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“HALANGDON  
NGA PAGKAAMAHAN  

NAGHATAG KANATO OG 
GAMAYNG IDEYA SA  

BALAANG MGA HIYAS 
SA ATONG AMAHAN 

SA LANGIT.”
PRESIDENTE JAMES E. FAUST

Gikan sa “Matarung nga Impluwensya sa Usa ka Amahan”, pahina 22.
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SA HAPIN
Gilitratohan ni Christina Smith.

22 Matarung nga Impluwensya 
sa Usa ka Amahan
Ni Megan Warren
Ang imahe sa amahan sa akong 
kinabuhi nagtudlo nako mahitu-
ngod sa kaimportante sa mata-
rung nga pagkaamahan.

26 Pagtambayayong sa Usag Usa 
nga mga Alantuson
Ni Elder Jeffrey R. Holland
Pinaagi sa pagpakita og Kristoha-
nong empatiya ngadto sa tanang 
anak sa Dios, makapili kita sa 
buhat sa Agalon.

32 Mga Santos: Ang Sugilanon 
sa Simbahan—Kapitulo 4:  
Pagmabinantayon
Human sa mga tuig nga paghu-
lat, sa katapusan nadawat ni 
Joseph Smith ang mga palid—
uban sa pahimangno nga 
magmabinantayon.

MGA DEPARTAMENTO
4 Mga Hulagway sa Hugot nga  

Pagtuo: Devla Netane

6 Mga Baruganan sa  
Pagpangalagad Lima ka  
Butang nga Buhaton  sa  
Maayong mga Tigpaminaw

10 Pagserbisyo sa Simbahan: 
Diin Kita Gikinahanglan
Ni Wilfried ug Laura Eyi

40 Mga Tingog sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw

80 Hangtud sa Sunod Natong 
Panagkita: Ang Atong  
Santuwaryo sa Igpapahulay
Ni Presicente M. Russell Ballard

PAGSAULOG SA 1978 NGA PAGPADAYAG

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO

12 Paghatag sa mga Panalangin 
sa Priesthood
Sa unsa nga paagi nga ang 
1978 nga pagpadayag nga 
kabahin sa priesthood nakapa-
nalangin sa mga indibidwal, 
mga pamilya, ug sa Simbahan.

16 Pagpadayag alang sa Atong 
Panahon
Upat ka mga Apostoles nahi-
numdom unsay ilang gibati 
niadtong Hunyo 1, 1978, sa 
dihang nadawat ang pagpada-
yag bahin sa priesthood.

18 Bulahan sa Matag Posible 
nga Paagi
Ni Elder Edward Dube
Isip usa ka full-time nga misyo-
naryo, una kong nakadungog 
mahitungod sa restriksyon sa 
priesthood alang sa mga itom.

20 Ang Priesthood Gitahud  
Pag- ayo
Ni Charlotte Acquah
Nabunyagan ko mga tulo lang 
ka bulan human ang unang 
mga misyonaryo miabut sa 
Ghana.
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44 Ang Pagbalanse nga Buhat sa 
Paglahutay
Ni Elder Michael John U. Teh
Nagtrabaho, nag-eskwela, nag-
atiman og pamilya—unsaon 
nato pagbalanse ang atong mga 
responsibilidad?

48 Pagkamatinuoron sa Akong 
Kaugalingon—ug uban sa Dios
Ni Faith Sutherlin Blackhurst
Gitabangan ko sa Dios sa pagbun-
tog sa akong garbo ug pagdawat 

sa tambag sa 
akong bishop.

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

50 Pagpangandam sa Kinabuhi: 
Ang Relief Society Laay Ba?
Ni Charlotte Larcabal
Nahibaloan nako nga ang Relief 
Society dili gayud mao sa unsay 
akong gituohan.

52 Pagpangandam sa Kinabuhi: 
Ang Akong Unang Adlaw sa 
Elders Quorum
Ni Dallin Luedtke
Duna koy daghan nga ikatanyag 
sa elders quorum kon andam ko 
nga moamut.

54 Gikan sa Natad sa Misyon: 
Dugang nga Tabang
Ni Allie Arnell

56 Atong Luna

58 Ang Matag Pahina Nag- ingon 
nga Kita Nagtuo
Ni Richard M. Romney
Ang akong classmate miingon 
nga ang mga Mormon dili mga 
Kristiyano—mao nga nakahukom 
ko nga magsusi sa akong kau-
galingon unsay gitudlo diha sa 
Basahon ni Mormon.

60 Mga Pangutana ug mga Tubag
Unsaon nako sa pagbati nga mas 
masaligon? Unsa ang gasa sa 
pag- ila?

62 Pagdiskobre sa Inyong mga Gasa
Ni Justina Lichner

64 Poster: Espirituhanong Kahayag

65 Ang Katapusang Pulong:  
Ang Kahayag Anaa Kanunay
Ni Elder Dieter F. Uchtdorf

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

48 76

52

Tan- awa kon 
inyo bang makit- 
an ang Liahona 
nga gitago dinhi 
niini nga isyu. 

Timaan: Unsaon 
ninyo pagserbisyo 
ang inyong mga 

igsoon?

66 Pasigaa ang Imong Kahayag: 
Pagpakita sa Iyang Gugma
Sa akong pagserbisyo sa akong 
pamilya, mabati nako ang gugma 
sa Langitnong Amahan.

68 Tingkatulog ni Felix
Ni Heidi Poelman
Gusto ni Anton nga mobalik sa 
pagdula sa iyang computer—apan 
ang pagserbisyo sa iyang igsoong 
lalaki ang mas importante.

70 Tortillas ug Amigas
Ni Lindsay Stevens Tanner ug  
Maryssa Dennis
Nalipay si Adriana nga mohatag 
og snack sa iyang silingan, nga si 
Margarita. Apan mas nalipay siya 
sa ilang panaghigalaay!

72 Musika: Ang Milagro
Ni Shawna Belt Edwards

74 Ang mga Apostoles  
Nagpamatuod kang Kristo
Ni Elder Dale G. Renlund

75 Ang Langitnong Amahan  
Nakaila Kaninyo
Ni Sister Cristina B. Franco

76 Mga Istorya sa Kasulatan:  
Si Moises Misunod sa Dios
Ni Kim Webb Reid

79 Koloranan nga Pahina: Mahimo 
Ko nga Tigpasiugda og Kalinaw

M G A  B A T A
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facebook.com/liahona

Pagpadala og feedback sa  
liahona@ ldschurch .org

liahona.lds.org

HUNYO 2018 VOL. 21 NU. 6
LIAHONA 14752 853
Internasyonal nga magasin sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa  
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga giimprinta sa Cebuano
Ang Unang Kapangulohan: Russell M. Nelson,  
Dallin H. Oaks, Henry B. Eyring
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:
M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf,  
David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson,  
Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson,  
Dale G. Renlund
Editor: Hugo E. Martinez
Luyo-luyo sa mga Editors: Randall K. Bennett,  
Carol F. McConkie
Mga Advisor: Brian K. Ashton, Bonnie H. Cordon, LeGrand R. 
Curtis Jr., Edward Dube, Sharon Eubank, Donald L. Hallstrom, 
Douglas D. Holmes, Erich W. Kopischke
Tigdumalang Direktor: Richard I. Heaton
Direktor sa mga Magasin sa Simbahan: Allan R. Loyborg
Business Manager: Garff Cannon
Tigdumalang Editor: Adam C. Olson
Luyo-luyo so Tigdumalang Editor: Ryan Carr
Assistant sa Publikasyon: Francisca Olson
Team sa Pagsulat ug Pag-edit: Maryssa Dennis, David Dickson, 
David A. Edwards, Matthew D. Flitton, Lori Fuller, Garrett H. 
Garff, LaRene Porter Gaunt, Jon Ryan Jensen, Charlotte Larcabal, 
Michael R. Morris, Eric B. Murdock, Sally Johnson Odekirk, 
Joshua J. Perkey, Jan Pinborough, Richard M. Romney, Mindy 
Selu, Chakell Wardleigh, Marissa Widdison
Tigdumalang Direktor sa Art: J. Scott Knudsen
Direktor sa Art: Tadd R. Peterson
Team sa Pagdesinyo: Jeanette Andrews, Fay P. Andrus,  
Mandie Bentley, C. Kimball Bott, Thomas Child, David Green, 
Colleen Hinckley, Eric P. Johnsen, Susan Lofgren, Scott M. Mooy, 
Emily Chieko Remington, Mark W. Robison, Brad Teare,  
K. Nicole Walkenhorst
Coordinator sa Intellectual Property: Collette Nebeker Aune
Tigdumala sa Produksyon: Jane Ann Peters
Team sa Produksyon: Ira Glen Adair, Julie Burdett, Thomas G. 
Cronin, Bryan W. Gygi, Ginny J. Nilson, Derek Richardson
Prepress: Joshua Dennis, Ammon Harris
Direktor sa Pag-imprinta: Steven T. Lewis
Direktor sa Pagpang-apud-apod: Troy K. Barker
Paghubad: Francisco M. dela Cruz
Ipadala ang subskripsyon, mga pangutana, ug mga taho ngadto 
sa Dateline Philippines sa Liahona, The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, Temple Drive, Greenmeadows Subdivision, 
Quezon City 1110, Metro Manila, Philippines o sa P. O. Box 
1505, Ortigas Center, Emerald Avenue, Pasig 1600, Metro 
Manila, Philippines. Numero sa telepono 635-9183. Presyo sa 
subskripsyon sa Pilipinas, P48 matag tuig, P4.00 matag gula, 
gawas sa mga espesyal nga isyu.
Sa pag-subscribe ug pag-renew sa magasin, bisitahi ang  
http://store.lds.org. Palihug ayaw kalimti sa pagbutang sa imong 
ward/branch isip address asa ipadala ang imong subskripsyon. 
Kon dunay mga pangutana mahitungod sa subskripsyon  
palihug tawag sa Church’s Global Service Center (GSC) sa  
1800-8-680-3950 alang sa mga subscriber sa PLDT ug  
Smart o 1800-1-441-0687 alang sa mga subscriber sa Globe.
Isumiter ang mga manuskrito ug mga pangutana online sa 
liahona.lds.org; kon ipadala ngadto sa Liahona, Room 2420, 
50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-0024, 
USA; o i-e-mail sa: liahona@ldschurch.org
Liahona (usa ka termino sa Basahon ni Mormon nga nagpasabut 
nga “kompas o direktor”) gimantala sa Albanian, Armenian, 
Bislama, Bulgarian, Cambodian, Cebuano, Chinese, Chinese 
(simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, 
Fijian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, 
Indonesian, Italian, Japanese, Kiribati, Korean, Latvian, 
Lithuanian, Malagasy, Marshallese, Mongolian, Norwegian, 
Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Samoan, Slovenian, 
Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Tahitian, Thai, Tongan, 
Ukrainian, Urdu, ug Vietnamese. (Ang kasagad magkalahi sa 
pinulongan.)
© 2018 sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod 
gigahin. Gigamit sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw nga may pagtugot. Gi-imprinta sa 
Tinipong Bansa sa Amerika. Gi-imprinta sa Pilipinas.
Copyright nga impormasyon: Gawas kon sa laing paagi 
gipasabut, ang mga indibidwal mahimong mokopya sa materyal 
gikan sa Liahona alang sa ilang personal, dili pangkomersyo nga 
paggamit (lakip sa mga calling sa Simbahan). Kini nga katungod 
mahimong kuhaon pag-usab sa bisan unsang panahon. Ang 
biswal nga material dili mahimong kopyahan kon kini adunay mga 
pagdili diha sa linya sa kredito sa maong artwork. Ang copyright 
nga mga pangutana kinahanglan ipadala ngadto sa Intellectual 
Property Office, 50 E. North Temple St., FL 13, Salt Lake City, UT 
84150, USA; email: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:
June 2018 Vol. 21 No. 6. LIAHONA (USPS 311-480)  
Cebuano (ISSN 1096-5114) is published monthly by The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt 
Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid 
at Salt Lake City, Utah. Sixty days‘ notice required for change of 
address. Include address label from a recent issue; old and new 
address must be included. Send USA and Canadian subscriptions 
to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription 
help line: 1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, 
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste 
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes  
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368,  
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.





 H u n y o  2 0 1 8  5

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

Delva Netane
California, USA

Sa walo ug tunga ka bulan, miadto 
ko alang sa 4D ultrasound.

Sa miaging mga ultrasound, ang 
mga doktor dili makakita sa bisan 
unsa nga porma sa lawas. Tungod 
niini, miingon sila nga ang mga 
kamot sa akong anak nga babaye 
putol ug ang iyang nawong ngil- 
ad. Ang mga imahe sa 4D ultra-
sound mas detalyado, mao nga sa 
dihang ang technician nagsugod 
sa ultrasound, nakita nako ang 
perpekto nga kamot sa akong anak 
nga babaye nga nagwara- wara 
nako diha sa screen. Nakita usab 
nako ang perpekto nga mga mata 
ug perpekto nga ba- ba. Gibati 
gyud nako pag- ayo nga dili siya 
mamatay.

Sa dihang ang akong anak nga 
babaye, nga si MeLa, natawo, ang 
mga espesyalista diha nagpaabut 
apan wala kinahanglana. Si MeLa 
walay trisomy 13. Ang mga doktor 
ug mga espesyalista dili makapa-
sabut kon ngano, apan ang akong 
bana ug ako nasayud nga kini usa 
ka milagro.

Upat ka bulan sa iyang pagmabdos, si Delva 
giingnan nga ang iyang anak adunay 
rare chromosome disorder nga gitawag 
og trisomy 13. Gamay ra ang tsansa nga 
mabuhi ang bata, ug tungod kay ang 
kinabuhi ni Delva namiligro usab, ang mga 
doktor balik- balik nga mitambag kaniya 
nga ipakuha ang bata. Nag- atubang og 
walay kasiguroan nga sangputanan, mipili 
si Delva sa pagsalig sa Langitnong Amahan 
bisan unsa pay mahitabo.
CHRISTINA SMITH, TIGLITRATO
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Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles miingon, “Tingali ang mas importante kay sa pagpa-
mulong mao ang pagpaminaw. . . . Kon maminaw kita uban sa 

gugma, dili kinahanglan nga maghunahuna kita unsay isulti. Ihatag kini 
nato—pinaagi sa Espiritu.” 1

Ang pagpaminaw mao ang usa ka kahanas nga atong makat- unan. 
Ang pagpaminaw nagpakita sa atong gugma sa uban, makatabang sa 
paglig- on sa mga relasyon, ug nagdapit sa Espirtu sa pagpanalangin 
kanato uban sa gasa sa pag- ila sa pagtabang nato nga makasabut sa 
mga panginahanglan sa uban.2 Ania ang lima ka paagi nga atong mapa-
lambo kon unsaon nato sa pagpaminaw.

Pamalandong
Isulti pag- usab unsay inyong 

nadunggan ug sa unsa nga paagi 
kamo nakasabut sa gibati sa uban. 
Kini makatabang nila nga makahiba-
lo kon nasabtan ba sila ug mohatag 
nila og kahigayunan sa pagklaro.

Pangita og Komon nga 
mga Ideya

Mahimong dili kamo mouyon 
sa tanang gisulti, apan uyon sa 
unsay inyong mauyunan nga 
dili magsulti sa inyong kauga-
lingong pagbati. Ang pagpa-
kighigala dayon makatabang sa 
pagpakunhod sa kabalaka ug 
paglikay nga sawayon (tan- awa 
sa Mateo 5:25).

Mga Baruganan sa Pagpangalagad

LIMA KA BUTANG 
NGA BUHATON  
SA MAAYONG MGA 
TIGPAMINAW
Ang tinud- anay nga pagpaminaw makatabang ninyo 
nga makahibalo unsaon sa pagtabang ang espiritu-
hanon ug temporal nga mga panginahanglan sa uban 
sama sa buhaton sa Manluluwas.
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Hatagi sila og Panahon
Daghang mga tawo ang nagkinahanglan og 

panahon sa paghunahuna og maayo 
sa dili pa mosulti. Hatagi sila og 

panahon sa paghunahuna sa dili 
pa ug human sila makasulti 
(tan- awa sa Santiago 1:19). 
Tungod kay nahuman na sila 
og sulti wala magpasabut 
nga nasulti na nila ang tanan 
nga gikinahanglan nga isulti. 

Ayaw kahadlok sa kahilom 
(tan- awa sa Job 2:11–3:1 ug 

Alma 18:14–16).

Paminaw
Mas kusog ang atong huna-

huna kay sa pagsulti sa uban. 
Batuki ang tintasyon nga 
nakahibalo mo sa unsay ilang 
gisulti o maghunahuna og 
una sa unsay imong isulti kon 
mahuman na sila (tan- awa sa 
Mga Proverbio 18:13). Hinoon,  
paminaw uban sa tuyo nga 
makasabut. Ang inyong 
tubag mas maayo tungod kay 
kini gibase sa mas dakong 
pagsabut.

Klaruha
Ayaw kahadlok nga mangutana nga 

moklaro sa butang nga wala ninyo masab-
ti (tan- awa sa Marcos 9:32). Ang pagklaro 
makapakunhod sa dili pagsinabtanay ug nagpa-
kita sa inyong tinguha sa unsay gisulti.LIT
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Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo nga kinahanglan nga kita “makat- on sa 
pagpaminaw, ug maminaw aron makat- on gikan sa usag usa.” 3 Samtang maminaw 
kamo uban sa tuyo nga makat- on mahitungod sa uban, kamo anaa sa mas maayo 
nga pagkabutang nga makasabut sa ilang mga panginahanglan ug maminaw sa 
mga pag- aghat mahitungod kon unsaon nga kamo makaatiman niadtong anaa sa 
inyong palibut sama sa buhaton sa Manluluwas.

Ang Pagpaminaw Mao ang Paghigugma
Ang istorya gikan ni Elder Holland naghulagway sa gahum sa pagpaminaw:
“Ang higala nakong si Troy Russell hinay- hinayng mipagawas sa iyang pickup 

truck sa iyang garahe . . . Gibati niyang may naligsan ang luyo nga ligid. . . .  
Naghunahuna nga dunay 
karga nga nahulog sa trak, 
nanaog siya ug nakita ang 
pinangga niyang nuwebe 
anyos nga anak, si Austen nga 
naghigda na sa agianan . . . 
Patay na si Austen.

“Dili makatulog, walay 
makaplagan nga kalinaw, 
walay kahupayan si Troy. . . . 
Apan nianang labihan kasubo 
nga panahon miabut . . . si 
John Manning.

“Ambot kon unsay isk-
edyul ni John ug sa iyang 
junior companion sa pagbi-
sita sa balay sa pamilyang 
Russell. . . . Ang nahibaloan 
ra gayud nako mao nga 
sa miaging tingpamulak si 
Brother Manning mitabang 
ug mipalig- on ni Troy Russell 
gikan sa trahedya sa driveway 

sama nga iyang gipunit mismo ang bata nga si Austen. Sama sa . . . home teacher o 
tigbalantay o igsoon sa ebanghelyo nga maoy iyang buhatunon, gihimo ni John ang 
priesthood nga pag- atiman ug pagbantay ni Troy Russell. Gisugdan niya sa pag- 
ingon, ‘Troy, si Austen gusto nga magpadayon ka—lakip diha sa basketball court—
mao nga moanhi ko matag buntag sa alas 5:15. Pangandam. . . .’

“‘Dili ko gustong molakaw,’ miingon si Troy nako wala madugay, ‘tungod kay 
magkauban mi ni Austen kanunay. . . . Apan miinsister si John, mao nga miadto ko. 
Sukad niadtong adlawa ug sa sunod, nag- istorya mi—o ako ang mag- istorya—ug si 
John maminaw. . . . Sa pagsugod lisud, apan paglabay sa panahon akong namatikdan 
nga nagkalig- on ko sama sa hinay kaayong [ John Manning], nahigugma ug naminaw 
kanako hangtud nga ang adlaw mibalik sa pagsubang sa akong kinabuhi.’” 4 ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Jeffrey R. Holland, “Witnesses unto Me,” Liahona, Hulyo 2001, 16.
 2. Taw- awa sa David A. Bednar, “Panel Discussion” (tibuok kalibutan nga pagbansay sa pagpangulo, 

Nob. 2010), broadcasts .lds .org.
 3. Russell M. Nelson, “Listen to Learn,” Ensign, Mayo 1991, 23.
 4. Jeffrey R. Holland, “Mga Representante sa Simbahan,” Liahona, Nob. 2016, 66–67.

PAGPANGALAGAD SAMA SA  
PAGPANGALAGAD SA MANLULUWAS

Sa dihang si Jesus mibiya gikan sa Jerico, dihay duha ka mga 
buta nga tawo misinggit Kaniya nga nanag- ingon, “Ginoo, Anak 
ni David, kaloy- i kami. . . .

“Ug si Jesus mihunong ug gitawag sila niya nga nag- ingon, 
Unsa may gusto ninyong buhaton ko alang kaninyo?

“Sila miingon kaniya, Ginoo mabuka unta ang among 
mga mata.

“Ug si Jesus nalooy ug iyang 
gihikap ang ilang mga mata, ug 
dihadiha makakita na sila ug miku-
yog kaniya” (Mateo 20:30, 32–34).

Unsay atong makat- unan kon 
sa unsa nga paagi naminaw 
ang Manluluwas?
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PAGDAPIT SA 
PAGLIHOK

Ikonsiderar unsaon nin-
yo paggamit kini nga mga 
baruganan sa unsa nga 
paagi kamo mangalagad. 
Pangutan- a kadtong inyong 

gipangalagaran unsay ilang panginahanglan. Paminaw sa ilang 
tubag ug sa mga pag- aghat sa Espiritu Santo. Buhata unsay 
inyong nadunggan.

Ang pagpangalagad sa mga baruganan gitumong sa pagtabang nato 
nga makat- on sa pag- atiman sa usag usa—dili lang mopakigbahin sa 
mensahe. Kon makaila na kita niadtong gi- assign sa atoa, ang Espiritu 
Santo moaghat kanato nga makahibalo unsa nga mensahe ang ilang 
gikinahanglan agig dugang sa atong pag- atiman ug kapuangod.
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Usa ka pag- aghat nga mobalhin ngadto sa Brooklyn, New York, migiya namo 
sa pagserbisyo ug mga panalangin nga dili unta namo mahunahuna.

Niadtong 2013 nagpuyo mi sa  
Manhattan, New York, USA. 

Gimahal namo ang among ward. 
Tungod kay nagpaabut na mi sa 
among unang anak, nagsugod mi sa 
pagpangita og mas dako- dako nga 
apartment diha sa ward. Nakakita 
mi og usa nga ingon og perpekto 
na apan dili maayo ang pagbati.

Niana nga tingpamulak, si Laura 
nagsugod sa pagbati nga tingali kina-
hanglan kaming mobalhin ngadto sa 
Brooklyn. Dili sigurado si Wil. Kami 
walay nahibaloan og bisan unsa sa 
Brooklyn, ug si Wil gusto nga duol ra 
siya sa iyang trabaho sa investment- 
banking aron nga, sa iyang taas nga 
oras sa pagtrabaho, kadiyot ra siya 
mobiyahe. Nakahukom mi sa pag- 
ampo mahitungod niini ug mami-
naw sa tubag atol sa kinatibuk- ang 
komperensya.

Samtang nagtan- aw kami sa mga 
pakigpulong sa usa ka laptop sa 
among studio apartment, si Elder 
Stanley G. Ellis sa Seventy mipakigba-
hin og kasinatian nga iyang nasinati 
isip sakop sa kapangulohan sa stake. 
Miingon siya nga ang mga pamilya 
nga mobalhin ngadto sa iyang stake 
sa Texas, USA, kasagaran mangutana 
unsa nga ward ang labing maayo. 
Kausa ra sulod sa 16 ka tuig nga ang 
usa ka pamilya nangutana unsa nga 

ward ang nagkinahanglan og tabang.1
Natandog kami niini nga istorya. 

Nakatubag kini sa among pag- ampo. 
Mao nga, imbis nga magpabilin sa 
ward nga among giganahan, nga 
komportable kami, ug adunay nin-
dot kaayo nga nursery ug Primary, 
kinasingkasing namong gidawat ang 
tambag ni Elder Ellis ug nag- ampo 
mahitungod kon asa kami mobalhin.

Nianang higayuna, nagserbisyo 
kami isip mga ordinance worker sa 
Manhattan New York Temple. Usa 
sa mga worker didto suhito kaayo sa 
siyudad sa New York. Misugyot siya 
og duha ka ward diin kami mahimong 
makatabang—ang duha didto sa 
Brooklyn.

Ang unang ward layo na kaayo 
sa trabaho ni Wil. Ang ikaduha mas 
duol- duol, ug gibati namo nga nakita 
ang sakto nga lugar sa dihang among 
gibisitahan ang sakrament miting sa 
ward. Kadaghanan sa mga miyem-
bro mga Haitian nga mga langyaw. 
Tungod kay si Wil gikan sa Gabon ug 
makasulti og French, naghunahuna mi 
sa ward nga nindot alang namo.

Talagsaong mga Kasinatian
Pipila ka semana ang milabay 

nakakita mi og apartment ug mibal-
hin. Sa wala madugay si Wil gitawag 
sa lain- laing makahuluganong mga 

DIIN KITA GIKINAHANGLAN
Ni Wilfried ug Laura Eyi

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

paagi. Ang pagsabut sa pinulongan 
milungtad og dugay- dugay, apan 
mibati siya nga napanalanginan nga 
daling nakamao sa Haitian Creole 
sa pagtabang sa paghubad alang sa 
mga miyembro atol sa mga miting ug 
mga interbyu. Napanalanginan usab 
si Laura sa pagserbisyo og nagkalain- 
laing mga kapasidad, ug kami miapil 
sa misyonaryo nga buhat.

Usa sa among nahimong higala mao 
ang batan- ong investigator nga gingan-
lan og Normil Romelus, nga gikan sa 
Haiti aron moeskwela. Mobisita siya sa 
among balay uban sa mga misyonaryo, 
ug kami motabang sa pagtudlo kaniya 
sa French ug Creole. Human mabun-
yagi si Normil, mi- sponsor mi niya sa 
programa sa Church’s Pathway, diin 
iyang nahimamat ang iyang umaabut 
nga asawa. Gibati namo nga mapasala-
maton sa pagtambong sa ilang kasal sa 
Manhattan Temple.

Nahimamat usab namo ang usa ka 
matinud- anon nga sister kinsa mian-
ha sa New York gikan sa Haiti aron 
magpatambal sa kanser. Atol sa iyang 
pagpuyo, ang ward council mibuhat 
sa tanan sa pagtabang kaniya ug sa 
pagsiguro sa iyang gikinahanglan, 
lakip sa transportasyon padulong ug 
gikan sa iyang pagpatambal. Napa-
nalanginan kami sa pagserbisyo ug 
sa pagbisita kaniya niining higayuna. 
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Naglaum nga nindot ang resulta, apan 
namatay siya.

Kadtong duha ka mga kasinatian 
nagrepresentar unsay gihimo sa ward 
alang sa mga tawo—motabang ug 
mobayaw nila. Mapasalamaton kami 
niini ug sa ubang talagsaong mga 
kasinatian.

Unsa Gayud ang Labing 
Mahinungdanon

Nakat- unan namo nga kon kita 
moserbisyo sa Ginoo ug sa Iyang 
mga anak, Siya moatiman nato. 
Ang among kasinatian sa Brooklyn 
nakatabang namo nga mabutang sa 
saktong panglantaw. Nakatabang kini 
ni Wil nga dili kaayo magpadala sa 
maanindot nga kahimtang sa pagtra-
baho sa Wall Street ug mahinumdom 
unsay labing importante. Sa invest-
ment banking, hapit ang tanan nag-
trabaho sa Dominggo. Si Wil usahay 
kinahanglang motrabaho sa balay, 
apan ang Ginoo mipanalangin namo 
aron nga siya dili na moadto sa opisi-
na sa Dominggo.

