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Ang Pagkahimong usa ka  
Santos sa Ulahing mga Adlaw 

Mao ang Pagkahimong Pioneer,  
p. 24, 30, 56, 64

6 Ka Mga Baruganan nga Makatabang 
aron Mahimo Kitang mga Magtutudlo 

nga Moluwas og mga Kalag, p. 8
Zion’s Camp: Mga Leksyon sa  

Pagkat-on gikan ug Pinaagi sa  
Pagsunod sa mga Kaigsoonan, p. 14

Unsay Akong Nakat-unan mahitungod sa 
mga Pagsulay sa Pagkaginikanan, p. 34
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14 Dapig sa Ginoo: Mga Leksyon 
gikan sa Kampo sa Zion
Ni Elder David A. Bednar
Bililhong mga leksyon gikan niini 
nga grupo kinsa mibiyahe og 
1,450 ka kilometro aron sa pagta-
bang sa ilang isig ka Santos.

24 Pagkat-on sa Pagpaminaw: 
Ang Unang mga Branch sa 
Managlahi nga Kaliwat sa 
South Africa
Ni Matt McBride ug James Goldberg
Atol sa apartheid, kini nga mga 
Santos nakat-on sa paghigugma sa 
usag usa sa ilang pagsugod sa pag-
paminaw, pagsabut, ug paglakip 
sa usag usa.

28 Ang Pagkaalim sa Hinigugma 
nga Nasud: Ang Hugot nga 
Pagtuo ni Julia Mavimbela
Ni Matthew K. Heiss
Bisan pa sa trahedya sa iyang 
kinabuhi, si Julia Mavimbela 
sa katapusan nakakaplag og 
kalinaw.

Liahona, Hulyo 2017

MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang 

Kapangulohan: Ang Ganti  
sa Paglahutay og Maayo
Ni Presidente Henry B. Eyring

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Aron nga Sila Mausa

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO
12 Ang Tinuod nga Milagro

Ni Don L. Searle
Ang pagkaayo ni Paola usa ka 
milagro, apan usa ka mas dako 
nga milagro mao ang paagi nga 
ang Manluluwas miusab sa mga 
kasingkasing sa mga miyembro sa 
iyang pamilya.

ANAA SA HAPIN
Litrato sa usa ka pioneer nga pamilya  
sa Bolivia ni Leslie Nilsson. 

4 30 Desideria Yáñez: Usa ka Pioneer 
taliwala sa mga Kababayen-an
Ni Clinton D. Christensen
Sa pagsunod sa mga damgo ug 
mga impresyon, si Desideria Yáñez 
nakakita sa iyang labing bililhon 
nga kabtangan.

34 Pagpadako sa Among Anak 
Kauban ang Dios
Ni Kami Crookston
Ang pag-atiman sa akong anak 
nga may grabe nga ADHD mura 
og walay katapusan nga pagsulay. 
Unsa man ang akong nakat-unan 
gikan niini?

MGA DEPARTAMENTO
8 Pagtudlo Diha sa Pamaagi 

sa Manluluwas: Usa ka 
Magtutudlo Kinsa Motabang 
sa Pagluwas og mga Kalag
Ni Brian Hansbrow

38 Mga Hulagway sa Hugot nga 
Pagtuo: Murilo Vicente Leite 
Ribeiro

40 Mga Tingog sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw

80 Hangtud sa Sunod Natong 
Panagkita: Sila nga Katapusang 
Nagkarwahe
Ni J. Reuben Clark Jr.
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44 Ang Bugtong Butang Nga 
Nakaluwas Kanako
Ni Shuho Takayama sigun sa gisulti 
ngadto ni Ana-Lisa Clark Mullen
Nasubo ko ug nag-inusara. 
Makakaplag kaha ko og tinuod 
nga mga higala?

48 Pasundayag sa Labing 
Importante nga Bahin
Ni Annie McCormick Bonner
Naghinam-hinam kaayo ko nga 
nakaangkon sa nag-unang papel 
sa drama—hangtud nabasa nako 
ang script.

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

50 Lig-on sa Tibuok Semana
Unsa ang kahulugan sa  
sakrament diha kanimo?

54 Mga Tubag gikan sa mga 
Lider sa Simbahan: Unsaon 
sa Pag-angkon og usa ka 
Pagpamatuod
Ni Elder Dallin H. Oaks

55 Mubo ug Direkta
Unsaon paghukom sa mata-
rung nga paagi? Nakig-istorya 
sa akong bishop mahitungod 
sa pornograpiya?

56 Inyong Pioneer nga 
Pagpanaw—sa Tinuoray,  
Dili Pakaaron-Ingnon
Ni Aaron L. West
Ang mga pioneer karon  
nagsunod ni Jesukristo.

60 Usa ka Kanta para kang Manon
Ni Richard M. Romney
Si Manon nasakit pag-ayo nga  
dili siya maka-perform, apan  
wala siya makalimti sa iyang  
mga higala.

63 Poster: Magpadayon

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

64 Ang Agianan paingon sa Zion
Ni Jessica Larsen
Kinahanglan dad-on gyud ni 
Mary ang iyang pamilya ngadto sa 
Walog sa Salt Lake nga siya ra mis-
mo. Makahimo kaha siya niini?

68 Pagpuasa alang sa usa ka Propeta
Ni Rebecca J. Carlson
Si Silioti gigutom, apan gusto siya 
nga magpuasa alang ni Presidente 
Kimball.

70 Dapit Kapangutan-an: Unsaon 
nako sa pagkahibalo nga naa 
nako sa hustong edad aron 
makasugod sa pagpuasa?

71 Ipadan-ag ang Inyong Kahayag
Ni Elder Larry S. Kacher
Mahimo ka nga usa ka ehemplo 
ni Kristo, bisan pila pa imong 
pangidaron.

72 Ang Magic nga Pitaka
Ni Amanda Waters
Ang pag-uli sa pitaka makahimo 
ba gayud og dako nga kalainan?

74 Mga tubag gikan sa usa ka 
Apostol: Unsa ang Family 
Council?
Ni Elder M. Russell Ballard

75 Mga Tawo sa Kasaysayan sa 
Simbahan: Ang Kirtland ug ang 
Pulong sa Kaalam

76 Mga Istorya kabahin ni Jesus: 
Gipakaon ni Jesus ang Daghang 
Katawhan
Ni Kim Webb Reid

79 Koloranan nga Pahina: Ganahan 
Ko nga Mobasa sa mga Kasulatan

M G A  B A T A

Tan-awa kon 
inyo bang makit-
an ang Liahona 

nga gitago 
dinhi niini nga 
isyu. Timaan: 

Tan-awa sa mga 
kahoy.

48

76

56
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ANAA PAY DAGHAN SA INTERNET
Basaha, pagpakigbahin, ug siksika sa internet sa liahona .lds .org.  

Pagpadala og feedback sa liahona@ ldschurch .org.

Pagpangita og makadasig nga mensahe sa facebook.com/liahona.magazine  
(anaa sa English, Portuguese, ug Spanish).

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

Adlawng Igpapahulay, 
38, 50

Edukasyon, 40
Ehemplo, 55, 71
Family history, 41
Home teaching, 43
Hugot nga pagtuo, 4, 40, 

60, 64, 68
Jesukristo, 7, 8, 41, 56, 63, 

76, 80
Kababayen-an, 28, 30, 64
Kaisug, 64, 72
Kalisdanan, 4, 14, 41, 44
Kaminyoon, 40
Kampo sa Zion, 14

Kasaysayan sa Simbahan, 
14, 24, 30, 64, 75

Kasulatan, mga, 79
Milagro, mga, 12
Misyonaryo nga buhat, 

12, 28, 30, 42, 44, 71
Paghinulsol, 12, 55
Pagkadisipulo, 14, 48, 56, 

63, 80
Pagkaginikanan, 34
Pagkakabig, 12, 44
Pagkamapainubsanon, 14
Pagkamasulundon, 4, 14
Pagkamatinuoron, 72

Paglahutay, 4, 30, 34, 
60, 80

Pagpamatuod, 54
Pagpasaylo, 28
Pagpuasa, 68, 79
Pagsabut, 24, 28
Pagtudlo, 8
Pamilya, 12, 34, 74
Panaghigala, 44, 60, 71
Panaghiusa, 7, 24, 60
Pioneer, mga, 14, 24, 28, 

30, 56, 64
Sakrament, 50, 54
Serbisyo, 4, 43, 60
Talento, mga, 48

Mga Ideya sa Family Home Evening

“Ang Magic nga Pitaka,” p. 72: 
Mahimong makasugod kamo sa family 
home evening nga mangita sa “Choose 
the Right” (Hymns, nu. 239) Maka-role 
play ka sa mga sitwasyon nga mopili-sa-
matarung uban sa inyong pamilya. Sama 
pananglit, unsa ang inyong buhaton kon 
kamo gitintal sa pagpanikas sa usa ka eksa-
min o dili pag-apil sa usa ka tawo gikan 
sa usa ka kalihokan? Himoang personal 
ang mga sirkumtansya aron mohaum sa 
sitwasyon sa inyong pamilya. 

“Unsa ang Family Council?” p. 74: Sa pag-
andam alang sa inyong kaugalingong family 
council, mahimo kamong mobuhat og mga 
lagda ug mga tumong alang sa mga family 
council. Hangyoa ang tanan sa pamilya 
nga mosalmot. Ang mga lagda ug mga 
tumong mahimong maglakip sa pagpalong 
sa electronic nga mga butang, maminaw sa 
usag usa, mag-istorya sa umaabut nga mga 
kalihokan, ug maghimo og taas og tagal 
nga mga tumong sa pamilya. I-personalize 
ang inyong family council ug himoa kini nga 
makalingaw aron nga ang mga tawo maghi-
namhinam sa mga family council.

Kini nga isyu naglangkob og mga artikulo ug mga kalihokan nga magamit alang  
sa family home evening. Ang mosunod mao ang duha ka ehemplo.
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Sa dihang batan-on pa ko, nagserbisyo ko sa Simbahan 
isip usa ka magtatambag sa usa ka maalamon nga dis-
trict president. Naningkamot siya kanunay sa pagtud-

lo kanako. Nakahinumdom ko sa tambag nga sa makausa 
iyang gihatag kanako: “Kon ikaw makahimamat og tawo, 
tagda sila ingon nga sila anaa sa seryuso nga kasamok, ug 
ikaw sakto labaw sa katunga sa panahon.” Naghunahuna 
ko kaniadto nga siya negatibo. Karon, paglabay sa sobra 
sa 50 ka tuig, ako nakaamgo nga siya nakasabut pag-ayo 
sa kalibutan ug sa kinabuhi.

Kitang tanan adunay mga pagsulay nga atubangon—
usahay, lisud kaayo nga mga pagsulay. Kita nasayud nga 
ang Ginoo nagtugot kanato nga masulayan aron kita maka-
sinati og paglambo ug mahingpit aron kita makabalik uban 
Kaniya sa kahangturan.

Ang Ginoo mitudlo ni Propeta Joseph Smith sa 
Bilanggoan sa Liberty nga ang ganti sa paglahutay og  
maayo sa iyang mga pagsulay makatabang kaniya nga 
mahimong takus sa kinabuhing dayon:

“Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag; ug ang 
imong kalisdanan ug ang imong mga kasakitan sulod 
lamang sa mubo nga higayon;

“Ug unya, kon ikaw molahutay pag-ayo, ang Dios moba-
yaw kanimo sa kahitas-an; ikaw magmadaugon ibabaw sa 
imong tanan nga mga kaaway” (D&P 121:7–8).

Makasinati kita og daghang mga kalisud ug mga pag-
sulay nga atong masinati sa tibuok kinabuhi nga morag 
lisud ang makalahutay og maayo. Ingon og sama sa usa ka 
pamilya nga nagdepende sa mga tanom pero walay ulan. 
Tingali sila maghunahuna, “Hangtud kanus-a man kita 
makaantus?” Ingon og sama sa usa ka batan-on nga nag-
atubang sa pagpakigbatok sa nagkadaghang kahugaw ug 
tintasyon. Ingon og sama sa usa ka batan-ong lalaki nga 
nakigbisog nga makakuha og edukasyon o training nga 
iyang gikinahanglan alang sa usa ka trabaho sa pagsuporta 

og asawa ug pamilya. Ingon og sama kini sa usa ka tawo 
nga wala makakita og trabaho o nawad-an og trabaho 
tungod kay nanira ang mga negosyo. Ingon og sama kini 
niadtong nag-atubang og pagkunhod sa panglawas ug pisi-
kal nga kusog, nga mahimong moabut og sayo o ulahi na 
sa kinabuhi alang kanila o alang niadtong ilang gihigugma.

Apan ang usa ka mahigugmaong Dios wala mohatag 
kanato og susama nga mga pagsulay aron lang makita kon 
makalahutay ba kita sa kalisud apan aron makita kon maka-
lahutay ba kita og maayo niini ug mahimong molambo.

Ang Unang Kapangulohan mitudlo ni Elder Parley P. 
Pratt (1807–57) sa dihang siya usa ka bag-ong natawag 
nga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: 
“Kaninyo nga apil sa usa ka katuyoan nga nagkinahang-
lan sa inyong tibuok nga pagtagad; . . . mahimong usa 
ka mahamis nga puloan. . . . Kamo kinahanglan mola-
hutay og daghan nga paghago, sa dako nga paghago, ug 
daghang kawad-on aron hingpit nga makasinati og kalam-
boan. . . . Ang inyong Langitnong Amahan nagkinahanglan 
niini; ang umahan Iya; ang buhat Iya; ug Siya . . . modasig 
kaninyo . . . ug motuboy kaninyo.” 1

Sa basahon sa mga Hebreohanon, si Pablo namulong 
sa bunga sa paglahutay og maayo: “Sa pagkakaron, ang 
tanang pagpanton daw dili makalipay, hinonoa makasakit 
hinoon; apan sa kapulihay kini magahatag sa bunga sa 
pagkamatarung ngadto kanila nga namatuto pinaagi niini” 
(Mga Hebreohanon 12:11).

Ang atong mga pagsulay ug ang atong mga kalisud 
makahatag kanato og oportunidad sa pagkat-on ug pagtu-
bo, ug kini mahimo gani nga makausab sa atong kinaiya. 
Kon kita makaduol sa Manluluwas sa panahon sa atong 
labing lisud nga mga pagsulay, ang atong mga kalag 
mahashasan samtang maglahutay kita.

Busa, ang unang butang nga hinumduman mao ang 
pag-ampo kanunay (tan-awa sa D&P 10:5; Alma 34:19–29).

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

ANG GANTI SA  

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

Paglahutay 
og Maayo



 H u l y o  2 0 1 7  5

PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE

Kitang tanan adunay mga hagit nga mosulay sa atong hugot nga pagtuo ug mga abilidad sa paglahutay. Hunahunaa 
ang mga panginahanglan ug mga hagit niadtong inyong gitudloan. Sa dili pa mobisita, kamo makaampo alang 

sa giya aron masayud kon sa unsang paagi nga mas maayo nga makatabang kanila nga molahutay pag-ayo. Mahimo 
ninyong ikonsiderar ang paghisgot sa mga baruganan ug sa mga kasulatan nga gihisgutan ni Presidente Eyring, lakip sa 
pag-ampo, pagserbisyo, ug sa pagsunod sa mga sugo. Mahimo usab ninyong ipakigbahin ang personal nga mga kasina-
tian sa unsang paagi kamo napanalanginan sa mga paagi nga nakatabang kaninyo sa paglahutay og maayo.

Ang ikaduhang butang mao ang 
pagpaningkamot kanunay sa pagsu-
nod sa mga sugo—bisan unsa pa ang 
oposisyon, tintasyon o ang kagubot 
nga anaa sa atong palibut (tan-awa sa 
Mosiah 4:30).

Ang ikatulong importante nga butang 
nga buhaton mao ang pagserbisyo sa 
Ginoo (tan-awa sa D&P 4:2; 20:31).

Sa pagserbisyo sa Manluluwas, kita 
mahimong makaila ug mahigugma 
Kaniya. Mahimo nato, kon kita magpa-
dayon sa pag-ampo ug matinud-anon 
nga moserbisyo, magsugod sa pag-ila 
sa impluwensya sa Manluluwas ug sa 
impluwensya sa Espiritu Santo sa atong 
kinabuhi. Daghan nato dunay sa usa ka 
panahon gihatagan niana nga serbisyo 

ug mibati niana nga pakig-uban. Kon 
hunahunaon ninyo kadto nga panahon, 
kamo makahinumdom nga dihay mga 
kausaban diha kaninyo. Ang tintasyon 
sa pagbuhat og dautan daw nagkakun-
hod. Ang tinguha sa pagbuhat og maa-
yo mitubo. Kadtong nakaila kaninyo sa 
labing maayo ug naghigugma kaninyo 
tingali miingon: “Kamo nahimong mas 
mabination ug mas mapailubon. Mora 
og dili na kamo ang samang tawo.”

Dili na kamo ang samang tawo. 
kamo nausab pinaagi sa Pag-ula ni 
Jesukristo tungod kay kamo misalig 
Kaniya sa panahon sa inyong mga 
pagsulay.

Mosaad ko nga ang Ginoo moabut 
sa pagtabang kaninyo sa inyong mga 
pagsulay kon kamo magtinguha ug 
mag-alagad Kaniya ug nga ang inyong 
kalag mahashasan tungod niini. 
Mohagit ako kaninyo nga ibutang ang 
inyong pagsalig diha Kaniya sa inyong 
tanan nga mga kalisdanan.

Nasayud ko nga ang Dios Amahan 
buhi ug nga Siya maminaw ug motu-
bag sa atong matag pag-ampo. Nasayud 
ko nga ang Iyang Anak, si Jesukristo, 
nag-antus sa tanan natong mga sala ug 
nga Siya gusto nga kita moduol Kaniya. 
Nasayud ko nga ang Amahan ug Anak 
nagbantay kanato ug nag-andam og 
paagi alang kanato nga makalahutay 
og maayo ug makapauli pag-usab. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Autobiography of Parley P. Pratt, ed.  

Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.
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KABATAN-ONAN

Mag-focus kang Jesus

Kon kita mag-focus kang Jesus, 
Siya makatabang nga atong 

maatubang ang mga butang nga 
lisud sa atong kinabuhi. Ang paghi-
gugma sa uban, pagtuman sa mga 
sugo, ug ang pag-ampo ngadto sa 
Langitnong Amahan sa pangalan 
ni Jesukristo tanan mga paagi nga 
maka-focus kita kang Jesus.

Pagdrowing og mga litrato diha 
sa blangko nga square aron ang 
matag row ug matag kolum dunay 
litrato para sa gugma, pag-ampo, 
ug mga sugo.

Ni Samantha Linton

Sa akong junior year sa high school, ang 
akong higala adunay aneurism sa utok 

ug namatay pagka sunod adlaw. Bisan og 
miyembro ko sa Simbahan, ako nanlim-
basug gihapon. Gitudloan ko sa akong 
tibuok kinabuhi nga ako makaduol sa 
Langitnong Amahan ug sa Manluluwas 
alang sa bisan unsa, apan wala gayud ako 
moagi og sama niini sa una.

Mihilak ako sulod sa pila ka oras, 
naningkamot sa pagpangita og usa ka 

MGA BATA

butang—bisan unsa—aron paghatag 
kanako og kalinaw. Pagkagabii human 
sa iyang pagpanaw, mitan-aw ko sa 
hymnbook. Samtang akong gipakli ang 
mga pahina, miabli ko sa “Abide with 
Me; ’Tis Eventide” (Hymns, nu. 165). 
Ang ikatulo nga bersikulo daw dakog 
kahulugan kanako:

Ubani ko; gabii na,
Mamingaw’ng gabii
Kon dili ka ikahinabi,

Ni hayag mapalgi.
Sa ngitngit mahadlok ako,
Unta ubanan mo.
Ginoo, ubani ako;
Karong, gabii na.
Kini nga bersikulo mipuno kanako 

uban sa dako nga kalinaw. Nasayud 
dayon ko nga dili lang ang Manluluwas 
magpabilin nianang gabhiona uban 
kanako apan nga Siya usab nasayud 
gayud unsa ang akong gibati. Nasayud ko 
nga ang gugma nga akong gibati pinaagi 
sa himno nga wala lamang nakapahi-
nuklog kanako nianang gabhiona apan 
usab nakapahinuklog kanako sa daghang 
ubang mga pagsulay nga ako milahutay.
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

Sa Dihang Namatay ang Akong Higala
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Mahimo kang magdownlo-
ad sa “Abide with Me;  
’Tis Eventide” sa  
lds .org/ go/ 7176.
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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

Aron nga  
Sila Mausa

“Si Jesus nakakab-ot sa hing-
pit nga panaghiusa ngadto sa 
Amahan pinaagi sa pagtugyan 
sa Iyang Kaugalingon, sa unod ug 
espiritu, ngadto sa kabubut-on sa 
Amahan,” mitudlo si Elder D. Todd 
Christofferson sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles.

“. . . Sa pagkatinuod dili kita 
mahiusa sa Dios ug ni Kristo 
hangtud nga atong himoon ang 
Ilang kabubut-on ug kagustohan 
nga maoy atong pinakadakong 
tinguha. Ang ingon ka pagkama-
nunuton dili mahitabo sa usa ka 
adlaw, apan pinaagi sa Balaang 
Espiritu, ang Ginoo maoy motudlo 
kanato kon kita mouyon hangtud, 
sa pagdagan sa panahon, mama-
himong tukma ang pag-ingon nga 
Siya anaa kanato ingon nga ang 
Amahan anaa Kaniya.” 1

Si Linda K. Burton, Kinatibuk-
ang Presidente sa Relief Society, 
mitudlo kon unsaon sa pagbuhat 
niini nga panaghiusa: “Ang pag-
himo ug pagtuman sa atong mga 
pakigsaad usa ka pagpahayag 
sa atong pasalig nga mahisama 
sa Manluluwas. Ang importante 
nga maningkamot alang sa mga 
kinaiya nga gipahayag diha sa 

pipila ka mga pulong sa pabori-
tong himno: ‘Moadto ko kon asa 
ko nimo paadtoon. . . . Mosulti 
ko kon unsay imong ipasulti. . . . 
Ako mamahimo kon unsay imong 
gusto nga ako mamahimo.’” 2

Si Elder Christofferson mipahi-
numdom usab kanato nga “sam-
tang maningkamot kita sa matag 
adlaw ug sa matag semana sa 
pagsunod sa ehemplo ni Kristo, 
ang atong espiritu magpatigbabaw 
sa iyang kahalangdon, ang pakig-
bisog diha sa atong kaugalingon 
mismo magkahinay, ug ang mga 
pagtintal mohunong sa paghasol.” 3

Si Neill F. Marriott, Ikaduhang 
Magtatambag sa Kinatibuk-ang 
Kapangulohan sa Young Women, 
naghatag og pagpamatuod sa 
mga panalangin sa pagpaningu-
ha sa pagpahiangay sa atong 
kabubut-on sa kabubut-on sa 
Dios: “Naningkamot kong mawala 
ang mortal nga tinguha sa pag-
baton og mga butang sa akong 
pamaagi, sa katapusan nakaamgo 

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

Ikonsiderar 
Kini

Sa unsang 
paagi nga 

ang pagbuhat 
sa kabubut-
on sa Dios 

makatabang 
kanato nga 
mahimong 
mas sama 
Kaniya?

MUBO NGA MGA SULAT
 1. D. Todd Christofferson, “Aron nga 

Sila Mausa Ngari Kanato,” Liahona, 
Nob. 2002, 72, 73.

 2. Linda K. Burton, “Ang Gahum, 
Kalipay, ug Gugma sa Pagtuman sa 
Pakigsaad,” Liahona, Nob. 2013, 111.

 3. D. Todd Christofferson, “Aron nga 
Sila Mausa Ngari Kanato,” Liahona, 
Nob. 2002, 72.

 4. Neill F. Marriott, “Pagtugyan sa  
Atong Kasingkasing ngadto sa Dios,” 
Liahona, Nob. 2015, 32.

nga ang akong pamaagi kulang ra, 
limitado, ug ubos ra kaayo kay sa 
pamaagi ni Jesukristo. ‘Ang paagi 
sa [atong Langitnong Amahan] 
mao ang dalan paingon sa kalipay 
dinhi niini nga kinabuhi ug sa 
kinabuhing dayon sa kalibutan nga 
moabut.’” 4 Mapainubsanon kitang 
maningkamot nga mahimong usa 
uban sa atong Langitnong Amahan 
ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo.

Dugang nga mga Kasulatan ug 
Impormasyon
Juan 17:20–21; Mga Taga-Efeso 4:13; 
Doktrina ug mga Pakigsaad 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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Moangkon ko nga kon maghu-
nahuna ko bahin sa pagtudlo sa 
pamaagi sa Manluluwas, mas akong 
tutokan kon giunsa Niya sa pagtud-
lo. Unsay Iyang gihimo? Sa unsang 
paagi nga Siya makig-istorya sa mga 
katawhan? Sa tanan, Siya man ang 
gamhanang magtutudlo! Apan kon 
gusto natong magtudlo nga sama 
Kaniya, importante nga masabtan 
kon nganong Siya nagtudlo. Sa 
kinatibuk-an, kanang “ngano” ang 
makahimo sa tanang kalainan alang 
kanato ug niadtong atong tudloan.

Kon magtudlo ang Manluluwas, 
ang Iyang katuyoan dili ang pagpukos 
sa oras o paglingaw o paghatag og 
daghang impormasyon. Ang tanan 
Niyang gibuhat—lakip sa pagtudlo—
gituyo aron sa paggiya sa uban ngadto 
sa Iyang Amahan. Ang tibuok tinguha 
ug misyon sa Manluluwas mao ang 
pagluwas sa mga anak sa Langitnong 
Amahan (tan-awa sa 2 Nephi 26:24). 
Sa atong pagpaningkamot sa pagtudlo 
sama sa Iyang nahimo, makat-on kita 
nga madasig sa samang katuyoan nga 
nakadasig Kaniya.

Sa laing pagkasulti, sa pagtudlo 
sa pamaagi sa Manluluwas mao ang 
pagkahimong magtutudlo kansang 
katuyoan mao ang pagluwas sa kalag.

nga sila “unta makaluwas sa pipila sa 
ilang mga kalag” (Alma 26:26).

Unsa man ang nakapadasig nii-
ning mga sulugoon sa Ginoo? “Sila 
dili makatugot nga bisan usa ka 
kalag sa tawo nga malaglag, oo, 
gani sa hunahuna nga bisan usa ka 
kalag mag-antus sa walay katapusan 
nga kahasol nga makahimo kanila 
sa pag-uyog ug pagkurog” (Mosiah 
28:3). Kana nga pagdasig nakapa-
lahutay kanila sa “daghan nga mga 
kasakit” (Alma 17:5, 14).

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

USA KA MAGTUTUDLO KINSA MOTABANG 
SA PAGLUWAS OG MGA KALAG
Ni Brian Hansbrow
Church Curriculum Development

Ang Tinguha sa Pagluwas sa Uban
Usa sa akong paborito kaayo nga 

istorya diha sa Basahon ni Mormon 
nagsaysay bahin sa mga anak ni 
Haring Mosiah sa pagbiya sa ging-
harian sa mga Nephite aron sila 
maka-establisar sa gingharian sa Dios 
taliwala sa mga Lamanite. Ilang gibi-
yaan ang yutan-ong gingharian alang 
sa gingharian sa langit. Ilang gibiyaan 
ang kaharuhay sa kasigurohan taliwa-
la sa mga Nephite aron sa pag-adto sa 
ilang mga kaaway, ang mga Lamanite, 

Ngano man nga naghatag og kahulugan ang Manluluwas kon giunsa Niya sa pagtudlo.  
Ang atong katuyoan may kalainan ba?
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Kini nga istorya kanunayng naka-
padasig kanako sa paghunahuna, 
Gibuhat ba nako kutob sa mahimo 
aron madala ang uban ngadto ni 
Kristo? Igo naba ang akong pagtutok 
diha sa pagluwas sa mga kalag?

