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Si Joseph F. Smith, 
kinsa nagserbisyo 
isip Presidente sa 
Simbahan gikan sa 
1901 hangtud 1918, 
gipakita dinhi usa ka 
tuig sa wala pa siya 
mamatay sa edad 
nga 80. Ang iyang 
amahan, nga si Hyrum 
Smith, gimartir uban ni 
Joseph Smith niadtong 
1844. Sa edad nga 27, 
si Joseph F. Smith 
giordinahan nga usa 
ka Apostol niadtong 
1866 ni Presidente 
Brigham Young, ug 
nagserbisyo isip 
magtatambag 
ngadto sa upat ka 
mga Presidente sa 
Simbahan. Nakaserbis-
yo isip General 
Authority sulod sa 
52 ka tuig, ang iyang 
daghang mga 
pagtulun- an gimatala 
ubos sa ulohan nga 
Gospel Doctrine. 
Nakadawat usab siya 
sa pagpadayag nga 
narekord sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad 
seksyon 138.

Litrato sa maayong 
kabubuton sa Church 
History Library
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saad: pito ka mga paagi nga gisa-
aran kita og panalipod sa atong 
mga kinabuhi:

MGA DEPARTAMENTO
8 Pagtudlo Diha sa Pamaagi 

sa Manluluwas: Pagpalambo 
sa mga Pagpanaghisgot sa 
Pamilya
Ni Doug Hart

40 Mga Tingog sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw

44 Mga Hulagway sa Hugot nga 
Pagtuo: Josephine Scere

80 Hangtud sa Sunod Natong 
Panagkita: Walay Kahadlok 
uban sa Kawsa ni Kristo
Ni Presidente Joseph Smith
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MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang Kapangu-

lohan: Pagpangita ni Kristo 
Panahon sa Pasko
Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Motabang sa mga Palas- anon 
sa Uban

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO
10 Daygon ang Dios sa  

Kahitas- an
Ni Elder Ronald A. Rasband

16 Katorse ka mga Panghitabo 
sa Pagkatawo ni Jesus
Ni Jessica Griffith

20 Joseph Smith: Kalig- on Gikan 
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Ni Elder Marcus B. Nash
Sama sa ilang gibuhat alang ni 
Propeta Joseph, ang mga mila-
gro moabut kon kita makaila ug 
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28 Makahimo Kita og Mas  
Maayo, Bahin 2: Pagpangita  
sa Inyong Dapit diha sa  
Simbahan ni Jesukristo
Ni Betsy VanDenBerghe
Gibati na ba ninyo nga kamo 
walay labut? Ania ang pipila ka 
mga pamaagi sa pagpangita og 
kasulbaran.

ANAA SA HAPIN
Pagkatawo ni Jesus, ni Bruce Hixson Smith
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46 Mongolia’s Got Talent!
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Manluluwas
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Panahon nga Mahimong  
Misyonaryo
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sa Simbahan: Unsaon nga 
Mobati sa Tinuod nga Diwa 
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Kanunay kong nag- ampo alang 
sa usa ka butang nga importante, 
apan wala ko kahibalo kon naka-
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64 Ang Bisita sa Gabii sa Pasko
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Ni Elder Paul B. Pieper!
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67 Mga Tawo sa Kasaysayan 
sa Simbahan: Ang Simbahan 
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Ni Darcie Jensen Morris
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nga ang paghinulsol maka-
tabang nako nga mobati 
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Liahona nga gita-
go dinhi niini nga 
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Santo motabang 
ninyo nga mahi-
mong buotan nga 

higala?
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Giimbitar kamo sa paghimo og bag- ong buhat sa art alang sa ika- 11 nga Inter-
national Art Competition, giesponsoran sa Church History Museum sa Salt Lake 
City, Utah.

•  Tema: “Mga Pagpamalandong sa Pagtuo,” nadasig sa Salmo 77:11–12. Tanang 
artistic media, estilo, ug kultural nga mga paagi dawaton.

•  Mga petsa sa pagsumiter: Pebrero 1 hangtud Hunyo 1, 2018.
•  Mga edad: Ang mga partisipante kinahanglan 18 anyos o magulang pa.
•  Mga ganti: Pinili sa usa ka jury, ang mga ganti ipahibalo inig Oktubre 2018. Ang 

mapili nga mga salmot ipasundayag sa Church History Museum ug sa online.

Bisitahi ang lds .org/ artcompetition alang sa mga detalye sa mga lagda,  
mga kinahanglanon aron makaapil, ug online registration.

Imbitasyon alang sa mga  
Artist sa Tibuok Kalibutan
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“Akong pagasaysayon ang mga buhat sa Ginoo; Kay akong  
pagahinumduman ang imong mga kahibulongan sa kakaraanan.  

Magapamalandong usab ako sa tanan mong mga buhat, ug  
magayamyam ako sa tanan nga imong gihimo” (Salmo 77:11–12).



4 L i a h o n a

Ngadto sa tanan nga gustong makasabut kinsa kami 
isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, gusto kong 

motanyag og punto sa pagsugod nga gipasabut niining 
upat ka mga pulong: Kami nangita ni Kristo.

Kami nangita nga makat- on mahitungod Kaniya. Aron 
sa pagsunod Kaniya. Aron mahimong mahisama Kaniya.

Kada adlaw sa tibuok tuig, kami nangita Kaniya. Apan 
ilabi na niining panahuna sa tuig—Pasko, kon kami mosa-
ulog sa pagkatawo sa atong hinigugma nga Manluluwas—
ang among kasingkasing mas mohigugma ngadto Kaniya.

Isip kabahin sa atong mga pagpangandam sa pagsaulog 
sa Pasko, atong ikonsiderar kon sa unsa nga paagi nga 
kadtong nagpuyo og duha na ka libo ka tuig ang mila-
bay nakaandam sa malipayong pagdawat sa pag- abut sa 
Manluluwas.

Mga Magbalantay sa Karnero
Wala kaayo kami makahibalo mahitungod sa mga mag-

balantay sa karnero, mao lang nga sila “didto sa sibsiban, 
nga nanagtukaw sa kagabhion sa pagbantay sa ilang mga 
hayop.” 1 Ang mga magbalantay sa karnero sama lang sa 
ordinaryong mga tawo, sama sa daghang buotan nga mga 
tawo kinsa motrabaho kada adlaw aron makakwarta.

Mahimong magrepresentar sila sa mga tawo kinsa, sa 
usa ka higayon, dili aktibong nangita ni Kristo, apan ang 
ilang mga kasingkasing nausab sa dihang ang kalangitan 
nabukas ug si Kristo mipahayag ngadto kanila.

Kini mao sila, human makadungog sa tingog sa langit-
nong mga mensahero, diha- diha miadto sa Betlehem sa 
kagustohan nga makakita.2

PAGPANGITA NI KRISTO  
PANAHON SA PASKO

Ang mga Mago
Ang mga Mago mga eskolar kinsa nagtuon sa pag- abut sa 

Mesiyas, ang Anak sa Dios. Pinaagi sa ilang kahibalo, ilang 
nailhan ang mga timailhan nga nagtudlo sa Iyang pagkata-
wo. Sa dihang nahibaloan na nila kini, mibiya sila sa ilang 
mga panimalay ug mibiyahe paingon sa Jerusalem, nagpa-
ngutana, “hain ba ang gianak nga Hari sa mga Judio?” 3

Ang ilang kahibalo ni Kristo dili pinaagi sa pagka- 
eskolar. Sa dihang nakita nila ang mga timailhan sa Iyang 
pagkatawo, milihok sila. Milakaw sila aron sa pagpangita 
ni Kristo.

Ang mga Mago mahimong magrepresentar niadtong kin-
sa nangita ni Kristo pinaagi sa pagkat- on ug pagtuon. Ang 
ilang debosyon sa kamatuoran sa katapusan migiya nila sa 
pagpangita ni Kristo ug pagsimba Kaniya isip Hari sa mga 
hari, ang Manluluwas sa katawhan.4

Simeon ug Ana
Sila si Simeon ug Ana mahimong magrepresentar niad-

tong kinsa nangita ni Kristo pinaagi sa Espiritu. Kining 
talagsaong mga tawo hilabihan ka relihiyoso ug, pinaagi sa 
pagpuasa ug pag- ampo ug pinaagi sa debosyon nga pag-
pakabuhi ug pagkamasulundon, naghulat nga madasigon 
nga makakita sa adlaw sa pag- anhi sa Anak sa Dios.

Pinaagi sa pagkamatinud- anon, pagpaubos, ug hugot 
nga pagtuo, mapailubon silang nagbantay sa pag- anhi sa 
Manluluwas.

Sa katapusan, ang ilang pagkamatinud- anon gigantihan 
sa dihang gipakita ni Maria ug Jose ang bata ngadto kanila 
kinsa sa umaabut mopas- an sa mga sala sa kalibutan diha 
sa Iyang Kaugalingon.5

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

Ni Presidente  
Dieter F. Uchtdorf
Ikaduhang Magta-
tambag sa Unang 
Kapangulohan
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PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE

Unsaon nato nga mas makapangita ni Kristo, sumala sa gisugyot ni 
Presidente Uchtdorf? Mahimo ninyong awhagon ang inyong mga 

gitudloan sa pagpangutana sa ilang kaugalingon, “Sa unsa nga paagi nako 
gipangita si Kristo?” Ikonsiderar ang pagdapit kanila sa pagsugod sa pag-
pakigbahin giunsa nila sa matag usa ang pagpangita ni Kristo atol sa pana-
hon sa ilang inadlaw nga pagtuon sa kasulatan. Mahimo usab tan- awon 
ninyo sa Mormon .org Video sa Pasko uban niadtong inyong gitudloan ug 
dapiton sila sa pag- apil niining tinuig nga oportunidad sa pagpangita ni 
Kristo pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun- an.

Ang mga tumutuo diha sa mga 
Nephite ug mga Lamanite

Ang makapatandog nga istorya kon 
sa unsa nga paagi nga ang mga tumu-
tuo sa Bag- ong Kalibutan nagbantay 
sa mga timailhan sa pagkatawo sa 
Manluluwas makita diha sa Basahon 
ni Mormon.

Nakahinumdom mo nga kadtong 
kinsa adunay hugot nga pagtuo ni 
Kristo gibiay- biay ug gigukod. Ang 
kahibalo sa kalibutan nianang pana-
huna miakusar sa mga tumutuo sa 
pagpadayon sa pagsuporta sa binuang 
nga mga pagtuo- tuo. Gani, ang dili 
mga tumutuo bokal kaayo sa ilang 
pagbiay- biay nga maoy nakaingon sa 
“dako nga kasamok” sa yuta (3 Nephi 
1:7). Biay- biayon nila kadtong kinsa 
nagtuo nga ang Manluluwas matawo.

Ang ilang kasuko ug kapungot 
midako pag- ayo nga gusto na kaayo 
nila nga pamatyon kadtong nagtuo 
sa Manluluwas. Ang Basahon ni  
Mormon nagrekord sa makapaukyab 
nga kasulbaran.6

Ang mga tumutuo kinsa nagpu-
yo niining higayuna nagrepresentar 
niadtong kinsa nangita ni Kristo bisan 
kon ang uban mokatawa, mobiay- 
biay, ug manginsulto. Nangita sila ni AD

LA
W

 S
A 

KA
LIP

AY
 U

G
 K

AL
O

O
Y,

 G
IH

IM
O

 N
I S

AR
A 

W
AD

DO
UP

S 
M

O
RG

AN
, S

A 
M

AA
YO

NG
 K

AB
UB

UT
- O

N 
SA

 C
HU

RC
H 

HI
ST

O
RY

 M
US

EU
M



6 L i a h o n a

Nagbantay ni Jesus

Daghang mga tawo ang 
nagbantay ug naghulat nga 

matawo si Jesus. Karon nagban-
tay ug naghulat kita Kaniya nga 
mobalik! Makaandam kita  
pinaagi sa pagkat- on mahi-
tungod ni Jesus ug mosunod 
Kaniya. Unsaon ninyo sa pagsu-
nod ni Jesus? Isulat ang inyong 
mga ideya sa mga bitoon.

Kristo bisan kon ang uban mosulay 
sa paghingalan kanila nga walay 
kabangkaagan, walay kahibalo, o 
ignorante.

Apan ang kasuko sa uban wala 
makapahigawad sa matinud- anong 
mga tumutuo sa pagtinguha ni  
Kristo.

Kami Nangita ni Kristo
Sa tibuok tuig, ug tingali ilabi na 

niining panahon sa Pasko, makahatag 
kanato kini og kaayohan sa makausa 
sa pagpangutana pag- usab sa pangu-
tana “Sa unsa nga paagi nako gipangi-
ta si Kristo?”

Atol sa malisud nga panahon sa 
iyang kinabuhi, ang bantugan nga 
Haring David misulat, “O Dios, ikaw 
mao ang akong Dios, mangita ako 
kanimo sa dakong kakugi.” 7

Tingali kini nga kinaiya sa pagpangi-
ta sa Dios mao ang usa sa mga rason 
nga si David gihulagway nga tawo 

nga tukma sa kasingkasing sa Dios.8
Atol niining panahon sa Pasko ug 

sa tibuok tuig, hinaut nga sa atong 
mga kasingkasing ug mga kalag 
pangitaon nato ang atong hinigug-
ma nga Manluluwas, ang Prinsipe 
sa Kalinaw, ang Usa nga Balaan sa 
Israel. Tungod niini nga tinguha, 
sa dakong bahin, nagpasabut dili 
lamang kinsa kita isip mga miyembro 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 

Santos sa Ulahing mga Adlaw apan 
mas labaw pa kon kinsa kita isip mga 
disipulo ni Kristo. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Lucas 2:8.
 2. Tan- awa sa Lucas 2:15
 3. Tan- awa sa Mateo 2:1–2
 4. Tan- awa sa Mateo 2:11
 5. Tan- awa sa Lucas 2:22–38.
 6. Tan- awa sa 3 Nephi 1.
 7. Salmo 63:1
 8. Tan- awa sa Mga Buhat 13:22
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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

Tun- i sa mainampuong paagi 
kining materyal ug tinguhaa ang 
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  
kinabuhing dayon?

“Gilibutan kita niadtong nangi-
nahanglan sa atong pagtagad, 
atong pagdasig, atong suporta, 
atong paghupay, atong kama-
bination” miingon si Presidente 
Thomas S. Monson. “Kita ang 
mga kamot sa Ginoo dinhi sa 
yuta, uban sa mando nga moser-
bisyo ug motabang sa Iyang mga 
anak. Nagdepende Siya sa matag 
usa kanato.” 1

Si Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, miingon: “Ang 
dakong kausaban nagsugod 
sa inyong kasingkasing dihang 
mianhi kamo sa Simbahan. 
Nakigsaad kamo, ug nakadawat 
og saad nga misugod sa pag- 
usab sa inyo gyung kinaiya. . . .

“. . . Misaad mo nga tabangan 
ninyo ang Ginoo nga mapagaan 
ang ilang mga palas- anon ug 
mahupay. Gihatagan kamo sa 
gahum aron makatabang nga 
mogaan kana nga mga palas- 
anon dihang nadawat ninyo 
ang gasa sa Espiritu Santo.” 2

“Tinguha natong gamiton 
ang kahayag sa ebanghelyo aron 
makita ang uban sama sa pagtan- 
aw sa Manluluwas—uban sa 

kalooy, paglaum, ug gugmang 
putli,” miingon si Jean B.  
Bingham, Kinatibuk- ang Presi-
dente sa Relief Society. “Moabut 
ang adlaw nga may kompleto na 
kitang panabut sa kasingkasing 
sa uban, ug magpasalamat nga 
gikaloy- an kita—sama sa atong 
paghatag og manggiloy- ong mga 
hunahuna ug pulong ngadto sa 
uban atol niining kinabuhia. . . .

“Ang atong obligasyon ug pri-
bilehiyo mao ang paghangop sa 
kalamboan diha sa tanan sam-
tang maningkamot kita nga mas 
mahisama sa Manluluwas.” 3

Sa atong pagtabang sa mga 
palas- anon sa uban ug motuman 
sa atong mga pakigsaad, mas 
mamatikdan nato ang gahum sa 
pag-ayo ni Jesukristo. Si Elder 
Jeffrey R. Holland sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Aposto-
les mitudlo: “Kon hunahunaon 
ang dili daling sabton nga Pag-
kamatay sa krus ug Pag- ula, ako 
mosaad kaninyo nga siya dili 
makaako nga motalikod kanato 

Motabang 
sa mga  
Palas- anon 
sa Uban

Ikonsiderar 
Kini

Sa unsa nga 
paagi nga 
ang pagta-

bang sa mga 
palas- anon 
sa uban ug 

pagtuman sa 
atong mga 
pakigsaad 

makaabli sa 
paagi nga 
ayuhon ni 
Jesukristo 
ang uban?

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Thomas S. Monson, “Moserbisyo sa 

Ginoo Inubanan sa Gugma,” Liahona, 
Peb. 2014, 4.

 2. Henry B. Eyring, “Ang Maghuhupay” 
Liahona, Mayo 2015, 18.

 3. Jean B. Bingham, “Akong Dad- on 
ang Kahayag sa Ebanghelyo sulod 
sa Akong Panimalay,” Liahona, 
Nob. 2016, 6, 8.

 4. Jeffrey R. Holland, “Mga Butang nga 
Guba Mahimong Ayohon,” Liahona, 
Mayo 2006, 71.

karon. Dihang miingon siya 
ngadto sa mga kabus sa espiritu, 
‘Umari ka kanako,’ Siya nagpa-
sabot nga Siya nahibalo unsaon 
paglingkawas ug Siya nahibalo 
unsaon nga malangit. Siya nahi-
balo niini tungod kay Siya naka-
agi na niini. Siya nahibalo sa 
agianan; sa pagkatinuod, tungod 
kay Siya mao ang dalan.” 4

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 25:40; Mga Taga- Galatia 6:2; 
Mosiah 2:17; 18:8–9  
reliefsociety .lds .org

Hugot nga  
Pagtuo  

Kahupayan  
sa Pamilya
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Pagpalambo sa mga  

Sa unsang paagi nga 
atong matabangan ang 
atong mga anak nga 
mas aktibo nga magkat- 
on sa ebanghelyo?

Ni Doug Hart

Kaniadto, ang akong asawa ug 
ako nabalaka sa gipakita nga 
kinaiya sa among pipila ka tin- 

edyer nga mga anak atol sa pagtuon 
sa kasulatan sa pamilya, sa mga family 
home evening, ug bisan sa among 
impromptu, nga one- on- one nga 
panag- istoryahanay kabahin sa ebang-
helyo. Nakahimo ra sila og minimum 
nga sumbanan sa pagkat- on—pisikal 
nga presensya, panagsa nga eye- 
contact, ug usa ka pulong nga tubag—
apan dili sila aktibo nga nagkat- on.

Nasayud kami nga aron sila maka-
angkon og lig- on nga pagpamatuod 
ug sa pagsinati og lawom, personal 
nga pagkakabig pinaagi sa gahum 

sa Espiritu Santo, kinahanglan nga 
mobuhat pa sila og dugang. Ang 
Manluluwas gusto nga ang Iyang mga 
disipulo dili lang maminaw sa Iyang 
mga pulong—gusto Siya nga buhaton 
nila ang Iyang mga pagtulun- an uban 
sa hugot nga pagtuo (tan- awa sa Pag-
tudlo sumala sa Pamaagi sa Manlulu-
was [2016], 30).

Usa ka gabii nakigsulti kami nila 
mahitungod sa among mga pagbati. 
Ang among tuyo mao ang pagtambag 
nila pinaagi sa panag- istorya nga gini-
yahan sa Espiritu. Hinoon, ang among 
panag- istorya, dali nga nahimong usa 
ka wali. Ang anak namong mga lalaki 
nakadungog sa among mensahe, apan 
ang ilang mga hunahuna ug kasingka-
sing nagpabilin nga wala maapektahi.

Kana nga kasinatian nakapasamok 
namo, mao nga ang akong asawa 
ug ako namalandong unsaon namo 
pagtabang ang among mga anak nga 
ganahan sa ilang pagkat- on sa ebang-
helyo, magdasig nila sa paglihok imbis 
palihokon pinaagi sa among mga 
pagsulti ug mga wali. Ang among mga 

pangutana nakagiya namo sa paghimo 
og usa ka plano gikan sa pagsiksik sa 
mga kasulatan, sa mga pulong sa mga 
propeta sa ulahing mga adlaw, ug sa 
ubang mga kapanguhaan sa Simbahan 
kalabut sa pagtudlo ug pagkat- on. Ang 
among plano nga mabasa:
Naggiya sa Among mga Anak nga 
Tinguhaon ang Espiritu Santo sa 
mga Panaghisgot sa Pamilya

Pagpalambo og gugma ug pag-
tahud. Ang gugma mopahumok sa 
mga kasingkasing. Ang pagpadayag 
sa gugma makatabang sa pag- andam 
sa among mga anak alang sa implu-
wensya sa Espiritu Santo. Makaamuma 
usab kini sa ilang tinguha ug kaandam 
sa pag- apil sa aktibo, espirituhanon 
nga pagkat- on. Ang pagtahud sa 
among mga anak pinaagi sa pagpa-
minaw sa ilang mga hunahuna ug 
mga pagbati makatabang nila nga mas 
mobati nga luwas ug mas andam nga 
mopakigbahin unsay ilang gibati.

Pagtudlo pinaagi sa Espiritu. Ang 
pag- obserbar ug pagpaminaw pag- ayo 
sa atong mga anak makaandam nato sa 
pag- ila pinaagi sa Espiritu unsay sunod 
nga isulti, unsay ipangutana, o unsa 

Pagpanaghisgot  

P A G T U D L O  S U M A L A  S A  P A M A A G I  S A  M A N L U L U W A S
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nga imbitasyon ang ihatag nga mogiya 
nila sa pagtinguha sa impluwensya sa 
Espiritu Santo sa ilang pagkat- on.

Lig- unon ang matag panaghisgot 
pinaagi sa pulong sa Dios. Samtang 
ang pagpakigbahin sa atong kauga-
lingong hunahuna ug mga opinyon 
mahitungod sa ebanghelyo makata-
bang, ang mga kasulatan ug ang mga 
pulong sa mga propeta sa ulahing 
mga adlaw sa kasagaran makahatag 
og mas lawom, mas gamhanan nga 
koneksyon ngadto sa Espiritu (tan- 
awa sa D&P 84:45).

Himoa ang Manluluwas nga mao 
ang basehanan sa tanang mga panag-
hisgot nga sentro sa ebanghelyo. Ang 
kaimportante ug gahum moabut sa 
atong panaghisgot kon ang atong mga 
anak makasabut unsay atong gihisgu-
tan kalabut sa Manluluwas ug sa Iyang 
Pag- ula, “ang pinakagamut sa doktrina 
sa Kristiyano” (Boyd K. Packer, “The 
Mediator,” Ensign, Mayo 1977, 56).

Pangutana og makadasig nga mga 
pangutana. Ang epektibo nga mga 
pangutana mogiya sa atong mga anak 
nga makasabut sa kamatuoran ug 
pagsabut sa direktang paagi gikan sa 
mga kasulatan ug mga pulong sa mga 

propeta uban sa tabang sa Espiritu. 
Unsay ilang makat- unan nianang paa-
giha mas dako og kahulugan ngadto 
nila kay sa atong pinakaklaro nga mga 
pagpasabut sa sama nga materyal.

Awhaga ang mga sakop sa pamilya 
sa pagpakigsulti. Kon ang atong mga 
anak mogamit sa ilang kaugalingong 
mga pulong sa pagpadayag sa unsay 
ilang nakita, gihunahuna, o gibati, nag-
imbitar sila sa Espiritu Santo sa pag-
tabang nila unsay isulti ug unsaon sa 
pagsulti niini. Kana nga proseso maka-
tabang nila nga mas klaro nga makaki-
ta ug makasabut unsay gusto sa Ginoo 
nga ilang makat- unan ug bation.

Pagmapailubon! Ang Espiritu Santo 
motabang sa atong mga anak sam-
tang sila mangita diha sa ilang mga 
hunahuna ug mga kasingkasing sa 
kamatuoran ug pagsabut. Kinahanglan 
nga atong batukan ang tintasyon sa 
pagputol sa ilang pagpangita pinaagi 
sa pagbalda nila sa atong personal nga 
mga opinyon ug sa atong gituohan 
nga mga solusyon.

Pagtudlo pinaagi sa ehemplo. Ang 
pagpaningkamot sa pagkat- on ug 
pagsunod sa ebanghelyo sa samang 
paagi nga atong gihangyo sa atong 
mga anak makatabang nato nga 
maangkon ang suporta ug giya sa 
Espiritu sa atong mga panaghisgot.

Samtang naningkamot kita sa 
pag- implemintar sa atong plano, 
nagkat- on kita nga ang pagdapit sa 
impluwensya sa Espiritu Santo sa 
atong mga panaghisgot sa pamil-
ya magkinahanglan og praktis ug 
panahon. Apan magdumili kita nga 
mawad- an og paglaum o mohunong. 
Sa miaging gabii lang, ang among 10 
anyos nga anak nga babaye, naaghat 
sa usa ka bersikulo gikan sa Basahon 
ni Mormon nga among gibasa isip 
pamilya, sinserong nangutana, “Unsa-
on ninyo sa pagkat- on pinaagi sa 
Espiritu Santo?” Mipahiyom ko. Nasa-
yud ko nga duna mi padulngan! ◼
Ang tagsulat nagserbisyo karon isip presi-
dente sa misyon sa Brazil Curitiba Mission.
Ang bag- ong sumbanan sa pagtudlo, Pagtudlo 
sumala sa Pamaagi sa Manluluwas, naglakip og 
mga sugyot alang sa pagtudlo og mga tin- edyer 
ug mga bata. Tan- awa sa teaching .lds .org.

sa Pamilya
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Pito ka gatus ka tuig sa wala pa matawo si Jesukristo didto sa Betlehem sa 
Judea, si propeta Isaias mipahayag, “Ania karon, usa ka ulay manamkom, 
ug magaanak og usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon ang iyang ngalan 

Emmanuel” (Isaias 7:14).
Si Haring Benjamin, 125 ka tuig sa wala pa matawo ang Manluluwas, nanagna, 

“Ug siya pagatawgon og Jesukristo, ang Anak sa Dios, ang Amahan sa langit ug sa 
yuta, ang Tiglalang sa tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan; ug ang iyang 
inahan pagatawgon og Maria” (Mosiah 3:8).

Ang adlaw sa wala pa matawo ang batang si Jesus, si Nephi, ang anak nga lalaki 
ni Nephi, nakadungog og tingog nga nag- ingon, “Pagkaugma moabut Ako diha sa 
kalibutan” (3 Nephi 1:13).

Pagkasunod adlaw, tabok sa kadagatan, ang batang si Kristo natawo. Dili ikapa-
ngutana nga ang iyang inahan, nga si Maria, nahingangha sa iyang bag- ong nahi-
mugsong anak, ang Bugtong Anak sa Amahan diha sa unod.

Sa bungtod sa Judea nga naglibut sa Betlehem, misulti si Lucas nato, ang mga 
magbalantay sa karnero didto sa sibsibanan (tan- awa sa Lucas 2:8). Kining mga 
magbalantay sa karnero “makiangayon ug balaan nga mga tawo” (tan- awa sa Alma 
13:26) kinsa mosaksi sa bata nga si Kristo.

“Ug, mitungha kanila ang usa ka manolunda sa Ginoo, ug ang himaya sa Ginoo 
misidlak libut kanila: ug sila giabut og dakong kalisang.

“Apan ang manolunda miingon kanila, Ayaw na kamo kalisang; kay tan- awa, gidad- 
an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay nga magaabut sa tanang mga tawo.

Ni Elder  
Ronald A. Rasband
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles Daygon ang Dios  

sa Kahitas- an
Kon kita makigtambayayong uban sa Ginoo—motuman 
sa iyang gusto, mobayaw niadtong naglibut kanato—kita  
nagsaksi nga Siya buhi ug nga Siya nahigugma kanato.
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“Kay alang kaninyo natawo karon sa lungsod ni David 
ang Manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo.

“Ug sa kalit diha uban sa manolunda ang usa ka langit-
nong panon nga nanagdalayeg sa Dios, ug nanag- ingon,

“Himaya sa Dios sa kalangitan, ug sa yuta panagdait sa 
mga tawo, nga iyang gikahimut- an” (Lucas 2:9–11, 13–14).

Hunahunaa kana nga talan- awon sa Judea—ang panga-
nod napuno sa kahayag sa talagsaong bitoon ug mga awit 
gikan sa langit nga nagpaila niining importanting hitabo. 
Ang mga magbalantay sa karnero dayon miadto “nga 
nanagdali” (Lucas 2:16) aron makita ang bata nga naghigda 
sa pasungan. Ug wala madugay ilang “gipanugilon” (Lucas 
2:17) unsay ilang nakita ug nadungog.