Sa dihang mibalhin mi sa 
Brooklyn, nagtuo mi nga usa mi sa 
duha ka pamilya nga dunay gagmay 
nga mga bata sa ward. Apan ang mga 
utlanan sa ward nausab, ug pipila ka 
lain- laing batan- ong mga pamilya ang 
mibalhin usab.LIT
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Sa katapusan, gusto namo nga 
mobalhin ngadto sa Gabon. Gibati 
namo nga ang among mga kasinatian 
sa Brooklyn nakatabang nga maandam 
mi nga makaserbisyo og mas maayo sa 
Simbahan ug sa mga tawo nga gikan sa 
Africa. Mapasalamaton mi nga misunod 
sa pag- aghat nga mobalhin. Ang Ginoo 

mipanalangin namo—ug nagpadayon 
sa pagpanalangin namo—sa mga paagi 
nga dili namo mahunahuna. ◼
Ang mga tagsulat nagpuyo na karon sa 
Massachusetts, USA.

MUBO NGA SULAT
 1. Tan- awa sa Stanley G. Ellis, “Ang Pamaagi sa 

Ginoo,” Liahona, Mayo 2013, 36–38.
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PAGHATAG SA MGA  
PANALANGIN  
SA PRIESTHOOD
Ang Dios nahigugma sa Iyang tanang mga anak ug mihatag 
og paagi sa matag usa kanato nga makabalik ngadto Kaniya.

Pahinumdom sa editor: Panagsa ra ang usa ka hitabo nga importante kaayo nga ang tanan 
makahinumdom diin sila sa dihang nakadungog sila niini. Ang 1978 nga pagpadayag bahin 
sa priesthood aduna niana nga matang sa epekto sa tibuok henerasyon sa mga Santos.  
Imposible niini nga magasin nga epektibong makasuhid sa kasaysayan sa pagpadayag o sa 
bug- at nga impluwensya niini sa pamilya sa Dios, apan sa kasaulogan sa ika- 40 nga aniber-
saryo sa pagpadayag, ang Liahona nagtanyag niining mubo nga koleksyon sa personal nga 
mga sinulat human sa mubo nga pasiuna sa ubos. Alang sa dugang nga impormasyon, tan- 
awa ang lista sa dugang nga mga kapanguhaan sa pahina 21. 

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo nga ‘ang tanan managsama ngadto 
sa Dios,’ lakip ang ‘itum ug puti, ulipon ug gawasnon, lalaki ug babaye’ 
(2 Nephi 26:33). Tungod kay ang Dios nahigugma natong tanan, mihatag 

Siya og paagi alang sa matag usa nato nga makabalik ngadto Kaniya (tan- awa sa 
Moises 5:9; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3). Sa tibuok kasaysayan sa Sim-
bahan, ang mga tawo sa matag kaliwat ug sibilisasyon nabunyagan tungod niana 
nga katuyoan ug nagpuyo isip matinud- anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang Unang Kapangulohan nagbarug 
atol sa Oktubre 1978 nga kinatibuk- ang 

komperensya sa dihang ang tanang 
mga miyembro midawat sa Opisyal nga 
Pahayag 2. Ang pagpadayag kabahin sa 

priesthood mipanalangin sa mga pamilya 
ug miabli sa pultahan sa mga panalangin 

sa templo. Layo sa tuo: Usa ka pamilya 
naglakaw sa nataran sa Accra Ghana  

Temple, usa sa walo ka templo nga gipa-
hibalo, gitukod pa, o gigamit na sa Africa.
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Gikan sa tunga- tunga sa 1800, ang Simbahan wala 
mo- orden og mga lalaki nga kaliwat og itom nga mga 
lalaki nga African ngadto sa priesthood o mitugot 
sa itom nga mga lalaki o babaye nga moapil sa mga 
ordinansa sa endowment o sealing sa templo.1 Walay 
nahibaloan nga mga rekord nga nagpasabut sa gigika-
nan sa maong praktis, ug si Elder Jeffrey R. Holland sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag 
og gibug- aton nga ang bisan unsa nga mga teyoriya 
nga gihatag sa pagsulay sa pagpasabut sa mga res-
triksyon nga “istorya- istorya” kinahanglan nga dili na 
ipadayon: “Bisan unsa pa ka maayog tuyo ang mga 
pagpasabut, nagtuo ko nga hapit tanan niini dili igo 
ug/o sayop. . . . Wala lang gyud ta makahibalo ngano 
nga ang maong praktis . . . ingon ato.” 2

Daghang mga propeta ug mga Presidente sa  
Simbhaan, lakip ni Brigham Young, misaad nga moa-
but ang adlaw nga ang tanang mga lalaki kinsa takus 
makadawat sa priesthood. Nakahibalo niini nga mga 
saad ug nakasaksi sa pagkamatinud- anon sa itom nga 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang mga lider sa 
Simbahan sa tunga- tunga sa ika- 20 nga siglo “naghang-
yo sa dugay ug dako nga tinguha . . . nangamuyo sa 
Ginoo alang sa langitnon nga paggiya.” 3

Pagpadayag gikan sa Dios
Kana nga giya miabut ngadto ni Presidente  

Spencer W. Kimball (1895–1985) “human sa dugay nga 
pagpamalandong ug pag- ampo didto sa sagrado nga 
mga lawak sa balaan nga templo.” Niadtong Hunyo 1, 
1978, ang Ginoo mipadayag ngadto 
sa Iyang propeta ug sa mga sakop sa 
Unang Kapangulohan ug sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
nga “ang dugay na nga gisaad nga 
adlaw miabut na kanus- a ang matag 
matinud- anon, takus nga tawo sa 
Simbahan mahimo nga modawat sa 

balaan nga pagkapari uban sa gahum sa paggamit niini 
nga langitnon nga pagtugot, ug malipay uban sa iyang 
hinigugma sa matag panalangin nga nagagikan niini, lakip 
ang mga panalangin sa templo.” 4

Sa pagpahibalo sa pagpadayag, ang Unang Kapangulo-
han mipahayag, “Kami mopahayag uban sa kaligdong nga 
ang Ginoo karon mipadayag sa iyang kabubut- on alang sa 
panalangin sa iyang tanan nga mga anak ngadto sa tibuok 
bahin sa yuta.” 5

Atol sa misunod nga kinatibuk- ang komperensya ang 
Unang Kapangulohan mipresentar sa pagpadayag ngad-
to sa mga miyembro sa Simbahan, kinsa midawat niini 
nga “ang pulong ug kabubut- on sa Ginoo” ug ang tanan 
mipaluyo Opisyal nga Pahayag 2 isip kabahin sa sumba-
nan nga kasulatan.

Ang Resulta sa Pagpadayag
Ang epekto sa pagpadayag hilabihan. Wala lang giha-

tag sa Dios ang mga panalangin sa priesthood ug sa  
templo ngadto sa tanang takus nga mga miyembro bisan 
pa sa kaliwat, apan ang mga ordinansa sa templo mahi-
mong ipahigayon alang sa tanan nga sukad nagpakabuhi.

Uban sa pagpadayag miabut ang mga oportunidad sa 
pagpalapad sa misyonaryo nga buhat, ug ang mga miyem-
bro midaghan diha sa daghang mga nasud, mga kaliwatan, 
mga pinulongan, ug mga katawhan.

Mga Pagtulun- an sa Simbahan
Samtang ang buhat sa Ginoo magpadayon sa pagka-

tap sa tibuok kalibutan, ang mga miyembro sa Simbahan 

Usa ka batan- ong lalaki nagtudlo atol sa 
miting sa korum didto sa Paris, France, 

diin ang kadaghanan sa mga ward adu-
nay mga miyembro gikan sa nagkalain- 
lain nga mga nasud sa tibuok kalibutan.
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nakatagamtan og panahon sa 
dakong panaghiusa. Samtang 
nagkadugang ang inter- aksyon sa 
mga miyembro sa Simbahan sa 
usag usa gikan sa daghang mga 
nasyonalidad ug mga kultura, ang 
mga lider sa Simbahan mihatag 
og gibug- aton sa kaimportante sa 
paghigugma ug paglig- on sa usag 
usa ug pagsalikway sa pagka- bias 
ug sa kaliwatan sa bisan unsa nga 
matang.

“Kinahanglan natong gakson 
ang mga anak sa Dios pinaagi sa 
kalooy ug wagtangon ang pagka-
mahukmanon, lakip sa kaliwatan, 
sekso, ug nasyonalismo,” mitudlo 
si Presidente M. Russell Ballard, 
Akting nga Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles. 
“Ginaingon nga tinud- anay kitang 
nagtuo sa mga panalangin sa gipa-
hiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo 
alang sa matag anak sa Dios.” 6 
Naghisgot sa mahangturong  
pamilya sa Dios, si Presidente  
Russell M. Nelson mitudlo: “Ang 
pagsabut lamang sa tinuod nga 
Pagkaamahan sa Dios ang maka-
hatag og hingpit nga pagpasalamat 
sa tinuod nga pagka- inigsoonay 
sa tawo. Kana nga pagsabut makapadasig og tinguha sa 
pagtukod og mga taytayan sa kooperasyon imbis mga 
paril sa pagpalain.” 7

Pagpadayon nga Magkahiusa
Samtang wala kita makahibalo sa tanan, adunay pipila 

ka butang nga nahibaloan sa matag usa kanato. Maka-
hibalo kita nga ang Dios nahigugma kanato ug adunay 
plano alang natong tanan aron mahimong magkahiusa, 
mahangturong pamilya. Makahibalo kita nga kini mao 
ang gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo ug nga Siya naggi-
ya niini pinaagi sa Iyang mga propeta. Ang pagbaton og 
personal nga saksi niini nga mga kamatuoran makatabang 
samtang magpadayon kita nga magkahiusa pinaagi sa 

mga oportunidad ug mga hagit nga atong giatubang 
diha sa dalan nga mahimong sama Kaniya (tan- awa sa 
Moroni 7:48). ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa “Race and the Priesthood,” Gospel Topics,  

topics.lds.org.
 2. Sa “The Mormons” (interbyu ni Jeffrey R. Holland, Mar. 4, 2006), 

pbs.org/mormons/interviews; tan- awa usab sa Dallin H. Oaks, 
sa “Apostles Talk about Reasons for Lifting Ban,” Daily Herald, 
Hunyo 5, 1988, 21.

 3. Opisyal nga Pamahayag 2.
 4. Opisyal nga Pamahayag 2.
 5. Opisyal nga Pamahayag 2.
 6. M.Russell Ballard, “Ang Malisud nga Panaw Nagpadayon!”  

Liahona, Nob. 2017, 106.
 7. Russell M. Nelson, “Teach Us Tolerance and Love,” Ensign, 

Mayo 1994, 70.
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PAGPADAYAG ALANG 
SA ATONG PANAHON
Mga handumanan sa mga propeta ug mga apostoles sa 1978 
nga pagpadayag

Pahinumdom sa editor: Si Presidente Thomas S. Monson mao ang katapusan nga buhi 
nga Apostol kinsa didto sa kwarto sa dihang ang Dios mipadayag ngadto sa Unang 
Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga panahon na sa 
mga panalangin sa priesthood nga ihatag ngadto sa tanang takus nga mga miyembro 
bisan unsa pa ang kaliwat. Ania ang pipila ka mubo nga mga istorya gikan sa upat ka 
Kaigsoonan kinsa didto nianang adlawa.

Ang Pagtinguha
Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985)
Ika- 12 nga Presidente sa Simbahan
“Kada adlaw nag- inusara akong moadto 
ug uban sa dakong kabalaan ug kalig-
dong didto sa ibabaw nga mga kwarto 
sa templo, ug didto akong gihalad ang 
akong kalag ug gihalad ang akong mga 

paningkamot sa pagpadayon sa programa. Buot ako nga 
mobuhat unsa ang buot ipabuhat sa [Dios]. . . .

“May mahimayaon kaming kasinatian nga ang Ginoo 
klaro nga mipahayag nga ang panahon miabut na nga 
ang tanang takus nga mga lalaki ug mga babaye bisan 
asa mahimong isig ka manununod ug tig- ambit sa hingpit 
nga mga panalangin sa ebanghelyo. Buot ako nga kamo 
masayud, isip usa ka espesyal nga saksi sa Manluluwas, 
kon unsa ang akong gibati nga kaduol kaniya ug sa atong 
Langitnong Amahan samtang mihimo ako og daghang 
mga pagbisita didto sa ibabaw nga kwarto sa templo, 
moadto sa makadaghang higayon sa ubang mga adlaw 
nga nag- inusara. Giklaro kaayo sa Ginoo ngari kanako 
unsa ang angay nga buhaton.”
Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball (2006), 
296, 297.

Ang Pag- ampo
Presidente Thomas S. Monson (1927–2018)
Ika- 16 nga Presidente sa Simbahan
“Sa pagtapos sa miting uban sa 
Unang Kapangulohan ug sa Korum sa  
Napulog Duha, kami adunay espesyal 
nga pag- ampo didto sa altar [sa templo] 
diin si Presidente Kimball ang nag- ampo. 

Nangamuyo siya sa Ginoo alang sa kahayag ug kahibalo 
bahin niini nga isyu nga adunay importante kaayo nga 
mga sangputanan. Usa kadto ka tinubdan sa dakong 
kahupayan nga makadungog sa iyang mapainubsanon 
nga pangamuyo samtang siya nagtinguha og giya sa 
iyang halangdon nga calling. . . .

“Ang Unang Kapangulohan mipadayag dayon og 
pasalamat nga ‘ang espiritu sa kalinaw ug panaghiusa 
nga nagpatigbabaw sa miting . . . mao ang labing nindot 
sukad ug nga kini [mao] ang ebidensya nga ang Ginoo 
nahimuot sa among panaghisgutan.’ . . .

“. . . Panahon kadto sa kalipay, kay nakadungog kami 
sa propeta sa Ginoo nga mipahayag sa pagpadayag sa 
Ginoo niining higayuna.”
Sa Heidi S. Swinton, To the Rescue: The Biography of Thomas S. Monson 
(2010), 393.
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Mga deacon sa Manaus, Brazil, mipaam-
bit sa sakrament. Tungod sa 1978 nga 
pagpadayag, takus nga mga naghupot 
sa priesthood sa bisan unsa nga kaliwat 
makapangalagad sa mga ordinansa sa 
priesthood.

Paminawa sila si Presidente Kimball ug Presidente Hinckley 
nga nahinumdom sa ilang kasinatian niini nga pagpadayag 
sa lds .org/ go/ 061816.

Ang Pagpadayag
Elder Bruce R. McConkie (1915–85)
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
“Ang Ginoo sa iyang kaalam mibu- bu 
sa Espiritu Santo diha sa Unang  
Kapangulohan ug sa Napulog Duha. . . . 
Ang pagpadayag miabut ngadto sa 
presidente sa Simbahan; miabut usab 

kini ngadto sa matag indibidwal nga nanambong. Dihay 
napulo ka sakop sa Konseho sa Napulog Duha ug tulo sa 
Unang Kapangulohan nga nagpundok. Ang resulta mao 
nga si Presidente Kimball nasayud, ug ang matag usa 
kanamo nasayud, independente ni bisan kinsa nga laing 
tawo, pinaagi sa direkta ug personal nga pagpadayag 
ngari kanamo, nga ang panahon miabut na sa paghatag 
sa ebanghelyo ug sa tanang mga panalangin niini ug sa 
tanang mga obligasyon niini, lakip ang priesthood ug 
sa mga panalangin sa balay sa Ginoo, ngadto sa matag 
nasud, kultura, ug kaliwat, lakip sa kaliwat sa mga itom. 
Walay nangutana bisan unsa kon unsay nahitabo o sa 
pulong ug mensahe nga miabut.”
“Ang Tanan Managsama ngadto sa Dios” (Brigham Young University  
devotional, Ago. 18, 1978), 4, speeches .byu .edu.

Ang Kasiguroan
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008)
Ika- 15 nga Presidente sa Simbahan
“Adunay tinahud ug nabalaan nga pali-
but diha sa kwarto. Alang kanako, maba-
ti nga daw adunay agianan nga naabli 
tali sa langitnong trono ug sa nagluhod, 
nangamuyo nga propeta sa Dios kinsa 

giubanan sa iyang mga Kaigsoonan. Ang Espiritu sa Dios 
anaa didto. Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo dihay 
miabut niana nga propeta nga usa ka kasiguroan nga ang 
butang nga iyang giampo husto, nga ang panahon miabut 
na, ug nga karon ang talagsaon nga mga panalangin sa 
priesthood kinahanglang ihatag sa takus nga mga lalaki 
bisan asa sa walay pagsapayan sa kaliwatan.

“Ang matag usa nianang nag- alirong nga mga lalaki, 
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nasayud sa samang 
butang. . . .

“. . . Walay usa kanamo nga anaa niana nga okasyon 
nga mao lang gihapon human niana. Ni ang Simbahan 
pareha lang gihapon.”
“Priesthood Restoration,” Ensign, Okt. 1988, 70.
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BULAHAN  
SA MATAG POSIBLE  
NGA PAAGI
Sa unsang paagi ang pagpadayag nakatabang nako, 
sa akong pamilya, ug sa Simbahan sa Africa.
Pahinumdom sa editor: Bisan human sa 1978 nga pagpadayag 
mihunong sa mga restriksyon kon kinsa ang makahupot sa priest-
hood, daghang mga miyembro ang nagtinguha nga makasabut 
mahitungod nganong gitugutan man sa Dios kadtong mga restrik-
syon. Dinhi, si Elder Dube mipakigbahin sa iyang personal nga kasi-
natian uban sa pangutana.

Sa unang higayon nga nakadungog ko mahitungod sa 
restriksyon sa itom nga mga lalaki nga maghupot sa 

priesthood, didto ko sa akong misyon. Nabunyagan 
ko niadtong 1984, human gihunong ang restriksyon. 
Paglabay sa duha ka tuig gitawag ko sa pagserbisyo sa 
South Africa Johannesburg Mission.

Samtang na- assign sa Bulawayo, Zimbabwe, ang 
akong kompanyon, si Elder Francis Jack, ug ako mibi-
sita sa usa ka dili kaayo aktibo nga sister. Ang iyang 
bana usa ka propesor sa teyolohiya sa laing simbahan. 
Nangutana siya namo nganong gipugngan man ang 
priesthood gikan sa mga itom nga lalaki nga kaliwat 
og African. Miingon siya og daghang mga butang nga 
nakasamok nako—mga butang nga wala nako madung-
gi sukad. Sa dihang migawas ko niana nga kwarto, 
gibati nako ang kaubos ug walay kadasig.

Si Elder Jack ug ako misakay sa among biseklita pauli 
sa among apartment nga walay sulti- sulti. Sa dihang 
miabut na mi, mitan- aw siya nako ug miingon, “Elder 
Dube, unsay nahitabo nimo? Ingon og nadisturbo ka 
pag- ayo.”

Ni Elder  
Edward Dube
Sa Seventy



“Wala ka ba makadungog unsay iyang gisulti?” Mitubag 
ko. “Nganong nahitabo man kini?”

“Elder, mituo ba ikaw nga ang Langitnong Amahan ug si 
Jesukristo nagpakita ngadto sa batan- on nga si Joseph?”

“Oo,” miingon ko. “Apan unsa may labut niana niini?”
“May kalabutan ni sa tanan,” mitubag si Elder Jack.  

“Nagtuo kita sa pagpadayag, di ba?”
Naghunahuna ko sa iyang mga pulong ug unsay gisulti 

sa propesor. Nianang gabhiona nakamata ko sa tunga- 
tunga sa kagabhion. Gibati nako ang kalipay ug kalinaw.

Ang tubag sa matag pangutana sa ebanghelyo may kala-
butan sa unsay nahitabo niadtong 1820. Nakahibalo nga 
ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagpakita ngadto 
ni Joseph Smith nagpasabut nga siya usa ka propeta ug 
nga kini mao ang Simbahan sa Ginoo. Kon ang Langitnong 
Amahan ug si Jesukristo nagpakita ngadto sa batan- ong 
si Joseph, nan ang tanang mga baruganan sa ebanghelyo 
ug mga pangutana mapahimutang sa iyang lugar. Kini usa 
ka simbahan sa pagpadayag, ug ang Ginoo mipadayag 
og piho nga proseso sa piho nga mga panahon ngadto sa 
Iyang mga sulugoon, ang mga propeta, ug kana mao ang 
nakahatag nako og kalinaw.

Nagsugod ko sa paglukso- lukso ug gipukaw ang akong 
kompanyon nga nagsinggit, “Oo, oo! Sakto ka, Elder Jack! 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagpakita kang 
Joseph Smith! Mao kini ang Simbahan sa Ginoo!”

Ang paghunong niini nga restriksyon nahimong pana-
langin sa mga miyembro sa tibuok Africa. Ang priesthood 
nakapanalangin kanako ug sa akong pamilya sa matag 
paagi nga posible. Nahimo kini nga akong kalig- on nga 
makaangkon sa mga panalangin sa templo, ang panalangin 

nga makahibalo nga kita magpuyo isip mga pamilya sa 
kahangturan.

Ang paghupot sa priesthood nakapanalangin sa 
Africa. Ang mga tawo dinhi malipayon ug positibo na, 
apan ang ebanghelyo nakadugang ngadto niini. Ang 
mga pamilya importante kaayo sa Africa. Mao nga ang 
templo nakita nga usa ka dakong panalangin. Ang  
Simbahan dali kaayong mitubo didto.

Ang mga miyembro dinhi naminaw sa kabubut- on 
sa Dios ug kami moadto ug mobuhat niini. Nakapana-
langin kini sa mga miyembro. Dihay higayon nga sa 
ubang mga dapit sa Africa adunay 90 porsyento ang 
walay trabaho, ang atong mga miyembro ingon og 
maayo ra tungod kay sila mapaningkamuton sa kauga-
lingon. Ang priesthood ug ang direksyon gikan sa mga 
lider sa priesthood nakapanalangin kanato.

Mapasalamaton ko sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo sa oportunidad nga naghupot sa priesthood, 
kay nakapanalangin kini sa akong kinabuhi, ug nga kini 
nakapanalangin sa mga miyembro sa tibuok kayutaan 
sa Africa. ◼
Si Elder Edward Dube natawo sa Zimbabwe, ug siya ug ang 
iyang asawa, si Naume, adunay upat ka anak.

Kabatan- onan mitambong sa templo sa 
Preston, England. Human sa 1978 nga 

pagpadayag, ang mga ordinansa sa 
 templo alang na sa tanan kinsa  

nakapuyo sukad dinhi sa yuta.
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Una kong nakadungog mahitungod 
sa Simbahan sa dihang ang akong 

inahan miapil sa grupo ni Brother 
Joseph W. B. Johnson niadtong 1968. 1 
Mga 10 anyos pa ako niadto. Ang negos-
yo sa akong amahan mihinay tungod sa 
1966 coup d’état, ug ang pamilya nagka-

lisud gyud pag- ayo. Mao nga ang akong inahan naghu-
nahuna nga mangayo og espirituhanon nga tabang.

Sa wala pa ang pagpadayag niadtong 1978, ang 
Simbahan dili pa pormal tungod kay ang priesthood 
wala pa ihatag ngadto sa mga itom. Human sa pagpa-
dayag, ang Simbahan mahimo nang maestablisar uban 
sa awtoridad sa priesthood. Nabunyagan ko niadtong 
ika- 24 sa Pebrero 1979.2

Naabtan ang akong bana og duha ka tuig sa pagtuon 
—ug gamay nga panaglalis—sa pag- apil sa Simbahan. 
Sa katapusan nabunyagan siya niadtong 1980, ug dayon 
nakadawat siya sa priesthood. Nahimo siyang kalmado 
nga tawo, mao nga ang mga sakop sa iyang pamilya 
dili makatuo sa iyang kausaban. Mabinantayon siya sa 

ANG PRIESTHOOD  
GITAHUD 
PAG- AYO

priesthood nga iyang gihuptan ug naniguro usab nga 
nagbuhat siya kanunay sa sakto nga butang sa atuba-
ngan sa Ginoo. Kon wala ang priesthood, miingon siya 
nga naningkamot unta siya sa mga dungog ug mga 
himaya sa mga tawo. Apan uban sa priesthood, iyang 
nakaplagan nga ang labing importante nga mga butang 
mao ang inyong kaminyoon, inyong panimalay, ug 
pagserbisyo sa uban.

Sa among bahin sa kalibutan, kon ikaw ang amahan, 
unsa imong isulti mao ang matuman. Apan dili nato 
gamiton ang priesthood nianang paagiha. Maglingkod 
kita diha sa konseho sa pamilya. Ang mga amahan 
motabang sa ilang mga asawa ug mga anak nga maka-
sabut nga unsay iyang gitudlo kanila sakto.

Ang mga lalaki nga mga miyembro sa Simbahan 
moserbisyo sa ilang mga asawa imbis ang ilang mga 
asawa moserbisyo kanila. Kana makahatag nila sa gug-
ma ug kalinaw sa usag usa.

Ang unang higayon nga nakita nako siya nga mipa-
nalangin sa sakrament mao ang panahon “sa freeze” 
[gipapahawa ang mga misyonaryo gikan sa Ghana] 
tungod kay among gihimo ang among sakrament 
miting sa among kaugalingong balay.3 Nindot kaayo 
among gibati sa dihang naghupot siya sa priesthood 

Sa unsa nga paagi nga ang 1978 nga pagpadayag 
nakapanalangin kanako ug sa akong pamilya.

Pahinumdom sa editor: Ang mga epekto sa pagpadayag milapas 
pa sa pagtanyag og ordinasyon sa priesthood ngadto sa takus nga 
mga lalaki sa tanang kaliwat. Gihatag niini ang tanang mga 
panalangin sa priesthood ngadto sa tanang tawo, lakip ang mga 
pribilehiyo ug mga obligasyon sa mga ordinansa ug mga pakig-
saad sa templo. Si Charlotte Acquah, nag- unang miyembro sa 
Simbahan sa Ghana, mihisgot sa mga paagi nga ang pagpadayag 
mipanalangin sa iyang tibuok pamilya, lakip na sa pagsaksi sa 
opisyal nga pagkaestablisar sa Simbahan sa Africa, adunay nag-
hupot sa priesthood sa iyang panimalay, ug na- seal isip pamilya 
diha sa templo.

Ni Charlotte Acquah
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nianang higayuna. Wala kinahanglana nga dunay 
moanha sa among balay aron sa pagpanalangin sa 
sakrament alang namo; siya ang mihimo niini. Espesyal 
kadto ug kami giganahan kaayo.

Ang unang higayon nga akong gibasa ang bisan unsa 
nga literatura kabahin sa mga itom nga wala tuguti nga 
maghupot sa priesthood mao ang panahon sa freeze, sa 
dihang ang literatura sa anti- Mormon nagsugod sa pagga-
was diha sa publiko. Wala kaayo ko mahasol niini tungod 
kay nasayud ko nga ang Simbahan tinuod. Gitudloan kita 
nga dili magsalig ni bisan kinsa apan sa pagtutok sa atong 
kinabuhi kang Jesukristo ug sa Iyang maulaong sakripis-
yo. Mao kana ang gitutukan sa akong pagtuo.

Niadtong ika- 17 sa Disyembre 1996, nakaadto kami 
sa Johannesburg South Africa Temple. Gibati nako 
ang kadasig, ilabi na sa dihang nakadungog ko nga 
ang among unang anak, nga usa ka batang lalaki kina 
namatay pipila lang ka adlaw, ma- seal ngari kanamo. 
Abi nako patay na siya ug wala na, bisan og nasayud ko 
nga siya inosente. Apan kon siya ma- seal ngari namo 
kini usa ka espirituhanon nga kasinatian nga dili gayud 
nako makalimtan.

Mao nga kon ang mga tawo mangutana nako pila 
ka buok ang among anak, sultihan nako sila nga kami 
dunay walo ka anak. Mangutana sila, “Sa unsa nga paa-
gi?” Moingon ko, “Oo, ang una naghulat namo, mao nga 
anaa ra namo ang pagsunod sa mga sugo sa Dios ug 
magpuyo niini aron nga kami makabalik ug magkahiu-
sa isip usa ka pamilya.”

Ang priesthood mao ang gahum sa Dios. Daghan kaa-
yo ko og mga panalangin gikan sa priesthood. Kanunay 
akong malipay ug mabayaw kon ang mga anak manga-
yo og panalangin sa priesthood gikan sa ilang amahan. 
Dayon masayud ko nga sila misalig kaniya ug sila misalig 
nga ang Langitnong Amahan naglihok pinaagi sa ilang 
amahan, kinsa naghupot sa priesthood. Among gitahud 
pag- ayo ang priesthood sa among panimalay. Karon tulo 
sa among mga anak nga lalaki minyo na, ug ilang giga-
mit ang ilang priesthood sa ilang mga pamilya.