Ang pagkahimong usa ka 
Magtutudlo Kinsa Motabang 
sa Pagluwas og mga Kalag

Kon kita magtinguha sa pag-
tudlo tungod sa samang rason sa 
Manluluwas, ang mga baruganan 
sa giunsa Niya sa pagtudlo adunay 
makuha nga mas dako og kahulugan. 
Labaw pa kaysa mga teknik, nagsilbi 
kini nga mga sumbanan aron mahisa-
ma Kaniya. Kon kita makanunayon sa 
paggamit sa mosunod nga mga ideya, 
ingon man ang uban nga makapla-
gan sa Pagtudlo diha sa Pamaagi sa 
Manluluwas, dili lamang kita maka-
tudlo nga mas sama Kaniya apan 
mahimong mas mahisama pa Kaniya.
Tinguhaa og Sayo ang Pagpadayag

Aron makatabang sa buhat sa 
pagluwas og mga kalag, nagkinahang-
lan kita og pagpadayag. Moabut ang 
pagpadayag “pagtulun-an human sa 
usa ka pagtulun-an, lagda human sa 
usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyu-
tay didto” (2 Nephi 28:30)—ug kana 
nagkinahanglan og panahon. Busa 
sugdan nato pag-andam og sayo ug 
atong tinguhaon ang pagpadayag sa 
kanunay.
Higugmaa ang mga Tawo

Ang gugma mahimong ang labing 
gamhanang paagi sa magtutudlo nga 
makatabang sa pagluwas og mga 
kalag. Mahimong ingon lang kini ka 
simple sama sa pagkahibalo sa ngalan 
sa sakop sa klase, kumustahon sila 
bahin sa ilang semana, sultihan sila 
kon unsa ka nindot ang pakigpulong 
nga ilang nahatag, o i-congratulate 
ang ilang dakong kalamboan o nakab-
ot. Ang pagpakita og kainteresado ug 
gugma makapabukas sa mga pagbati 
ug makatabang niadtong atong gitud-
loan nga mobati sa Espiritu Santo.
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Pangandam sa Pagtudlo uban 
sa Paghunahuna sa mga 
Panginahanglan sa Tigkat-on

Ang magtutudlo kinsa motabang 
pagluwas og kalag nag-focus sa mga 
tigkat-on. Samtang magribyu kita sa 
mga materyal sa leksyon, atong tutu-
kan kon unsa ang labing maayo sa 
pagkab-ot sa ilang panginahanglan ug 
dili ang atoa. Atong kalimtan ang bahin 
sa pagpupos sa oras ug tutokan ang 
pag-impluwensya sa mga kasingka-
sing ug hunahuna. Atong hunahunaon 
dili lang kon unsa ang atong isulti ug 
buhaton, apan unsa ang isulti ug buha-
ton sa mga tigkat-on. Gusto nato nga 
sila ang mopakigbahin sa ilang mga 
ideya tungod kay makapalig-on kini 
sa panaghiusa, mobukas sa ilang mga 
kasingkasing, ug makatabang nila sa 
paggamit sa ilang hugot nga pagtuo.
Padayona ang Pagtutok sa 
Doktrina

 Komon kini sa mga matutudlo 
ang pagtimbang-timbang sa ilang 
ka-epektibo pinaagi kon unsa ka dako 
ang partisipasyon nga ilang nadasig, 
apan usa lamang kana ka elemento 
sa kasinatian. Kon atong klase dunay 
daghang pagpakigbahin apan gamay 
ra sa mga doktrina, kita nakahatag lang 
sa unsay gitawag ni Elder Jeffrey R. 
Holland sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles og “theological Twinkie 
[mubo nga pagtagbaw sa teolohiya].” 
Gihatag nato ang butang nga mga maa-
yo, apan napakyas kita sa pag-amuma 
sa mga sakop sa atong mga klase uban 
sa maabagon nga gahum sa doktrina.

Si Propeta Joseph Smith mitudlo, 
“Ang usa ka tawo dili ingon kadali 
maluwas gawas kon siya may kahi-
balo.” 1 Kinahanglang tabangan nato 
kadtong atong gitudloan nga makaba-
ton sa labing importanting matang sa 
kahibalo—ang doktrina ni Jesukristo.

Kon kita ug ang sakop sa klase 
mopakigbahin sa atong mga hunahuna 
ug pagbati, kanunay gayud nato kining 
ibalik ngadto sa mga kasulatan ug 
ngadto sa mga pulong sa mga propeta 
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sa ulahing mga adlaw. Bag-ohay lang, 
si Brother Tad R. Callister, Presidente sa 
Kinatibuk-ang Sunday School, mitudlo: 
“Ang sulundon nga magtutudlo kanu-
nayng naningkamot nga matakdo ang 
mga komentaryo sa klase ngadto sa 
doktrina. Sama pananglit, ang magtu-
tudlo mahimong moingon nga, ‘Ang 
kasinatian nga inyong gipakigbahin 
nagpahinumdom kanako sa usa ka 
kasulatan.’ O, ‘Unsa nga mga kamatu-
oran sa ebanghelyo ang atong makat-
unan gikan sa mga komentaryo nga 
atong nadungog?’ O, ‘Aduna bay gana-
hang mopamatuod sa gahum niana nga 
kamatuoran nga ato lang gihisgutan?’” 2

Dapita ang Espiritu Santo sa 
Pagpamatuod

Ang magtutudlo kinsa nagtabang 
sa pagluwas og kalag nakasabut nga 
unsay atong gisulti ug gibuhat isip 
mga magtutudlo gituyo aron sa pagda-
pit sa impluwensya sa Espiritu Santo 
ngadto sa mga kinabuhi sa uban. Ang 
Espiritu Santo mao ang magtutudlo. 
Usa ka tahas sa Espiritu Santo mao 
ang pagpamatuod sa kamatuoran, 
ilabi na mahitungod sa Amahan ug 
sa Anak. Busa samtang magtudlo 
kita mahitungod Kanila ug sa Ilang 
ebanghelyo, kita modapit sa Espiritu 
Santo aron mopamatuod ngadto sa 
mga sakop sa klase. Hangtud nga 
sila motugot niini, ang Iyang gahum 
naglig-on sa ilang mga pagpamatuod 
ug mousab sa ilang mga kasingkasing. 
Ang Iyang pagsaksi mas gamhanan 
kay sa panan-aw.3

Dapita ang mga Tigkat-on sa 
Pagkat-on ug Paglihok alang sa 
ilang Kaugalingon

 Ako ang bag-ohay lang nga anaa sa 
usa ka klase sa Sunday School diin ang 
magtutudlo misugod pinaagi sa pag-
pangutana sa mga sakop sa klase sa 
pagpakigbahin og butang nga maka-
huluganon ngadto kanila samtang 
sila nagbasa niana nga assignment sa 
semana gikan sa mga kasulatan ug 
sa unsang paagi ila kining nagamit sa 
ilang mga kinabuhi. Nakagiya kini sa 

usa ka gamhanang diskusyon bahin sa 
mga hunahuna ug sa ilang nadiskubri-
han sa ilang kaugalingon. Natural lang 
kaayo sa magtutudlo ang pagdugang 
ngadto niining paghisgutanay sa mga 
punto sa doktrina nga iyang giandam 
sa pagtudlo. Nakadayeg kaayo ko kon 
giunsa niya pag-focus sa pag-awhag 
ang iyang mga sakop sa klase nga 
makasinati sa gahum sa pulong sa 
Dios sa ilang mga kaugalingon.

Ang atong tumong isip mga mag-
tutudlo dili lamang sa pagbaton og 
kasinatian sa klase o sa pagpupos sa 
oras o sa paghatag og nindot nga lek-
syon. Ang tinuod nga tumong mao 
ang pag-agak sa uban sa ilang panaw 
balik sa atong Langitnong Amahan 

ug ni Jesukristo. Ang atong tumong 
mao nga mahimong mga magtutudlo 
kinsa motabang sa pagluwas og mga 
kalag. ◼

Bisitaha ang teaching .lds .org sa pagkat-
on og dugang kon unsaon Pagtudlo diha 
sa Pamaagi sa Manluluwas ug sa mga tea-
cher council meeting nga makapausab 
kon sa unsang paagi kita makakat-on ug 
makatudlo.

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

Simbahan: Joseph Smith (2007), 320.
 2. Tad R. Callister, “Sunday School ‘Discussion 

Is a Means, Not an End,’” Church News,  
Hunyo 9, 2016, deseretnews.com.

 3. Tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga  
Presidente sa Simbahan: Harold B. Lee 
(2000), 183.



Ni Don L. Searle

Unsa ang nahitabo kang Paola Yáñez, 
sumala sa iyang doktor, usa ka medi-
kal nga milagro. Sa Quito, Ecuador, 

ang kahimtang sa tin-edyer kalit lang milam-
bo, nahatagan siya og kidney sa iyang 
amahan, ang operasyon sa pag-transplant 
nagmalampuson, ug siya anaa na sa ikadu-
hang kahigayunan sa kinabuhi.

Apan miingon si Marco Yáñez, ang iyang 
amahan, nagsaysay nga ang nahitabo kaniya 
sama ra gihapon ka talagsaon. Nakaplagan 
niya ang ebanghelyo, ug ang kausaban nga 
nahimo niini sa iyang kinabuhi naghatag 
usab kaniya og ikaduhang kahigayunan.

Usa ka kaso nga nephritis sa pagkabata 
pa ang miguba sa pantog ni Paola, apan ang 
medisina nakatabang kaniya nga mabuhi. 
Sa pag-edad niya og 15, hinoon, ang iyang 
kondisyon migrabe. Ang usa ka kidney 
napakyas na, ug ang usa paspas kaayo ang 
pagkadaut. Bisan pa man sa pagpa-dialysis, 
si Paola naghingutas na. Mahimo lang siyang 
moinum og usa ka baso nga tubig sa usa ka 
adlaw, ug ang iyang mga lihok pinugngan 
kaayo tungod kay naapektohan ang iyang 
baga, pancreas, ug kasingkasing.

Imposible na ang pagdala kaniya ngadto 
sa Estados Unidos o Cuba alang sa transplant 
—kinahanglang mangita og modonar didto 
sa Ecuador. Sa mga test nakita nga ang iyang 
amahan dili mahimong modonar. Ang iyang 
inahan mahimo, apan nasuta sa doktor nga 
ang resulta sa dialysis nakapasaka og maayo 
sa antibodies ni Paola nga ang pagtransplant 
dili madawat. Nag-ampo si Paola nga sa bisan 
unsang paagi maluwas ang iyang kinabuhi.

Niining puntoha, niadtong Hunyo 1988, 
ang mga misyonaryo sa Santos sa Ulahing 
mga Adlaw nanuktok sa pultahan sa pamil-
yang Yáñez. Ang inahan ni Paola, si Carmen, 
nahinumdom nga siya ang nagdapit kanila 
aron siya makabiay-biay kanila. Sa dihang 
miingon sila ngadto kaniya nga duna silay 

Ang impluwensya sa Ginoo  
dili lamang makita sa 

pagkaayo ni Paola apan diha 
usab sa pagkakabig sa iyang 

amahan sa ebanghelyo.

ANG Tinuod 
NGA MILAGRO
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mensahe nga makatabang kaniya, nasuko siya nga 
miingon, “Unsaon gud ninyo pagtabang nako kon 
ang akong anak padulong nang mamatay? Dili ko 
motuo nga dunay Dios!”

Bisan pa sa inisyal nga pagdumili ni Carmen, 
ang mga misyonaryo nagpadayon sa pagbisita sa 
pamilya. Sa sinugdanan mibati si Marco nga oku-
pado ra kaayo siya sa pag-atiman sa iyang anak 
para matagad niya ang mga misyonaryo. Apan 
sa katapusan naminaw siya, tungod sa kakuryu-
so. Iyang nakita nga natubag nila ang iyang mga 
pangutana kabahin sa katuyoan sa kinabuhi.

Si Marco wala magtuo sa usa ka personal nga 
Dios. Alang kaniya, ang Dios tinubdan alang sa 
tanan nga kusog o usa ka dako, layo nga binuhat 
nga wala makiglambigit sa katawhan. Apan sa 
dihang ang kahimtang sa iyang anak anaa na sa 
labing kritikal, nag-ampo siya, naghangyo sa Dios 
sa pag-ayo sa iyang nag-antus nga anak o kuhaon 
siya. Miampo siya, “Kon anaa man Ikaw, palihug 
ipakita kanako. Palihug ihatag kanako ang kinabu-
hi sa akong anak.”

Pagkahuman sa iyang pag-ampo, kusog ang 
pagbati ni Marco nga mausab ang kahimtang ni 
Paola. Mihangyo siya sa doktor nga sublion ang 
pagtest niya ug sa iyang anak. Sila misulti kaniya 
nga ang pag-test mag-usik lang sa panahon, apan 
miuyon sila nga buhaton kini.

Ilang nasuta nga si Marco sa tinuod lang maka 
donar—ug nga ang kahimtang ni Paola milambo 
nga igo gyud nga makadawat sa pag-transplant!

Sa adlaw sa wala pa ang operasyon, si Marco 
ug Paola midawat sa mga panalangin sa pries-
thood gikan sa mga misyonaryo.

Si Marco ug Paola gilauman nga maulian na 
didto sa hospital human sa ilang operasyon. Apan 
si Marco nakabiya paghuman sa lima ka adlaw, 
ug si Paola, kinsa gilauman nga maanaa sulod sa 
duha ka bulan, mibiya human sa 13 lang ka adlaw. 
Gipahinungod ni Marco ang ilang pagkaayo ngad-
to sa ilang mga panalangin sa priesthood, ug nasa-
yud siya nga kinahanglan nga iyang seryusohon 
ang pagpaminaw sa mensahe sa mga misyonaryo.

Si Marco ug Carmen Yáñez nabunyagan niad-
tong Septyembre 11, 1988. Si Paola, kinsa naka-
dungog sa mga leksyon sa misyonaryo sa wala pa 
siya operahe, ug ang iyang manghud nga babaye, 
si Patricia, nabunyagan niadtong Nobyembre 3. 
Nianang higayuna ang ilang amahan nakadawat 
na sa Aaronic Priesthood ug nakahimo sa pagbun-
yag kanila.

Si Brother Yáñez nagtuo nga ang Ginoo mitu-
bag sa iyang pag-ampo ug mitugot kaniya nga 
makadonar ni Paola aron mausab ang iyang 
kasingkasing. “Kon ilaha pang-gipaoperahan ang 
akong asawa imbis ako, nagtuo ko nga maingon 
ra niana ang akong kinabuhi,” miingon siya. Dili 
kadto ang kinabuhi nga iyang ikapasigarbo—
pag-inom, panigarilyo ug pagsugal. Iyang gibuntog 
ang iyang pagkaadik, miingon siya, tungod sa mga 
tubag nga nadawat niya sa iyang pag-ampo. Apan 
lisud kaayo kadto; siya miila nga ang Dios lamang 
ang nakatabang kaniya sa pag-usab.

Si Brother Yáñez miingon nga siya aduna 
nay usa ka lig-on nga pagpamatuod sa Pulong sa 
Kaalam ug sa balaod sa ikapulo. Sa dihang gitud-
loan pa siya sa mga misyonaryo, abli ang iyang 
patigayon tibuok semana aron makabayad sa 
$1,000 U.S. kada bulan sa pagpatambal ni Paola. 
Ang balaod sa ikapulo “lisud kaayo nakong dawa-
ton,” miingon siya, apan mihukom siya sa pagba-
laan sa adlawng Igpapahulay ug sulayan ang saad 
sa Malaquias 3:10 pinaagi sa pagbayad sa ikapulo. 
Sa dihang gisirad-an niya ang iyang tindahan sa 
mga Dominggo, miingon siya nga, “kadtong mga 
naanad mamalit sa Dominggo namalit sa Sabado—
ug namalit sila og mas daghan.” Karon mas maayo 
ang iyang pangwarta kay sa higayon nga naninda 
siya pito ka adlaw sa semana.

Dihang naglantaw og balik si Marco Yáñez, nasu-
rprisa siya sa mga kausaban sa iyang kaugalingon. 
Nakaamgo siya nga ang iyang mga pangamuyo alang 
sa kinabuhi sa iyang anak midala sa iyang pamilya 
ngadto sa usa ka lebel sa pagka-espirituhanon nga 
wala niya damha nga mahimo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Ni Elder  
David A. Bednar
Sa Korum sa  
Napulog Duha 
ka mga Apostoles

Unsa ang Kampo sa Zion?
Ang Propeta nga si Joseph Smith nakadawat og usa 

ka pagpadayag niadtong 1831 diin gitudlo nga ang 
Lalawigan sa Jackson, Missouri, isip ang dapit nga Zion, 
ang sentro nga lugar nga magpundok ang mga Santos 
sa Ulahing mga adlaw ug ang dapit alang sa Bag-ong 
Jerusalem nga nahibaloan diha sa Biblia ug sa Basahon 
ni Mormon (tan-awa sa D&P 57:1–3; tan-awa usab sa 
Pinadayag 21:1–2; Ether 13:4–6). Sa ting-init niadtong 
1833, ang mga lumulupyo nga Mormon gibana-bana 
nga tulo ka bahin sa populasyon sa Lalawigan sa 
Jackson. Ang paspas kaayong pagsaka sa gidaghanon, 
ang potensyal nga politikanhong impluwensya, ug ang 
lahi nga relihiyoso ug politikal nga gituohan niining 
mga bag-ong nangabut maoy hinungdan sa kabalaka 
sa ubang lumulupyo diha sa dapit, kinsa sa katapusan 
mibungat nga ang mga miyembro sa Simbahan mobiya 
sa ilang mga panimalay ug mga kabtangan. Sa dihang 
wala matuman kining gipangayo, ang mga taga-Missouri 
miataki sa mga lumulupyo niadtong Nobyembre 1833 
ug mipugos sa mga Santos sa pagbiya.

Ang pagkatukod sa Kampo sa Zion usa ka pinadayag 
nga sugo niadtong Pebrero 1834 (tan-awa sa D&P 103). 
Ang nag-unang katuyoan alang niining mga kasundalo-
han sa Ginoo mao ang pagpanalipod sa mga Mormon 

DAPIG 
Ang panaw sa Kampo sa Zion nga gipa-

nguluhan ni Propeta Joseph Smith niad-
tong 1834 mao ang usa ka talagsaong 
ehemplo sa pagpili nga mahimong 

dapig sa Ginoo. Ang pagribyu sa kasaysayan sa 
Kampo sa Zion makatabang kanato nga makakat-
on sa bililhon ug walay kinutuban nga mga lek-
syon gikan niining importante nga panghitabo sa 
kasaysayan sa Simbahan nga magamit sa atong 
kinabuhi ug mga kahimtang karon.
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Mga Leksyon gikan  sa Kampo sa Zion
SA GINOO   
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sa Lalawigan sa Jackson gikan sa dugang nga mga  
pagsulong—human ang militia sa Missouri mituman sa 
obligasyon niini sa paghatud sa mga nanimuyo nga luwas 
balik sa ilang mga panimalay ug kayutaan. Ang kampo 
kinahanglan usab nga modala og kwarta, mga suplay, ug 
moral nga suporta ngadto sa kabus nga mga Santos. Sa 
ingon, sa panahon sa Mayo ug Hunyo 1834, usa ka pun-
dok nga kapin sa 200 ka mga boluntaryo nga mga Santos 
sa Ulahing mga adlaw nga gipangulohan ni Propeta 
Joseph Smith mibiyahe sa gibana-bana nga 900 ka milya 
(1,450 km) gikan sa Kirtland, Ohio, ngadto sa Lalawigan 
sa Clay, Missouri. Si Hyrum Smith ug si Lyman Wight usab 
nagtawag og mas gagmay nga grupo sa mga boluntaryo 
gikan sa Teritoryo sa Michigan ug nakighimamat sa gru-
po sa Propeta didto sa Missouri. Ang mga partisipante 
sa Kampo sa Zion naglakip ni Brigham Young, Heber C. 
Kimball, Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, Orson Hyde, 
ug daghan pang inila nga mga indibidwal gikan sa kasay-
sayan sa Simbahan.

Dili nako tuyo nga ihulagway ang mga detalye niining 
malisud nga panaw o mosugilon sa tanang importanting 
espirituhanon nga yugto nga nahitabo. Tuguti lang ko nga 
i-summarize ang pipila ka dagkong mga panghitabo sa 
panaw sa Kampo sa Zion:

• Si Gobernador Daniel Dunklin sa Missouri 
napakyas sa paghatag sa gisaad nga militia nga 

tabang nga gikinahanglan alang sa mga lumu-
lupyo nga Mormon aron mabalik sa ilang mga 
kayutaan.

• Mga negosasyon nga gisugdan tali sa mga 
lider sa Simbahan, mga opisyal sa estado sa 
Missouri, ug sa mga lungsuranon sa Lalawigan 
sa Jackson aron malikayan ang armadong 
panagsumpaki ug ang pagsulbad sa panaglalis 
sa kabtangan napakyas nga moabut sa husto 
nga panag-uyon.

• Sa katapusan, ang Ginoo mimando kang 
Joseph Smith sa pagbungkag sa Kampo sa Zion 
ug mipasabut nganong ang mga kasundalohan 
sa Ginoo wala nakakab-ot sa gihunahuna nga 
tumong (tan-awa sa D&P 105:6–13, 19).

• Ang Ginoo mimando sa mga Santos sa pagpa-
siugda sa panagdait diha sa dapit agi og pag-
pangandam alang sa panahon kon ang Zion 
mahibalik sa legal nga paagi kay sa pamaagi 
sa militar (tan-awa sa D&P 105:23–26, 38–41).

Ang kasundalohan sa Zion nabahin-bahin ngadto sa 
ginagmay nga mga grupo sa ulahing bahin sa Hunyo 
1834, ug sa katapusan naisyuhan sa mga dokumento 
sa pagka-discharge sa unang pipila ka mga adlaw sa 
Hulyo 1834. Kadaghanan sa mga miboluntaryo mibalik 
ngadto sa Ohio.

Niadtong Nobyem-
bre 1833, ang taga-
Missouri miatake sa 
mga lumulupyo nga 
Mormon sa Lalawigan 
sa Jackson, Missouri, 
ug mipugos sa mga 
Santos sa pagbiya.
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paggamit niini karon sama sa ilang paggamit kapin sa 
180 ka tuig na ang milabay alang sa mga boluntaryo sa 
Kampo sa Zion.
Ang Leksyon sa Pag-testing,  
Pagsala ug Pagpangandam

Ang maunungon nga mga Santos kinsa mimartsa isip 
kasundalohan sa Ginoo gisulayan ug napamatud-an. 
Sumala sa gipamahayag sa Ginoo, “Ako midungog sa 
ilang mga pag-ampo ug midawat sa ilang mga halad; 
ug kini gikinahanglan ngari kanako nga sila kinahang-
lan pagadad-on hangtud dinha alang sa pagsulay sa 
ilang hugot nga pagtuo” (D&P 105:19).

Sa labing literal nga paagi, ang pisikal ug espiritwal nga 
mga hagit sa Kampo sa Zion naglangkob sa pagsala sa 
trigo gikan sa mga sagbut (tan-awa sa Mateo 13:25, 29–30; 
D&P 101:65), sa pagbahin sa mga karnero gikan sa mga 
kanding (tan-awa sa Mateo 25:32–33), sa pagbulag sa 
espirituhanong kalig-on gikan sa mga huyang. Sa ingon, 
ang matag lalaki ug babaye kinsa mipasakop sa kasunda-
luhan sa Ginoo nag-atubang ug nagtubag sa makapahi-
nuktok nga pangutana nga “Kinsa ang dapig sa Ginoo?” 2

Samtang si Wilford Woodruff mipahimutang sa iyang 
mga kalihokan sa patigayon ug nangandam sa pag-
apil sa Kampo sa Zion, ang iyang mga higala ug mga 
silingan mipasidaan kaniya nga dili modawat sa ingon 
ka delikado nga biyahe. Mitambag sila nga, “Ayaw 
pag-adto, kon buhaton na nimo mamatay ka.” Mitubag 
siya nga, “Kon makahibalo ko nga maigo sa bala ang 
akong kasingkasing sa una nakong lakang sa estado sa 
Missouri moadto ko.” 3 Nasayud si Wilford Woodruff nga 
dili siya kinahanglan nga mahadlok sa dautang mga 
sangputanan kon siya magmatinud-anon ug masulun-
don lang. Klaro kaayo nga dapig siya sa Ginoo.

Sa pagkatinuod, “ang panahon sa pagpakita” 4 alang 
niadtong matinud-anong kalalakinhan ug kababayen-
an mao ang ting-init niadtong 1834. Apan ang desis-
yon sa pagmartsa uban ni Propeta Joseph ngadto sa 
Missouri dili kinahanglan nga kausa ra, apil ang tanan, 
o diha-diha dayon nga tubag sa pangutana nga “Kinsa 
ang dapig sa Ginoo?” Ang panahon alang sa mga 
Santos sa pagpakita nga dapig sa Ginoo latas sa men-
tal ug pisikal nga kaluya, sa nagkadugo nga mga luto 
sa mga tiil, sa kakulang sa pagkaon ug sa hugaw nga 
tubig, sa daghang mga kasagmuyo, sa mga panagsum-
paki ug mga pagsukol sulod sa kampo, ug latas sa mga 
hulga sa mga kaaway.

Unsa nga mga leksyon ang 
atong makat-unan gikan sa 
Kampo sa Zion?

Tungod sa kapakyas sa pagpabalik sa mga Santos diha 
sa ilang mga kayutaan didto sa Lalawigan sa Jackson, ang 
Kampo sa Zion giisip sa pipila nga walay kalampusan ug 
walay kapuslanan nga paningkamot. Usa ka brother did-
to sa Kirtland—usa ka tawo nga kulang ang hugot nga 
pagtuo nga moboluntaryo sa pag-uban sa kampo—iyang 
nahimamat si Brigham Young sa iyang pagpauli gikan 
sa Missouri ug nangutana, “‘Nan, unsa man ang inyong 
naangkon niining walay kapuslanan nga panaw ngadto sa 
Missouri uban ni Joseph Smith?’ ‘Among nahimo ang tanan,’ 
ang daling tubag ni Brigham Young. ‘Dili nako ikabaylo 
ang kasinatian nga akong naangkon niana nga panaw sa 
tanang bahandi sa Lalawigan sa Geauga,’” ang lalawigan 
diin nahisakop ang Kirtland kaniadto.1

Dapiton ko kamo nga hunahunaon og maayo ang tubag 
ni Brigham Young: “Among nahimo ang tanan.” Unsa ang 
importanting mga butang nga atong makat-unan gikan sa 
usa ka tahas nga wala makab-ot ang gipahayag nga katu-
yoan apan bisan pa man nakahatag niana ngadto sa mga 

nag-unang mga Santos, 
ug nahatag ngari kanato, 
ang mga panalangin sa 
tibuok kinabuhi?

Nagtuo ko nga ang 
duha sa labing ubos 
nga leksyon makita 
diha sa tubag ni Brother 
Brigham ngadto nia-
nang mabiaybiayon 
nga pangutana: (1) ang 
leksyon sa pag-testing, 
pagsala, ug pag-andam, 
ug (2) ang leksyon sa 
pag-obserbar, gikan sa 
pagkat-on ug pagsunod 
sa mga Kaigsoonan. 
Akong ipasabut nga 
kining mga leksyon 
importante, kon dili 
man gani mas impor-
tante pa, alang kanato 
nga makat-on ug sa 
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Ang panahon sa pagpakita miabut diha sa mga kasinatian 
ug mga kalisud sa kada takna, sa kada adlaw, ug sa kada 
semana. Mao kadto ang talagsaong kombinasyon sa ingon og 
ginagmay nga mga pagpili ug mga lihok sa mga kinabuhi nii-
ning mga mahalaron nga mga Santos nga nakahatag sa pana-
pos nga tubag sa pangutana nga, “Kinsa ang dapig sa Ginoo?”

Sa unsang paagi nga ang pagsulay ug pag-ayag nga nahi-
tabo sa mga kinabuhi sa mga partisipante sa Kampo sa Zion 
nagsilbing usa ka pagpangandam? Makapaikag kaayo nga, 
walo sa mga kaigsoonan natawag ngadto sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles niadtong 1835, ingon man usab 
ang tanan sa mga Seventy gitawag sa samang higayon, mga 
beterano sa Kampo sa Zion. Sa usa ka miting pagkahuman 
og tawag sa mga Seventy, si Propeta Joseph Smith namahayag:

“Mga kaigsoonan, ang uban ninyo mga nasuko kanako, 
tungod kay kamo wala na makig-away didto sa Missouri; 
apan ako mosulti kaninyo, ang Dios dili gusto nga makig-
away kamo. Dili Niya maorganisar ang iyang gingharian 
uban sa napulog duha ka mga kalalakin-an sa pag-abli sa 
pultahan sa ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa yuta, ug 
uban sa kapitoan ka kalalakin-an ubos sa ilang direksyon 
sa pagsunod sa ilang lakang, gawas kon siya midala kanila 
gikan sa usa ka pundok sa mga kalalakin-an kinsa mihalad 
sa ilang mga kinabuhi, ug kinsa mihimo og ingon ka dako 
nga sakripisyo sama sa gibuhat ni Abraham.

“Karon, ang Ginoo aduna nay iyang Napulog Duha ug 
Kapitoan, ug adunay mga korum sa Kapitoan nga natawag.” 5

Sa tinud-anay, ang Kampo sa Zion mao ang usa ka kala-
yo sa magtutunaw alang sa tanan nga mga boluntaryo sa 
kinatibuk-an ug alang sa daghan pa nga umaabut nga mga 
lider ilabina sa Simbahan sa Ginoo.