Matag tuig sa Pasko idugang nato ang atong saksi ngad-
to sa mga saksi sa mga magbalantay sa karnero—nga si 
Jesukristo, ang literal nga anak sa buhing Dios, miabut 
sa usa ka bahin sa yuta nga atong gitawag nga Balaan 
nga Yuta.

Ang mga magbalantay sa karnero matinahurong miduol 
sa kwadra aron mosimba sa Hari sa mga hari. Unsaon man 
nato pagsimba Kaniya niining panahona? Walay hunong 
nga pag- shopping? Magkapuliki sa paghimog dekorasyon 
ug pagpamutos? Mao ba kana ang atong pahinungod sa 
atong Manluluwas? O magdala kita og kalinaw sa masulub- 
ong kasingkasing, panagdait niadtong nagkinahanglan og 
mas taas nga katuyoan, himaya sa Dios sa atong kaandam 
sa pagbuhat sa Iyang gusto?

Si Jesus miingon. “Dali, sunod kanako” (Lucas 18:22).
Ang ebanghelyo ni Jesukristo, gipahiuli pinaagi ni  

Propeta Joseph Smith, nadunggan sa mga tumutuo sa tibu-
ok kalibutan. Akong nasaksihan ang pahinungod niadtong 
mihangup sa Iyang sagradong pulong gikan sa mga isla 
sa dagat ngadto sa halapad nga Russia kinsa midawat sa 
sagradong pulong sa Manluluwas.

Ang Mensahe sa Pasko
Uban sa unang mga Santos nga nagpundok sa Zion mao 

si Hannah Last Cornaby, kinsa nanimuyo sa Spanish Fork, 
Utah, USA. Sa malisud nga unang mga adlaw sa gipahiuli 
nga Simbahan, ang Pasko usahay mailhan sa mahal nga 
orange o gikulit nga dulaan, o tingali rag doll—apan dili 
pirme. Si Hannah misulat pagka- Disyembre 25, 1856:

“Miabut ang Gabii sa Pasko ug ang akong pinanggang 
mga anak, nga dunay binata nga pagtuo, mibitay sa ilang 
medyas, naghunahuna kon [kini] ba [masudlan]. Nasubo 
ko, pero wala nako nila gipakita ug mipasalig ko nila nga 
dili sila makalimtan; ug natulog sila nga malipayong nagpa-
abut sa buntag.

“Walay bisan unsa nga pangpatam- is, wala ko masayud 
unsay buhaton. Apan kinahanglan dili sila masagmuyo. 
Naghunahuna dayon ko sa kalabasa sa balay nga akong 
gilat- an ug gikuha ang sabaw, nga dihang napabukalan og 
pila ka oras, nahimong tam- is nga syrup. Niini, ug gamayng 
rekado, nakahimo ko og gingerbread dough, nga, dihang 
nahiwa sa lainlaing desinyo, ug naluto sa skillet, (wala koy 
stove) gisudlan ang ilang medyas ug nakapahimuot nila 
sama sa sagad nga mga lamiang kendi.” 1

Ang tinuorayng kahulugan niining istorya mao ang asoy 
sa usa ka inahan nga nagpulaw nga wala gani oven para 
mapasayon ang iyang buhat. Apan mapasaligon siya nga 
mahatagan og kalipay ang iyang mga anak, aron masupor-
tahan ang ilang pagtuo, aron makapamatuod diha sa ilang 
balay nga, “Malipayong adlaw!” Maayo ang tanan!” 2 Dili ba 
mao kana ang mensahe sa Pasko?

Mitudlo si Presidente Thomas S. Monson: “Ang atong 
mga oportunidad sa paghatag sa atong mga kaugalingon sa 
pagkatinuod walay kinutuban, apan aduna usab kini kata-
pusan. Adunay mga kasingkasing nga angayang mapama-
ya. Adunay mabinationg mga pulong nga angayang isulti. 
Adunay mga gasa nga angayng ihatag.” 3

Kon makigtambayayong kita sa Ginoo—magbuhat sa 
Iyang gusto, modasig niadtong naglibut nato—nagasaksi 
kita nga Siya buhi ug nga Siya nahigugma nato, bisan unsa 
pa may atong temporal nga mga hagit.

Human ang Scottish nga kinabig nga si John Menzies 
Macfarlane nagpasakop sa Simbahan uban sa iyang biyu-
dang inahan ug igsoon, silang tulo mibiyahe ngadto sa 
Salt Lake City niadtong 1852. 18 anyos ang iyang edad. 
Sa milabay nga katuigan, nahimo siyang surveyor, buil-
der, gani district judge, apan ang iyang musika ang naka-
pailado niya.

Iyang giorganisar ang iyang unang choir sa Cedar City, 
Utah ug midala sa iyang banda libut sa southern Utah. 
Human sa pasundayag sa St. George, si Elder Erastus Snow 
(1818–88), usa ka Apostol ug lider sa kolonya, midasig ni 
John nga mobalhin ngadto sa St. George ug ikuyog ang 
iyang pamilya ug musika uban niya.

Lisud kaayo ang panahon niadtong 1869, ug si Elder 
Snow mihangyo ni Brother Macfarlane nga mopasunda-
yag og programa sa Pasko nga modasig sa espiritu sa mga 
tawo. Si Brother Macfarlane ganahan og bag- o ug maayong 
piyesa sa musika alang sa kalihokan. Apan bisan giunsa 
niya og sulay pag- compose, walay nahitabo. Nag- ampo 
siya alang sa inspirasyon ug nag- ampo pag- usab.

Dayon, usa ka gabii, iyang gipukaw ang iyang asawa 
ug mituaw, “Duna na koy mga pulong alang sa awit, ug 
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duna na sab koy musika!” Dali siyang miadto 
sa keyboard sa ilang organ ug mitugtug sa 
tuno, misulat niini samtang ang iyang asawa 
naggunit sa nag- awup- awop nga suga sa 
gamayng pabilo nga naglutaw sa grasa. Ang 
mga pulong ug musika miabut:

Sa layong patag sa Judea,
Nadunggan awit sa himaya
Daygon ang Dios
Daygon ang Dios
Daygon ang Dios sa kahitas- an.
Ug kalinaw sa yuta!
Pagdait ipakita! 4

Si Brother Macfarlane wala pa gayud 
makaadto sa Judea aron makita kanang kapa-
tagan nga mas pareho sa batoon nga kilid sa 
kabungturan, apan ang dinasig nga mensahe 
sa iyang musika miabut gikan sa iyang kalag 
isip saksi sa pagkahimugso sa Manluluwas 
didto sa Betlehem, usa ka sinugdanan nga 
mousab sa kalibutan sa kahangturan.5

Si John Menzies Macfarlane mipamatuod 
ni Jesukristo pinaagi sa iyang musika, ug si 

Hannah Last Cornaby mipamatuod ni Kristo 
pinaagi sa pagserbisyo sa iyang mga anak. 
Kita usab makaserbisyo sa Ginoo ug maka-
saksi Kaniya pinaagi sa yanong mga buhat 
sa pagkadili hakog. Kita usab makahimo sa 
kalainan sa atong mga pamilya, sa atong mga 
ward, sa atong mga trabahoan, ug sa atong 
ubang mga bahin sa responsibilidad.

Paghimo og Kalainan
Usa ka yanong paagi nga kita makahimo 

og kalainan mao ang pag- apil sa tinuig nga 
kampanya sa Simbahan sa social media. Ang 
kampanya gidisenyo sa pagtabang sa mga 
Santos—ug sa mga anak sa Dios sa tibuok 
kalibutan—nga mo- focus sa Manluluwas. 
Niining tuiga ang Simbahan nagpasiugda og 
laing paningkamot sa pagsaulog sa pagkata-
wo ni Kristo ug sa pag- awhag sa mga tawo sa 
pagsunod Kaniya pinaagi sa pagserbisyo sa 
uban panahon sa Pasko.

Balikon sa Simbahan ang malampusong 
tema sa miaging tuig: “Mahimong Kahayag 
sa Kalibutan” (tan- awa sa Mormon .org). Ang 
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Ang akong igsoong babaye mihimo og maanindot nga habol nga gitawag kini og “Pangalan 
labaw sa Tanang mga Pangalan” Ang habol adunay 26 ka mga pangalan ni Jesukristo.
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tema gikan sa Juan 8:12, nga mabasa, “Ug kanila si Jesus 
misulti pag- usab nga nag- ingon, Ako mao ang kahayag 
alang sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili gayud 
magalakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kaha-
yag nga magahatag og kinabuhi.”

Ang kampanya naglakip sa espesyal nga kalendaryo ug 
may kalabutan nga mga bersikulo sa kasulatan nga nag-
hatag og mga ideya alang sa mga tawo nga moserbisyo ug 
mopakigbahin sa kahayag sa Pasko.

“Matag usa kanato mianhi sa yuta nga gihatagan sa 
Kahayag ni Kristo,” miingon si Presidente Monson. “Sa 
atong pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas ug magpuyo 
sama sa Iyang pagpuyo ug sa Iyang pagtudlo, kana nga 
kahayag mosanag diha sa atong kaugalingon ug modan- ag 
sa dalan alang sa uban.” 6

Mailhan nato ang Manluluwas pinaagi sa pagbuhat 
unsay Iyang gibuhat. Samtang magserbisyo kita sa uban, 
gidala nato sila—ug ang atong mga kaugalingon—paduol 
ngadto Kaniya.

“Pangalan Labaw sa Tanang mga Pangalan”
Panahon sa Pasko, mingawon kaayo ko sa among 

gamay nga apo nga si Paxton. Natawo nga dunay talag-
saon nga genetic disorder, si Paxton nag- antus sa dili 
maihap nga mga problema sa panglawas. Ang Langitnong 
Amahan mitudlo sa among pamilya og daghang espesyal 
ug malumo nga mga leksyon panahon sa tulo ka mubo 
nga mga tuig ni Paxton nga mipanalangin sa among 
kinabuhi.

Ang akong igsoong babaye, nga si Nancy Schindler, 
naghimo og habol agig pasidungog ni Paxton. Gitawag 
niya kini og “Pangalan labaw sa Tanang mga Pangalan” 
Ang habol adunay 26 ka mga pangalan ni Jesukristo—mga 
pangalan nga nagsugod sa mga letra nga A hangtud Z. Ang 
habol ang nagpahinumdom nako sa mahimayaong panag-
kita sa pamilya sa umaabut uban ni Paxton nga nahimong 
posible pinaagi sa pag- antus, sakripisyo, ug Pagkabanhaw 
sa Manluluwas.

Ang habol nakadasig nako sa pagsugod sa pagtuon sa 
mga pangalan ni Jesukristo sumala sa gipadayag sa mga 
kasulatan. Ang pagpangita sa Iyang mga pangalan nahi-
mong kabahin sa akong personal nga pagtuon sa kasula-
tan. Nakakita na ko og gatusan ka pangalan sa Manluluwas.

Usa sa akong mga responsibilidad isip miyembro sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sumala sa 
gipahayag sa Doktrina ug mga Pakigsaad, mao ang pagpa-
matuod kabahin ni Jesukristo. Ang Doktrina ug mga Pakig-
saad namahayag, “Ang napulog duha ka tigpanaw nga mga 

konsehal gitawag ngadto sa Napulog Duha ka mga Aposto-
les, o talagsaon nga mga saksi sa ngalan ni Kristo sa tibuok 
kalibutan” (D&P 107:23; emphasis gidugang).

Karong bag- o gihangyo ko sa pagpamulong sa sakra-
ment miting sa Primary Children’s Hospital sa Salt Lake 
City. Gibati nako nga naaghat sa pagpamulong kabahin ni 
Jesukristo ug sa Iyang malaumong mga pangalan. Mipama-
tuod ko sa Manluluwas isip “ang masidlak nga bitoon sa 
kabuntagon” (Pinadayag 22:16), usa ka “labawng sacerdote 
sa mga maayong butang” (Mga Hebreohanon 9:11), “usa ka 
Dios sa mga milagro” kinsa nabanhaw “uban sa pagpang- 
ayo diha sa iyang mga pako” (2 Nephi 27:23; 25:13), “Ang 
Prinsipe sa Kalinaw” (Isaias 9:6; 2 Nephi 19:6), ug “ang 
pagkabanhaw, ug ang kinabuhi” ( Juan 11:25).

Sa panahon sa Pasko, ganahan ko nga mo- recite sa 
lain- laing mga pangalan sa Manluluwas samtang magla-
kaw ko padulong ug pauli gikan sa akong opisina agi sa 
mga suga sa Pasko sa Temple Square. 

Niining tibuok panahon sa Pasko, naghinam- hinam 
ko sa pagsa- ulog pa og dugang sa Iyang mga pangalan 
ug sa pagpangita og mga oportunidad sa pagpasidungog 
sa Iyang pangalan. Samtang maningkamot sa paghimo 
og kalainan niining panahon sa pasko, naglaum ko nga 
himoon ninyo ang Manluluwas nga sentro sa inyong mga 
paningkamot ug nga kamo modala og himaya ngadto 
Kaniya samtang serbisyuhan ninyo ang uban pinaagi sa 
Iyang pangalan.

Mosaksi ko nga ang atong Amahan sa kahangturan 
buhi. Ang iyang plano sa kalipay mipanalangin sa kinabu-
hi sa matag usa sa Iyang mga anak sa tanang henerasyon. 
Ako nasayud nga ang iyang Pinalanggang Anak, si Jesu-
kristo, ang bata nga natawo sa Betlehem, mao ang Manlu-
luwas ug Manunubos sa kalibutan.

Kini nga mga pulong sa pagdayeg nagsulti sa kama-
tuoran sa akong mga dunggan: “Himaya sa Dios sa 
kalangitan, ug sa yuta panagdait, sa mga tawo nga iyang 
gikahimut- an.” 7 ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong ngadto sa BYU Management Society–Salt Lake 
Chapter in Salt Lake City, Utah, USA, niadtong Disyembre 13, 2016.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Hannah Cornaby, Autobiography and Poems (1881), 45–46.
 2. “Come, Come, Ye Saints,” Hymns, no. 30.
 3. Thomas S. Monson, “Unta Magpakabuhi Kita sa Ingon,” Liahona, 

Ago. 2008, 5.
 4. “Sa Layo nga mga Patag sa Judea,” Himno ug mga Awit sa mga Bata, 

nu. 52.
 5. Tan- awa sa Karen Lynn Davidson, Our Latter- day Hymns: The Stories 

and the Messages (1988), 223–24.
 6. Thomas S. Monson, “Pagpakita og Ehemplo ug Kahayag,” Liahona, 

Nob. 2015, 88.
 7. Hymns, nu. 212.
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Ni Jessica Griffith

A ng pagkahimugso ni Jesukristo gisaulog 
kada tuig—manganta kita og mga himno, 
malingaw ta sa mga tradisyon sa pamilya, 

ug hinumduman nato ang atong Ginoo pinaagi 
sa pagpasidungog sa Iyang pagkatawo. Apan 

unsa nga mga detalye 
bahin sa Pagkatawo ni 
Jesus nga makita nato 
sa mga kasulatan?

14 ka mga Panghitabo  

SA Pagkatawo 
ni Jesus

Si Juan Bautista usa ka Elias o 
tigpasiugda, ngadto ni Kristo. 
Ang anghel nga si Gabriel 
misulti ni Zacarias, amahan 
ni Juan, nga ang iyang asawa, 
nga si Elisabet, makabaton 
og anak nga kini nga bata 
pagahinganlan og Juan. Si 
Zacarias mitubag nga nagduha- 
duha, nga miresulta sa iyang 
pagkabungol ug pagkaamang.

ANG TINUOD NGA 
KAHULUGAN SA PASKO
“Ang atong kalipay niining 
panahona tungod kini kay 
Siya mianhi sa kalibutan. Ang 

kalinaw nga moabut gikan Kaniya, sa Iyang 
walay katapusan nga gugma nga gibati sa 
matag usa nato, ug hilabihan nga pagpasala-
mat alang nianang Iyang gihatag nga walay 
bayad kanato nga dako kaayo nga kantidad 
ngadto sa Iyang Kaugalingon—mao kini ang 
tinuod nga kahulugan sa Pasko.”
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “The Order and 
Will of God,” Tambuli, Dis 2000. 1989, 3.

Genesis 49:10; 
Isaias 7:14; 9:1–7; 
Miquias 5:2;  
Mosiah 3:8; 
Alma 7:10; 
Helaman 14:2–5

Ang Pagkahimugso 
ni Kristo  
Gitagna Na

Ang Pagbisita sa Anghel nga 
si Gabriel sa mga Ginikanan  
ni Juan ang Bautista

KARAANG JERUSALEM 
UG KARAANG AMERICA

JUDEA

Mateo 7:12–13; 
Lucas 1:5–25 (ilabi 
na sa bersikulo 17); 
Doktrina ug mga 
Pakigsaad 27:7; 
Giya ngadto sa mga 
Kasulatan, “Elias”

DAPIT  

Sa mga tuig nga wala pa ang 
pagkahimugso sa Manlu-
luwas, ang mga propeta 
nakadawat og pagpadayag 
bahin ni Jesukristo. Ang mga 
propeta sa Daang Tugon 
namulong sa usa ka hari nga 
magagikan ni Haring David 
kinsa matawo sa Betlehem—
usa ka Mesiyas. Sumala sa 
interpretasyon sa Judeo, 
kini nga Mesiyas mahimong 
hari kinsa moluwas sa Iyang 
mga katawhan, ang mga 
Judeo, gikan sa politikanhong 
pagdaug- daog ug magmando 
sa yuta uban ang kaangayan.
Hinoon, unsay wala gidahum 
sa karaang mga Judeo, mao 
ang Hari kinsa moluwas sa 
Iyang katawhan gikan sa 
espirituhanong pagdaug- daog. 
Imbis sa temporal nga kaluwa-
san ug yutan- ong gingharian, 
si Jesukristo mitanyag og 
mahangturong kaluwasan ug sa 
gingharian sa Iyang Amahan.

KALIHOKAN
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Sa pagkakita sa kondisyon ni 
Maria nga mabdos sa dihang 
miuli siya ngadto sa Nazaret, 
si Jose, ang tawo nga pakaslan 
ni Maria, buot “nga makigbulag 
kaniya,” o hilom nga ikanselar ang 
ilang kasal. Hinoon sa wala pa 
niya mabuhat, ang anghel nga si 
Gabriel nagpakita ngadto kaniya 
sa usa ka damgo, nagpamatuod 
nga ang bata nga gisabak ni Maria 
sa Espiritu Santo ug nga ang bata 
mao ang moluwas sa Iyang kataw-
han gikan sa ilang mga sala. Imbis 
makigbulag ni Maria, nakahukom 
si Jose sa pagpakigminyo kaniya.
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Paglabay sa unom ka bulan 
mao ang sunod nga pagbisita 
ni Gabriel ngadto sa ig- agaw 
ni Elisabet nga si Maria. Iyang 
giingnan si Maria nga bisan og 
siya usa ka birhen, makabaton 
siya og anak pinaagi sa gahum 
sa Espiritu Santo ug nga ang 
bata mao si Jesukristo. Mapa-
inubsanong gidawat ni Maria 
ang iyang tawag isip inahan 
sa Anak sa Dios. Ang 
anghel misulti usab 
kaniya nga ang 
iyang ig- agaw 
nga si Elisabet 
nagmabdos.

Human sa pagbisita sa anghel 
ni Maria, mibiya siya sa Naza-
reth aron mobisita sa iyang 
ig- agaw nga si Elisabet didto sa 
Judea sulod sa tulo ka bulan. 
Samtang si Maria didto, naka-
dawat si Elisabet og pagpama-
tuod pinaagi sa Espiritu Santo 
nga ang anak ni Maria mao ang 
Anak sa Dios. Mihatag usab si 
Maria sa iyang kaugalingong 

pagpamatuod 
sa Dios.

Sa dihang natawo si Juan  
Bautista, nagtuo ang mga tawo 
nga panganlan siya og Zacarias,  
sunod sa iyang amahan. 
Gisalikway ni Elisabet kana 
nga pangalan, misulti sa iyang 
mga higala ug mga silingan 
nga ang iyang pangalan mao 
si Juan. Sa dihang kini nga 
mga higala ug mga silingan 
nangutana ni Zacarias bahin 
niini, miuyon siya ni Elisabet. 
Tungod kay misunod siya sa 
mga instruksyon ni Gabriel 
sa paghatag og pangalan sa 
iyang anak, naulian ang dila 
ni Zacarias, ug iyang gigamit 
ang naulian nga pandungog ug 
pagsulti sa paghimaya sa Dios.

Mateo 1:18; 
Lucas 1:26–38

Ang Anghel nga si 
Gabriel Nagpakita 
ni Maria

Ang Pagbisita 
ni Maria kang 
Elisabet

Si Juan Bautista  
Natawo

Ang Anghel nga si 
Gabriel Nagpakita 
ngadto ni Jose

Lucas 1:57–80 Mateo 1:18–23

NAZARET UG  
GALILEA

JUDEA JUDEA NAZARET

Lucas 1:39–56
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Ang Tibuok 
Kalibutan 
Gibuhisan

Lucas 2:1–4; 
James E. Talmage, 
Jesus the Christ 
(1916), 91–92

Ang pagbuhis 
dunay duha ka 
tuyo ang pagbayad 
og buhis ug pagpa-
lista sa census, nga giimple-
mentar sa mga Romano. Sa 
kasagaran, ang mga Romano 
molista sa mga tawo base sa 
ilang gipuy- an karon, apan ang 
kustombre sa Judeo mao ang 
paglista sa mga tawo base 
sa ilang panimalay sa ilang 
katigulangan. Tungod niini, 
ang Betlehem, ang panima-
lay sa katigulangan ni Jose, 
napuno sa mga tawo, ug ang 
balay paabangan puno usab.

Sila si Jose ug Maria mibi-
yahe ngadto sa Betlehem 
aron mobayad og buhis. 
Sa dihang natawo si Jesus, 
naghimo og morag kuna 
si Maria sa pasungan, o 
gamit ang kan- anan sa mga 
hayop. Wala mahisguti kon 
dunay bay mga hayop.

Natawo si 
Jesukristo

Lucas 2:6–7

Gitagna nga mga  
Timailhan Nakita  
sa America

Helaman 14:1–5; 
3 Nephi 1:15–21

Sumala sa gitagna, sa adlaw 
sa pagkahimugso ni Kristo, 
dihay usa ka adlaw ug usa 
ka gabii ug usa ka adlaw nga 
puno sa kahayag ang yuta 
sa America. Usa ka bag- ong 
bitoon nagpakita sa kalangitan.

Ang mga Magbalantay sa 
Karnero Nakadungog sa 
Pagkahimugso ni Kristo

Lucas 2:8–17

Niining higayuna sa tuig, ang 
mga magbalantay sa karnero 
nagtugway sa ilang kahayupan 
sa gawas sa adlaw ug gabii. 
Dinhi sila sa dihang ang usa ka 
anghel nagpakita ngadto kanila, 
nagsulti nila sa pagkahimugso sa 
Manluluwas. Human sa pahibalo 
sa anghel, panon sa mga anghel 
nagpakita, naghimaya sa Dios. Sa 
pagkadungog niini, ang mga mag-
balantay sa karnero nagdali nga 
miadto sa Betlehem aron makita 
si Jesus. Sa dihang nakakita na 
sila Kaniya, mibiya sila nila ni 
Jose ug Maria ug nagpamatuod 
sa uban unsay ilang nakit- an.
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ANG AMERICA DUOL SA BETLEHEMNAZARET, BETLEHEM,  
UG JUDEA

ANG GINGHARIAN 
SA ROMANO

Ang Betlehem nagpasa-
but nga “balay sa pan” 
ug gitagna nga dapit nga 
natawhan sa Mesiyas.



 D i s y e m b r e  2 0 1 7  19

Si Jesus gisirkunsidar, 
Ginganlan, ug Gihalad  
didto sa Templo

Lucas 2:21–38; 
James E. Talmage,  
Jesus the Christ, 95

Nakit- an sa mga Mago 
si Kristo ug Mihatag  
og mga Gasa

Mateo 2:9–12; 
Bible Dictionary,  
“Magi”

Natultulan ra sa mga Mago 
sa katapusan si Kristo. Misulti 
si Mateo nga ilang nakit- an 
si Jesus sa iyang balay isip 
“gamay nga bata,” nagsugyot 
nga miabut sila dili mominus 
usa na ka tuig human sa 
pagkahimugso ni Kristo. Miha-
lad sila Kaniya og bulawan, 
incienso, ug mira—bililhon 
nga mga gasa nga nag- ila sa 
pagkahari ni Jesus. Sa usa 
ka damgo, ang mga Mago 
gisultihan nga dili mosulti ni 
Herod sa ilang nakit- an.

Gipasidan- an si Jose 
nga Moadto sa Ehipto

Ang mga Mago wala gayud 
mo- report ngadto ni Herod 
sama sa ilang gisulti nga ilang 
buhaton. Ang reaksyon ni 
Herod mao ang pagsugo nga 
ang tanang mga bata nga 
natawo sa Betlehem nag- edad 
og dos ug paubos kinahanglang 
patyon. Gipasidan- an pinaagi 
sa panan- awon, gidala ni Jose 
sila si Maria ug Jesus ngadto 
sa Ehipto. Nagpabilin sila didto 
hangtud namatay si Herod. Sa 
pagkamatay ni Herod, usa ka 
anghel miadto ni Jose pinaagi 
sa panan- awon, nagsulti kaniya 
nga luwas na nga mobalik sa 
Israel. Hinoon sa pagkadungog 
nga ang anak ni Herod mao ang 
bag- ong magmamando, gidala ni 
Jose ang iyang pamilya ngadto 
sa Nazaret sa Galilea imbis sa 
Judea, ug sa ingon ang kinabuhi 
ni Kristo nagsugod isip Jesus sa 
Nazaret. Paglabay sa katuigan 
Siya pagabunyagan na, mopa-
higayon og mga milagro, ug 
mokompleto sa Iyang talagsaon 
nga mahangturong Pag- ula.
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Ang mga Mago 
Nangutana ni Herod 
bahin ni Kristo

Mateo 2:1–10 Mateo 2:13–16, 
19–23

BETLEHEM JERUSALEM BETLEHEM BETLEHEM, EHIPTO,  
UG NAZARET

Wala mahibaloi nga gidagha-
non sa mga Mago “gikan sa 
silangan” miadto sa Jerusalem 
nangita ni Kristo. Nakita nila 
ang bag- ong bitoon sa langit, 
nga nagpahibalo nga ang 
Kristo natawo. Nangutana sila 
ni Haring Herod, ang gitudlo 
nga hari nga Romano sa Judea, 
asa makit- i ang bata. Nahulga 
si Herod sa posibilidad sa usa 
ka bag- ong hari, ang Mesiyas, 
nga sa iyang pagtuo mopuli 
sa iyang gingharian. Wala 
mosulti sa mga Mago sa iyang 
kahadlok, mihangyo siya kanila 
sa pagpahibalo kaniya 
kon makit- an na nila ang 
Kristo. Nagplano Siya 
sa pagpapatay Kaniya.

Human sa walo ka adlaw,  
si Kristo gisirkunsidar ug 
ginganlan, sumala sa kus-
tombre sa Judeo. Ginganlan 
Siya nga Jesus, o “Yeshua,”  
nga nagpasabut nga  
“Manluluwas” sa Hebreohanon.
Ang kustombre sa Judeo 
nagdiktar nga ang usa ka 
babaye kinahanglang maghulat 
og 40 ka adlaw human sa 
pagpanganak sa pagsulod sa 
tempo. Pagka human sa 40 
ka adlaw, si Maria ug Jose 
midala ni Jesus aron ihalad 
sa templo. Gikahimamat nila 
si Simeon, kinsa gisaaran nga 
siya makakita ni Kristo sa dili 
pa siya mamatay. Nakaila siya 
ni Kristo, mikugos Kaniya sa 
iyang mga bukton ug midayeg 
sa Dios. Nanagna usab siya sa 
misyon ni Kristo dinhi sa yuta.
Si Ana, usa ka propeta nga 
babaye, nakasaksi usab ni  
Kristo didto sa templo. 
Nagpamatuod usab 
siya sa Iyang misyon.
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[Pahinumdom sa translators: Kini nga artikulo 
gikutlo sa kaugalingong sinulat ni Joseph Smith 
sa makadaghang higayon. Sa Iningles, ang mga 
kinutlo naglangkob sa pipila ka sayop sa spelling, 
punctuation, ug capitalization. (Ang spelling sa American English wala magsugod nga  
I-standardize hangtud sa mga 1820.) Hinoon, alang sa sayon nga pagbasa, ang mga kinutlo 
mahimong i-translate nga dili kopyahon kadtong mga sayop.]