Nasayud ko nga ang priesthood tinuod tungod kay 
mao kini ang gahum sa Dios, ug kini usa ka buhi nga 
gahum tungod kay ang Langitnong Amahan buhi. Miha-
tag Siya og porsyon niana nga gahum ngadto sa Iyang 
mga anak nga lalaki dinhi sa yuta. Kitang mga babaye 
adunay bahin sa priesthood. Gitahud ko kini pag- ayo. 

Ang priesthood nakatabang sa among pamilya ug  
nagpadayon sa pagbuhat sa ingon. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Central Region, Ghana.
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tunga- tunga sa 1960 sa Ghana, si Joseph William Billy Johnson 

nakadawat og mga kopya sa Basahon ni Mormon, Doktrina ug 
mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon ug mibati nga  
obligado nga moestablisar sa dili opisyal nga mga kongregasyon 
sa Simbahan.

 2. Ang mga misyonaryo opisyal nga gi- assign sa Ghana sa unang 
higayon niadtong Nobyembre 1978.

 3. Niadtong Hunyo 14, 1989, ang gobyerno sa Ghana mipapahawa 
sa mga misyonaryo ug midili sa Simbahan apan mitugot sa mga 
miyembro nga maghimo sa mga tulumanon sa ilang kaugalingong 
mga panimalay. Dise otso ka bulan ang milabay ang gobyerno 
mipadayag og katagbawan nga ang Simbahan nagtudlo sa mga 
miyembro nga magmasulundon sa mga balaod sa gobyerno ug 
nagpasiugda og panag- uyon sa kaliwatan, ug niadtong Disyem-
bre 1, 1990, ang Ghana mitugot sa mga kalihokan sa Simbahan 
nga magpadayon.

PANGITA PA OG DAGHAN DIHA 
SA INTERNET
•  Alang sa mas detalye nga pagpangita, basaha ang 

Gospel Topics essay “Race and the Priesthood” sa 
topics.lds.org.

•  Basaha ang gamhanan nga mga kasinatian sa pipila 
ka mga miyembro nga itom kansang unang mga 
istorya nagpakita sa unsa nga paagi nga ang 1978 
nga pagpadayag nakaapekto sa ilang kinabuhi ug sa 
ilang pagkakabig:
— Charlotte ug William Acquah (Ghana), Helvécio ug 

Rudá Martins (Brazil), ug Joseph ug Toe Freeman 
(USA) sa “Witnessing the Faithfulness: Official 
Declaration 2” sa lds .org/ go/ 061820a.

— George Rickford (England) sa “I Will Take It in 
Faith” sa lds .org/ go/ 061820b.

— Victor Nugent (Jamaica) sa “It Was the Truth!” 
sa lds .org/ go/ 061820c.

•  Tan- awa ang mga imahe ug video footage sa 
unang mga misyonaryo sa West Africa nga nakakap-
lag og gatusan nga andam na alang sa bunyag sa  
lds .org/ go/ 061820f.
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Samtang nagtubo, wala akoy yutan- ong amahan sa akong kinabuhi aron mopa-
sabut kanako sa matang sa gugma sa Langitnong Amahan alang kanako.  
Hinoon, nakaobserbar ko og laing mga lalaki kinsa nagpakita sa Iyang gugma 

ug mga ehemplo sa tinuod nga pagkaamahan. Si Presidente James E. Faust (1920–
2007), Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, mitudlo, “Halangdon nga 
pagkaamahan naghatag og gamayng ideya sa balaang mga hiyas sa atong Amahan 
sa Langit.” 1 Pinaagi sa mga ehemplo sa daghang mga imahe sa amahan, lakip sa mga 
sakop sa kaparyentihan, sa mga lider sa Simbahan, matarung nga mga lalaki diha sa 
mga kasulatan, ug bisan gani sa kugihan nga mga home teacher, nakat- on ko mahitu-
ngod sa kinaiya sa Langitnong Amahan ug sa halangdong mga hiyas nga mapalambo 
sa yutan- ong mga amahan sa pagsunod Kaniya. Sa katapusan akong nausab ang 
akong gibati nga kasubo nga walay yutan- ong amahan ngadto sa pagmaya sa suod 
nga relasyon nga akong mapalambo uban sa akong Langitnong Amahan.

Makanunayon ug Matinabangon
Ang atong Amahan sa Langit dili mausab. Mabasa nato nga Siya “sama kagaha-

pon, karon, ug sa kahangturan” (Mormon 9:9). Nakaobserbar ko nga ang halang-
dong yutan- ong mga amahan mosunod sa ehemplo sa Langitnong Amahan nga dili 
maduhaduhaon. Ang usa ka halangdong amahan matinud- anon sa iyang pulong sa 
tanang mga butang. Nakasabut siya nga ang pagkamakanunayon makatabang sa 
iyang mga anak nga mobati nga luwas ug gihigugma, ug anaa siya sa mga panahon 
sa krisis ug kalipay.

Matarung nga 

Pinaagi sa pagtan- aw sa usa ka matarung 
nga mga imahe sa amahan ug sa akong 
Langitnong Amahan, akong nakat- unan 

unsa ang tinuod nga pagkaamahan.

Ni Megan Warren

Impluwensya sa  
Usa ka Amahan
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nga kahimtang. Kana nga buhat lang mahimong makapa-
dugang sa mga kahigayunan sa imong pamilya nga mous-
wag sulod sa daghang mga henerasyon nga moabut.” 3

Usa ka ehemplo niini makita sa Moises 1. Si Moises 
nalig- on tungod sa iyang kahibalo sa plano sa Dios ug sa 
iyang kaugalingong balaan nga pagkatawo. Sa dihang si 
Satanas miabut nga nagtintal kaniya, si Moises matugta-
nong mitubag, “Kinsa ikaw? Kay tan- awa, ako mao ang 
usa ka anak sa Dios, nga may pagkasama sa iyang Bug-
tong Anak; ug hain ang imong himaya, nga ako magsimba 
kanimo?” (Moises 1:13). Gani si Moises adunay kaisug nga 
mimando ni Satanas sa pagbiya.

Ang halangdong yutan- ong mga amahan mopalig- on sa 
ilang mga anak pinaagi sa pagpahinumdom nila sa ilang 
balaan nga pagkatawo isip esipritu nga mga anak sa Dios. 
Nagtabang sila sa paghimo og lig- on nga pamilya pinaa-
gi sa ilang maayong mga ehemplo ug nagsiguro nga ang 
ilang mga anak moapil niini. Makahatag kini sa ilang mga 
anak og dakong kahibalo sa katuyoan ug sa pagsalig nga 
magmalampuson.

Pagpangita og Halangdon nga Bana
Sa dihang nakig- date ko, nangita ko og mahangturong 

kompanyon kinsa mahimong usa ka halangdong amahan. 
Tungod kay ako nagdako nga wala kana nga ehemplo sa 
akong pagkabata, mas lisud alang nako nga makahibalo 
sa tanang mga kinaiya nga kinahanglang anaa sa usa ka 
halangdon nga yutan- ong amahan. Nahigawad ko nga ang 
akong patriyarkal nga panalangin wala mohatag og mas 
detalyado nga direksyon mahitungod sa tawo nga gusto sa 
Langitnong Amahan nga akong minyoan. Miingon lang kini 
nga ako kinahanglang mangita og tawo nga modala nako 
ngadto sa templo. Apan bisan kining ingon og yanong 
instruksyon gihagit. Bisan og ako adunay positibo nga mga 
kasinatian sa pagpakig- date, sa kasagaran nabalaka ko nga 
ang maong tawo wala diha o ako kinahanglang mag- antus 
og walay katapusan nga mga pagsulay sa kasingkasing.

Bisan pa sa akong kakulba tungod sa kasinatian, nag- 
ampo alang sa usa ka bana nga usa ka matarung nga 
amahan sa akong mga anak, kinsa mahigugma kanila 
ug mahimong kabahin kanunay sa ilang kinabuhi. Sama 
sa akong matinud- anong inahan, nasayud ko nga bisan 
unsa pay mahitabo, makasalig ko sa akong Mahangturong 
Amahan alang sa suporta.

Sa akong kasurprisa ug kahimuot, ang akong mga pag- 
ampo natubag sa tukmang panahon sa Langitnong Amahan. 
Nakaayo nako ang pag- obserbar sa mahigugmaong ehem-
plo sa akong bana sa unsay angay sa usa ka amahan.  
Mapasalamaton ko nga iyang gisunod ang mga ehemplo nga 
gipakita sa mga propeta ug mga apostoles ug nga siya mipili 
nga ako iyang mahalon ug higugmaon sa walay paghinakog. 

Ang atong Langitnong Amahan nakasabut usab sa 
matang sa paningkamot nga himoon aron mahimong takus 
nga mopuyo uban Kaniya sa kahangturan. Nakaila Siya sa 
atong ngalan, ug mitugot Siya nga kita adunay mga hagit 
aron sa paghashas kanato. Ang usa ka halangdong amahan 
nagtugot usab sa iyang mga anak sa pagpakigbisog usahay 
tungod kay nasayud siya nga ang mga hagit makahatag og 
mga oportunidad sa pagtubo.

Ang akong bana usa ka maayo nga martial artist. Gitud-
loan siya sa iyang amahan ug sa kasagaran moistorya 
nga ang iyang papa mas estrikto kaniya kay sa ubang 
mga estudyante. Ang pagdisiplina sa iyang amahan kani-
ya nakapalig- on ug nakatabang kaniya nga mas daling 
makakat- on. Sama sa atong Langitnong Amahan, ang 
halangdong yutan- ong mga amahan nag- awhag sa ilang 
mga anak sa pagbuhat sa ilang labing maayo samtang 
nagtanyag og kalig- on, gugma ug suporta.

“Mga Buhat nga Walay Katapusan”
Ang buhat sa atong Langitnong Amahan mahangturon 

ug walay katapusan (tan- awa sa Alma 12:25–33). Sa susa-
mang paagi, ang buhat sa usa ka halangdong yutan- ong 
amahan dili usab matapos. Ang halangdong mga amahan 
kanunay nga mobuhat og maayong mga buhat ug maning-
kamot nga magmatarung. Matinuoron ug matinud- anon sila 
sa ilang pagsunod sa mga sugo sa Dios. Gipadaplin nila 
ang hinakog nga mga ambisyon alang sa kaayohan sa ilang 
pamilya. Sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 
Kalibutan,” ang buhi nga mga propeta mitudlo nga “pinaagi 
sa balaan nga plano, ang mga amahan mao ang mangulo 
sa ilang mga pamilya diha sa gugma ug sa pagkamatarung 
ug may kapangakohan sa pagsangkap sa mga kinahangla-
non sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa ilang mga pamil-
ya.” 2 Naglakip kini dili lang sa pisikal nga panalipod apan 
usab sa espirituhanon nga panalipod. Halangdong mga 
amahan mogiya pinaagi sa ehemplo ug motanyag og gug-
ma ug tambag ngadto sa ilang mga anak. Mopasidaan usab 
sila batok sa espirituhanong kakuyaw kon gikinahanglan.

Ang Pagpalig- on sa Estraktura sa Pamilya
Sa iyang artikulo sa New York Times “The Stories That 

Bind Us,” si Bruce Feiler mihatag og kinatibuk- ang pagpa-
sabut sa mga pagtuon kabahin sa pagkadunot sa pamilya. 
Niini nga mga pagtuon, ang mga psychologist nakakita nga 
ang mga bata nga nagpakita nga labing mauyunon naapil 
sa pagpalig- on sa estraktura sa pamilya, nga nakatabang 
nila nga mobati nga sila nahilakip sa butang nga mas dako 
pa. “Kon ikaw gusto og mas malipayon nga pamilya,” mii-
ngon si Feiler, “paghimo, palamboa ug i- istorya pag- usab 
ang istorya sa positibo nga mga higayon sa imong pamilya 
ug sa imong abilidad nga makabangon gikan sa maliusd 
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Ang iyang ehemplo isip usa ka bana nakapanalangin usab 
sa among mga anak. Ang akong kasingkasing napuno sa 
pasalamat sa iyang pagkamatinud- anon bisan sa mga pag-
sulay, ang iyang ehemplo sa kakugi, ang iyang katakus sa 
paggamit sa priesthood, ug ang lunsay, makanunayon nga 
gugma nga iyang gipakita isip usa ka batan- ong amahan.

Ang Mga Amahan sa Among Palibut
Walay kinutuban sa impluwensya sa usa ka tawo nga 

nakasabut, sama ni Moises, kinsa siya. Si Sister Sheri 
Dew, kanhi Ikaduhang Magtatambag sa Kinatibuk- ang 
Kapangulohan sa Relief Society, mitudlo nga ang tanang 
mga babaye kinsa maamumahon, nakatuman sa tahas sa 
pagkainahan, bisan og dili pa sila mga inahan. “Kitang 
tanan mga inahan sa Israel,” mipamatuod siya, “ug ang 
atong calling mao ang paghigugma ug pagtabang sa nag-
tubo nga henerasyon subay sa makuyaw nga mga dalan 
sa pagka- mortal.” 4 Ang mga lalaki nga matarung nga mga 
ehemplo makatuman sa tahas sa pagkaamahan sa Israel, 
ug ang ilang mahiyason nga mga ehemplo molugway pa 
lapas sa ilang kaugalingong pamilya.

Human sa mga hagit sa akong pagkabata, masaligon ko 
nga ang Langitnong Amahan nasayud gayud unsay akong 
gikinahanglan aron ako makasalig sa akong mahang-
turong kompanyon. Iyang gipakita nako ang daghang 

makanunayong mga ehemplo sa pagkaamahan sa akong 
kinabuhi. Naglakip kini sa akong matarung nga apohan, 
kinsa nahigugma sa Ginoo, ug usa ka kugihan nga home 
teacher kinsa—nakasabut sa pinansyal nga limitasyon sa 
pamilya—mipasulod nako isip usa ka estudyante sa iyang 
art studio ug midasig nako sa pagsunod sa iyang mga 
lakang sa propesyunal nga paagi. Sa akong pagka- young 
adult, ang langitnong pagkaayo gihatag usab pinaagi sa 
wala paabuta nga panalangin nga makaangkon og mata-
rung nga ama- ama, kinsa mapailubon sa akong pagduha- 
duha sa pagsalig sa imahe sa amahan figure ug kanunay 
nagpakita nako og kaayo.

Pinaagi sa matarung nga impluwensya niining mga 
father figure, nakakita ko og paglaum, pagkaayo, ug hing-
pit nga kalipay. Mapasalamaton ko sa tanang mga lalaki 
nga misunod sa ehemplo nga gipakita sa atong Amahan 
sa Langit ug naningkamot nga mahimong mga ehemplo 
sa halangdong pagkaamahan. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa California, USA.
MUBO NGA MGA SULAT
 1. James E. Faust, “Them That Honour Me I Will Honour,” Liahona,  
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 2. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Liahona, 
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Bana ug anak nga babaye sa tagsulat nga iyang gipintal gamit ang watercolor. Nadasig siya nga mopadayon sa art pinaagi sa 
iyang home teacher—usa sa mga imahe sa amahan sa iyang kinabuhi.



Si Apostol Pedro misulat nga ang mga disipulo ni Jesukristo kina-
hanglang “magbinatiay” (1 Pedro 3:8). Kadaghanan kaninyo nag-
tuman niana nga sugo sa madungganon ug dalayegon nga paagi 

kada adlaw sa inyong kinabuhi. Sa pagkatinuod, ang panginahanglan 
sa kalooy sama ka importante karon sukad masukad. Ang datos karon 
nagsugyot nga mga usa sa lima ka hamtong sa Estados Unidos (43.8 
ka milyon ka tawo) nakasinati og sakit sa panghunahuna kada tuig.1 
Ang pornograpiya midagsang, ang usa ka website nakadawat og 23 ka 
bilyon nga nanan- aw niadtong 2016 lang.2 “Ang mga panimalay nga 
dunay duha ka ginikanan [paspas] nga nagkagamay sa Estados Unidos 
samtang ang diborsyo, . . . puyo- puyo, [ug pagpanganak sa mga gini-
kanan nga wala makasal] nagkadaghan. . . . Karon dili moubos sa upat 
sa napulo ka pagpanganak mahitabo sa mga babaye nga single o nag-
puyo uban sa dili kinasal nga pares.” 3

Aron tawagon nga katawhan sa Manluluwas ug mobarug diha sa 
Iyang Simbahan, kinahanglan nga kita “andam sa pagtambayayong 
sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan; oo, ug 
[mga] andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug 
sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug 
ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa 
tanan nga mga butang” (Mosiah 18:8–9).

Alang nako, ang pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson 
usa ka yano apan gamhanan nga kahulugan sa 

Pag- ula ni Jesukristo. Kon kita magtinguha sa 
pagtambayayong sa usag usa nga mga alan-
tuson, kita mahimong “mga manluluwas . . . 

sa bukid sa Zion” (Abdias 1:21). Simbolo kitang 

Ni Elder  
Jeffrey R. Holland
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles

“PAGTAMBAYAYONG  

sa Usag Usa nga 
mga Alantuson”

Gikan sa pakigpulong ngadto sa mga empleyado sa LDS Family Services niadtong Hunyo 
2017. Gipahiangay ni Elder Holland kini nga bersyon alang sa mas lapad nga tigpaminaw.
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Tingali dili nato mausab ang panaw, 
apan masiguro nato nga walay mag-
lakaw nga mag- inusara. Sa pagka-
tinuod mao kana ang gipasabut sa 
pagtambayayong sa usag usa nga 
mga alantuson.
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nakigtambayayong sa atong kaugalingon 
uban sa Manunubos sa kalibutan ug sa Iyang 
Pag- ula. Aron “pagbugkos sa mga dugmok 
og kasingkasing, . . . pagmantala sa kaga-
wasan sa mga binihag, ug . . . pag- abli . . . 
sa bilanggoan alang kanila nga ginagapus” 
(Isaias 61:1).

Balaan nga Empatiya
Padayunon nato ang paghisgot sa Pag- ula 

ni Kristo sa makadiyot. Kon ako makasabut 
sa sakto nga doktrina, sa kasinatian sa Pag- 
ula, si Jesukristo matugyanong nakasinati—
ug nagpas- an sa palas- anon—sa mga sala ug 
mga kasubo ug mga kasamok ug mga luha 
sa tanang katawhan, gikan ni Adan ug Eva 
hangtud sa katapusan sa kalibutan. Niini, 
Siya Mismo wala gayud makasala, apan gibati 
Niya ang kasakit ug sangputanan niadtong 
nakasala. Wala siya makasinati sa personal 
sa nabungkag nga kaminyoon, apan gibati 
Niya ang kasakit ug sangputanan niadtong 
nakasinati. Wala siya makasinati sa personal 
og pagpanglugos o schizophrenia o kanser 
o pagkamatay sa usa ka anak, apan Iyang 
gibati ang kasakit ug sangputanan niadtong 
nakasinati, ug padayon pa sa nagkalain- laing 
mga palas- anon sa kinabuhi ug masulub- ong 
mga kasingkasing.

Kana nga panglantaw kon sa unsa nga 
paagi ang Pag- ula naglihok nagsugyot sa usa 
ka tinuod nga balaang ehemplo sa empatiya 
nga nailhan sa kalibutan sukad. Klaro, nga 
walay pulong nga makahatag og kaangayan 
sa labing importante nga buhat sa kalibutan, 
apan karon wala koy mas maayo nga ikapuli, 
mao nga gamiton nako kini.

Ang empatiya gipatin- aw nga “ang aksyon 
sa pagsabut . . . ug matugyanong nakasinati 
sa mga pagbati, mga hunahuna, ug kasinati-

an sa laing tawo kaniadto 
o karon.” 4 Sa gipahibalo 
na, mao gayud kana ang 
maayong pamahayag sa 

maulaong proseso, ilabi na 

kon atong idugang ang “umaabut” ngadto sa 
“kaniadto” ug “karon.”

Nasayud kitang tanan nga daghan kaayong 
mga anak sa Dios ang nag- antus sa hilom ug 
nag- inusara. Pananglitan, ang usa ka batan- 
ong lalaki nga misulat nako nagpadayag sa 
iyang pagpamatuod sa usa ka talagsaon nga 
maayong pagkahimo nga sulat apan dayon 
midugang nga naguol siya tungod kay wala 
siya makakita og bisan unsa nga katumanan 
o umaabut nga kalipay alang kaniya isip usa 
ka tawo nga maibug sa sama og sekso:

“Tibuok kinabuhi nag- atubang ako og 
masulub- ong mga kagabhion ug laay nga 
mga kabuntagon. Matinud- anon akong 
motambong sa akong YSA ward ug matag 
semana mobiya sa simbahan nga nakahibalo 
nga ako dili gayud mohaum. Dili gayud ako 
makatudlo sa akong anak nga lalaki sa pag-
biseklita. Dili gayud nako mabati ang akong 
anak nga babaye nga mogunit sa akong tudlo 
samtang magkat- on siya sa paglakaw. Dili 
gayud ako makabaton og mga apo.

“Mouli ko sa balay nga walay tawo, kada 
adlaw, kada bulan, dekada human sa usa ka 
dekada, naghawid lamang tungod sa akong 
paglaum diha ni Kristo. Usahay makahuna-
huna ko ngano nga gibuhat ni Niya nako ug 
mihangyo nako sa paghimo sa maong impo-
sible nga sakripisyo. Maghilak ko magabii 
kon walay makakita nako. Wala koy gisulti-
han bisan kinsa, bisan akong mga ginikanan. 
Sila ug ang akong mga higala . . . masalikway 
nako kon makahibalo sila, sama sa ilang pag-
salikway niadtong nagsubay niini nga dalan 
nga nag- una na kanako. Magpuyo ko og 
kinabuhi nga lahi sa ubang mga tawo. Duna 
koy opsyon nga mahasol ug likayan tungod 
sa pagka- single, o kaloy- an ug ibaliwala 
tungod sa pagsulti sa rason. Ingon og ako 
adunay taas kaayo ug miserable nga kinabu-
hi. Wala bay balsamo sa Galaad?” 5

Uban sa tumang kasakit ug kahiubos, pag-
kawalay paglaum, usa ka butang nga atong 
ikahatag sa maong tawo mao ang kasiguroan 

Kon maning-
kamot kita 
sa pag- alsa 
sa alantuson 
sa uban, kita 
mga “manlulu-
was . . . sa bukid 
sa Zion”— 
simbolo kitang 
nakigtambaya-
yong sa atong 
kaugalingon 
uban sa Manu-
nubos sa kalibu-
tan ug sa Iyang 
Pag- ula.

DE
TA

LY
E 

G
IK

AN
 S

A 
BA

BA
YE

 N
AA

YO
, N

I J
. K

IR
K 

RI
CH

AR
DS



 H u n y o  2 0 1 8  29

nga wala siya mag- inusara. Kinahanglang determinado kita 
sa pagpasabut nga ang Dios nag- uban kaniya, ang mga 
anghel nag- uban kaniya, ug kita nag- uban kaniya.

Empatiya. Ingon og dili pa andam, apan mao kini ang 
dapit sa pagsugod. Tingali dili nato mausab ang panaw, 
apan masiguro nato nga walay maglakaw nga mag- inusara. 
Sa pagkatinuod mao kana unsay gipasabut sa pagtambaya-
yong sa usag usa nga mga alantuson—sila ang mga palas- 
anon. Ug kinsa ang nakahibalo kanus- a o kon sila bayawon 
ba gikan sa pagka- mortal. Apan mahimo kitang magdu-
ngan sa paglakaw ug yayungan ang palas- anon. Mabayaw 
nato ang atong mga igsoon sama sa pagbayaw ni Jesukristo 
nato (tan- awa sa Alma 7:11–13).

Ug pinaagi niining tanan, makaangkon gayud kita og 
bag- o ug mas dakong pasalamat sa unsay gibuhat sa  
Manluluwas kanato. Sama sa makausa nga ako miingon:

“Sa pagpaningkamot alang sa kalinaw ug pagsabut nii-
ning lisud nga hilisgutan, importante nga hinumduman nga 
kita buhi—ug mipili nga magpakabuhi—sa nalaglag nga 
kalibutan diin ang atong balaanong mga katuyoan sa tingu-
ha sa pagka- diosnon kanunayng pagasulayan. Ang labing 
sigurado sa plano sa Dios mao nga may usa ka Manluluwas 
nga gisaad, usa ka Manunubos, nga pinaagi sa atong pag-
tuo ngadto Kaniya kita malampusong makabuntog niining 
mga pagsulay, bisan ang paghimo niini mahimong lisud 
kaayo para sa Amahan kinsa mipadala Kaniya ug para sa 
Anak kinsa mianhi sa yuta. Ang pagdayeg lang niining 

balaanong gugma ang makapahimo sa atong dili kaayo 
bug- at nga pag- antus nga madala ra sa sinugdanan, dayon 
masabtan, ug sa katapusan makaluwas.” 6

Makat- on kita og dali nga ang atong labing maayo ug 
labing dili hinakog nga pagserbisyo sa kasagaran dili igo sa 
paghupay o pag- awhag sa paagi nga gikinahanglan sa mga 
tawo. O kon magmalapuson kita sa makausa, sa kasagaran 
dili kita makahimo sa pag- usab niini. Ni kita makahimo 
lapas sa atong mga abilidad sa pagpugong nga mokunhod 
niadtong atong gimahal. Kining tanan ang hinungdan nga-
no nga kinahanglan nga moduol ngadto ni Jesukristo ug 
mosalig Kaniya (tan- awa sa 2 Nephi 9:21).

Sa kasagaran dili kita makatabang—o dili pirme nga 
makatabang o dili makausab niini bisan kon kita usahay 
magmalampuson. Apan si Kristo makatabang. Ang Dios nga 
Amahan makatabang. Ang Espiritu Santo makatabang, ug 
kita kinahanglan nga maningkamot nga mahimo Nilang mga 
tinugyanan, sa pagtabang kanus- a ug asa kita makatabang.

Lig- una Pag- usab ang Inyong Kaugalingon
Alang kaninyo kinsa nagtinguha sa pagtambayayong 

sa usag usa nga mga alantuson, importante nga inyong 
lig- unon ang inyong kaugalingon ug maghimo og back 
up kon ang uban magdahum og maayo gikan kaninyo ug 
mikuha gayud og daghan gikan kaninyo. Walay usa nga 
lig- on kaayo nga dili sila mobati og kakapoy o makahiba-
lo sa panginahanglan sa pag- atiman sa ilang kaugalingon. 



30 L i a h o n a

Nakasinati gayud si Jesus niana nga kakapoy, 
mibati nga nawala ang Iyang kusog. Sige lang 
Siya og hatag, apan adunay bili nga nakata-
put niini, ug gibati Niya ang mga epekto sa 
daghan kaayo nga nagsalig Kaniya. Sa dihang 
ang babaye nga gitalinug- an mihikap Kaniya 
diha sa panon sa katawhan, giayo Niya siya, 
apan nakahibalo usab Siya “nga may gahum 
nga migula gikan kaniya” (tan- awa sa Marcos 
5:25–34).

Kanunay akong natingala nga Siya maka-
himo sa pagkatulog taliwala sa unos sa Dagat 
sa Galilea nga seryuso kaayo ug grabe nga 
ang Iyang eksperyensyado nga mangingisda 
nga mga disipulo nagtuo nga malunod na ang 
barko. Gikapoy gayud Siya pag- ayo? Pila ka 
wali ang inyong mahatag ug mga panalangin 
nga mapangalagad nga dili gayud kapuyon? 
Ang mga tig- atiman kinahanglan usab og pag- 
atiman. Dili ka makatabang sa uban kon ikaw 
walay kalagsik sa pagbuhat sa ingon.

Si Rosalynn Carter, presidente sa board 
sa Rosalynn Carter Institute for Caregiving, 
sa makausa miingon, “Adunay upat lamang 
ka matang sa mga tawo niining kalibutana: 
kadtong kinsa mga tig- atiman, kadtong mga 
tig- atiman karon, kadtong mahimong mga 
tig- atiman, ug kadtong magkinahanglan og 
mga tig- atiman.” 7

Klaro nga, “ang relasyon tali sa usa ka tig- 
atiman ug ang pag- atiman nga nadawat usa 
ka [seryuso nga butang, gani usa ka] sagrado 
nga butang.” 8 Hinoon, sa atong pagsinati sa 
hagit sa pagtambayayong sa usag usa nga 
mga alantuson, mahinumduman nato nga 
walay usa nato nga makalikay sa epekto sa 
pag- empatiya sa kasakit ug sa pag- antus sa 
usa ka tawo nga atong giatiman.