Ang mga kasinatian nga naangkon sa mga boluntaryo 
sa kasundalohan sa Ginoo mao ang usa ka pagpangandam 
alang sa mas dako, nga mga paglalin sa mga miyembro sa 
Simbahan sa umaabut. Kapin sa 20 ka mga partisipante sa 
Kampo sa Zion ang nahimong mga kapitan ug mga ten-
yente sa duha ka dagkong pagpanlakaw—ang una apan 
miabut og upat ka tuig, naglakip sa pagpapahawa sa mga 
8,000 ngadto sa 10,000 ka mga tawo gikan sa Missouri 
ngadto sa Illinois 6; ug ang ikaduha, 12 ka tuig sa umaabut, 
ang dako nga pag-uswag sa kasadpan nga gibana bana nga 
anaa sa mga 15,000 ka Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan 
sa Illinois ngadto sa Salt Lake ug uban pang mga walog sa 
Rocky Mountain. Isip usa ka pagpangandam nga pagban-
say, ang Kampo sa Zion adunay hilabihan ka dako nga bili 
ngadto sa Simbahan. Ang tuig sa 1834 mao ang panahon sa 
pagpakita—ug sa pagpangandam alang sa 1838 ug 1846.

Isip mga indibidwal ug pamilya, kita usab pagasulayan, 
ayagon, ug andamon, sama sa mga miyembro sa Kampo 
sa Zion. Ang mga kasulatan ug mga pagtulun-an sa mga 
Kaigsoonan puno sa saad nga ang hugot nga pagtuo diha 
ni Ginoong Jesukristo; ang paghimo, pagpasidungog, ug 
paghinumdom sa sagradong mga pakigsaad; ug pagka-
masulundon sa mga sugo sa Dios mopalig-on kanato aron 

“Aduna kitay dag-
han nga mibati nga 
sila mga maayong 
kalalakin-an ug mga 
kababaye-an, apan 
kinahanglan sila nga 
mahimong maayo sa 
usa ka butang.”
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maandam alang sa, pag-atubang, sa pagbuntog, ug sa  
pagkat-on gikan sa mga pagsulay sa mortalidad.

Ang mga lider sa Simbahan sa Ginoo klarong nakahibalo 
sa tiningub o panghenerasyon nga pagsulay nga kita maka-
laom nga masugatan sa atong panahon ug henerasyon. Isip 
Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
niadtong 1977, si Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) 
mipadangat og usa ka propetikanhon nga tingog sa pag-
pasidaan diha sa usa ka rehiyonal nga miting sa mga 
representante. Karon ako mokutlo og maayo sa mensahe 
ni Presidente Benson ug modapit sa inyong atensyon sa 
pagtutok sa iyang tukma sa panahon nga tambag:

“Ang matag henerasyon adunay mga pagsulay ug mga 
kahigayunan sa pagbarug ug pagpamatuod sa kaugalingon 
niini. Gusto ba kamo masayud sa usa sa atong kinalisuran 
nga pagsulay? Paminawa ang mga pulong sa mga pasidaan 
ni Brigham Young, ‘Ang labing ngil-ad nga akong gika-
hadlokan niining mga katawhan mao nga sila mahimong 
adunahan niining nasud, makalimot sa Dios ug sa Iyang 
katawhan, mahimong tapulan, ug ipalayo ang ilang mga 
kaugalingon sa Simbahan ug moadto sa impyerno. Kini 
nga mga katawhan makasugakod sa pagpanggubot, pag-
panulis, kakabus, ug sa tanang matang sa pagpanggukod 
ug magmatuod. Apan ang akong labing dako nga kahadlok 
mao nga sila dili makasugakod sa bahandi.’”

Si Presidente Benson nagpadayon: “Ang atoa daw mao 
ang labing lisud nga pagsulay sa tanan, tungod kay ang 
dautan mas maliputon, ug mas abtik. Kining tanan ingon 
og dili kaayo mahulgaon ug kini mas lisud nga mamatikdan. 
Samtang ang matag pagsulay sa pagkamatarung nagrepre-
sentar sa usa ka paningkamot, kining piho nga pagsulay 
ingon og dili gayud pagsulay, walay paningkamot ug mao 
nga maoy labing malinglahon sa tanan nga mga pagsulay.

“Nakahibalo ba kamo kon unsa ang mahimo sa kalinaw 
ug kauswagan ngadto sa mga tawo—Kini mapakatulog kani-
la. Ang Basahon ni Mormon nagpasidaan kanato sa unsa nga 
paagi si Satanas, sa katapusang mga adlaw, modala kanato sa 
hinay-hinay ngadto sa impyerno. Ang Ginoo adunay pipila ka 
mga potensyal nga mga higante sa espirituhanon kinsa iyang 
gitagana sulod sa unom ka libo ka tuig aron sa pagtabang 
nga modala sa Simbahan nga magmadaugon, ug ang yawa 
naningkamot sa pagpakatulog nila. Ang kaaway nasayud nga 
lagmit dili kaayo siya molampos sa paghimo kanila nga mag-
himog daghang dagko ug yawan-on nga mga pagpakasala. 
Busa siya mihimo kanila nga mahinanok sa pagkatulog, sama 
ni Gulliver, samtang siya migaid kanila sa ginagmayng mga 

sala sa pagbaliwala. Ug unsay 
maayo sa usa ka katulugon, 
mikalma, kulang sa pagpakaba-
na isip usa ka lider?

“Daghan kaayo kita og 
potensyal nga mga higante sa 
espirituhanon kinsa angay nga 
mas baskog sa pagbayaw sa 
ilang mga panimalay, sa gingha-
rian, ug sa nasud. Aduna kitay 
daghan nga mibati nga sila mga 
maayong kalalakin-an ug mga kababaye-an, apan kinahang-
lan sila nga mahimong maayo sa usa ka butang—lig-ong 
mga patriyarka, maisugong mga misyonaryo, makugihon sa 
family history ug mga temple worker, mapahinunguron nga 
mga bayani, matinud-anong mga miyembro sa korum. Sa 
laktod, kinahanglan gayud kitang pukawon ug mahigmata 
gikan sa usa ka espirituhanon nga paghinanok.” 7

Hunahunaa nga ang pagkaadunahan, pag-uswag ug ang 
kasayon mahimong mga pagsulay sa atong panahon nga 
sama ra o mas mograbe pa sa pagpanggukod ug sa pisikal 
nga mga kalisdanan nga gisagubang sa mga Santos kin-
sa miboluntaryo sa pagmartsa ngadto sa Kampo sa Zion. 
Samtang si propeta Mormon mihulagway sa iyang talagsa-
on nga paglangkob sa cycle nga anaa sa Helaman 12:

“Ug sa ingon kita makakita unsa ka sayop, ug usab ang 
pagkadili makanunayon sa mga kasingkasing sa mga kataw-
han; oo, kita makakita nga ang Ginoo diha sa iyang dako 
ug walay katapusan nga kaayo mopanalangin ug mopaus-
wag niadto kinsa mobutang sa ilang pagsalig diha kaniya.

“Oo, ug kita mahimo nga makakita niana nga panahon 
nga siya mopauswag sa iyang mga katawhan, oo, sa pag-
tubo sa ilang mga umahan, sa ilang mga panon ug sa ilang 
kahayopan, ug diha sa bulawan, ug diha sa pilak, ug diha 
sa tanan nga matang sa mahalon nga mga butang sa matag 
matang ug sa sining; milugway sa ilang mga kinabuhi ug 
miluwas kanila gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway; 
mipahumok sa mga kasingkasing sa ilang mga kaaway 
aron sila dili mopahayag og mga gubat batok kanila; oo, ug 
sa katapusan, mibuhat sa tanan nga butang alang sa kaayo-
han ug sa kalipay sa iyang mga katawhan; oo, niana mao 
ang panahon nga sila mipatig-a sa ilang mga kasingkasing, 
o nahikalimot sa Ginoo nga ilang Dios, ug mitunob-tunob 
sa ilang mga tiil sa Usa nga Balaan—oo, ug kini tungod 
sa ilang kahamugaway, ug sa ilang hilabihan ka dako nga 
kauswagan. (Helaman 12:1–2).
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Ang leksyon sa Pag-obserbar, gikan sa Pagkat-on ug 
Pagsunod sa mga Kaigsoonan

Ang ligdong nga mga Santos diha sa kasundalohan sa 
Ginoo napanalanginan sa pag-obserbar, sa pagkat-on, ug 
sa pagsunod sa mga Kaigsoonan. Ug kita karon nakabene-
pisyo og dako gikan sa ehemplo ug pagkamatinud-anon 
sa relihiyoso nga mga miyembro sa Kampo sa Zion.

Agi og tubag sa tambag gikan kang Parley P. Pratt, 
si Wilford Woodruff mibiyahe ngadto sa Kirtland, Ohio, 
niadtong Abril 1834 aron sa pag-apil sa Kampo sa Zion. 
Ang istorya ni Brother Woodruff sa iyang unang miting 
uban ni Propeta Joseph Smith mapuslanon kaayo alang 
kanatong tanan:

“Dinhi sa unang higayon sa akong kinabuhi akong nahi-
mamat ug na-interbyu ang atong pinalanggang Propeta nga 
si Joseph Smith, ang tawo kinsa gipili sa Dios sa pagdala 
sa Iyang mga gipadayag niining katapusang mga adlaw. 
Ang akong unang pag-ila-ila dili usa ka matang nga maka-
patagbaw sa akong daan nang ideya nga gihunahuna kon 
unsa ang usa ka propeta angay nga mamahimo, ug kon 
sa unsang paagi siya angayng makita. Tingali nakapakurat 
kini sa pagtuo sa pipila ka mga tawo. Ako siyang nakita 
ug ang iyang igsoong si Hyrum nga nagbansay sa pagpu-
sil gamit ang parisan sa pistola. Dihang nahuman sila sa 
pagpusil-pusil, gipaila-ila ko ngadto ni Brother Joseph, ug 
kinasingkasing siya nga nakiglamano nako. Gidapit ko niya 
nga isipon ang iyang pinuy-anan nga akong panimalay 
samtang ako nagpabilin didto sa Kirtland. Kini nga imbi-
tasyon gikahinangop nako sa pagdawat, ug hilabihan nga 
nalig-on sa akong pagpuyo uban kaniya.” 9

Para nako dalaygon kaayo nga si Brother Woodruff, 
kinsa nakapuyo og usa ka higayon sa panimalay sa 
Propeta ug sa walay pagduha-duha nakaangkon og talag-
saon nga oportunidad nga makaobserbar niya sa iyang 
inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi, napanalanginan og 
mga mata aron sa pagtan-aw lapas sa “daan nang ideya 
nga gihunahuna kon unsa ang usa ka propeta angay nga 
mamahimo, ug kon sa unsang paagi siya angayng makita.” 
Ang ingon nga mga sayop nga mga ideya nakapahanap sa 
panan-awon sa kadaghanan sa kalibutan karon, sa sulod 
ug gawas sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo.

Isip resulta sa akong tawag niadtong 2004 sa pagser-
bisyo diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
aduna koy usa ka lahi nga panglantaw bahin sa unsa ang 
ipasabut sa pag-obserbar, sa pagkat-on, ug sa pagsunod 
sa Kaigsoonan. Karon akong nakita sa inadlaw-adlaw ang 

Dapiton ko kamo sa pagtimaan ilabina sa katapusang 
mga pulong sa bersikulo: “ug kini tungod sa ilang kaha-
mugaway, ug sa ilang hilabihan ka dako nga kauswagan.”

Si Presidente Harold B. Lee (1899–1973) mitudlo usab 
kabahin sa tiningub nga pagsulay sa kahamugaway nga 
atong giatubang sa atong panahon: “Kita gisulayan, atong 
gisinati ang pinakagrabe nga pagsulay karon ug dili ta 
makaamgo tingali sa kabug-at sa mga pagsulay nga atong 
maagian. Niadtong mga panahona adunay mga pagpang-
buno, pagpanggukod, dihay pagpang-atake, adunay mga 
pagpang-abug. Gipugos sila sa pagpahawa paingon sa dis-
yerto, gipanggutom sila ug sila walay mga sinina, ug gitug-
naw sila. Mianhi sila niining pinili nga yuta. Kita ang mga 
manununod sa unsay ilang nahatag ngari kanato. Apan 
unsa ang atong gibuhat niini? Karon kita nagtagamtam diha 
sa sabakan sa kaharuhay, nga wala pa kini makita sukad 
kaniadto sa kasaysayan sa kalibutan. Ingon kini og mao na 
tingali ang labing bug-at nga pagsulay sa bisan unsang pag-
sulay nga atong naangkon sa kasaysayan sa Simbahan.” 8

Kini nga mga pagtulun-an gikan sa moderno ug 
karaang mga propeta bahin sa ulahing adlaw nga mga 
pagsulay nga makapa-amgo ug makapaligdong. Apan 
kini dili gayud makapasagmuyo, ug dili kita angayang 
mahadlok. Alang niadtong may mata aron makakita ug 
dalunggan nga makabati, ang espirituhanong mga pasi-
daan mogiya ngadto sa pagkamabinantayon. Kamo ug 
ako nagpuyo sa “usa ka adlaw sa pagpasidaan” (D&P 
63:58). Ug tungod kay kita napasidan-an ug pasidan-
an pa, nagkinahanglan gayud kita, sama sa gitambag 
ni Apostol Pablo, “magtukaw . . . uban sa bug-os nga 
pagkamapadayonon” (Mga Taga-Efeso 6:18). Samtang 
kita magbantay ug mangandam, sa pagkatinuod dili kita 
kinahanglan nga mahadlok (tan-awa sa D&P 38:30).

Kinsa ang dapig sa Ginoo! Karon ang panahon sa 
pagpakita nga kita adunay mga hunahuna ug mga pagba-
ti nga modawat ug motubag ngadto niining dinasig nga 
mga pasidaan. Karon ang panahon sa pagpakita nga kita 
nagtan-aw ug nangandam sa pagbatok sa mga pagsulay sa 
kauswagan ug garbo sa ulahing mga adlaw, sa kaharuhay 
ug kasayon, ug sa mga matig-a nga mga kasingkasing ug sa 
paghikalimut sa Ginoo nga atong Dios. Karon ang panahon 
sa pagpakita nga kita mahimong matinud-anon sa bisan 
unsa nga butang nga gisalig kanato sa atong Langitnong 
Amahan ug sa Iyang Hinigugmang Anak—ug nga kita 
mosunod sa mga sugo sa Dios ug sa paglakaw nga mata-
rung diha sa Iyang atubangan (tan-awa sa Alma 53:20–21).
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indibidwal nga mga personalidad, ang nagkalainlaing mga 
gusto, ug ang halangdong mga kinaiya sa mga lider niining 
Simbahan. Ang ubang mga tawo nakita nga ang limitasyon 
sa tawo ug mga kakulangan sa kaigsoonan makapabalaka 
ug makapakunhod sa hugot nga pagtuo. Alang nako, kadto 
nga mga kahuyang makapalig-on sa hugot nga pagtuo. 
Ang gipadayag nga sumbanan sa Ginoo sa pagdumala sa 
Iyang Simbahan nakahatag ug nakapakunhod sa epekto 
sa tawhanong kahuyang. Kini tinuod nga milagroso 
alang kanako sa pagsaksi sa pagtuman sa Ginoo sa Iyang 
kabubut-on pinaagi sa Iyang mga sulugoon bisan pa man 
sa mga kasaypanan ug kapakyasan sa Iyang pinili nga mga 
lider. Kini nga mga kalalakin-an wala gayud miangkon nga 
hingpit ug sila dili; dili gayud, apan, tinawag sa Dios.

Usa pa siya ka priest dihang nakiglakaw ngadto sa 
Missouri uban sa kasundalohan sa Ginoo, sa kaulahian si 
Wilford Woodruff mipahayag samtang nagserbisyo isip usa 
ka sakop sa Korum sa napulog duha Ka mga apostoles: 
“Atong naangkon ang kasinatian nga dili gayud unta nato 
maangkon sa bisan unsang paagi. Kita adunay prebilihiyo 
sa . . . pagbiyahe og liboan ka milya uban [sa Propeta], ug 
makakita sa mga buhat sa Espiritu sa Dios uban kaniya, ug 
sa mga pagpadayag ni Jesukristo ngadto kaniya ug sa katu-
manan niadto nga mga pagpadayag. . . . “Kon wala pa ako 
miuban sa Kampo sa Zion wala unta ko karon dinhi.” 10

Sa katapusang Dominggo niadtong Abril 1834, gidapit 
ni Joseph Smith ang pipila ka mga lider sa Simbahan sa 

pagpakigpulong sa mga boluntaryo sa Kampo sa Zion nga 
nagpundok sa usa ka schoolhouse. Human ang kaigsoo-
nan mitapos sa ilang mga mensahe, ang Propeta mibarug 
ug miingon nga siya nalamdagan pinaagi sa pagtudlo. 
Dayon nanagna Siya:

“Gusto kong mosulti ninyo sa atubangan sa Ginoo, nga 
kamo walay nahibaloan mahitungod sa padulngan niini 
nga Simbahan ug gingharian kay sa usa ka bata sa sabakan 
sa iyang inahan. Wala kamo makasabut niini. . . . ‘Gamay 
ra nga mga Priesthood ang inyong nakita karong gabhi-
ona, pero kini nga Simbahan molukop sa Amihanan ug 
Habagatang Amerika––molukop kini sa kalibutan.” 11

Ang mga tawo sama nilang Brigham Young, Heber C. 
Kimball, Orson Pratt ug Wilford Woodruff naminaw ug 
nakakat-on og daghan gikan sa Propeta nianang gabhiona 
—ug mga tuig sa wala madugay nakatabang sa pagtuman 
sa iyang mapanagnaon nga pamahayag. Pagka mahimayaon 
nga mga oportunidad ang naa niini nga mga kalalakin-an 
nga nag-obserbar, nagkat-on, ug nagsunod sa Propeta.

Importante alang kanatong tanan sa paghinumdom 
nga kita makakat-on gikan sa mga pagtulun-an sa mga 
Kaigsoonan, ug gikan sa mga ehemplo sa ilang mga kina-
buhi. Tungod sa talagsaon nga panan-awon sa umaabut 
nga pagtubo sa Simbahan nga gihulagway ni Propeta 
Joseph Smith, palihug ikonsiderar karon ang gahum sa 
iyang personal nga ehemplo sa paghimo sa balik-balik 
nga tulumanon apan gikinahanglan nga mga buluhaton. 

Importante alang 
kanatong tanan sa 
paghinumdom nga 
kita makakat-on gikan 
sa mga pagtulun-an 
sa mga Kaigsoonan, 
ug gikan sa mga 
ehemplo sa ilang mga 
kinabuhi.
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ug sa ingon niana silang tanan managsama, ug silang tanan 
naghago, matag tawo sumala sa iyang kusog” (Alma 1:26).

Sukad sa akong pagkatawag nga General Authority, 
naningkamot ako sa pag-obserbar ug sa pagkat-on sam-
tang ang uban sa akong mga Kaigsoonan nagsagubang 
sa mga epekto sa katigulangon o sa walay hunong nga 
panginahanglan sa pisikal nga limitasyon ug kanunayng 
pagkasakit. Dili ug dili gayud ninyo masayran ang pri-
bado ug hilum nga pag-antus sa pipila niining nga mga 
kalalakin-an samtang sila nagserbisyo sa publiko uban sa 
tibuok nilang kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog. 
Ang makaserbisyo ug makatan-aw uban ni Presidente 
Gordon B. Hinckley (1910–2008), Presidente James E. 
Faust (1920–2007), Elder Joseph B. Wirthlin (1917–2008), 
Presidente Boyd K. Packer (1924–2015), Elder L. Tom Perry 
(1922–2015), Elder Richard G. Scott (1928–2015), ug sa uban 
nakong mga kaubanan sa pagka-apostol naghatag kanako 
og gahum nga klarong makapahayag ug masaligon nga ang 
mga Kaigsoonan kinsa akong gikauban sa pagserbisyo mga 
manggugubat—halangdon ug bantugan nga espirituhanon 
nga mga manggugubat—diha sa labing matinud-anon ug 
labing dalaygon nga pagkasulti! Ang ilang kamapailubon, 
kamakanunayon, ug kaisug makapahimo kanila nga “mopa-
dayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang 
Kristo” (2 Nephi 31:20) nga mao ang angay natong sundon.

Si Presidente Lee mipasidan-an sa usa ka dugang nga 
pagsulay nga padayon nga nagkadako dinhi niini nga 

Gihulagway ni George A. Smith sa iyang journal ang reak-
syon sa Propeta sa inadlawng mga hagit sa ilang pagmartsa 
ngadto sa Missouri.

“Si Propeta Joseph nakaambit sa kinatibuk-ang bahin sa 
mga kapaitan sa tibuok nga panaw. Dugang sa pag-asikaso 
sa panginahanglan alang sa Kampo ug sa pagdumala niini, 
siya naglakaw sa daghang higayon ug nakaangkon og pas-
lot, dugoon, ug nagngulngol nga mga tiil. . . . Apan atol sa 
tibuok nga panaw siya wala gayud magbagulbol o morek-
lamo samtang ang kadaghanan sa mga sakop sa Kampo 
nagreklamo ngadto kaniya sa ilang nagsakit nga mga tudlo 
sa tiil, sa mga nangapaslot nga mga tiil, sa taas nga mga 
biyahe, ang kadaginuton sa ilang mga pagkaon, sa dili maa-
yo nga matang sa pan, sa bati nga harinang mais [mais nga 
pan], pan-os [nadaot] nga mantikilya, bahoon nga dugos, 
giulod nga kusahos ug keso, ug uban pa. Bisan ang usa ka 
iro dili kapaghot sa pipila ka tawo nga wala ang ilang pag-
bagulbol ngadto ni Joseph. Kon sila mapugos pagkampo sa 
lugar nga walay maayong tubig, kini ingon sa paingon na 
ngadto sa pagrebelde, apan daghan kanamo ang dili mai-
nampuon, walay maayong panghunahuna, walay pagmat-
ngon, wala sa kaugalingon, buangon, o yawan-on, ug gani 
wala kami kabantay niini. Si Joseph nag-agwanta kanamo 
ug nagtudlo kanamo, sama sa mga bata.” 12

Si Joseph usa ka lig-on nga ehemplo sa baruganan nga 
gitudlo ni Alma: “Kay ang tigsangyaw dili labaw kay sa tigpa-
minaw, ni ang magtutudlo maayo pa kay sa tinudloan; . . . ; 

“Kinsa ang Dapig sa 
Ginoo! Karon ang 
panahon sa pagpakita 
pinaagi sa pagpami-
naw ug pagsunod 
sa tambag sa buhing 
mga apostoles ug mga 
propeta nga tinawag 
sa Dios.
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henerasyon: “Ato na karong atubangon ang laing mga 
pagsulay—usa ka panahon nga tingali mahimo natong 
tawagon og pagpasulabi. Mao kini ang panahon diin dunay 
daghang maalamong tawo nga dili andam nga maminaw sa 
mapaubsanong mga propeta sa Dios. . . . Maingon og mao 
na kini ang grabe nga pagsulay.” 13

Ang pagsulay sa pagpasulabi kauban sa pagsulay sa 
pag-uswag ug kasayon. Importante kaayo alang sa matag 
usa kanato nga mag-obserbar, magkat-on ug mosunod sa 
mga Kaigsoonan.

“Kinsa ang Dapig sa Ginoo! Karon ang panahon sa 
pagpakita pinaagi sa pagdungog ug pagpatalinghug sa 
tambag sa buhing mga apostoles ug mga propeta nga 
tinawag sa Dios niining ulahing mga adlaw sa pagdumala 
ug pagdirekta sa Iyang buhat dinhi sa yuta. Karon ang 
panahon sa pagpakita nga kita nagtuo nga ang “pulong 
[sa Dios] dili mahanaw, apan ang tanan matuman, bisan 
pinaagi sa [Iyang] kaugalingon nga tingog o pinaagi sa 
tingog sa [Iyang] mga sulugoon, kini managsama ra” 
(D&P 1:38). “Karon mao ang panahon sa pagpakita. 
Karon ang panahon!

Atong Kaugalingong  
Kampo sa Zion

Adunay panahon sa matag usa sa atong kinabuhi, 
kita dapiton sa pagmartsa ngadto sa atong kaugalingon 
nga Kampo sa Zion. Ang katukma sa mga imbitasyon 
magkalain-lain, ug ang piho nga mga babag nga atong 
masugatan sa panaw mahimong lahi. Apan ang atong 
padayon ug makanunayon nga tubag sa dili kalikayan 
nga tawag sa katapusan ang makatubag sa pangutana 
nga “Kinsa ang dapig sa Ginoo?”

Ang panahon sa pagpakita mao karon, karon, ugma, 
ug sa kahangturan. Hinaut nga atong hinumduman 
ang mga leksyon kabahin sa pagsulay, pagsala ug 
pag-andam ug sa pag-obserbar, gikan sa pagkat-on 
ug pagsunod sa mga Kaigsoonan. ◼
Gikan sa pakigpulong diha sa Education Week nga debosyonal,  
“Kinsay Dapig sa Ginoo? Karon Mao ang Panahon sa Pagpakita,” naha-
tag didto sa Brigham Young University–Idaho niadtong Hulyo 30, 2010.
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Ni Matt McBride ug James Goldberg
Church History Department

Milugmaw ang mga luha sa mga mata sa 56 anyos nga 
si Frans Lekqwati samtang naglingkod siya atbang 
ni Olev Taim, iyang stake president. Bag-o pa lang 

siyang gipangutana ni President Taim unsay iyang hunahuna 
mahitungod sa paghimo og bag-ong branch sa Simbahan sa 
lungsod nga gipuy-an ni Frans sa Soweto, South Africa.

“Nganong naghilak ka? Nakasilo ba ko nimo? nangutana 
si President Taim.

“Wala,” mitubag si Frans. “Primero pa kining higayon 
sa South Africa nga ang usa ka puti ang nangayo nako 
og opinyon sa dili pa mohimo og desisyon.”

Ang kinabuhi ubos sa Apartheid [Deskriminasyon]
Tuig kadto sa 1981. Sa maong panahon, ang mga tawo 

nga itom ug ang puti sa South Africa gilahi ubos sa sistema 
sa pamalaod nga nailhang apartheid [sosyal nga sistema 
sa South Africa diin ang mga itom o laing kaliwat walay 
susamang katungod sa mga puti sa ekonomiya ug politi-
ka]. Kining legal nga pagbulag, inubanan sa restriksyon sa 

Ibabaw: Usa ka baybayon gipili nga dapit sa mga puti lamang 
ubos sa estriktong pamaagi sa apartheid sa South Africa.
Sa Tuo: Ang 1952 nga protesta sa Johannesburg nanawagan 
alang sa kagawasan ug kaangayan.

Pagkat-on sa ANG UNANG MGA 
BRANCH SA MANAGLAHI 
NGA KALIWAT SA  
SOUTH AFRICAPagpaminaw  
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Simbahan nga nagpugong sa mga mga lala-
king black African nga maorden sa priesthood, 
kaniadto pang nagpasabut nga ang Simbahan 
dili makapauswag tali sa mga black South 
African. Usa ka bag-ong adlaw ang misubang 
niadtong 1978 dihang si Presidente Spencer W. 
Kimball nakadawat og pagpadayag nga nag-
tangtang sa restriksyon sa priesthood, apan 
ang hagit sa paglahi-lahi ug sa kultura nga 
madudahon tali sa kaliwat nagpabilin.

Ang dakong bahin sa mga black South 
African nagpuyo sa kalungsuran, kasa-
garan gitukod sa mga utlanan sa mga 
siyudad nga gipuy-an sa mga puti sama 
sa Johannesburg. Ang Soweto, minubo sa 

mahitungod sa itom nga mga tawo nga iyang nasugatan 
sa Simbahan. “Sa tinuod, nanginit gyud ko,” miingon si 
Josiah. Apan hinoon nadunggan niya ang inahan sa bata 
nga misulti sa iyang anak, “Ang Simbahan para sa tanan.” 
Nahupay tungod sa pahinumdom, nakalma ra si Josiah.

Usa ka Branch sa Soweto?
Si Presidente Taim nasayud sa mga hagit sa pisikal ug 

emosyunal nga giatubang sa mga miyembro nga itom. 
Naghunahuna siya nga magsugod og usa ka branch sa 
Soweto aron mas sayon ang ilang pagbiyahe apan dili 
siya gustong mobati sila nga dili sila welcome sa Johan-
nesburg. Mihukom siya nga interbyuhon ang mga miyem-
bro sa Soweto sama ni Frans aron sutaon ang ilang mga 
pagbati sa dili pa sugdan ang paglihok. Mihatag sila og 
klarong tubag kaniya: “Malipay kami nga maestablisar ang 
Simbahan sa Soweto.”

Gisusi ni Presidente Taim ang mga sinati na nga mga  
lider nga makatabang sa paggiya sa bag-ong mga kinabig. 
Nakainterbyu siya og kapin sa 200 ka mga miyembro sa 
Johannesburg ug sa katapusan mitawag og 40 nga mosal-
mot sa bag-ong branch igo nga makabansay sa nag-unang 
grupo sa local nga mga lider didto.

South Western Townships, mao ang labing dako. Ang 
mga puti talagsa rang mangadto sa mga kalungsuran, 
ug ang mga itom nga mangadto sa siyudad talagsa ra 
kaayong tagdon nga sama sa mga puti.