Liboan ka mga tuig ang milabay, nanagna si Jose sa karaan, “Sa ingon miingon ang 
Ginoo ngari kanako: Usa ka pinili nga manalagna ako mopasanay gikan sa bunga sa 
imong kaliwat; . . . ug ngadto kaniya ako mohatag og gahum sa pagdala sa akong 

pulong . . . ug gikan sa kahuyang siya pagalig- unon” (2 Nephi 3:7, 11, 13).
Naintriga ug nadasig ko niini nga panagna nga “gikan sa kahuyang siya pagalig- unon.” 

Ingon og dili logical nga ang Ginoo motawag sa huyang aron sa pagtuman sa usa ka dakong 
buhat. Apan kadtong kinsa makaila sa ilang kahuyang mahimong makalihok pinaagi niana 
nga kahuyang sa pagtinguha sa kalig- on sa Ginoo. Kadtong kinsa magpaubos sa ilang kau-
galingon pinaagi sa hugot nga pagtuo Iyang pagalig- unon kinsa aduna sa tanang gahum sa 
langit ug sa yuta (tan- awa sa Mateo 28:18; Mosiah 4:9).1

Gikan sa panahon sa iyang pagkabatan- on, miduol si Joseph Smith sa Ginoo niini nga 
mga kondisyon. Sa dihang si Joseph nag- edad og 15 anyos, nagtinguha siya og kapasaylo-
an sa mga sala ug buot nga makahibalo unsa nga simbahan ang sakto. Misulat siya, “Bisan 
ang akong mga pagbati lawom ug sa kasagaran makatandog, . . . dili mahimo alang sa usa 
ka batan- on nga tawo nga sama kanako, nga walay kasinatian sa mga katawhan ug sa mga 
butang, aron pagkab- ut sa usa ka piho nga paghukom kinsa ang tinuod ug kinsa ang sayop” 
(tan- awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:8).

Hingpit nga nakahibalo niini nga kahuyang, miadto siya sa Sagrado nga Kakahoyan aron 
makahibalo asa niya makit- i ang Simbahan sa Dios. Nangutana siya aron nga siya makahi-
mo og butang bahin niini, aron siya makaapil niana nga 
simbahan (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:18). 
Agig tubag sa iyang mapainubsanon, sinsero nga panga-
muyo, ang Dios Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesu-
kristo, nagpakita ngadto ni Joseph. Sa pagbuhat sa ingon, 
Giluwas Nila siya gikan sa gahum sa dautan ug miandam 
sa paagi alang sa Pagpahiuli (tan- awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:14–19).

Ni Elder  
Marcus B. Nash

Sa Seventy

Joseph Smith: 

Kon kita, sama ni Joseph Smith, 
makaila sa atong kahuyang ug 
moduol ngadto sa Ginoo pinaagi 
sa hugot nga pagtuo, kita mahimo 
usab nga malig- on.DE
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Wala si Joseph Smith makiglalis nga siya usa “sa 
mahuyang nga mga butang sa kalibutan” (D&P 1:19; 
35:13). Paglabay sa pipila ka tuig nakigsulti ang Ginoo 
kaniya niini nga paagi: “Tungod niini nga katuyoan 
Ako mipasanay kanimo, aron Ako unta makapakita sa 
akong kaalam pinaagi sa mga huyang nga mga butang 
sa yuta” (D&P 124:1).

Wala Mailhi nga Bata nga Lalaki
Gihulagway ni Joseph ang iyang kaugalingon isip usa 

ka “wala mailhi nga bata nga lalaki . . . kansang kapa-
laran mao ang pagpangita sa mga ginagmay nga kabu-
hian pinaagi sa iyang inadlaw nga pagtrabaho” ( Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:23). Natawo siya nga ubos ang 

sosyal nga kahimtang ug limitado ang pormal nga edu-
kasyon. Ang iyang unang pagsulay sa pagsulat sa iyang 
kasaysayan nagpasabut sa huyang nga pagkabutang diin 
siya gitawag sa pagtrabaho.

“Natawo ko sa lungsod sa Charon [Sharon] sa Estado sa 
Vermont North America sa ikakawhaan ug tulo nga adlaw 
sa Disyembre AD 1805 sa buotan nga mga Ginikanan kinsa 
naningkamot pag- ayo sa pagtudlo nako sa kristohanon 
nga relihiyon[.] Sa edad nga mga diyes anyos ang akong 
Amahan nga si Joseph Smith Seignior mibalhin ngadto sa 
Palmyra Ontario County sa Estado sa New York ug tungod 
sa kahimtang sa ka pobre napugos kami sa pagtrabaho og 
maayo alang sa pagsuporta sa dakong Pamilya sa siyam 
ka anak ug nagkinahanglan sa tanang paningkamot aron 
makahatag og bisan unsa nga tabang sa pagsuporta sa 
Pamilya busa kami wala makaeskwela nga ako makaingon 
nga gitudloan lang ko sa pagbasa ug pagsulat ug sa sukara-
nan nga mga lagda sa Arithmetic.” 2

Gibati ni Joseph nga nakahibalo sa iyang kakulang 
sa edukasyon nga siya sa makausa nagbangutan nga 
nabilanggo “sa gamay nga prisohan nga hapit wala gyuy 
hibangkaagan sa pagsulat ug yabag nga pinulongan.” 3 
Bisan pa niini, ang Ginoo mitawag kaniya sa paghubad 
sa Basahon ni Mormon—ang tanan 588 ka pahina nga 
orihinal nga gimantala—nga iyang gihimo nga wala  
kaabut og 90 ka adlaw.

Si bisan kinsa nga tawo kinsa makahunahuna og sakto 
moingon nga imposible alang sa walay edukasyon nga si 
Joseph sa pagtuman sa mao nga butang sa iyang kaugali-
ngon, ug ang mga pamahayag nga hinimo himo lisud nga 
tuohan kay sa tinuod nga pamahayag: siya usa ka propeta 
kinsa mihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.

Saksi ni Emma
Sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi, si Emma Smith 

nahinumdom nga sa higayon nga ang iyang bana mohu-
bad sa bulawanon nga mga palid, siya “dili makasulat 
ni makadiktar og klaro ug maayong pagkahan- ay nga 
sulat; unsa pa kaha ang pagdiktar sa usa ka libro sama 
sa Basahon ni Mormon. Ug, bisan ako aktibo nga parti-
sipante sa mga talan- awon nga nahitabo, talagsaon kini 

Wala: Usa ka sulat gikan sa kasaysayan ni Joseph 
Smith sinulat sa iyang kaugalingong kamot. 
Sunod nga pahina: Usa ka pahina gikan sa journal 
ni Joseph Smith. Tan- awa ang mga pulong nga 
gibadlisan.
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kanako, ‘usa ka kahibulongan ug katingalahan,’ ingon 
man ni bisan kinsa.” 4

Uban sa konteksto niini nga kasaysayan, makapai-
kag ang pagtan- aw sa unang pahina sa unang journal ni 
Joseph, pinitsahan og Nobyembre 27, 1832 (gipakita sa 
tuo). Gisulat niya kini mga tulo ug tunga ka tuig human 
niya matapos ang paghubad sa Basahon ni Mormon. 
Timan- i nga siya misulat ug dayon gibadlisan ang mosu-
nod nga mga pulong:

“Joseph Smith Jrs—Record Book Baught alang sa pag-
sulat sa tanang mga sirkumstansya nga moabut sa akong 
pag- obserbar.”

Samtang naggunit ko niini nga diary ug mibasa niining 
gibadlisan nga mga pulong, akong gihanduraw si Joseph 
nga naglingkod sa usa ka hilit nga lugar sa utlanan sa Ameri-
ca, nagsulat sa sinugdanan nga sentence ug dayon naghuna-
huna, “Dili, dili kana sakto; sulayan nako pag- usab.” Mao nga 
iyang gibadlisan ang sentence ug misulat, “Joseph Smith Jrs 
Book alang sa Record Baught niadtong ika- 27 sa Nobyembre 
1832 alang sa katuyoan sa paghimo og asoy sa tanang mga 
butang nga moabut sa akong pag- obserbar &c— —”

Sa katapusan, tingali wala matagbaw sa hingpit sa hiwi, 
nagduha- duha nga pinulongan nga bag- o lang niyang gisu-
lat, misulat siya, “O akong Dios ihatag nga ako magiyahan 
sa akong tanang mga hunahuna O panalangini ang imong 
Sulugoon Amen.” 5 Akong nasabtan niini nga sentence ang 
gibati ni Joseph nga iyang kakulangan ug kahuyang, ug 
nagtawag sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo sa paggiya 
niya sa tanan niyang buhaton.

Karon, itandi kanang sulod sa journal sa kopya sa orihi-
nal nga manuskrito sa Basahon ni Mormon nga gisulat niad-
tong Abril ug Hunyo 1829 (gipakita sa sunod nga pahina).

Tan- awa ang dagan sa mga pulong—walay punctua-
tion, walay binadlisan. Dili kini usa ka komposisyon! 
Gidiktar ni Joseph ang kada pulong samtang siya mitan- 
aw sa mga instrumento nga giandam sa Ginoo alang 
kaniya, lakip sa Urim ug Thummim ug usahay ang bato sa 
manalagna, naggamit og kalo sa pagtabon sa iyang mga 
mata gikan sa grabing kahayag aron sayon nga makakita 
sa mga pulong nga mogawas (tan- awa sa 2 Nephi 27:6, 
19–22; Mosiah 28:13). Sa inyong nakita adunay dakong 
kalainan tali sa hubad sa Basahon ni Mormon ug sa sulod 
sa journal: usa mao ang produkto ni Joseph Smith, ang 
propeta, manalagna, ug tigpadayag; ang lain mao ang 
produkto ni Joseph Smith, ang tawo. Kon tan- awon ninyo 
pag- ayo kining orihinal nga manuskrito sa hubad, mabasa 
ninyo ang mga pulong nga nakapaawhag ni Joseph:

“Ug nahinabo nga ako, si Nephi, miingon ngadto sa 
akong amahan: Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga 
ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayud nga ang Ginoo dili 
mohatag og mga sugo ngadto sa mga katawhan, gawas kon 
siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta makatu-
man sa butang diin siya misugo kanila” (1 Nephi 3:7).

Sa wala pa kini nga mga pulong, nahubad na niya ang 
mosunod: “Apan tan- awa, ako, si Nephi, mopakita kaninyo 
nga ang malumo nga mga kalooy sa Ginoo anaa ibabaw sa 
tanan kinsa siya mipili, tungod sa ilang hugot nga pagtuo, 
aron mahimo sila nga malig- on maingon ngadto sa gahum 
sa kaluwasan” (1 Nephi 1:20).

Oo, usa ka tema sa Basahon ni Mormon—ug sa kina-
buhi ni Propeta Joseph—mao nga ang huyang kinsa DE
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mapainubsanong magtinguha sa Ginoo pinaagi sa hugot 
nga pagtuo himoon nga lig- on, gani gamhanan, diha sa 
buhat sa Ginoo. Kining paglig- on mahitabo bisan sa gag-
may nga mga butang.

Pananglitan, si Joseph, dili kamao nga mo- spelling, 
mikorihir sa spelling sa pangalan nga Coriantumr (tan- 
awa sa Helaman 1:15) sa iyang nag- unang tigsulat, nga si 
Oliver Cowdery. Sa unang higayon nga gidiktar ni Joseph 
ang pangalan ngadto ni Oliver, si Oliver misulat Corian-
tummer. Resonable ra kini tungod kay walay Iningles nga 
mga pulong nga nagtapos sa “mr.” Hinoon, si Joseph—
kinsa dili gyud makamao nga mo- spelling sa pagdawat 
sa gihatag sa Ginoo kaniya—mikorihir sa spelling atol 
sa paghubad. Nasayud na kita karon nga bisan kini dili 
kasagaran nga spelling sa Iningles, sakto kaayo kini nga 
spelling sa Egyptian ug haum kaayo sa panahon sa Daang 
Kalibutan. Wala unta makahibalo si Joseph niini kon dili 
pa pinaagi sa pagpadayag.6

Mahimo Kitang Malig- on
Ang milagro sa paghubad sa Basahon ni Mormon mao 

ang usa ka ehemplo kon giunsa ni Joseph, nga gikan sa 
kahuyang, nahimo nga malig- on. Adunay lain, mas perso-
nal nga leksyon: kon kita, sama ni Joseph, makahibalo sa 
atong kahuyang ug moduol pinaagi sa hugot nga pagtuo 
ngadto sa Ginoo uban sa atong tibuok kasingkasing, 
determinado sa pagbuhat sa Iyang kabubut- on, kita usab 
mahimong lig- on gikan sa kahuyang. Wala kini magpasa-
but nga ang kahuyang mawala sa mortalidad—apan kini 
nagpasabut nga ang indibidwal himoong lig- on sa Dios.

Mapainubsanong gidawat ni Joseph ang iyang pag-
kadili hingpit. Misulti siya nga sa iyang pagkabatan- on 
siya “nagpakita sa kahuyang sa kabatan- on, ug kahilayan 
sa tawhanon nga kinaiya” ( Joseph Smith—Kasaysayan 
1:28). Unya sa kinabuhi gisultihan niya ang mga Santos sa 
Nauvoo nga siya “Usa lamang ka tawo, ug kinahanglang 
dili sila maglaum [kaniya] nga usa ka perpekto; kon sila 
naglaum og pagka perpekto; . . . apan kon ilang sabton 
ang akong mga kahuyang ug ang mga kahuyang sa mga 
kaigsoonan, [siya] mosabut sa ilang mga kahuyang.” 7

Wala gayud magpakaaron- ingnon si Joseph nga perpek-
to o walay sayop, apan miila siya sa gahum sa Dios nga 
nakita pinaagi kaniya sa dihang naglihok siya nga usa ka 

propeta: “Kon ako mamulong isip usa ka tawo si Joseph 
lamang ang namulong. Apan kon ang Ginoo mamulong 
pinaagi kanako, dili na si Joseph Smith ang namulong; 
apan ang Dios na kini.” 8

Mao nga, gikan sa kahuyang, si Joseph nahimo nga 
lig- on—may igong kalig- on sa pagbuhat pa og “daghan, 
gawas lamang ni Jesus, alang sa kaluwasan sa mga tawo” 
(D&P 135:3) kay ni bisan kinsa nga propeta sa tibuok 
kasaysayan.

Ang atong dili mausabon nga Dios mohimo usab ninyo 
ug nako nga malig- on gikan sa kahuyang—kon kita modu-
ol ngadto Kaniya pinaagi sa hugot nga pagtuo uban sa 
hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, sama ni Joseph.

Pag- ampo ug Pagpaubos
Sumala sa Iyang celestial chemistry, ang Ginoo moha-

tag nato og kahuyang aron mapahigayon ang atong 
pagkalig- on sa bugtong paagi nga importante karon ug  

Usa ka kinutlo gikan sa manuskrito sa Basahon ni 
Mormon mitukma sa 1 Nephi 3:7.
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sa kahangturan—pinaagi Kaniya. Miingon Siya: “Ug 
kon ang mga tawo moduol ngari kanako, Ako mopakita 
ngadto kanila sa ilang kahuyang. Ako mohatag ngadto 
sa mga tawo og kahuyang nga sila mahimo nga magpa-
ubos; ug ang akong grasya igo alang sa tanan nga mga 
tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong 
atubangan, kay kon sila magpaubos sa ilang mga kauga-
lingon sa akong atubangan, ug magbaton og hugot nga 
pagtuo ngari kanako, niana Ako mohimo sa mahuyang 
nga mga butang nga mahimo nga malig- on ngadto kanila” 
(Ether 12:27).

Sumala niini nga kasulatan, gihatagan kita og kahuyang 
aron kita magmapainubsanon. Kadtong kinsa mopili nga 
magpaubos sa ilang kaugalingon ug mogamit og hugot nga 
pagtuo diha Kaniya himoon nga lig- on. Ang atong pagka-
mapainubsanon sa atubangan sa Dios, usa ka importante 
nga butang alang sa kalig- on ug sa gahum sa Dios nga 
mapakita sa atong kinabuhi.

Adunay mga tawo kinsa “naghunahuna nga sila maala-
mon, ug sila dili mopatalinghug ngadto sa tambag sa Dios, 
kay sila misalikway niini, nagdahum nga sila nasayud sa 
ilang mga kaugalingon, busa, ang ilang kaalam mga binu-
ang ug kini dili mapahimuslan kanila” (2 Nephi 9:28). Ang 
tambal niini nga garbo mao ang “pagkonsiderar sa [atong] 
kaugalingon nga mga buang sa atubangan sa Dios, ug 
magpaubos ngadto sa kinahiladman sa pagkamapainubsa-
non” (2 Nephi 9:42).

Gikan sa panahon sa iyang pagkabatan- on, nakasabut 
si Joseph nga ang importante nga yawe sa pag- ugmad 
og pagkamapainubsanon mao ang pagtinguha sa atong 
Langitnong Amahan pinaagi sa sinsero, kinasingkasing nga 
pag- ampo. Si Daniel Tyler, usa sa unang miyembro sa Sim-
bahan, nakahinumdom sa usa ka panahon didto sa Kirt-
land sa dihang daghan ang misupak sa Propeta. Si Brother 
Tyler, nga didto sa usa ka miting diin ang Propeta nag- 
ampo uban sa kongregasyon alang sa tabang sa Ginoo, 
mihulagway sa kasinatian niini nga mga pulong:

“Nakadungog ko sa mga lalaki ug mga babaye nga 
nag- ampo . . . , apan wala sukad ako makadungog og 
tawo nga nakig- istorya sa iyang Magbubuhat nga ingon 
og Siya anaa ra diha naminaw isip usa ka mabination nga 
amahan nga maminaw sa mga kasubo sa masulundon 
nga anak. Si Joseph nianang higayuna walay kinaadman, 
apan kana nga pag- ampo, may igong gibug- aton alang 
niadtong kinsa nag- akusar kaniya nga nahisalaag . . . , 
nakaambit sa kahibalo ug gahum sa langit. . . . Alang 
nako ingon og, kon gikuha pa ang tabil, akong makita 
ang Ginoo nga nagbarug nga nag- atubang sa Iyang labing 
mapainubsanon sa tanang mga sulugoon nga sukad 
akong nakita.” 9

Gikan sa Kahuyang, Kalig- on
Sa nag- edad na si Joseph og 17, si Moroni misulti kani-

ya nga ang “Dios adunay ipabuhat kanako; ug nga ang 
akong ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan 
diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, ug mga 
pinulongan, o nga kini pagalitukon sa maayo ug sa dautan 
taliwala sa tanan nga mga katawhan” ( Joseph Smith—
Kasaysayan 1:33).

Masaligon ko nga nianang higayuna, daghan ang nag-
hunahuna nga ang mao nga pagtuo ebidensya sa kaha-
langdon sa sayop, apan sa kalibutan karon nga aduna nay 
internet, ang pangalan nianang wala mailhi nga mag- uuma 
nga batan- on maoy nailhan sa tibuok kalibutan, ug kaniya 
gisulti ang maayo ug dautan.
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Sa wala pa sila si Joseph ug Hyrum Smith mamatay didto 
sa Carthage, Illinois, gibasa og kusog ni Hyrum ngadto ni 
Joseph ug sa uban diha sa bilanggoan nga uban nila ug 
dayon mipilo sa pahina nga aduna niining mosunod nga 
mga pulong:

“Ug nahinabo nga ako nag- ampo ngadto sa Ginoo nga 
siya mohatag ngadto sa mga Hentil og grasya, nga sila unta 
makaangkon og gugma nga putli.

“Ug nahinabo nga ang Ginoo miingon ngari kanako: 
Kon sila walay gugma nga putli dili igsapayan nganha 
kanimo, ikaw nagmatinud- anon; busa ang imong mga 
saput pagahimoon nga limpyo. Ug tungod kay ikaw  
nakakita sa imong kahuyang, ikaw himoon og malig- 
on, gani ngadto sa paglingkod sa dapit diin Ako 
nag- andam diha sa mga mansyon sa akong Amahan” 
(Ether 12:36–37).

Sa tinuod nga pagsabut kini gikan sa kahuyang nga si 
Joseph nahimong lig- on. Nadasig tungod sa iyang kahu-
yang, nagtinguha siya sa tabang sa Dios pinaagi sa hugot 
nga pagtuo, determinado sa pagbuhat sumala sa Iyang 
kabubut- on. Miduol siya sa atong Amahan sa Langit nii-
ning mga paagiha sa iyang tibuok kinabuhi. Isip resulta, 
nasinati niya ang Unang Panan- awon, mihubad sa Basa-
hon ni Mormon, nakadawat og mga yawe sa priesthood, 
miorganisar sa gipahiuli nga Simbahan ni Kristo, ug 
midala sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo dinhi 
sa yuta. Milambo ang kalig- on ni Propeta Joseph; wala 
siya mahimong gamhanan diha- diha dayon. Miabut kini 
kaniya, ug kini moabut kaninyo ug kanako, “pagtulun- an 
human sa usa ka pagtulun- an, lagda human sa usa ka lag-
da, diyutay dinhi ug diyutay didto” (D&P 128:21; tan- awa 
usab sa Isaias 28:10; 2 Nephi 28:30).

Mao nga ayaw pagpakawala og paglaum; ang proseso 
aron mahimong lig- on hinay- hinay ug nagkinahanglan og 
pailub uban ang makanunayon nga determinasyon sa pag-
sunod sa Manluluwas ug pagtuman sa Iyang kabubut- on, 
bisan unsa pay mahitabo.

Ang Gasa Mibalik Na
Si William Tyndale, kinsa mihubad ug mimantala sa  

Biblia sa Iningles niadtong ika- 16 nga siglo, namahayag 
ngadto sa usa ka maalamon nga tawo nga supak nga 
ihatag ang Biblia ngadto sa mga kamot sa ordinaryong 
mga tawo, “Kon lugwayan sa Dios ang akong kinabuhi, 
og daghang mga tuig akong siguroon nga ang batan- ong 
lalaki nga nagdaro mas daghan og mahibaloan sa kasu-
latan kay kanimo.” 10

Sa usa ka susama nga hitabo paglabay sa mga 300 ka 
tuig, si Nancy Towle, usa ka inila nga nagbiyahian nga  
tigsangyaw niadtong 1830, mibisita sa Kirtland aron per-
sonal nga mag- obserbar sa “Mormons.” Sa pagpakigsulti 
uban ni Joseph Smith ug sa ubang mga lider sa Simbahan, 
bangis siyang misaway sa Simbahan.

Sumala sa rekord ni Towle, walay gisulti si Joseph  
hangtud siya miduol ngadto kaniya ug midemanda 
nga siya manumpa nga usa ka anghel ang nagpakita  
kaniya kon asa makit- an ang bulawan nga mga palid. 
Buotan siya nga mitubag nga wala siya sukad maka-
panumpa! Napakyas nga makapasuko kaniya, misulay 
siya sa pagpakaulaw kaniya. “Wala ba ikaw maulaw sa 
maong pagpaka- aron- ingnon?” nangutana siya. “Ikaw, 
nga usa ka ignorante nga batan- ong mag- uuma sa 
atong yuta!”

Sa wala pa sila si Joseph ug Hyrum Smith mamatay didto sa 
Carthage, Illinois, gibasa og kusog ni Hyrum ngadto ni Joseph 
ug sa uban gikan niini nga kopya sa Basahon ni Mormon.
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Kalmang mitubag si Joseph, “Ang gasa, mibalik na, sama 
sa kanhiay nga panahon, ngadto sa walay kabangkaagan 
nga mga mangingisda.” 11

Busa ang mga pulong ni Tyndale mapanagnaon: usa 
ka mag- uuma nga batan- on mas daghan og nahibaloan 
sa kasulatan kay ni bisan kinsa nga tawo nga nakapuyo 
sukad, gawas sa Manluluwas.

Sa tinuod, ang gipahiuli nga Simbahan ug ang ebang-
helyo ni Jesukristo dili trabaho ni Joseph Smith, nga usa 
ka “mag- uuma nga batan- on” sa kayutaan sa America. 
Hinoon, kini trabaho ni Ginoong Jesukristo nga gipahi-
uli pinaagi ni Joseph Smith, ang Propeta. Samtang siya 
namalandong sa iyang kinabuhi, tingali si Joseph nakapa-
lanog sa naobserbahan ni Jacob nga “ang Ginoong Dios 
mipakita kanamo sa among kahuyang aron kami masayud 
nga pinaagi sa iyang grasya, ug sa iyang walay katapu-
san nga pagpakig- angay ngadto sa mga katawhan, nga 
kami adunay gahum sa pagbuhat niini nga mga butang” 
( Jacob 4:7).

Nasayud ko nga si Joseph Smith kaniadto ug karon 
usa ka propeta sa Dios, nahimong lig- on gikan sa kahu-
yang. Miingon si Presidente Brigham Young (1801–77): 
“Akong gibati nga kasinggiton og Hallelujah, sa tanang 
higayon, kon ako maghunahuna nga ako nakaila ni 
Joseph Smith, ang Propeta.” 12 Bisan ako wala niana nga 
pribilehiyo sa pagka- mortal, Mibati ko og kalinaw nianang 
balaknon nga saad nga “minilyon ang makaila ni ‘Brother 
Joseph’ pag- usab.” 13 Mapasalamaton kaayo ko alang sa 
Propeta ug sa iyang pagkamapainubsanon sa atubangan 
sa atong Dios, kinsa mihimo niya nga lig- on. Nadasig 
usab ako niini nga kasaysayan ug sa doktrina nga ang 
Ginoo mohimo sa matag usa nato nga malig- on gikan sa 
kahuyang kon kita magpaubos usab sa atong kaugalingon 

sa Iyang atubangan ug mopakita og hugot nga pagtuo 
diha Kaniya uban sa makanunayon nga determinasyon sa 
pagbuhat sa Iyang kabubut- on. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong, “Out of Weakness He Shall Be Made Strong,” 
gihatag didto sa 70th Annual Joseph Smith Memorial Devotional sa Logan, 
Utah, USA, niadtong Pebrero 10, 2013.
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ANG KADALI NI JOSEPH NGA 
NAKAANGKON OG KAHIBALO 
UG KAHINGKOD
“Ang sentro sa tibuok pangalagad ni 
Propeta Joseph mao ang ikabahin sa 
kabatan- on, sa ka gamay sa iyang pormal 
nga edukasyon, ug sa katalagsaon sa 

kadali pag- angkon og kahibalo ug kahingkod. 14 anyos 
siya sa Unang Pana- awon ug 17 sa unang pagbisita ni 
anghel Moroni. 21 anyos siya sa dihang iyang nadawat 

ang bulawan nga mga palid ug 23 anyos lang sa dihang 
nahuman niya paghubad ang Basahon ni Mormon (wala 
kaabut og 60 ka adlaw nga pagtrabaho). Sobra sa katunga 
sa mga pagpadayag sa atong Doktrina ug mga Pakigsaad 
gihatag pinaagi sa Propeta samtang nag- edad siya og 25 
o mas bata pa. 26 anyos siya sa dihang naorganisar ang 
Unang Kapangulohan ug 30 anyos sa dihang gipahinungod 
ang Kirtland Temple.”

Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Joseph, 
the Man and the Prophet,” Ensign, Mayo 1996, 71.
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Makahimo Kita og Mas Maayo, Bahin 2:  

Ayaw itugot nga ang uban makapugong ninyo sa pagtagamtam sa mga panalangin sa 
pagka- miyembro sa Simbahan ni Kristo.

Pagpangita sa Inyong Dapit  
diha sa Simbahan ni Jesukristo
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Ni Betsy VanDenBerghe

Mubo nga sulat sa editor: Bisan unsa ka lig- on ang atong 
pagtuo sa ebanghelyo ni Jesukristo, mahimong lisud 
ang pagpabilin nga matinud- anon kon kita mobati nga 
wala mahisakop. Ang mga lider sa Simbahan bag- ong 
namulong niini nga hagit sa usa ka video series nga 
giulohan og Unity in Diversity. Sa Septyembre 2017 nga 
isyu,“Makahimo Kita og mas Maayo: Pag- abiabi sa Uban 
ngadto sa Panon” misusi sa atong responsibilidad sa pag- 
abi- abi sa uban. Kini nga artikulo, bahin 2, nagtan- aw 
unsaon nato sa pag- angkon og responsibilidad alang sa 
atong kaugalingong pagtuo, bisan pa kon mobati kita 
nga nahisakop o wala.