Pagtinguha og Balanse
 Importante ang 

pagpangita og mga paagi 
sa pagbalanse sa inyong 
tahas sa pag- atiman 

sa ubang mga aspeto sa 

inyong kinabuhi—lakip sa trabaho, pamilya, 
mga relasyon, ug mga kalihokan nga inyong 
ganahan. Sa usa ka pakigpulong sa kinatibuk- 
ang komperensya bahin niini nga hilisgutan, 
naningkamot ko sa “pagpasidungog ninyong 
tanan, ngadto sa tanan nga daghan ang gihi-
mo ug nag- atiman pag- ayo ug nagtrabaho 
uban ‘ang katuyoan sa pagbuhat og maayo.’ 
Daghan kaayo ang manggihatagon. Nasayud 
ko nga ang pipila kaninyo [makigbisog sa 
emosyunal o sa pinansyal] sa inyong kaugali-
ngong kinabuhi ug sa gihapon adunay ikapa-
ambit [sa uban]. Sama sa gipasidaan ni Haring 
Benjamin sa iyang katawhan, dili kinahanglan 
nga kita modagan nga labaw pa kay sa atong 
kusog ug ang tanan nga mga butang kina-
hanglan gayud nga mabuhat diha sa kahu-
say (tan- awa sa Mosiah 4:27).” 9 Apan bisan 
pa niana, nasayud ko nga daghan kaninyo 
modagan og kusog kaayo ug nga kamo wala 
na kaayoy kusog sa pagtabang sa uban.

Kon ang mga problema ingon og dako na 
kaayo, hinumdumi kining mga linya gikan ni 
David Batty:

“Ang paglaum dili usa ka pagbati—dili 
kini usa ka dako nga pagbati sa dili kapug-
ngan nga kalipay sa tunga- tunga sa usa ka 
problema.

“. . . Ang paglaum dili dayon makasulbad 
sa problema. Ang paglaum mao ang suporta 
nga makatabang ninyo nga dili mabuntog sa 
mga problema sa kinabuhi.

“Kon inyong ibutang ang inyong paglaum 
diha kang Jesus, inyong gibutang ang inyong 
pagsalig sa Iyang mga saad nga dili gayud Siya 
mobiya kaninyo o mosalikway kaninyo— 
nga Iyang buhaton unsay labing maayo alang 
kaninyo. Bisan og kamo anaa sa tunga- tunga 
sa dako kaayong problema, ang paglaum 
makapahimo ninyo nga magmalinawon, nga 
nakahibalo nga si Jesus anaa kaninyo sa matag 
lakang sa dalan.” 10

Ganahan ko kon giunsa ni Pablo pag- 
atubang kini nga pakigbisog ug pagbati sa 
kakulang. Diha sa mga kasulatan, gipasabut 

Ang serbisyo  
nga atong 
gihatag kon 
kita motabang 
sa palas- anon 
sa uban impor-
tante kaayo—sa 
tinuod mao 
ang buhat sa 
Agalon.
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sa Ginoo nga ang Iyang 
grasya igo alang ni Pablo 
ug nga, gani, ang Iyang 
gahum “ginahingpit diha 
sa kahuyang.” Dayon 
misulat si Pablo, “Sa 
ingon niana labi pang 
igakalipay ko diay hino-
on ang pagpasigarbo 
tungod sa akong mga 
kahuyang, aron ang 
gahum ni Kristo maga-
pandong kanako” (2 Mga 
Taga- Corinto 12:9).11

Salig sa Amahan ug sa Anak
Kinahanglan kitang mosalig nga ang atong Langitnong 

Amahan ug si Jesukristo tinud- anay nga nag- atiman kanato 
ug sa unsay atong gibuhat, nga Sila gusto nga kita mahi-
mong “hingpit diha sa kahuyang”—sama sa unsay inyong 
gusto niadtong inyong giatiman.

Mosaksi ko nga ang Dios nakahibalo sa atong mga 
palas- anon ug molig- on nato sa paglig- on sa uban. Wala 
kini magpasabut nga ang atong mga problema mawala 
o ang kalibutan sa kalit magmalinawon. Apan wala kini 
magpasabut nga ang inyong mga pag- ampo dili dunggon. 
Ug ingon man ang mga pag- ampo niadtong inyong gia-
timan—ang biyuda, ang gidiborsyuhan, ang masulub- on, 
ang nabug- atan, ang naadik, ang masakiton, ang walay 
paglaum—ang tanan.12

Mga kaigsoonan, ang serbisyo nga atong gihatag kon 
kita motambayayong sa usag usa nga mga alantuson 
importante kaayo—sa tinuod mao ang buhat sa Agalon. 
Ang gidaghanon sa mga sulat nga nadawat sa akong opisi-
na nagpakita kon unsa ka daghan ang gikinahanglan nga 
tabang. Kana nga tabang mao ang tabang gikan sa langit 
ngadto niadtong nakigbisog.

Miingon ko sa makausa: “Kon maghisgot kita niadtong 
mga gihimong mga instrumento sa Dios, kita napahinum-
duman nga dili tanang mga anghel gikan sa pikas bahin 
sa belo. Ang uban kanila nakauban ug nakaistorya nato— 
dinhi, karon, matag adlaw. Ang uban kanila nagpuyo sa 
kasilinganan. Ang uban nila maoy mipanganak kanato, ug 
sa akong bahin usa kanila miuyon nga makigminyo kana-
ko. Sa tinuod ingon og dili duol ang langit kay sa makita 

nato ang gugma sa Dios nga gipakita sa kabuotan ug 
debosyon sa mga tawo nga maayo ug putli kaayo nga ang-
hel mao ang bugtong pulong nga moabut sa hunahuna.” 13

Alang nako, kon kamo maningkamot sa pagpagaan sa 
mga alantuson sa uban, kamo tinuod nga mga anghel sa 
kalooy sa labing literal nga pagsabut. Hinaut nga madawat 
ninyo pagbalik sa gatusan ka pilo ang tanan nga inyong 
gipaningkamutan nga ihatag. ◼
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Ang baynte- uno anyos nga si Emma Hale unang nakadungog bahin ni 
Joseph Smith sa dihang mitrabaho si Joseph sa ila ni Josiah Stowell sa ting-
larag sa 1825. Gipatrabaho ni Josiah ang batan- on ug ang iyang amahan 

aron matabangan siya sa pagpangita og nalubong nga bahandi sa iyang yuta.1 Ang 
lokal nga mga istorya nag- ingon nga usa ka pundok sa mga explorer nakamina 
og mga plata [silver] ug gitaguan ang bahandi diha sa dapit gatusan na ka tuig ang 
milabay. Nakahibalo nga si Joseph adunay gasa sa paggamit og mga bato sa mana-
lagna, mitanyag si Josiah kaniya og maayong suhol ug bahin sa mga makit- an kon 
motabang siya sa pagpangita.2

Ang amahan ni Emma, si Isaac, misuporta sa pagpamasin. Sa dihang si Joseph ug 
ang iyang amahan miabut sa Stowell nga umahan sa Harmony, Pennsylvania—usa 
ka baranggay nga mga 240 ka kilometro sa habagatan sa Palmyra—si Isaac ang 
nagsilbing saksi sa dihang mipirma sila sa ilang mga kontrata. Gitugutan usab niya 
ang mga trabahante nga mopuyo sa iyang balay.3

Nahimamat ni Emma si Joseph wala madugay niana. Mas bata og gamay si 
Joseph kay kaniya, may gitas- on nga sobra sa unom ka pye, ug makita nga daw 
anad motrabaho og maayo. Asul ang iyang mga mata ug puti ang pamanit, ug 
aduna siyay dili kaayo klaro nga pagkakiang. Dili maayo ang iyang grammar, ug 
mogamit siya usahay og daghan kaayong mga pulong aron sa pagpahayag sa iyang 
kaugalingon, apan mipakita siya og natural nga kaalam kon mosulti siya. Siya ug 
ang iyang amahan maayo nga mga tawo kinsa gustong mosimba nga sila ra kay sa 
motambong sa simbahan diin si Emma ug ang iyang pamilya magsimbahan.4

K A P I T U L O  4

Pagmabinantayon

BU
NG

TO
D 

SA
 C

UM
O

RA
H,

 N
I J

O
N 

M
CN

AU
G

HT
O

N

Kini ang kapitulo 4 sa bag- ong upat ka volume nga gisugilon nga kasaysayan sa Simbahan nga giulohan og 
Mga Santos: Ang Istorya sa Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw. Ang basahon maimprinta na sa 
14 ka pinulongan, sa Kasaysayan sa Simbahan nga seksyon sa Gospel Library app mgasantos .lds .org. Ang 
sunod nga pipila ka mga kapitulo imantala sa mosunod nga mga isyu hangtud mapagawas na ang volume 1 
niining tuiga. Kadto nga mga kapitulo anaa sa 47 ka mga pinulongan sa Gospel Library app ug sa  
mgasantos.lds .org.
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Silang duha ni Joseph ug Emma ganahan sa gawas. 
Sukad sa pagkabata, si Emma malingaw nga magsakay- 
sakay og kabayo ug mosakay og bangka sa suba duol sa 
iyang balay. Dili maayo mangabayo si Joseph, apan hanas 
siya sa wrestling ug mga dula sa bola. Komportable siya 
nga makig- uban sa ubang tawo ug dali nga mopahiyom, 
kanunay nga moistorya og mga pasiaw o kataw- anan nga 
mga istorya. Mas hilumon si Emma, apan ganahan siyang 
maminaw og maayo nga pasiaw ug kahibalo makigsulti ni 
bisan kinsa. Ganahan usab siyang mobasa ug mokanta.5

Paglabay sa mga semana ug dihang nailhan na og 
maayo ni Emma si Joseph, nabalaka ang mga ginikanan 
ni Emma sa ilang relasyon. Si Joseph usa ka kabus nga 
trabahante gikan sa laing estado, ug nanghinaut sila nga 
mawad- an og pagtan- aw ang ilang anak diha kaniya ug 
maminyo ngadto sa usa sa mauswagong mga pamilya 
sa ilang dapit. Nagpanagana usab ang amahan ni Emma 
mahitungod sa pagpangita og bahandi ug maduhaduhaon 
sa tahas ni Joseph niini. Dili na importante kang Isaac Hale 
nga si Joseph misulay sa pagkombinsir ni Josiah Stowell 

nga hunungon ang pagpangita sa dihang naklaro nga 
walay makuha gikan niini.6

Si Emma mas ganahan ni Joseph kay ni bisan kinsang 
lalaki nga iyang nakaila, ug wala siya mohunong sa pag-
gahin og panahon uban kaniya. Human nagmalampuson 
si Joseph sa pagkombinsir ni Josiah nga mohunong sa 
pagpangita og plata, nagpabilin siya sa Harmony aron 
motrabaho sa umahan ni Josiah. Usahay, motrabaho usab 
siya sa ilang Joseph ug Polly Knight, laing pamilya nga 
mag- uuma sa maong dapit. Kon wala siyay trabaho, mobi-
sita siya ni Emma.7

Si Joseph ug ang iyang bato sa manalagna sa wala 
madugay nahimong hilisgutan sa mga libak- libak diha sa 
Harmony. Ang uban nga mas edaran nga mga tawo sa 
lungsod mituo sa mga manalagna, apan daghan sa ilang 
mga anak ug mga apo dili motuo. Ang pag- umangkon ni 
Josiah, nangangkon nga gipahimuslan ni Joseph ang iyang 
uyoan, mikiha sa batan- on sa korte ug miakusar kaniya nga 
usa ka mangingilad.

Niadtong 2015 ang Simbahan mihimo niini nga replica sa panimalay nila ni Isaac ug Elizabeth Hale didto sa Harmony,  
Pennsylvania. Nahimamat ni Joseph Smith ang ilang anak nga babaye sa dihang nagpuyo siya didto samtang nagtrabaho 
alang ni Josiah Stowell.
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Nagbarug sa atubangan sa lokal nga huwes, mipasabut 
si Joseph kon giunsa niya pagkakita sa bato. Si Joseph Sr. 
mipamatuod nga kanunay siyang mihangyo sa Dios nga 
ipakita kanila ang Iyang kabubut- on alang sa talagsaong 
gasa ni Joseph isip manalagna. Sa katapusan, si Josiah 
mibarug sa atubangan sa korte ug miingon nga si Joseph 
wala mangilad kaniya.

“Sakto ba ang akong pagsabut,” miingon ang huwes, 
“nga nagtuo ka nga ang piniriso makakita pinaagi sa 
tabang sa bato?”

Dili, mi- insister si Josiah. “Positibo kong nasayud nga 
tinuod kana.”

Si Josiah usa ka tinahud nga tawo sa komunidad, ug ang 
katawhan modawat sa iyang ipanulti. Sa katapusan, ang 
bista sa korte wala makapakita og ebidensya nga giilad siya 
ni Joseph, mao nga gibasura sa huwes ang akusasyon.8

Niadtong Septyembre 1826, si Joseph mibalik sa bung-
tod aron sa pagkuha sa mga palid, apan miingon si Moroni 
nga dili pa siya andam niini. “Ayaw na pakig- uban sa mga 
tigkalot og kwarta,” misulti kaniya ang anghel. Adunay mga 
dautang tawo taliwala kanila.9 Gihatagan siya ni Moroni 
og usa pa ka tuig nga mapahiangay ang iyang kabubut- on 
ngadto sa kabubut- on sa Dios. Kon dili niya mahimo, ang 
mga palid dili gayud isalig kaniya.

Ang anghel misulti usab kaniya sa pagdala og kauban 
sa iyang pagbalik. Mao usab kini ang iyang gihangyo sa 

katapusan sa unang pagbisita ni Joseph sa bungtod. Apan 
tungod kay namatay si Alvin, naglibug si Joseph.

“Kinsa man ang tukmang tawo?” nangutana siya.
“Masayud ra ka,” miingon si Moroni.
Nagtinguha si Joseph sa giya sa Ginoo pinaagi sa iyang 

bato sa manalagna. Ang tukmang tawo, iyang nasayran, 
mao si Emma.10

Si Joseph nadani dayon kang Emma sa pagkita nila. 
Sama ni Alvin, usa siya ka tawo nga makatabang kani-
ya nga mahimong tawo nga gikinahanglan sa Ginoo sa 
pagpahigayon sa Iyang buhat. Apan sobra pa si Emma 
niana. Nahigugma si Joseph kang Emma ug gustong 
makigminyo kaniya.11

Pagka- Disyembre, nagbaynte uno anyos na si Joseph. 
Kaniadto, mitugot siyang maimpluwensyahan sa daghang 
paagi sa mga ekspektasyon niadtong gustong mopahi-
mulos sa iyang gasa.12 Apan human sa iyang katapusang 
pagbisita sa bungtod, nasayud siya nga daghan pa siya og 
angayng buhaton aron maandam ang iyang kaugalingon 
sa pagdawat sa mga palid.

Sa wala pa mobalik sa Harmony, nakig- istorya si 
Joseph sa iyang mga ginikanan. “Nakadesisyon ko nga 
magminyo,” miingon siya kanila, “ug, kon wala kamoy 
pagsupak, si Emma Hale ang akong gipili.” Nalipay 
ang iyang mga ginikanan sa iyang desisyon, ug giawhag 

Ang frame home sa pamilyang Smith sa Manchester, New York, gipahiuli gamit ang orihinal nga estraktura. Human sa ilang 
kaminyoon niadtong 1827, sila si Joseph ug Emma nagpuyo dinhi uban sa iyang mga ginikanan.
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siya ni Lucy nga mopuyo uban kanila human sila 
maminyo.13

Si Joseph migahin og dakong panahon kutob sa iyang 
mahimo uban ni Emma niana nga tingtugnaw, usahay 
manghulam sa balsa [sleigh] sa pamilyang Knight kon lisud 
agian ang dalan padulong sa balay sa pamilyang Hales 
tungod sa snow. Apan ang mga ginikanan ni Emma dili 
gihapon ganahan ni Joseph, ug pakyas ang iyang paning-
kamot nga magustuhan sa pamilya.14

Niadtong Enero 1827, mibisita si Emma sa balay sa 
pamilyang Stowell, diin siya ug si Joseph makagahin og 
panahon nga magkauban nga wala ang nagpanaway nga 
tinan- awan sa pamilya ni Emma. Didto mitanyag si Joseph 
og kaminyoon kang Emma, ug sa sinugdanan, si Emma 
ingon og nakalitan. Nasayud si Emma nga ang iyang mga 
ginikanan mosupak sa kaminyoon.15 Apan giawhag siya 
ni Joseph sa paghunahuna bahin niini. Mahimo ra silang 
magtaban dayon.

Gikonsiderar ni Emma ang tanyag sa kaminyoon. Ang 
pagpakigminyo kang Joseph makapasagmuyo sa iyang 
mga ginikanan, apan iya kining pagbuot, ug nahigugma 
siya kaniya.16

Wala madugay human niana, pagka- Enero 18, 1827, si 
Joseph ug Emma gikasal sa balay sa lokal nga opisyal sa 
gobyerno. Miadto dayon sila sa Manchester ug gisugdan 

ang ilang hiniusang kinabuhi sa bag- ong balay sa mga 
ginikanan ni Joseph. Komportable ang balay, apan sobra 
ra ang nagasto ni Joseph Sr. ug Lucy niini, wala na kaapas 
sa mga bayranan, ug naembargo kini kanila. Nag- abang na 
lang sila niini karon gikan sa bag- ong mga tag- iya.17

Ang mga Smith ganahan nga ipon si Joseph ug Emma 
kanila. Apan ang balaang tawag sa ilang anak nakapabalaka 
kanila. Ang mga tawo sa maong dapit nakadungog mahitu-
ngod sa mga bulawang palid ug usahay mangita niini.18

Usa ka adlaw, miadto si Joseph sa lungsod alang sa usa 
ka buluhaton. Nagpaabut sa iyang pagbalik alang sa pani-
hapon, naalarma ang iyang mga ginikanan sa dihang wala 
siya makauli. Dugay kaayo silang naghulat, wala makatu-
log. Sa katapusan miabli si Joseph sa pultahan ug mideret-
so og lingkod sa lingkuranan, gikapoy.

“Nganong dugay man ka?” nangutana ang iyang papa.
“Nakadawat ko sa pinakagrabing pagpanton nga akong 

nadawat sukad,” miingon si Joseph.
“Kinsa may nagpanton nimo?” nangutana ang iyang 

amahan.
“Ang anghel sa Ginoo,” mitubag si Joseph. “Miingon siya 

nga nagpasagad lang ko.” Ang adlaw nga magkita sila pag- 
usab ni Moroni hapit na moabut. “Duna pa koy daghang 
dinalian nga buhaton,” miingon siya. “Kinahanglang sug-
dan na nako og buhat ang mga butang nga gisugo sa Dios 
kanako.” 19

Sa gabii niadtong Septyembre 22, 1827, sila si Joseph ug Emma nagdala og karwahe padulong niini nga bungtod, diin gilubong 
ang mga palid sa Basahon ni Mormon. Human makuha kini nga mga palid, gitagoan ni Joseph sa usa ka lungag sa troso sa 
makadiyot aron mapanalipdan kini gikan sa mga nangita og mga bahandi.
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Human sa ani sa tinglarag, si Josiah Stowell ug Joseph 
Knight mibiyahe ngadto sa dapit sa Manchester alang sa 
negosyo. Ang duha nasayud nga ang ikaupat nga aniber-
saryo sa pagbisita ni Joseph sa bungtod duol na, ug mati-
nguhaon silang masayud kon sa katapusan isalig na ba ni 
Moroni kaniya ang mga palid.

Ang lokal nga mga tigpangita og bahandi nasayud 
usab nga panahon na aron kuhaon ni Joseph ang rekord. 
Bag- ohay lang nga usa kanila, usa ka tawo nga ginganlan 
og Samuel Lawrence, nagsuroy- suroy sa bungtod, nangita 
sa mga palid. Nabalaka nga basin mohimo og kasamok 
si Samuel, gipaadto ni Joseph ang iyang amahan sa balay 
ni Samuel sa gabii sa Septyembre 21 aron bantayan siya 
ug komprontahon kon makita nga daw moadto siya sa 
bungtod.20

Giandam dayon ni Joseph ang iyang kaugalingon sa 
pagkuha sa mga palid. Ang iyang tinuig nga pagbisita sa 
bungtod mahitabo unta sa sunod pa 
nga adlaw, apan aron makauna sa mga 
tigpangita og bahandi, nagplano siya 
nga moadto sa bungtod human dayon 
sa tungang gabii—sa pagsugod pa lang 
sa buntag sa Septyembre 22—sa dihang 
walay magdahum nga moadto siya.

Apan kinahanglan pa siyang maka-
kita og paagi nga mapanalipdan ang 
mga palid sa higayon nga makuha na 
niya kini. Human nga ang kadaghanan 
sa pamilya nangatulog na, sa hinay 
nangutana siya sa iyang inahan kon 
duna ba siyay kahon nga may kanda-
do. Walay ingon niana si Lucy ug naba-
laka kini.

“Ayaw og kabalaka,” miingon si Joseph. “Makahimo ra 
ko niini karon bisan wala kana.” 21

Wala madugay miabut si Emma, nakasul- ob og pangbi-
yahe, ug siya ug si Joseph misakay sa karwahe ni Joseph 
Knight ug milarga diha sa kangitngit.22 Sa pag- abut nila 
sa bungtod, nagpabilin si Emma sa karwahe samtang si 
Joseph misaka ngadto sa dapit diin gitago ang mga palid.

Si Moroni mipakita, ug gikuha ni Joseph ang bulawang 
mga palid ug mga bato sa manalagna gikan sa bato nga 
kahon. Sa wala pa molugsong si Joseph gikan sa bungtod, 
si Moroni mipahinumdom niya nga dili ipakita ang mga 
palid ngadto ni bisan kinsa gawas niadtong gitudlo sa 
Ginoo, nagsaad kaniya nga ang mga palid mapanalipdan 
kon iyang buhaton ang tanan kutob sa iyang mahimo sa 
pagpanalipod niini.

“Kinahanglan ka nga mabinantayon ug matinud- anon 
sa gisalig kanimo,” si Moroni misulti kaniya, “o mabuntog 
ka sa dautang mga tawo, kay buhaton nila ang tanang 

posibleng plano ug pamaagi aron makuha kini gikan kani-
mo. Ug kon dili ka maniguro sa kanunay, molampos sila.” 23

Gidala ni Joseph ang mga palid paglugsong sa bungtod, 
apan sa wala pa siya moabut sa karwahe, gitagoan niya 
kini sa lungag sa usa ka kahoy diin luwas kini hangtud nga 
makakuha siya og kahon nga may kandado. Dayon iyang 
nakit- an si Emma, ug namauli sila sa dayon nang pagsu-
bang sa adlaw.24

Sa panimalay sa mga Smith, mabalak- ong naghulat si 
Lucy kang Joseph ug Emma samtang midalit siya og pama-
haw nila ni Joseph Sr., Joseph Knight, ug Josiah Stowell. 
Nakulbaan siya og maayo samtang nagtrabaho, nahadlok 
nga mouli ang iyang anak nga dili dala ang mga palid.25

Wala madugay niana, si Joseph ug Emma misulod sa 
balay. Mitan- aw si Lucy kon dala ba ni Joseph ang mga 
palid apan nagkurog nga mibiya sa kwarto pagkakita niya 

nga walay gibitbit si Joseph.
Misunod si Joseph niya. “Ma,” miingon 

siya, “ayaw kabalaka.” Iyang gitunol 
sa iyang mama ang usa ka butang nga 
giputos og panyo. Pinaagi sa panapton, 
nahikap ni Lucy ang daw dakong pari-
san sa antipara. Mao kini ang Urim ug  
Thummim, ang mga bato sa manalagna 
nga giandam sa Ginoo alang sa paghu-
bad sa mga palid.26

Nalipay si Lucy. Si Joseph makita 
nga daw natangtangan og bug- at nga 
palas- anon sa iyang abaga. Apan sa 
dihang miipon siya sa ubang tawo sa 
balay, nagpaguol- guol siya ug hilum nga 

namahaw. Pagkahuman niya og kaon, magul- anon siyang 
nanampiling. “Naguol ko,” miingon siya ngadto ni Joseph 
Knight.

“Nan,” miingon ang mas edaran nga lalaki, “Sorry 
kaayo.”

“Naguol kaayo ko,” giusab ni Joseph, ang iyang panag-
way nahimong mapahiyumon. “Mas maayo kini og napulo 
ka pilo kaysa akong gilauman!” Iya dayong gihulagway ang 
gidak- on ug gibug- aton sa mga palid ug mahinamon nga 
mihisgot kabahin sa Urim ug Thummim.

“Makakita ako bisan unsa,” miingon siya. “Talagsaon 
kaayo kini.” 27

Pagkasunod adlaw human niya nadawat ang mga 
palid, si Joseph miayo og atabay sa duol nga lungsod aron 
makakwarta para sa kahon nga may kandado. Nianang 
samang buntag, samtang dunay gibuhat sa pikas kilid sa 
bungtod duol sa ilang balay, si Joseph Sr. nakadungog 
og grupo sa mga tawo nga nagplano sa pagkawat sa 

Sa wala pa molugsong si 
Joseph gikan sa bungtod, 
gipahinumduman siya ni 

Moroni nga dili ipakita 
ang mga palid ni bisan 
kinsa gawas niadtong 

itudlo sa Ginoo.
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bulawang mga palid. “Atong makuha ang mga palid,” usa 
kanila miingon, “bisan pa og naa si Joe Smith o ang tanang 
mga yawa sa impyerno.”

Nakuyawan, si Joseph Sr. miuli ug misulti kang Emma. 
Miingon si Emma nga wala siya masayud asa ang mga 
palid, apan sigurado siya nga gipanalipdan kini ni Joseph.

“Oo,” mitubag si Joseph Sr., “apan hinumdumi nga 
tungod sa usa ka gamayng butang nawad- an si Esau sa 
iyang panalangin ug katungod sa pagkatawo. Basin mai-
ngon ana usab si Joseph.” 28

Aron masigurado nga luwas ang mga palid, misakay si 
Emma og kabayo ug mibiyahe og sobra usa ka oras ngad-
to sa umahan diin nagtrabaho si Joseph. Nakit- an niya si 
Joseph sa may atabay, nabulit sa lapok ug singot tungod 
sa iyang gitrabaho. Pagkadungog sa peligro, mitan- aw si 
Joseph ngadto sa Urim ug Thummim ug nakita nga luwas 
ra ang mga palid.

Didto sa balay, si Joseph Sr. wala mahimutang nga 
naglakaw- lakaw gawas sa balay, sigeg pasiplat sa dalan 
hangtud iyang nakita si Joseph ug Emma.

“Pa,” miingon si Joseph samtang nag-
kaduol sila, “luwas ra ang tanan—walay 
angay kabalak- an.” 29

Apan oras na aron molihok.

Nagdali nga miadto sa bungtod, 
nakit- an ni Joseph ang kahoy diin didto 
gitaguan ang mga palid ug giputos kini 
pag- ayo sa usa ka sinina.30 Dayon miagi 
siya sa kakahoyan ug mipadulong sa 
ilang balay, ang iyang mga mata alerto 
sa peligro. Nasalipdan siya sa kalasa-
ngan gikan sa mga tawo nga naa sa dakong dalan, apan 
naghatag kini sa mga kawatan og daghang dapit nga 
kataguan.

Nagbaguod tungod sa gibug- aton sa rekord, si Joseph 
paspas nga milakaw agi sa kakahoyan kutob sa iyang 
mahimo. Dunay natumba nga kahoy nga nagbabag sa una-
han sa agianan, ug sa iyang paglukso ibabaw niini, mibati 
siya og kusog nga hapak gikan sa iyang likod. Sa iyang 
paglingi, nakakita siya og tawo nga nagpaingon kaniya, 
gigunitan nga daw bunal ang usa ka pusil.