Si Frans ug ang iyang pamilya kabahin sa usa ka 
gamayng grupo sa Soweto nga midawat sa gipahiuli nga 
ebanghelyo niadtong mga 1970. Sa una nagtambungan 
sila sa Johannesburg Ward. Nahinumduman ni Jonas nga 
anak ni Frans nga mangmata sila og alas 4:00 sa buntag 

pagka-Dominggo aron 
ang pamilya makasakay 
sa sayo nga tren padulong 
sa Johannesburg ug dayon 
maglakaw og layo ngadto 
sa chapel sa dili pa magsu-
god ang mga miting sa alas 
9:00 sa buntag. Kanunayng 
sayo ang pamilya—bisan 

og usahay lisud sa mga bata nga dili magduka sa Primary!
Ang pagka-pioneer sa racial integration [pagsagol sa 

lain-laing kaliwatan] usa usab ka emosyunal nga hagit. 
Nahinumdom si Josiah Mohapi nga nakadungog sa usa ka 
sayis anyos nga puti nga batang lalaki nga misulti og sakit UB

O
S 

SA
 W

AL
A:

 L
IT

RA
TO

 G
IK

AN
 S

A 
KE

YS
TO

NE
/G

ET
TY

 IM
AG

ES

LIT
RA

TO
 S

A 
M

AA
YO

NG
 K

AB
UB

UT
-O

N 
SA

 C
HU

RC
H 

HI
ST

O
RY

 L
IB

RA
RY

“Tingali dili kami magka-

sinabut sa mga butang 

nga nahitabo sa gawas sa 

simbahan, apan magkasi-

nabut kami sa doktrina.”

Ang unang itom nga presidente sa Relief Society sa South Africa, si Julia 
Mavimbela, miapil sa groundbreaking sa bag-o nga building para sa Soweto 
Branch niadtong 1991. (Tan-awa ang iyang istorya sa mosunod nga artikulo.) 
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Sama sa mga miyembro nga itom nga mitadlas ngadto 
sa laing bahin sa lungsod ug sa laing kultura aron maka-
tambong sa Johannesburg Ward, ang mga miyembro nga 
puti na sab ang mag-adjust sa bag-ong palibut ug kultura 

samtang magserbisyo sila 
sa Soweto. Ang mga butang 
dili kanunayng hapsay. Si 
Maureen van Zyl, puti nga 
miyembro nga gitawag aron 
moserbisyo isip presidente sa 
Primary, wala maghunahuna 
niini hangtud nga dihang ang 
South African national anthem 
nianang higayona maoy gipili 
nga pangbukas nga kanta 
sa miting sa Relief Society. 
Hinoon nahibaloan ra niya 

nga ang anthem giisip diay sa mga South African nga sim-
bolo sa apartheid ug mao nga daghang itom nga mga sister 
nasilo sa gipili nga kanta.

Ang mga miyembro nga itom ug puti dali ra untang 
mawad-an og kadasig tungod sa walay pagsinabtanay, 
apan gipili nila nga makita ang oportunidad para mahisgu-
tan kini ug mapalambo. “Nagkasinabut kami sa daghang 
mga butang,” nahinumdom si Maureen. “Sa mga itom, kon 
unsay makasilo ug sa mga puti, kon unsay nakita namong 
makapasilo. Sa unsang paagi nila buhaton ang mga butang 
ug sa unsang paagi namo buhaton ang mga butang. Ug 
usa kadto ka maanindot nga panahon sa dungan nga 
pagkat-on.”

Samtang nagkalig-on ug nagkadako ang branch sa 
Soweto, gisugdan na usab ang mga branch sa ubang 
mga kalungsuran gamit ang sama gihapon nga paagi. 
Si Khumbulani Mdletshe usa ka batan-on nga nagpuyo 
sa lungsod sa KwaMashu nga duol sa Durban. Dihang 
mipasakop siya sa Simbahan niadtong 1980, dala giha-
pon niya ang mga pagduda sa mga tawong puti nga 
sagad anaa sa kadaghanang itom nga batan-ong mga 
lalaki sa South Africa nianang higayuna. Apan ang iyang 
mga kasinatian nga magsimba sa integrated branch 
nakapausab sa iyang panglantaw.

Ang Butang Nga Nagbugkos sa mga Tawo
Niadtong 1982, si Khumbulani ug ubang mga young 

men sa iyang branch gidapit sa pagtambong og young 
single adult nga komperensya. Ang iyang branch president, 
usa ka puti nga brother ginganlan og John Manford, gusto 
nga makita ang mga young men sa ilang pinakanindot nga 
porma, bisan diyutay ra nila ang dunay nindot nga sinina. 
Gihabwa niya gikan sa iyang aparador, gipang-apud-apod 
ang mga amerikana ngadto sa mga young men, nga misul-
ob niini ngadto sa komperensya. Pagkasunod Dominggo, 
si Presidente Manford misul-ob sa amerikana nga iyang 
gipahulam ni Khumbulani. “Dili ko katuo nga ang tawong 
puti misul-ob sa mao gihapong sinina nga akong gisul-ob,” 
miingon si Khumbulani, “apan gihimo niya kini. Gisugdan 
niya ang pagtabang aron akong makita ang mga puti sa 
lahi nga paagi kay sa akong nakita kaniadto.”

Karon ang Area Authority Seventy nga si Elder Mdletshe 
nakaobserbar, “Tanan kami nagkinahanglan niining mga 
kasinatian sa kinabuhi nga misangput sa among kausaban.”

“Mausab lamang 

namo ang pagsabut 

pinaagi sa mga 

kasinatian. Tanan kami 

nagkinahanglan niining 

mga kasinatian sa 

kinabuhi nga mosangput 

sa among kausaban.”

Ang bandila sa South Africa gisagop niadtong 1994 isip post-
apartheid nga simbolo sa panaghiusa. Ang itom, yellow, ug 
ang green nagrepresentar sa African National Congress, ug 
ang pula, puti, ug blue nagrepresentar sa Boer Republics.
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Ang apartheid [deskriminasyon] sa South Africa natapos 
niadtong 1994. Samtang daghan nga kongregasyon karon 
naa sa mga dapit nga kadaghanan naa ang mga itom o sa 
kadaghanan mga puti, ang mas dakong kagawasan nag-
pasabut nga nagkadaghan na ang mga dapit nga sagul-
sagol na. Sama sa mga pioneer sa unang mga branch sa 
kalungsuran, ang mga miyembro nga may managlahing 
background nagsimba ug nagtinabangay sa pagtukod 
sa gingharian sa Dios.

Ang bag-ong stake president sa Soweto, si Thabo 
Lebethoa, mihulagway sa ebanghelyo nga usa ka butang 
nga nagbugkos sa katawhan sa mga panahon sa pagka-
bahin. “Tingali dili kami magkasinabut sa mga butang nga 
nahitabo sa gawas sa simbahan, sa politika ug sa ubang 
mga butang,” nakabantay siya, “apan magkasinabut kami sa 
doktrina.” Nagtrabaho gikan nianang komon nga pundas-
yon, makakat-on ang katawhan gikan sa mga panaglahi sa 
matag usa samtang mainampingon silang magtinambagay 
ug maminaw pinaagi espiritwal nga pagbati. “Usa sa pina-
kaimportanting butang mahitungod sa pagpangulo mao 
ang pagpaminaw sa mga tawo,” mitambag si Presidente 
Lebethoa. “Paminaw aron imong masabtan. Paminaw aron 
mobati ka. Paminaw aron makadawat ka og inspirasyon.”

Si Thoba Karl-Halla, ang anak nga babaye sa nag-unang 
miyembro sa Soweto Branch nga si Julia Mavimbela, 
miuyon nga makatabang ang pagpaminaw aron ang dili 
kapugngang pagsumpaki dili mosangput sa masakit nga 
pagkabahin-bahin. “Maminaw gayud ko og maayo aron 
akong masabtan ang mga kasagmuyo sa tawo nga tingali 
makasilo kanako,” miingon siya.

Si Elder Mdletshe miawhag sa mga Santos sa South Africa 
karon sa pagpangita og kalig-on sa ilang panagkasagul-sagol, 
ilabi na sa mga paghimo nila sa ilang council. Iyang naban-
tayan nga, “ang Ginoo gusto nga dunay mga tawo sa tanang 
kasinatian sa kinabuhi nga manglingkod libut sa lamesa ug 
hisgutan ang mga problema.” Ang iyang panawagan sa tanang 
lokal lider sa tibuok Simbahan nga ipadayon ang pagpalig-on 
og mga lider gikan sa lahi-lahing background, sa samang paagi 
sa pagsuporta kaniya sa milabayng henerasyon. Dihang gipa-
ningkamutan ang paghimo og bag-ong mga area ug bag-ong 
mga grupo, nakamatikud siya, “dili diay ka mangita og eksper-
yensyadong mga tawo. Apan makatukod ka og mga kasinatian 
sa Simbahan. Makatukod ka og mga kasinatian pinaagi sa pag-
dala og mga tawo ug palihukon sila nga magtambayayong.” ◼
Mga kinutlo gikan sa mga interbyu nga gipahigayon  
sa mga author niadtong 2015.
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Ang kinabuhi ni Julia Mavimbela 
kalit lang nausab niadtong 1955 

sa dihang ang iyang bana, si John, 
namatay sa aksidente sa sakyanan. 
Makita diha sa ebidensya nga ang 
laing tawo nga nalambigit, usa ka puti 
nga tawo, nga mitipas diha sa dalan 
ni John. Apan kanang tawhana wala 
gitumbok nga maoy sad-an. Hinoon, 
ang mga puti nga mga opisyal sa pulis 
miingon nga ang mga itom dili maayo 
nga mga drayber, mao nga si John ang 
responsable sa pagkadasmag.1

Si Julia nag-edad og 37 nga may 
upat ka anak ug talianak pa. Siya 
sayop nga gipahamtangan tungod sa 
kolor sa pamanit, sa polisya, ug sa 
sistema sa kaangayan. Apan sa katapu-
san nakakat-on siya nga dili monunot 
ngadto sa pagkasuko; hinoon, gigahin 
niya ang iyang kinabuhi sa pagpaning-
kamot nga magpa-alim ug sa pag-alim 
sa iyang hinigugma nga nasud pinaagi 
sa Kristohanong pagserbisyo. Tungod 
kadto sa iyang gugma sa yuta, sa iyang 
hugot nga pagtuo sa Dios, ug iyang 
pagpahinungod sa pagsunod sa mga 
baruganan sa iyang hugot nga pagtuo 
nga nakapahimo niining posible.

Si Julia natawo niadtong 1917, ang 
kinamanghuran sa lima ka anak. Ang 
iyang amahan namatay sa dihang si 
Julia singko anyos pa. Ang iyang ina-
han nalang ang nagpadako sa iyang 
kaugalingong mga anak, nagtrabaho 
isip labandera ug katabang.

Ang inahan ni Julia relihiyoso nga 
babaye kinsa mitudlo sa iyang mga 

Ang Pagkaalim sa 
Hinigugma nga Nasud: 
Ang Hugot nga Pagtuo 
ni Julia Mavimbela
Ni Matthew K. Heiss
Church History Department

anak gikan sa Biblia. “Akong inahan 
mitudlo kanako sa pagdawat sa mga 
bati nga mga panghitabo sa kinabuhi 
ug miawhag kanako nga dili gayud 
tutokan ang mga nangagi na apan 
magplano sa umaabut,” miingon si 
Julia. Ang inahan ni Julia nakasabut 
usab sa kaimportante sa edukasyon 
ug gibuhat ang tanan uban sa limitado 
nga kwarta aron masiguro nga ang 
iyang mga anak makadawat og tarong 
nga pag-eskwela.

Nakadawat si Julia og dugang 
pagbansay ug edukasyon ug nagtra-
baho isip magtutudlo ug prinsipal sa 
eskwelahan hangtud iyang nahima-
mat ug naminyo ni John Mavimbela 
niadtong 1946. Si John nanag-iya 
og grocery ug tindahan sa karne. 
Gihunong ni Julia ang iyang trabaho 
sa eskwelahan ug mitrabaho didto. 
Nagsugod sila og usa ka panimalay 
ug nanganak. Bisan pa sa mga res-
triksyon tungod sa diskriminasyon, 
maayo ang kinabuhi. Hinoon, kanang 
tanan nausab sa pagkamatay ni John.

Sa lubnganan sa iyang bana, gikulit 
ni Julia kini nga mga pulong:

Agi og mahigugmaong  
paghandom ni

John Philip Corlie Mavimbela.
gikan sa iyang asawa ug  

mga paryente.
Apan ang iyang pagkawala maka-

pasubo ug makapasuko gihapon.
Unta makapahulay ang iyang 

kalag sa kalinaw.

Sa paghulagway sa ikaupat nga 
linya, miingon si Julia, “Sa panahon 
sa pagsulat, nagpabilin ang bugon sa 
kasuko ug kapait—tungod sa nakai-
ngon sa aksidente, sa mga pulis kinsa 
nanghimakak, [ug] tungod sa korte 
nga mituo nga ang akong bana ang 
responsable sa aksidente nga mihunos 
sa iyang kinabuhi.” 2 Ang usa sa iyang 
labing dako nga pagsulay mao ang 
pagbuntog niining kapait ug kasuko.

Wala madugay human sa kama-
tayon sa iyang bana, sa usa ka gabii 
“nga lisud ang paghikatulog,” si Julia 
nagdamgo nga nagpakita si John 
ngadto kaniya, gitunol kaniya ang 
pipila ka mga pangtrabaho nga sapot 
[overalls], ug miingon, “Lakaw pag-
trabaho.” Sa paghulagway sa resulta 
niining damgo miingon siya, “Naka-
kita ko og paagi nga makalingkawas 
gikan sa mga kagul-anan niining mga 
tuiga, ug kana pinaagi sa pag-apil sa 
kalihokan sa komunidad.”

Baynte ka tuig ang milabay, sa tunga 
nga bahin sa 1970, ang reaksyon sa mga 
itom mahitungod sa diskriminasyon 
migrabe gikan sa malinawon nga 
pagprotesta hangtud sa biyulenting 
pag-alsa. Usa sa mga dapit diin nag-
sugod ang kapintas didto sa Soweto, 
diin nagpuyo si Julia. Miingon siya, 
“Ang Soweto nahimong dapit nga 
walay sama—mura kini og naa kami 
sa panggubatan.”

Nabalaka si Julia nga ang iyang 
pagbati sa kapait mobalik: “20 na ka 

Si Julia nakahimamat ug naminyo 
ni John niadtong 1946.
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tuig ang milabay sukad sa kamatayon 
ni John, apan nabati gihapon nako 
ang kasakit niana nga panahon.” Sa 
paningkamot sa pagpangita og pag-
alim, alang kaniya ug sa iyang mga 
katawhan, si Julia naghunahuna, 
“Tingali kon makatudlo ko sa mga 
bata sa paghigugma sa pag-ugmad 
sa yuta, ang tanan dili mawala.” Nag-
establisar siya og tanaman sa komu-
nidad nga nagsimbolo og paglaum 
ngadto sa katawhan kinsa kahadlok 
ug kasuko lang ang nahibaloan.

Samtang nagtrabaho siya uban sa 
mga bata sa iyang tanaman sa komu-
nidad, magtudlo siya kanila: “Magkalot 
kita sa yuta sa kapait, ug ibutang ang 
liso sa gugma ug tan-awon kon unsa 
ang mahatag niini kanato. . . . Ang 
gugma dili moabut kon walay pagpa-
saylo sa uban.”

Miingon siya, “Sa kahiladman sa 
akong kasingkasing nasayud ko nga 
gibugwal nako ang yuta sa akong 
kaugalingong kapaitan samtang 
nagpasaylo niadtong nakapasakit 
kanako.” Ang bugon sa kapaitan nga 
nagpabilin human sa kamatayon ni 
John misugod na sa pagkahilis.

Niadtong 1981, si Julia gipaila ngad-
to sa Simbahan. Ang mga misyonaryo, 
naghimo og community service didto 
sa Soweto, nakit-an ang center sa mga 
batang lalaki nga nagkinahanglan 
gayud nga tabangan. Sulod sa pipila ka 
semana ilang gilimpyuhan ang palibut.3

Usa ka adlaw, gihangyo si Julia sa 
pagserbisyo sa samang kapunungan sa 
mga batang lalaki. Dihang miabut siya, 
natingala siya sa pagkakita sa “duha 
ka puting lalaki nga nagpala sa yuta.” 
Nangutana ang mga misyonaryo kon 
mahimo ba sila nga moadto sa iyang 
balay ug maghatud og mensahe. Tulo 

ka adlaw ang milabay, silang Elder 
David McCombs ug si Joel Heaton mitu-
nga nga nagsul-ob og pang-misyonaryo 
ug may mga name tag.

Miingon si Julia nga ang unang duha 
ka mga leksyon sa misyonaryo “misu-
lod sa usa ka dalunggan ug milapos sa 
pikas.” Apan sa ilang ikatulo nga pag-
bisita, ang mga misyonaryo nangutana 
bahin sa litrato ni Julia ug ni John diha 
sa iyang bong-bong. Gisulti niya nga 
ang iyang bana patay na, ug ang mga 
misyonaryo naaghat sa pagsulti kaniya 
mahitungod sa plano sa kaluwasan ug 
bunyag alang sa mga patay. Miingon 
siya, “Dayon nagsugod ko sa pagpami-
naw, kinasingkasing nga naminaw. . . . 
Samtang ang mga misyonaryo mitudlo 
kanako sa mga baruganan sa mahang-
turong mga relasyon, aduna akoy 
gibati nga kini ang paagi nga makau-
ban nako ang akong mga ginikanan ug 
ang akong bana.” Si Julia nabunyagan 
paglabay sa lima ka bulan.

Usa ka bulan human sa iyang 
bunyag, si Julia namulong sa usa ka 
komperensya sa stake. “Dihang mipa-
dulong ko sa podium,” miingon siya, 
“naghunahuna ko nga ang kadagha-
nan nahikurat. Mao kadto ang unang 
higayon nga dunay itom nga tawo nga 
namulong sa komperensya—tingali 
sa pipila sa unang higayon sukad nga 
madungog ang usa ka itom nga namu-
long sa mga tigpaminaw.” Naaghat 
siya nga mamulong mahitungod sa 
kamatayon sa iyang bana ug sa mga 
katuigan sa kalisud nga iyang nasinati. 
Iyang gihulagway ang iyang kapaitan 
ug sa unsang paagi siya “sa katapusan 

nakakaplag sa simbahan nga nakatudlo 
niya nga tinud-anayng makapasaylo.”

Ang iyang mga panlimbasug sa 
sayop nga pagsabut ug pagdaut, hino-
on, wala pa mawala, bisan pagkahu-
man sa diskriminasyon niadtong 1994.

Si Elder Dale G. Renlund sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, sa 
iyang pakigpulong sa Abril 2015 nga 
kinatibuk-ang komperensya sa, “Ang 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Mag-
padayon sa Pagpaningkamot,” misulti sa 
usa ka insidente bahin sa kasinatian ni 
Julia ug sa iyang anak nga babaye nga 
si Thoba nga gibati nilang “dili maayo 
ang pagtagad kanila sa ubang mga puti 
nga miyembro.” Si Thoba mireklamo 
mahitungod sa ilang tinagdan. Nga 
maoy sayon nga mahimong rason sa 
pagbiya sa Simbahan, nahimo nga usa 
ka panahon sa bililhon nga pagtulun-
an. Mitubag si Julia, “Ah, Thoba, ang 
Simbahan sama sa dako nga hospital, 
ug may lain-lain kitang sakit. Miadto ta 
sa Simbahan aron matabangan.” 4

Nadiskubrihan ni Julia nga ang 
pagkaalim posible pinaagi sa ebang-
helyo ni Jesukristo, dili lamang alang 
sa iyang kaugalingon, apan usab 
alang sa iyang nasud. Ang iyang pag-
serbisyo sa Templo sa Johannesburg 
South Africa mitudlo kaniya nga didto 
sa templo, “walay kalainan tali sa kali-
watan sa tawo. Walay English. Walay 
Situ ni Zulu. Nakahibalo ka nianang 
pagbati nga naghiusa.”

Si Julia Mavimbela namatay niad-
tong Hulyo 16, 2000. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Gawas kon gipahibalo, mga kinutlo naga-

gikan ni Laura Harper, “‘Mother of Soweto’: 
Julia Mavimbela, Apartheid Peace-Maker 
and Latter-day Saint,” wala mamantala nga 
manuskrito, Church History Library, Salt 
Lake City.

 2. Diha sa teksto sa Harper, ang pulong suga 
gigamit imbis bugon. Hinoon, si Thoba 
mipamatuod nga ang pulong nga gikulit 
diha sa lubnganan nga marka mao ang 
bugon.

 3. Gikan sa David Lawrence McCombs,  
interbyu sa tagsulat, Ago. 25, 2015.

 4. Dale G. Renlund, “Ang mga Santos sa  
Ulahing mga Adlaw Magpadayon sa  
Pagpaningkamot,” Liahona, Mayo 2015, 57.

Ubos: Atol sa diskriminasyon, si Julia  
nagsugod og tanaman sa komunidad  
sa pagtudlo sa mga bata nga “ang tanan 
dili mawala.” 
Sa Tuo: Si Julia sa iyang lumad nga sinina 
nga Zulu ug sa iyang pagserbisyo sa 
Templo sa Johannesburg South Africa.
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si Plotino Rhodakanaty, kinsa mitudlo niya 
ngadto sa Hotel sa San Carlos.2

Didto sa hotel, nahimamat ni José si  
Elder James Z. Stewart nga nagkoriher sa 
gi-proof para sa pagprinta sa Voz de Amo-
nestación, ni Parley P. Pratt, ang samang 
pamphlet nga nakita ni Desideria sa iyang 
damgo. Human nga nahisgutan ni José 
ngadto ni Elder Stewart ang damgo ni  
Desideria, ang misyonaryo mihatag ni José 
og pipila ka mga pamphlet sa Simbahan, 
gumikan kay ang Voz de Amonestación  
wala pa nahuman, ug si Elder Stewart misu-
lat sa nindot nga panag-istoryahanay sa 
iyang journal.3

Paglabay sa daghang layo nga pagbiyahe 
sa abugon nga dalan, si José nahiusa uban 
sa iyang inahan. Sa pagkahibalo sa katinuod 
sa pamphlet, si Desideria nasayud nga ang 
damgo tinuod. Gitun-an niya og maayo  
ang mga pamphlet nga gidala ni José, 
ug ang naglangkob niini nga sukaranang 
pagtulun-an sa ebanghelyo nakapatan-
dog sa iyang kalag. Nagtinguha siya nga 
mabunyagan.

Ni Clinton D. Christensen
Church History Department

Usa ka gabii sa sayo nga bahin niad-
tong 1880, si Desideria Yáñez kom-
portabling nahikatulog sa pueblo 

didto sa kabungturan nga gitamnan og mga 
cactus sa Nopala, Mexico. Sa iyang pagdam-
go, nakakita siya og usa ka pamphlet nga 
giulohan og Voz de Amonestación (Tingog 
sa Pasidaan) nga nakapausab sa iyang kina-
buhi ug nagiyahan siya sa espirituhanong 
paagi. Sa pagmata, nakahibalo siya nga ang 
mga tawo nga nagmantala sa pamphlet anaa 
sa Siyudad sa Mexico.1 Nakahibalo usab siya 
nga imposible nga makabiyahe siya og 75 
ka milya (120 km) ngadto sa siyudad, apan 
determinado siya sa pagsunod sa impres-
yon kabahin sa damgo ug makakaplag og 
solusyon.

Ang Hugot nga Pagtuo sa Pamilya
Gihisgutan ni Desideria ang iyang damgo 

sa iyang anak nga si José. Mituo siya kani-
ya ug mibiyahe padulong sa Siyudad sa 
Mexico sa iyang dapit. Matinguhaon siya nga 
nakig-istorya sa mga tawo ug sa katapusan 
nahimamat ang miyembro sa Simbahan nga 

Desideria Yáñez:  

Human sa usa 
ka damgo nga 
migiya kaniya 

ngadto sa gipa-
hiuli nga ebang-

helyo, kining 
unang Santos 

sa Ulahing mga 
adlaw nga gikan 
sa Mexico nahi-

mong usa ka lig-
on nga pioneer 

sa Simbahan.
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SA MGA KABABAYEN-AN
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Nakaplagan sa usa ka Misyonaryo
Tungod kay si Elder Stewart nag-

kompleto pa gihapon sa Voz de 
Amonestación, si Elder Melitón Trejo, 
usa ka misyonaryo sa Spain, ang gipadala 
ngadto sa Nopala aron sa pagpangita ni 
Desideria ug ni José. Niadtong Abril 22, 
1880, si Elder Trejo mibunyag ni Desideria 
Quintanar de Yáñez, José Maria Yáñez 
ug anak nga babaye ni José si Carmen. Si 
Desideria ang ika-22 nga tawo nga nabun-
yagan sa Mexican Mission ug ang una nga 
babaye sa central Mexico.4

Sa wala madugay niana nga bulan, 
si José mibisita pag-usab sa Siyudad sa 
Mexico ug miuli sa balay nga dala ang 
10 ka kopya sa Voz de Amonestación. Sa 
katapusan nakita ni Desideria ang pamph-

let gikan sa iyang damgo. Alang kaniya 
ang pamphlet usa ka pisikal nga 

pahinumdom kon unsang paagi 
nga ang Ginoo personal nga 

mitabang kaniya ug naka-
dani niya sa gipahiuli 

nga ebanghelyo.



Ang Unang Spanish nga Basahon ni Mormon
Sa edad nga 72, nakamatngon si Desideria nga ang 

iyang panglawas nagkagrabe na. Pagka 1886 gipapu-
yo siya sa iyang gamay nga balay didto sa San Lorenzo 
duol sa Nopala. Usa ka makalilisang nga gabii, ang mga 
kawatan milungkab sa iyang balay, midagmal kaniya, ug 
miiskapo dala ang $3,000.5 Si Desideria naluwas. Imbis 
magmagul-anon, si Desideria mihulat uban sa hugot nga 
pagtuo alang sa tabang sa Ginoo. Nasayud na siya gikan 
sa iyang damgo nga ang Ginoo nakahibalo sa iyang 
sitwasyon.

Dayon niadtong Oktubre 1886, ang usa ka Apostol ug 
duha ka presidente sa misyon wala damhang mibisita sa 
dapit. Si José Yáñez misulti kanila bahin sa pag-antus sa 
iyang inahan. Ang mga kaigsoonan miadto dayon sa balay 
ni Desideria. Nalipay si Desideria sa pakighimamat ni Elder 
Erastus Snow sa Korum sa Napulog Duha ka mga Aposto-
les ug siya mibutang sa iyang mga kamot diha sa iyang ulo 
alang sa mga panalangin sa priesthood.

Atol sa pagbisita sa mga kaigsoonan, ang bag-ong 
presidente sa misyon, Horace Cummings, misurprisa ni 
Desideria sa importante nga mga balita. Siya misulti kaniya 
nga ang unang Basahon ni Mormon nga entirong gihubad 
sa Spanish hapit na makompleto didto sa Siyudad sa Salt 
Lake. Mihangyo dayon si Desideria og kopya sa umaabut 
nga kasulatan.

Usa ka bulan ang milabay, mibalik si Presidente 
Cummings sa balay ni Desideria nga nagdala sa kopya. 
Sa nasinati, siya misulat: “Mibisita sa tigulang nga si Sister 
Yáñez, nga may gihambin nga sakit ug mihatag kaniya og 
usa ka wala pa matahi nga Basahon ni Mormon diin akong 
dala gikan sa Utah. Mao kadto ang una sa Spanish nga 
nadawat didto sa Mexico. . . . Ingon og nalipay kaayo siya 
niini.” 6 Mao kini ang katapusang pagbisita sa usa ka misyo-
naryo ni Desideria atol sa iyang tibuok kinabuhi.

Nabulag apan Wala Hikalimti
Pagka-1889, 10 lang ka tuig human ang gipahiuli nga 

ebanghelyo miabut sa central Mexico, ang mga lider sa 
Simbahan naaghat sa pagbalhin sa limitado nga mga kapa-
nguhaan sa Simbahan sa pag-establisar sa pundok didto sa 
amihanang Mexico. Ang mga miyembro duol sa Siyudad 
sa Mexico, mga 1,000 ka milya (1,600 km) gikan sa mga 
kolonya, mibati nga sama sa karnero nga walay magba-
lantay sa pagbiya sa mga misyonaryo ngadto sa amihanan. 
Bisan og gilibutan gihapon sa iyang pamilya, nasayud si 
Desideria nga sila kinahanglan nga magpraktis sa ebang-
helyo nga mag-inusara. Kini nagpasabut nga siya dili 
makaangkon og kaayohan sa pag-apil sa Relief Society o sa 
pagdawat sa mga panalangin sa templo samtang buhi pa.

Apan siya nahibalo nga ang Ginoo nakaila kaniya. Pina-
agi sa Iyang mga sulugoon, ang Ginoo mipakita sa Iyang 



  33

pagka-espirituhanon ni Desideria samtang gipraktis niya 
ug sa iyang pamilya ang ebanghelyo sa lugar nga layo sa 
Simbahan, apan siya mipadayon. Nasayud siya nga ang 
Dios nag-atiman ug nagbantay kaniya diha sa gamay nga 
bahin sa kalibutan.