Human sa walo ka tuig nga wala mosimba, si Paulo  
(tanang mga pangalan giusab) nakadawat og 
tubag sa telepono gikan sa iyang bishop didto 

sa Brazil nga nangutana kon kumusta na siya. Si Paulo 
dugay nang gustong mobalik, apan ang mga kabalaka 

nakapugong niya sa pag- apil sa tanang kalihokan. Unsa-
on niya sa paglikay sa pagkomparar sa iyang kaugali-
ngon, nga single gihapon, ngadto sa mga minyo nga duna 
nay mga anak? Makakita ba siya og mga higala sa simba-
han sa kadugay na nga wala siya mosimba, kon makakita 
man siya, unsa may ilang hunahuna kaniya? Mabati pa ba 
niya ang Espiritu sama sa panahon sa iyang pagkakabig 
ug misyon o aduna kahay igong pagtuo sa pagdawat og 
mga calling?

Usa ka bulan human sa tawag sa telepono, si Paulo 
nagtan- aw ni Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, nga mihatag 
og pakigpulong sa komperensya nga gitawag og, “Dali, 
Pakig- uban Kanamo.” 1 “Naigo ko pag- ayo niana nga 
pakigpulong,” nahinumdom siya, ug sa pipila ka sema-
na nakita niya ang iyang kaugalingon nga naglingkod 
sa parkinganan sa simbahan, nagkurog ug nag- ampo sa 
hilom alang sa kalig- on sa paggawas gikan sa sakyanan 
ug mosulod sa building.

“Dili perpekto ang tanan,” nahinumdom siya sa iyang 
unang tuig human mobalik. Dili sayon nga mahisama. 
Apan ang pagbati nga nakakonektar sa Manluluwas ug 
ang dakong tinguha sa rekomend sa templo nakatabang 
niya sa pagbuntog sa iyang mga kabalaka. Nagsugod siya 
og basa sa iyang mga kasulatan ug nag- ampo pag- usab. 
“Kon dili mohunong, makaangkon ka og kalig- on ug 
mabati ang panalangin sa Ginoo kanimo,” mitambag siya 
niadtong nakigbisog nga mobati nga gidawat. “Duna koy 
pagpamatuod nga kini ang Simbahan ni Kristo, apan anaa 
Kaniya nga ikaw makakita og tinuod nga nahisakop.”

Ang istorya ni Paulo nagrepresentar og daghang mga 
punto nga gihulagway sa mga lider sa Simbahan diha sa 
video series Unity in Diversity. Ang ilang mga mensahe 
nagtanyag og paglaum ug tambag niadtong kinsa wala 
mobati nga nahisakop. Usahay mobati kita nga nag- 
inusara bisan sa simbahan, apan, sumala sa gitudlo niini 
nga mga lider ug mga miyembro, adunay mga butang 
nga atong mabuhat sa pagtabang sa atong kaugalingon 
nga makalingkawas sa mga hagit sama sa pagkalahi o dili 
maayong tinagdan sa uban. Makalikay kita sa mga pag-
komparar, sa pagpadayon nga walay kasiguroan, hibaloi 
nga ang pagbalik posible kanunay, ug labaw sa tanan, 
salig sa Manluluwas.

Likaye ang mga Pagkomparar: Kitang Tanan  
Mapanalanginan sa Katapusan

“Kon magsugod ka sa pagkomparar sa imong kauga-
lingon, sa usag usa, kini mosangpot ngadto sa pagka-
wala sa paglaum o kini mosangpot sa garbo. . . . Mga 
panalangin moabut diha- diha. Mga panalangin moabut 
dugay- dugay pa. Usahay ang mga panalangin giandam 
alang nato, nagtuo ko, human kita moagi sa tabil. . . . Sa 
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katapusan, makasiguro kita nga ang saad sa kinabuhing 
dayon alang sa tanan.”
—Elder Gary E. Stevenson sa Korum sa Napulog Duha  
ka mga Apostoles

Mibalhin si Rochell sa usa ka maayo nga balay sa abun-
da nga lugar didto sa kasadpan sa Estados Unidos human 
nakapuyo diha sa usa ka homeless shelter. Diborsyada ug 
nag-atiman og pipila ka mga bata, duha ang iyang tra-
baho, usahay tulo, aron makapasapar sa pagkaon ug sa 
abangan, ug nahimong dili kaayo aktibo,  sukad sa iyang 
pagkakabig.

“Bisan og hapit tanan sa akong bag-o nga ward ingon 
og mas haruhay kay kanako,” matud niya, “mitabang sila 
nako ug gidawat ang akong sininaan. Ang tanan nagpaka-
bana gayud.”

Bisan anaa ubos sa dakong pinansyal nga panginahang-
lan, si Rochelle wala masina sa uban sa ilang haruhay nga 
kahimtang. “Gusto ko nga adunay mas dakong kasigurado-
an, apan wala ko naghinan-aw sa mga kabalayan sa akong 
mga silingan ug mibati nga gibiyaan ko sa Dios,” miingon 
siya. “Nabati nako nga nag-abay Siya kanako bisan sa 
akong dili maayo nga mga pagpili.”

Bisan ang schedule sa trabaho ni Rochelle nahimong 
usa ka hagit usahay, ang mga lider sa ward ug mga higala 
hingpit nga mitabang niya nga matuman ang pangandoy sa 
pagtambong sa templo. “Ang pag-adto sa templo kanunay 
nagtabang kanako nga magmapasalamaton kon unsa na 
kalayo ang akong naabut,” iyang naobserbahan. “Wala ko 
mabalaka nga ang uban murag nauna pa kanako.” 

Si Rochelle miangkon nga siya ug ang iyang anak nag-
lisud ug “dili hingpit nga LDS nga pamilya.” Apan iyang 

nabatyagan nga “ang tanan adunay mga problema ug 
walay pamilya nga hingpit gayud,” usa ka panglantaw nga 
nagluwas kaniya gikan sa paglantaw sa nakapalingkawas 
niya nga maghinan-aw sa uban imbis tutukan ang iyang 
relasyon sa Dios.

“Nakita sa akong anak nga mga babaye kon unsay 
kalainan nga nahimo sa ebanghelyo sa akong kinabuhi,” 
miingon siya. “Nabati usab nako ang kalainan ug busy ra 
kaayo ko sa trabaho, pamilya, ug Simbahan nga wala na 
koy panahon sa pagkompara. Malipayon lang kaayo ko 
nga anaa sa husto nga dalan.”

Pagpabilin nga Lig- on: Si Kristo Makausab Kaninyo
“Kining tawo nga tupad nako mibaliwala nako o gani 

gusto nga mopalayo . . . wala makausab sa reyalidad sa 
unsay gibati ni Kristo kanako ug sa mga akong mahimo 
diha kang Kristo. . . . Ang matag indibidwal kinahanglan 
nga makatino nga sila adunay luna sa gingharian sa Dios 
[ug sa] lawas ni Kristo, ug ang uban nga walay hunahuna 
o danghag o grabe pa dili makadili niana.”
—Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles

Nagdako, si Matthew nagsimbahan sa gamay nga mga 
branch. Siya ug ang iyang asawa, usa ka kinabig gikan sa 
Ukraine, nagtubo nga naanad na sa daghang mga calling 
ug aktibong moapil sa internasyunal nga mga komunidad 
sa LDS apan mibalhin ngadto sa Estados Unidos. Dagko 
nga mga ward ug lahi nga mga oportunidad sa kultura 
maoy hinungdan nga sila mibati nga “wala kinahanglana 
ug walay katuyoan,” nahinumdom siya. “Ingon og dili 
kami angay. Gibati namo nga kami gibaliwala, kakulang 
sa mga kasinatian nga madasig ug relasyon sa uban sa 
Dominggo.”

Ang ilang kahimangod nahimo nang seryoso nga 
problema, human mobalhin ngadto sa laing siyudad, si 
Matthew ug ang iyang asawa nagpaabut nga duolon sa 
lokal nga lider sa priesthood kansang katuyoan sa pag-
duol mao ang paghangyo kanila sa pagkontrol sa ilang 
kiat nga bata atol sa sakrament miting. Nasakitan pag- 
ayo, naghunahuna si Matthew nga dili na gayud mobalik 
sa lokal nga meetinghouse. “Unsay nakapugong nako,” 
mipasabut siya, “mao ang akong pagpamatuod nga kini 
ang Simbahan sa Ginoo ug nga ang Manluluwas gusto 
nga ako mosimba. Ang pag- apil sa ebanghelyo adunay 
mga sangputanan labaw sa bisan masakit nga pagbati 
o personal nga panagbangi nga akong masugatan niini 
nga kinabuhi.

Ang mga sitwasyon sa Simbahan makahimo nato usa-
hay nga mobati nga nag- inusara, gibaliwala, ug wala kina-
hanglana, usa ka sirkumstansya nga dili ra sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Usa ka katoliko nga magsusulat 
nga si David Mills mihulagway sa hagit nga giatubang 
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sa mga mosimba sa pagsagol niadtong kinsa “mas dato 
o mas pobre, kapin kon kulang mas edukado kaninyo. 
Tingali sila lahi og kaliwat o grupo o edad kay kaninyo.” 
Mahimong dili kita mopili ni bisan kinsa nila alang sa 
atong nagkalain- laing social networks, mipasabut siya. 
Hinoon, ang relihiyoso nga pasalig naglakip sa pagsagol 
sa mga tawo nga dili nato pilion ug “mohatag sa pipila ka 
mga dapit nga nahibilin nga ingon og usa ka komunidad 
kay sa usa ka network. . . . Kinahanglang makat- on kamo 
sa paghigugma niining mga tawhana, o bisan man lang 
magpakita og gugma, bisag dili ninyo gusto.” 2 Ang pag-
salig sa Dios kon dili ninyo ma- block o ma- unfollow ang 
mga tawo sa inyong relihiyoso nga komunidad sa kasaga-
ran mao lamang ang paagi sa pagbuntog sa hagit.

Nakita ni Matthew kini nga pagsalig nga importante nga 
magpabilin nga aktibo sa Simbahan. “Ang bugtong butang 
nga maoy nakapadayon nako mao ang akong pagpamatu-
od ni Kristo,” mipasabut siya “Ang ebanghelyo mas impor-
tante kay ni bisan kinsa kanato. Si Kristo nakakita unsay 
dili nato makita, nakahibalo unsay atong dangatan, ug 
makatrabaho sa tanang mga tawo.”

Si Jasmin, usa ka miyembro sa habagatang Estados Uni-
dos, miadmiter nga “Naglisud ko nga makabaton og maayong 
relasyon sa usa ka sister sa akong ward kinsa manghilabut sa 
akong kinabuhi, ug kana gitugutan nako nga mahilayo ko.” 
Apan sa dihang ang problema sa iyang gamay nga anak nga 
lalaki mas dako kay sa walay kasiguroan kon unsay kahim-
tang sa pagbalik, nasayud si Jasmin nga panahon na nga “dili 

motugot nga ang opinyon sa uban bahin nako mopalayo 
nako gikan ni Kristo—bisan gibati man nako o wala nga 
dunay usa ka tawo sa ward nga nakaminus nako.”

Nagtigum siya og igong kaisug sa pagpanimpalad bisan 
sa grabe nga unos usa ka Dominggo diin ang iyang gamay 
nga pamilya sa wala madugay mibati nga gidawat sa mga 
higala kinsa makatabang kanila nga motubo diha sa Simba-
han ni Jesukristo. “Nagbasol ko nga mibiya,” miingon siya. 
“Apan mapasalamaton ko nga wala mohunong ug nga ako 
nagpadayon sa pagpaningkamot, tungod kay ang ebang-
helyo dili bahin sa uban—o bisan gani nako—bahin kini 
sa akong Manluluwas.”

Lakaw ngadto sa Kangitngit: Ang Kahayag Mosunod
“Ang kinaiyanhon nga lalaki ug ang kinaiyanhon nga 

babaye moingon, ‘Dili mahitabo nga ako molakaw [ug] 
mopadulong ngadto sa kangitngit hangtud ang kahayag 
mosunod ug makakita ko asa ko paingon. Ang kinahang-
lanon mao nga kita molihok, magpaabut nga kon kita 
molihok, kita mapanalanginan og mas dako nga pagsabut.”
—Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles

Usahay lisud alang sa bag- ong mga miyembro nga 
magpabilin nga mogamut sa ebanghelyo kon sila walay 
kompleto nga kasiguroan unsay umaabut. Ang pagkat- on 
niini nga aspeto sa hugot nga pagtuo, alang ni Mei- Hsin, 
usa ka asawa sa Taiwan, naglakip sa pahimangno sa 
ebanghelyo sa pagdala og mga anak ngadto sa kalibutan, 
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usa ka mahagiton nga lakang tungod kay “daghan sa akong 
kultura ang usa ray anak o duna hinooy binuhi nga hayop,” 
obserbar niya. Ang matag pagmabdos nagkinahanglan nga 
siya magbaton og hugot nga pagtuo sa paghimo sa wala 
mahibaloi ug ibaliwala usahay ang grabe nga pagpanaway 
gikan sa mga kabanay ug sa kultura.

Sa kasagaran, ang pagpadayon magkinahanglan sa 
pagbuhat sa wala mahibaloi, nga mahimong makahadlok 
niadtong bag- o sa tinuhoan. Nagkinahanglan kini nga 
magpalambo og pagsalig nga ang Ginoo motabang kanila 
sa pagsubay sa dalan. Dunay kabalaka ug walay kasiguro-
an, si Elder Bednar misiguro, usa kini ka normal nga bahin 
sa atong pagkat- on ug proseso sa pagtubo, apan usahay 
ang atong mga lakang ngadto sa wala mahibaloi—nagla-
kip man kini sa paghimo og pamilya o pagbalik sa pag- 
apil sa Simbahan—mahimong mahagiton tungod kay ang 
saksi moabut human sa pagsulay sa atong hugot nga pag-
tuo (tan- awa sa Ether 12:6). Si Mei- Hsin ug ang iyang bana 
nakadawat sa maong saksi human maghimo og pamilya. 
“Malipayon ug mapasalamaton kaayo mi sa among mga 
anak,” miingon siya. “Nakat- on mi sa pagpuyo nga magda-
ginot, sa pagtabang ug paghigugma sa usag usa. Mapasala-
maton mi nga midala nila dinhi sa kalibutan.”

Sa kasagaran, ang unang mga lakang mao ang pina-
kalisud. “Ang unang higayon nga kami [milakaw ngadto 
sa kangitngit],” sumala ni Elder Bednar, “dili pagduha- 
duha, apan adunay gamay nga walay kasiguroan, gani 

gamay nga kahadlok, nga medyo normal ra.” Samtang 
ang proseso sa pagpadayon dili tanan hapsay (“dili per-
pekto nga saykol nga dili mabalda,” mipasabut siya), 
sa hinay- hinay kita molambo “pagtulun- an human sa 
laing pagtulun- an,” uban sa atong hugot nga pagtuo 
nga magkadako.

Ang pagpadayon nagkinahanglan og praktis, tambag 
ni Lazare sa Georgia, usa ka kinabig sa nasud nga utlanan 
sa Russia ug Europe. Ang pagkat- on sa pagsalig sa LDS 
nga mga higala mao ang iyang unang lakang, pagkahu-
man miuyon siya nga modawat og panalangin sa priest-
hood. “Dayon makapadayon ko sa mga panaghisgutan 
sa misyonaryo,” mipasabut siya. Sa dihang ang hugot nga 
pagtuo ni Lazare kang Jesukristo midako, “Gihimo nako 
ang dakong lakang sa pagpabunyag bisan og dili 100 ka 
porsyento nga sigurado ko. Ang Ginoo mihatag nako og 
kaisug sa matag higayon, ug ako mapasalamaton karon 
nga akong gibuhat.”

Ayaw og Hunong
“Ang mga tawo kinsa naghunahuna nga sila nakasala 

og dako o layo na kaayo o dugay na kaayong nawala 
ug ingon og dili na makabalik: Ang akong deklarasyon 
mao nga walay usa nga mahulog ubos pa sa pagsanag 
sa kahayag ni Kristo. Dili kini posible.”
—Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles
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Nagtubo sa usa ka mahalaron nga LDS nga pamilya sa 
Utah, USA, mibati si Brian nga ang Simbahan dili alang 
kaniya. “Ganahan ko og pantasya nga mga dula, mga sali-
da, ug rock music,” miingon siya, “dili Scouts, mga kasu-
latan, seminary, ug mga sport.” Sa dihang nakabiya na 
siya sa ilaha, mibalhin siya ngadto sa usa ka apartment ug 
“mibuhat sa pamaagi sa kalibutan, lakip sa sex ug drugas.” 
Human sa igong gidugayon sa unsay gitawag ni Brian nga 
“pagkinabuhi nga mapatuyangon ug pag- eksperimento,” 
naglisud na siya sa kwarta ug gidawat siya pag- usab sa 
iyang mga ginikanan, bisan og wala siya mobalik ngadto 
sa simbahan.

Ang pagkatawo sa usa ka igsoong babaye nakapahi-
nuklog ni Brian sa iyang mga pamaagi. Sa dihang una 
niya siyang gikugos, nahinumdom siya, “Nasayud ko 
nga siya dili lang laing tawo.” Medyo nagduha- duha, 
mitambong siya sa panalangin sa bata, ug sa dihang ang 
sakrament giduol kaniya, “Gipalabay nako kini nga wala 
moambit, apan kabahin sa akong kaugalingon mibati og 
espirituhanong kagutom niini.”

Naningkamot nga masabtan kining nagkalahi nga mga 
pagbati, si Brian nagsugod sa paghimo og journal. “Dugay 
kong natulog usa niana ka gabii nga nagsulat sa akong 
espirituhanong problema,” miingon siya, “ug nasinati 
nako ang akong unang espirituhanong kasinatian, bisan 
og dili habig sa maayo.” Gibati niya ang gahum sa dautan, 
kasilag, kasuko nga naningkamot sa pagbuntog sa iyang 
kalag. “Human niana,” mipasabut siya, “nasayud ko nga 
nagkinahanglan ko sa Ginoo.” Apan tungod kay dugay 
na kaayong nagpalayo, naghunahuna si Brian, “Takus ba 
ako sa Iyang tabang ug proteksyon?” Nakapangutana usab 
siya kon makahimo pa ba siya sa pag- ambit pag- usab sa 
sakrament.

Ang dalan pabalik lisud. Ang paghunong sa sigarilyo dili 
sayon, pagkumpisal ngadto sa bishop nagkinahanglan og 
kaisug, ug ang pagbiya sa daang mga higala ug mga kali-
hokan lisud. Ang iyang pamilya, girlfriend, ug bishop ang 
tanan misuporta kaniya, apan nadiskobrehan ni Brian ang 
tinubdan sa iyang kusog diha ni Jesukristo.

“Akong nakaplagan nga ang Ginoo gusto nga mota-
bang kanako,” nahinumdom siya. “Bag- ong mga opor-
tunidad ang naabli sa pagpuli sa akong daang mga 
kalihokan. Kon maningkamot ko pag- ayo sa pagsunod 
sa ebanghelyo, mas miklaro ang akong dalan.” Sa dihang 
misalig si Brian sa Ginoo ug nadiskobrehan ang Iyang 
pagkaandam sa pagpasaylo ug paghatag og kaayohan, 
mas adunay kahulugan ang sakrament alang kaniya ug 
nakatabang sa pagdala kaniya nga mas mahiduol ngadto 
sa Manluluwas. “Samtang ako miambit sa pan ug tubig 
dito sa simbahan isip usa ka bata gatusan ka higayon, sa 
katapusan gibati na nako nga nakaambit sa sakrament sa 
unang higayon.”

Walay Usa nga Makapuli sa Imong Dapit
Ang pagkanaog gikan sa sakyanan ug pagsulod sa 

simbahan, pagduol ngadto sa ubang mga miyembro, 
pagbuntog sa masakit nga mga sitwasyon, pagsunod sa 
ebanghelyo nga walay kompleto nga kasiguroan unsay 
umaabut, ug pagkumpisal sa mga sala—kitang tanan 
naglakaw sa malisud ug walay siguro nga mga dalan sa 
atong pagpadulong ngadto sa kahoy sa kinabuhi (tan- awa 
sa 1 Nephi 8).

Ang atong personal nga pasalig sa pagsunod sa Manlu-
luwas importante alang sa luwas nga pag- abut. Samtang 
ang pag- awhag, gugma, ug pagdawat gikan sa isig ka 
miyembro ug mga lider sa Simbahan importante, matag usa 
kanato mag- atubang og mga panahon nga kita kinahang-
lang andam sa pagsunod sa Manluluwas, bisan kon kita 
mobati nga nag- inusara sa paghimo niini.

Pagpangita sa Inyong Dapit diha sa Simbahan ni  
Jesukristo. Ayaw pagkomparar, tuguti nga si Kristo mousab 
kaninyo, pagpakita og hugot nga pagtuo nga mahatagan 
og ganti, ug hibaloi nga dili pa gayud ulahi ang pagbalik. 
“Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa 
pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan- 
awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og 
kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 31:20). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Dali Pakig- uban Kanamo,” Liahona, Nob. 2013, 

21–24.
 2. David Mills, “Go to Church, Meet Annoying People,” Feb. 1, 2017,  

aleteia.org/2017/02/01/go- to- church- meet- annoying- people.
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ANG 

Ebanghelyo 
ni Jesukristo 

USA KA DANGPANAN  

Ni Getulio Walter Jagher e Silva
Mga Seminary ug Institute

A ng Ginoo gusto nga 
manalipod sa Iyang 
katawhan. Sa panahon 

sa grabe nga pagpanggukod 
diha sa Simbahan, Iyang 
gihatagan og gibug- aton ang 
kaimportante sa pagpundok 
ngadto sa Zion “alang sa usa 
ka panalipod, ug alang sa 
usa ka dangpanan gikan sa 
unos” (D&P 115:6; emphasis 
gidugang).

Kini nga dangpanan ug 
panalipod makita pinaagi sa 
pagsunod sa ebanghelyo ni 
Jesukristo samtang kita “mosik-
sik niini nga mga sugo” (D&P 
1:37). Busa, atong susihon ang 
pipila ka mga baruganan nga 
nakita sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad nga, kon nasabtan 

Ang pagdawat sa kama-
tuoran pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo makapana-
lipod kanato batok sa mga 
pagtulun- an sa mga tawo 
ug sa mga bakak ug mga 
panglimbong ni Satanas. Ang 
Ginoo misaad nga “sila mga 
maalamon ug nakadawat sa 
kamatuoran, ug nakadawat 
sa Balaan nga Espiritu alang 
sa ilang paggiya, ug wala 
malimbongi—sa pagkatinuod 
Ako moingon nganha kanin-
yo, sila dili pagaputlon ug 
ilabay ngadto sa kalayo, apan 
molahutay niana nga adlaw” 
(D&P 45:57; emphasis gidu-
gang). Ang gahum sa Espiritu 
Santo mosulat sa kamatuoran 
diha sa atong mga kasingka-
sing ug manalipod nato gikan 
sa pagpanglimbong.

Apan ang pagpaminaw sa 
mga aghat sa Espiritu wala 
magpasabut nga panalipdan 
kita gikan sa tanang pagsulay. 

ug gisunod, makahatag og 
panalipod ug mahimong dang-
panan batok sa tintasyon, dau-
tan, ug sa ubang mga kakuyaw 
nga giatubang nato karon.

Panalipdan Kita kon Kita 
Magtinguha sa Espiritu 
Santo

Ang pagbaton sa Espiritu 
Santo uban nato mahimong 
usa ka dangpanan ug panali-
pod gikan sa kalibutan. Ang 
Ginoo misaad nga kon si 
Oliver Cowdery “mogamit” 
sa gasa sa pagpadayag, “kini 
mao ang moluwas kanimo 
gikan sa mga kamot sa imong 
mga kaaway, diin, kon dili 
pa tungod niini, sila mopatay 
kanimo ug modala sa imong 
kalag ngadto sa kalaglagan” 
(D&P 8:4). Tan- awa nga 
pinaagi sa tingog sa Espiritu, 
si Oliver Cowdery mahimong 
panalipdan gikan sa kamata-
yon ug gikan sa sala.

UG PANALIPOD
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Ang Seksyon 122 sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad nagpakita 
nga bisan kon takus, mahi-
mo kitang mag- atubang og 
mga kasubo ug mga hagit. Sa 
panan- aw ug kaalam sa Dios, 
kinsa “nasayud sa tanan nga 
mga butang” (D&P 127:2), 
“kining tanan nga mga butang 
makahatag [kanato] og kasina-
tian, ug alang sa [atong] kaa-
yohan” (D&P 122:7).

Panalipdan Kita kon  
Mosunod Kita sa Buhi 
nga mga Propeta

Sa adlaw nga ang Simba-
han naorganisar, ang Ginoo 
misugo sa Iyang mga Santos 
sa pagpaminaw sa propeta:

“Ikaw maminaw ngadto 
sa tanan niya nga pulong ug 
mga sugo diin siya mihatag 
nganha kanimo ingon nga 
siya nakadawat kanila, magla-
kaw sa tanan nga pagkabala-
an diha sa akong atubangan;

“Kay ang iyang [ang Pre-
sidente sa Simbahan] pulong 
ikaw makadawat, ingon og 
gikan sa akong kaugalingon 
nga ba- ba, sa tanan nga pag-
pailub ug hugot nga pagtuo.

“Kay pinaagi sa pagbuhat 
niini nga mga butang ang 
mga ganghaan sa impyerno 
dili makabuntog batok kani-
mo; oo, ug ang Ginoong Dios 
mopatibulaag sa mga gahum 
sa kangitngit gikan sa imong 
atubangan, ug mohimo sa 
mga langit sa pagkurog 
alang sa imong kaayohan, 

Ang mga pagtulun- an 
sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad makapanali-
pod nato gikan sa mga 
kalisud nga atong atu-
bangon samtang kita 
mangandam alang sa 
Ikaduhang Pag- anhi 
sa Ginoo.

ug himaya sa iyang ngalan” 
(D&P 21:4–6).

Ang Ginoo misulti kanato 
pinaagi sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad nga “sila kinsa dili 
maminaw sa tingog sa Ginoo, 
ni sa tingog sa iyang mga 
sulugoon, ni maminaw sa 
mga pulong sa mga propeta 
ug mga apostoles, isalikway 
gikan sa mga katawhan” (D&P 
1:14; emphasis gidugang).

Ang pagpaminaw ug pag-
gamit sa mga pagtulun- an 
sa buhi nga mga propeta 
makahatag og panalipod ug 
siguridad, kay sila naghisgot 
sa atong mga problema karon 
ug mosulti nato unsay atong 
kinahanglan nga buhaton 
aron mabuntog kini nga mga 
hagit. Talagsaon nga panala-
ngin nga makabaton og buhi 
nga mga orakulo sa Ginoo.

Sa Doktrina ug mga Pakig-
saad 101:43–62, ang Ginoo 
naggamit og sambingay 
bahin sa ubasan sa oliba sa 
pagpakita sa kaimportante sa 
pagpaminaw sa usa ka buhi 
nga propeta. Ang sambingay 
mitandi sa propeta ngadto sa 
usa ka magbalantay sa tore. 
Sa karaang panahon ang mga 
tawo mitukod og mga tore diin 
makita sa magbalantay ang 
gawas sa siyudad ug makapa-
sidaan sa katawhan kon nag-
padulong na ang kaaway.

Ang sambingay nagsugod: 
“Pagtukod og usa ka tore, 
aron adunay usa nga molan-
taw sa yuta sa palibut, aron 
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mahimo nga usa ka magba-
lantay diha sa tore, aron ang 
akong mga kahoy nga oliba 
dili matumba kon ang kaa-
way moabut aron sa pagdaut 
ug pagkuha nganha kanila 
sa bunga sa akong ubasan” 
(bersikulo 45; emphasis 
gidugang).

Si Elder M. Russell Ballard 
sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mitudlo bahin 
sa panalipod ug mga panala-
ngin nga moabut sa pagsunod 
sa mga pulong sa tambag sa 
usa ka buhi nga propeta: “Dili 
gamay nga butang, akong 
mga kaigsoonan, nga dunay 
propeta sa Dios sa atong 
taliwala. . . . Kon makadungog 
kita og tambag sa Ginoo nga 

gipahayag pina-
agi sa 

mga pulong sa Presidente sa 
Simbahan, kinahanglan nga 
positibo ug walay langan nga 
mosanong. Ang kasaysayan 
nagpakita nga adunay kasi-
guroan, kalinaw, kauswagan 
ug kalipay sa pagsanong sa 
mapanagnaong mga tambag.” 1

Labaw nga importante kay 
sa pisikal nga panalipod nga 
moabut gikan sa pagpami-
naw sa mga propeta mao ang 
espirituhanon nga panalipod. 
Gikinahanglan gyud kini pag- 
ayo, kay si “Satanas nagtingu-
ha sa paglimbong kaninyo, 
nga siya unta makabuntog 
kaninyo” (D&P 50:3). Ang 
pagpaminaw sa mga propeta 
makapanalipod kanato gikan 
sa mga pilosopiya sa kali-
butan ug “sa maliputon nga 
paglingla sa mga tawo, diin 
sila naghulat aron sa pagpa-
ngilad” (D&P 123:12).