Hugot nga gisipitan ang mga palid sa iyang usa ka 
bukton, napatumba ni Joseph ang tawo ug misum- ok 
siya sa kalibunan. Midagan siya og mga usa ka kilometro 
sa dihang dunay laing tawo nga mikalit og guho gikan 
sa luyo sa kahoy ug mibunal kaniya gamit ang pul- an sa 
iyang pusil. Nakig- away si Joseph sa tawo ug midagan 
dayon palayo, desperado nga makagawas sa kakahoyan. 
Apan sa wala pa siya makapalayo dunay ikatulong lalaki 
nga miatake, kusog nga mibunal nga nakapabarag kaniya. 

Gamit ang nahabiling kusog, gisukmag ni Joseph ang 
tawo ug midagan pauli.31

Nakabalik sa balay, si Joseph kalit nga mibutho sa pulta-
han uban sa bug- at nga putos nga gisipitan sa iyang buk-
ton. “Pa,” miingon siya, “nakuha nako ang mga palid.”

Ang iyang katorse anyos nga igsoong babaye, si 
Katharine, mitabang niya sa pagpahimutang sa putos diha 
sa lamesa samtang ang tibuok pamilya mialirong kaniya. 
Makita ni Joseph nga gustong tangtangon sa iyang amahan 
ug manghud nga si William ang putos sa mga palid, apan 
iya silang gipugngan.

“Dili ba pwede nga motan- aw mi?” nangutana si 
Joseph Sr.

“Dili,” miingon si Joseph. “Nakasupak na ko sa unang 
higayon, apan gusto nakong magmatinud- anon ning 
panahuna.”

Misulti siya kanila nga mahimo ra nilang hikapon ang 
mga palid pinaagi sa panapton, ug gialsa sa iyang igsoon 
nga si William ang putos. Mas bug- at kini kay sa bato, 
ug nakabantay si William nga duna kini mga pahina nga 

malihok sama sa mga pahina sa libro.32 
Gisugo usab ni Joseph ang ilang kina-
manghurang igsoon nga si Don Carlos 
sa pagkuha og kahon nga may kanda-
do gikan ni Hyrum, kinsa nagpuyo sa 
unahan sa dalan uban sa iyang asawa 
nga si Jerusha, ug sa ilang bag- ong 
natawo nga anak nga babaye.

Si Hyrum miabut sa wala madugay, 
ug sa dihang ang mga palid nasulod na 
sa kahon, si Joseph kapoy nga miling-
kod sa duol nga higdaanan ug misugod 

sa pagsulti sa iyang pamilya mahitungod sa mga tawo didto 
sa kakahoyan.

Samtang nagsulti siya, iyang naamguhan nga sakit ang 
iyang kamot. Napiang diay ang usa niya ka kumagko atol 
sa mga pag- atake.

“Kinahanglang mohunong ko sa pag- istorya, Pa,” kalit 
siyang miingon, “ug mohangyo nimo nga itarung og balik 
ang akong kumagko.” 33 ◼
Ang kompleto nga lista sa gihisgutan mabasa sa Iningles sa saints .lds .org.
Ang pulong nga Hisgutanan diha sa mga pahinumdom nagpasabut sa dugang 
nga impormasyon diha sa internet sa mga santos .lds .org.
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Nagpasakop ako sa Simbahan sa 
edad nga 36, ug usahay bation 

nako nga lig- on sa espirituhanon. Sa 
ubang higayon buhaton lang nako 
unsay gipaabut nga akong buhaton. 
Tali sa busy nga iskedyul sa trabaho, 
ang akong asawa nagsugod og bag- 
ong trabaho, dili maayong panglawas, 
ug ubang mga hagit, nagsugod ko 
sa pagpakigbisog sa espirituhanong 
paagi. Mosimba ko ug motabang sa 
pagtudlo sa korum sa mga deacon, 
apan mao ra kana ang akong mahi-
mo. Wala akoy kalig- on sa pag- abli sa 
akong mga kasulatan o moluhod aron 
mag- ampo.

Nakigbisog gihapon ko sa dihang 
mibiya ko sa usa ka biyahe sa negos-
yo ngadto sa amihanang Chile. Gikan 
sa airport sa Copiapó, nagdrayb mi og 
duha ka oras ngadto sa dapit sa pagta-
ud sa proyekto sa solar sa Chile’s  
Atacama Desert. Nasurprisa ko kon 
unsa ka mingaw kining maong 

rehiyon, pulos pula nga disyerto nga 
lapad kaayo. Ang kamingaw sa dapit 
makahadlok.

Human ang mga usa ka semana sa 
lugar, nagdrayb mi padulong sa pina-
kaduol nga lungsod alang sa mga sup-
lay. Didto nakakita ko og building nga 
nakadapit sa akong pagtagad. Gihang-
yo nako ang drayber nga mopadaplin. 
Ang building dunay maanindot nga 
nataran nga gilibutan og puthaw nga 
koral. Sa atubangan sa maong buil-
ding mao ang sinati nga ngalan, “La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días” o “Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.”

“Ang Simbahan ania dinhi? ” 
Naghunahuna ko. Natingala ko nga 
ang Simbahan miabut dinhi niining 
mingaw nga bahin sa kalibutan.  
Gikuhaan nako og litrato ang 
meetinghouse ug gi- text kini ngadto 
sa akong asawa. Ang iyang tubag 

adunay dakong epekto kanako: “Ang 
Langitnong Amahan nakahibalo sa 
Iyang katawhan bisan asa.”

Mao kini ang direkta nga mensahe 
alang nako gikan sa akong Langitnong 
Amahan. Ang kabudlay sa inadlaw- 
adlaw nga pagpuyo, nalimtan nako, 
ug kinahanglang pahinumduman, nga 
ang Langitnong Amahan nahigugma 
sa Iyang tanang mga anak. Gihigugma 
Niya kadtong mga Santos nianang 
gamay ug layo nga lungsod sa tunga- 
tunga sa desyerto, ug Siya nahigugma 
usab kanako.

Nianang gabhiona miluhod ko ug 
nagpasalamat sa Langitnong Amahan 
sa mga panalangin nga Iyang gihatag 
kanako nianang adlawa. Ang pagka-
hibalo nga Siya nahigugma kanako 
nakatabang nako nga mapalig- on 
nako pag- usab ang akong pagka- 
espirituhanon, ug nagpadayon kini 
sa paglig- on nako matag adlaw. ◼
Jon Evans, California, USA PA
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Samtang nagdrayb mi 
padulong sa pinakaduol 

nga lungsod alang sa mga 
suplay, usa ka building 
nakadapit sa akong pagtagad.

ANG SIMBAHAN ANIA DINHI?

M G A  T I N G O G  S A  M G A  S A N T O S  S A  U L A H I N G  M G A  A D L A W
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unsay akong gisulat, mitubag sila, 
“Hisgutan nato kini!” Gisulat nako 
nga si Natalia naguol sa kamatayon sa 
iyang anak nga babaye, ug mihangyo 
sa mga misyonaryo sa pagtudlo kani-
ya sa plano sa kaluwasan.

Mipakigbahin ang mga 
misyonaryo og mubo nga 
mensahe, ug si Natalia 
nakagusto unsay ilang 
gitudlo. Dayon gisul-
tihan sila ni Natalia 
nga ako nagserbis-
yo og misyon sa 
Mesa, Arizona, 
USA. Usa sa 
elder, si Elder 
Larson, mii-
ngon nga didto 
siya gikan.

Paglabay 
sa usa ka tuig 
nabalhin ko 
ngadto sa dapit 
diin magpuyo ang 
pamilya ni Elder 
Larson. Akong naka-
ila ang iyang pamilya 
ug nakaila usab niya 
ang akong pamilya, ug ang 
duha ka pamilya napanala-
nginan. Si Elder Larson nag- ampo 
alang sa iyang manghud nga lalaki, 
nga nakigbisog sa iyang pagpamatu-
od. Nagkaparis mi isip kompanyon 
sa iyang igsoon ug mitabang niya 
nga malig- on ang iyang pagpama-
tuod. Si Elder Larson ug ang iyang 
kompanyon nagpadayon sa pagtudlo 
ni Natalia ug sa katapusan nabun-
yagan siya. Nasayud ko nga ang 
Ginoo mipadala namo sa duha ka 
direksyon, ako sa Arizona, ug si Elder 
Larson ngadto sa Argentina, aron 
kaming duha makatabang Kaniya sa 

Mapasalamaton 
ko nga na- assign 

sa Arizona ug si Elder 
Larson na- assign ngadto 
sa Argentina aron kaming 
duha makatabang sa 
Ginoo sa pagpanalangin 
sa among mga pamilya.

Samtang nagserbisyo sa Arizona 
Mesa Mission, pirme kong maka-

dawat og mga email gikan sa akong 
igsoong babaye sa Argentina. Si 
Natalia dili miyembro sa Simbahan. 
Pipila ka tuig na ang milabay, sa 
dihang namatay ang iyang anak nga 
babaye, ang among pamilya misu-
lay sa pagpakigbahin sa ebanghelyo 
ngadto kaniya, pero wala gayud siya 
mainteresado.

Nagpadayon ko sa pagpakigbahin 
sa akong pagpamatuod kaniya sam-
tang nagmisyon ko. Sa usa ka email, 
gisultihan nako siya mahitungod sa 
usa ka babaye nga nahimamat sa 
akong kompanyon ug nako. Ang 
iyang anak nga babaye namatay usab. 
Nagpamatuod kami sa mahangturong 
mga pamilya ug mibati siya og pag-
laum sa unsay among gipakigbahin. 
Giingnan nako si Natalia nga mao 
usab ang iyang bation. Mibalos siya 
og sulat, nagsulti nako nga siya gusto 
nga mobati niana nga paglaum apan 
nagtuo nga ang iyang pagtuo dili 
ingon niana ka lig- on.

Nakahukom ko sa pagpadala ni 
Natalia og sulat nga gisulat sa kamot 
nagdapit kaniya sa pag- ampo alang sa 
panabang nga motuo. Nadasig usab 
ako sa pagsulat og usa ka paragraph 
sa Iningles ug kini alang sa misyonar-
yo. Kahibalo ra si Natalia og Kinatsila, 
maong giingnan nako siya nga pangi-
taon ang mga misyonaryo ug hang-
yoon sila nga mohubad alang kaniya. 
Nagtuo ko nga ang misyonaryo maka-
mao og Iningles.

Sa wala madugay, nakadawat ko 
og email gikan ni Natalia. Nakit- an 
niya ang mga misyonaryo ug mihang-
yo nila sa paghubad sa akong sulat. 
Hilom kini nilang gibasa ug mipahi-
yom. Sa dihang si Natalia nangutana 
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DUHA KA MISYON, DUHA KA PAMILYA 
NAPANALANGINAN

pagpalig- on sa among mga pamilya 
diha sa ebanghelyo. ◼
Juan Manuel Gomez, Rosario, Argentina
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Nabunyagan ko sa dihang nag- edad 
ko og 19. Daghan sa akong pamil-

ya ug mga higala wala modawat sa 
akong desisyon sa pag- apil sa Simba-
han, apan kana wala makapahunong 
nako. Paglabay sa duha ka semana, 
nagsugod ko sa akong ikaduhang 
tuig sa kolehiyo. Sa dihang mibalik ko 
ngadto sa campus, gikuyawan ko sa 
akong bag- ong tinuohan.

Nagsugod ko sa pagkabalaka nga 
dili ko makabaton og kaisug sa pag-
barug sa akong relihiyon. Gibati nako 
nga nag- inusara. Wala gyud ko sukad 
makahimamat og miyembro sa  
Simbahan sa kolehiyo, ug wala ko 
masayud asa pangitaa ang meeting-
house, o kon aduna bay ward o 
branch sa duol. Nag- ampo ko sa 
Langitnong Amahan alang sa kaisug. 
Nag- ampo ko nga makabaton ko og 
pagsalig sa pagbarug alang sa akong 
bag- ong nakaplagan nga mga pagtuo.

Paglabay sa pipila ka adlaw, 

mitabang ko sa pipila ka tawo nga 
namalhin. Nahimamat nako ang 
batan- ong lalaki nga ginganlan og 
Brian ug nagkaamigo mi. Nanglakaw 
mi sulod sa campus usa ka adlaw sa 
dihang nangutana siya nako unsay 
akong mga plano sa Dominggo. 
Giingnan nako siya nga mosimba ko.

“O, unsa nga simbahan ang imong 
adtoan?” nangutana siya.

Bisan pa sa kakulba nga akong 
gibati, mibati ako og kaisug ug mii-
ngon, “Mosimba ko sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.”

Mapasigarbuhon ko sa akong 
kaugalingon! Gikulbaan usab ako kon 
unsay ikasulti ni Brian. Dayon, nakita 
nako ang mga misyonaryo. Sa wala 
pa makasulti si Brian og bisan unsa, 
giingnan nako siya nga mobalik ra ko. 
Midagan ko paingon sa mga misyo-
naryo. Nalipay silang nakakita nako ug 
gihatagan ko sa tanang mga detalye 

nga akong gikinahanglan aron maka-
adto sa simbahan sa sunod adlaw.

Gibalik nako si Brian ug mipasabut 
unsay nahitabo. Mipakigbahin ko kani-
ya og gamay mahitungod sa Simbahan, 
ug nagpadayon mi sa paglakaw nga 
walay kalainan, gawas nga ako mibati 
og dugang nga kalagsik. Gibati usab 
nako ang kainit ug kalinaw nga ang 
Espiritu lamang ang makahatag. Naba-
laka ko nga mag- inusara ug wala masa-
yud asa mosimba. Apan nagtuo ko nga 
kadtong mga misyonaryo nga miabut 
sa saktong lugar nianang higayuna 
mao ang paagi sa Langitnong Amahan 
sa pagpanalangin nako sa pagpahayag 
sa akong tinuohan.

Sobra na sa 10 ka tuig ang milabay, 
ug sukad nianang adlawa wala na 
gayud ako mahadlok pa sa pag- ingon, 
“Ako usa ka miyembro sa Ang Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw!” ◼
Kristin McElderry, Massachusetts, USA PA
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AKONG TINUOHAN

Bisan pa sa akong kakulba nga akong 
gibati, mibati ako og kaisug ug miingon, 

“Mosimba ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”
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motabang sa among pamilya, mibilin 
sa iyang mga dulaan sa among pulta-
han alang sa akong anak nga lalaki. 
Pinaagi niini nga kasinatian ug dag-
han pa, mabati nako nga ang Manlu-
luwas nagsuporta nako ug ang akong 
pagpamatuod mas milig- on pa matag 
adlaw. Mao kini ang usa ka talagsa-
on ug sagrado nga kasinatian resulta 
gikan sa usa ka tinuod nga sakit.

Bisan og ang akong ikaduhang 
operasyon nagmalampuson, ang 
akong kabalaka nagpadayon, ug 
kinahanglan akong makat- on sa pag-
pahiuyon sa usa ka kinabuhi sa balik- 
balik nga sakit ug pagsalig nga ang 
Langitnong Amahan adunay katuyoan 
niini. Apan ako adunay paglaum sa 
Iyang saad nga Siya mopadayon sa 
pagpalig- on kanako sa akong mga 
hagit, sumala sa Iyang gisulti: “Ako 
molakaw diha sa inyong atubangan. 
Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug 
sa inyong walà, ug ang akong Espiritu  
mahimo nga anaa sa inyong mga 
kasingkasing, ug ang akong mga ang-
hel anaa libut kaninyo, aron sa pagta-

bang kaninyo” (D&P 84:88). ◼
Bryn Booker, Idaho, USA

masaligon nga ang pagkuha sa parte 
sa akong utok makatabang.

Ang pagpaayo gikan sa akong 
ikaduhang operasyon sa utok mao 
ang labing sakit nga akong nasinati 
sa akong kinabuhi. Desperado akong 
nangita sa Espiritu sa paghupay 
kanako. Naminaw ako sa mga pakig-
pulong ug mga himno, nag- ampo 
kanunay, ug nakadawat og daghang 
mga panalangin sa priesthood.

Pinaagi sa masakit nga pagpaa-
yo, nasayud ko nga ang Langitnong 
Amahan nakadungog sa akong mga 
pag- ampo ug sa mga pag- ampo nga 
gihalad sa uban alang kanako. Gipa-
dala Niya ang mga tawo kanako sa 
dihang nagkinahanglan ko nila. Usa 
ka nurse sa among ward mitabang 
nako nga makat- on unsaon sa pag-
dumala ang akong mga medikasyon. 
Ang akong iyaan ug uyoan, nakamati-
kod nga naughan [dehydration] na ko, 
midala nako ngadto sa ospital. Ug ang 
usa ka bata nga Primary, gusto nga 

A tol sa physical therapy tungod 
sa sakit sa likod, namatikdan 

nako ang wala nga bahin sa akong 
lawas nga naluya ug naminhod. Sa 
dihang akong gipasabut kini nga mga 
simtoma sa akong physical therapist, 
nabalaka siya ug miawhag nako nga 
makigkita og doktor.

Ang MRI nagpakita nga ang akong 
utok mitubo sa ubos sa akong bagul-
bagol ug naalihan ang spinal fluid 
sa akong li- og sulod na sa daghang 
mga tuig. Mao kini ang hinungdan sa 
grabe ug kanunay nga paglabad ug 
ka sakit sa ulo. Ang bugtong opsyon 
mao ang operasyon. Apan bisan pa sa 
operasyon, nakasinati gihapon ako og 
kanunay nga kasakit.

Paglabay sa unom ka bulan, mibalik 
ko sa akong doktor alang sa dugang 
nga mga eksaminasyon aron lang 
madiskobrehan nga ang naalihan nga 
spinal fluid mas midako pa. Nahadlok  
ko nga magpaopera pa og laing 
masakit nga operasyon. Ang akong 
bana ug ako nagpangutana og pipila 
ka medikal nga mga opinyon ug 
dayon mipadayon uban sa usa 
ka doktor kinsa mibati nga 

ANG TABANG SA GINOO PINAAGI SA DUHA KA 
OPERASYON SA UTOK
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Ang MRI nagpakita 
nga ang hinungdan 

sa akong sakit mao ang 
naali nga spinal fluid 
sa akong liog. Ang 
bugtong opsyon 
mao ang operasyon.
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Bag- o lang kong nakig- istorya 
sa akong mga anak, mga pag- 
umangkong babaye, ug usa ka 

batan- ong higala aron makasabut 
sa mga pangutana, mga hagit, mga 
kahigawad, ug mga kadaugan nga 
giatubang sa mga young adult karon. 
Namalandong ko ug nag- ampo mahi-
tungod kon unsay gipakigbahin kana-
ko ug mi- summarize niini ngadto sa 
mga punto nga karon akong ipakig-
bahin sa panghinaut nga kini makata-
bang og tubag sa pipila niadtong mga 
pangutana ug mga hagit.

Paminaw sa Espiritu Santo
Lahi sa unsay inyong gibati usahay, 

mopahayag ko nga ang atong Langit-
nong Amahan motubag sa atong mga 
pag- ampo sa Iyang paagi. Ikonsiderar 
ang mosunod nga mga kasulatan:

“Kay ang matag usa nga manga-
yo, makadawat; ug siya nga 
mangita, makakaplag; ug ngadto 
kaniya nga motuktok, pagaablihan” 
(3 Nephi  14:8).

“Kon aduna kaninyo’y kulang sa 
kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga 
naghatag ngadto sa tanan nga mga 
tawo sa walay pagdumili, ug sa walay 
pagkasuko; ug kini ihatag ngadto 
kaniya (Santiago 1:5).

“Tan- awa, Ako mosulti kanimo 
diha sa imong hunahuna ug sa 
imong kasingkasing, pinaagi sa Espiri-
tu Santo, nga moabut diha kanimo ug 
nga mopuyo diha sa imong kasingka-
sing” (D&P 8:2).

Sa unsa nga paagi nga kita maka-
dawat og mga tubag ug pagpadayag? 
Unsaon nato sa pagkahibalo nga kini sa 
Espiritu Santo ug dili lang sa atong kau-
galingong hunahuna? Mopakigbahin ko 
og duha ka kasinatian sa akong kinabu-
hi nga nahimong mga sumbanan.

Human si Sister Teh ug ako nag- date 
og taud- taod, naklaro nga ako gusto nga 
mogahin sa akong kahangturan uban 
kaniya. Natural lang, sinsero akong 
nag- ampo ug nagpuasa bahin niini. 
Wala akoy pihong gibati nga kausaban 
human ako nag- ampo ug nagpuasa. 

Wala akoy gibati nga kainit sa dughan. 
Hinoon, nagpadayon ko sa pagbati og 
nindot mahitungod sa akong desisyon, 
mao nga mipadayon ko. Si Sister Teh 
nakadawat sa samang tubag, mao nga 
ania kami. Sukad niana nga kasinatian, 
nakahimo ko og daghan sa akong mga 
desisyon sa susama nga paagi (tan- awa 
sa D&P 6:22–23).

Mopamatuod ko nga 
kita “magmalipayon 

hangtud sa katapusan” 
kon sundon nato ang 

mga pag- aghat sa  
Espiritu Santo, mopi-
li sa maayo gikan sa 
dautan, ug balanse-
hon ang atong mga 

responsibilidad.

Ni Elder Michael 
John U. Teh
Sa Seventy

Buhat sa Paglahutay
Ang Pagbalanse nga 
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Itandi kana sa akong mga kasi-
natian karon kabahin sa piho nga 
mga assignment gikan sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles sa 
pagtawag og bag- ong presidente sa 
stake. Sa akong paghimo niini nga 
assignment pinaagi sa espiritu sa pag- 
ampo ug pagpuasa, napanalanginan 
ako og talagsaong impresyon nga 
nagtabang nako kinsa ang tawagon. 
Ang mga impresyon moabut usahay 
sa dili pa, usahay atol sa, o usahay 
bisan human sa proseso sa pag- 
interbyu. Kanunay nakong bation ang 
kainit sa dughan. Sukad akong nahi-
baloan nga kini paagi sa Espiritu  
Santo sa paggiya nako sa maong 
mga assignment.

Nganong lahi man ang paagi sa 
Espiritu Santo sa pagpakigsulti nako? 
Wala ko kahibalo. Ang importante nga 
butang mao nga ako nakat- on sa pag- 
ila niini nga mga sumbanan isip mga 
paagi nga ako makadawat og perso-
nal nga pagpadayag. Magkuha ko og 
kahupayan ug pagsalig sa mosunod 
nga pasidaan: “Magpaubos ka; ug 
ang Ginoo nga imong Dios moagak 
kanimo pinaagi sa kamot, ug mohatag 
kanimo og tubag sa imong mga pag- 
ampo” (D&P 112:10).

Pilia ang Maayo gikan sa Dautan
Ang pipila ka tawo naghunahuna 

nga mas magkalisud ug magkalisud 
ang pag- ila sa sakto gikan sa sayop. 
Dunay panahon nga mas nagkalisud 
ang pag- ila sa sakto gikan sa sayop. 
Daghan sa dili sakto apan inila nga 
mga opinyon sa atong panahon 
ingon og sakto kon tan- awon nato 
sa gamay lang nga lente. Apan ang 
daang basura nga gisulod sa bag- ong 
putos ug gipaluyohan sa maanindot 
nga pahinumdom basura gihapon.

Ang pag- ila tali sa matarung og 
sayop dili kinahanglan nga komplika-
do. Bisan dili pa kita makadawat sa 
gasa sa Espiritu Santo, gipanalanginan 
kita sa Kahayag ni Kristo:

“Kay tan- awa, ang Espiritu ni Kristo 
gihatag ngadto sa matag tawo, siya 
masayud sa maayo gikan sa dautan; 
busa, ako mopakita nganha kaninyo 
sa paagi sa paghukom; kay ang matag 
butang nga modapit sa paghimo sa 
maayo, ug sa pagdani sa pagtuo diha 
kang Kristo, gipadala pinaagi sa gahum 
ug gasa ni Kristo; busa kamo mahimo 
nga masayud uban sa usa ka hingpit 
nga kasayuran nga kini gikan sa Dios.

“Apan bisan unsa nga butang nga 
modani sa mga tawo sa pagbuhat sa 
dautan, ug sa dili pagtuo kang Kristo, 
ug sa paglimud kaniya, ug sa dili pag- 
alagad sa Dios, niana kamo masayud 
uban sa usa ka hingpit nga kasayuran 
nga kini gikan sa yawa; kay sa ingon 
niini nga paagi ang yawa mobuhat, 
kay siya dili modani sa tawo sa pag-
buhat og matarung, dili, bisan og usa, 
ni ang iyang mga anghel; ni sila kinsa 
nagpaulipon sa ilang mga kaugalingon 
ngadto kaniya” (Moroni 7:16–17).

Usa sa labing dako nga mga pag-
sulay sa atong panahon mao ang 
pagpaluyo sa buhi nga propeta. 
Kadaghanan kanato moingon, “Oh, 
sayon ra kana. Mipaluyo na ko sa buhi 
nga proepta. Nahimo na.”

Apan makapatingala nga makakita 
kon sa unsa nga paagi ang uban nga 
moingon nga nagpaluyo sa buhi nga 
propeta mosunod sa pipila ka inila 
nga mga opinyon karon. Kon mag- 
atubang og peer pressure, ang pipila 
kanato molihok ingon og o mohimo 
og mga opinyon nga nagsugyot nga 
kita wala makahibalo nga dunay buhi 
nga propeta.

Pangitaa ang Sakto nga Balanse
Daghan ba kaayo kamog gibuhat 

nga mobati kamo nga gibitad sa lahi 
nga direksyon? Tag- ana kon unsa? 
Mograbe hinoon kini. Mao nga ang 
pangutana mao: Unsaon ninyo sa pag-
pangita sa sakto nga balanse?

I- establisar isip inyong giya ang 
mahangturong matang sa atong mga 
espiritu ug ang inyong pagkatawo 
isip mga anak sa Dios. Itutok ang 
inyong kalagsik niana nga kamatu-
oran ug unsay gipasabut niini. Ang 
tanang ubang butang mawala sa 
inyong kinabuhi o mapahimutang 
kini sa iyang sakto nga lugar.1 Duha 
ka kasulatan magsilbi nga giya nga 
mga baruganan:

“Apan pangita una kamo sa ging-
harian sa Dios ug sa iyang pagka-
matarung, ug kining tanan nga mga 
butang idugang nganha kaninyo” 
(3 Nephi 13:33).

“Hinonoa pagtigum kamog mga 
bahandi alang kaninyo didto sa 
langit diin walay tangkob ni taya 
nga magakutkot ug diin walay mga 
kawatan nga magapanagsaka ug 
magapangawat:

“Kay hain gani ang imong bahandi, 
tua usab ang imong kasingkasing” 
(Mateo 6:20–21).
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Sa motuo mog sa dili, diha na ko 
sa una. Dihay panahon sa akong 
kinabuhi sa dihang nagtrabaho ko 
og full- time, mieskwela sa gabii, ug 
dunay ikaduhang trabaho human sa 
pag- eskwela sa sayong mga takna sa 
kabuntagon—samtang si Sister Teh ug 
ako nagpadako sa among gamay nga 
pamilya. Duna lang koy duha ka oras 
sa pagkatulog pipila ka adlaw sa usa 
ka semana sulod sa duha ka bulan. 
Ibabaw nianang tanan, nagserbisyo ko 
sa ward bishopric.

Mao kadto ang labing mabungahon 
nga panahon sa akong kinabuhi. Sa 
akong hunahuna wala nako maga-
mit pag- ayo ang 24 ka oras sa usa ka 
adlaw sama sa akong nabuhat nia-
nang panahona.

Si Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) mipahinumdom nato nga 
kita adunay responsibilidad sa atong 
pamilya, sa atong employer, sa Ginoo, 
ug sa atong kaugalingon.