Bisan og dili siya makabiya sa iyang panimalay, nahimo 
siya nga ehemplo sa hugot nga pagtuo, kakugi, pagka-
masulundon, ug kalig-on dili lang sa iyang pamilya apan 
sa matag usa usab kanato nga nagtinguha sa pagpadayon 
sa diwa sa pioneer. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa sa Alonzo L. Taylor Mission Papers, Hulyo 10, 1903, ug sa 

Mexican Mission Manuscript History and Historical Reports, Hulyo 7, 
1903, Church History Library, Siyudad sa Salt Lake.

 2. Tan-awa Taylor Mission Papers, Hulyo 10, 1903, ug mga Papeles ni 
James Z. Stewart, Peb. 17, 1880, Librarya sa Kasaysayan sa Simbahan.

 3. Tan-awa sa Stewart Papers, Peb. 17, 1880.
 4. Tan-awa sa Moises Thatcher, Journal, Nob. 20, 1879, ug Stewart Papers, 

Abr. 26 ug Hunyo 20, 1880, Church History Library. Si Desideria ang 
unang babaye nga nabunyagan human giablihan ang Mexican Mission 
niadtong 1879 sa Siyudad sa Mexico. Hinoon, ang mubo nga misyon 
ngadto sa amihanang dakbayan sa Hermosillo niadtong 1877 miresulta 
sa pagbunyag sa lima ka mga tawo sa duol nga balangay, lakip na 
ni Maria La Cruz Paros, ang unang nailhang Mexican nga babayeng 
kinabig. Opisyal nga mga rekord sa Mexican Mission nga gihimo ni 
Moses Thatcher naglista ni Desideria Yáñez isip ang unang kinabig nga 
babaye, nga sa pagkatinuod ang ikaduha. Tan-awa usab sa Louis Garff 
Reminiscences, wala butangi og petsa, Church History Library.

 5. Tan-awa sa Horace H. Cummings Papers, Okt. 24, 1886, Church  
History Library.

 6. Mga Papeles ni Cummings, Nob. 29, 1886.
 7. Mga Papeles sa Taylor Mission, Hulyo 10, 1903.

tinguha sa pagpangalagad sa usag usa sa Iyang panon. 
Tungod sa iyang damgo, mga panalangin sa priesthood, 
ug sa Basahon ni Mormon, si Desideria makapamatuod sa 
iyang hingpit nga kasigurohan nga ang Dios nag-atiman 
sa iyang espiritwal ug temporal nga mga panginahanglan. 
Bisan tuod kini nga kahibalo wala makapugong sa mga 
pagsulay ug mga hagit nga nahitabo sa iyang kinabuhi, kini 
mihatag kaniya sa pagsalig nga ang Ginoo kanunay mipaga-
an sa iyang mga palas-anon.

Usa ka Malungtaron nga Kabilin
Niadtong 1903, ang mga misyonaryo mibalik ngadto sa 

habagatang Mexico sa unang higayon sukad niadtong 1886. 
Nakighimamat sila kang José, kinsa miasoy sa paglahutay 
ni Desideria hangtud sa katapusan ug panulundon sa hugot 
nga pagtuo sa pag-ingon nga ang iyang asawa ug ang iyang 
inahan “namatay sa hingpit nga kamatinud-anon sa pagka-
Mormon” ug nga siya adunay “paglaum nga mamatay nga 
Mormon.” 7

Human sa iyang damgo, si Desideria misubay diha sa 
dalan sa ebanghelyo, nahimo nga usa ka Latina nga pio-
neer sa Simbahan. Ang mga binhi sa hugot nga pagtuo 
nga gitanom diha sa damgo niadtong 1880 wala maka-
wang; migitib kini samtang mihimo si Desideria og pakig-
saad sa bunyag ug nakalahutay sa iyang mga pagsulay 
uban sa hugot nga pagtuo. Sayon ra unta nga malayâ ang 
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Ni Kami Crookston

A ng akong hunahuna sa pagkaginikanan mao ang usa ka hingpit nga 
buotang mga anak kinsa kanunayng magsinina og nindot ug dili 
gayud magkahugaw. Naamguhan dayon nako nga ang imahe nga 

akong gihambin usa ka pantasya. Nadawat na nako nga nagkatag ug gubot 
ang among balay ug mga ilong nga nagkasip-on tungod kay nahibalo ko 
nga pinaagi niini moabut ang talagsaon kaayong mga panalangin nga akong 
maangkon. Apan ang wala lang gayud nako mahunahuna mao ang panglim-
basug nga akong sagubangon samtang magpadako sa akong mga anak, ilabi 
na sa akong anak nga si Brad.

Miabut si Brad niining kinabuhia nga inosente sama ra sa ubang mga bata, 
apan wala magdugay among namatikdan nga lahi ra siya. Dili siya mahi-
mong moadto sa nursery kon wala ang akong bana o ako tungod kay sipat 
kaayo siya. Samtang nagkadako siya ug makigdula na sa ubang mga bata, 
nagkinahanglan siya og kanunay nga pag-atiman. Kon mangita mi og tabang, 
giingnan mi nga gikinahanglan lang namo nga mas magkanunayon kaniya. 
Gibuhat namo ang tanan nga among mahunahunaan: nag-research mi sa 
internet, nagbasa og mga libro mahitungod sa pagkaginikanan, ug nanguta-
na og mga doktor ug mga sakop sa pamilya. Sa katapusan, dihang nagsugod 

na si Brad sa pag-eskwela, na-diagnose siya nga dunay attention deficit 
hyperactivity disorder, o ADHD, ug daghan pang mga problema.

Sa unang higayon mibati kami og paglaum. Karon nga nahimo na ang 
pag-diagnose, masugdan na namo ang plano sa pagpatambal. Malaumon 
kami nga maayo ang reaksyon ni Brad sa tambal nga maoy nakatabang 

sa uban. Subo lang, kay sa tambal ni Brad misamot na hinoon kalisud ang 
iyang batasan ikumpara sa wala pa kini, mao nga angay kining ihunong. 
Akong gibati ang katapusang tipik sa akong paglaum nga nawagtang.

Usa ka adlaw sa nag-sayis anyos na si Brad nagsagubang ko sa inadlaw 
adlaw niyang kasaputon. Gusto na kong mosurender. Miadto ko og kadi-
yot sa kwarto og nag-inusara, ug ang luha midagayday sa akong mga 
aping. Nag-ampo ko og kalig-on aron atubangon ang naandang bulu-
haton sa pagpangatulog. Unsaon nako sa pagsugakod niini, sa matag 
adlaw? Gibati nako nga luya na kaayo ko aron sa paglahutay. Nasabtan 
kaha sa Langitnong Amahan unsa kini kalisud? Kon tinuoray Siyang 

Pagpadako  
sa Among  
Anak KAUBAN  

ANG DIOS

Dihang  
nakakat-on ko 
sa paggamit sa 
espirituhanong 
mga kapangu-
haan nga anaa 
para kanako, 
nakaangkon 
ko og mga ide-
ya sa pagta-
bang sa akong 
anak ug sa 
mas maayong 
pag-atubang 
sa kaugali-
ngon nakong 
pagsulay.



nahigugma kanako, miingon ko, tangtangon 
Niya kining akong gipas-an ug himoong nor-
mal ang kinabuhi sa akong anak. Kadto nga 
mga hunahuna ug pagbati nagliyok kanako 
sama nga ang pagsulay nga akong giatubang 
ingon og nagkabug-at imbis magkagaan.

Ang Tinuod nga Kinaiyahan  
sa mga Pagsulay

Nagtuo ko nga nasabtan na nako ang 
mga pagsulay. Gilauman kitang mosagu-
bang niini sama sa panaksan nga gisulod sa 
oven. Mosulod kita ug mogawas sa kalayo, 
ug dayon ang kinabuhi mobalik sa normal 
hangtud sa sunod nga pagtuyok aron moinit 
ug mobagti. Apan kaniadto pa kong nag-
atubang niini nga pagsulay sulod sa katui-
gan, ug wala kini mahunong. Akong gibati 
ang kabug-at nga midat-og kanako, ug ang 
pagbati nga wala na koy mahimo naghimo 
kanako sa pagluhod.

Niana dayon akong nasayran nga ang 
dapit nga kinahanglan nakong adtoon para 
sa kahupayan ug panabut mao ang templo. 
Pinaagi sa inspirasyon, akong naamguhan 
nga dili kita ang mopili unsa nga pagsulay 
ang maatoa niining kinabuhia o kanus-a kini 
mahuman. Ang ato rang makontrolar mao 
ang paagi sa atong paghunahuna ug pagli-
hok kon moabut na ang mga pagsulay.

Nakaamgo ko nga ang hinungdan nga 
mibati ko og kalooy sa akong kaugalingon 
mao ang akong pagtugot nga ang pagkalooy 
sa kaugalingon mopuno sa akong hunahuna. 
Ang unang butang nga gihukman nakong 
buhaton mao ang paghunong sa negatibong 
mga hunahuna nga misulod, sama sa “Dili kini 
patas,” “Dili nako ni mahimo,” “Nganong dili 
man ma-normal si Brad?” o ang pinakangil-

ad nga hinungdan, “Bati kaayo ko nga 
inahan.” Naningkamot gyud ko nga 
mahunong ang ngil-ad nga tingog 
sulod sa akong hunahuna, ug akong 
nakita nga ang tinuod nakong 
tingog nahimong mas mapailubon 
ug mahigugmaon sa akong pag-
atiman sa akong mga anak.

Gitinguha pud nako ang positibong pang-
hunahuna. Nagsugod ko sa paghunahuna, 
“Talagsaon ang imong nahimo,” ug hatagan 
nako og komplimento ang akong kaugali-
ngon, sama sa “Hinay na ang imong tingog 
ug wala na ka mosingka. Mao na kini!”

Mosalig sa Dios
Human sa piho nga malisud nga adlaw, 

mihangyo ko sa akong bana nga hatagan 
ko og panalangin. Atol sa panalangin napa-
hinumduman ko nga ako anak sa Dios nga 
nakaila Siya kanako ug nasayud sa akong mga 
panginahanglan, ug nga ang akong anak usa 
ka anak sa Dios. Si Brad una sa tanan anak sa 
Dios, ug ang akong bana ug ako kauban sa 
Dios para ug alang kang Brad. Akong naam-
guhan nga wala diay ko mogamit sa tanang 
himan nga gihatag kanako sa among panag-
kauban. Ang akong bana ug ako nag-research 
ug nakadiskubre og daghang kapanguhaan 
nga makatabang kanamo, apan among naka-
limtan ang pinakamaayo: ang pag-ampo.

Nagsugod ko sa pag-ampo matag adlaw 
kon unsaon nako sa pagtabang si Brad. Kon 
may problema siya sa emosyon, mag-ampo 
dayon ko og mubo para sa inspirasyon sa 
dili pa ko moduol niya. Dihang gisalig nako 
sa Dios ang suporta ug inspirasyon para sa 
akong anak, nakadawat ko og daklit nga 
panglantaw kon unsay akong mahimo ug 
unsay akong mabuhat para kaniya. Naning-
kamot ko sa pagsunod sa mga pulong ni 
Alma; “Ug kini mao ang akong himaya, nga 
tingali ako mahimo unta nga himan diha sa 
mga kamot sa Dios” (Alma 29:9).

Diha-diha dayon miabut ang kausaban. 
Daghan na ko og mga ideya ug mga paagi sa 
pagtabang ni Brad. Akong gigamit ang family 
home evening isip himan ug nag-ampo para sa 
mga ideya kon unsay angayang itudlo. Gibasa 
usab nako ang mga kasulatan uban sa dugang 
nga mga katuyoan ug miila sa talagsaong tam-
bag sa pagkaginikanan nga anaa niini. Nagsu-
god ko og kapuno sa paglaum ug kahupayan.

Dihang gipadayon nako ang paggamit sa 
ideya nga ako ug ang akong bana kauban sa 

Ang akong 
bana ug ako 
nag-research 
ug naka-
diskubre og 
daghang 
kapanguhaan 
nga makata-
bang kanamo, 
apan among 
nakalimtan 
ang pinaka-
maayo: ang 
pag-ampo.



Dios sa pag-atiman sa among mga anak ug paggamit sa 
mga himan nga Iyang gihatag kanamo, nagsugod ang 
akong dugang nga pagsalig sa Dios. Akong naamguhan 
nga ang akong kahibalo sa pagkaginikanan limitado ra, 
apan usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan, 
nga nahibalo sa tanang butang ug nahigugma sa 
akong anak labaw kay kanako, makatabang 
nako sa pagkahimong mas maayo ug mas 
lig-ong inahan. Ug bisan usahay masayop 
gihapon ko, nahibalo ko asa mangayo og 
tabang. Nakasabut na ko karon nga ang 
ubang mga pagsulay posibling walay 
limit sa panahon para niini, apan kon 
tutukan nako ang kahangturan, ang 
Dios motabang kanako.

Hatagi og Kalipay ang  
Ginagmayng Panahon

Kon lisud ang mga panahon,  
nakakat-on ko sa paggahin og pana-
hon nga mobati og kalipay sa ginag-
mayng panahon—sa mga gasa—nga 
gihatag kanamo. Kon ang akong anak 
dili makatabang apan mohalok kanako, 
magpasalamat ko. Dihang gibantayan 
nako ang akong anak nga misakay sa 
bus nga walay kauban, napanalanginan 
ko nga makabaton niini nga kasulatan nga 
misantup sa akong hunahuna: “Ako mola-
kaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa 
sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong walà, 
ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa 
inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga 
anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang 
kaninyo” (D&P 84:88). Nasayud ko nga si 
Brad wala mag-inusara ug dili gayud.

Kami usa ka mahangturong pamilya, ug 
uban sa tabang sa mga tawo nga naghigugma 
kanamo ug sa among mahigugmaong Langit-
nong Amahan nga nagbantay kanamo, maka-
pasalamat ko sa ginagmayng gasa nga gihatag 
kanako kada adlaw ug mobati sa kalipay nga 
angay namong maangkon. Ug uban niadtong 
ginagmayng panalangin ug sa tabang sa 
Ginoo, mamahimo ako kon unsay akong 
maabut, bisan unsa man kini kadugay. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

 H u l y o  2 0 1 7  37



38 L i a h o n a

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

Murilo Vicente Leite Ribeiro
Goiânia, Brazil

Dihang si Murilo nabunyagan sa 
edad nga 16, ang iyang tibuok pamilya 
misupak niini. Sa dihang siya nakadawat 
og tawag sa misyon, ang iyang mga 
ginikanan milabay sa iyang sinina sa 
simbahan ug mipugong kaniya nga 
magmisyon. Sa katapusan mitabang 
siya sa pagdala sa iyang pamilya ngadto 
sa Simbahan, apan mibati gihapon 
siya nga dili takus tungod kay wala 
makaserbisyo og misyon.
CODY BELL, LITRATISTA

Pagbasa og dugang kabahin sa istorya ni Murilo  
sa Liahona diha sa online sa lds.org/go/71738.

Lisud kini alang kanako nga usa 
ka batan-on ug dili makamisyon. 
Gibati nako nga ubos sa akong 
mga higala nga miadto na sa 
misyon, ug mibati ko nga nag-
inusara sa simbahan. Pipila ka 
mga tawo nagtuo nga ako wala 
moadto tungod kay ako dili takus. 
Apan akong gipaningkamutan 
nga magpabiling lig-on sa hugot 
nga pagtuo.

Pila ka tuig ang milabay nahi-
mamat nako si Elder Jairo Mazza-
gardi sa Seventy sa dihang miabut 
aron sa pag-organisar pag-usab sa 
among stake. Nangutana siya nako 
mahitungod sa akong misyon. 

“Wala ko makaserbisyo og mis-
yon,” miingon ko, nagsugod ko sa 
paghilak.

“Brother Murilo,” miingon siya, 
“ayaw na paglingi sa luyo; tan-aw 
sa unahan. Bisan kinsa nga molingi 
sa luyo molakaw nga pinaatras, 
ug bisan kinsa ang motan-aw sa 
unahan molakaw padulong sa 
unahan. Limpyo ka.”

Gibati nako nga unom ka tone-
lada nga backpack ang nawala sa 
akong likod.

Misulti siya nako nga mobalik 
uban sa akong asawa ug gita-
wag ako sa pagserbisyo isip stake 
president. 
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M G A  T I N G O G  S A  M G A  S A N T O S  S A  U L A H I N G  M G A  A D L A W

Human makaserbisyo sa Philippines 
Cagayan de Oro Mission, deter-

minado ko nga mosunod sa tambag 
sa propeta ug mga apostoles nga 
magminyo sa templo. Kadaghanan sa 
akong dili miyembrong mga paryente 
ug mga higala, ug gani pipila ka mga 
miyembro, miingon nga kinahanglan 
una kong makaangkon og degree sa 
kolehiyo o makatrabaho og nindot sa 
dili pa maghunahuna og minyo. Wala 
ko niining duha dihang na-engage ko.

Gikulbaan ko, apan akong nahi-
numduman ang istorya mahitungod ni 
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008) sa dihang nakadawat siya og 
mission call sa England. Nangandam 
siya sa pagbiya taliwala sa ekonomi-
kanhong kalisud ug mga kabalaka nga 
mihasol kaniya. Sa dayon na niyang 
paglakaw, gihatagan siya og kard sa 
iyang papa nga may lima ka pulong 
nga gisulat: “Ayaw kahadlok, sumalig 
ka lamang” (Marcos 5:36). Usab akong 
nahinumduman ang mga pulong sa 
akong bishop: “Batuni ang hugot nga 
pagtuo. Mohatag ra ang Dios.” Kining 

WALAY KWARTA APAN PUNO SA PAGTUO
mga pulonga naghatag kanako og 
kaisug ug kalig-on nga mopadayon.

Bisan og wala koy kwarta, nakig-
minyo ko sa mapinanggaon nakong 
pangasaw-unon sa Manila Philippines 
Temple. Wala madugay nakasugod ko 
og trabaho sa usa ka kompaniya nga 
gikinahanglan nga motrabaho ko og 
Dominggo. Gusto kong mobalaan sa 
Adlawng Igpapahulay, mao nga wala ko 
magdugay niini nga trabaho. Daghan 
ang nahibulong nganong mihunong 
ko sa trabaho, apan nagpadayon ko, 
gibalik-balik sa akong kaugalingon ang 
mga pulong nga “Batuni ang hugot nga 
pagtuo. Mohatag ra ang Dios.”

Nagsugod ko nga mag-drive og jeep 
ug nagtrabaho nga sales agent para sa 
nag-una namong mga panginahang-
lan ug sa pagpangandam para sa una 
namong umaabut nga anak. Nabanta-
yan sa akong asawa nga naluya kaayo 
ko sa pagpaningkamot nga makasang-
kap sa among pamilya. Miingon siya 
nga kinahanglan kong moeskwela og 
balik, apan naghunahuna ko nga lisud 
magtrabaho, magserbisyo sa Simbahan, 

ug mahimong usa ka estudyante.
Husto gyud ko; nga kini lisud. Apan 

gihimo namo ang tanan nga pagtuman 
sa mga sugo. Sa kasagaran kulang ang 
among kwarta, apan sa tabang sa Per-
petual Education Fund sa Simbahan, 
nakahuman ko sa akong edukasyon sa 
wala pa matawo ang ikaduha namong 
anak. Nakatrabaho ko isip high school 
teacher ug sa kadugayan nahimong 
seminary and institute coordinator.

Sa pagsunod sa tambag sa prope-
ta ug ubang mga lider sa Simbahan 
natabangan ko nga makahibalo nga 
ang kaminyoon maghatag og talag-
saong mga oportunidad para sa espi-
ritwal nga kalamboan ug kahingkod. 
Napanalanginan ko tungod sa akong 
kaminyoon ug sa ebanghelyo.

Dili kita angayang mahadlok, 
bisan anaa sa mga kahimtang nga 
pinakalisud. Kinahanglan lang nga 
buhaton nato ang atong pinakamaayo 
ug hinumduman kining mga pulo-
nga: “Batuni ang hugot nga pagtuo. 
Mohatag ra ang Dios.” ◼
Richard O. Espinosa, Tarlac City, Philippines

Nagsugod ko nga 
mag-drive og jeep ug 

nagtrabaho nga sales agent 
para sa nag-una namong 
mga panginahanglan.
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Dise-otso ka semana sa akong 
ikaupat nga pagmabdos, nakama-

ta ko nga dihay gamay nga pagdugo. 
Nabalaka ko sa dihang ang pagdugo 
wala mohunong, busa nakahukom ko 
nga moadto sa emergency room.

Atol sa taas nga biyahe padulong sa 
ospital, naglaum ug nag-ampo ko nga 
ang tanan OK ra. Ang pinakagrabe, 
naghunahuna ko nga ang doktor moi-
ngon nga mopahulay ko og daghang 
mga adlaw.

Sa dihang ako na-admit sa ospital, 
ang kawani mipahigayon og dag-
hang mga test. Ilang nakaplagan nga 
wala magpitik ang kasingkasing sa 
bata. Ang dayagnos mao ang “puya 
namatay.” Ang doktor wala nay 
mahimo pa nianang puntuha, mao 
nga gipagawas na lang ko niya sa 
ospital.

Mipauli ako nga mibati og kaguol 
ug kahadlok. Wala ko makatulog nia-
nang gabhiona. Sa dihang mibangon 
ko pagkabuntag, nadasig ko pagtam-
bong og sayo sa buntag nga sesyon 
sa endowment sa templo.

Sa hapit na mahuman ang sesyon, 
ang akong mata nagtutok sa mga wed-
ding ug engagement ring nga anaa 
sa akong tudlo. Iya kini sa apohan sa 
tuhod nga babaye nga ako gipanga-
lanan. Namatay siya sa dihang singko 
anyos pa ko, ug bag-ohay lang akong 
nabasa ang iyang istorya sa kinabuhi. 
Akong nahinumduman nga siya naka-
sinati nga nakuhaan og makadaghan 
sa dihang nag-edad pa siya og 20.

Tibuok buntag akong nakigbisog 
batok sa luha sa kaguol ug kahadlok, 
apan nianang higayona, akong gibati 
ang panahon sa kalinaw. Gibati nako 

nga nahupay. Si lola namatay nga miagi 
sa susama nga mga pagsulay sa iyang 
kinabuhi, ug ang Manluluwas mitabang 
niya. Akong gibati ang kasiguroan nga 
Siya motabang usab kanako.

“Siya modala diha kaniya sa ilang 
mga kahuyang, nga ang iyang kasing-
kasing mahimo nga mapuno uban 
sa kalooy, sumala sa unod, nga siya 
mahimo nga masayud sumala sa unod 
unsaon pagtabang ang iyang mga 
katawhan sumala sa ilang mga kahu-
yang.” (Alma 7:12).

Mapasalamaton kaayo ko sa 
kalinaw nga miabut tungod sa pag-
tambong sa templo, alang sa usa ka 
kabilin sa matinud-anon nga mga 
katigulangan, ug labaw sa tanan, 
tungod sa maulaong sakripisyo sa 
Manluluwas nga si Jesukristo. ◼
Emily Miller, Texas, USA

NAHUPAY HUMAN MAKUHAI

Ang akong mga wedding ug 
engagement ring gipanag-iya 

sa akong apohan sa tuhod nga 
babaye. Akong nahinumduman nga 
siya nakasinati nga nakuhaan sa 
makadaghan.
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Ang pag-drive latas sa English 
countryside hilum ug malina-

won padulong sa simbahan usa 
ka Dominggo sa buntag. Sa akong 
giagian nakakita ko og gulangon 
nga babaye sa daplin sa karsada. 
Kinahanglan dayon kong modesider 
kon mohunong ba ko ug susihon kon 
nagkinahanglan ba siya’g kasakyan.

Akong gibati nga kinahanglan kong 
mohunong. Iya kong gisultihan nga 
ang iyang ngalan si Mary ug bag-o 
lang siyang miabut didtong dapita. 
Nakabantay ko nga kon milapas pa 
og pipila ka segundo o nag-una ba ko 
og pipila ka segundo dili unta kami 
mag-abut. Perpekto nga tayming!

Gisultihan ko niya kon asa siya 
moadto, ug duol ra diay sa chapel. 
Nakahisgot ko nga padulong ko sa 
simbahan ug gipangutana kon naka-
dungog na ba siya bahin sa Simbahan. 
Miingon siya nga duna siyay pagtuo sa 

MIPASAKAY UG MIPAAMBIT SA EBANGHELYO
Manluluwas apan gamay ra og nahibalo-
an mahitungod sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Sa among biyahe akong 
gipaambit ang ebanghelyo kaniya.

Dihang nanaog na si Mary, miingon 
ko niya nga makasakay siya og balik 
inig kahuman sa pagsimba. Miuyon 
siya, ug among giplanohan nga mag-
kita mi sa chapel. Dihang misulod ko 
sa simbahan, nakit-an nako ang mga 
misyonaryo ug nangayo ko og kopya 
sa Basahon ni Mormon aron ihatag sa 
akong bag-ong higala. Wala madugay, 
sa pag-abut niya sa chapel, ang mga 
miyembro mahigalaon ug mipaambit 
sa ilang pagpamatuod ngadto kaniya.

Sa among pagbalik giingnan nako 
si Mary nga makakat-on pa siya og 
daghan mahitungod ni Jesukristo 
pinaagi sa pagbasa sa Basahon ni 
Mormon. Gisultihan usab nako siya asa 
niya makit-an ang istorya mahitungod 
sa pagpakita sa Manluluwas ngadto sa 

mga Nephite. Bisan og ang iyang kasi-
natian sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw mubo ra, nasayud ko nga may 
nakat-unan siya. Mikanaog siya kon 
diin kami nagkita. Wala ko maghuna-
huna nga magkita pa mi pag-usab.

Dihang nag-drive ko pauli gikan sa 
trabaho pagkasunod nga adlaw, usa 
ka pag-detour naghatud nako sa pag-
agi sa agianan nga dili nako sagad nga 
agian. Sa akong katingala nakita nako 
og usab si Mary! Dihang iya kong 
nakita, mipahiyom siya. Nalipay ko 
nga nakapasakay na sab ko niya.

Sukad niadto wala na ko makakita 
ni Mary, apan sa akong paghinumdom 
niini nga kasinatian, mapasalamaton 
ko nga gihatagan ko sa Ginoo og 
oportunidad nga akong ikapaambit 
ang ebanghelyo. Nahibalo ko nga ang 
Ginoo mopanalangin kanato sa per-
pekto Niya nga tayming. ◼
Michael Curran, Gloucester, England PA
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Nakabantay ko nga kon milapas pa og 
pipila ka segundo o nag-una ba ko og 

pipila ka segundo dili unta kami mag-abut.
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Usa ka Dominggo sa buntag gipa-
ngutana ko kon gusto ba kong 

mabisitahan sa mga home teacher. 
Bag-o lang ko nga nadiborsyo ug 
naglisud sa pag-atubang sa bag-o 
nakong kinabuhi isip single mother 
nga may duha ka gagmayng anak. 
Miingon ko nga magpasalamat ko nga 
mabisitahan. Nianang higayuna, gibati 
ko og kapait mahitungod sa akong 
sitwasyon ug mibati nga nag-inusara 
sa akong mga panglimbasug.

Sa pagkasunod semana, duha ka 
buotang lalaki miadto sa among balay. 
Atol sa ilang pagbisita mao gihapon 
ang sagad nga pangutana ug mipaam-
bit og mubo nga mensahe sa ebang-
helyo sa akong pamilya.

Dayon kining mga igsoon nga buo-
tan nangutana, “Sister Nereida, unsay 
among ikatabang nimo?”

Wala kaayo ko maghunahuna niini, 
giingnan nako sila nga ang akong mga 

GIDALA SA MGA ANGHEL ANG KAHAYAG NGADTO 
SA AKONG PANIMALAY

bombilya dili na mosiga nga naa sa 
ibabaw sa hagdanan padulong sa ika-
duhang andana. Duna koy mga suga 
nga ikapuli apan dili ko makakab-ot 
sa pag-ilis niini, ug nabalaka ko nga 
mogamit og hagdanan kay naa kini 
tungod sa hagdan. Giingnan sab nako 
sila nga wala pud koy magamit nga 
suga sa akong luyo nga tugkaran.

Diha-diha dayon namarug sila. 
Ang usa miadto sa iyang sakyanan ug 
mibalik nga may dalang mga gamit. 
Ang iyang gitas-on hapit mga 6’5” 
(1.9 m), gisaka niya ang hagdanan ug 
giilisan ang mga bombilya nga dali ra 
para niya. Samtang ang iyang kom-
panyon miadto sa luyo nga tugkaran 
ug nabantayan nga baligtad ang kone-
ksyon sa kuryente. Wala magdugay 
naayo niya kini.