Panalipdan Kita kon 
Kita Matinud- anon sa 
Kaminyoon

Ang Ginoo misaad nato 
nga ang bag- o ug walay 
katapusan nga pakigsaad 
sa kaminyoon mahimong 
mahangturon (tan- awa sa 
D&P 132:19). Kining dok-
trina sa kahimayaan mao 
ang dangpanan gikan sa 
mga bakak nga relasyon 

nga komon kaayo sa atong 
kalibutan. Bisan og dag-

hang mga tingog sa kalibutan 
nangangkon nga ang kamin-
yoon kinaraan, samok- samok, 

o wala kinahanglana, ang 
tingog sa Ginoo nagpahayag, 
“Kinsa kadto nga nagdili 
sa pagminyo wala itugot sa 
Dios, kay ang kaminyoon 
gi- orden sa Dios ngadto sa 
tawo” (D&P 49:15).

Nagtudlo ang Ginoo kana-
to unsaon sa pagprotektar sa 
atong kaminyoon, “Higugmaa 
ang inyong asawa sa inyong 
tibuok nga kasingkasing, ug 
unong ngadto kaniya ug wala 
nay lain” (D&P 42:22).

Si Presidente Spencer W. 
Kimball (1895–1985) mipa-
sabut sa malukpanon nga 
matang niini nga kasugoan:

“Kon ang Ginoo mosulti sa 
inyong tibuok kasingkasing, 
kini nagpasabut nga walay 
lain ni kabahin. Ngadto sa 
mga asawa, ang Ginoo misu-
go: ‘Higugmaa ang imong 
bana sa imong tibuok nga 
kasingkasing, ug unong ngad-
to kaniya ug wala nay lain.’

“Ang mga pulong wala nay 
lain nagwala sa tanang tawo 
ug sa tanang butang. Dayon 
ang kapikas mahimong mas 
labaw pa sa kinabuhi sa bana 
o sa asawa, ug dili ang sosyal 
nga kinabuhi ni ang pagpanar-
baho ni pulitikanhong kinabu-
hi ni bisag unsa nga interes ni 
tawo ni butang nga molabaw 
gayud sa kaubang kapikas.” 2

Unsay atong makita dako 
og epekto nato alang sa maa-
yo o sa dautan. Mao nga sa 
akong hunahuna gipasidan- an 
kita sa Ginoo sa mosunod nga DE
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sa pagpadayon nga matinud- 
anon sa tanan nga mga 
butang, dili kapuyon diha 
sa hunahuna, ni magkulang 
sa panabut, ni kapuyon ang 
lawas; ug usa ka buhok sa 
iyang ulo dili mahulog ngadto 
sa yuta nga dili mahibaloan. 
Ug sila dili gutumon, ni uha-
won” (D&P 84:80). Timan- i 
nga ang Ginoo dili mopaga-
was nato gikan sa mga kalisud 
apan misaad nga kita anaa sa 
Iyang balaanong pag- atiman.

Siya midugang, “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 pagta-
bang kaninyo” (D&P 84:88). 
Kon moserbisyo kita Kaniya, 
“mahinabo nga ang gahum 
magpabilin diha kanimo; ikaw 
makaangkon og gamhanan 
nga hugot nga pagtuo, ug Ako 
mag- uban kanimo ug mag- 
una sa imong atubangan.” 
(D&P 39:12). Kadtong kinsa 
moserbisyo og misyon uban 
sa ilang tibuok kasingkasing 
adunay saad nga sila “paga-
panalanginan sa espirituha-
non ug temporal nga paagi” 
(D&P 14:11).

Ang Ginoo mohatag nii-
ni nga panalipod ngadto sa 
mga pamilya niadtong nag-
serbisyo: “Ako, ang Ginoo, 
mohatag kanila og usa ka 
saad nga Ako mosangkap sa 
ilang mga banay; ug usa ka 

bersikulo: “Siya nga magtan- 
aw sa babaye nga may kahi-
gal ngadto kaniya naglimud 
sa tinuohan, ug dili makaang-
kon sa Espiritu, ug kon siya 
dili maghinulsol siya isalik-
way” (D&P 42:23; emphasis 
gidugang).

Aron panalipdan gikan sa 
mga pang- ataki sa kaaway, 
ang atong mga mata ug mga 
kasingkasing kinahanglang 
itumong lamang ngadto sa 
atong kapikas ug ngadto sa 
Ginoo. Kinahanglang dili nato 
tugutan ang atong mga mata 
nga magliraw- liraw o magti-
nguha og lain kay sa atong 
kapikas. Kinahanglan nga 
atong siradoan ang atong mga 
kasingkasing ug mga huna-
huna gikan niana nga tintas-
yon. Mao kini ang tambag sa 
Ginoo alang sa kalampusan sa 
kaminyoon.

Panalipdan Kita kon  
Moserbisyo Kita og Misyon

Duna kitay daghang mga 
oportunidad sa pagserbisyo 
diha sa Simbahan, ug ang 
Ginoo “mahimuot sa pagpa-
sidungog niadto kinsa nag- 
alagad [Kaniya]” (D&P 76:5). 
Importante nga mga doktrina 
gitudlo sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad bahin sa pagserbis-
yo og mga misyon.

Ang Ginoo nagsaad nga 
“bisan kinsa nga tawo ang 
molakaw ug mosangyaw 
niini nga ebanghelyo sa 
gingharian, ug dili mapakyas 

masangputon nga pultahan 
ang pagaablihan alang kanila, 
gikan karon” (D&P 118:3).

Ug ang matinud- anong mga 
misyonaryo gisaaran nga “ang 
imong mga sala mapasaylo 
diha kanimo, ug ikaw magpas- 
an og binugkos diha sa imong 
likod” (D&P 31:5). Kini nga 
panalangin mao ang dangpa-
nan alang sa atong mga kalag.

Panalipdan Kita Kon 
Mosunod Kita sa Balaod 
sa Ikapulo

Sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad makita nato ang 
mosunod nga pagtulun- an 
mahitungod sa ikapulo: 
“Tan- awa, karon kini gitawag 
karong adlawa hangtud sa 
pag- anhi sa Anak sa Tawo, 
ug sa pagkatinuod kini mao 
ang adlaw sa sakripisyo, ug 
ang adlaw alang sa ikapulo 
sa akong mga katawhan” 
(D&P 64:23).

Gusto ko nga mosulti nga 
ang balaod sa ikapulo supak sa 
mathematics tungod kay ang 
90 mas dako pa kay sa 100. Sa 
atong paghatag sa Ginoo sa 
10 porsyento sa atong kinitaan, 
misaad Siya nga ‘buksan ko 
kaninyo ang mga tamboanan 
sa langit, ug buboan ko kamo 
sa panalangin, sa pagkaagi nga 
wala na unyay dapit nga igong 
kabutangan sa pagdawat niini” 
(Malaquias 3:10; tan- awa usab 
sa 3 Nephi 24:10).

Sa pagtimbang- timbang 
kon unsa ka lig- on ang atong DE
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pagtuo, tan- awon nato ang 
atong kinaiya sa balaod sa 
ikapulo. Ang pagbayad sa 
ikapulo dili kabahin sa kwarta 
kondili kabahin sa pagtuo.

Si Presidente Henry B. 
Eyring, Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan, nagtud-
lo kanato: “Pinaagi sa atong 
desisyon karon nga mahimong 
usa ka hingpit nga tigbayad sa 
ikapulo ug sa atong makanu-
nayong mga paningkamot sa 
pagtuman, malig- on kita diha 
sa atong pagtuo ug, moabut 
ang panahon, ang atong mga 
kasingkasing malukmay. Mao 
kana ang kausaban sa atong 
mga kasingkasing pinaagi sa 
Pag- ula ni Jesukristo, sobra pa 
sa paghalad sa atong kwarta 
o mga butang, nga nahimong 
posible alang sa Ginoo nga 
mosaad sa panalipod alang sa 
mga hingpit nga tigbayad sa 
ikapulo sa ulahing mga adlaw 
[tan- awa sa D&P 64:23]. Maka-
baton kita og pagsalig nga 
mahimo kitang takus alang 
nianang panalangin sa panali-
pod kon mopasalig kita karon 
sa pagbayad og hingpit nga 
ikapulo ug makanunayon sa 
pagbuhat niini.” 3

Panalipdan Kita Kon 
Mosunod Kita sa Pulong 
sa Kaalam

Nagpuyo kita sa panahon 
nga ang atong panglawas 
mahimong mahulga sa dag-
hang makuyaw nga mga 
butang. Ang Ginoo, nakahibalo 

sa atong giatubang, mitudlo ni 
Propeta Joseph Smith niadtong 
1833 nga “agi og sangputa-
nan sa mga dautan ug sa mga 
laraw nga anaa ug motungha 
diha sa mga kasingkasing sa 
dautan nga mga tawo sa kata-
pusan nga mga adlaw, Ako 
nagpasidaan kaninyo, ug mag-
pasidaan kaninyo, pinaagi sa 
paghatag nganha kaninyo niini 
nga pulong sa kaalam pinaagi 
sa pagpadayag” (D&P 89:4).

Kadtong kinsa motuman 
sa balaod sa Ginoo kabahin 
sa panglawas “makadawat 
og maayo nga panglawas ug 
uyok sa ilang mga kabukogan 
[pisikal nga kahimsog]; ug 
makakita og kaalam ug dako 
nga mga bahandi sa kahibalo, 
gani ang mga tinago nga mga 
bahandi [mga panalangin sa 
kahibalo ug espirituhanon]; 
ug modagan ug dili maluya, 
og molakaw ug dili makuya-
pan [pisikal nga kahimsog].”

Ug ang Ginoo misaad sa 
kaluwasan niadtong kinsa 
mosunod niini nga balaod: 
“Ug Ako, ang Ginoo, mohatag 
ngadto kanila og usa ka saad, 
nga ang tiglaglag nga anghel 
mosaylo kanila, ingon sa mga 
anak sa Israel, ug dili mopatay 
kanila” (D&P 89:18–21).

Kini nga saad wala magpa-
sabut nga dili kita mamatay, 
tungod kay ang kamatayon 
kabahin sa mahangturong 
plano. Apan “ang anghel nga 
tiglaglag, siya kinsa moabut 
sa pagsilot sa dili matarung 

Sama sa mga magbalantay 
sa tore, ang mga propeta 
nakakita sa layo ug nagpa-
sidaan sa nagsingabut nga 
mga kaaway.
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tungod sa ilang mga sala, sama 
sa karaang panahon sa iyang 
pagsakit sa dautang mga Ehip-
tuhanon sa ilang pagkadautan 
[tan-awa sa Exodo 12:23, 29], 
moagi sa mga Santos.” 4

Panalipdan Kita kon  
Mobarug Kita sa Balaan 
nga mga Dapit

Ang Ginoo misugo nato 
makadaghan sa “pagbarug 
sa balaan nga mga dapit” 
(tan- awa sa D&P 45:32; 87:8; 
101:22). Sa pagkatinuod ang 
atong mga templo balaan nga 
mga dapit. Gitudlo ni Presi-
dente Joseph Fielding Smith 
(1876–1972):

“Kon nakahibalo kita sa 
atong gibuhat nan ang endow-
ment mahimo nga panalipod 
sa atong kinabuhi—usa ka 
panalipod nga wala sa tawo 
kinsa dili moadto og templo.

“Nakadungog ko sa akong 
amahan [Presidente Joseph F. 
Smith] miingon nga sa oras sa 
pagsulay, sa oras sa tintasyon, 
maghunahuna siya sa mga 
saad, sa mga pakigsaad nga 
iyang gihimo didto sa Balay 
sa Ginoo, ug kini nahimong 
panalipod ngadto kaniya.” 5

Kauban sa mga templo, 
ang mga chapel ug mga class-
room sa mga meetinghouse sa 
Simbahan ug ang atong mga 
panimalay gipahinungod, nga 
balaan nga mga dapit. Kini nga 
mga dapit balaan kon ang mga 
tawo nga mopuyo niini putli 
og kasingkasing ug magsunod 

sa mga sugo sa Dios. Kon 
motuman kita sa mga sugo, 
matagamtam nato ang pakig- 
uban, direksyon, ug paghupay 
sa Espiritu Santo. Kon Siya 
mahimo natong kanunay 
nga kauban, nan sa pag-
katinuod magbarug kita 
sa balaan nga mga dapit.

Panapos
Nakita nato sa Doktri-

na ug mga Pakigsaad ang 
lain- laing mga matang sa 
panalipod nga gihatag sa 
ebanghelyo ni Jesukristo kon 
kita magtinguha sa pagkat- on 
ug pagsunod niini nga mga 
baruganan. Mahimo kitang 
mangutana asa makita kini 
nga panalipod.

Ang Ginoo, nagpakita sa 
gugma ug kalooy ngadto sa 
mga Santos, misaad nga Siya 
magauban kanato: “Pagma-
lipayon, mga bata; kay Ako 
anaa sa inyong taliwala, ug 
Ako wala mobiya kaninyo” 
(D&P 61:36). “Patalinghug, . . . 
miingon ang Ginoo nga 
inyong Dios, gani si Jesukristo, 
ang inyong manlalaban, kinsa 
nasayud sa kahuyang sa tawo 
ug unsaon sa pagtabang kani-
la kinsa natintal” (D&P 62:1).

Kon gamiton nato ang 
Pag- ula ug mga pagtulun- an 
sa atong Manluluwas nga si 
Jesukristo sa atong kinabuhi, 
makadawat kita sa panalipod 
ug dangpanan nga mohatag 
nato sa kalig- on sa paghupay 
sa atong mga salagubangon, 

sa pag-
buntog sa 
atong mga sala ug mga kali-
sud, ug mohimo nato nga 
mga Santos. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Curitiba, 
Brazil.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. M. Russell Ballard, “His Word Ye 
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2001, 80.
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dente sa Simbahan: Spencer W. 
Kimball (2006), 249.

 3. Henry B. Eyring, “Espirituhanong 
Pagkaandam: Pagsugod og Sayo 
ug Magmakanunayon,” Liahona, 
Nob. 2005, 40.

 4. J. Reuben Clark Jr., sa Conference 
Report, Ok. 1940, 17; tan- awa 
usab sa Doctrine and Covenants 
Student Manual (Church Educa-
tional System manual, 2001), 211.

 5. Joseph Fielding Smith, “The Pearl 
of Great Price,” Utah Genealogi-
cal and Historical Magazine, 
Hulyo 1930, 103; tan- awa usab sa 
Doctrine and Covenants Student 
Manual, 259.IM
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Nadasig ako nga miapil sa kampan-
ya sa Simbahan sa Pasko sa 2016 

“Hayagi ang Kalibutan”. Naghinam- 
hinam ako nga makakompleto sa 
inadlaw nga mga hagit, ilabi na sa 
ikalimang adlaw: “Si Jesus mita-
bang sa masakiton, ug kamo usab 
makatabang.”

Nianang adlawa sa akong pagbiya 
padulong sa trabaho ug naglakaw agi 
sa kadalanan nagplano ko nga mobi-
sita sa akong mga apohan. Nindot 
ang akong gibati. Pasko kadto ug ang 
kalibutan maanindot. Ang bagting 
sa kampana milanog sa kahanginan. 
Samtang nagkaduol ko sa hulatanan 
og sakyanan, ang tingog sa kampana 
hapit dili na madungog tungod sa usa 
ka babaye nga walay balay nga gising-
gitan ang tigbagting sa kampana.

“Peke ka!” misinggit siya. “Gigutom 
ko, gitugnaw ko, gikuha nimo ang 
tanan alang sa imong kaugalingon! 
“Peke ka!”

Kadaghanan sa mga tawo miba-
liwala niya, ug ang tigbagting sa 
kampana nagpadayon sa pagbagting. 
Gitaod nako ang akong headphones,  
apan makadungog gihapon ko sa 
babaye nga nagsinggit, “Peke ka! 
Gigutom ko! Gitugnaw ko.”

Nakahinumdom ko nga duna koy 
20- dolyares sa akong bulsa. Naghuna-
huna ko sa paghatag niini ngadto sa 
babaye. “Dili,” naghunahuna ko. “Kon 
ihatag man gani ni nako ngadto sa 
usa ka tawo, ihatag nako kini ngadto 
sa usa ka tawo nga buotan.” Dayon 
ang Espiritu nagpahinumdom nako 
sa hagit ug kinsa ang akong gusto 
nga mahisama. Si Jesus mao ang Hari 

sa mga hari, apan miserbisyo Siya sa 
labing ubos. Nasayud ko unsay angay 
nakong buhaton.

Mipaingon ko ngadto sa babaye. 
Wala na siya karon magsinggit, apan 
ang iyang mga mata gipiyong ug 
mga luha miagas sa iyang mga aping. 
Gikuha nako ang 20- dolyares gikan sa 
akong bulsa ug gitunol ngadto kaniya.

“Lisud ba karong adlawa?” Nangu-
tana ko.

Mihangad siya ngari nako. “Oo,” 
miingon siya.

“Pasayloa ko,” miingon ko. Gigakos 
nako siya, ug mihilak siya hangtud 
miabut ang sakyanan.

PAGPAKIGBAHIN SA GUGMA SA MANLULUWAS 
PANAHON SA PASKO

Mipaingon ko ngadto sa babaye. 
Wala na siya karon magsinggit, 

apan ang iyang mga mata gipiyong ug 
mga luha miagas sa iyang mga aping.

“Salamat,” miingon ang babaye sa 
dihang nanamilit kami sa usag usa. 
“Ug dili lang sa kwarta. Salamat sa 
paggakos. Nagkinahanglan ko og 
gakus.”

Ang paggakus ni bisan kinsa nga 
tawo diha sa dalan wala sa akong 
plano nga buhaton, apan nasayud 
ko nga butang kini nga buhaton ni 
Jesus. Mapasalamaton ko nga ang 
Ginoo mihatag kanako og oportu-
nidad sa pagserbisyo sama sa Iyang 
pagabuhaton. Gitabangan ni Jesus ang 
masakiton, ang kabus, ug ang timawa. 
Makahimo usab ako. ◼
Jordan Wright, Utah, USA
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Nagserbisyo ko sa California Sacra-
mento Mission atol sa Pasko niad-

tong 2003. Ang akong kompanyon 
ug ang duha ka laing sister missiona-
ries nga kauban namo sa apartment 
nakadawat og mga regalo ug mga 
sulat gikan sa ilang mga paryente ug 
mga higala. Nasayud ko nga dili kana 
mahitabo kanako.

Ang akong pamilya sa Argentina 
wala kaayoy kapanguhaan ug ang 
ilang mga sulat sa kasagaran mala-
ngan og duha ngadto sa tulo ka bulan. 
Layo ko sa akong pamilya, apan mali-
payon ko nga mogahin sa Pasko nga 
nagserbisyo ni Jesukristo.

Niadtong Gabii sa Pasko, nangan-
dam na mi nga mangatulog sa dihang 
usa sa mga sisters miingon nako 
nga dunay tawo nga mibilin og mga 
package sa may pultahan nga dunay 
ngalan nako.

MGA PACKAGE SA PASKO ALANG KANAKO?
“Alang nako? Dili kana mahitabo!” 

Miingon ko, nga natingala.
Duha ka dagko nga mga kahon 

nga dunay ngalan nako apan walay 
address kon diin gikan. Naghinam- 
hinam ko, ug ang ubang mga sisters 
naghinam- hinam usab. Giablihan 
nako ang mga package, nga puno sa 
mga regalo, mga kendi, mga drawing 
sa mga bata, ug ubang mga butang! 
Wala ko makapugong nga makahilak.

“Kinsa kaha ang nagpadala nako 
niini nga mga package?” Natingala 
ko. Walay usa namo ang nasayud, 
apan kaming tanan nalipay tungod 
sa pagkamanggihatagon.

Pipila ka adlaw human sa Pasko, 
wala gihapon ko makahibalo kin-
sa ang nagpadala sa mga package. 
Mao nga gitawgan nako ang mission 
office ug nangutana sa secretary kon 
makasulti ba siya nako sa pangalan sa 

Duha ka dagko nga 
mga kahon nga 

dunay ngalan nako apan 
walay address kon 
diin gikan.

misteryoso nga nagpadala. Miingon 
siya nako nga mga miyembro sa usa 
ka ward nga gustong dili magpaila 
nakahukom nga magpadala og mga 
package ngari nako nga dunay mga 
goodies sa Pasko. Mapasalamaton ako 
kanunay sa kamanggihatagon sa ward 
nga nakahatag og dakong gugma 
nianang Gabii sa Pasko ug sa suporta 
nga akong nadawat sa akong misyon.

Nakat- unan nako nga ang matag 
miyembro sa Simbahan makahimo 
sa mga misyonaryo—bisan og layo 
sa panimalay—nga mobati nga dili 
mingawon pinaagi sa ilang awhag ug 
serbisyo. Kadto mao ang usa sa labing 
nindot nga mga Pasko sa akong kina-
buhi. Nagserbisyo ako sa Manluluwas 
ug mibati sa Iyang gugma pinaagi sa 
mga miyembro sa Iyang Simbahan. ◼
Elisabet Andersen Bogado, Neuquén, 
Argentina
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pamilya ug kanako samtang nag-
lakaw kami padulong sa kamalig aron 
pagtan- aw sa linawas nga pasundayag 
sa pagkatawo sa Ginoo. Ang mga 
hayop naglinya sa pasungan, ug usa ka 
lalaki ug babaye, nga nagsinina sama 
nila ni Jose ug Maria, nagbarug uban 
sa bata nga gikugos sa babaye. Hilom 
sila ug nakatutok sa gamay nga bata. 
Ang tibuok palibut malinawon kaayo.

Ang akong mas magulang nga 
mga anak, ang akong asawa, ug ako 
nagbarug samtang ang akong kina-
manghuran nga anak nga babaye 
naglingkod sa uhot diha sa among 
atubangan. Hilom siya ug nagpuyo, 
ug ang iyang mga mata nakatutok sa 
bata. Sa dihang ang uban sa akong 
pamilya andam na nga molakaw, 
akong gihikap ang abaga sa akong 
anak nga babaye ug mihunghong 
nga oras na aron molakaw. Miingon 
siya nga gusto siya nga magpabilin 
uban sa batang Jesus. Ang iyang mga 
pulong mitandog sa akong kasingka-
sing, ug nakahukom ko nga magpa-
bilin uban kaniya.

ANG PASKO SUMALA SA PAGSABUT SA AKONG 
ANAK NGA BABAYE

Paglabay sa pipila ka minuto, hinay 
nakong gigunitan ang kamot sa akong 
anak nga babaye ug misulti kaniya 
nga kinahanglan na kaming mobiya. 
Miingon siya nga gusto pa siyang 
magpabilin. Giagbayan nako siya ug 
miluhod tupad niya.

Wala madugay akong gibati nga 
ingon og ako mibalik sa karaang 
panahon ug uban nila ni Maria ug 
Jose. Nakasabut dayon ko nganong 
ang akong anak nga babaye gusto 
nga magpabilin pa. Gibati nako og 
kusog ang Espiritu. Niana nga dapit, 
gibati nako nga ako anaa sa presen-
sya sa Manluluwas. Mga luha mianag 
sa akong mga mata 
samtang gibati 
nako ang 

Iyang gugma. Sa dihang oras na gayud 
nga mobiya, akong gialsa ang akong 
gamayng anak nga babaye. Samtang 
nagpaingon na ako sa exit, nakadungog 
ko niya nga misulti sa batang si Jesus og 
babay ug unsa niya ka mahal Siya.

Nianang gabhiona gipakigbahin 
nako ang kasinatian uban sa akong 
anak nga babaye nga akong ibahandi 
sa nahibilin sa akong kinabuhi, 
ug gani hapit nako kini 
nga wala masinati. Nia-
nang gabhiona, nakada-
wat ko og gasa. Gibati 
nako nga mas nasuod 

Hilom ang akong 
anak nga 

babaye ug nagpuyo, 
ug ang iyang mga 
mata nakatutok sa 
batang si Jesus.
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sa Dios ug mibati sa Iyang gugma alang 
nako. Mapasalamaton ko sa Manlulu-
was ug sa oportunidad sa paghinum-
dom sa Iyang pagkatawo. Nasayud ko 
ang kinabuhi, ehemplo, ug Pag- ula sa 
Manluluwas naglangkob sa talagsaong 
gasa sa walay katapusan nga gugma 
gikan sa Dios ngadto sa Iyang tanang 
mga anak. Gihambin nako kanunay 
kini nga gasa sa kahiladman sa akong 
kasingkasing. ◼
Aaron Adams,  
South 
Carolina, USA

GASA SA USA KA PAMILYA ALANG 
SA MANLULUWAS

Sa nagkaduol na ang Disyembre, 
nagkapuliki ko sa pagpangandam 

sa buluhaton sa panahon sa Pasko. 
Sulod sa upat ka tuig, ang kasaulogan 
sa Pasko gihimo sa among panimalay, 
apan niining tuiga gibati nako ang 
kabug- at. Sa dihang gihisgutan nako 
uban sa akong bana ang tanan nga 
kinahanglan namong buhaton— 
pagpamalit og mga regalo, pag- 
andam sa pagkaon, ug sa pagbuhat 
sa daghan pang mga butang— 
nakahukom kami sa pagkanselar 
sa salo- salo sa Pasko ug mobuhat 
og lahi nga butang niini nga Pasko. 
Gusto namong buhaton ang butang 
nga makahatag kami og gasa alang 
sa Manluluwas.

Sa tibuok Disyembre, naghimo 
kami og mga family home evening 
mahitungod sa kinabuhi ni Jesukristo, 
miadto sa templo, ug nagplano og 
mga proyekto sa pamilya sa pagser-
bisyo. Ang akong bana usa ka bishop 
nianang higayuna, ug nakahukom 
kami nga sa Adlaw sa Pasko nga 
manganta kami alang sa tanang mga 
biyuda sa ward. Isip pamilya, nag-
sugod kami sa pagpraktis og pipila 
ka mga himno nga among kanta-
hon. Ang akong mga anak ganahan 
nga mokanta sa “Away in a Manger” 
(Hymns, no. 206).

Sa Gabii sa Pasko, naghimo kami 
og mga kard nga dunay espesyal nga 
mensahe ug nag- andam og mga pag-
kaon aron dad- on sa among pagbisita. 
Nalipay ko nga nagtan- aw sa among 
pamilya nga nagkahiusa ug malipa-
yon nga moserbisyo sa uban nianang 
maong gugma. Mabati nako ang espi-
ritu sa Pasko. 

Sa Adlaw sa Pasko, ang among 
mga anak naghinam- hinam kaayo 
nga mobisita. Sa kada panimalay nga 
among bisitahan, gibati namo nga 
mas malipayon, ug ingon nga ang 
mga himno nagkanindot matag higa-
yon nga kantahon namo. Sa pag- abut 
namo sa katapusan nga balay, mora 
og walay tawo. Naghulat mi og pipi-
la ka minuto, ug ang mga bata wala 
na mahimutang. Sa katapusan usa 
ka hamtong nga biyuda migawas ug 
nakighimamat namo nga nagsul- ob na 
sa sinina nga pang- Dominggo ug maa-
yo nga pagkasudlay ang iyang buhok. 
Sa dihang nakakita siya namo, miluha 
ang iyang mga mata. Naemosyonal 
usab ko ug dili hapit makakanta.

Sa among pagpamauli, ang among 
singko anyos nga anak nga babaye 
misulti namo nga dili siya gusto nga 
mopauli apan gusto nga magsige og 
kanta. Wala pa gani ko makatubag, 
ang akong nuwebe anyos nga anak 
miingon, “Buhaton lang gud na nato 
og usab sa sunod tuig!”

Alang sa among pamilya, dili 
gayud makalimtan kini nga Pasko 
tungod kay nabayaw namo ang uban 
ug nakapakita sa among gugma 
alang ni Jesukristo. Samtang nama-
landong ko sa mga nanghitabo nia-
nang adlawa, gibati nako ang gugma 
sa Ginoo ug nahinumdom sa Iyang 
mga pulong, “Sa pagkatinuod, maga-
ingon ako kaninyo, nga maingon nga 
gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa 
mga labing gagmay niining akong 
mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini 
kanako” (Mateo 25:40). ◼
Maria Aparecida da Kiyama Silva, 
São Paulo, Brazil
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M G A  H U L A G W A Y  S A  
H U G O T  N G A  P A G T U O

Josephine Scere
Pennsylvania, USA

Natawo ko sa kalisud. Ang akong 
mama milalin gikan sa Liberia, 
pobre kami, ug ako usa ka bata 
nga giabusohan samtang ako gipa-
atiman sa mga tawo nga sa iyang 
pagtuo iyang kasaligan. Kana naka-
himo sa pipila ka butang nga lisud 
kaayo sa akong kinabuhi.