Unsaon nato sa pagbalanse kadto 
nga mga responsibilidad? Si Presidente 
Hinckley miingon: “Sa akong pagtuo 
dili kana lisud. Nagsebisyo ko sa dag-
hang mga kapasidad niini nga Simba-
han. Amahan ko sa lima ka anak, nga 
mga gagmay pa ug nagtubo samtang 
nagserbisyo ko niadtong lain- laing mga 
kapasidad. . . . Nalingaw mi sa kinabu-
hi. Duna mi mga family home even-
ing. Gibuhat namo unsay gipaabut sa 
Simbahan nga among buhaton.” 2

Paglipay hangtud sa Katapusan
Ang paglahutay hangtud sa kata-

pusan dili mahitungod sa pagkom-
pleto sa listahan sa ebanghelyo ug 
dayon moingon: “Maayo na ko. Ang 
buhaton ra nako karon mao ra ang 
pagpadayon nga walay paningka-
mot.” Hinoon, mahitungod kini sa 

pagpadayon sa pagkat- on ug pag-
tubo. Ang ebanghelyo ni Jesukristo 
mahitungod sa kanunay nga paghi-
nulsol ug pag- usab—nagkinahanglan 
kini og padayon nga paningkamot ug 
dili sayon.

Miingon si Haring Benjamin, “Ug 
tan- awa ang tanan niini nga mga 
butang mahimo diha sa kaalam ug 
kahusay; kay kini dili panginahang-
lan nga ang usa ka tawo kinahanglan 
modagan nga labaw pa kay sa iyang 
kusog” (Mosiah 4:27).

Ang pipila ka mga Santos sa  
Ulahing mga Adlaw migamit niini 

nga tudling isip paghatag og kata-
rungan sa ilang pagkadili andam 
sa pagsulay pa o pagbuhat sa ilang 
labing maayo. Ang problema mao 
nga sila nagtutok lamang sa unang 
katunga sa tudling.

Ania ang ikaduhang tunga: “Kini 
angay nga siya kinahanglan mag-
kugi, nga sa ingon niana siya unta 
makadaug sa ganti; busa, ang tanan 
nga mga butang kinahanglan gayud 
nga mabuhat diha sa kahusay.” Ang 
duha ka katunga nagklaro unsa gayuy 
gipasabut sa pagbuhat sa mga butang 
pinaagi sa kaalam ug kahusay.

Usa ka batan- ong atleta nga higala 
mipaila nako sa butang nga talagsaon 
nga gitawag og second wind, nga mao 
ang pagbati sa nabag- o nga kalagsik 
nga naghatag nimo og kusog sa pag-
padayon bisan kon ikaw gikapoy.

Sa pagpangita sa second wind sa 
ubang aspeto sa iyang kinabuhi, ang 
akong higala miingon: “Isip usa ka 
estudyante sa kolehiyo, sayon ra kaa-
yo nga mopauli nga gabii na kaayo ug 
moingon nga kapoy na kaayo sa pag- 
ampo o pagbasa sa mga kasulatan 
o bisan sa paghimo og kanunay nga 
pagbisita sa templo. Adunay daghang 
ikapamalibad sa pagbuhat niining 

mga butanga, ilabi na sa mga 
estudyante sa kolehiyo. Apan 

sa katapusan, kinahanglan 
natong pangitaon ang atong 

second wind ug buhaton kadtong 
gagmay nga mga butang.”

Tingali imbis sa paglahutay hang-
tud sa katapusan, makaplagan nato 
ang atong second wind—ang atong 
spiritual wind—ug maglipay hang-
tud sa katapusan. Mopamatuod ko 
nga kita makahimo kon sundon 
nato ang mga pag- aghat sa Espiritu 
Santo, mopili sa maayo gikan sa dau-
tan, ug balansehon ang atong mga 
responsibilidad. ◼
Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpulong, 
“These Are Your Days,” nga gihatag didto sa 
Brigham Young University–Idaho niadtong 
Hunyo 9, 2015. Alang sa kompleto nga pakig-
pulong sa Iningles, adto sa web .byui .edu/ 
devotionalsandspeeches.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa Ezra Taft Benson, “The Great 

Commandment—Love the Lord,” Ensign, 
Mayo 1988, 4.

 2. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 33.
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Ni Faith Sutherlin Blackhurst

Mga tunga- tunga na sa akong 
misyon, ang akong kom-
panyon ug ako naglisud sa 

pagpakigtambayayong sa among 
ward mission leader. Dihay walay 
pagsinabtanay, mao nga nakahukom 
mi nga makigsulti sa bishop aron 
mahibalo unsay among buhaton. 
Ang akong tinguha, nanghinaut ko 
nga ang bishop makigsulti kaniya 
ug sulbaron ang among problema 
alang namo.

Apan hinoon, ang bishop misulti 
nako nga ako garbuso ug kritikal 
kaayo sa uban. Miuli ko nga masuk- 
anon mibati nga wala masabti ug 
napakyas—nganong nakasulti 
man siya niana kanako? Naghuna-
huna ba kaha siya sa among mga 
paningkamot sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo?

Samtang naglakaw mi, akong 
gisulti ang akong mga pagbati ngadto 
sa akong kompanyon. Apan sa kalit 
dihay miabut nga mga pulong sa 
akong hunahuna: “Ang mga nakasala 
naghunahuna nga ang kamatuoran 
malisud” (1 Nephi 16:2). Nakapa-
hunong ni sa akong gihunahuna. 
Klaro nako nga kana nga hunahuna 
gikan sa Espiritu. Ang akong garbo 
nakapugong nako sa pagdawat sa 

pagbadlong sa bishop nga mao ang 
kamatuoran—apan makalalis ba ako 
sa Espiritu Santo?

Sad- an ko, ug ang Dios mipahibalo 
nako niini.

Pagsalikway sa Paghatag og  
Kaangayan sa Kaugalingon

Nianang higayuna, makatintal 
kaayo sa pagbaliwala sa mga butang 
nga sayop nako pagkabuhat. “Walay 
usa nato ganahan nga moangkon 
kon mitipas na kita gikan sa saktong 
dalan,” uyon si Elder Dieter F. Ucht-
dorf, sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles. “. . . Agi og sang-
putanan, kon moaninaw na kita sa 
atong kinabuhi, kita motan- aw basi 
sa atong personal nga mga opinyon, 
sa ikapangatarungan, ug mga istorya 
nga atong ipanulti sa atong kauga-
lingon aron makarason sa dili takus 
nga mga hunahuna ug mga lihok.” 1

Sa akong bahin, nakumbinser 
nako ang akong kaugalingon nga 
nagbagulbol ko sa pagpalam-
bo sa misyonaryo nga buhat sa 
among area. Ug kay sa modawat 
sa matinud- anong pagserbisyo sa 
among ward mission leader—dili 
hingpit para nako—kalit nakong 
nakit- an nga ako dili mapasalamaton, 
walay pasensya, ug sa prangka nga 

pagkasulti, dili mabination. Tungod 
sa pag- aghat sa Espiritu, akong maki-
ta ang akong mga aksyon kon unsa 
gayud kini.

Espirtuhanong Pagsusi sa Tinuod
Ang pagdawat sa maong direkta 

nga pagbadlong gikan sa Espiritu 
sakit, apan sa labing maayong paagi. 
Nakapaamgo kini nako nga kinahang-
lan akong magmatinuoron sa akong 
kaugalingon mahitungod sa akong 
mga sayop.

Personal akong nakahibalo nga ang 
Espiritu maoy akong labing importante 

Ang akong garbo  
nakapugong nako sa 
pagdawat sa pagbad-

long sa bishop nga mao 
ang kamatuoran—apan 

makalalis ba ako sa 
Espiritu Santo?

Pagkamatinuoron sa 
Akong Kaugalingon—ug uban 
sa Dios
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nga higala sa proseso. Gibati nako nga 
si Elder Larry R. Lawrence sa Seventy 
direktang naghisgot ngari nako sa 
dihang gidapit niya ang mga miyem-
bro sa Simbahan nga “mapaubsanong 
mangutana sa Ginoo sa mosunod 
nga pangutana: “Unsay nakapugong 
sa akong pag-  uswag?’ . . . Kon sin-
sero kamo,” miingon siya “ang tubag 
magkaanam kaklaro. Pagpadayag 
kini nga alang ra gayud kaninyo.” 2 
Nasayud ko nga ako adunay gahum 
dili lang modawat og mga pag- aghat 
mahitungod sa akong mga kahu-
yang apan usab sa pagpalambo niini.

Gikan sa Kahuyang ngadto sa 
Kalig- on

Ang akong kasinatian nagtudlo 
kanako nga “kon ang [akong] mga 
kahuyang ug mga kasaypanan mag-
pabiling masalipdan sa kangitngit, nan 
ang matubsanong gahum sa Manlu-
luwas dili makaayo ug dili maghimo 
niini nga kalig- on.” 3

Hinoon, kon ako adunay igong 
kaisug nga mahimong bantang ug 
modawat sa akong mga kahuyang 
pinaagi sa pagpaubos, ang Dios 
makatabang nako nga himoon kini 
nga mga kalig- on pinaagi sa Iyang 

grasya (tan- awa sa Ether 12:27, 
1 Pedro 5:5).

Human sa tanan, ang pag- ila sa 
matinuorong paagi sa atong mga 
kahuyang—o motan- aw sa atong 
kaugalingon nga unsa kita—mao ang 
unang lakang sa dalan sa positibo nga 
kausaban. Samtang magpadayon ko 
nga magmatinuoron ug magtinguha 
og giya gikan sa Espiritu, ang akong 
Langitnong Amahan motabang nako 
nga makahibalo unsay kinahanglan 
nga usbon sa akong kinabuhi. Ug 
samtang mosalig ko ni Jesukristo, ang 
Iyang Pag- ula, ug ang Iyang maka-
palimyo nga gahum, makakita ko og 
kalamboan sa akong kaugalingon.

Bisan og dili sayon nga modawat sa 
akong mga sayop nianang higayuna 
sa pagbadlong, nasayud ko nga kon 
ako mopili nga magpainubsanon ug 
magmatinuoron sa akong kaugalingon 
ug sa Dios, mas malipayon ko ug 
mas modawat sa akong kaugalingon. 
Nasayud ko nga bisan pa sa akong 
mga sayop, ako adunay bili ngadto 
sa akong Langitnong Amahan—apan 
gusto gihapon Niya nga ako molambo. 
Pinaagi sa gahum sa Iyang Anak nga si 
Jesukristo ug sinsero nga paghinulsol, 
mahimo akong mas maayo pa kay sa 
akong gidamgo nga ako mahimo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Ako ba, Ginoo?”  

Liahona, Nob. 2014, 58.
 2. Larry R. Lawrence, “Unsa Pa May Akong 

Kulang?” Liahona, Nob. 2015, 35.
 3. Dieter F. Uchtdorf, “Ako ba, Ginoo?” 58.PA
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Gikulbaan ko pag- ayo nga moapil sa Relief Society, apan tungod  
sa ilang pag- abi- abi nako, giganahan ko niini.

Sa dihang nag- 18 na ko, malipayon kaa-
yo ko niini. Unsay dili ikalipay sa tin- 
edyer? Sigurado, sa high school pa, naa 

pa koy tawomtom, ug kinahanglan gihapon 
nga mohimo sa mga buluhaton sa balay sa 
California, USA, apan usa ko ka hamtong. 
Misulod ko sa bag- o kaayong hugna sa kina-
buhi, ug nalipay kaayo ko niini. Unsay wala 
makalipay nako mao ang ideya nga ikauban 
ang tanang “tigulang nga mga babaye” sa 
Relief Society. Duna silay mga bata ug mga 
trabaho ug electric nga mga kaldero ug tingali 
ganahan magluto og puto nga magsul- ob lang 
og tsinelas sa balay. Duna koy homework 
ug lumba sa langoy ug blue nail polish ug 
gusto kong molikay sa pagpanglimpyo sa 
akong kwarto kutob sa mahimo. Unsaon kaha 
nako nga mobagay ko ni bisan kinsa didto?  
Nakasiguro ko nga kini kiwaw, mingaw, ug 
laay. Ug dayon ako miadto.

Una sa tanan, ang Relief Society dili diay 
laay. Dihay daghang pahiyom ug katawa. 
Mipakigbahin sila og nindot ug kinasingkasing 
nga mga komentaryo, apan wala usab sila 
mahadlok sa pagkatawa. Ikaduha sa tanan, 
dili diay sila lahi nako. Tinuod, mas tigulang 
sila nako, apan nagkomidyahay sila sa usag 
usa pareha sa gibuhat sa akong mga higala 
ug nako. Labaw sa kausa, dunay nangutana 

Ni Charlotte Larcabal
Mga Magasin sa Simbahan

sa parehang pangutana nga akong gikalibgan. 
Ug sa dihang ilang gipahibalo ang enrichment 
meeting nianang semanaha, nakugang ko. 
Magkat- on sila og self- defense! Mao nay gusto 
nakong buhaton!

Gikulbaan ko pag- ayo sa dihang si Sister  
Larsen, ang presidente sa Relief Society, 
mihangyo nako sa pagbarug ug pagpaila sa 
akong kaugalingon, apan dili sab kadto dau-
tan. Ang tanan nalipay nako. Si Sister Edwards, 
ang akong sophomore nga magtutudlo sa 
seminary, mihatag nako og thumbs- up, ug si 
Sister Richards, nga nakahinumdom nako sa 
Primary, miingon nga dili siya makatuo nga 
ako “dako na.” Ug gitagad ko nila nga ingon og 
ako “dako na.” Gibati nako nga usa ka gamay 
nga bata nga nagdula sa pagsinina, apan sa 
kadaghanan sa mga babaye nianang adlawa, 
ako usa ka bag- o nga sister.

Sukad niadto, ganahan na ko sa Relief  
Society, bisan asa pa ko nga ward. Inig sulod 
gyud nako sa kwarto sa Relief Society, mabati 
nako kini: ang talikala sa panag- inigsoonay 
ug ang pagbati nga nahisakop. Ganahan ko 
nga mohimo sa akong labing maayo sa pagba-
yaw sa akong mga sister sa Relief Society ug 
pagkat- on kutob sa mahimo gikan nila.

Ug ang resulta, maayo na kaayo ko moluto 
og puto. ◼

ANG RELIEF SOCIETY  

LAAY BA?

P A G P A N G A N D A M  S A  K I N A B U H I
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RELIEF SOCIETY?
Ang Relief Society gitukod ni Propeta 
Joseph Smith niadtong Marso 17, 
1842, didto sa Nauvoo, Illinois. 
Ang organisasyon adunay duha ka 
importante nga mga katuyoan: sa 
paghatag og kahupayan sa mga kabus 
ug timawa ug sa pagdala sa mga tawo 
ngadto ni Kristo. Ang Relief Society  
nagpadayon karon, isip usa sa labing 
dako nga mga organisasyon sa 
kababayen- an sa kalibutan. Ang mga 
sister magpundok sa Dominggo ug sa 
ubang mga miting kon gikinahanglan.

—Lucy Mack Smith, inahan ni Propeta Joseph Smith (sa Anak nga mga Babaye 
sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society [2011], 25).

“Kinahanglan nga atong ampingan  
ang usag usa, bantayan ang  

usag usa, mohupay sa usag usa 
ug modawat og panudlo aron 

kitang tanan makaadto sa langit.”

UNSAY MAPAABUT SA 
RELIEF SOCIETY
•  Usa ka grupo sa kababayen- an 

nga mohigugma ug mosuporta 
nimo.

•  Ang oportunidad sa paghigugma 
ug pagserbisyo sa ubang mga 
babaye isip usa ka visiting teacher.

•  Ang mga leksyon sa Dominggo ug 
sa ubang mga panagpundok nga 
makatabang nimo sa imong perso-
nal nga kinabuhi ug makahatag og 
mga oportunidad sa pagserbisyo 
ug pagpalambo sa imong mga 
tahas isip usa ka babaye, anak nga 
babaye, igsoon, tiya, ug/o inahan.
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ANG AKONG UNANG ADLAW  
Batan- on pa ko ug bag- o kaayo nga elder. Unsay akong ikatampo ngadto  

sa elders quorum? Akong nakita nga duna koy daghang ikatampo!

SA ELDERS QUORUM

“Kini usa ka katungdanan diin ang  
matag Santos kinahanglan nga mohatag 

ngadto sa iyang kaigsoonan sa walay  
pagpugong—sa kanunay mohigugma kani-

la, ug bisan kanus- a motabang kanila. . . . 
Kita kinahanglan mobisita sa mga walay 

amahan ug sa biyuda diha sa ilang kasakit.”
—Joseph Smith (Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan:  

Joseph Smith [2007], 516)

P A G P A N G A N D A M  S A  K I N A B U H I
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Wala kaayo ko kulbai nga moa-
pil sa elders quorum tungod 
kay gibati nako nga nasayud 

ko unsay gipaabut. Nakaila usab ko 
sa tanan sa elders quorum sa akong 
ward. Mga higala sila sa akong papa 
ug mga tawo nga akong gitahud nga 
mga mentor. Nasayud ko nga nalipay 
sila sa pagtabang nako aron makasa-
but, mao nga wala kaayo ko kulbai 
nga moapil nila sa elders quorum.

Ang makapakulba mao ang pag- 
apil sa mga leksyon. Sa sinugda-
nan lisud hunahunaon nga duna 
koy ikatampo ngadto sa mga tawo 
nga daghan na kaayo og kasina-
tian sa kinabuhi ug daghan na og 
kaalam kay kanako.

Lahi Kadto, Apan Pareha Ra
Ang elders quorum lahi gayud 

sa priests quorum. Imbis pundok sa 
mga tawo nga imong kaedad, sa kalit 
naapil ka na sa mga hamtong. Ang 
unang duha ka higayon nga miapil ko, 
wala ra koy gisulti. Nabalaka ko nga 
batan- on ra kaayo ko nga wala kaayoy 
nahibaloan aron makatampo.

Apan sa pagsige nako og tambong, 
mas nakomportable ko, ug mas naka-
amgo ko nga bisan pila pay imong 
edad, ang tanan aduna gayuy ika-
tampo. Ang tanan adunay lain- laing 
mga kasinatian sa ebanghelyo ug ang 
tanan adunay lain- laing level sa pagsa-
but sa lain- laing mga baruganan.

Ako Adunay Butang nga 
Ikapaambit

Usa ka higayon naghisgot mi sa 
Pag- ula sa Manluluwas, ug mipataas 
ko sa akong kamot. Gisulti ra nako 
nga ang pagpasalamat sa Iyang 
Pag- ula, dili lamang maluwas ta ni 

Jesukristo apan makatabang usab nato 
nga mas mahiduol ngadto Kaniya 
ug ngadto sa Dios. Naghisgot ko sa 
akong relasyon sa Langitnong Ama-
han ug ni Jesukristo ug sa unsa nga 
paagi kini napalig- on samtang ang 
akong pagsabut sa Pag- ula naduga-
ngan. Human sa klase, usa ka tawo 
miduol nako ug nagpasalamat nako sa 
akong mga komentaryo. Miingon siya 
nako nga wala gayud siya maghuna-
huna sa mga butang sama sa akong 
gisulti kanila ug nagpasalamat gayud 
sa akong pagpasabut.

Ang Home Teaching Nindot!
Sa elders quorum, dili lang ka 

makat- on gikan sa usa ka magtutudlo; 
makat- on usab ka gikan sa Espiritu ug 
sa tanan diha sa korum. Kanang tanan 
nga panglantaw makatabang ninyo 
nga makaangkon og mas dako nga 
pagsabut sa mga butang nga imong 
gitudlo. Ug kana makatabang nimo 
nga mahimong mas maayo nga sulu-
goon sa Ginoo. Pananglitan, sukad nga 
nahimo kong elder, nagsugod ko nga 
maganahan pag- ayo sa home teaching! 
Sa akong hunahuna giseryuso nako 
tungod kay nasayud ko nga mahimo 
nakong misyonaryo sa pipila ka bulan, 
mobisita ko og mga tawo ug mopa-
kigbahin sa mga mensahe sa ebang-
helyo uban kanila sama sa akong 
gibuhat kon ako mag- home teach. 
Imbis maglingkod lang ug pasagdan 
ang akong kompanyon nga mao ray 
motudlo, nagsugod ko sa pagpangan-
dam sa among mga pagbisita. Mani-
guro ko nga makasulti. Nasayud ko 
nga maayo kini nga pagpangandam 
alang sa akong misyon, apan nakahi-
mo usab kini sa home teaching nga 
mas makahuluganon ngari nako. Mas 

mapasalamaton na ako karon sa mga 
tawo diin ako naka-home teaching ug 
sa mga tawo sa akong ward.

Kon Mahimo Nako Kini, Mahimo 
Ninyo Kini

Dili kinahanglang mahadlok ka 
sa elders quorum, apan makapaabut 
gyud ka nga makadungog og mas 
daghang kaalam mahitungod sa mga 
hilisgutan nga imong gitun- an. Maka-
paabut ka nga mahimong mas maa-
yong magtutudlo, lider, ug sulugoon 
sa Ginoo. Ug nindot kaayo kana! ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa California, USA.

UNSAY MAPAABUT SA 
ELDERS QUORUM
•  Ang mga leksyon sa Dominggo 

diin ang mga miyembro sa korum 
magbinayloay og mga huna-
huna ug mga panglantaw nga 
makapalig- on sa imong pagpa-
matuod ni Jesukristo ug sa Iyang 
ebanghelyo ug makatabang nimo 
sa pagpangandam sa imong 
umaabut nga mga tahas isip usa 
ka bana, amahan, ug lider sa 
priesthood.

•  Ang mga oportunidad nga 
mohatag og priesthood nga pag-
serbisyo mopanalangin sa imong 
kinabuhi ug makapalig- on sa 
talikala tali kanimo ug sa imong 
isig ka miyembro sa korum.

•  Mahimo kamong kabahin sa usa 
ka korum diin ikaw suportahan 
samtang ikaw magkat- on sa 
imong bag- ong mga responsibili-
dad isip tighupot sa Melchizedek 
Priesthood.



54 L i a h o n a

Ni Allie Arnell

Misawom ko sa akong kaugali-
ngong gikusgon. Lima ka pye 
(1.5 m) . . . gibati nako ang 

kakusgon sa sulog. Karon napulo ka 
pye. Sa kalit mingitngit. Gibati nako 
nga nahutdan ko sa akong ginha-
wa. Kining bugnaw kaayo, mangiub 
nga kadagatan dili sama sa pool nga 
among gipraktisan. Nahadlok ug 
mibati nga gianud sa tubig dali kong 
misaka padulong sa ibabaw.

“Unsay nahitabo?” ang assistant sa 
magtutudlo nangutana nako. Mga luha 
miagas sulod sa akong maskara. Diha 
ko sa tunga- tunga sa akong scuba- 
diving certification exam, nagpahiga-
yon og 30- ka pye (9 m) nga pag- dive, 
usa sa gikinahanglan nga kahanas 
aron makapasar sa eksamin. Ang 
assistant nakakita sa akong pagkata-
rantar ug mipaniguro nako nga OK ra. 
Nag- awhag siya, pero wala mamugos. 
Gani dihay higayon nga misulti siya 
nako, “Mahimo rang dili ka mohimo 
niini.” Diha akong naamgohan nga 
gusto nako kining buhaton.

Nakahibalo ko nga bisan og kini 
lisud alang nako, gusto kong molam-
pus niini; gusto nakong makuha ang 
certification. Mao nga gikontrolar 
nako ang akong kahadlok ug mikom-
pleto sa nahibilin nga mga kahanas 
uban sa klase sa pagpasar sa eksamin. 
Lisud kadto, apan uban sa pipila ka 
pag- awhag nahimo nako kini.

Paglabay sa pipila ka bulan sam-
tang nagserbisyo ko isip misyonaryo 
sa Peru, nahinumduman nako ang 
akong malisud nga kasinatian sa LIT
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scuba- diving samtang nagdapit ko 
sa mga tawo sa pagpalig- on sa ilang 
pagtuo ug mag- usab sa ilang kinabu-
hi. Usa ka pamilya nga ganahan nga 
bisitahon sa akong kompanyon ug 
nako mao ang Rumays. Sila si Carina 
ug Enrique ug ang ilang tin- edyer nga 
mga anak nga babaye, sila si Karen 
ug Nicole, miabi- abi namo kanunay 
ug dali kaming nakagusto nila. Dili 
pa dugay nga sila si Carina, Karen, 
ug Nicole midawat sa ebanghelyo ug 
nagpasakop sa Simbahan.

Hinoon, si Enrique nagkinahanglan 
og dugang nga tabang. Ang among 
mensahe lahi gikan sa unsay iyang 

namat- an, mao nga milungtad og taud- 
taod nga makuha namo ang iyang 
pagsalig. Adunay daghang lain- laing 
mga kabalaka si Enrique. Ang pinaka- 
aspeto sa ebanghelyo nga nakasamok 
kaniya mao ang Basahon ni Mormon. 
Wala gayud siya makadungog niini 
nga basahon ug naglisud sa pagbasa 
ug pagsabut niini. Ang pagkadili sinati 
maoy nakahimo ni Enrique nga mibati 
og walay kasiguroan.

Nianang puntuha, si Enrique sama 
kanako sa dihang milangoy kog balik 
paingon sa ibabaw sa tubig: ang uban 
sayon ra kaayong misawom, samtang 
ako nangurog sa kahadlok. Sama usab 

Dugang nga 
Tabang

G I K A N  S A  N A T A D  S A  M I S Y O N
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nako, ang tanan nga gikinahanglan ni 
Enrique aron magmalampuson mao 
ang dugang nga tabang.

Kini nga tabang miabut ngadto 
kaniya sa lain- laing paagi. Dunay mga 
misyonaryo nga motabang kaniya nga 
motubag sa iyang mga kabalaka ug 
mobati sa Espiritu. Duna usab siyay 
mga miyembro sa ward nga nakigda- it 
kaniya ug mitudlo kaniya mahitungod 
sa iyang tahas isip usa ka amahan. Ang 
labing dakong tabang sa tanan, mao 
ang kaugalingong pamilya ni Enrique.

Bisan sa wala pa ang ilang bunyag, 
ang Rumays aduna nay kinaiya sa 
paghimo og pag- ampo sa pamilya ug 
pagtuon sa kasulatan. Ilang gihatagan 
si Enrique ug set sa mga kasulatan 
nga dunay dagko nga mga letra ug 
audio nga bersyon aron nga siya 
makatuon sa Basahon ni Mormon sa 
mas sayon nga paagi. Kining yanong 
mga paningkamot nakatabang og 
dako ni Enrique. Walay higayon nga 
dunay namugos niya; gisuportahan 
lang nila siya. Pinaagi sa ilang mga 
aksyon, gisultihan nila siya, “nakahi-
balo mi makahimo ra ka niini.”

Nakatabang kini ni Enrique sa pag-
diskobre sa iyang kaugalingon ang 
gahum sa Basahon ni Mormon. Usa 
ka adlaw mipahibalo siya nga nami-
naw siya sa tibuok basahon ug nga 
nasayud siya nga pulong kini sa Dios. 
Mga upat ka bulan human sa bunyag 
sa iyang asawa ug mga anak, gihimo 
ni Enrique ang sama nga lakang ug 
nabunyagan usab.

Miingon si Enrique nga mapasa-
lamaton siya sa tabang ug pasensya 

nga iyang nadawat nga nakapahimo 
niya nga moabut asa siya karon. Isip 
usa ka misyonaryo, gibati nako nga 
napanalanginan nga makasaksi sa 
ehemplo niini nga pamilya sa gugma 
samtang ilang gitabangan ang iyang 
bana ug amahan nga makabuntog sa 
iyang mga pagduha- duha. Mapasala-
maton usab ako nga nakasinati ko og 
mahagitong scuba- diving nga nakatu-
got nako nga makatabang ni Enrique 
sa gamay nga paagi ug sa unsa nga 
paagi nga ang ubang mga investigator 
mobati atol sa proseso sa pagkakabig.

Samtang modapit kamo sa mga tawo 
sa paghinulsol ug mag- usab diha sa 

imong misyon, hinumdumi nga usahay 
ang tanang mga tawo kinahanglan nga 
magmalampuson sa pipila ka dugang 
nga pag- awhag. Tingali magkinahang-
lan sila og usa ka tawo nga kasaligan 
ug sinati diha sa ilang kiliran nga mag- 
ingon, “OK ra ang tanan. Nasayud ko 
nga makahimo ka niini. Mituo gayud ko 
nimo.” Naglaum sila nga kamo kanang 
tawhana kinsa andam moapil sa pro-
seso uban kanila, motabang kanila nga 
makamao og bag- ong mga kinaiya ug 
mga kahanas, ug makatabang nila nga 
makaangkon og certification, nga mao 
gayud ang pagtugot sa Ginoo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Iowa, USA.