Mapasalamaton kaayo ko 
nga dunay koy mga home 
teacher sulod sa mga 

katuigan sa yano nilang buhat sa 
kamabination, gugma ug dedikasyon 
ug sa talagsaong leksyon nga ilang 
gitudlo kanako. Tinuod gayud nga 
ang akong mga home teacher mga 
anghel nga wala lamang magdala og 
kahayag sa among panimalay apan 
nagdala usab sa kalinaw, paglaum, ug 
kasiguroan sa ebanghelyo, nga nagda-
la og kahayag sa bisan unsang matang 
sa kangitngit. ◼
Nereida Santafe, Gran Caracas, 
Venezuela



44 L i a h o n a

Ni Shuho Takayama sigun sa gisulti 
ngadto ni Ana-Lisa Clark Mullen

Ang golf usa ka sikat nga 
sport sa Japan, mao nga 
nagsugod ko og dula niini 

sa 14 anyos pa ko isip paagi sa 
paggahin og panahon kauban sa 
akong papa. Makalingaw kadto 
sa sinugdanan, ug sa kadugayan 
nagsugod kong magpraktis nga 
ako ra ug midula sa golf team sa 
akong pag-high school. Nahimo 
kong higala sa akong mga ka-
team ug coach, kinsa miawhag 
nako sa pagpadayon sa akong 
pangandoy nga mahimong pro-
pesyunal nga golfer.

Naningkamot ko og maayo, 
dili lang sa akong dula apan sa akong 
mga pagtuon, migradwar nga hapit 
sa kinatas-ang pwesto sa akong high 
school class.

Sa una nakong pagsulod og col-
lege, suod kaayo ko sa akong coach 
ug mga ka-team sa golf. Mas maayo 
sila kay kanako, mao nga naningka-
mot ko og maayo aron maparehas 
nila. Pipila sa mga miyembro sa team 
mikomentaryo sa lahi nakong nga-
lan, Shuho. Giingnan nako sila nga 
ang Koreana nakong lola mihatag 
niini kanako ug sa Korea nagpasabut 
kini nga “matahum nga bungtod.” 
Sukad niadto akong gibati nga ang 
kinaiya nila ngari kanako nausab, 
tungod sa milungtad og dugay nga 

tensyon sa mga henerasyon sa ubang 
taga-Japan ug Korea.

Nagsugod sila sa pagtawag kanako 
og “ang batang Koreano” ug miingon 
nga madaut nako ang maayong nga-
lan sa unibersidad. Kay sa makigdula 
sila nako og golf, ila na kong palim-
pyuhon sa mga kasilyas.

Mas makaluya na ang pagpakig-
uban sa team. Kay layo ko sa pani-
malay, akong gibati nga nag-inusara 
lang ko. Naningkamot ko nga magpa-
dayon sa akong pangandoy ug ibalik 
ang maayong pabor sa akong coach 
ug sa team, apan paglabay sa duha ka 
tuig, dili na nako madawat ang ngil-
ad nilang pagtratar kanako, mao nga 
mipauli ko.

Pait kadto nga panahon para 
nako. Ang akong kaluya naka-
mugna og mga epekto sa huna-
huna ug sa pisikal. Mikunhod 
ang akong pagsalig sa kauga-
lingon. Ang akong pangandoy 
nga mahimong propesyunal nga 
golfer naghinapos na. Wala na ko 
mahibalo unsay buhaton sa akong 
kinabuhi. Ug napungot ko. Napu-
ngot ko sa tanan: sa coach, sa 
akong mga ka-team, ug sa akong 
ma ginikanan. Napungot kaayo 
ko, ang akong mga hunahuna 
mihadlok kanako. Wala na koy 
mga higala, ug mibati nga wala 
ko makahimo sa pagsalig o pag-
pakig-uban sa ubang mga tawo. 

Sulod sa unom ka bulan, mibiya ko sa 
balay para lang mag-work out sa gym.

Atol niining pait nga bahin sa 
akong kinabuhi, akong nahigala si 
Justin Christy nga akong nahimamat 
sa gym. Sa una nakong pagkakita 
kaniya, nagtuo ko nga usa siya ka 
foreign-exchange student. Nagpanuko 
ko nga makig-istorya kaniya hangtud 
nga nakita nako siyang may kaistorya 
sa gym ug nakalitan ko nga nakadu-
ngog niya nga mosulti og Japanese. 
Wala gihapon ko mobati nga mosalig 
sa ubang tawo, apan misugyot siya 
nga magdungan mi sa training. Dunay 
lahing bahin kaniya nga nianang higa-
yona wala nako masabti. Malinawon 
kaayo ko kon siya ang akong kauban. 

Ang wala damhang 
panaghigalaay 

nakatabang kanako 
nga mausab ang 
akong kinabuhi 

gikan sa kangitngit 
ngadto sa kahayag.

ANG BUGTONG BUTANG NGA  

NAKALUWAS KANAKO
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Bisan tuod og wala pa gyud ko mag-
hunahuna mahitungod sa Dios, akong 
gibati nga kinahanglan kong mami-
naw sa mga misyonaryo. Gitudloan 
ko nila sa mga mahinungdanong mga 
butang sa ebanghelyo ug gitawagan 
ko nila hapit matag adlaw. Nahimo 
nako silang maayong mga higala, nga 
naghimo nakong tinuoray nga malipa-
yon tungod kay wala pa koy daghan 
kaayong higala.

Nagsugod kong makahimamat og 
daghang miyembro sa Simbahan nga 
miadto sa mga leksyon sa misyonar-
yo uban nako ug nahimo nakong 
maayong mga higala. Gitudloan ko 
nila sa ebanghelyo ug mipakita og 
ehemplo kanako. Gisultihan ko ni 
Justin mahitungod sa Basahon ni 
Mormon ug gisuginlan ko niya og 
mga istorya gikan niini nga gusto na 
hinoon kong mobasa niini sa akong 
kaugalingon. Laing higala, si Shingo, 
kinsa sinati na kaayo, mihisgot kana-
ko sa mga doktrina sa paagi nga 
sayon ra nakong masabtan. Kanunay 
siyang mopaambit sa iyang pag-
pamatuod sa katapusan sa among 
pag-istoryahanay.

Nakakaplag ko og butang nga 
akong katuohan ug usa ka dapit 
nga akong gibati nga ako nahi-
sakop. Human ko gibunyagan 
ug gikumpirmahan, nagsugod 
ko sa paghunahuna mahitungod 
sa pagserbisyo og misyon, apan 
nabalaka ko sa pagpahinungod 
og duha ka tuig niini. Nakigsulti 
ko og daghang tawo mahitungod 
sa pagserbisyo og misyon, ilabi 
na sa akong mga higalang retur-
ned missionary. Kanunay kong 
naghunahuna niini, ug akong 
naamguhan nga ang ebanghelyo 
mao ra ang butang nga makalu-
was kanako.

Nahibalo ko nga gihatagan ko 
sa Dios sa tanan: akong mga pangan-
doy, paglaum, mga higala, ug ilabi 
na sa gugma. Ang ebanghelyo naka-
tabang kanako nga makagawas sa 
kangitngit ngadto sa kahayag. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Tokyo, Japan.

Naghinamhinam ko nga moabut 
ang dungan namo nga oras sa 
training. Nakakita ko og tawo nga 
gibati nakong kasaligan isip usa 
ka higala.

Human sa among training 
sulod sa pipila ka bulan, giimbitar 
ko ni Justin og panihapon nga 
kauban sa grupo nga kanunay 
niyang gihimo. Nagpanuko ko, 
apan human sa pipila ka pag-
imbitar mihukom kong moadto 
nga usa diay kadto ka panihapon 
kauban sa mga young single 
adult sa balay ni Richard ug 
Corina Clark. Mainiton ang ilang 
pagtimbaya kanako dihang misu-
lod ko sa ilang balay, si Brother 
Clark sa Japanese ug si Sister Clark 
sa Iningles. Wala ko kasabut kon 
unsay iyang gisulti, apan gisulayan 
nako siya sa pagtubag. Bisan tuod 
og ang kadaghanan nila dili maka-
sulti og Japanese, mahigugmaon sila 
ug makalingaw nga grupo kinsa mga 
matimbayaon ug mahigalaon. Dunay 
daghang mga pagkatawa.

Nagsugod ko sa pagtambong og 
ubang mga kalihokan sa young single 
adult ug wala pa gyud ko malingaw 
og sama niini kauban sa ubang mga 
tawo sa akong kinabuhi sukad. Nag-
hunahuna ko kon unsay anaa niining 
mga tawhana nga naghimo nilang 
maanindot ug mahigalaon.

Niining panahona si Justin nangu-
tana nako kon unsay akong gusto 
sa akong kinabuhi. Nasurprisa ko sa 
pagkakaplag nga nagsugod sa pag-
kausab ang mga tumong sa akong 
kinabuhi. Giingnan nako siya nga 
gusto kong makakat-on og Iningles 
ug gusto kong mahimong higala sa 
tanan sama kaniya. Gisultihan ko niya 
sa libre nga klase sa Ingles sa iyang 
simbahan. Miadto ko sa English class 
ug nahimamat ang mga misyonaryo. 

PAGKAHIMONG 
USA KA EHEMPLO
“Matag usa kanato 
mianhi sa yuta nga 
gihatagan sa Kahayag 
ni Kristo. Sa atong 
pagsunod sa ehemplo 

sa Manluluwas ug pagpakabuhi sama 
sa Iyang pagpakabuhi ug sa Iyang pag-
tudlo, kana nga kahayag mosanag diha 
sa atong kaugalingon ug modan-ag sa 
dalan alang sa uban. . . .

“Nagtuo ko nga anaa sa atong 
palibut kadtong mahimo natong 
maimpluwensyahan kinsa nag-inusara, 
kadtong masakiton, ug kadtong 
nawad-an sa paglaum. Kita adunay 
kahigayunan sa pagtabang kanila 
ug sa pagdasig kanila.”
Presidente Thomas S. Monson, “Pagpakita og 
Ehemplo ug Kahayag,” Liahona, Nob. 2015, 86.

Mihukom ko nga 
gusto kong mota-
bang sa pagluwas 

sa mga kataw-
han kinsa anaa sa 
samang sitwasyon 

nga ako anaa.
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Giunsa Nako sa Pagpaambit  
ang Ebanghelyo kang Shuho
Ni Justin Christy

Sa dihang akong nahimamat si 
Shuho sa gym, miingon siya 
nga gusto siyang makakat-

on og Iningles ug moadto sa golf 
exchange program. Gisultihan nako 
siya mahitungod sa mga klase sa 
Ingles sa simbahan, apan mikabat 
og pipila ka semana una kami naka-
tambong. Mintras tanto, samtang 
nag-work out mi sa gym, naghisgot 
mi og daghan bahin sa ebanghelyo, 
sa Basahon ni Mormon, ug mahitu-
ngod sa kinabuhi sa kinatibuk-an.

Ang panaghigala ug mga ehem-
plo sa mga miyembro sa Simbahan 
nga iyang nahimamat nakakuha 
sa iyang pagtagad ug nakatabang 
sa iyang pagkat-on sa ebanghelyo. 
Ang Espiritu mao ang migiya sa 
panagsultihay; ang tanan namong 
gihimo mao ang paghatud sa men-
sahe ug pagsuporta sa mga tawo 
samtang sila mismo ang mopili 
alang sa ilang kaugalingon.

Sagad nga makaluya gayud para 
nako ang paghunahuna mahitungod 
sa pagpaambit sa ebanghelyo. Apan 
akong nakita nga kon kita moabli 
lang sa atong ba-ba sa ensaktong 
panahon, makaangkon kita og mis-
yonaryong mga oportunidad. Ang 
kinahanglan lamang natong buha-
ton mao ang pag-imbitar og mga 
tawo sa mga kalihokan sa simbahan 
o sa miting. Kon abli ang atong 
hunahuna, kanunay nga dunay mga 
oportunidad nga mapaambit ang 
ebanghelyo. ◼
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Ni Annie McCormick 
Bonner

Ang live theater 
mao ang akong 
hilig! Isip usa 

ka young adult, miapil 
ko sa pag-acting ug 

pag-awit diha sa entab-
lado. Napanalanginan ko 

og talento ug naglaum nga 
makaestablisar og trabaho sa 

propesyonal nga paagi. Naka-
daug ko sa labing mahagiton 

nga mga role nga akong maang-
kon ug kanunayng nagtarung aron 
makuha ang pagtahud sa akong 
isigka aktor.

Naghinam-hinam ko sa dihang 
ang labing impluwensyal nga 
direktor sa among dapit misulti 
kanako nga magpahigayon siya og 
awdisyon alang sa usa ka operetta 
ug gusto niyang sulayan nako. Ang 
pasundayag ipahigayon sa labing 
inila nga lugar sa among dapit, ug 
ingon nga ang akong higala nga 
direktor naghunahuna na nako 
alang sa leading role.

Dili ipabasa ang script kon wala 
pa ang awdisyon, apan ang opere-
tta gibase sa usa ka nobela sa usa 

ka philosopher sa 18th century, nga 
akong nabasa. Napamilyar usab ako 
sa musika sa pasundayag, nga walay 
sama ka nindot ug mahagiton.

Maayo ra ang awdisyon, ug sa wala 
madugay gipahibalo ko nga ang lead-
ing role—ang labing importante nga 
bahin—akoa! Nagtuo ko nga kini nga 
role usa ka dakong oportunidad.

Grabe ko ka-excited—hangtud 
naabut ang script. Sa dihang ako 
ning gibasa, ang akong kalipay kalit 
nga nawala. Samtang ang nobela ug 
ang musika nindot ra, ang script dili 
maayo ug dunay bastos ug dili angay 
nga mga direksyon diha sa entablado. 
Nasayud dayon ko nga dili ko angay 
nga moapil niini nga produksyon. 
Makapasagmuyo kaayo kadto.

Sa kalit naglibug ko. May lagda 
ang teyatro nga human modawat og 
usa ka role, ang aktor dili moundang 
kay ang iskedyul sa produksyon 
wala nay panahon para pag-usab sa 
cast. Kong moundang karon makon-
siderar nga dili gyud propesyonal. 
Nahadlok ko nga mawad-an sa 
pagsalig sa grupo sa teyatro, maka-
silo sa director, ug gani mawad-an 
og oportunidad sa pagpadayon og 
pasundayag bisan asa.

Siyempre, natintal ko sa pagpanga-
tarungan! Hilabihan akong pagbati 
nga nag-ingon, “Dili ka pwede moun-
dang karon. Dili man kaayo ngil-ad 
ang script. Ang kanindot sa show 
motabon sa dili maayo nga bahin.” 
Apan ang Balaang Espiritu kanunay 
nag-impluwensya sa akong kasing-
kasing—lig-on, mapailubon, walay 
pagduha-duha nagsulti kanako nga 
kinahanglan kong mobiya sa operetta.

Nasayud ko unsay kinahanglan 
nakong buhaton. Nagkurog, gipunit M
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Nahatagan ko 
sa pinakadako 

nga role sa 
akong kinabuhi. 
Naghinam-hinam 

ko—hangtud 
miabut ang script.

Pasundayag sa  
Labing Importante nga Bahin
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ko ang telepono ug gitawagan ang 
director.

“Hello, sir,” miingon ko sa dihang 
mitubag siya. “Si Annie ni.”

“Annie! Naghinam-hinam kaayo ko 
sa pasundayag. Nakuha na ba nimo 
ang script?”

“Oo, nakuha na nako, ug ako . . . 
ako . . .”

Misugod ko sa paghilak. Dili gayud 
ni propesyonal nga lihok!

Hinoon, samtang naghilak, naka-
himo ko sa pagpasabut sa director 
nganong dili ko moapil sa iyang 
pasundayag. Ug dayon naghulat ko 
sa pinakagrabeng sangputanan nga 
mahitabo.

Mikatawa ang director. Mitahud 
siya sa akong pagpili. Sa sinugda-
nan misulay siya sa pagdani nako 
sa pagpabilin sa pasundayag, apan 
mihunong siya sa pagkumbinsir nako. 
Miingon siya nga gidayeg gihapon 
ko niya bisan kon dili ko gusto nga 
naa sa iyang operetta. Ug iya lang 
kong giingnan nga iuli dayon ngadto 
kaniya ang script aron mahatag sa 
lain. Akong gibutang ang telepo-
no, naulaw sa akong paghilak apan 
mapasalamaton sa mahigugmaon, 
masinabtanon nga tubag sa director.

Gipahiran ko ang akong mga luha 
ug dayon gikuha ang script ug misu-
lod sa akong sakyanan. Pag-andar 
sa sakyanan, ang radyo misugod sa 
pagtukar og musika. Na-set na kini 
sa estasyon sa lokal nga klasikal nga 
musika, ug sa akong katingala, ang 
musika mao ang overture sa mao nga 
operetta. Wala pa ko sukad nakadu-
ngog niini nga gipatukar sa radyo.

Gibati nako nga ang Langitnong 
Amahan maoy mipatukar niini nga 

musika para nako. Gusto Niyang 
masabtan nako nga Siya nahigug-
ma kanako ug nga miuyon Siya 
sa akong pagpili. Ang musika nga 
gipatukar sa radyo usa sa mga 
malumong kalooy sa Dios. Pinaagi 
niini gibati nako ang kahupayan sa 
Iyang gugma.

Mipadayon ko sa pagtuon og 
drama sa unibersidad. Sobra sa kausa 
nasinati nako ang samang kahimtang. 
Dihay mga higayon nga kinahanglan 
gyud mobiya sa pipila ka hiniusang 
proyekto tungod sa dili angay nga 
sulod. Niini nga mga sitwasyon dili 
gayud sayon o makalingaw, apan 
nahimo ra nako og tarung 
ug walay mga luha. Tingali 
ang una nakong nasinati mao 
ang pagpangandam alang nii-
ni nga mga okasyon. Tingali 
nakatabang kadto nako nga mas 
masabtan kinsa ako ug unsa gyud 
ang akong ganahan.

Misulat si William Shakespeare:

Ang kalibutan usa ka entablado,
Ug ang tanang lalaki ug babaye 

mga magdudula lamang:
Duna silay ilang mga gawasanan 

ug ilang mga kasudlan;
Ug usa ka tawo sa iyang panahon 

mopasundayag og daghang 
bahin.1

Nakat-on ko nga adunay usa 
ka bahin nga ipasundayag nga mas 
importante kay sa uban. Kini mao 
ang pagkatinuod nga disipulo ni 
Jesukristo. Nindot ang mga pakpak sa 
atong mga kauban makapahinam ug 
makapatagbaw, apan ang pagtugot 
sa Dios mao ang labing mahinung-
danon. Ang atong dakong mga 

pasundayag 
moabut 
samtang kita 
magkat-on sa 
pagsunod sa 
Agalon. ◼
Ang tagsulat nag-
puyo sa Washington, 
USA.
MUBO NGA SULAT
 1. William Shakespeare, 

As You Like It, act 2, 
scene 7, lines 141–44.

  49



50 L i a h o n a

LI
G

-O
N

  
sa

 T
ib

uo
k 

Se
m

an
a



 H u l y o  2 0 1 7  51

K
A

BATA
N

-O
N

A
N 

Kini nga kabatan-onan mopakigbahin sa  
unsang paagi gipanalanginan sila sa Ginoo samtang 
sila moambit sa sakrament ug mohinumdom sa ilang 

mga pakigsaad sa tibuok semana.
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Dominggo na sa gabii. Nagpasabut kana nga ugma Lunes na—balik 
sa homework, imong trabaho, pagpraktis og football, mga leksyon sa 
piano, ug uban pa. Siguradong daghan kaayo ang buhatonon karong 

semanaha! Apan kaya ra nimo ang tanang gikinahanglan nimo. Makompleto 
ra nimo ang tanan nimong buhatonon karong semanaha.

Gusto kang masayud unsaon?
Naa kay espirituhanong kalig-on nga nagtabang kanimo. Matag 

Dominggo, makaambit ka sa sakrament ug mobag-o sa pakigsaad nga 
imong gihimo. Sa imong pagbuhat, gisaaran ka nga kon modala ka sa nga-
lan ni Jesukristo, mohinumdom Kaniya, ug maghupot sa Iyang mga sugo, 
ikaw sa kanunay makabaton sa Iyang Espiritu uban kanimo (tan-awa sa 
D&P 20:77, 79). Nagpasabut kana nga mabati nimo ang espiritwal nga kalig-
on bisan unsay imong giatubang karong semanaha.

Gihangyo namo ang ubang kabatan-onan sa pagpakigbahin sa ilang mga 
kasinatian sa sakrament ug sa unsang paagi kini nakapalig-on kanila samtang 
sila nahinumdom sa ilang mga pakigsaad sa tibuok semana. Basaha ang pipi-
la sa ilang mga istorya. Basin nag-atubang mo og susama nga mga butang!
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Kanunay nga paghinumdom sa Manluluwas nakata-
bang nako nga makaangkon og kaisug sa pag-atubang sa 
lisud nga mga pagsulay. Sa tunga-tunga sa akong senior 
year sa high school, mibalik na pud ang akong pamilya 
sa Estados Unidos, apan nagpabilin ko sa Australia nga 
ako ra aron pagtiwas sa tuig sa ting-eskwela. Human 
mibisita ko nila atol sa holiday sa eskwelahan, mibalik ko 
sa Australia, ug gibati nako ang tumang kaguol. Hinoon, 
nakaamgo ko nga wala ko mag-inusara; wala gayud 
ug dili gayud tungod kay ang Espiritu sa Manluluwas 
kanunay nga magauban kanako samtang maningkamot 
ko sa pagsunod Kaniya. Mao kadto ang labing dako nga 
kahupayan nga akong nadawat nianang higayuna.
Shannon S., 19, Sydney, Australia

Inig kadungog nako sa pag-ampo sa sakrament, 
akong gipahinumduman ang akong kaugalingon nga 
kon maghupot ko sa akong bahin sa akong pakigsaad 
sa bunyag, makahupot ko sa Espiritu uban kanako. Ang 
akong semana mas sayon kon maghupot ko sa Espiritu. 
Sama pananglit, daghang mga estudyante sa akong 
eskwelahan mamalikas ug walay nada ang sinultian. 
Ang paghinumdom sa akong mga pakigsaad nagtabang 
kanako sa pagbaliwala sa unsay akong nadungog ug 
gani moimpluwensya sa pipila sa akong mga kaedad 
nga hunongon ang mao nga sinultian.
Jacob B., 14, Colorado, USA

Alang kanako, ang pagdala sa pangalan ni Jesukristo 
diha sa akong kaugalingon nagpasabut sa paghinum-
dom nga ang Iyang Espiritu kanunay nga magauban 
kanato ug nga kita kinahanglang mopili sa pagbuhat 
unsay matarung. Dihay kausa sa birthday party, ang 
akong mga higala nanag-inom, ug midalit sila nako og 
ilimnon nga makahubog. Mibalibad ko. Dayon usa sa 
akong mga higala sa Simbahan miabut ug misulti kanila 
nga dili mi moinom og makahubog nga ilimnon tungod 
sa among relihiyon. Ang paghinumdom sa Manluluwas 
kanunayng makapaduol sa Espiritu nako ug moabug sa 
dautang mga butang.
Miguel C., 16, Paraná, Brazil

Sa eskwelahan dihay usa ka 
babaye nga may kakulangan. 
Kadaghanan sa mga tawo 
migamit niana aron pagbugal-
bugal kaniya. Ang akong higala 
ug ako lang ang naningkamot 
sa pagtabang kaniya. Naay 
mga adlaw nga daw ang tibuok 
klase nagkasabot batok kaniya. 
Mahagiton gyud nga masayud 
unsaon sa pagtubag. Gusto 
ra unta ko nga molakaw, apan 
mipili ko sa paghinumdom nga 
siya anak sa Dios ug sa paghu-
nahuna kon unsaon ni Jesus 
pagtratar kaniya. Gibati ko 
ang makahupay nga epekto sa 
Espiritu Santo. Nahinumduman 
nako nga makahimo ko og kala-
inan. Ang pagsunod sa ehem-
plo sa Manluluwas nakatabang 
nako og maayo, ug nasayud ko 
nga ang tanan ok ra.

Sa akong mga pakigsaad sa 
bunyag gisaaran ko nga kanu-
nayng makabaton sa Espiritu 
Santo uban kanako kon 
mobuhat ko sama sa gibuhat 
sa Manluluwas. Mapasalama-
ton ko nga mibati niana nga 
kahupayan ug kalig-on gikan 
sa Espiritu Santo.
Alexis L., 13, Kansas, USA
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Ang sakrament makapalig-on sa espirituhanon niana 
nga semana. Nagpahinumdom kini kanako sa mga 
pakigsaad nga akong gihimo uban sa akong Amahan 
sa Langit, ug kini mogiya kanako ngadto sa semana. 
Nakapahimo kini kanako sa paghunahuna sa sakripisyo 
ni Jesukristo alang kanato, ug nakaandam kini nako sa 
espirituhanon nga paagi sa umaabut nga semana.

Kausa nabalaka ug nasagmuyo ko, apan sa dihang 
miambit ko sa sakrament ug mibasa sa himno sa sakra-
ment, napuno ko sa Espiritu. Nalimtan nako ang akong 
mga kabalaka ug mi-focus sa Manluluwas.
Brett B., 17, Colorado, USA

Ang pag-ambit sa sakrament naghatag kanako og 
malinawon nga pagbati ug mga hunahuna nga magkum-
binser nako nga kaya ra nako bisan unsa pay mahitabo 
sa akong kinabuhi. Sa miaging Hunyo, duna koy kalis-
danan sa akong kinabuhi. Usa sa akong suod nga higala 
mibalhin, nanlimbasug ko sa depresyon, ug diha koy dili 
katuohan nga mga hunahuna mahitungod sa hitsura sa 
lawas. Usa ka Dominggo, miambit ko sa sakrament, ug 
hilabihan nga kalinaw ang misanap kanako. Mibati ko 
og hilabihang kalipay.
Olivia T., 14, Virginia, USA

Atol sa sakrament, kanunay ko nga maghunahu-
na mahitungod sa mga butang sama sa unsay akong 
kinahanglang buhaton aning semanaha, mga butang sa 
eskwelahan, o akong mga higala. Apan dayon sa mga 
klase sa Sunday School ug sa mga mensahe sa atong 
mga propeta, nagsugod ko sa pagsabut sa kahulugan 
sa sakrament. Karon naghunahuna nako mahitungod sa 
Pag-ula ni Jesukristo, nga mihatag Siya sa Iyang kinabuhi 
alang kanato, mibayad sa atong mga sala, ug miantus sa 
tanan nga mga butang. Kana naghatag kanako og kadasig 
sa matag adlaw sa pag-ingon, maningkamot ko nga 
mahimong sama Kaniya ug mopakita sa samang paghi-
gugma nga Siya mipakita sa uban. Mopakigbahin ko sa 
ebanghelyo sa ubang mga tawo. Makabuhat kog butang 
aron mahimong takus sa pagsulod sa templo ug sa pag-
ambit sa sakrament.
Alessandra B., 17, Santiago, Chile

Sa pagkasayud nga ako 
mipakigsaad sa pagdala 
diha sa akong kaugalingon 
ang ngalan ni Kristo nagha-
tag kanako og pagbati sa 
katungdanan sa pagsunod 
Kaniya, apan dili kini sayon 
kanunay. Dihay kausa sa 
usa ka grupo nga kalihokan 
nakakita kog usa ka bata nga 
walay kaistorya. Akong gibati 
nga kinahanglan nakong 
duolon ug makig-istorya 
kaniya. Una ato, dili unta ko. 
Dili ko maayo nga mouna 
sa akong kaugalingon sa 
paghimo og mga higala. Apan 
sa paghinumdom kon unsay 
buhaton ni Kristo, nakakita 
kog kalig-on sa paghimo og 
usa ka bag-ong higala. Sam-
tang nakigsulti ko niya, akong 
nabati ang Espiritu nga nag-
aghat nako sa pagpangutana 
ug maglingaw-lingaw.
Evan A., 16, Utah, USA
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Ang unang lakang sa pag-angkon 
og bisan unsa nga matang sa 
kahibalo mao gayud ang pag-

tinguha nga masayud. Kon 
espirituhanong kahibalo, ang sunod 
nga lakang mao ang pagpangayo 
sa Dios pinaagi sa sinserong 
pag-ampo. Sama sa atong mabasa sa 
moderno nga pagpadayag, “Kon kamo 
mangayo, kamo makadawat og pagpa-
dayag ug dugang nga pagpadayag, kahi-
balo ug dugang nga kahibalo, nga kamo 
masayud sa mga misteryo ug malina-
won nga mga butang—nga nagdala og 
hingpit nga kalipay, niana nga nagdala 
og kinabuhi nga dayon” (D&P 42:61).

Ania unsay gisulat ni Alma kabahin 
sa unsay iyang gibuhat: “Tan-awa, ako 
nagpuasa ug nag-ampo sa daghan nga 
mga adlaw nga ako unta masayud niini 
nga mga butang sa akong kaugali-
ngon. Ug karon ako nasayud sa akong 
kaugalingon nga sila mga tinuod; kay 
ang Ginoong Dios mihimo kanila nga 
makita ngari kanako pinaagi sa iyang 
Balaang Espiritu” (Alma 5:46).