Unsay nakapadesidido nako nga 
mosunod sa ebanghelyo mao ang 
akong mga pagsulay.

Lisud ang kinabuhi bisan og ikaw 
usa ka Santos sa Ulahing Adlaw o 
dili. Ang akong kalig- on nagagikan 
sa akong relasyon sa akong Manlu-
luwas ug sa akong anak nga lalaki, 
nga si Enoch. Ang pagtuman sa 
mga pakigsaad nga akong gihimo 
sa templo nakahatag usab nako og 
kalig- on.

Ang kamatuoran mao ang 
kamatuoran! Dili na kinahanglan 
nga lalison pa. Dili na kinahanglan 
nga ipaprobar pa. Mao gyud kini. 
Tinuod kini, ug tinuod kini alang 
sa tanan. Tinuod kini alang sa mga 
tawo nga nagpuyo sa Salt Lake 
City, Utah, ug tinuod kini alang sa 
mga tawo nga nagpuyo sa iskwater 
sa Philadelphia. Sa akong huna-
huna mao kana ang nakapadasig 
kanato.

Ang pagpahinungod sa Philadelphia 
Pennsylvania Temple niadtong 2016 
nakahatag og oportunidad ni Josephine 
nga makasulod niini kada semana. 
Sa templo nakakaplag siya og kalig- on 
ug pagkaayo sa pag- atubang sa mga 
pagsulay sa kinabuhi.
LESLIE NILSSON, LITRATISTA
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Ni Po Nien (Felipe) Chou, Petra Chou, 
ug Odgerel Ochirjav

Sa miaging Disyembre usa ka cho-
ir gikan sa Ulaanbaatar Mongolia 
East ug West Stakes nakaabut sa 

semi- final sa nasyunal nga salida sa 
telebisyon nga Mongolia’s Got Talent. 
Ang choir—naglangkob sa mga estud-
yante sa seminary ug institute, katunga 
niini mga returned missionary— 
wala magdahum nga makaangkon 
niini nga matang sa oportunidad sa 
pagpakigbahin sa ilang mga pagtuo ug 
mga talento.

Niadtong 2015 usa ka Area Seventy 
mibisita sa Mongolia ug mihatag og 
training kabahin sa mga paningkamot 
sa public affairs sa Simbahan. Si  
Odgerel Ochirjav, presidente sa Ulaan-
baatar Mongolia West Stake, nagduha- 
duha sa pagpadayon. Dayon niadtong 
Enero 2016 ang iyang bayaw nga 
lalaki mitawag ug miingon, “Nagtan- 
aw ko sa Mongolia’s Got Talent. . . . 
Duna koy kusog nga impresyon nga 
ang choir sa inyong Simbahan kina-
hanglang moapil.”

Gihisgutan ni Presidente Ochirjav 
ang ideya uban sa choir director, nga 
si Sister Unurjargal Purev. Siya ug ang 
mga miyembro sa choir ganahan sa 
posibilidad. Ang choir nailhan nga 
Zion, o “SION,” usa ka acronym sa 
mga taga- Mongolia alang sa espiritu, 

hugot nga pagtuo, hunahuna, ug 
panaghiusa.

Ang Unang Hugna
Alang sa unang hugna sa kompetis-

yon niadtong Marso 2016, ang SION 
mipasundayag pinaagi sa pagsagol 
sa duha ka mga kanta. Usa ka mag-
huhukom miingon, “Nakita nako nga 
mihayag ang inyong mga nawong! . . . 
Kinahanglan natong ibutang ang 
inyong video sa YouTube aron ipakita 
kini sa tibuok kalibutan.”

Laing maghuhukom nangutana 
kon unsay ilang buhaton kon maka-
daog sila og U.S. $50,000. Nalipay 
siya sa dihang sila miingon nga gusto 
nila nga ihatag ang tanan, isip usa ka 
espesyal nga regalo sa Pasko ngadto 
sa usa ka orphanage.

Ang Ikaduha nga Hugna
Sa 400 ka mga partisipante, ang 

SION apil sa 200 nga makaapil sa 
ikaduhang hugna, apan ang ilang 
pasundayag naka- iskedyul sa samang 
adlaw sa multi- stake youth confe-
rence, nga naglakip sa 35 ka mga 
miyembro sa choir. Nakahukom ang 
choir nga moapil sa ikaduhang hugna, 
mao nga miabang sila og bus ug, 
pagkahuman sa ilang pasundayag, 
mibiyahe og otso oras ngadto sa 
youth conference.

Sa 200 ka mga mipasunda-
yag, ang SION apil sa 32 nga 
makaapil sa semi- finals. Ang 

choir nagsugod na nga nabutang sa 
social media kalabut sa Mongolia’s 
Got Talent.

Ang Semi- finals
Nagpraktis sila gikan sa Hunyo 

hangtud Septyembre aron mangan-
dam alang sa semi- finals. Sa adlaw sa 
pasundayag, mimata sila sa 

Sa pagkumpara 
pipila ra ka mga 

taga- Mongolia ang 
nakahibalo mahitu-
ngod sa Simbahan, 
apan kini nga choir 

nakatabang nga 
mausab kana.

Mongolia’s  
Got Talent!
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alas 4:00 sa buntag nga - 29 degrees F 
(- 34 degrees C) ang klima. Si Sister 
Nomuungerel Enkhtuvshin, usa ka 
miyembro sa choir, miingon, “Dag-
hang mga miyembro sa among grupo 
ang nagpislango. Apan naayo ra sila 
sa dihang nag- ampo mi alang kanila.”

Ang mga tawo sa tibuok Mongolia 
mitan- aw sa pasundayag ug mi- text sa 
ilang boto.

Si Brother Shijir Purevdorj miingon, 
“Isip resulta niining salida sa TV, 
daghang mga tawo ang nakabaton 
og positibo nga kinaiya ngadto sa 
Simbahan.”

Ang mga Panalangin
Ang mga miyembro sa choir mis-

mo nakadawat og mga panalangin. Si 
Brother Odgerel Tumursukh miingon, 
“Among gihalad ang among atensyon 
ug panahon sulod sa tibuok tuig 
samtang among gihimo ang among 
mga trabaho ug ubang mga bahin sa 
among mga kinabuhi. Bisan og lisud 
kini, nakadawat mi og daghang mga 

panalangin. Nakat- unan nako ang 
pagdumala sa akong oras ug pagsakri-
pisyo alang sa Ginoo.”

Agig dugang sa nagtubo nilang 
pagtuo, ang mga miyembro sa choir 
nakabaton og pagsalig sa kaugalingon, 
nakapalambo og panaghigalaay, ug 
nakat- on og panaghiusa. “Ang pag-
kanta diha sa choir nakatabang namo 
sa pagpasaylo ug pagsuporta sa usag 
usa,” miingon si Brother Ganbaatar 
Ulziiduuren. “Mas nagkahiusa kami.” 
Si Sister Bilguunzaya Tungalagtuul 
nakat- on “nga kinahanglan nga dili ako 
magduha- duha sa akong kaugalingon o 
maghunahuna nga wala koy mahimo.”

Miingon si Brother Bayartsogt  
Lhagvajav, “Ang pagkanta diha sa choir 
nakahatag og daghang mga panalangin 
sa akong pamilya, ug nakatabang usab 
kini nako sa pagdawat og mga tubag 
nga akong gitinguha taud- taod na. Ang 
among mga lider mihatag namo og 
[mga] solusyon. . . . Nakapalig- on kini 
sa akong pagpamatuod nga ang atong 
mga lider gitawag sa Dios.”

“Sa dihang miapil ko sa Mongolia’s 
Got Talent,” si Sister Onon Dalaikhuu 
mipasabut, “Nakat- unan nako nga ang 
pag- awhag ug pagsuporta sa usag usa 
[mao ang] yawe sa [atong] kalampu-
san.” Ang mga responsibilidad ni Sister 
Dalaikhuu naglakip sa pag- organisar 
sa mga crew member, nga nakatabang 
sa pagpalig- on sa iyang mga abili-
dad sa pagpangulo. Midugang siya, 
“Gibati namo nga [ang] Ginoo migiya 
ug miimpluwensya namo. Daghan 
namo ang masakiton, busy, gikapoy, 
ug mibati nga nabug- atan. Hinoon, sa 
dihang nag- ampo ming tanan, ingon 
og nakakaplag mi og dugang gahum 
ug tinguha sa paglahutay.”

Bisan og ang choir wala maka-
dawat og igong mga pagbotar aron 
makaapil sa finals, ang ilang pasun-
dayag nakahatag sa Simbahan og 
positibo nga oportunidad nga mailhan 
sa tibuok Mongolia. Si Presidente  
Ochirjav mipasabut, “Masulundon kita 
sa assignment nga gihatag sa atong 
mga lider sa priesthood, ug ang Ginoo 
miandam og paagi. . . . Karon ang 
tibuok siyudad [Ulaanbaatar] naghis-

got sa pag- apil sa Mormon choir sa 
Mongolia’s Got Talent.” ◼

Ang mga tagsulat nagpuyo 
sa Utah, USA, ug 

Ulaanbaatar, 
Mongolia.
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Ni Cherstan Pixton

Tugnaw kaayo ang Russia sa 
winter ug kasagaran baga ang 
panganud, nakapahimo sa adlaw 

nga mangitngit ug morag miserable. 
Sa ulahing bahin kadto sa Nobyembre 
ug dugang sa subo nga klima, gibati 
nako nga nag- inusara, dili kamao, 
ug dili makahimo isip usa ka maayo 
nga misyonaryo. Bag- o lang kong 
gi- assigned sa pagbansay sa bag- ong 
kompanyon, ug samtang si Sister 
Hart buotan, ang pressure ania na 
nako karon nga magkat- on og maa-
yo sa pinulongan, mahimong usa ka 
ehemplo, ug mangita og tawo—bisan 
kinsa—nga katudloan.

Bag- o lang ming nakadawat og 
pahibalo nga ang among bag- ong 
presidente sa misyon maghimo og 
zone conference sa Yekaterinburg, 
lima ka oras gikan sa among area sa 
Perm. Sayo sa mabugnaw nga buntag 
sa Disyembre, si Sister Hart ug ako 
miadto sa estasyunan sa tren.

Samtang naghulat mi namalandong 
ko sa  akong mga gipangbati. Nag-
hunahuna ko sa umaabut nga mga 
holiday ug ang akong kamingaw nga 
mahiuban sa akong pamilya. Ang 

kadasig nga anaa sa misyon nawala ug 
karon gibati nako nga wala koy nabu-
hat isip usa ka misyonaryo sa akong 
siyam ka bulan. Sa katapusan dunay 
panawagan sa pagpahibalo nga miabut 
na ang tren, mao nga misakay mi ug 
milingkod. Naghunahuna ko sa Manlu-
luwas. Gipiyong nako ang akong mga 
mata ug nag- ampo nga ako masayud 
unsaon nga mawala kini nga mga pag-
bati ug mas maka- focus ngadto Kaniya.

Sa zone conference pagkasunod 
adlaw, ang pakigpulong ni Presidente  
Rust nindot ug kinasingkasing. Sa 
dihang si Sister Rust mibarug aron 
mamulong, mipakigbahin siya og 
yanong istorya kon sa unsang paagi 
nga ang Manluluwas mao ang magba-
lantay kinsa molakaw ug mangita sa 
usa ka karnero nga nawala ug dad- on 
pagbalik ngadto sa panon. Naghisgot 
siya mahitungod sa mga sakripisyo sa 
Manluluwas nga gihimo alang nato, 
ug sa katapusan mihatag siya og 
gamhanang pagpamatuod sa among 
oportunidad nga mga misyonaryo sa 
pagserbisyo Kaniya pinaagi sa pag-
dala sa nawala nga karnero ngadto 
sa panon. Gihagit kami ni Sister Rust 

sa paghunahuna unsa nga gasa ang 
among mahatag ngadto sa Manlulu-
was alang sa Pasko.

Sa dihang gihimo niya ang hagit, 
gibati nako ang labing kusog nga 
impresyon nga ang gasa nga ihatag 
unta nako ngadto sa Manluluwas 
mao ra ang pagpakigsulti ngadto sa 
mas daghang mga tawo. Hangtud 
nianang higayuna mahadlok pa ko 
sa pag- istorya sa dili kaila—ilabi na 
kon mag- istorya sa pinulongan 

Gibati nako nga dili 
angay nga usa ka mis-
yonaryo. Unsay akong 
mahimo sa paghunong 
nga magsige og focus 
sa akong kaugalingon 
ug magsugod sa pag- 
focus sa Manluluwas?

Ang Akong Gasa sa Manluluwas
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nga Russian! Dili ko gusto nga sila 
maghunahuna nga ako bogo kay 
wala makasabut kanila, mao nga 
mas sayon ang dili na lang mosulti 
og bisan unsa. Hinoon, nasayud ko, 
nianang higayuna kon unsay angay 
nakong buhaton. Kinahanglan kong 
mohunong sa paghunahuna sa 
akong kaugalingon ug magsugod sa 
paghunahuna sa akong mga kaig-
soonan. Naghimo ko og tumong sa 
pagpakigsulti ngadto sa usa ka tawo 
mahitungod sa ebanghelyo sa matag 
sakyanan nga akong sakyan sa nahi-
bilin nianang bulana ug sa paghalad 
isip akong gasa sa Pasko ngadto sa 
Manluluwas.

Sa dihang si Sister 
Hart ug ako misa-
kay og laing 
tren balik 
ngadto sa 

Perm pagkasunod buntag, gisugdan 
nako ang akong tumong pinaagi sa 
pagpakigsulti sa mga tawo nga akong 
katupad. Dili kaayo sila interesado sa 
akong gipakigbahin, apan maayo na 
lang kay misulay ko!

Ang kada adlaw usa ka pakigbisog 
samtang ako naningkamot sa pag-
hatag sa akong gasa ngadto sa Man-
luluwas, apan sa hinay- hinay akong 
nakita ang akong kaugalingon nga 
mas malipayon ug mas masaligon—
gibati nako nga mas natuman nako 
ang akong calling isip usa ka misyo-
naryo. Miabut ang Pasko ug milabay, 
apan nakahukom ko nga magpada-
yon sa pagpakigsulti ngadto sa mga 

tawo. Nagsugod ko sa 
pagpakigsulti 
nila dili lang 

kon manakay mi og pampublikong 
transportasyon apan usab diha sa 
kadalanan, sa tindahan, sa librarya, ug 
bisan asa kami moadto.

Kami walay nakit- an nga mga tawo 
nga katudloan pinaagi sa akong pag-
pakigsulti og daghang tawo; hinoon, 
gibati nako nga nananom ko og mga 
liso sa ebanghelyo. Naamigo namo 
ang mga bus driver, ang mga tawo sa 
among lokal nga tindahan sa grocery, 
ug ang uban. Ang labing nindot nga 
bahin mao nga kon makita namo 
pag- usab ang usa ka tawo, kasagaran 
makita namo sila nga nagpahiyom, 
ug sila ang mouna namo sa pagsulti 
og hello. Duna koy pagtuo nga kad-
tong mga liso nga among gitanom 
molambo kon moabut ang bag- ong 
mga oportunidad alang niadtong mga 
tawo aron makat- on sa ebanghelyo. 

Ang Langitnong Amahan naglihok 
sa gamay ug yanong mga paagi, 
ug usahay magsugod ra kini sa 

yanong “hello.”
Maghunahuna karon niad-

tong higayuna diha sa tren 
ngadto sa Yekaterinburg, 
nakaamgo ko nga ang Langit-

nong Amahan mitubag sa akong 
pag- ampo. Mitabang siya nako 

nga makakita nga ang misyonaryo 
nga buhat dili mahitungod nako—
mahitungod kini sa uban, ug kon una-
hon nato ang uban ibabaw sa atong 
mga kaugalingon ug sa atong kaugali-
ngong mga kabalaka ug mga kasubo, 
makita nato ang kalipay nga atong 
gitinguha. Nakapahibulong nako kon 
unsa ka manggihatagon ang Manlulu-
was, kay bisan kon kita maningkamot 
sa paghatag Kaniya sa tanan kutob sa 

atong mahimo, Siya mopanalangin 
kanato ug mohatag nato og balik 
nga gatusan ka pilo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Idaho, USA.
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Ni David Dickson
Mga Magasin sa Simbahan

Ang mga pulong “[Nangahulog] 
ngadto sa gidili nga mga dalan 
ug [nanga] wala” (1 Nephi 

8:28) tingali dili kaayo malaumon sa 
kadaghanan kanato samtang magba-
sa kita sa Basahon ni Mormon. Ang 
kaatbang kini, sa tinuod. Sayon kaayo 
ang paghunahuna sa mangitngit nga 
padulngan niining grupo sa mga 
tawo nga gihulagway sa panan- awon 
ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi—ang 
grupo kinsa nakatilaw sa bunga ug 
dayon mibiya.

Apan si Te Oranoa M., edad 17, 
gikan sa New Zealand adunay lahi 
nga panan- aw. “Unsay nakapadasig 
nako niini nga kasulatan,” miingon 
siya, “wala kini mag- ingon nga nawala 
sila sa kahangturan.”

Pagkanindot nga pagkasabut! Ug 
kini nagagikan mismo sa personal 
nga kasinatian. “Ako mismo, mibiya sa 
Simbahan,” miingon siya, “apan naka-
balik ra ko.”

Nawala
Si Te Oranoa nagdako sa Simbahan 

ug naghisgot bahin sa pag- angkon og 
iyang pagpamatuod ug gani naghi-
mo og espirituhanong mga tumong. 
“Apan kana nga pagpamatuod nahi-
mong huyang,” mingon siya.

Sa pipila ka mga paagi, pareho 
sila ni Amulek, ilabi na sa paagi 
nga iyang gihulagway ang iyang 
kaugalingon ngadto sa katawhan 
sa Ammonihah: “Ako nagpatig- a sa 
akong kasingkasing, kay ako gita-
wag sa makadaghan ug ako wala 
mopatalinghug; busa ako nasayud 
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mahitungod niini nga mga butang, 
apan ako wala magpakasayud” 
(Alma 10:6).

Alang ni Te Oranoa, kana nga 
kasulatan adunay personal nga kahu-
lugan. “Sama ni Amulek, Nasayud ako 
niining tanang espirituhanong mga 
butang, ug ang Espiritu nagsulti nako 
sa pagbuhat og piho nga mga butang, 
apan tungod kay ako medyo gahig 
ulo ug garbuso, wala nako kini buha-
ta. Pagkahuman, ang akong pagpama-
tuod ingon og nawala.”

Sa katapusan, ang istorya ni  
Amulek napamilyar na kaayo ni Te 
Oranoa. Nahimo kini nga kritikal 
nga panahon sa pagbalik.

Pagpangita og Nindot nga 
Handumanan

Bisan sa panahon nga ang iyang 
pagtuo nawala, makahinumdom  
gihapon siya sa nindot nga mga  
kasinatian kaniadto. Wala gayud 
makalimot si Te Oranoa unsay 
iyang gibati sa dihang misulod sa 
templo uban sa iyang grupo sa 

mga batan- on o moapil og youth 
conference.

“Dihay usa ka pattern,” miingon 
siya. “Nindot gyud ang akong bation 
kon mosimba ko, apan dili nindot ang 
akong bation kon dili ko makasimba.”

Sa katapusan miabut ang adlaw sa 
dihang si Te Oranoa nakahukom nga 
mosusi kon mabati pa ba niya pag- 
usab kadtong nindot nga mga pagbati. 
Ang una niyang gibuhat mao ang 
pagbasa sa bag- ong mga pakigpulong 
sa kinatibuk- ang komperensya.

Usa ka pakigpulong sa kinatibuk- 
ang komperensya sa Oktubre 2016, 
“Pagkat- on gikan kang Alma ug  
Amulek,” ni Presidente Dieter F.  
Uchtdorf, Ikaduhang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan, nakapahigma-
ta sa pagbati ni Te Oranoa. Nakakita 
siya og dugang sa iyang kaugalingong 
kinabuhi ug mga pagbati samtang 
gihulagway ni Presidente Uchtdorf 
kon sa unsang paagi nga ang pagtuo 
ni Amulek nawala. Nakahinumdom 
usab siya pag- ayo sa kalipay nga 
iyang gibati sa dihang mas lig- on ang 

Ang pagbalik dili kanunay sayon,  
apan kanunay kini nga maanaa.

Pagpangita  
Pag- usab sa Iyang Hugot nga Pagtuo
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iyang pagtuo. Diha- diha, gusto siya nga mohimo 
og mga kausaban.

“Naglaum ko nga makakita og butang nga 
makapabalik sa akong pagpamatuod,” mipasabut 
siya, “mao nga gibasa nako ang pakigpulong ni 
Presidente Uchtdorf ug oo, gibati nako ang espi-
rituhanong kadasig!”

Naglaum alang sa Kahangturan
Ang dalan ni Te Oranoa balik ngadto sa pag-

tuo dili sayon, apan dihay kahayag sa tumoy sa 
langub nga maoy nakaaghat niya sa pagpadayon, 
ang paglaum sa usa ka mahangturong pamilya.

“Ang pamilya mahimong magkauban sa 
kahangturan,” miingon siya. “Mao kana ang 
akong labing dako nga damgo, ang akong 
labing dako nga paglaum sa kinabuhi. Kon gus-
to ko nga makat- on og butang, o doktrina nga 
lisud masabtan, maningkamot ko ug ipangilabut 
kini sa mahangturong mga pamilya. Pananglit, 
ngano nga ang Pag- ula ni Jesukristo importante 
kanako? Alang sa usa ka butang, nagkinahang-
lan ko sa Iyang Pag- ula sa akong kinabuhi aron 
mahimo kong takus nga mosulod sa templo ug 
mabugkos ngadto sa akong pamilya alang sa 
kahangturan.”

Pagbalik ngadto sa Dios
Tingali makaayo ang paghinumdom nga ang 

mga tawo sa panan- awon ni Lehi kinsa nanga-
hulog human makatilaw sa bunga, sa tinuod, 
nakatilaw gihapon niini. Nakahibalo gyud sila sa 
kaanindot niini, bisan kon sa makadiyot lang. Ug 
madiskobrehan nila kini pag- usab. Mao kana ang 
paglaum nga gituohan ni Te Oranoa, alang sa 
iyang kaugalingon ug sa uban.

“Kinahanglang dili ka na mopadayon niad-
tong gidili nga mga dalan sa nahibiling adlaw sa 
imong kinabuhi,” miingon siya. “Makabalik ka 
ngadto sa Ginoo kon gusto ka na.” ◼

“Makabalik 
ka ngadto sa 

Ginoo kon  
gusto ka na.”
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PAGPANAYGON ALANG NI JOAQUÍN
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Ang pagpanaygon dili kaayo 
popular nga tradisyon sa  
Argentina. Gani, ang Pasko 

dinhi lahi gikan sa tradisyunal nga 
talan- awon nga may snow nga inyong 
mahunahuna. Tungod kay nagpuyo 
kami sa Southern Hemisphere, ang 
Pasko makahimo kanunay nako sa 
paghunahuna sa daghang fruit salad!

Mao nga sa dihang ang akong mga 
ginikanan misugyot nga manaygon mi 
isip pamilya, ang akong mga igsoon 
ug ako mibati og sagul nga kalibug 
ug kadasig. Wala mi kasiguro sa mga 
abilidad sa among pagkanta, maong 
nakahukom mi sa paghimo og pagda-
la og cookies nga ihatag sa mga tawo 
nga among bisitahan nga bisan man 
lang makapahiyom nila.

Usa ka tawo nga ginganlan og  
Joaquín nahimong bahin sa among 
ward kutob sa akong nahinumduman. 
Nianang pagka- Disyembre nasa-
kit siya ug dili na makatambong sa 
sakrament miting. Ang akong papa 
ug igsoong mga lalaki apil niadtong 
modala sa sakramento ngadto kani-
ya sa ospital human sa pagsimba sa 
Dominggo.

ANG MAGIC SA 

Pagpanaygon

Sa Dominggo sa dili pa ang Pasko, 
ang among tibuok pamilya misakay sa 
sakyanan aron sa pagbisita ni Joaquín, 
naglaum nga madala namo ang diwa 
sa Pasko. Sa among pag- abut, gitultu-
lan mi sa nurse sa iyang higdaanan. 
Diha sa iyang tupad ang mga kasu-
latan ug himno, ingon og nagpaabut 
siya kanamo.

Klaro nga siya nalipay nga mibisi-
ta mi, ug diha- diha gibati namo ang 
maong gugma alang kaniya. Ang 
akong mga igsoong lalaki miandam, 
mipanalangin, ug mipaambit sa sak-
rament. Sa wala pa mobiya nanganta 
mi og maanindot nga melodiya sa  
“Sa Layo nga mga Patag sa Judea”: 
“Daygon ang Dios sa kahitas- an; 
Ug kalinaw sa yuta; Pagdait ipakita” 
(Mga Himno ug mga Awit sa mga 
Bata, nu. 52).

Sa tinuod kalinaw ug pakigdait 
ang misulod sa among mga kasing-
kasing sa iyang pagtawag namo nga 
“mga anghel” ug gipasalamatan kami 
sa pagbisita, bisan mao ra kadto ang 
among tuyo ang pagdala sa maong 
mga pagbati ngadto kaniya.
Julia G., Buenos Aires, Argentina

KINI NGA MGA BATAN- ON WALAY IDEYA KON UNSA KA DAKO NGA KALIPAY ANG ILANG MAHATAG SA PIPILA KA YANONG MGA KANTA.
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GABHIONA

Gabii kadto sa Pasko, ug dili ko 
gusto nga manaygon.

Bisan pa niana, ang akong 
mama naghunahuna nga makalingaw 
kini kon ang pamilya mosakay sa 
among karaang sakyanan ug mopa-
ingon sa puno sa ice nga dalan sa 
kasilinganan aron manaygon ngadto 
sa tulo ka mga biyuda sa among ward, 
ug ang akong papa nalipay nga mosu-
porta sa iyang sugyot.

Wala ko ganahi. Kinsa ang gus-
tong maminaw namo? Mamatay ko 
sa kaulaw kon makakita ko ni bisan 
kinsa nga akong nailhan. Nagbagulbol 
ug naglagot, milingkod ko sa luyo 
nga lingkuranan uban sa akong mga 
igsoon.

Ang pagdrayb ngadto sa unang 
apartment pipila lang ka mga block 
ang gilay- on. Walay mitubag. Miadto 
mi sa ikaduhang balay. Mao gihapon, 
walay mitubag. Medyo nalipay na ko.

Sa among pagsulod sa pig- ot nga 
dalan sa among katapusan nga adto-
on, naghunahuna ko, “Maayo unta og 
walay tawo.”

Ngitngit na sa gawas. Samtang ang 
akong mama nanuktok ug naghulat, 
ang atubangan nga kayda ngitngit 
gihapon. Maayo. Sa dili madugay 
makapauli na mi, diin makapahulay 
nako sa akong kwarto.

Sa kalit misiga ang suga sa kayda 
ug miabli ang pultahan. Naulaw kaayo 
ko. Nakasiguro ko nga nakadisturbo 
mi niya.

“Sulod, sulod,” matud sa gamay, 
niwang nga babaye. Gitudlo niya ang 
karaang piano.

“Makatukar ba ka?” nangutana siya 
sa akong mama. “Manganta ta libut  
sa piano.”

ANG MAGIC SA 

Pagpanaygon Ang iyang kamabination ug kada-
sig nakapalukmay sa akong kasingka-
sing. Tingali wala ra niya nga naa mi 
sa iyang balay. Mikanta mi og pipila 
ka mga kanta sa dihang gitanyagan 
mi niya og init nga tsokolate.

“Dali tabangi ko?” mihangyo siya 
nako. Sa among pagsulod sa kusina, 
nakugang ko sa pagkakita sa maanin-
dot nga lamesa nga gidekorasyunan 
og nindot alang sa Pasko. Mora gyud 
og pista! Sa matag dapit dihay gamay, 
maayong pagkaputos nga pakete.

“Para kang kinsa ni?” Nangutana 
ko. Nasayud ko nga nag- inusara siya.

“Alang sa akong mga silingan,” 
mipasabut siya. “Kada Pasko imbi-
taron nako kadtong pareha nako—
kadtong walay pamilya nga naa sa 
duol—alang sa pamahaw sa Pasko 
ug gamay nga gasa.”