Sa inyong misyon, siguro makasugat mo og mga investigator 
kinsa nagkinahanglan og usa ka tawo sa ilang kiliran, andam 
nga moapil sa proseso uban nila.
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ATONG LUNA

SA NAG- EDAD PA KO OG 15 ANYOS, 
nakakita ko og duha ka misyonaryo sa atuba-
ngan sa supermarket. Usa nila midapit nako 
nga moadto sa simbahan. Wala kaayo ko main-
teresado, mao nga gisultihan nako sila, “Tingali 
sa ubang adlaw,” ug milakaw ko.

Pagkasunod adlaw, ang akong tiya nanawag 
ug mihangyo sa akong mama nga moadto sa 
iyang balay aron maminaw og espesyal nga 
mensahe. Ang akong mama ug ako miadto 
ug nakita ang sama nga mga misyonaryo nga 
akong nakita sa adlawan pa sa wala pa moling-
kod diha sa balay sa akong tiya! Nainteresado 
ang akong mama sa ilang mensahe, ug nag-
sugod usab ako sa pagpaminaw. Hinoon, sa 
dihang ang mga misyonaryo nangutana nako 
kon motuo ba ko og buhi nga propeta, mitu-
bag ko nga klaro nga dili. Usa sa mga elder 
migunit og litrato ni Thomas S. Monson ug 
mipamatuod nga si Presidente Monson usa ka 
propeta. Midapit sila nako nga motambong 
sa kinatibuk- ang komperensya pagkasunod 

adlaw sa paghukom alang sa akong kaugali-
ngon. Nakuryuso, miuyon ko nga moadto.

Pagkasunod adlaw, miabut mi sa chapel nga 
hapit na mahuman ang pangbukas nga pag- 
ampo. Samtang misulod ko sa kwarto, nakita 
nako si Presidente Monson nga diha sa screen. 
Mipahiyom siya ug miingon, “Minahal kong 
mga kaigsoonan, motimbaya ko . . .”

Sa pag- abli pa lang ni Presidente Monson 
sa iyang ba- ba, usa ka kusog nga pagbati ang 
milukop kanako, nagkumpirma nga siya usa 
ka propeta sa Dios. Sa katapusan sa kompe-
rensya, gisultihan nako ang mga misyonaryo, 
“Gusto kong magpabunyag.” Nakaserbisyo ko 
og misyon ug nakatudlo og daghang mga tawo 
sa talagsaong mga kamatuoran sa gipahiuli nga 
ebanghelyo.

Nasayud ko nga ang Dios mipanalangin 
kanato pinaagi sa pagtawag pag- usab og pro-
peta. Nahigugma ang Dios kanato pinaagi sa 
moderno nga mga propeta. ◼
Maicon B., São Paulo, Brazil

Unsaon nato sa 
pagpaluyo sa mga 
propeta ug mga 
apostoles?

1. Pag- ampo alang 
sa pagpamatuod nga 
ang Dios mitawag 
kanila isip Iyang mga 
propeta sa pagtudlo sa 
kalibutan (tan- awa sa 
Jeremias 1:5, 7).

2. Higugmaa sila ug 
pag- ampo alang kanila.

3. Suportahi sila, bisan 
og dili kini pupolar.

4. Tun- i ang ilang mga 
pagtulun- an ug ang 
ilang mga ehemplo.

5. Sunda sila. Tuhoi 
unsay ilang isulti, ug 
paningkamuti ang 
pagbuhat unsay ilang 
gitudlo (tan- awa sa 
D&P 21:4–6).

NATANDOG SA MGA PULONG SA 
BUHI NGA PROPETA
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SA DIHANG NAG- EDAD PA KO OG 
UNOM KA BULAN, ang akong unang sinyas 
mao ang “gatas” ug, paglabay sa pipila ka 
semana, makasulti ko og “panda.” Makadungog  
ra ko, apan ang akong unang pinulongan 
mao ang American Sign Language. Ang akong 
mama nagserbisyo og ASL nga misyon ug 
dayon nagpadayon sa pagtuon og sign langu-
age sa eskwelahan, ug gusto siya makahibalo 
ko niini.

Ang sign language nahimo nga talagsaong 
panalangin sa akong kinabuhi. Nakapahimo 
kini nako nga makakita ug makat- on pag- ayo 
kay sa wala kini. Nakapahiusa kini sa mga 
tawo. Ganahan ko nga makatudlo sa mga tawo 
unsay akong nahibaloan pinaagi sa tagsa- tagsa 
nga pagtudlo ug paghatag og mga presentas-
yon sa eskwelahan ug sa simbahan. Makali-
ngaw usab nga magtan- aw sa kinatibuk- ang 
komperensya ug sa ubang mga video sa Sim-
bahan nga naggamit og sign language uban sa 
akong mama.

Ang sign language sa akong kinabuhi usa 
ka talagsaon nga tigpalig- on sa pagpamatuod. 
Nakahimo ko nga makaila og daghan pa nga 
mga anak sa Dios kay sa wala kini, ug impor-
tante usab kini nga himan nga gamiton isip 
pagserbisyo sa uban. Mapasalamaton ko niini 
nga mga panalangin sa akong kinabuhi ug sa 
talagsaong mga tawo nga akong nahimamat ug 
nakakat- on gikan nila. ◼
Israel H., Oregon, USA
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WALA AKO MAULAW
SAMTANG NAG- ESKWELA KO SA BOARDING SCHOOL, nagpu-
yo ko sa usa ka hostel [hotel] uban sa laing mga estudyante. Naningka-
mot ko pag- ayo sa pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo pinaagi 
sa pag- ampo ug pagtuon sa mga kasulatan kanunay.

Usa ka adlaw ang usa ka kauban sa klase nakamatikod nga nagtu-
on ko sa Basahon ni Mormon diha sa akong higdaanan. Masuk- anon 
siyang nagsugod sa paglista sa tanang paagi nga sa iyang pagtuo nga 
ang akong simbahan sayop. Gisultihan niya ang tanan diha sa hostel 
mahitungod sa akong “kahibulongan” nga mga pagtuo. Ang ubang 
kauban sa klase nagsugod sa pagbiay- biay nako ug sa akong relihiyon; 
ang uban milikay ra kanako. Sa katapusan akong gitagoan ang akong 
Basahon ni Mormon ilawon sa kahon sa akong mga sinina ug nagtuon 
lamang sa Biblia aron ang akong kauban sa mga klase mohunong sa 
pagsug- sug nako.

Nagpadayon ko sa pagtuon sa Biblia hangtud nakaabut ko sa 
Mga Taga- Roma 1:16, nga nagpahayag: “Kay wala ko igakaulaw ang 
Maayong Balita, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan 
sa matag usa nga nagatuo.” Nakaamgo ko nga pinaagi sa pagtago sa 
Basahon ni Mormon, akong gipakita sa akong mga kauban sa klase 
nga ako naulaw sa akong pagtuo. Akong gikuha ang Basahon ni  
Mormon ug nangayo og pasaylo sa Langitnong Amahan. Dayon miadto 
sa akong mga kauban ug mihatag sa akong pagpamatuod sa gipahiuli 
nga ebanghelyo. Kadaghanan nila mihunong sa pag- insulto nako ug 
nahimo kaming mga higala pag- usab.

Nasayud ko nga ang Dios nakasabut sa mga pagsulay nga atong 
giagian. Kon mobarug kita sa atong pagtuo ug magpakita nga kita “dili 
maulaw sa ebanghelyo ni Kristo,” Iyang ihatag kanato ang Iyang gahum, 
panalipod, ug direksyon. ◼
Pamela O., Abuja, Nigeria

PAGSERBISYO 
PINAAGI SA  
SINYAS
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Ni Richard M. Romney
Mga Magasin sa Simbahan

“Ang mga Mormon dili mga 
Kristiyano.”

Ang pamahayag sa usa sa 
akong kauban sa klase sa high school 
nakapasurprisa nako.

“Dayag nga kita Kristiyano,” mii-
ngon ko.

“Nan nganong mobasa ka sa  
Basahon ni Mormon?” miingon 
siya samtang milakaw palayo, wala 
ko hatagi og kahigayunan nga 
makatubag.

Kadaghan ko naghunahuna niini 
nga pangutana. Ang tubag mao, dayag 
lang, nga ang mga Mormon mga 
Kristiyano ug ang Basahon ni Mormon 
mao ang lain nga tugon ni Jesukristo. 
Mobasa kita niini uban sa Biblia aron 
makat- on og dugang mahitungod sa 
Manluluwas.

Nakabasa na ko sa Basahon ni  
Mormon kaniadto. Nasayud ko nga 
kini tinuod. Apan tungod sa pangu-
tana sa akong kauban sa klase, gibati 
nako nga naaghat sa pagtuon niini sa 
bag- ong paagi, nagtimaan kon maka-
pila kini naghisgot ni Jesukristo. Sa 
pagbuhat nako sa ingon, natingala ko.

Wala pa gani ko makaabli sa basa-
hon sa dihang nabasa nako sa ulohan 
nga pahina nga ang Basahon ni Mor-
mon nga gisulat aron sa pagkumbin-
ser sa mga magbabasa “nga si Jesus 

mao ang Kristo, ang Dios sa Kahang-
turan, nagpaila sa iyang kaugalingon 
ngadto sa tanan nga mga nasud.”

Sa pasiuna sa Basahon ni Mormon, 
mabasa nako, “Ang labing madau-
gon nga hitabo nga nahisulat diha 
sa Basahon ni Mormon mao ang 
kinaugalingon nga pagpangalagad ni 
Ginoong Jesukristo taliwala sa mga 
Nephite human dayon sa iyang pag-
kabanhaw.” Ginaingon nga kadtong 
nakaangkon og saksi gikan sa Espiritu 

Santo nga ang rekord tinuod “makahi-
balo usab pinaagi sa samang gahum 
nga si Jesukristo mao ang Manluluwas 
sa kalibutan.”

Mipakli ko ngadto sa “Ang  
Pagpamatuod sa Tulo ka mga Saksi,” 
kinsa miingon nga ang usa ka ang-
hel mipakita nila sa mga palid diin 
gihubad ang Basahon ni Mormon, ug 
nga “kami nasayud nga kini pinaagi 
sa grasya sa Dios nga Amahan, ug sa 
atong Ginoong Jesukristo, nga kami 

Sa dihang ang akong kauban sa 
klase miingon nga ang mga Mormon 
wala motuo ni Kristo, nakahukom ko 
nga mobasa sa Basahon ni Mormon 
sa bag- ong paagi.

ANG  
MATAG PAHINA  
NAG- INGON NGA  
KITA NAGTUO
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nakasud- ong ug nakapamatuod nga 
kini nga mga butang tinuod.”

Sunod, “Ang Pagpamatuod ni  
Propeta Joseph Smith” mihisgot sa pag-
bisita ni anghel Moroni, kinsa miingon 
nga ang Basahon ni Mormon naglang-
kob sa kahingpitan sa walay katapu-
sang ebanghelyo “ingon nga gitugyan 
sa Manluluwas ngadto sa karaan nga 
mga lumulupyo” sa Amerika.

Wala pa gani ko makahuman sa 
1 Nephi, ug daghan nako og nakit- an!

Nagpadayon ang akong pagsiksik. 
Sa 1 Nephi, nahibaloan nako nga si 
Lehi nasayud mahitungod sa pag- 
anhi sa Mesiyas (tan- awa sa 1 Nephi 
1:19). Gibasa nako ang iyang mga 
panagna mahitungod sa Manunubos, 
“kinsa mokuha sa mga sala sa kali-
butan” (1 Nephi 10:10; tan- awa sa 
mga bersikulo 4–10). Gibasa nako 
ang deskripsyon ni Nephi sa pag-
kahimugso ni Jesukristo, ang Iyang 
pangalagad, kamatayon, Pagkaban-
haw, ug umaabut nga pagbisita ngad-
to sa karaang Amerika (tan- awa sa 
1 Nephi 10–12).

Nakabasa ko sa mga panagna sa 
Basahon ni Mormon nga nagma-
tuod sa mga kamatuoran sa Biblia 
nga “ang Kordero sa Dios mao ang 
Anak sa Amahan sa Kahangturan, 
ug ang Manluluwas sa kalibutan; 

ug nga ang tanan nga mga tawo kina-
hanglan gayud nga moduol ngadto 
kaniya” (1 Nephi 13:40). Ug nabasa 
nako ang pagpamatuod ni Nephi 
nga ang “tanan nga mga kanasuran, 
mga kaliwatan, mga pinulongan, ug 
mga katawhan magpuyo nga luwas 
diha sa Usa nga Balaan sa Israel 
kon kini mao nga sila maghinulsol.” 
(1 Nephi 22:28).

Human sa usa ka adlaw, diha ko 
sa pahina 76. Nakahuman ra ko og 
usa sa mga basahon sa Basahon ni 
Mormon, apan nakadawat na ko og 
gamhanang pagsaksi!

Sa mga semana nga misunod, kada 
pahina nakakita ko sa mga pagpama-
tuod bahin ni Jesukristo, mga panan- 
awon diin siya nagpakita ngadto sa 
mga propeta, ug ang detalyado nga 
deskripsyon sa Iyang pangalagad 
taliwala sa karaang mga Amerikano. 
Gitapos nako ang akong pagbasa 
uban sa gamhanang pagpamatuod ni 
Moroni kang Jesukristo (tan- awa sa 
Moroni 9); ang iyang hagit mao ang, 

ANG INYONG KAUGALINGONG PAGSIKSIK

Kon magtuon kamo sa Basahon ni Mormon, sayon ra nga makat- on mahitungod ni Jesukristo. 
Makahimo kamo og mubo nga mga sulat samtang magbasa o mogamit sa mga tabang sa 

pagtuon sama sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, nga naglista sa daghang mga pakisayran sa 
Basahon ni Mormon bahin ni Jesukristo. Ang Basahon ni Mormon tinuod gayud nga lain nga 
tugon ni Jesukristo.

“pagpangutana sa Dios, ang Amahan 
sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, 
kon ang [Basahon ni Mormon] tinuod 
ba” (Moroni 10:4); ug, sa katapusang 
pahina, ang iyang malumo ug madasi-
gong imbitasyon nga “moduol ngadto 
ni Kristo” (Moroni 10:30, 32).

Akong nakita nga ang Basahon 
ni Mormon hingpit nga misupak sa 
pamahayag sa akong kauban sa klase. 
Kon ang usa ka Kristiyano mao ang 
tawo nga mituo ni Jesukristo, nan 
kada pahina sa Basahon ni Mormon 
nag- ingon, “Kita nagtuo!”

Sa katapusan, nakita nako pag- usab 
ang akong higala. Gisultihan nako 
siya sa akong kasinatian ug midapit 
kaniya sa pagbasa sa Basahon ni 
Mormon. Matinahuron siyang miba-
libad apan miingon nga nalipay siya 
nga akong gidawat si Jesukristo isip 
akong Manluluwas. Human sa among 
panag- istorya, sa akong pagtuo mas 
nakasabut siya unsay akong gipasabut 
sa dihang miingon ko nga, “Dayag 
lang kita mga Kristiyano.” ◼
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Pag- ampo nga  
Makahibalo sa  
Imong mga Gasa
Ikaw adunay daghang 
mga talento ug espiritu-
hanong mga gasa nga 

personal nga gihatag sa Langitnong 
Amahan kanimo. Adunay mga paagi 
nga ikaw lamang ang makapanalangin 
sa mga kinabuhi sa ubang mga tawo. 
Mao kini ang plano sa Langitnong 
Amahan. Pag- ampo aron makahibalo 
unsa nga mga gasa ang gihatag kani-
mo, ug kon ikaw nagkinahanglan og 
dugang nga giya, pangutan- a kadtong 
imong suod. Pinaagi sa pagpaminaw 
sa Espiritu ug pagpaningkamot sa 
pagdiskobre sa imong mga talento ug 
balaang mga hiyas, makakita ka og 
pagsalig sa imong kaugalingon nga 
wala nimo sukad makit- i kaniadto.
Amy P., edad 17, Kentucky, USA

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

Ila- ilaha Sila og 
Maayo
Sa dihang makamatikod 
ko nga akong gikom-
parar ang akong kauga-
lingon ngadto sa lain, 

maningkamot ko nga makaila pa og 
gamay niana nga tawo. Kon makaila 
nako sa akong “idolo,” klaro na kaa-
yo ang kamatuoran nga ang matag 
binuhat dinhi sa yuta mag- atubang 
og mga pagsulay sa ilang kinabuhi. 
Kon magsige ko og istorya niana nga 
tawo, mas magsugod ko sa pag- ila 
nila isip higala ug dili usa ka tawo 
nga walay sayop.
Amelia C., edad 15, Idaho, USA

Kanunay nakong ikomparar ang akong kaugalingon ngad-
to sa uban, ilabi na niadtong morag dunay hingpit nga 
kinabuhi. Unsaon nako nga mobati nga mas masaligon?”

“Migahin kita og daghan 
kaayong panahon ug 
kusog sa pagkumpara 
sa atong kaugalingon 
sa uban . . . . Mao kini 
hinungdan nganong 
nakamugna kita og 
mga kalauman alang sa 
atong kaugalingon nga 
imposibling makab- ot. . . .

“. . . Ang [Dios] gusto 
nga mahimo kitang 
hingpit, ug kon magpa-
dayon kita sa dalan sa 
pagkadisipulo, ugma 
damlag mahimo ra kini. 
OK ra nga kamo dili 
pa hingpit. Padayon 
sa pagpaningkamot 
niini, apan hununga 
na sa pagsilot ang 
inyong kaugalingon.”
Elder Dieter F. Uchtdorf, sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, “Ayaw 
Ko Paghikalimti,” Liahona, Nob. 2011 sa 
kinatibuk- ang komperensya.
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Ang Opinyon Lamang sa Langit-
nong Amahan ang Importante
Sa iyang Oktubre 2016 nga pakigpulong 
sa komperensya “Igo ba ang Akong 
Kamaayo? Makasulod Ba Ko Didto?” Si 
Elder J. Devn Cornish sa Seventy mii-

ngon, “Ang bugtong opinyon nga importante kana-
to mao ang unsay hunahuna sa atong Langitnong 
Amahan kanato. Palihug pangutan- a Siya sa sinsero 
nga paagi kon unsay Iyang hunahuna bahin ninyo. 
Mohigugma ug mokorihir Siya apan dili mopawala 
sa atong kadasig.” Kon maghunahuna ko nga ako dili 
gayud sama ka maayo sa mga tawo sa akong palibut, 
moduol ko sa Langitnong Amahan ug maningkamot 
sa paghinumdom nga ako usa ka anak sa mahigug-
maong Dios kinsa andam nga motabang nako nga 
maabut ang akong hingpit nga potensyal ug mahi-
mong sama, kinsa Siya nakahibalo nga ako mahimo 
kon ako magtinguha Kaniya.
Amanda M., edad 19, Paraná, Brazil

Pag- ampo alang sa Pagsalig
Kaniadto akong ikomparar ang akong kaugalingon 
ngadto sa uban kinsa sa akong hunahuna maayo og 
kahimtang kay kanako, ilabi na sa mga tawo kinsa 
adunay mas daghang kwarta. Kon mag- ampo ko sa 
Langitnong Amahan, hatagan ko niya og pagsalig sa 
akong kaugalingon. Nasayud ko nga bisan unsa pay 
hagit, ang Dios motabang nako tungod kay Siya dili 
mohatag nato og katungdanan gawas nga Siya moan-
dam og paagi alang nato nga matuman kini (tan- awa 
sa 1 Nephi 3:7; 17:3).
Joshua O., edad 19, Lagos, Nigeria

Unsa ang gasa sa 
pag- ila?
Ang mga kasulatan naghisgot mahitungod sa “pag- ila 
sa mga espiritu” isip gasa sa Espiritu (1 Mga Taga- 
Corinto 12:10; D&P 46:23). Nagpasabut kini “aron 
makasabut o masayud sa usa ka butang pinaagi sa 
gahum sa Espiritu. . . . Kini naglakip sa pagsabut sa 
tinuod nga kinaiya sa mga katawhan ug ang tinubdan 
ug kahulugan sa mga espirituhanon nga mga pasunda-
yag” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pag- ila, Gasa sa,” 
scriptures .lds .org).

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles mitudlo nga ang gasa sa 
pag- ila makatabang nato nga (1) “makamatikod sa 
nagtagong mga sayop ug kadautan diha sa uban,” 
(2) “mailhan ang nagtagong mga sayop ug kadautan 
sa atong kaugalingon,” (3) “makakita ug makapaga-
was sa maayo nga mahimong natago diha sa uban ug 
(4) “makakita ug makapagawas sa maayo nga mahi-
mong natago diri kanato” (“Dali nga Makaobserbar,” 
Liahona, Dis. 2006, 19).

Unsay Imong Hunahuna? Isumiter ang inyong tubag ug, kon ganahan, apili 
og klaro kaayo nga litrato hangtud Hulyo 15, 
2018, sa liahona .lds .org (i- klik ang “Submit an 
Article o Feedback”).

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

Ang mga tubag gituyo alang sa pagtabang ug panglantaw, dili isip 
opisyal nga mga pamahayag sa doktrina sa Simbahan.
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“Unsaon nako nga ang akong mga electronic dili maka-
samok nako, ilabi na sa simbahan ug sa seminary?”
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5. Siksika ang pulong sa Dios. Ang 
Langitnong Amahan motabang nato sa 
pagdiskobre ug pagpalambo sa atong 
mga gasa pinaagi sa mga timailhan 
nga makita diha sa mga kasulatan—
kasagaran pinaagi sa mga pagdapit sa 
pagbuhat. Tan- awa kini nga kasulatan 
pananglitan: “Hunong sa pakigbisog sa 
usag usa; hunong sa pagsulti og dautan 
sa usag usa.” (D&P 136:23). Unsa nga 
mga gasa ang inyong mapalambo gikan 
niini nga pagdapit? Ang gasa sa pagsul-
ti og mabination nga mga pulong, ang 
gasa sa pagpakalma sa uban, ang gasa 
sa pagpugong, ug uban pa. Ug kana 
gikan lang sa usa ka bersikulo! Ang 
pagbasa sa mga kasulatan ug pagpa-
minaw sa mga pag- aghat sa Espiritu 
makatabang ninyo sa pagdiskobre sa 
inyong mga gasa.

6. Ayaw pagtutok sa inyong kau-
galingon. Usahay ang atong pina-
kamaayong hiyas mogawas kon kita 
wala magtutok sa atong kaugalingon 
apan nagtutok sa unsa nga paagi kita 
maningkamot sa pagtrabaho ug pagta-
bang sa uban. Kon buhaton nato kana, 
makita nato nga kita adunay daghang 
Kristohanong mga gasa.

7. Hunahunaa ang mga tawo nga 
inyong gidayeg. Kinsa ang pipila 
ka tawo nga inyong maayong panig- 
ingnan? Makahimo kamo og lista sa 
tanang mga gasa sa mga tawo nga 
inyong maayong panig- ingnan ug, 
imbis motutok unsa nga mga gasa 
nga wala ninyo, pagsaulog sa inyong 
nadiskobrehan.

PAGDISKOBRE SA INYONG 
MGA GASA
Aniay siyam ka mga ideya aron 
matabangan kamo sa pagdiskobre sa 
inyong pipila nga dili kaayo klaro nga 
mga gasa.

1. Hangyoa ang uban nga pahibaloon 
kamo. Usahay dili nato makita ang 
atong kaugalingon sa unsay makita 
sa uban kanato. Hangyoa ang usa ka 
higala, o lider sa Simbahan sa pagsulat 
ninyo og mubo nga sulat mahitungod 
sa usa ka gasa o talento nga ilang naki-
ta kaninyo.

2. Pangitaa ang mga gasa diha sa 
kalisdanan. Atol sa malisud nga 
panahon makapili kita tali sa pagpaga-
was sa atong labing maayo ug labing 
dautan nga mga hiyas. Kon lisud ang 
mga panahon, tutoki ang pagpangita 

Ingon og ang tanan kanunay nga mosulti, “Kon nakahibalo ka lang unsa 
ka bantugan.” Hinoon, ang tinuod, usahay wala lang gyud ka makahibalo 
unsa ka bantugan. Kon kamo wala mobati nga kamo ang pinaka- bright, 

ang pinakanindot, ang pinakamaayog hitsura, ang pinakalingaw, ug ang 
dunay labing maayong talento, ang atong kasiguroan sa kaugalingon ingon 
og mawala.

Apan hunahunaa kini: kitang tanan mga anak sa Langitnong Amahan. 
Sa ingon, gihatagan kita Niya og talagsaong mga gasa ug mga talento aron 
matabangan kita nga makatuman sa atong balaan nga potensyal. Sa atong 
pagpangita niini nga mga gasa, gipahinumduman kita sa atong balaan nga 
bili isip Iyang mga anak, ug kita makahimo sa pagpaduol ngadto Kaniya 
ug sa pagtabang sa uban sa pagbuhat sa ingon.

Ni Justina Lichner

ug paggamit sa inyong labing maayong 
mga hiyas ug mga gasa.

3. Pag- ampo alang sa panabang aron 
makaila sa inyong mga gasa. Ang 
Langitnong Amahan nasayud sa atong 
balaan nga potensyal. Kon kita nagli-
sud sa pagkakita niini sa atong kauga-
lingon, Siya makatabang. Makaampo 
kamo alang sa panabang sa pag- ila sa 
inyong mga gasa.

4. Ayaw kahadlok sa pagbuhat og 
bag- ong mga butang. Palamboon 
lang ba nato ang mga gasa nga nahiba-
loan na nato tungod kay nahadlok  
kaayo ta sa pagbuhat og butang 
nga wala nato mabuhat kaniadto? 
Karon mao ang panahon sa pag-
sulay sa pagbuhat og bag- o ug sa 
pag diskobre sa wala mahibaloi nga 
mga gasa.

PAGDISKOBRE SA INYONG 
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8. Hunahunaa ang inyong pamilya. 
Unsa nga mga gasa ang anaa ninyo nga 
anaa usab sa inyong mga igsoon, mga 
ginikanan, o mga apohan? Padayon pa! 
Pagsiksik sa family history, pangita og 
mga istorya, ug ilha ang daghan pa nga 
mga gasa nga inyong ipakigbahin sa 
inyong pamilya.

9. Dawata o basaha ang inyong patri-
yarkal nga panalangin. Ang inyong 
mga panalangin mahimong naghisgot 
mahitungod sa inyong mga gasa ug 
kinahanglan palamboon, ug mahimo 
usab nga motudlo kini ngadto sa dalan 
nga mogiya sa pagkadiskobre sa laing 
bag- ong mga gasa ug mga talento.

ANG TINGUHA SA 
PAGDISKOBRE
“Nasayud ko nga ang atong Langit-
nong Amahan adunay daghang mga 
gasa ug mga talento nga gusto Niya 
nga ihatag kanato, apan “kini dunay 
kondisyon sa atong pagpangayo 
niini. Ang mga panalangin nagkina-
hanglan og trabaho o paningkamot 
sa atong bahin’ (Bible Dictionary, 
‘Prayer’).”
Elder Mervyn B. Arnold sa Seventy, “Asa 
Man Ko? Unsaon sa Pagdiskobre ug Pagpa-
lambo sa Inyong Espirituhanong mga Gasa 
ug mga Talento,” Liahona, Dis. 2014, 61.

TABANGI ANG UBAN SA  
PAGDISKOBRE OG MGA GASA

Makakita kita og mga butang sa uban 
nga dili nila makita sa ilang kaugali-

ngon. Niining semanaha ipakigbahin kadto 
nga mga butang uban sa higala o sakop sa 
pamilya. Aniay pipila ka mga pangutana 
nga ipangutana sa inyong kaugalingon 
nga makatabang ninyo sa pagdiskobre 
sa ubang mga gasa.
1.  Unsay ilang nahimo sa pagtabang 

kaninyo?
2.  Unsa ang inyong nagustuhan kanila?
3.  Unsa nga butang nga maayo sila?
4.  Unsay ilang gipaningkamutan nga 

mahimong mas maayo pa?