Samtang kita magtinguha ug 
maningkamot, kinahanglan natong 
hinumduman nga ang pag-angkon og 
pagpamatuod dili usa ka lumalabay 
nga butang apan usa ka proseso diin 
kita gialuman nga atong buhaton ang 
usa ka butang. Ang Manluluwas mipa-
sabut, “Kon tuyoon ni bisan kinsa ang 
pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, 

iyang mahibaloan kon ang akong 
gitudlo gikan ba sa Dios, o nagsulti 
ba lamang ako sa kinaugalingon kong 
pagbulot-an” ( Juan 7:17).

Laing paagi sa pagpangita og pag-
pamatuod ingon og kahibulongan kaa-
yo kon itandi uban sa mga pamaagi sa 
pag-angkon sa ubang kahibalo. Kita 
makaangkon o makapalig-on 
sa usa ka pagpamatuod pina-
agi sa pagpaambit niini. Gani 
ang uban misugyot nga ang pipila ka 
mga pagpamatuod mas maangkon 
dayon pinaagi sa pagtindog aron ipa-
ambit ang pagpamatuod kay sa paglu-
hod aron mag-ampo alang niini.

Ang usa ka personal nga pagpa-
matuod mao ang sukaranan sa atong 
hugot nga pagtuo. Agi og sangpu-
tanan, ang mga butang nga angay 
natong buhaton aron makaangkon, 
makapalig-on, ug magpabilin ang usa 
ka pagpamatuod mahinungdanon 
sa atong espirituhanong kinabuhi. 
Dugang pa niadtong gipahayag na, 
kita kinahanglang moambit sa 
sakrament matag semana 
(tan-awa sa D&P 59:9) aron mahi-
mong sarang sa bililhong mga saad 
nga kita “kanunay makabaton sa iyang 
Espiritu uban [kanato]” (D&P 20:77). 
Siyempre, ang Espiritu mao ang tinub-
dan sa atong mga pagpamatuod. ◼
Gikuha gikan sa Abril 2008 nga  
pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya.

UNSAON SA  
PAG-ANGKON OG USA  
KA PAGPAMATUOD

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

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

GIUNSA NINYO KINI  
SA PAGGAMIT?

Ako adunay pagpamatuod sa 
Simbahan. Miabut kini pinaagi 

sa inspirasyon ug sa pagpahinungod 
ug sa pagbasa sa mga kasulatan kada 
adlaw. Ug kon kamo adunay inyong 
kaugalingong pagpamatuod, talagsa-
on kon sa unsang paagi kamo makaki-
ta ug makadungog og mga butang sa 
lahi nga paagi.
Shannon Muriel M., Colorado, USA
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MUBO UG DIREKTA

Kon kamo nagsige og tan-aw og pornograpiya, kamo giaw-
hag sa “pagpangayo sa tabang nga inyong gikinahanglan. 

Ang inyong mga ginikanan ug bishop makatabang kaninyo sa 
paghimo sa mga lakang nga gikinahanglan sa paghinulsol ug 
pagpalingkawas sa inyong kaugalingon niining makadaut nga 
gawi” (Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan [2011], 12).

Kon kamo mihunong na pagtan-aw og pornograpiya sa 
inyong kaugalingon, ang pangutana dili gayud bahin sa “pangi-
nahanglan” sa pagpakigsulti o dili sa inyong bishop bahin 
niini. Ang tinuod nga pangutana mao ang “Nganong dili man 
makigsulti sa akong bishop?” Wala gayuy dili maayo niini. 
Masinabuton ug maawhagon siya, ug malipay siya sa mga 
paningkamot nga inyong gihimo sa pagbiya sa inyong mga sala 
kaniadto. Ang bishop makatabang sa pagsulbad sa inyong bisan 
unsang nagpabilin nga mga pagduha-duha kabahin sa inyong 
katakus ug sa ka hingpit sa inyong paghinulsol. Ug siya makata-
bang sa paglig-on sa inyong hugot nga pagtuo ug pagsalig kang 
Jesukristo ug sa Iyang maulaong sakripisyo. Sa susama nga mga 
rason, kamo kinahanglan usab mokonsiderar sa pagpakigsulti 
sa inyong mga ginikanan. ◼

G isugo kita sa pagpasaylo sa uban ug 
isalig sa Dios ang paghukom (tan-awa 

sa D&P 64:9–11), apan wala kini magpasabut 
nga tugutan ang pagpakasala. Kon kauban 
kita sa uban nga nagbuhat sa masalaypong 
kinaiya, kinahanglan nga kita mao ang 
ilang kahayag ug mobarug unsay ensakto. 
Sa pinakaminus, nagpasabut kini sa pag-
pakita og maayong ehemplo pinaagi sa dili 
pagbuhat sa sala ug dili mobutang sa atong 
kaugalingon sa kwestyunabling mga sitwas-
yon o pundok. Apan kinahanglan ba nga 
atong isulti ang ngil-ad nga kinaiya sa mga 
tawo aron mahibaloan nila ang mga balaod 
sa Dios ug kon asa ang atong gidapigan? Ug 
kon mao man gani, kanus-a ug unsaon nato 
sa paghimo niini?

Ang tubag tingali mag-agad sa sitwasyon, 
sa matang sa gibatunan natong relasyon sa 
mga tawo nga nalambigit, ug sa ilang kahiba-
lo sa mga pamalaod sa Dios. Sama pananglit, 
ang tinagsa-tagsa nga pakig-istorya sa mga 
sakop sa pamilya ug sa mga higala nga suod 
mas maayo kay sa sultihan ang daghang kaila 
sulod sa kwarto sa paghinulsol. Tinguhaon 
ang inspirasyon sa Espiritu Santo. Makagiya 
siya sa imong mga pulong ug mga buhat 
aron imong ikapakita ang hustong balanse sa 
gugma, kamatugtanon, ug lig-ong pasalig sa 
mga sumbanan sa Ginoo. ◼

Unsaon nako sa 
pagbalanse ang dili 

pagpanghukom sa uban ug 
dili pagbaliwala sa sala?

Kon mohunong na ko sa pagtan-aw 
og pornograpiya sa akong kaugalingon, 

kinahanglan pa ba gihapon ako nga 
makig-istorya sa bishop?
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Sa bata pa ko, usahay magpakaaron-ingon ko nga 
usa ka sikat sa sport. Nagpakaaron-ingnon ko nga 
makalupad ko. Nagpakaaron-ingnon ko nga usa 

ako ka higante. Malipayon kaayo ko sa akong kinabuhi, 
bisan tuod mubo ra ko, dili makalupad ug gamay lang 
ang kasarang sa pagka-atleta. Apan ang pagpakaaron-
ingnon makalingaw. Malingaw ko nga makasinati og 
butang nga lahi, bisan kon kini imahinasyon lang. Tingali 
mao na ang hinungdan nga daghang tawo ang ganahan 
magpakaaron-ingnon.

Kabahin sa pagpakaaron-ingnon, kitang mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw ganahan moadto sa mga pioneer 
trek. Atong isul-ob ang sinina sa pioneer (kunohay). Atong 
guyoron ang mga kariton (maura-ura lang). Atong kaunon 
ang pagkaon sa pioneer (dili gyud, insakto). Dako kaa-
yo ang atong paningkamot nga maparehas gyud sa mga 
pioneer. Ang nindot kaayong butang mao nga dili na kita 
kinahanglang magpakaaron-ingnon. Kita mga pioneer na.

Ang pagkahimong Santos sa Ulahing mga Adlaw mao 
ang pagkahimong usa ka pioneer, tungod kay ang ipasabut 
sa usa ka pioneer mao ang ‘tawo nga nag-una aron sa pag-
andam o pagbukas og agianan aron mosunod ang uban.” 1 
Si Presidente Monson mitudlo kanato, pinaagi sa iyang mga 
pulong ug mga lihok, kon unsaon nga mahimong tinuod 
nga mga pioneer:

Ni Aaron L. West
Church History Department

Ang Pagkahimong usa ka 
Santos sa Ulahing mga Adlaw 
Mao ang Pagkahimong 
Pioneer.

INYONG PIONEER 

NGA PAGPANAW— 

SA TINUORAY, DILI PAKAARON-INGNON

“Kita nagsunod sa mga lakang sa bantugang Pioneer—
bisan ang Manluluwas—kinsa nag-una, nagpakita nato sa 
agianan nga sundon.

“‘Umanhi ka ug sumunod kanako,’ midapit Siya.” 2

Umanhi ka . . . sumunod . . . kanako. Kining yano nga 
mga pulong makatabang kanato nga mahimong tinuod nga 
mga pioneer.

Atong susihon kini nga mga pulong gikan sa panglan-
taw sa pipila ka mga pioneer sa modernong panahon 
nga bag-uhay lang nakaadto sa pioneer 
trek sa stake.
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“UMANHI KA, SUMUNOD KANAKO”
labaw nga panabut niini nga pulong. 
“Usahay dili kaayo maayo ang akong 
bation sa trek, o nabati nako nga daw 
nasagmuyo,” miangkon siya. “Apan 
nakaamgo ko nga ang mga pioneer 
usab mibati sa ingon niana nga paagi.”

Naandan ni Ethan nga maghuna-
huna kon nganong ang mga pioneer 
andam sa paghimo sa unsay ilang 
gibuhat. Miingon siya, “akong gibati 
nga tingali miundang na ko. Apan 
samtang gihunahuna nako kana, 
morag nakaamgo ko nga kini tungod 
kay sila nahigugma sa Manluluwas, ug 
ilang naangkon ang paglaum nga sila 
mahimong mas maayo pinaagi Kaniya. 
Gusto usab nako kanang sulayan.”

Sa wala pa miadto si Ethan sa trek, 
gibasa niya ang mahitungod sa mga 
pioneer gikan sa nangagi, nabati ang 
koneksyon uban kanila, ug nadasig 
pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo sa 
pagsunod ni Jesukristo. Ug unsa man 
ang gibuhat ni Ethan karon? Nangan-
dam na siya sa pagdawat sa iyang call 
sa pagserbisyo isip usa ka full-time 
nga misyonaryo. Nagmasulundon sa 
tambag ni Presidente Monson, siya 
nag-andam sa pagpakita sa agianan 
aron sundon sa uban.

Asa man kami moduol? Kinsa man 
ang angay namong sundon? Ang 
Manluluwas nagsulti kanato: “Umanhi 
ka, sumunod kanako” (Lucas 18:22; 
emphasis gidugang). Sa dihang mibi-
ya si Harmony sa balay alang sa trek, 

iyang nabatyagan ang impluwensya 
sa Ginoo sa iyang kasinatian. Nasayud 
siya nga nagsunod siya Kaniya.

Ang dalan ni Harmony ngadto sa 
iyang trek sa stake lahi gikan sa dalan 
sa uban. Sa edad nga 15 nakakat-on 
siya nga duna siyay talagsaon nga 
matang sa kanser sa panit. Dili siya 
makahimo sa pag-apil sa iyang trek 
sa stake. “Naguol ko og maayo,” siya 
nahinumdom.

Upat ka tuig ang milabay, sa 
dihang ang iyang stake mipahiba-
lo og laing trek, si Harmony naayo 
na sa kanser. Apan sa edad nga 19, 
naghunahuna siya nga dili na siya 
makaadto. Dayon nakadawat siya 
og calling nga moapil isip usa ka 
lider. Miingon siya, “Usa kini ka pag-
pamatuod ngari nako nga ang Ginoo 
nakaila kinsa kita, ug nasayud Siya sa 
tinguha sa atong mga kasingkasing, 
ug kon kini matarung ug maayo, Siya 
mopanalangin kanato.”

Mitanyag og usa ka tambag si 
Harmony aron sa pagtabang kanato 
kon mag-atubang kita og mga pag-
sulay: “Ngadto ni bisan kinsa nga 
nanlimbasug, ako moingon lang salig 
sa Ginoo. Siya Kanunayng andam nga 
motabang alang kaninyo. Siya nahi-
gugma kanato, ug Siya dili motugot 
nga mapakyas kita. Kinahanglan lang 
kita nga maghangyo alang sa Iyang 
panabang, ug motabang Siya kanato 
sa atong pioneer nga panaw.”

Taylor A.
Si Ethan G.

Harmony C.

Ang pulong umanhi usa ka pag-
dapit. Nagsugyot kini og kalihokan 
gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain. Si 
Taylor A. nasayud kaayo sa kahulugan 
niini nga pulong.

Si Taylor usa ka masanagon, mali-
payon, ug puno sa Espiritu, apan dali 
siya nga makasulti nimo nga kana nga 
mga pulong wala naghulagway niya 
duha na ka tuig ang milabay. Mibalhin 
na siya sa laing dapit karon, sa espiri-
tuwal ug sa pisikal nga paagi. Usa siya 
ka pioneer.

“Ako usa ka pioneer sa akong kina-
buhi,” siya miingon, “tungod kay usa 
ako ka bag-ong kinabig. Ug ang akong 
panaw nindot kaayo. Akong gibati nga 
mora kini og usa ka bag-ong kinabuhi. 
Ug sa higayon nga masugdan na nato 
ang proseso sa atong panaw, ang mga 
milagro mahitabo.”

Dili lamang nasabtan ni Taylor ang 
pagdapit sa pagduol—nasayud pa 
gyud siya sa tinubdan sa imbitasyon. 
Naka-oberbar siya nga “Sa atong kali-
butan, wala kaayo nato hatagi og pag-
tagad kon sa unsang paagi nga naa kita 
dinhi, dili ba? Nag-focus kita og maayo 
sa atong mga trabaho ug sa teknolo-
hiya, ug ang mensahe nga ingon og 
importante gayud kaayo nako mao ang 
pag-una ni Kristo. Kon ato lang gayud 
sundon ang gibuhat sa mga pioneer—
[sila] nakasentro diha kang Kristo.”

Sumunod laing pagdapit. Sa pio-
neer trek, si Ethan G. nakaangkon og 
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MAMAHIMO KAMONG USA KA PIONEER
Kamo ang tinuod-buhi, nga pioneer sa 

modernong panahon. Uban sa pinakaban-
tugan nga Pioneer—ang Manluluwas—isip 
inyong giya, sigurado ka nga molampus! ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Thomas S. Monson, “Magmatinud-anon sa Tinuohan 

sa Atong mga Katigulangan,” Liahona, Hulyo 2016, 
4; nagkutlo sa The Compact Edition of the Oxford 
English Dictionary (1971), “pioneer.”

 2. Thomas S. Monson, “Matinud-anon sa Tinuohan 
sa Atong mga Katigulangan,” 4–5.

MGA PIONEER—
AMONG 
ESPIRITUHANONG 
MGA KATIGULANGAN
“Ako walay mga kati-
gulangan diha sa mga 
pioneer sa ika-19 nga 
siglo. Bisan pa man, sukad 
sa unang mga adlaw sa 
akong pagka miyembro 
sa Simbahan, ako mibati 
sa pagkasuod niadtong 
mga unang mga pioneer 
kinsa mitabok sa kapa-
tagan. Sila ang akong 
mga espirituhanong mga 
katigulangan, isip matag 
usa sa mga miyembro sa 
Simbahan.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, “Ang Simbahan sa 
Tibuok Kalibutan Napanalanginan 
pinaagi sa Tingog sa mga Propeta,” 
Liahona, Nob 2002, 10.

Kon dili gayud kamo moadto sa usa ka 
pioneer trek, mahimo gihapon kamo nga pio-
neer. Dili kinahanglan nga magsul-ob og usa 
ka bonnet o magguyod og karomata. Kina-
hanglan lang ninyong sundon si Jesukristo,  
sama sa gibuhat sa unang mga pioneer. Sa 
pagbuhat sa ingon, kamo mahimong, sama sa 
giingon ni Presidente Monson, “usa ka tawo 
nga nag-una aron sa pag-andam o pag-bukas 
sa agianan aron mosunod ang uban.”

Kon kamo makahigayon nga makaadto 
sa pioneer trek, pahimusli kini! Ug kon 
mahuman na kini ug inyo nang biyaan ang 
inyong kariton, ayaw ibilin ang inyong pio-
neer nga pagpamatuod sa sulod niini. Dad-a 
kana nga pagpamatuod uban kaninyo.

Aron mahimamat sila si Taylor, Ethan, Harmony, ug 
uban pa nga mga pioneer sa modernong panahon, 
tan-awa kini nga video sa lds. org/ go/ pioneer717.

Makabasa ka og mga istorya sa pioneer sa  
lds. org/ go/handcart717. 



60 L i a h o n a



 H u l y o  2 0 1 7  61

K
A

BATA
N

-O
N

A
N 

Excited ang mga young women. Sa pagkatinuod, 
excited ang tibuok ward sa southern France. Sa pag-
awhag og mas dakong panaghiusa, ang mga lider nag-

plano og ward social, nga may panihapon ug kalingawan. 
Nasayud nga ang mga Beehive, Mia Maid, ug Laurel naka-
kat-on na sa mga kanta ug mga sayaw atol sa uban nilang 
mga kalihokan, ang mga lider midapit nila nga mopasun-
dayag sa gabii nga kalingawan.

Mao nga ang mga young women sa ward nagsugod og 
praktis nga tinuoray—tanan sila gawas sa usa. Si Manon dili 
na makahimo sa pag-apil. Nagpatambal pa siya sa kanser 
kapin na sa duha ka tuig.

Si Manon C., edad 16, moadto gihapon sa mga miting ug 
mga kalihokan kanunay kutob sa iyang mahimo, ug kanu-
nay siyang mopakita og sanag nga pahiyom bisan sa iyang 
gisinati. Apan atol sa chemotherapy usahay luya kaayo 
siya sa paghimo og daghan kay sa uban. Ang mga miyem-
bro sa ward nagpuasa ug nag-ampo sa makadaghang 

higayon alang kaniya. Walay nagdahum nga mopraktis siya 
o mosayaw.

Apan makahimo siya nga motambong sa panihapon. 
Nganong dili man nato ipahinungod ang gabii para kang 
Manon?

Ang Gipahinungod nga Gabii
Ang ideya nahimo dayon.
“Gusto namong si Manon mobati sa gugma ug suporta 

sa ward alang kaniya,’ mipasabut si Emma S., 16. “Kon ang 
among ward gusto nga mas magkahiusa, unsa pay mas 
maayong buhaton kay sa magtinabangay nga mapakita 
ang among gugma para ni Manon?”

Ang tibuok ward naapil sa mga preparasyon. Ang mga 
pamilya nakadawat og mga assignment sa pagdala og pag-
kaon para panihapon; ang Relief Society mitabang sa paghi-
mo og mga costume para sa mga young women; ang mga 
young adult mihatag og teknikal nga suporta (suga, sounds, 

Ang orihinal nga plano sa usa ka gabii nga paglingaw nahimo 

nga pagbu-bu sa gugma para sa usa ka batan-ong babaye.

Ni Richard M. Romney
Mga Magasin sa Simbahan
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ug mga background video) para sa mga rehearsal ug sa 
final nga pasundayag; ug ang mga kaigsoonang priesthood 
mitabang sa pag-set up sa mga lamesa ug lingkuranan.

Kining tanan nga buhat nga gihimo sa tanang miyembro 
nahibaloan sa daghang lugar. “Ang kabatan-onan sa ward 
suod kaayo sa usag usa, apan lagyo ang among gipuy-an,” 
miingon si Aiolah V., 16. “Dili kami magkitaay sa eskwe-
lahan, tungod kay nanagpuyo kami sa lain-laing dapit sa 
lungsod, mao nga sobrang paningkamot ang among himo-
on aron masiguro nga walay makalimtan.”

“Magkontakay pud mi sa tanang panahon, salamat sa 
cell phone,” miingon si Inka S., 15. “Magtinudloay kami 
pinaagi sa pagpaambit sa lain-lain namong mga kasinatian. 
Nahibalo kami nga makasalig kami sa usag usa, ug naning-
kamot nga makapakita og maayong ehemplo sa usag usa.” 
Ang mga young women, kinsa ganahan kaayong magkau-
ban bisan kanus-a kutob sa mahimo, nakabantay nga ang 
mga rehearsal para sa dinner show naghatag og dugang 
nga mga oportunidad para mapalig-on ang panaghigalaay.

“Sa wala pa namo sugdi ang rehearsal, morag maulaw 
pako,” mipasabut si Inka. “Nahadlok kong masayop. Apan 
dihang nanayaw na mi nga grupo, nawala ang akong 
kamaulawon. Nasayud ko nga panahon na nga ikapakita 
sa ward ang kalisud sa among gihagoan.”

Si Manon, sa iyang bahin, mapainubsanon ug mabina-
tion. “Dihang gisultihan ko nila mahitungod sa paniha-
pon ug mga pasundayag ug nga ako ang guest of honor, 
nahasol ko nga basin og nanubra ang ilang paningkamot,” 
miingon siya. “Sa laing bahin, excited ko nga moadto!”

Pagpakita sa Gugma ug Suporta.
Dayon miabut na ang maong gabii, ug perpekto kadto 

nga okasyon sa paghalad og gugma ug suporta para kang 

Manon. “Ang pagkaon, siyempre, lamian kaayo,” si Aiolah 
miingon. “Siyempre, France gud ni!”

Ug dayon ang kalingawan—gitawag og spectacle sa 
French—tukma gayud sa ngalan niini. Mga dula, awit, ug 
sayaw nakapahimuot sa nanan-aw. Dayon ang mga young 
women, isip combined choir mihatag og higlight sa pasun-
dayag. Mipahinungod sila og kanta para kang Manon, 
kanta nga gisulat ni Emma ug iyang gi-compose. Ang lyrics 
sa chorus nagpahayag sa gugma ug suporta nga gusto sa 
tanan nga mabatyagan ni Manon:

Palihug ayaw paghunong,
’Kay may pagsalig kami kanimo,
Ug ayaw kalimti kinsa ikaw,
’Kay may pagsalig kami kanimo.

Samtang ang mga young women nanganta, sama og ang 
tanan sa ward nanganta usab, bisan sa kasingkasing lang. 
Sama og ang yano nga kanta ni Emma nausab ngadto sa 
usa ka wala makanta nga chorus nga mituhop gayud sa 
kasingkasing sa mga Santos bisan asa sila—usa ka kanta 
sa kaisug ug kalooy; pamilya ug mga higala; paghiusa, 
pagtuo, ug paglaum; walay katapusang pag-ampo nga 
gidungog sa langit.

Ang katuyoan sa mga lider sa pag-organisar sa social 
mao ang paghiusa sa ward. Ang pagpahinungod sa gabii 
ngadto kang Manon wala lamang makatabang nga matu-
man kana nga tumong apan nakamugna usab kini og 
pagbati sa suporta nga molahutay para kang Manon ug 
sa iyang pamilya ug panabut nga ang matag anak sa Dios 
mahinungdanon. “Tumong sa Simbahan ang pagtabang 
kanato nga maduol sa Langitnong Amahan ug kang Jesu-
kristo,” miingon si Aiolah. “Nasayud kami nga Sila nahigug-
ma kanamo ug nga kita dili gayud mag-inusara.” ◼ G
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Gikan sa wala: Si Emma misulat sa kanta nga gikanta sa mga young women, si Manon ang guest of honor,  
ug ang kabatan-onan ug mga lider tanan mitabang.
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MAGPADAYON
Ang Espiritu padayon sa paghagit nato sa pagkahimong mas  

maayo ug magpadayon.
Tan-awa sa Elder Larry R. Lawrence sa Seventy, Okt. 2015 kinatibuk-ang komperensya.



Richmond, Missouri, Hunyo 2, 1862
“Mary, unsay imong nakita?” Ang ina-ina ni Mary  

hinay nga misulti gikan sa iyang gihigdaan.
“Ang gubat daw nagkaduol na,” miingon si Mary, 

nagtan-aw diha sa bintana. Ang Sibil nga Gubat sa 
Amerika nagsige pa pipila ka kilometro lang ang 
gilay-on. Ang tingog sa mga buto sa pusil mao ang 
madunggan sukad pa pagkabuntag. Si Mary miduol 
sa iyang ina-ina. “Pasayloa ko. Morag dili ta makabiya 
sa balay aron sa pagtawag og doktor.”

“Paduol.” Milingkod si Mary tupad sa higdaanan ug 
migunit sa kamot sa iyang ina-ina. “Nasayud ko nga ang 
imong papa masakiton,” hilum nga miingon ang ina-ina 
ni Mary, “apan kinahanglan nimong dad-on ang pamilya 
paingon sa Zion—ang imong igsoong lalaki, igsoong 
babaye, ug ang kaluha. Ayaw kaayo og ipakomportable 
ang inyong papa hangtud nga moadto siya sa Rocky 
Mountains! Isaad nako!”

Nasayud si Mary nga ang iyang pamilya gusto kaayo 
moadto sa Siyudad sa Salt Lake. Human sila nakadungog 
sa ebanghelyo ug nabunyagan, mibiya sila sa England 
aron makig-uban sa mga Santos sa Zion. Apan posible 
ba kini? Mipasiplat siya sa iyang papa, kinsa hilum nga 
naglingkod sa iyang lingkuranan. Tulo ka tuig na ang 
milabay, nag-antus si Papa og usa ka grabe nga ataki nga 
naka-paralyze sa iyang wala nga bahin.

Miginhawa og lawom si Mary. “Mosaad ko,” 
mihunghong siya.

Sa wala madugay ang ina-ina ni Mary mipiyong sa 
iyang mga mata sa katapusang higayon.

Usa ka buntag human niadto, mihukom si Mary 
nga sultian ang iyang papa mahitungod sa iyang saad. 
“Nasayud ko nga 14 pa lang ko,” siya miingon, “apan 
kinahanglan nakong dad-on ang atong pamilya sa 
Zion.” Nadungog niya ang kaluha nga nangmata na. 
“Kinahanglan kong mag-andam na og pamahaw,” 
miingon siya. “Apan hunahunaa lang kini, palihug.”

Pipila ka adlaw ang milabay, si Papa mitawag sa 
pangalan ni Mary. “Naareglo na ang tanan,” miingon 
siya. Ang iyang sinultihan dili gihapon klaro tungod 

sa stroke. “Nabaligya ko na ang atong yuta ug ang 
mina sa uling aron makapalit ta og karwahe, pipila ka 
mga toro, mga baka ug mga supply. Usa ka pundok sa 
karwahe mobiya sa dili madugay alang sa Kasadpan. 
Dili sila mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan 
makabiyahe kita uban nila kutob sa Iowa. Kon moabut 
na kita didto, mokuyog ta og grupo sa mga Santos nga 
moadto sa Walog sa Salt Lake.”

Mahigugmaong migakos si Mary kaniya. “Salamat, 
Papa.” Sa dili madugay moadto na sila sa Zion!

Dali rang milabay ang mga adlaw samtang nagtabang 
si Mary sa pag-andam sa pamilya sa ilang pagbiyahe. 

Ang Agianan 
Ni Jessica Larsen
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya
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“Mamaayo ra ang tanan,” misulti siya sa iyang 
kaugalingon. “Sa dili madugay adto na kami sa Zion.”

Apan si Papa masakiton. Tungod sa pagkahiwi sa iyang 
ba-ba, nahadlok si Mary nga kini lain na usab nga ataki.

“Masakiton kaayo siya para mobiyahe,” miingon siya 
sa lider sa pundok sa mga karwahe. “Kinahanglan lang 
kita og pipila ka adlaw aron siya mamaayo.”

“Dili mi makapaabut,” dali nga miingon ang tawo. 
Nagtan-aw sa nawong ni Mary, iyang gipalumo ang 
iyang tuno. “Pabilin lang mo dinhi hangtud nga siya 
andam na nga mobiyahe, ug dayon apas mo namo.” 
Walay laing kapilian, miuyon si Mary.

Usa ka semana ang milabay, si Mary miandam sa 
iyang pamilya aron mobiyahe pag-usab. “Ang kaluha 
ug si Sara makasakay sa toro,” miingon siya ni Jackson, 
ang iyang nwebe anyos nga igsoong lalaki. “Si Papa 
makasakay sa karwahe, ug makatabang ka nako sa 
paggiya sa mga toro.”

“Nahadlok ko,” miingon si Sarah sa iyang gamay nga 
tingog. Unom pa lang siya ka tuig, ug gamay kaayo siya 
tan-awon sa lapad nga buko-buko sa toro. Ang kwatro 
anyos nga kaluha mitan-aw ni Mary uban sa katingala.

“Magdali ta og biyahe ug moapas sa atong grupo!” 
Miingon si Mary uban sa pinugos nga kalipay.M
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Sa dugay nga panahon ang pamilyang Wanlass 
mibiyahe og pila ka kilometro, ug dayon pila ka 
mga adlaw. Sa katapusan, bisan si Mary miangkon sa 
kamatuoran.

Ang pundok sa karwahe wala mohulat kanila. Si Mary 
ug ang iyang pamilya kinahanglang mobiyahe paingon 
sa Zion nga mag-inusara.

Ang Suba sa Platte, Nebraska, 1863
“Hooo!” Gibira ni Mary ang rinda, ug mihinay ang 

mga toro. “Ok ra ba ang tanan?” Mitan-aw siya sa iyang 
tulo ka mga manghud, nga nagsakay sa mga toro. 
Mitando sila.