Ang ideya nakapadasig nako 
pag- ayo. Ang pagdayeg mipuno 
sa akong tig- a nga kasingkasing. 
Kanindot niini nga kwarto. Kanindot 
niining gamayng tigulang nga sister. 
Kanindot sa akong mama nga midala 
namo dinhi. Sa katapusan nalipay 
na ko.

Didto sa simbahan pagkasunod 
bulan kini nga sister nagpasalamat 
namo pag- usab sa pagbisita. Misulti 
siya namo nga kami ra ang nakahi-
numdom nianang tuiga kaniya. Pag-
labay sa pipila ka bulan wala damha 
nga mamatay siya.

Gihinumduman nako kana nga 
Pasko ug mibati nga mapasalama-
ton sa talagsaong mga ginikanan ug 
niining tigulang nga sister, ang matag 
usa gusto nga makahatag og kalipay 
sa Pasko ngadto sa uban. ◼
Genesee B., Utah, USA

KINI NGA MGA BATAN- ON WALAY IDEYA KON UNSA KA DAKO NGA KALIPAY ANG ILANG MAHATAG SA PIPILA KA YANONG MGA KANTA.
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Adunay butang mahitungod 
sa mga holiday nga maka-

pahimo sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo nga mas maayo!

Walo ka Rason nga  
ang Pasko usa ka  

NINDOT NGA PANAHON  
nga Mahimong 
MISYONARYO
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Ni Charlotte Larcabal
Mga Magasin sa Simbahan

Gihigugma ninyo ang inyong 
mga higala. Gihigugma ninyo 
ang ebanghelyo. Ug wala moy 

ideya unsaon sa pagtudlo sa ebang-
helyo ngadto sa inyong mga higala.

Kon kini morag kamo, wala mo 
mag- inusara. Daghang mga tawo gus-
to nga mopakigbahin sa ebanghelyo 
ngadto sa ilang mga higala apan 
nahadlok nga mora og mamugos 
o salikwaut. Ang pagpakigbahin sa 
ebanghelyo makapahimo og dag-
hang kabalaka.

Apan ayaw kahadlok! Bisan kon 
wala mo makahisgot sa Simbahan 
ngadto ni bisan kinsa, ang inyong 
holiday season mahimong mapuno 
sa daghang normal, sayon, ug posible 
nga mahimo nga mga kahigayunan 
sa misyonaryo. Sa unsa nga paagi?

Ang unang butang nga himoon 
mao ang pag- ampo. Panghangyo sa 
Langitnong Amahan og mga oportu-
nidad sa pagpakigbahin sa ebanghel-
yo. Pag- ampo aron makahibalo kinsa 
ang pakigsultihan o imbitaron ug 
pag- ampo alang sa kaisug nga buha-
ton gayud kini!

Ang ikaduhang butang mao ang 
pagsugod. Ug sugdi karon. Aniay 
sekreto: Ang misyonaryo nga buhat 
sayon kaayo panahon sa Pasko.  
Ngano? Duna kitay walo ka rason.

MOSUPORTA KANUNAY

Nagsige na ko og istorya sa usa ka 
silingan kinsa interesado kaayo sa 

ebanghelyo. Giimbitar nako siya sa Mutual, 
apan duna gyuy makapugong niya sa pag-
tambong. Usa ka gabii nakaamgo ko nga 
wala gyud ko makaampo bahin niini. Diha- 
diha dayon, miluhod ko ug nag- ampo alang 
sa Espiritu Santo nga mouban kanako ug 
mogiya kanako. Human ako mag- ampo, 
naghulat ko sa tubag apan walay miabut. 
Naglibug, gisulayan nako pag- usab, apan 
niining higayuna gibati nako nga naaghat 
sa pagpasalamat sa Dios sa tanang mga 
panalangin nga akong nadawat. Nag- ampo 
usab ako nga ako makatabang sa uban nga 
makaamgo nga ang daghang mga panala-
ngin nga ilang nadawat ug sa tanang mga 
panalangin makapasalamat sila sa gahum 
sa Manluluwas. Kusog nakong gibati nga 
bisan kon hangtud kanus- a kini mahitabo, 
ang akong Amahan sa Langit mosuporta 
kanako, mohatag kanako og pasensya ug 
mopanalangin nako. Wala madugay human 
niadtong mga pag- ampo, ang akong higala 
miuban nako ngadto sa Mutual!

Elora C., edad 14, Arizona, USA

2. Ang pag- imbitar og mga tawo 
ngadto sa simbahan panahon sa 
Pasko normal ra gayud.

Dunay butang sa Pasko nga 
makapaaghat sa mga tawo nga 
moadto sa simbahan. Usa kini ka 
nindot nga panahon sa inyong 
mga higala nga makahibalo nga 
welcome sila aron makita kon sa 
unsang paagi ang mga miyembro 
sa inyong simbahan mosimba sa 
Manluluwas.

1. Ang tanan ganahan og party.

Ang mga kahigayunan mao, 
ang imong ward o tingali ang 
imong pamilya magplano og 
party sa Pasko. Pangimbitar og 
higala nga moapil sa kalingawan! 
Tingali dunay kanta o mensahe 
nga naghisgot bahin sa Manlu-
luwas, ug basin mao kini ang 
gustong madunggan sa inyong 
mga higala.
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INGON OG DILI KAAYO IMPORTANTE

Dili pa lang dugay, ang akong higala sa simbahan mibalhin, ug ako na lang ang Mormon sa 
akong eskwelahan. Ang magtutudlo nako sa Sunday School bag- o lang naghisgot kon 

unsaon namo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo uban sa among mga higala. Nag- ampo ko aron 
makahibalo unsaon kini sa pagbuhat, ug nakadawat gyud ko og tubag. Nakigsulti ko sa usa sa 
akong mga higala, ug nagsugod mi sa paghisgot sa iyang mga opinyon bahin sa dating. Mipa-
sabut ko nga dili ko motuo sa dating hangtud sa edad nga 16, ug sa akong kasurprisa, siya 
dunay pareho nga mga sumbanan. Ingon og dili kaayo importante, apan usa kadto ka tubag 
sa akong mga pag- ampo, ug ang akong pagpamatuod nalig- on.

David S., edad 13, Texas, USA

5. Ang mga suga sa Pasko 
ug tsokolate maoy popular 
kaayo.

Pag- inom og tsokolate o 
pagtan- aw og mga dekorasyon sa 
Pasko sa lungsod alang sa family 
home evening o sa Mutual nga 
kalihokan. Ang mga kalihokan 
sa holiday makalingaw alang sa 
tanan, ug usa kini ka nindot nga 
paagi alang sa usa ka higala nga 
makakita giunsa ninyo pagsunod 
ang inyong relihiyon.

4. Ang mga pamilya ganahan 
magpundok- pundok.

Ang paggahin og panahon 
uban sa pamilya usa ka dako nga 
bahin sa mga tradisyon sa Pasko, 
mao nga sayon kaayo ang paghis-
got bahin sa inyong pamilya, sa 
inyong mga tradisyon sa holiday, 
ug sa inyong pagtuo bahin sa 
mga pamilya.

3. Ang mga salo- salo sa Pasko 
mao ang nindot nga paagi sa 
paghimo og imbitasyon o usa 
ka mensahe sa ebanghleyo 
mahimong idugang.

Usa ka plato sa mga cookies 
uban sa inyong paborito nga 
kasulatan? Tsokolate ug kinutlo 
bahin sa Pasko? Nindot kaayo 
kana nga ideya!
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USA KA PANAHON 
SA PAGSAULOG
“Kini ang panahon sa pagmaya! 
Usa ka panahon sa pagsaulog! 
Usa ka talagsaong panahon nga 
kita moila nga ang atong Labing 
Gamhanan nga Dios mipadala sa 
Iyang Bugtong Anak, si Jesu kristo, 
sa pagtubos sa kalibutan! Sa pag-
tubos kanato!”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, “Maki-
ta ba Nato ang Kristo sa Pasko?” (Debosyunal 
sa Pasko sa Unang Kapangulohan, Dis. 6, 
2009), broadcasts .lds .org.

7. Ang Pasko mao ang  
kasaulugan sa Manluluwas.

Unsa pay inyong gihulat?
Tungod sa ebanghelyo, nakahibalo mo bahin ni Jesukristo ug sa tanang 

paglaum nga Iyang gidala. Talagsaon kana nga regalo, ug usa kini nga inyong 
ikahatag ngadto sa uban. Kon sinsero kamong mohangyo sa Langitnong  
Amahan alang sa mga oportunidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, modasig 
Siya kaninyo nga makahibalo kinsa ang inyong pakig- istoryahan. Ang Pasko 
mao ang usa ka panahon sa pagpakigbahin, sa paghatag, ug paghinumdom 
ni Jesukristo. ◼

8. Adunay daghan kaayong  
paagi sa paghatag ug pagser-
bisyo panahon sa Pasko!

6. Ang mga Mormon  
Messages sa Pasko talagsaon 
ug sayon ipakigbahin.

Ang pagserbisyo mao ang 
talagsaong paagi nga mahimong 
usa ka misyonaryo, ug adunay 
daghang mga oportunidad sa 
pagserbisyo sa uban atol sa mga 
holiday. Makabisita mo og nur-
sing home, manaygon ngadto 
sa silingan, o mohatag og mga 
pagkaon ug sinina ngadto sa 
balay alang sa mga timawa. 
Makakita kamo og mga ideya sa 
pagser bisyo sulod sa unang 25 
ka adlaw sa Disyembre pinaagi 
sa pagbisita sa Mormon .org.

Daghang mga Kristiyano mas 
nakatutok sa Manluluwas pana-
hon sa Pasko. Agig dugang sa 
pagpakigbahin sa inadlaw nga 
mga ideya sa pagserbisyo, ang 
Mormon.org maghisgot usab sa 
mga pagtulun- an sa Manlulu-
was ug mga paagi sa “Light the 
World.” Basin mao gyud kanay 
gipangita sa inyong mga higala 
aron saulugon si Kristo sa Pasko.

Dad- a ang diwa sa Pasko 
ngadto sa social media pinaagi 
sa pagpakigbahin sa “A Savior Is 
Born—Christmas Video”! Pila ka 
mga higala ninyo sa Facebook 
ang ganahan nga motan- aw og 
gamay nga anghel nga mota-
bang og mug- uton nga janitor sa 
“The Reason Behind Christmas” 
o nindot nga istorya bahin sa  
pagkadili hakog sa “The Coat: 
A Story of Charity”? Siksika ang 
LDS.org o ang Mormon Channel 
alang niini ug sa ubang nindot 
nga mga mensahe nga ipakigba-
hin sa Pasko.
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MATAG USA NATO USA KA  
MAGBALANTAY SA  
BALAY ABUTANAN 
KINSA MAOY MOHUKOM 
KON DUNA BAY LAWAK  
ALANG NI JESUS!

Elder Neal A. Maxwell (1926–2004),  
“Settle This in Your Hearts,” Okt. 1992  

nga kinatibuk- ang komperensya
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Ang Pasko usa ka mahimaya-
ong panahon sa tuig. Panahon 
usab kini nga nagkapuliki ang 

kadaghanan kanato. Akong panghi-
naut ug pag-ampo nga unta dili kita 
masubrahan sa pagpangandam niini 
nga kapaskohan nga mahatagan na 
hinoon nato og importansya ang 
sayop nga mga butang ug kalimtan 
ang yano nga mga kalipay sa pagsau-
log sa pagkatawo sa Usa nga Balaan 
sa Betlehem.

Ang pagpangita sa tinuod nga  
kalipay sa Pasko dili moabut sa  
pagdali-dali aron mas daghan ang 
mahuman. Atong makaplagan ang 
tinuod nga kalipay kon kita mohi-
mo sa Manluluwas nga sen-
tro sa kapaskohan.

Sa atong pagsaulog sa Pasko 
kinahanglan nga kini usa ka pag-
pamalandong sa gugma ug walay 

UNSAON NGA  
MOBATI SA TINUOD 
NGA DIWA SA PASKO

Ni Presidente  
Thomas S. Monson

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

paghinakog nga maoy gitudlo sa 
Manluluwas. Ang paghatag, 
dili ang pagdawat, ang magdala sa 
tibuok kahulugan sa diwa sa Pasko. 
Mas mabination kita sa usag usa. 
Uban sa gugma atong tabangan ang 
mga nagkalisud. Ang among mga 
kasingkasing mibati. Mga kaa-
way gipasaylo, mga higala gihinum-
duman, ug ang Dios gisunod. Ang 
diwa sa Pasko naglamdag sa bintana 
sa kalag, ug kita nagtan-aw sa nag-
kapuliki nga kinabuhi sa kalibutan 
ug nahimong mas interesado sa mga 
tawo kay sa mga butang. Sa pagsabut 
sa tinuod nga diwa sa Pasko, kina-
hanglan lang natong pangitaon 
ang Espiritu ni Kristo.

Hinaut nga mohatag kita 
sama sa gihatag sa Manlulu-
was. Ang paghatag sa kaugalingon 
usa ka balaan nga gasa. Mohatag kita 

isip paghinumdom sa tanang giha-
tag sa Manluluwas. Hinaut nga kita 
mohatag sab og mga gasa nga may 
mahangturong bili, kauban sa atong 
mga gasa nga mangabuak ra o maka-
limtan ra. Pagkadako kaha sa kaayo-
han niini sa kalibutan kon tanan kita 
mohatag og gasa sa panabut ug kalo-
oy, sa pagserbisyo, ug pakighigala, sa 
kamabination ug kaaghop.

Samtang ang Kapaskohan moputos 
kanato sa tanan niining himaya, hinaut 
nga kita, sama sa mga Mago, mangi-
ta sa sanag, tinuorayng bitoon nga 
mogiya kanato sa atong pagsaulog sa 
pagkatawo sa Manluluwas. Hinaut nga 
kitang tanan mobiyahe ngadto sa  
Betlehem uban sa espiritu, nga magda-
la sa malumo, mabinationg kasingka-
sing isip atong gasa sa Manluluwas. ◼

Gikan sa 2013 nga Debosyonal sa Pasko sa  
Unang Kapangulohan.
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“Kanunay kong nag- ampo 
alang sa usa ka butang nga 
importante, apan wala ko 
kahibalo kon nakadawat 
na ba ko og tubag. Unsaon 
man nako sa pag- ila niini?”

Ang pagdawat og mga tubag sa mga pag- ampo gihu-
lagway nga usa ka proseso: una tun- an ninyo ang 
inyong pangutana diha sa inyong hunahuna, dayon 
mangutana mo sa Dios kon ang inyong tubag sakto 
ba. Kon ang inyong tubag sakto, ang Ginoo “mosulti 

og kalinaw sa imong hunahuna” (D&P 6:23).
Apan kon dili kamo mobati og tumang kalinaw? O kon kamo 

mibati nga nakadawat mo ug tubag, apan wala mo makasiguro 
kon inyo ba kini o sa Espiritu Santo?

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, “Ang pagpadayag motubo nga hinay- hinay sa pagda-
gan sa panahon ug ihatag sumala sa atong tinguha, katakus, ug 
pagpangandam.” 1 Dili kini moabut sa kalit; kasagaran moabut 
kini “pagtulun- an human sa usa ka pagtulun- an, lagda human 
sa usa ka lagda” (2 Nephi 28:30), ug sa kasagaran kinahanglan 
kamong mohimo og lakang sa usa ka direksyon bisan wala pa 
ninyo mabati nga nakadawat sa hingpit nga tubag. Usahay mahi-
mong dili kamo makadawat og tubag—mao kana ang panahon 
nga kamo molihok uban sa hugot nga pagtuo nga ang Dios 
motubag kon tukma na ang panahon.

Kon kamo nabalaka basin ang inyong tubag gikan kaninyo 
o gikan sa Espiritu Santo, hinumdumi nga ang labing maayong 
tubag mao nga “magdapit ug magdani [kaninyo] sa pagbuhat 
sa maayo, ug sa paghigugma sa Dios, ug sa pag- alagad kaniya” 
(Moroni 7:13).
MUBO NGA SULAT
 1. David A. Bednar, “Ang Espiritu sa Pagpadayag,” Liahona, Mayo 2011, 88.

Hukom ug Hulat 
sa Espiritu
Usa ka summer wala 
ko mobati nga ang 
Ginoo mihatag nako 
og tubag bahin sa usa 

ka importante nga desisyon. Sinsero 
akong nag- ampo kada adlaw aron 
makahibalo sa Iyang kabubut- on 
alang kanako, ug gisultihan nako Siya 
unsay akong gitinguha nga buhaton. 
Bisan walay klaro nga tubag, mihi-
mo ko sa akong desisyon. Diha- diha 
akong gibati ang Espiritu nga nag-
saksi ngari nako nga ang desisyon 
nga akong gihimo makatabang nako 
nga molambo ug mahisama sa akong 
Amahan sa Langit. Usahay kinahang-
lan kitang molihok aron makadawat 
og tubag—ang Langitnong Amahan 
motahud sa atong kabubut- on ug sa 
atong matarung nga mga tinguha. Kon 
nagpuyo kita nga takus, ang Iyang 
Espiritu mogiya nato pinaagi sa atong 
mga tinguha tungod kay kini tukma sa 
Iyang kabubut- on.
Amanda H., edad 16, Utah, USA

Pag- ampo alang sa Panabang
Nag- ampo ko ug nakadawat og mga 
tubag sa daghang mga butang, apan 
ang mga higayon nga mao ang labing 
klaro mao ang bahin sa buluhaton 
sa eskwelahan. Sa dili pa ang usa ka 
exam, mag- ampo ko nga makalma ra 
ug makahinumdom sa impormasyon 
nga akong gitun- an. Daghang mga 
higayon nakahinumdom ko sa tibuok 
mga paragraph sa impormasyon nga 
akong nahibaloan nga dili gyud unta 
nako mahinumduman kon wala pa 
ang Iyang tabang. Gipanalanginan 
gyud niya ang akong kinabuhi, ug 
gihatagan nako og bili ang gahum sa 
pag- ampo ug sa Iyang impluwensya 
nga akong gibati niini.
Emily B., edad 18, Queensland, Australia

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

M G A  P A N G U T A N A  U G  M G A  T U B A G
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Pagmabinantayon
Sa dili pa lang dugay, 
gihagit nako ang akong 
kaugalingon sa pag- 
ampo alang sa mga 

oportunidad sa pagserbisyo. Nag-
hunahuna ko og mga paagi nga ako 
makatabang sa uban, apan wala ko 
makadawat og tubag nga akong gitu-
ohan nga usa ka aghat. Nawad- an na 
ko og paglaum sa dihang ang akong 
mama mipakigbahin niini kanako 
Alma 5:40: “Bisan unsa nga maayo 
nagagikan sa Dios.” Nakaamgo ko 
nga ang malinawon nga hunahuna sa 
pagserbisyo nga akong nasinati mao 
ang mga pag- aghat gikan sa Espiritu 
Santo. Nasayud ko nga ang atong mga 
pag- ampo tubagon kanunay; magma-
pailubon lang kita, magbinantayon,  
ug mosalig sa Ginoo.
Lybee B., edad 16, Oregon, USA

Salig sa Espiritu
Kon makat- on kamo 
sa pagsalig sa Espiritu 
Santo ug makapa-
lambo og abilidad sa 
pag- ila sa paagi nga 

ang Langitnong Amahan motubag 
kaninyo, makita ninyo kon sa unsa 
nga paagi nga ang Espiritu anaa alang 
kaninyo. Ang iyang tingog moaghat 
nato sa ligdong nga paagi nga kon 
kita nagkapuliki sa mga butang sa 
kalibutan, dili kita makamatikod sa 
hinay nga mga paghung- hong ug mga 
pagbati nga moabut gikan sa kahitas- 
an. Hinoon, kon kita nagpuyo sa 
matarung nga paagi, nan makabaton 
kita kanunay sa saad nga kita masa-
yud sa atong kasingkasing unsa ang 
gisulti sa Espiritu agig tubag sa atong 
mga pangamuyo.
Sister Ribeiro, edad 24, Brazil Porto Alegre 
South Mission

ANG  
INSPIRASYON 
MOABUT SA 
HINAY- HINAY
“Kon kita mag-
tinguha og 
inspirasyon sa 

pagtabang sa paghimo og mga 
desisyon, ang Ginoo mohatag og 
malumo nga mga pag- aghat. Kini 
nagkinahanglan nga kita maghu-
nahuna, maggamit og hugot nga 
pagtuo, magtrabaho, makigbisog 
usahay, ug molihok. Panagsa ra nga 
ang tanang tubag sa desisyon sa 
importanting butang o komplikado 
nga problema moabut nga komple-
to sa usa ka higayon. Kasagaran, 
moabut kini sa hinay- hinay, nga 
wala pay makita nga resulta.”
Si Elder Richard G. Scott (1928–2015) sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
“Learning to Recognize Answers to Prayer,” 
Okt. 1989 nga kinatibuk- ang komperensya.

UM A ABUT NGA PANGUTANA

Sulayi Kini ug 
Tan- awa!
Usahay ang Ginoo 
nagkinahanglan nga 
kita molihok sa atong 
pagtuo sa dili pa kita 

makakuha og kompleto nga tubag. 
Gusto ba kamo nga masayud nga ang 
Pulong sa Kaalam usa gayud ka tinu-
od nga sugo gikan sa Dios? Nan sun-
da kini! Gusto ba kamo nga masayud 
kon ang Basahon ni Mormon tinuod? 
Nan basaha kini! Saligi ang saad sa 
Juan 7:17: “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.”
Preston O., edad 19 Utah, USA

Pinaagi sa Gahum 
ni Kristo
Nagtan- aw ko sa Face 
to Face nga sibya uban 
ni Elder Rasband ug 
Sister Oscarson sa 

dihang usa ka batan- on nangutana sa 
samang pangutana bahin sa pagda-
wat og mga tubag. Mikutlo si Sister 
Oscarson sa Moroni 7:16, “Pinaagi sa 

“Usahay dili ko mobati 
nga takus nga higug-
maon sa Manluluwas. 
Unsaon nako sa pag-
buntog niini nga pagbati 
ug makakita sa kabilil-
hon sa kaugalingon?”

Isumiter ang inyong tubag ug, kon ganahan, apili 
og klaro kaayo nga litrato hangtud Enero 15, 
2017, sa liahona .lds .org (i- klik ang “Submit an 
Article”).

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

gahum ug gasa ni Kristo . . . kamo 
mahimo nga masayud uban sa hingpit 
nga kasayuran nga kini gikan sa Dios.” 
Kana nga mga kasulatan nagpakita 
nato nga kita makahibalo sa kabubut- 
on sa Dios alang nato uban sa hingpit 
nga kasayuran. Kon nabati ninyo ang 
Espiritu kamo makahibalo sa tubag.
Sara S., edad 17, Santa Catarina, Brazil
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ATONG LUNA

ANG PAKIG- AMIGA OG BAG- ONG MGA HIGALA

Sa dihang ang akong mga ginika-
nan misulti nako nga ang akong 

pamilya mamalhin, ganahan kaa-
yo ko nga makaamiga og bag- ong 
mga higala. Sa dihang miabut mi sa 
among bag- ong siyudad, miadto mi sa 
simbahan. Gibati nako ang kanindot 
sa Espiritu didto, ug nasayud ko nga 
maayo ra ang tanan.

Sa wala madugay, nagsugod na 
ko sa pag- eskwela sa akong bag- ong 
eskwelahan. Nag-inusara lang ko nga 
Mormon sa eskwelahan. Sa dihang 
misulod ko, gibati nako nga dili taga- 
didto. Makasulti ko nga ako lahi gikan 
sa ubang mga estudyante.

Sa unang semana ug sa misunod, 
naningkamot ko nga makaamiga. 
Apan gibati nako nga bakikaw! Gisu-
layan nako nga molingkod uban sa 

lain- laing mga tawo sa matag klase 
ug maniudto sa lain- laing mga lamesa 
kada adlaw. Ingon og wala man koy 
nahimo.

Nakahukom ko nga maningka-
mot nga mahimong mas maayo nga 
ehemplo ngadto sa akong mga ka- 
edad. Nag- focus ko sa Personal nga 
Kauswagan ug nagkugi sa pagtuon sa 
kasulatan. Samtang naningkamot ko 
pag- ayo, mas nakaamgo ko sa hingpit 
nga ako usa ka anak nga babaye sa 
Dios ug nga Siya nahigugma kanako.

Sa paglabay sa panahon ug nag-
padayon ko sa pagbuhat niining 
mga butanga, namatikdan nako: nga 
nakaamiga nako didto sa eskwelahan. 
Ingon og ang mga tawo ganahan 
moduol ngari nako. Mikomentaryo 
sila bahin sa akong pagkalahi. Akong 

naamgohan nga tungod kini kay 
akong gipasanag ang akong kahayag. 
Duna koy lahi nga mga kinaiya kay 
sa akong mga kauban, tarung kong 
magsinina, mogamit ko og tarung nga 
pinulongan, ug buotan ko ngadto sa 
uban.

Kitang tanan mga anak sa Dios. 
Mapasalamaton kaayo ko nga akong 
gipasanag ang akong kahayag, bisan 
og gibati nako nga nalahi. Nasayud 
ko nga kita wala mag- inusara kon kita 
anaa sa habig sa Ginoo! ◼
Rebekah C., Prince Edward Island, Canada
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MAHIMO BANG 
MOPAKIGBAHIN 
KO SA BASAHON 
NI MORMON?

ANG AKONG PAGBAKASYON 
GIKAN SA MGA LEKSYON SA 
PIANO

INYO NANG TURNO
Ang Liahona modawat sa inyong mga kasinatian ug mga pagpasabut. Aduna ka bay 
paborito nga kasulatan? Nakadawat ka ba og tubag sa pag- ampo? Nagpakita ka ba og 
kaisug sa pagsunod sa ebanghelyo. Isumiter ang inyong istorya sa liahona .lds .org (iklik 
ang “Submit an Article or Feedback”).
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Atol sa Mutual, gihatagan mi og 
assignment nga mahimong mga 

misyonaryo pinaagi sa pagpangita 
og kompanyon, pagpakigbahin sa 
among mga pagpamatuod ngadto sa 
dili miyembro, ug paghatag sa among 
dili miyembro nga higala og kopya sa 
Basahon ni Mormon.

Human sa Mutual, nangayo ko og 
tambag sa akong mama. Misaad siya 
nako nga kon ako mag- ampo pinaagi 
sa hugot nga pagtuo ug mohangyo sa 
Langitnong Amahan, motubag gayud 
Siya kanako.

Milungtad og duha ka semana nga 
nangita ko og tawo nga modawat sa 
Basahon ni Mormon. Sa sinugdanan, 
pirme lang kong gisalikway. Gikapoy 
nako nga masakitan nga hapit na ko 
moundang.

Usa ka gabii nagdamgo ko mahitu-
ngod sa usa ka babaye kinsa suod sa 
among pamilya. Samtang nagdamgo 
ko, nakaamgo ko nga siya mao ang 
bisitahon nako ug sa akong kompan-
yon. Sa dihang nakamata ko, nagpasa-
lamat ko sa Ginoo sa pagtabang nako.

Pagkasunod Mutual, ang akong kom-
panyon ug ako misulat sa among mga 
pagpamatuod sa atubangan sa libro ug 
nagahimo og basket sa prutas alang sa 
babaye. Miadto mi sa ilang balay, nanuk-
tok, ug naghulat. Bisan tuod nahadlok 
ko nga basin dili siya modawat niini, 
giingnan nako ang akong kaugalingon 
nga magbaton og gamay nga pagtuo. Sa 
katapusan migawas siya nga malipayon 
ug midawat sa Basahon ni Mormon.

Pinaagi niini nga kasinatian, nakat- 
unan nako nga kon ikaw adunay 
gamay nga pagtuo ug nasayud ka nga 
ang Langitnong Amahan anaa, sayon 
nimong mabati nga ang imposible 
mahimong posible. ◼
Rapunzel L., American Samoa

Usa ka semana, nakahukom ko nga mopahuway gikan sa pagpraktis og 
piano. Ang akong magtutudlo sa piano wala motugot nga mopahuway 

ug mao usab ang akong mama. Sulod sa usa ka semana wala ko magpraktis. 
Naghunahuna ko nga nindot kadto tungod kay duna koy nindot nga panahon 
sa pag- relax ug paghimo og laing mga butang.

Ang kalingawan nahunong pagka- Huwebes sa gabii, sa dihang ang akong 
mama mipahinumdom nako nga sunod buntag mao na ang akong leksyon 
sa piano. Nagtuo ko nga naa koy usa ka solusyon: Mimata ko og sayo mga 
usa ka oras ug nagsugod sa pagpraktis. Apan nakaamgo ko nga ang akong 
mga paningkamot dili paigo, ulahi na kaayo. Nakabaton ko og kagawasan sa 
pagpili, apan wala nako ikonsiderar ang mga sangputanan.