PAGPAHINGPIT DIHA KANIYA
Dili kinahanglan nga kita ang labing 
maayo sa tanan aron mahibalo nga 
kita angayan nga mga anak sa Dios. 
Kinahanglan lang nga kita mahala-
ron sa pagpangita ug pagpalambo 
sa atong mga gasa ug mga talento—
dayon, pinaagi sa Pag- ula ni Jesu-
kristo, mahimo kitang hingpit diha 
Kaniya (tan- awa sa Moroni 10:32). ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Rhineland- 
Palatinate, Germany.

MGA GASA

MAMALANDONG

MAAMUMAHON
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kahayag  

NAGPADAYON SA PAGDAN-AG SA  
TANANG MGA NILALANG SA DIOS.

Elder Dieter F. Uchtdorf  
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles  

“Mga Tighupot sa Langitnong Kahayag,” Okt. 2017 nga  
kinatibuk-ang komperensya

E S P I R I T U H A N O N G 
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Atol sa akong pagpiloto isip 
airline captain libut sa atong 
planeta, matingala ko kanunay 

sa katahum ug kahingpit sa minugna 
sa Dios. Akong nakita ilabi na ang 
pagkakita sa relasyon tali sa yuta ug sa 
adlaw. Gikonsiderar ko kini nga dako 
nga leksyon nga maggamit og butang 
kon sa unsang paagi ang kahayag ug 
kangingit mitumaw.

Sa nahibaloan natong tanan, sa 
matag 24 oras ang gabii mahimong 
adlaw ug ang adlaw mogabii.

Nan, unsa diay ang gabii?
Ang gabii walay lain kondili anino 

ra gayud.
Bisan sa pinakangiub nga kagab-

hion, wala mohunong sa pagsilaw 
ang adlaw. Padayon kining naghayag 
ingon nga kahayag nga sanag sukad. 
Apan ang katunga sa kalibutan anaa 
sa kangitngit.

Kon walay kahayag motumaw 
ang kangitngit.

Kon moabut na ang kangingit sa 
kagabhion, dili kita masubo o maba-
laka nga nawala ang adlaw. Dili kita 
maghunahuna nga wala na diha ang 
adlaw o napalong. Nakasabut kitang 
nasalipdan ra kita, nga padayong 
motuyok ang kalibutan, ug sa katapu-
san ang kasilaw sa adlaw moabut na 
usab kanato.

Wala magpasabut nga kon mongit-
ngit wala nay kahayag. Sa kasagaran, 
nagpasabut kini nga wala kita sa sak-
tong dapit nga makadawat sa kahayag.

Ang Kahayag 
Anaa Kanunay

Ni Elder Dieter F. Uchtdorf
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

A N G  K A T A P U S A N G  P U L O N G

Ang espirituhanong kahayag pada-
yong mosanag sa tanang linalang sa 
Dios.

Naa ra nato kon mopundo kita sa 
saktong dapit aron makita ang bala-
anong kahayag ug kamatuoran sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. Bisan og 
moabut na ang kagabhion ug mongit-
ngit ang kalibutan, makapili ra kita 
sa paglakaw sa kahayag ni Kristo, 
motuman sa Iyang mga sugo, ug mai-
sugong mopamatuod sa Iyang pagka-
tinuod ug Iyang kabantugan.

Matag higayon nga ibalik ninyo 
ang inyong kasingkasing sa Dios sa 
mapaubsanong pag-ampo, masina-
ti ninyo ang Iyang kahayag. Matag 
higayon nga tinguhaon ninyo ang 
Iyang pulong ug kabubut-on diha 
sa kasulatan, molambo ang kahayag 
ngadto sa kasanag. Matag higayon 
nga makabantay mo nga dunay 
nanginahanglan ug mosakripisyo 
sa inyong kaugalingon aron maka-
tabang uban sa gugma, modako ug 
mosanag ang kahayag. Matag higa-
yon nga isalikway ninyo ang tintas-
yon ug pilion ang kaputli, matag 
higayon nga mopasaylo kamo, mai-
sugong mopamatuod sa kamatuoran, 
ang kahayag mopuli sa kangitngit ug 
modani usab sa uban nga nangita og 
kahayag ug kamatuoran. ◼

Gikan sa usa ka pakigpulong sa Oktubre 2017 
nga kinatibuk-ang komperensya, sa dihang 
si Elder Uchtdorf nahimong Ikaduhang  
Magtatambag diha sa Unang Kapangulohan.M
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Miapil siya sa Simbahan  
niadtong 1947 didto sa  

Zwickau, Germany.

Gipaluyohan isip sakop sa 
Korum sa Napulog  
Duha ka mga 
Apostoles  
niadtong Oktubre 2, 2004

Naminyo ni Harriet 
Reich niadtong 
1962 didto sa 

Bern  
Switzerland 

Temple
Sa bata pa, siya 

ug ang iyang 
pamilya mga 
refugee, 
milayas gikan 
sa Czechoslo-
vakia ngadto 

sa Germany ug 
dayon gikan 

East Germany 
ngadto sa West 

Germany.

Nagtrabaho siya sa 
Lufthansa  

German Airlines 
isip piloto.  

Nahimo siyang captain 
sa edad nga 29.

Natawo sa Ostrava, 
Czechoslovakia,  

niadtong Nobyembre 6, 1940



HELLO!  
Ang akong ngalan 

Pagpakita sa  
Iyang Gugma

P A S I G A A  A N G  I M O N G  K A H A Y A G

Mahitungod Nako
Nagpuyo ko sa Nigeria. 
Usa kana ka nasud sa  
Africa. Nagpuyo ko uban 
sa akong mga ginikanan 
ug mga igsoon. Ang akong 
paborito nga kanta mao 
ang “Children All over the 
World.” Ang akong pabor-
ito nga kasulatan mao ang 
1 Nephi 3:7.

Duol sa Templo
Nagpuyo mi nga duol kaayo 
sa Aba Nigeria Temple. Lima 
ra ka minuto lakton! Malipay 
kaayo ko kon mobisita sa 
templo. Nangandam ko sa 
panahon nga ako makasulod 
aron magpabunyag.

mao si Love.  
Mapasiga nako ang akong  

kahayag pinaagi sa  
pagpakita og gugma  

ngadto sa akong  
pamilya.
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UNSAON NGA 
IKAW MOHAYAG?
•  Basahi ang usa ka igsoong  

lalaki o babaye.
•  Pangutan- a ang imong mama 

unsay imong ikatabang.
•  Pahinumdumi ang imong  

pamilya mahitungod sa  
pag- ampo sa pamilya.

Pagtabang sa Akong mga Igsoon
Kada buntag, pukawon nako ang akong mga manghud 
para sa among debosyunal sa pamilya. Manganta kami 
og mga himno, magtuon sa mga kasulatan, ug manglu-
hod ug mag- ampo ming tanan. Dayon tabangan nako 
sila nga mangandam para moeskwela. Gibati nako nga 
katungdanan kini nga akong nautang sa akong Langit-
nong Amahan sa paghigugma ug pagtabang sa akong 

mga igsoon.

Ang Labing Maayong Dapit nga Anhaon
Sa mga Lunes, pahinumduman nako ang akong mga 
igsoon mahitungod sa family home evening. Ganahan 
ko kon ang akong papa maoy magluto sa panihapon ug 
kaming tanan manayaw. Ang panimalay mao ang labing 
maayong dapit nga anhaon.

Trabaho ug Pagdula
Gikan sa eskwelahan mota-
bang ko sa akong mama sa 
buluhaton sa balay. Tabangan 
usab nako ang akong mga 
igsoon sa ilang mga assign-
ment sa eskwelahan. Wala 
koy panahon nga magdula, 
apan ganahan ko nga mag-
biseklita ug maghimo og 
mga tabanog. Bation nako 
akong gugma sa Langitnong 
Amahan kon mopakita ko og 
gugma sa akong pamilya.

PADAD- I KAMI 
OG BITOON!
Misugo si Jesus kanato nga  
“[atong] pasigaon ang 
[atong] kahayag sa atu-
bangan sa mga tawo” (Mateo 5:16). 
Unsaon ninyo sa pagpasiga sa inyong  
kahayag? Pag- email namo og litrato sa 
imong bitoon kauban sa imong istorya,  
litrato, ug pagtugot sa ginikanan sa  
liahona@ ldschurch .org.



“Kon ako magbinuotan ug mabination ug motabang og 
tawo nga akong makita, malipay kaayo ko” (Children’s 
Songbook, 197).

Nagtan- aw si Anton samtang ang computer screen 
mi- load og level six sa kadaghang higayon. Migin-

hawa siya og lawom ug nagsugod sa pagsubay sa maze, 
miagi ibabaw sa mga colorful spike ug agi sa nagkalayo 
nga mga langub. Iyang gipakusgan ang pagtunob sam-
tang nagkaduol sa finish line.

“Anton?” Tingog kadto ni Mama. Morag duna siyay 
gikinahanglan.

“Dili sa karon!” naghunahuna siya. Milukso siya og 
laing spike ug mipabulhot agi sa laing langub. “Oo?” 
miingon siya, wala mobulag sa pagtan- aw sa screen.

“Palihug pasul- uba si Felix sa iyang pajama ug basahi 
og istorya? Kinahanglan nakong tiwason og paglimpyo 
ang kusina.”

“Um . . . ,” Duol na lang gyud kaayo! Mikurbada 
siya sa katapusan nga spiky nga agianan, sa laing 

kalayo, agi sa chomping monster, ug . . . Oo! tabuk sa 
finish line!

Ang computer mi- load og level seven. Morag mas 
lisud, apan si Anton dili na makahulat sa pagsulay nii-
ni. Naningkamot siya pag- ayo nga makaabut niini nga 
level. Gipislit ni Anton ang pause button ug mitan- aw 
ni Mama, nga naggunit sa iyang manghud, nga si Felix. 
“Mahimo ba nga mangayo og pipila na lang ka minuto? 
Nakuha na nako ang level seven!”

“Nagkinahanglan gyud ko sa imong tabang,” miingon 
si Mama. “Makahimo pa ka og usa pa ka level human 
nimo maatiman si Felix.”

Mipahiyom si Felix. “‘Lihug?” matud niya sa iyang 
gamay nga tingog sa dos anyos.

Mitan- aw si Anton sa computer screen ug nanghupaw. 
“Sige.” Kinahanglan siyang magdali aron makabalik siya 
sa iyang dula.

Gikugos niya si Felix ug misaka sa hagdan paingon sa 
ilang kwarto.

Tingkatulog ni Felix
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Ni Heidi Poelman
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya
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pahina ug nagpraktis sa pagsulti sa ngalan niini.  
“Zee- ba . . . famingo . . . wah- wus.”

Sa dihang nahuman na, gisira ni Anton ang basa-
hon ug gihabulan niya si Felix. “Good night, Felix,” 
miingon siya, mihalok sa ulo ni Felix ug mibarug 
aron molakaw.

Apan samtang naglakaw siya padulong sa pulta-
han, nakadungog na usab siya sa gamay nga tingog. 
“Hapuhap?”

Mipahiyom si Anton. “OK. Irog ngadto. Kadiyot 
lang ha.”

Mihigda si Anton sa unlan. Maayo na lang karon, 
wala na gyud siyay buha-
ton pa. Mipahiyom siya sa 
dihang si Felix nanghuy- ab 
og lawom ug mipiyong sa 
iyang mga mata. Gibati niya 
nga malipayon kaayo siya sa 
tibuok adlaw. Makahulat ang 
iyang dula. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

Tingkatulog ni Felix

“Kinsa ang akong paborito nga igsoon nga bata?” 
miingon siya, miduot sa humok nga tiyan sa bata. 
Iyang gihuypan ang tiyan ni Felix ug mipahiyom 
samtang si Felix miagik- ik og katawa.

Gisul- uban ni Anton si Felix sa iyang paborito nga 
dinosaur pajama. Dayon iyang gialsa si Felix ngadto 
sa higdaanan ug mipaingon sa pultahan. Miingon 
si Mama nga basahan usab si Felix og istorya, apan 
nahimo na niya ang importante nga bahin. Tingali 
karon makahimo pa siya og duha pa ka level sa 
dili pa matulog.

Dayon namatikdan ni Anton nga 
dunay mibira sa iyang sinina. Gitan- 
aw niya ug nakita nga si Felix 
mikatkat gikan sa higdaanan.

“Bear?” Pangutana 
ni Felix. Midagan 
siya ngadto sa 
basket sa 

mga libro 
ug gidala ang 

usa ka libro nga 
dunay polar bear sa 

atubangan.
“Aw, Felix, duna pa koy 

buhaton!” Miingon si Anton.  
Gigunitan ni Felix ang basahon 

ibabaw sa iyang ulo, nagtan- aw ni 
Anton sa iyang dako nga brown nga 

mga mata.
Wala nay mahimo si Anton gawas sa pagpahi-

yom. “Dili gyud ka mag-
pabalibad, no? Ahh, OK.”
Milingkod si Anton sa 

higdaanan ni Felix, ug mikat-
kat si Felix ug nagpasabak. 
Gipakli ni Anton ang unang 
pahina ug nagbasa samtang si 
Felix misandig kaniya. Gitudlo 
ni Felix ang matag hayop sa 
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Ni Lindsay Stevens Tanner ug Maryssa Dennis
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

“Kon gusto ka og 
higala, kinahanglang 
mopakita ka nga 
ikaw nagpakabana” 
(Children’s Songbook, 
262).

Si Adriana gilaayan. 
Gusto siyang makig-

dula sa iyang kaluha, nga 
si Diana. Apan si Diana 
milakaw aron mamalit og 
pagkaon didto sa merkado 
uban ni Mamá. Nanghupaw si 
Adriana. Haw- ang kaayo ang balay. 
Naghunahuna siya nga mas maayo unta 
nga mikuyog na lang siya kanila.

Nakahukom si Adriana nga mobisita sa iyang silingan 
nga si Margarita. Ang mga anak ni Margarita mga dag-
ko na, ug si Margarita ingon og lola ngadto ni Adriana. 
Kanunay silang maglingaw- lingaw.

Migawas si Adriana. Giinitan siya samtang naglakaw 
padulong sa balay ni Margarita. Gipalusot niya ang iyang 
ulo sa pultahan. “Margarita, naa ra ka?”

“Oo dia ko sa kusina,” tubag ni Margarita. Nakita ni 
Adriana nga naglingkod siya sa may lamesa nga giduko 
ang ulo. Mitan- aw siya sa dihang misulod si Adriana.

“Hello, Adriana,” miingon si Margarita. Mipahiyom 
siya og gamay. Apan ingon og masulub- on.

“Duna bay problema?” pangutana ni Adriana.
Nanghupaw si Margarita. “Wala kay angay nga 

kabalak- an.”
“Unsaon nako siya sa pagtabang nga mobati og mas 

maayo?” Naghunahuna si Adriana. Kanunay nga malipa-
yon si Margarita kon sila magluto. “Makatabang ba ko 
nimo sa pagluto og tortillas?”

“Bag- o lang gyud 
kong nakahuman 
og luto,” miingon 
si Margarita. Iyang 
gikuha ang panap-
ton nga tabon aron 
makita ang pundok 

sa tortillas.
“Nan makatabang ba 

ko nimo sa pagkaon og 
tortillas?” Pangutana ni  

Adriana nga nagpahiyom.
Mikatawa si Margarita. “Siyem-

pre. Mag- init sa ko og mga batong 
nga ipares niini.”

Nagbarug si Adriana tupad ni Margarita sa may 
stove ug giukay ang gimantikaan pag- usab nga mga 
batong sa kaldero. Sa dihang nahuman na, gidala 
niya kini sa lamesa. Gidala ni Margarita ang tortillas 
ug cheese.

Mikuha si Adriana sa init- init nga tortilla ug gibuta-
ngan kini og batong. Dayon iyang gibutang ang cheese 
sa ibabaw. Lami kaayo tan- awon! Dili na makahulat si 
Adriana nga mokaon niini. Apan duna siyay gusto nga 
buhaton pag- una.

“Mahimo ba kong mag- ampo?” Nangutana si Adriana 
ni Margarita.

“Sigurado.”
Gipiyong ni Adriana ang iyang mga mata ug mikyug-

pos sa iyang mga bukton. “Langitnong Amahan, nag-
pasalamat kami Kanimo niini nga pagkaon. Palihug 
panalangini kini aron kami mahimsog ug malig- on. Ug 
palihug tabangi si Margarita bisan unsay iyang kinahang-
lan. Nalipay ko nga siya akong higala. Sa pangalan ni 
Jesukristo, amen.”

Tortillas ug Amigas
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TORTILLAS SA PANAGHIGALAAY
Kining sayon nga lutoon nga corn tortillas eksakto kaayo para makighigala ug  
ipakigbahin sa mga higala! Siguroha nga dunay hamtong nga motabang.

2 ka baso nga masa farina (corn flour)
1 1/2 ka baso nga init nga tubig

1.  Sagula ang masa farina ug init nga tubig. Masaha ang libadura hangtud mohumok.
2.  Himoang bola- bola ang libadura. Ibutang ang usa ka bola- bola sa tunga sa duha 

ka palid nga waxed paper.
3.  Gamit ang plato o kaserola, iduot ang bola- bola sa makadaghan nga higayon.
4.  Lutoa ang tortilla sa kaha nga hinay- hinay lang ang kayo. Kon moitom- itom na ang 

ibabaw baliha aron maluto ang pikas bahin.
5.  Butangi og batong ug cheese, ug tagamtama!

Gibuka ni Adriana ang iyang mga mata. Dako ang 
pahiyom ni Margarita—tinuod nga pahiyom niining 
higayuna. Samtang nangaon sila, nag- istorya sila mahi-
tungod sa eskwalahan ug mga sport ug mga libro. Si 
Adriana ganahan nga makig- istorya ni Margarita.

Sa dihang nahuman na sila sa pagpangaon, gigakus ni 
Adriana si Margarita. “Salamat kaayo sa snack. Nalingaw 
kaayo ko!”

Gigakus usab ni Margarita si Adriana. “Salamat 

kanimo, Adriana. Nagkinahanglan ko og higala karon.”
Nalipay kaayo si Adriana. “Nalipay ko nga kita amigas.”
“Nalipay sab ko nga kita managhigala,” miingon si 

Margarita. “Dad- a hinoon kining sobra nga tortillas sa 
inyo? Busog kaayo ko.”

Naglukso- lukso si Adriana pauli sa ilang balay. Gibati 
usab siya og kabusog—ug dili lang sa tortillas! Puno sa 
panaghigalaay ang iyang tibuok paminaw. ◼
Ang mga tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Tan- awa ang sing- along video alang niini nga kanta sa children .lds .org.  
I- klik ang “Music” ug “Sing- Along Videos.”
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A N G  M G A  A P O S T O L E S  N A G P A M A T U O D  K A N G  K R I S T O
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“Ako mopamatuod nga si Jesukristo mao ang atong Maayong Magbalantay, 
kinsa nahigugma ug nagpakabana alang kanato. Nakaila Siya kanato ug 
mihalad sa Iyang kinabuhi alang sa Iyang mga karnero. Nagpakabuhi usab 
Siya alang kanato ug gusto nga makaila kita Kaniya ug mopakita og hugot 
nga pagtuo diha Kaniya. Gihigugma ug gisimba ko Siya, ug mapasalama-
ton kaayo ko alang Kaniya.”

Gikan sa “Ang Atong Maayong Magbalantay,” Liahona, Mayo 2017, 32.

Ni Elder Dale G. Renlund
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
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Kada Dominggo sa gamay nga lungsod sa Argentina, 
usa ka grupo sa mga tawo nagpundok sa ilawom sa 

kahoy aron sa pagbasa sa mga kasulatan ug magkat- on 
sa ebanghelyo. Ang ubang mga tawo mga miyembro sa 
Simbahan. Apan daghan kanila wala pa mabunyagi, ug 
gusto na kaayo sila nga magpabunyag!

Duna lang silay problema. Layo kaayo ang ilang 
gipuy- an gikan sa ubang mga lungsod. Walay mga 
lider sa Simbahan ang mibisita sa ilang lungsod  
taud- taod na.

Dayon nakadungog sila nga pipila ka mga misyo-
naryo anaa sa lungsod mga upat ka oras ang gilay- 
on. Silang tanan mihatag og kwarta aron ang usa ka 
tawo makapalit og tiket sa bus padulong sa lungsod 
nga tua ang mga misyonaryo. Sa pag- abut niya did-
to, naghulat siya sa estasyunan sa bus. Nagtuo siya 
nga kadto ang labing maayong dapit nga makita ang 
mga misyonaryo.

Human sa duha ka oras, nakita niya ang duha ka 
batan- ong lalaki. Sila mao ang mga misyonaryo! Gisulti-
han niya sila mahitungod sa mga tawo sa iyang lungsod. 
Mao nga ang mga misyonaryo ug ang presidente sa 

misyon nagplano nga mobiyahe didto aron mahimamat 
kining mga tawhana.

Sa adlaw nga ang presidente sa misyon ug ang mga 
misyonaryo miabut, daghang mga tawo ang nagpundok 
aron sa paghimamat kanila. Karon kadtong wala mabun-
yagi mahimong bunyagan. Human sila matudloi sa mga 
leksyon, andam na sila!

Ang pinakaduol nga sapa layo pa kaayo, mao nga 
nagbomba sila og tubig gikan sa puso ug gipuno ang 
portable nga swimming pool. Miabut og tulo ka oras ang 
pagpuno sa pool! Ang tanan, 27 ka mga babaye, mga 
lalaki, ug mga bata ang nabunyagan nianang adlawa. 
Napuno sila sa kalipay!

Nasayud ang Langitnong Amahan nga kining mga 
tawhana gusto nga magpabunyag, ug gitabangan Niya 
sila nga makita ang mga misyonaryo. Ang Langitnong 
Amahan nakaila usab kaninyo. Nakahibalo Siya asa 
kamo ug kinsa kamo ug unsay inyong gikinahanglan. 
Siya makadungog ug motubag sa inyong mga pag- 
ampo. Bisan unsa pay inyong gibati nga kamingaw, 
anaa Siya kanunay. Wala gayud kamo mag- inusara. 
Makaduol kamo Kaniya kanunay. ◼

Ang Langitnong  
Amahan Nakaila  

Kaninyo
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Ni Sister  
Cristina B. Franco

Ikaduhang Magtatambag 
sa Kinatibuk- ang  
Kapangulohan sa  

Primary
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Si Moises Misunod sa Dios
M G A  I S T O R Y A  S A  K A S U L A T A N
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Ni Kim Webb Reid

Sa dihang midako na si Moises, 
wala siya makagusto sa tinagdan 

sa mga Ehiptohanon ngadto sa 
mga Hebreohanon, nga ilang 

mga ulipon. Sa dihang si Moises 
nanalipod kanila, ang hari sa 

Ehipto gusto nga mopatay kaniya. 
Kinahanglang magpalayo si 

Moises. Dayon gisultihan siya sa 
Dios nga mobalik ug luwason ang 

katawhan nga Hebreohanon.

Usa ka adlaw ang usa ka prinsesa sa Ehipto nakakita sa usa ka masuso 
nga Hebreohanon diha sulod sa basket. Ginganlan niya og Moises ug 

mipadako kaniya aron mahimong usa ka prinsipe.
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Sa ilang pagbiya, 
nausab ang hunahuna 
ni Paraon ug gipadala 
ang iyang kasundalohan 
sa paggukod kanila. 
Sa dihang miabut ang 
katawhan ni Moises sa 
Pulang Dagat, gihimo 
sa Dios ang uga nga 
dalan agi sa dagat aron 
sila makaikyas.

Gihangyo ni Moises 
si Paraon, ang hari, 

sa pagtugot sa 
Hebreohanon sa 

paglakaw. Miingon 
si Paraon nga dili. 

Mitabang ang Dios ni 
Moises sa pagtunglo sa 
yuta aron mausab ang 
hunahuna ni Paraon. 

Mga langaw, kuto, 
ug dayon mga baki 

midagsang sa yuta. Sa 
katapusan si Paraon 

miingon nga ang mga 
ulipon makalakaw.
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Ako mahimong 
sama ni Moises. Ako 
makasunod sa mga 

sugo. Motabang 
ang Dios kanako 

kon ako mobarug 
alang niadtong 

nagkinahanglan 
og tabang. ◼

Gikan sa Exodo 2–34.

Ang Dios mihatag sa 
Napulo ka mga Sugo. 
Gitudlo kini ni Moises 
ngadto sa katawhan 
samtang nagpanaw sila 
padulong sa gisaad nga 
yuta. Sa katapusan luwas 
na sila ug gawasnon!
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K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A

Mahimo Ko nga Tigpasiugda og Kalinaw
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Ang miting sa sakrament usa ka 
talagsaon ug mahimayaon nga 

panahon. Kon mosulod na kita sa 
chapel ug mangandam sa pagdawat 
sa sakrament, kinahanglang huna-
hunaon nato ang atong kaugalingon 
nga anaa sa santuwaryo, usa ka 
sagrado ug espesyal nga dapit diin 
kita makapamalandong ni Kristo ug 
sa Iyang importante ug mahimayaon 
nga misyon. Ipadaplin nato ang mga 
butang sa kalibutan ug hunahunaon 
unsay mahangturon. Kinahanglan 
natong hipuson ang atong mga cell 
phone ug mamalandong mahitu-
ngod ni Jesukristo, ang Anak sa 
Buhing Dios.

Duna lang tay 70 ka minuto 
matag semana sa pagtutok sa atong 
gugma alang sa Manluluwas. Kon 
makasugod kita sa paghunahuna 
sa chapel isip santuwaryo sa hugot 
nga pagtuo ug debosyon alang sa 

miting sa sakrament, kitang tanan 
mapanalanginan.

Samtang magtukod kita sa gingha-
rian sa Dios, dili ko makahunahuna 
og lain nga mas importante kay sa 
maayo nga pagkaandam nga miting 
sa sakrament diin ang mga mamu-
mulong maghisgot ni Kristo, magpa-
matuod ni Kristo, ug mopakigbahin 
og mga pagpamatuod gikan sa mga 
apostoles ug mga propeta diha sa 
mga kasulatan ug sa ubang mga 
tinubdan.

Isip usa ka Simbahan nagtutok kita 
sa adlaw nga Igpapahulay. Nakahimo 
kita og kauswagan, apan wala pa 
kita makaabut diha. Magpadayon kita 

ANG ATONG 
SANTUWARYO  
SA IGPAPAHULAY
Kon makasugod kita sa paghunahuna sa  
chapel isip santuwaryo sa hugot nga pagtuo 
ug debosyon alang sa miting sa sakrament, 
kitang tanan mapanalanginan.

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

sa atong mga paningkamot hangtud 
ang matag miyembro ug misyonaryo 
espirituhanon na kaayong madasig 
panahon sa ilang pagsimba sa adlaw 
nga Igpapahulay nga ang matag usa 
moingon ngadto sa iyang mga sili-
ngan, mga investigator, ug mga kaba-
nay, “Dali ug tan- awa. Dali ug simba 
uban namo.” Mao kini ang dapit nga 
atong gusto.

Kon kitang tanan makabuhat 
niini isip usa ka Simbahan, kadtong 
modawat sa atong imbitasyon nga 
“dali ug tan- awa” mobati sa gahum 
sa mensahe sa gipahiuli nga Simba-
han ni Jesukristo. Samtang mosimba 
sila uban nato sa atong mga miting 
sa sakrament, ang ilang mga kasing-
kasing matandog ug ang kahayag sa 
ebanghelyo moimpluwensya sa ilang 
kasingkasing ug mga hunahuna. ◼
Gikan sa “The Chapel: Our Sabbath Sanctuary” 
sa prophets .lds .org.

Ni Presidente  
M. Russell Ballard
Akting nga  
Presidente sa   
Napulog Duha ka 
mga Apostoles



ANG KATAPUSANG PANIHAPON, 
NI CLARK KELLEY PRICE

“Ug sa pag- abut na sa takna, si [Jesus] milingkod tambong sa kan- anan, ug ang mga apostoles 
uban kaniya. . . .

“Ug siya mikuha sa tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikaspikas, ug kanila giha-
tag niya, nga nag- ingon, Kini mao ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo: buhata ninyo kini 
sa paghandom kanako.

“Maingon man usab, human sa panihapon, ang kopa gikuha niya nga nag- ingon, Kining kopa 
nga giula alang kaninyo mao ang bag- ong pakigsaad diha sa akong dugo” (Lucas 22:14, 19–20).
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