Ang Suba sa Platte anaa sa ilang atubangan, lapad ug 
lapukon. “Unya unsa na karon?” nangutana ang iyang 
manghud nga lalaki, si Jackson. Nuybe anyos lang siya, 
apan nagtabang siya ni Mary sa paggiya sa mga toro. 
Si Papa naghigda sa luyo sa karwahe, masakiton pa 
gihapon tungod sa iyang stroke.

“Dili ta kinahanglan nga motabok 
sa suba,” miingon si Mary. “Apan 
mahimo tang mosubay sa daplin.” 

Walay dalan paingon sa Zion, apan ang suba ang mogiya 
kanila samtang mopaingon sila sa kasadpan. “Hiyaaa!”

Wala masayud si Mary nga ang mga Mormon pioneer 
miagi sa pikas nga daplin sa Suba sa Platte ug miadto 
sa lahi nga agianan. Sa dili pagtabok sa suba, nakasulod 
sila sa Teritoryo sa mga Indian. Dili sila makakita sa 
laing karwahe sa tren sa tibuok nga panaw.

Nagpadayon sila. Paglabay sa pila ka semana, 
nakakita si Mary og usa ka panganod sa abug nga 
nagsingabut. “Hunong,” mihunghong siya sa mga toro 
ug sa iyang kaugalingon. “Hunong.”

Nawala ang abug ug nakita ang gamay nga pundok 
sa mga Indian nga nagsakay og mga kabayo. Usa sa mga 
Indian miadto sa luyo sa karwahe, diin si Papa naghigda.

Mabination ang mga mata sa Indian. “Masakiton ba 
siya?” nangutana siya, nagtudlo ngadto ni Papa.

“Oo,” mitubag og hinay kaayo si Mary. Dunay gitawag 
ang tawo sa iyang sinultihan, ug ang mga lalaki dali nga 
mibiya sama kadali sa ilang pag-abut.

Mitan-aw si Mary sa adlaw. “Manghunong ta dinhi,” 
misulti siya ni Jackson. Gipakanaog niya si Sarah ug 

ang kaluha.
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“Mary, dali tan-awa!” Miingon si Jackson. Ang tawo 
nga may mabination nga mga mata nagpadulong kanila, 
adunay gibitbit nga bug-at nga butang.

“Ihalas nga itik,” miingon siya. “Ug koneho. Alang 
kaninyo.” Mitutok lang si Mary, wala katingog, samtang 
iyang gibutang ang gipatay nga mga hayop sa iyang mga 
bukton. Miyango pag-usab, mibiya siya samtang naa pay 
adlaw.

“Pagkaon!” Misinggit si Mary. “Karne!” Ang gasa sa 
tawo tinud-anay usa ka milagro.

Daghan pang milagro ang nahitabo sa ilang 
pagpanaw. Usa ka panon sa buffalo ang nagpadulong 
nila apan dayon nagbulag-bulag libut sa karwahe, miadto 
sa isig ka kilid niini. Usa ka unos sa balas midala sa usa 
sa mga kaluha ngadto sa suba, apan naluwas ra ni Mary.

Apan lisud gihapon ang biyahe. Matag adlaw ang 
karwahe nagkagusbat, ug ang mga toro ingon og 
gikapoy na. Ang yuta tungason ug batoon. Ang mga 
bukid lisud tabukon. Apan si Mary ug ang iyang pamilya 
hinay-hinayng mipadayon sa unahan.

Mao palang gayud ang ilang pagdulhog gikan  
sa bukid sa dihang nakakita si Mary og usa ka  
tawo nga nagkarwahe paingon nila.

“Tingali makasulti siya kanato sa dalan paingon sa 
Lehi, Utah!” miingon siya ni Jackson. Duna silay uyoan 
nga nagpuyo didto.

“Naa mo sa Echo Canyon, dili kaayo layo sa Walog 
sa Salt Lake,” miingon ang tawo sa dihang nangutana 
siya kon asa sila. “Apan hain man ang uban sa inyong 
pundok?”

Giistoryahan siya sa ilang tibuok istorya, ug ang 
tawo naminaw uban sa katingala. “Mibiyahe kamo 
kapin sa 1,000 ka milya (1,609 km) nga kamo lang?” 
Nagpanglingo siya uban sa pagdayeg. “Usa ka kaisug 
nga babaye. Sultihan ko ikaw sa agianan paingon sa 
Lehi. Duol na lang ka didto.”

“Duol na lang,” mihunghong si Mary sa iyang 
kaugalingon samtang ang tawo midrowing diha sa 
yuta og kinatibuk-ang mapa. Duol na sa Zion. “Tingali 
maabut ra gyud ta didto.”

Si Mary ug ang iyang pamilya naabut ra gyud sa Lehi, 
Utah. Sa wala madugay naminyo siya ug adunay usa ka 
dako nga pamilya nga iyang kaugalingon. Ang iyang 
ehemplo sa hugot nga pagtuo ug kaisug nakapanalangin 
sa daghang katawhan. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Texas, USA.
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Ni Rebecca J. Carlson
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya
“Amumaha among kalag ug pagbati, panalangi-
ning puasa, O nag-ampo mi” ( Himno, nu. 138).

Kini nga istorya nahitabo sa Tonga niadtong 
Mayo 1981.

Si Silioti mipauli gikan sa eskwelahan 
og miagi sa mga punoan sa hinog nga 
mga kapayas ug mga mangga. Dihang 

nakita niya ang mga bunga, nahinumdom 
siya nga gigutom kaayo siya. Nahinumdom 
usab siya nga karon mao ang usa ka espesyal 
nga adlaw. Karon ang tanan sa iyang stake sa 
Tonga nagpuasa alang sa propeta, si Presidente 
Spencer W. Kimball. Ang propeta nasakit ug 
nagkinahanglan og operasyon. Karong gabii 
ang tanan sa stake magkita aron sa pag-ampo 
ug magdungan sa pagtapos sa ilang pagpuasa.

Pag-abut ni Silioti sa iyang balay, napani-
mahoan niya ang giluto sa ‘umu, ang pugon. 
Midaguok ang iyang tiyan. Nalipay si Silioti nga 
karon igo na ang iyang pangidaron aron sa pag-
puasa, apan ang pagpuasa panahon sa tingklase 
mas lisud kay sa pagpuasa sa Dominggo.

Naningkamot si Silioti nga kalimtan kon unsa 
siya ka gutom. Nakakita siya og igsusugnod nga 
kahoy ug nanglimpyo sa mga dahon nga nahu-
log gikan sa tag-as nga punoan sa kulo nga 
milandong sa iyang tugkaran.

“Mosabut ang Langitnong Amahan kon moi-
nom lang ko og gamayng tubig,” naghunahu-
na si Silioti samtang nanghugas siya sa iyang 
mga kamot human sa mga buluhaton. Dayon 
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Gihigugma ni Silioti si Presidente Kimball.  
Gusto niya nga siya mamaayo.

Pagpuasa  
alang 

sa usa ka Propeta
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nakahunahuna siya kon unsa niya ka pinangga si Presi-
dente Kimball. Gusto niya nga maayo na siya pag-usab. 
Mihukom siya nga magpaabut nalang.

Milingkod si Silioti sa balkon ug midat-ol sa iyang  
ulo sa paa sa iyang mama. Gikapoy siya kaayo.

“Mahimo nimong tapuson ang imong pagpuasa  
kon gikinahanglan nimo,” miingon si Mama.

“Apan gusto kong magpuasa,” matud ni Silioti.  
“Makaya ra nako ni.”

Sa dihang mipauli na si Papa gikan sa trabaho, ang 
tanan sa pamilya mitabang sa paghaon sa ‘umu. Ilang 
gikuha ang karning baboy nga giputos sa dahon, ang isda, 
ug ang kulo nga gitunoan. Dayon giputos nila ang pagka-
on og panapton ug gidala kini didto sa hulatanan sa bus.

Nahimamat nila ang ubang mga pamilya diha sa karsa-
da, ang tanan dunay 
ilang kaugalingong 
pagkaon. Nagpahi-
yum silang tanan ug 
nag-istorya samtang 
nanakay sa bus. 
Nakakita si Silioti 
og gamayng luna 
tupad sa iyang Mama. 
Napanimahoan niya 
ang lamian nga pag-
kaon samtang nagbi-
yahe ang bus.

Ngitngit na 
pag-abut sa bus 
didto sa cha-
pel. Sa sulod, 
miuban sa pag-
luhod si Silioti 
sa iyang mga 
ginikanan, iyang 
mga igsoon, ug 
gatusan pa ka 
mga miyembro 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.

Atol sa pag-ampo, kinasingkasing nga nag-ampo 
si Siliote, “Palihug himoa nga mamaayo pag-usab si 
Presidente Kimball.” Nasayud siya nga ang matag tawo 
diha sa lawak nag-ampo alang sa samang butang. Usa 
ka kalma nga pagbati nga nag-ingon kaniya nga OK ra 
si Presidente Kimball.

Pagbuka niya sa iyang mga mata iyang nakita ang mga 
luha diha sa mga nawong sa mga tawo nga naglibut kani-
ya. Kining tanang mga tawo nagpuasa, ug siya mipuasa 
uban kanila. Mahimong lisud kini, apan nahimo niya kini!
Si Presidente Kimball nakalahutay sa iyang pag-opera 
ug miserbisyo isip ang propeta sulod sa upat ka dugang 
nga mga tuig. ◼

Ang tagsulat nagpuyo sa Hawaii, USA.

NGANONG MAG-
PUASA MAN KITA 
UG MAG-AMPO?
“Ang pagpuasa ug pag-ampo mag-
uban gayud. Kon kita magpuasa 
ug mag-ampo uban ang hugot nga 
pagtuo, mas sayon nato madawat ang 
mga tubag sa atong mga pag-ampo 
ug mga panalangin gikan sa Ginoo.”
Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa 
ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad 
(2004), 93.
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Sa Dominggo sa puasa, kasagaran dili kita 
mokaon ug moinum sulod sa duha ka kan-

anan. Ato usab ihatag ang kwarta nga kantidad sa 
atong pagkaon aron matabangan ang mga tawo 
nga nagkinahanglan niini. Gitawag kana og “halad 
sa puasa.” Samtang magpuasa kita, makahinum-
dom kita sa atong mga panalangin, mag-ampo 
alang sa mga tawo, ug mobati nga maduol ngadto 
sa atong Langitnong Amahan. Makasugod kamo 
sa pagpuasa kon kamo ug ang inyong mga gini-
kanan mibati nga andam na kamo. Kon kamo dili 
makahimo sa pagpuasa tungod sa problema sa 
panglawas, makaampo gihapon kamo ug mobati 
sa Espiritu Santo samtang ang uban nagpuasa.

Unsaon nako sa  
pagkahibalo nga naa  

nako sa hustong edad aron 
makasugod sa pagpuasa?
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Maayo magpuasa kon gusto nimo 
nga motabang sa pagpanalangin sa 
uban ug mobati sa Espiritu. Usa ka 
maayo nga panahon sa pagpuasa 
inig human sa imong bunyag.

Eddie O., edad 9, California, USA

Nasayud ko nga husto na ko sa 
edad nga magsugod sa pagpuasa 
kon akong bation nga gusto nako, 
ug ang Espiritu Santo misulti 
kanako nga ako nagbuhat sa sakto 

nga butang. Sa dihang akong gisug-
dan, nahimo nako sa hinay-hinay. Una 

ako magpuasa sa usa ka kan-anan. Dayon 
akong sulayan ang duha.
Anne D., edad 9, Nevada, USA

Makaampo ka ngadto sa Langitnong 
Amahan aron masiguro kon 
kanus-a ka angayng magsugod 
og puasa. Nasayud ko nga ang 
Langitnong Amahan motubag sa 

imong mga pag-ampo.
Liam P., edad 7, Utah, USA

Makahibalo ko nga husto nako 
sa edad tungod kay mabati nako 
gikan sa Espiritu Santo nga nagsul-
ti kanako nga kini ang tukmang 
panahon sa puasa. Ug unya ako 

mangutana sa akong mama ug papa 
kon kana nga pagbati husto ba.

Brooklyn R., edad 7, Auckland, New Zealand

Kon ako mabunyagan, nagtuo ako 
nga andam nakong magsugod sa 
pagpuasa. Makaampo ko sa Langit-
nong Amahan alang sa Iyang tabang 
ug makapangutana Kaniya kanus-a 

ug unsaon nako sa pagsugod.
Brian K., edad 7, Washington, USA
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Gusto kong mosulti kaninyo mahitungod sa duha ka 
batan-ong babaye nga nahibaloan nakong duha ka 

masanagong ehemplo sa pagpaambit sa ebanghelyo. 
Dihang hapit na mag-otso anyos ang among anak nga si 
Nellie, nagpuyo mi sa Switzerland. Excited na si Nellie 
nga mabunyagan. Sa wala pa ang iyang birthday, duna 
mi family home evening kauban sa among higalang si 
Tina. Gitudloan na si Tina sa mga misyonaryo. Apan dili 
siya sigurado kon magpabunyag ba siya.

Human sa among leksyon among gihangyo si Tina 
sa pag-ampo. Dili kaayo kasulti og iningles si Tina, 
mao nga Inintsik ang gigamit niya sa pag-ampo. Wala 
mi makasabut sa iyang gilitok, apan gibati namo ang 
Espiritu dihang nag-ampo siya.

Dayon nianang gabhiona mihangyo si Nellie kon 
siya ug si Tina mahimo bang magpabunyag sa samang 
adlaw. Wala kami masayud unsay bation ni Tina bahin 
niana nga ideya. Apan nagkauyon kaming tanan nga 
manawag lang si Nellie ug mangutana. Sa among kati-
ngala, miingon si Tina oo!

Si Nellie ug Tina nabunyagan nianang katapusan sa 
semana. Dayon giistoryahan mi ni Tina og maanindot 

nga istorya. Mipahinumdom siya namo mahitungod sa 
iyang pag-ampo sa among family home evening. Sa 
iyang pag-ampo mihangyo siya sa Langitnong Amahan 
nga pahibaloon siya kon angay ba siyang magpabunyag. 
Dihang nanawag si Nellie nianang gabhiona, nahibalo 
si Tina nga gitubag sa Langitnong Amahan ang iyang 
pag-ampo.

Ang among higala nga si Jasmine usa usab ka maa-
yong ehemplo kanamo. Si Jasmine 12 anyos. Nahimo 
namong suod nga higala ang iyang pamilya dihang 
namuyo kami sa Middle East. Sa iyang nasud, ang mga 
miyembro sa Simbahan dili mahimong maghisgot bahin 
sa Simbahan ngadto sa uban. Supak kini sa balaod. 
Apan si Jasmine nakahukom nga ipaambit niya ang 
ebanghelyo pinaagi sa pagbuhat sa unsay gihimo ni 
Jesus. Mahimo niyang ipakita ang gugma ug kamabina-
tion ngadto sa uban. Bisan asa moadto o unsay buhaton 
ni Jasmin, maningkamot siya nga sama kang Jesus. Usa 
siya ka sanag nga ehemplo sa uban.

Si Nellie ug si Jasmine mipakita kanamo unsaon nga 
mahimo kaming mga ehemplo ni Jesukristo. Mahimo nato 
kini bisan pila ang atong edad o bisan asa kita nagpuyo. ◼

Ipadan-ag  
ang Inyong  
Kahayag

Ni Elder  
Larry S. Kacher

Sa Seventy
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Ni Amanda Waters
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya
“Pilia ang matarung nga paagi ug magmalipayon. 
Kinahanglan kanunay ako mopili sa matarung”  
(Songbook sa Mga Bata, 82).
“Ikaw ang hago!” Miingon si Mandy. Gihikap niya iyang 

manghud ug dayon milangoy palayo. Ang pamilya ni 
Mandy nagpuyo sa usa ka motel hangtud makabalhin sila 
sa ilang bag-o nga panimalay. Makalingaw ang pagkaon 
og linata sa paniudto nga giinit sa microwave. Ug hapit 
kada adlaw sila maglangoy-langoy sa pool sa motel!

Apan dihay usa ka dili kaayo maayo bahin sa motel. 
Ang opisina sa manager sa motel anaa ra sa ubos sa 
ilang kwarto, ug naghunahuna ang manager nga si 
Mandy ug iyang mga igsoon saba kaayo. “Unsaon man 
nako sa pagpaabang og mga kwarto kon dunay mura og 
mga elepante sa taas?” nangutana siya ni Papa.

Human sa paniudto ang manghud ni Mandy nga si 
Aaron milayat gikan sa katre ug padulong sa salog nga 
pinabundak. Mipakita og kabalaka si Mandy ug mitan-
aw ni Mama.

“Walay maglukso-lukso. Maghinay lang, palihug,” 
miingon si Mama.

Apan ulahi na. Ang telepono mibagting.
“Uh oh,” naghunahuna si Mandy.
Gitubag ni Mama ang telepono. Madungog ni Mandy 

ang iyang pagpangayo og pasaylo ngadto sa manager.
Nanghuyhoy ang abaga ni Mama sa iyang pagbutang 

sa telepono. “Edward ug Mandy,” siya miingon, “kina-
hanglan nakong pakatulgon si Aaron ug Emily. Pwede 
ba dad-on ninyo palihug silang Kristine ug Daniel sa 
gawas aron maglakaw-lakaw?”

Samtang nanglakaw sila paingon sa parkinganan 
sa motel, nakabantay si Mandy og usa ka gamay nga 
butang nga brown diha sa yuta.

Usa kadto ka pitaka. Ug kini adunay kwarta sa sulod!
“Tan-awa, Edward!” miingon siya, nga naggunit sa 

pitaka.
“Atong dad-on dayon ni ngadto sa opisina sa mana-

ger,” miingon si Edward.
Gibati ni Mandy nga naglain iyang tiyan. Nganong 

kinahanglan man nilang dad-on karon gyud dayon? 
Dili ba ni mauli nilang Mama o Papa unya?

Apan nasayud si Mandy sa sakto nga buhaton.
Miabli ang mga bata sa pultahan sa opisina ug maula-

wong misulod. Ang manager nagmug-ot. “Um, nakit-an 
namo ni nga pitaka sa parkinganan,” miingon si Mandy. 
Nagkurog ang iyang kamot samtang iyang gibutang ang 
pitaka sa counter.

Usa ka tawo nga nagbarug sa counter mitan-aw. “Ako 
na,” miingon siya. Iya dayon nga gitan-aw ang sulod sa 
pitaka. “Ug ang tanan naa dinhi. Salamat, mga bata!”

Mitan-aw si Mandy sa manager. Nawala ang iyang 
mug-ot, ug malipayon na ang iyang mga mata.

Human sila mibiya sa opisina, nangutana si Daniel, 
“Magic ba kato nga pitaka?”

“Ngano kaha kadto nga magic?” nangutana si Edward.
“Tungod kay nakapalipay kadto sa mug-uton nga tawo!”
Milingo-lingo si Edward. “Ang pitaka walay magic,” 

miingon siya. “Nalipay siya kay gibuhat nato ang eksakto 
nga butang.”

Adunay usa ka espesyal nga pagbati si Mandy. Wala 
gyud siya nasayud nga ang pagpili sa matarung makapa-
lipay kaayo sa mga tawo.

Pipila ka adlaw human adto, si Mandy ug si Papa 
mibayad sa bill nianang semanaha. Ang manager mipa-
hiyom kang Mandy. Kausa ra siya mitawag sukad nila 
nakaplagan ang pitaka, ug nagpasalamat lamang kanila 
sa pagkamatinuoron. Gibati ni Mandy nga daw nakahi-
mo siya og bag-ong higala.

“Ang pagpili sa matarung magic gayud,” naghunahuna 
si Mandy. Miwara-wara siya sa pagpanamilit, ug mibalos 
sab ang manager. “Ug dili gyud diay siya sige lang og 
mug-ot.” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Nevada, USA.

Pagkamatinuoron

Usa ka adlaw pagka- 
recess, dunay 

nakahulog sa ilang 
kwarta. Ako kining 
gipunit, ug bisan tuod 
ganahan kong mohipos 

niini, ako kining gihatag ngadto sa usa 
sa mga magtutudlo. Nindot ang akong 
gibati tungod kay mipili ko sa matarung. 
Akong nakat-unan nga kon makakita ka 
og butang nga dili imo, ug bisan gana-
han ka ini, ayaw kini og hiposa, tungod 
kay kawat na kana.
Tyler B., edad 7, Oregon, USA
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Gikan sa “Mga Family Councils,” Liahona, Mayo 2016, 63–65.

Unsa ang Family Council?
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Ni Elder  
M. Russell Ballard

Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

Inubanan sa pag-ampo, ang family council mahimong modapit sa presensya sa Manluluwas diha  
sa inyong panimalay. Kini makatabang sa inyong pamilya nga magmalipayon.

Ang family council mao ang usa ka miting sa bisan unsang adlaw sa semana. 
Kini mahimong uban lang nimo ug sa usa ka ginikanan o sa imong tibuok 

pamilya. Kini mao ang panahon nga kamo maka . . .

 Palong sa mga 
electronic devices 
ug motan-aw ug 
maminaw sa  

usag usa.

 Sulti sa inyong 
mga ginikanan 
mahitungod 
sa inyong mga 
kabalaka o 
kahadlok.

 Tanyag og 
tabang sa 
igsoon atol 
sa lisud nga 
panahon.

 Himo og mga 
tumong ug 
isulat kini.
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Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod og templo. (Basaha 
kon unsay nahitabo human napahinungod ang templo sa D&P 110.) Gisultihan usab sa Ginoo si Joseph Smith nga mag-
sugod og eskwelahan aron matudloan ang mga lider sa Simbahan mahitungod sa ebanghelyo. Daghang lalaki niini nga 
eskwelahan manigarilyo o mag-usap og tabako. Si Joseph ug Emma dili ganahan sa aso, ug mga katag sa tabako. Sa 
dihang si Joseph nangutana sa Ginoo unsay buhaton bahin niini, nakadawat siya og pagpadayag nga karon gitawag 
nato og Pulong sa Kaalam. Mabasa ninyo kini sa D&P 89.

Ang Kirtland ug ang Pulong sa Kaalam
M G A  T A W O  S A  K A S A Y S A Y A N  S A  S I M B A H A N
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Guntinga kini nga mga hulagway aron matabangan ka sa pagpaambit  
sa mga istorya sa kasaysayan sa Simbahan!

Makakita ka pa og daghang mga tawo sa kasaysayan sa Simbahan diha sa liahona .lds .org.
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Gipakaon ni Jesus ang Daghang Katawhan
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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Ni Kim Webb Reid

Usa ka adlaw si Jesus gusto nga 
mag-inusara. Misakay siya og sakayan 
ug milawig ngadto sa usa ka awaaw 
nga dapit. Daghang tawo ang misunod 
Kaniya didto.

Si Jesus mitudlo sa katawhan 
ug miayo sa mga masakiton. Sa 
katapusan sa adlaw, ang tanan 
mibati og kagutom. Ang mga 
disipulo ni Jesus gusto nga Siya 
mopalakaw sa mga katawhan 
aron mamalit og pagkaon didto 
sa dakbayan.
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Si Jesus misulti sa Iyang mga disipulo sa pagpakaon 
sa katawhan aron dili na sila mobiya. Apan ang 
mga disipulo adunay lima lang ka tinapay ug duha 
ka isda. Dili kini paigo sa pagpakaon sa tanan.

Gipanalangin ni Jesus ang 
pagkaon ug mipikas-pikas 
niini. Dayon giapud-apod 
kini sa mga disipulo ngadto 
sa mga katawhan. Aduna bay 
igong pagkaon?
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Gikan sa Mateo 14:13–21.

Liboan ka mga bata, babaye ug lalaki mikaon sa pan ug isda. Human 
sa ilang pagpangaon, 12 ka basket nga mga pagkaon ang nahibilin! Usa 
kadto ka milagro. Ang mga milagro mahitabo gihapon sa yuta karon! ◼
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Ganahan Ko nga Mobasa  
sa mga Kasulatan
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Gusto kong mosulti og usa ka 
butang bahin sa katapusang nag-

karwahe sa matag tag-as nga kutay sa 
mga karwahe nga hinayng nagbiyahe 
diha sa kapatagan. . . .

. . . Balik sa katapusan nga nagkar-
wahe, dili sa kanunay nga ilang makita 
ang Kaigsoonan nga nangulo, ug ang 
asul nga kalangitan kanunayng dili nila 
makit-an kay natabunan sa ka baga sa 
nagpanganud nga abug sa dalan. Apan 
sa matag adlaw, sila nga katapusang 
nagkarwahe mipadayon sa unahan, 
luya ug gikapoy, naghapdos ang mga 
tiil, usahay hapit mawad-an na sa kada-
sig, inabagan sa ilang hugot nga pagtuo 
nga ang Dios nahigugma kanila, nga 
ang gipahiuli nga ebanghelyo tinuod, 
ug nga ang Ginoo migiya ug midirekta 
sa Kaigsoonan didto sa unahan. Usahay, 
sila nga naa sa katapusang karwahe 
daklit nakakita, sa dihang ang hugot 
nga pagtuo miabut sa labing lig-on, 
ang himaya sa celestial nga kalibutan, 
apan mora kini og layo ra kaayo, ug ang 
panan-awon daling nahanaw tungod 

sa panginahanglan sa lawas ug kaluya 
ug kawalay kadasig ug usahay ang 
kasagmuyo padayon nilang giantus.

Sa dihang nagkahanap ang panan-
awon, ang ilang mga kasingkasing 
naguol. Apan nag-ampo sila pag-usab 
ug mipadayon, uban sa ginagmayng 
pagdayeg, walay daghang pagdasig, 
ug wala gayuy pasidungog. . . . Apan 
kanang katapusang nagkarwahe anaa 
ang debosyon ug pagkamaunungon 
ug integridad ug, labaw sa tanan, 
hugot nga pagtuo diha sa Kaigsoonan 
ug sa gahum ug kaayo sa Dios. . . .

Busa latas sa abug ug yuta, . . . sila 
miaginud hangtud, nakalabay sa mga 
ganghaan, ang walog miabi-abi kanila 
ug mihatag kanila ug panimalay nga 
kapahulayan. . . .

Apan gatusan niining maligdong 
nga mga kalag sa hugot nga pagtuo 
nga walay pagduha-duha ug talagsa-
ong kahanas nga wala pa miabut sa 
katapusan sa ilang panaw.

Si Brother Brigham [Young] usab 
mitawag kanila sa pagdala sa bandila 

SILA NGA 
KATAPUSANG 
NAGKARWAHE
Nianang katapusang nagkarwahe anaa ang 
debosyon ug pagkamaunungon ug integri-
dad ug, labaw sa tanan, hugot nga pagtuo 
diha sa Kaigsoonan ug sa gahum sa Dios.

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

sa gingharian sa Dios ug mipadala 
kanila aron sa pagpahimutang diha 
sa mga walog, sa duol ug layo, [ang] 
dakong kabukiran nga kapasilongan. 
Mao nga sila mitaud pag-usab sa mga 
yugo sa ilang mga baka ug gipaguyod 
na usab ang ilang mga karwahe, ug 
. . . miaginud ngadto sa bag-ong mga 
walog, usab misalig sa hingpit nga 
hugot nga pagtuo diha sa kaalam ug 
sa balaang paggiya sa ilang Moises. . . .

Ug kining napulo ka liboan, gikan 
sa nag-una hangtud karon, ang 
tanang pinili sa Dios, nakatuman sa 
ilang calling ug kapalaran sa mapa-
inubsanong paagi sama ni Brother 
Brigham ug sa uban, ug ang Dios 
mohatag kanila sa ganti. Sila mga pio-
neer sa pulong ug sa hunahuna ug sa 
buhat ug sa hugot nga pagtuo, gani 
ingon nga sama sila niadtong gitawag 
sa mas taas nga tawag. Sa pagbuhat 
niining mga pamuyo wala gihimo nga 
patago pinaagi sa pipila ka pinili nga 
mga tawo apan pinaagi kini sa dag-
han kaayong mga Mormon pioneer 
gikan sa mga kanasuran, kinsa mia-
but ug naghago, sa matinud-anong 
pagsunod sa ilang balaanong gitawag 
nga mga lider. . . .

Kini nga mapaubsanon apan 
bantugan nga mga kalag, . . . 
Mapainubsanon ako nga mopahinu-
ngod sa akong gugma, akong pagta-
hud, sa akong balaang pagtahud. ◼

Gikan sa usa ka pakigpulong sa kinatibuk-ang 
komperensya sa Oktubre 1947, “Ngadto Kanila 
sa Katapusan nga Nagkarwahe.” LIT
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Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

p. 44

ALANG SA MGA KABATAN-ONAN

PARA SA MGA BATA

p. 50

p. 70

ANG BUGTONG BUTANG NGA  
NAKALUWAS KANAKO
Nag-antus si Shuho og deskriminasyon sa 
kaliwat ug pagsalikway apan nakakaplag 
sa ebanghelyo ug nakakat-on na usab nga 
mosalig sa mga tawo.

LIG-ON  
sa Tibuok Semana

Dapit  
Kapangutan-an

Sa unsang paagi ang sakrament makatabang 
kanimo nga malig-on sa tibuok semana.

Kanus-a ang mga bata magsugod  
sa pagpuasa?


