mga bata. . . .

. . . Ang mahimayaon nga pries-
thood sa Dios, uban sa usa ka 
kahingpitan sa mga panalangin niini, 
gipahiuli sa yuta sa atong panahon. 
Ang pagpahiuli sa priesthood ug sa 
mga panalangin nagsugod niadtong 
1820, sa dihang si Joseph Smith, usa 
ka batan-ong lalaki nga propeta, naka-
kita ug nakigsulti sa Dios nga Amahan 
ug Iyang Anak, si Jesukristo, sa sagra-
dong kakahoyan.

Wala madugay, dugang nga langit-
nong mga mensahero—Juan Bautista; 
Pedro, Santiago ug Juan; Moises, Elias 
ug Elijah; ug ang uban—mihatag 

ANG  
PRIESTHOOD 
ANIA KARON
Pagkangitngit unta niini nga kalibutan kon 
wala pa ang mga panalangin sa priesthood 
alang kaninyo ug kanako.

H A N G T U D  K I T A  M A G K I T A  P A G - U S A B

ngadto ni Propeta Joseph Smith sa 
gahum, awtoridad, ug mga yawe nga 
gikinahanglan alang sa kaluwasan 
ug kahimayaan sa katawhan. . . . Ang 
Simbahan ni Jesukristo gipahiuli dinhi 
sa yuta, kompleto uban sa Aaronic ug 
Melchizedek nga Pagkapari sa kara-
an. Karon, samtang ang Dios mipa-
kigsaad uban kang Abraham, tanan 
nga mga tawo ug pamilya sa yuta 
mapanalanginan.

Hunahunaa kini, mga kaigsoo-
nan—ang priesthood napahiuli na. 
Ania kini sa yuta karon. Ubos sa 
direksyon sa . . . mga propeta, mana-
lagna ug tigpadayag, nga naghupot 
sa mga yawe niini nga dispensas-
yon, mga tighupot sa priesthood sa 
Simbahan karon adunay balido nga 
katungod sa paglihok sa ngalan sa 
Dios. . . .

. . . Tanang panalangin nga talag-
saon, mahangturong mga panalangin 
nga gihimo sa Dios anaa sa mga lalaki 
ug mga babaye ug mga pamilya dinhi 
sa yuta mahimo nga atong maangkon 
pinaagi sa gahum sa priesthood. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong sa Oktubre 1995 nga 
kinatibuk-ang komperensya. LIT

RA
TO

 G
IK

AN
 S

A 
G

ET
TY

 IM
AG

ES

Ni Elder  
Robert D. Hales
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles



“Mga amahan, ayaw ninyo pagasuk-a ang inyong mga anak, kondili matutoon hinoon ninyo sila 
uban sa pagbansay ug pagpahamatngon gikan sa Ginoo” (Mga Taga-Efeso 6:4).

BULAWAN, NI DANIEL F. 
GERHARTZ
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Anaa Usab Niini nga Isyu
p. 42

Sa inyong pagkahimong usa ka self-reliant 
nga estudyante sa ebanghelyo, kamo nagpa-
lig-on sa inyong relasyon uban sa Dios.

Pagpaningkamot sa  
Kaugalingon  

PARA SA MGA YOUNG ADULT

PARA SA MGA KABATAN-ONAN

Pagpangita ug Mahimong 
TINUOD NGA MGA HIGALA

Unsa ang makahimo sa usa ka buotan nga 
higala? Sa unsang paagi nga ang panaghigala 
lahi kay sa pagkainila? Ang mga kabatan-onan 

mopakigbahin sa ilang mga hunahuna.

p. 50

PARA SA MGA BATA

p. 66Ang Gipili ni 
Martin
Si Martin dili gusto nga makasilo sa iyang mga 
higala pinaagi sa dili pag-inom og tsa. Nakaba-
ton ba siya og kalig-on sa pagbalibad?

ug Pagkat-on sa Ebanghelyo