Pagkasunod buntag gikahimamat nako ang akong magtutudlo, ang mga 
sangputanan nagsugod sa pagpanggawas. Kinahanglan nga akong dawa-
ton nga ako wala makapraktis, ug ang akong magtutudlo misulti nako nga 
kinahanglang ko nga mohulip sa tanang panahon nga wala ko makapraktis, 
dugang sa akong regular nga panahon sa pagpraktis.

Mapasalamaton ko sa mga leksyon nga akong nakat- unan mahitungod 
sa kabubut- on, responsibilidad, ug pagkamaytulubagon. Ang matag pagpili 
adunay sangputanan, ug akong nakat- unan nga makahimo ko og mas maayo 
nga mga desisyon kon ako mogahin og panahon sa pagkonsiderar pag- una 
sa mga sangputanan. ◼
Blake H., Utah, USA
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Ni Holly K. Worthington

Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

“Manganta sa mga kanta sa pasko sa bata nga si Kristo: 
Pahibaloa ang imong silingan nga ikaw nagpakabana” 
(Children’s Songbook, 51).

Ganahan si Clara sa tradisyon sa pamilya sa Gabii 
sa Pasko. Una mangaon sila og gi- bake nga isda 

alang sa panihapon ug mga biskwit sa Pasko alang sa 
dessert. Dayon bisitahon nila ang merkado sa Pasko. 
Kon makauli na sila, magbasa sila sa istorya sa Pasko 
gikan sa Biblia. Ug sa dili pa mangatulog ilang pasiga-
on ang Christmas tree sa unang higayon ug matag  
usa mag- abli og usa ka regalo. Mao kadto ang paborito 
nga gabii sa tuig ni Clara. Dili na siya makahulat!

Hangtud nga mipahibalo si Mama.
“Duna kitay espesyal nga bisita sa Gabii sa Pasko nii-

ning tuiga. Nakahinumdom mo ni Ms. Rainer?”

Nakasinggit si Clara. “Ang silingan nga giimbitar ni 
Papa ngadto sa simbahan sa miaging semana?”

“Husto kana. Gikuha siya ni Papa karon.”
Napalingkod si Clara. Unsaon niya nga marelax ug 

malingaw uban sa wala mailhi nga tawo? Nadaut na ang 
Gabii sa Pasko! Hinoon, si Ms. Rainer wala moadto sa 
simbahan sa dihang giimbitar siya ni Papa. Tingali dili 
siya moanhi niining higayuna.

Apan sa dihang miabut na si Papa, ang “espesyal nga 
bisita” uban na niya. Morag gikapoy si Ms. Rainer ug 
magul- anon. Miingon si Clara og hello. Apan dili siya 
gusto nga mosulti og bisan unsa pa. Sa panihapon  
nagtan- aw lang siya sa iyang pagkaon samtang si Mama 
ug Papa nakigsulti ni Ms. Rainer.

“Nakaeskwela ka ba og mga dance lesson?” hinay nga 

Ang Bisita  
sa Gabii  
sa Pasko

Mao gyud kini ang labing nindot nga 
gabii sa tuig. Karon madaut kini!
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pangutana. Nakakita si Clara nga si Ms. Rainer naghulat 
nga motubag siya. Miyango siya ug mitan- aw og balik sa 
iyang plato.

“Ako sad,” miingon si Ms. Rainer, hinay gihapon ang 
iyang tingog. “Unsa ang imong paborito nga estilo sa 
sayaw?”

Mikibo si Clara ug gitulod ang iyang mga utanon libut 
sa iyang plato.

“Ganahan ko og ballet,” miingon si Ms. Rainer. “Apil 
ko sa dance team sa unibersidad. Usa ka tuig mibiyahe 
mi sa tibuok Europe. Nindot kaayo kadto.”

Mitan- aw si Clara. Kana mora og nindot kaayo.
“Unsa pa ang imong ganahan?” nangutana si Clara.
Mipahiyom og gamay si Ms. Rainer. “Magpatukar og 

piano. Ug math.”

Akong mapakita ang akong gugma ngadto sa 
akong silingan kinsa nag- inusara sa pagpuyo 
pinaagi sa pagbisita kaniya ug pagdrowing og 
mga litrato!
Jill K., edad 10, California, USA

Misiga ang mga mata ni Clara. “Tinuod ba? Ang math 
mao ang akong paborito nga subject!”

Nakigsulti si Clara ngadto ni Ms. Rainer sa nahibiling 
oras sa panihapon. Nahibaloan niya nga si Ms. Rainer 
adunay college degree sa math ug nag- eskwela aron 
mahimong math professor sa dihang iyang gikatagbo 
ang iyang bana. Nakahimo og dili maayong mga pagpili 
ang iyang bana ug karon atua sa prisohan.

Human sa panihapon nagpabilin si Clara uban ni Ms. 
Rainer samtang miadto sila si Papa ug Mama sa merkado 
sa Pasko. Ug sa dihang nagbasa sila sa istorya sa Pasko, 
iyang gipakigbahin ang iyang mga kasulatan uban ni Ms. 
Rainer aron siya makasunod.

Sa wala madugay oras na nga mangabli sa mga rega-
lo. Si Clara nakakuha og baga- baga nga mga pajama. 
Ganahan na kaayo siya nga isul- ob kini! Apan wala siya 
ganahi nga si Ms. Rainer walay regalo.

Diha dayon si Mama mitunol og regalo ngadto ni 
Ms. Rainer. Maulawon nga mipahiyom si Ms. Rainer ug 
miabli sa parisan nga asul nga mga medyas. Mitan- aw 
siya ni Mama nga nagluha ang mga mata. “Salamat. Wala 
na kinahanglana nga mohatag pa ka nako.”

Miadto si Clara sa iyang kwarto ug gisul- ob ang iyang 
bag- ong pajama. Dili siya makahunong sa paghunahuna 
ni Ms. Rainer. Ingon og mapasalamaton kaayo siya nga 
nakadawat og mga medyas alang sa Pasko!

Samtang gisul- ob ni Clara ang iyang kaugalingong 
mga medyas, nakadungog siya og maanindot nga musi-
ka nga gipatukar. Nagdagan siyang nanaog ug nakita sila 
si Mama ug Papa nga nanganta og kanta sa Pasko sam-
tang si Ms. Rainer nagpatukar sa piano. Miapil si Clara. 
Samtang siya nagkanta, usa ka nindot nga pagbati ang 
diha sa iyang kasingkasing. “Tingali dili diay kaayo bati 
nga dunay bisita sa Gabii sa Pasko,” naghunahuna siya.

Pagka- Dominggo, si Ms. Rainer miadto sa simbahan 
ug milingkod uban sa pamilya ni Clara atol sa sakrament 
miting. Nalipay kaayo siya. Mipahiyom si Clara samtang 
iyang gipakigbahin ang iyang hymnbook uban ni Ms. 
Rainer. Tingali panahon na nga dugangan ang tradisyon 
sa Gabii sa Pasko. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Idaho, USA.
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Nagpuyo ang among pamilya sa daghang mga lugar sa tibuok kalibu-
tan. Nakahimamat mi og daghang lain- laing mga tawo ug daghang 

mga kahigayunan sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Ang among mga 
anak nakapanalangin sa uban pinaagi sa pagpakigbahin sa ilang 

pagpamatuod.
Sa gagmay pa ang among mga anak nagpuyo kami sa nasud sa 

Kazakhstan. Walay mga misyonaryo didto nianang higayuna. Kon 
ang mga higala o mga silingan gusto nga maminaw sa ebanghel-
yo, kami ang mga misyonaryo!

Ang among anak nga babaye nga si Marné mipakigbahin 
sa ebanghelyo uban sa iyang higala nga si Alyona. Nakahu-
kom si Alyona nga magpabunyag uban sa pagtugot sa iyang 
inahan, kinsa nabunyagan sa wala madugay uban sa iyang 

manghud. Karong bag- o si Alyona naminyo sa usa ka 
matarung nga lalaki didto sa Manhattan New York Tem-
ple, ug si Marné tua sad didto! Nalipay kaayo siya nga 
nakatabang siya sa iyang higala nga makat- on mahitu-
ngod ni Jesukristo.

Sa dihang nagpuyo kami sa Virginia, USA, ang among 
anak nga lalaki nga si Chris diha sa Primary. Usa sa mga 
higala ni Chris ug ang pamilya niini nagsugod sa pagpa-
kigkita sa mga misyonaryo. Mitabang si Chris sa pagtudlo 
sa pamilya. Nangandam siya sa dili pa ang matag leksyon 

ug mitabang sa pagtubag sa ilang mga pangutana. Nakahu-
kom ang pamilya nga magpabunyag. Human niana, wala 
na mabalaka si Chris kon siya magmisyon na. Nasayud 
siya nga mahimo niya kini!

Laing higayon dunay usa ka tawo nga miabut aron 
motrabaho sa among balay. Nagpasalamat ang akong 
asawa sa dihang nahuman na siya. “Gusto mi nga moha-
tag nimo og regalo,” miingon siya. Gihatagan niya siya og 
kopya sa Basahon ni Mormon.
Nasuko ang tawo. Wala siya makasabut unsay among gitu-

ohan. Nagtuo siya nga wala mi magtuo ni Jesukristo.
Si Chris maisugon ug mipakigbahin sa iyang pagpamatuod 

ngadto sa tawo. Miingon si Chris nga siya miyembro sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Miingon siya nga nagtuo siya ni Jesus.

Daghang mga anak sa Langitnong Amahan wala makahiba-
lo sa ebanghelyo. Ang uban wala makahibalo nga nagtuo kita 
ni Jesus. Kining mga tawhana nagkinahanglan og usa ka tawo 
nga buotan ug makigsulti kanila. Mahimo kitang maisugon 
ug mopakigbahin sa atong pagpamatuod. Makatabang kita 
sa uban nga makat- on mahitungod ni Jesukristo! ◼

Pagmaisugon ug  
Ni Elder  

Paul B. Pieper
Sa Seventy

PAKIGBAHIN!
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Mitukod ang mga Santos og maanindot nga siyudad didto sa Walog sa Salt Lake ug migahin og 40 ka tuig  
sa pagtukod sa Salt Lake Temple. Ang Simbahan padayon nga mitubo sukad niadtong unang mga adlaw. 
Karon adunay 156 ka templo ang nahuman sa tibuok kalibutan, ug ang Basahon ni Mormon gihubad ngadto 
sa 110 ka pinulongan! Si Presidente Thomas S. Monson mao ang atong propeta karon. Unsaon ninyo sa  
pagtabang ang Simbahan aron magpadayon sa paglambo?

Ang Simbahan Karon
Gamita kini sa pagpakigbahin sa mga istorya sa  

kasaysayan sa Simbahan!

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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Manghinaut kami nga nalingaw kamo sa mga istorya sa mga tawo sa kasaysayan 
sa Simbahan! Makita ninyo ang miaging mga tawo diha sa liahona .lds .org.

Presidente Monson
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Ni Darcie Jensen Morris
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya
“Kon ako magbinuotan ug mabination ug motabang og 
tawo nga akong makita, malipay kaayo ko” (Children’s 
Songbook, 197).

Gitan- aw ni Mateo ang math problem sa pisara ug 
daling misulat niini sa iyang notebook. Paborito 

niya ang math, mao nga gusto gyud siyang maminaw 
pag- ayo. Apan dili kaayo siya makadungog unsay gisul-
ti ni Mrs. Santos tungod kay ang iyang higala nga si 
Daniel nag- istorya.

“Shh! Daniel, dili ko makadungog!” Mihunghong 
si Matthew. Apan nagpadayon sa pagsulti si Daniel. 

Sa katapusan si Mrs. Santos nakadungog niya.
“Daniel, nakabalda na sad ka,” miingon si Mrs. Santos. 

“Napasidan- an na ka. Karon kinahanglan kang mohatag 
nako og tiket.”

Hinay nga miadto si Daniel sa lingkuranan ug gitunol 
ang pula nga tiket. Naghuyhoy ang iyang abaga, ug nag-
duko. Si Mrs. Santos mihatag og mga tiket ngadto sa mga 
estudyante nga nagbinuotan ug misunod sa mga direk-
syon. Ang mga estudyante misulat sa ilang mga ngalan 
sa mga tiket ug ibutang kini sa usa ka banga kada adlaw. 
Apan kinahanglan nga imong ibalik paghatag ang tiket 
kon ikaw dili magbinuotan. Kada Biyernes, si Mrs.  
Santos mokuha og mga tiket sa banga, ug ang 

Ang PULANG Tiket
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Uh oh! Nakuhaan si  
Daniel og laing tiket.
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mananaog makapili og mga ganti gikan sa treasure 
chest sa klase! Si Daniel kinahanglang mohatag og balik 
sa daghang mga tiket tungod sa pagtabi, mao nga ang 
iyang ngalan wala kaayo mabunuti. Naguol si Mateo nga 
nakuhaan og laing tiket si Daniel.

Sa recess midagan si Mateo ngadto sa field aron magdu-
la og football. Nakita niya si Daniel nga nagbarug nga nag- 
inusara sa may duyan. Makita niya nga naghilak si Daniel. 
Gusto si Mateo nga motabang niya nga mobati og nindot.

“Gusto ka ba nga magdula og football?” Nangutana 
si Mateo.

Wala motingog si Daniel. Misulay pa si Mateo sa pag-
pakigsulti kaniya, apan si Daniel mipalayo.

“Naa ra ko sa football field kon mausab ang imong 
hunahuna.”

Nakigdula si Mateo sa iyang laing mga higala, apan 
naghunahuna gihapon siya ni Daniel. Mag- otso anyos na 
si Matthew ug bunyagan na sa dili madugay. Gusto siya 
nga mahisama ni Jesus ug mahimong maayo nga higala. 
Aduna ba siyay mabuhat sa pagtabang ni Daniel nga dili 
mabutang sa kasamok?

Pagkasunod adlaw, ang klase nagbasa og istorya sa 
gagmay nga mga grupo. Imbis magbasa, giitsa- itsa ni 
Daniel ang iyang libro.

Gisulayan ni Mateo nga pahunungon siya. “Daniel, 
kinahanglan natong basahon ang libro, dili ang 
pagdula niini.”

GIBAYRAN KITA NI JESUS
Gibayran ni Mateo ang tiket ni Daniel tungod kay iyang 
gimahal si Daniel. Dili kita makabayad sa mga sala sa 
uban, apan si Jesukristo makahimo! Tungod kay gihigu-
ma kita Niya, Gibayran ni Jesus ang bili sa atong tanang 
mga sala. Kon mobuhat kita og sayop, makahinulsol kita 
ug mapasaylo. Makatabang si Jesus nato nga makahimo 
og mas maayo!

Giitsa pag- usab ni Daniel ang libro. Nakita ni Mrs. 
Santos nga hapit kini miigo sa kisame. Giduol niya si 
Daniel ug nangayo og tiket. Miadto si Daniel sa iyang 
lingkuranan. Kahadlok ang nakita sa iyang nawong sam-
tang siya nagpadayon sa pagpangita.

“Oh dili!” Nahutdan na siya og tiket!” Naghunahuna 
si Mateo. Kon wala nay mga tiket nagpasabut kini nga si 
Daniel kinahanglang magpabilin sa sulod inig ka recess. 
Ang hunahuna ni Mateo nagsugod sa paghunahuna og 
maayo. Unsay iyang mahimo? Dayon nakahunahuna siya.

“Daniel,” miingon si Mrs. Santos “kon wala kay tiket 
alang nako, nan—”

Miginhawa og lawom si Matthew. “Mahimo bang akoy 
mobayad alang niya, Mrs. Santos?” nangutana siya.

Ang klase nahilum. Walay usa nga nangutana kaniya 
niana kaniadto. Wala makasiguro si Mateo unsay isulti ni 
Mrs. Santos.

Nasurprisa si Mrs. Santos. Dayon siya mipahiyom. 
“Usa ka buotan kaayo nga higala. Oo, mahimo kang 
mobayad sa tiket ni Daniel alang kaniya.” Gitunol ni 
Mateo ngadto ni Mrs. Santos ang usa sa iyang mga tiket.

“Salamat, Mateo,” miingon si Daniel.
“Walay problema!” miingon si Mateo. “Gusto ka bang 

mobasa na ta karon?”
Miyango si Daniel ug mipunit sa iyang libro.
Samtang si Daniel nagsugod sa pagbasa, gibati ni 

Mateo ang kanindot ug kalipay. Kanang maayo nga 
ideya nagagikan sa Espiritu Santo! Nasayud si Mateo nga 
si Jesus gusto nga iyang tabangan si Daniel—tungod kay 
Iyang gihigugma si Daniel. Ug gibati usab ni Mateo ang 
gugma ni Jesus! ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.



70 L i a h o n a

Gikan sa “Paghinulsol: 
Usa ka Mahimayaon 
nga Pagpili,” Liahona, 
Nob. 2016, 121–124.

Sa unsa nga paagi nga ang  
paghinulsol makatabang nako nga 

mobati nga malipayon?

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

Ni Elder  
Dale G. Renlund

Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

Kon mopasaylo Siya kanato, 
mobati usab kita og kalipay.

Malipay Siya kon kita 
mopili sa paghinulsol.

Si Jesus makapasaylo tungod 
kay gibayaran Niya ang kantidad 
sa atong mga sala. Gusto Siya nga 

mopasaylo kanato tungod kay 
Siya nahigugma kanato.

Ang paghinulsol nagpasabut 
nga dili na magpakasala ug ipunting 

ang atong mga kasingkasing  
ngadto sa Dios.
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Sa 12 anyos pa si Elder Dale G. 
Renlund, ang iyang pamilya nag-

puyo sa Sweden. Usa niana ka Dominggo, 
ang higala ni Dale nga si Steffan nagdala og dako nga 
pabuto ug posporo didto sa building sa Simbahan. 
Naghinam- hinam si Dale. Gikuha ni Dale ang pabuto ug 
giduslitan ang pabilo. Iyang gikumot ang pabilo, apan 
napaso ang iyang mga tudlo ug nabuhian ang pabuto! 
Sila si Dale ug Steffan gikuyawan nga nagtan- aw sa 
pabilo nga nagpadayon sa pagsiga.

Ang pabuto mibuto! Nanimaho ang chapel. Sila si 
Dale ug Steffan daling namunit sa mga piraso sa pabuto 
ug miabli sa mga bintana aron mogawas ang kabaho. 
Naglaum sila nga walay makamatikod.

Sa pag- abut sa mga tawo sa miting sa sakrament, sila 
naka-matikod. Isug kaayo ang baho nga ang mga tawo 
wala mahimutang atol sa miting. Naulaw kaayo si Dale. 
Nasayud siya nga unsay iyang nabuhat nakapahigawad 
sa Langitnong Amahan.

Human sa pagsimba, si Presidente Lindberg, ang 
presidente sa branch, mihangyo ni Dale nga moadto sa 
iyang opisina tungod kay nakamatikod siya nga dunay 
dili maayo. Gisultihan ni Dale si Presidente Lindberg nga 
nagbasol kaayo siya bahin sa pabuto.

Buotan si Presidente Lindberg. Miabli si Presidente 
Lindberg sa mga kasulatan ug mihangyo ni Dale sa pag-
basa sa pipila ka gilinyahan nga mga bersikulo. Nagbasa 

si Dale, “Tan- awa, siya kinsa naghinulsol 
sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug 

Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila. Pinaagi 
niini kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol 
sa iyang mga sala—tan- awa, siya mokumpisal kanila ug 
mobiya kanila” (D&P 58:42–43).

Pagkahuman og basa ni Dale, nakita niya nga nagpa-
hiyom si Presidente Lindberg. Gibati niya nga napasaylo. 
Sa pagbiya ni Dale sa opisina, gibati niya ang kalipay.

Nakat- unan ni Elder Renlund nga siya mapasaylo 
kon makabuhat siya og sayop. Mobati siya og kalipay 
kon maghinulsol siya ug motuman sa mga sugo sa 
Langitnong Amahan. ◼
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Maghimo og Lawak para Kaniya
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Naghisgot kita sa kaimportante 
sa templo sa atong kinabuhi 
ug pamilya. Naghimo kita og 
mga modelo sa templo uban 
sa atong mga pamilya.
Ang mga bata sa primary sa 
ward didto sa São Paulo, Brazil

ATONG PAHINA

Nangadto kami sa dagat para sa among bakasyon 
ug naghimo og PAM nga taming diha sa balas.

Sofia, Matias, ug Tomás O., Argentina

Magpakita ako kanunay 
og gugma ngadto sa 
akong mga igsoon  
pinaagi sa pagtabang 
kanila sa paghimo sa 
ilang homework. Pahiyum!
Benjamin S., edad 11, 
Kenya

ANG MAKAGAGAHUM
Ang tanan nangutana sa ilang 
mga kaugalingon, “Kinsa ang 

Makagagahum?”
Daghan ang wala makaila.

Wala sila makahibalo nga Siya  
anaa sa mga mata sa mga bata,

Kon mabati ninyo ang  
hunghong sa hangin,

Sa kasingkasing sa maisugon,
Sa pahiyum sa inyong mga minahal,
Ug dili lang motawag kamo Kaniya 
og “Dios” o “ang Makagagahum”

Apan motawag Kaniya nga . . . 
“akong Langitnong Amahan.”

Adriana G., edad 9, Chile
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Si Jesus natawo didto sa Betlehem
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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Si Maria ug si Jose mibiyahe 
ngadto sa Betlehem. Hapit 

na ang oras nga matawo 
si Jesus. Daghan kaayong 

mga tawo ang mibisita 
sa Betlehem nga si Maria 
ug Jose wala makakita og 

kwarto nga kapuy- an. Ang 
tigbantay sa balay abutanan 
mipapuyo nila sa pasungan.

Usa ka anghel miduol kang Maria ug 
misulti kaniya nga ang Dios nalipay  
kaniya. Siya ang mahimong inahan  
ni Jesus!

Ni Kim Webb Reid
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Usa ka anghel ang misulti sa 
mga magbalantay sa karnero  
nga natawo na si Jesus.  
Nagdali sila aron makakita sa 
batang si Jesus nga naghigda 
sa pasungan.

Sa wala madugay natawo si Jesus. Usa ka hayag nga 
bag- ong bitoon nagpakita aron sa pagsulti sa tanan nga 

ang Kahayag sa Kalibutan miabut na sa yuta.
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Mianhi si Jesus sa yuta tungod kay Siya nahigugma kanako. Sundon 
nako ang Iyang kahayag niining Pasko ug sa tibuok tuig! ◼

Gikan sa Lucas 1:26–38; 2:1–20
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“Ug [ang mga magbalantay] miadto nga nanagdali ug ilang nakaplagan si Maria ug  
si Jose ug ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan.” (Lucas 2:16).PA
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Ako mahigugmaon sa kawsa ni 
Kristo ug sa hiyas, kaputli, ug usa 

ka matarung, nga sumbanan sa pama-
tasan, ug balaang paglakaw.

Nagtuo ako sa pagpuyo nga mahi-
yason, matarung ug balaan nga kina-
buhi sa atubangan sa Dios ug mobati 
nga akong katungdanan ang pagdani 
sa tanang tawo uban sa akong gahum 
sa pagbuhat og susama, nga sila unta 
mohunong sa pagbuhat og dautan ug 
magkat- on sa pagbuhat og maayo, ug 
putlon ang ilang mga sala pinaagi sa 
pagkamatarung.

Ang paglig- on sa atong hugot 
nga pagtuo pinaagi sa pagdugang sa 
matag maayo nga kalidad nga moa-
dorno sa mga anak sa bulahan nga 
si Jesus, maka- ampo kita sa panahon 
sa pag- ampo; makahigugma kita sa 
atong mga silingan sama sa atong 
kaugalingon, ug magmatinud- anon 
sa mga kagul- anan, kay nasayud nga 
ang ganti sa ingon mas mahinung-
danon diha sa gingharian sa langit. 
Pagkamakahupay! Pagkamalipa-
yon! Papuy- a ako sa kinabuhi nga 

matarung, ug himoa nga ang akong 
ganti susama sa iyaha! . . .

Isip usa nianang adunay dakong 
tinguha sa kaluwasan sa tawo, ako 
kamong tanan nga pahinumduman 
sa pagpaninguha uban sa silyo sa 
hiyas, kabalaan, ug sa mga sugo sa 
Dios. Pagbinuotan, pagmaalamon, 
pagmakiangayon, pagmasugtanon; 
ug labaw sa tanan, pagmanggihata-
gon, sa kanunay puno sa mga maayo 
nga buhat. . . .

Pagmaaghup ug pagmapaubsanon, 
matarung ug putli; mobalos og maayo 
alang sa dautan. . . . Pagmapainubsa-
non ug pagmapailubon sa tanang mga 
kahimtang sa kinabuhi; dayon kita 
mas mahimayaong modaug.

Gibati namo sa pag- awhag sa 
atong mga kaigsoonan uban sa walay 
kahadlok, nga magmapailubon ug 

WALAY  
KAHADLOK 
UBAN SA KAWSA  
NI KRISTO
Dili kamo mahimong buotan kaayo.

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

magmainampuon, sa paglakaw nga 
tinuod isip mga anak sa kahayag ug 
sa adlaw, nga sila unta adunay grasya 
sa pagsalikway sa matag pagtintal sa 
yawa, ug sa pagbuntog sa matag  
dautan diha sa takus nga pangalan  
sa atong Ginoong Jesukristo.

Ang hunahuna nga ang matag usa 
makadawat sumala sa iyang kauga-
lingon nga kakugi ug pag- agwanta 
samtang ania sa kalibutan, kinahang-
lan makadasig sa matag usa kinsa 
gitawag sa pagpangalagad niining 
maayong mga balita. . . .

Ang atong pagsalig anaa sa atong 
Dios, ug determinado kita, ang 
Iyang grasya nagtabang kanato, sa 
pagpabilin sa kawsa ug maghupot 
nga matinud- anon hangtud sa kata-
pusan, nga kita unta makoronahan 
uban sa mga korona sa celestial nga 
himaya, ug mosulod sa kapahulayan 
nga giandam alang sa mga anak sa 
Dios. . . .

Dili kamo mahimong buotan kaa-
yo. Ang pagpailub langitnon, ang 
pagkamasulundon halangdon, ang 
pagpasaylo manggiloy- on, ug pagka-
bayaw diosnon; ug siya nga magpa-
bilin nga matinud- anon hangtud sa 
katapusan dili gayud siya kawad- an 
sa iyang ganti. Ang usa ka maayo nga 
tawo molahutay sa tanang mga butang 
aron sa pagpasidungog ni Kristo. ◼
Gikan sa Mga Pa.5 gtulun- an sa mga  
Presidente sa Simbahan: Joseph Smith 
(2011), 426- 28, 430.

Ni Joseph Smith 
(1805–44)
Unang Presidente 
sa Simbahan



“Ginoo, itugot na karon nga ang imong ulipon magabiya nga malinawon, sumala sa imong pulong:
“Kay ang akong mga mata nakakita na man sa kaluwasan gikan kanimo
“Sa kaluwasan nga imong giandam diha sa atubangan sa tanang katawhan;
“Usa ka kahayag alang sa pagbanwag sa mga Hentil ug alang sa kadungganan sa imong  
katawhan nga Israel.”
—Lucas 2:29–32; tan- awa usab sa mga bersikulo 25–35.

GIPRESENTAR SI JESUS  
DIDTO SA TEMPLO,  
NI CHRISTEN DALSGAARD



Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

Ang Akong Gasa 
sa Manluluwas

Walo ka Rason nga ang Pasko 
usa ka Nindot nga Panahon 
nga Mahimong Misyonaryo

PARA SA MGA KABATAN- ONAN

Gusto ba ninyo nga mopakigbahin sa ebanghelyo sa 
inyong mga higala apan wala makahibalo unsaon? 
Ania ngano nga ang panahon sa Pasko mao ang usa 
sa labing sayon nga panahon sa tuig nga mahimong 
usa ka misyonaryo!

Isip usa ka misyonaryo, gibati nako nga dili 
sarang. Dayon ako nakaamgo nga kinahanglan 
kong mohunong sa pag- focus sa akong kaugali-
ngon ug magsugod sa pag- focus sa Manluluwas.

p. 48

p. 54

PARA SA MGA BATA

Mga Pagtulun- an 
ni Jesus
Pangandam alang sa Pasko niining bula-
na pinaagi sa paggamit niini nga mga 
bitoon sa pagsunod sa mga pagtulun- an 
ni Jesus.

p. 72


