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Unsaon Nato sa  
Pagpangita og Kalipay?
Alang nako ug sa kadaghanan, usahay adunay nadugang nga gidaghanon sa kalisud kon kini kabahin sa kalipay—bisan 

human sa pagpili sa pagpuyo nga matarung. Matingala ako usahay, “Kon ako naghupot sa mga sugo, nganong ako 
naglisud man nga mobati og kalipay?”

Daghang hinungdan ang makadaot sa atong pagbati sa kalipay o kaayohan, sama sa pagkawala sa trabaho, sa kama-
tayon sa usa ka minahal, o nabalda sa pisikal ug/o kahimsog sa pangisip. Sa gihapon, ako mituo nga bisan unsa pa ang 
malisud nga kasinatian nga inyong giagian, sa unahan adunay mas maayong mga adlaw! Sa akong artikulo, “Ang Pagpangi-
ta sa Kalipay,” sa pahina 24, akong ipakigbahin ang panglantaw sa ebanghelyo uban sa siyentipiko nga pagsiksik sa tumong 
sa pagtinguha sa kalipay, ilabi na kon kini daw dili maabut.

Sa artikulo ni Elder David A. Bednar sa pahina 18, “Si Jesukristo: Ang 
Tinubdan sa Malungtarung Hingpit nga Kalipay,” nagtudlo kanato mahitungod 
sa tinuod ug malungtarung kalipay. Puno sa mga pagpasabut sa kasulatan ug 
propetikanhong panagna, ang iyang artikulo napuno sa mahinungdanon nga 
mga instruksyon nga importante sa atong mahangturong kaayohan ingon 
man usab sa pagpangita og kalipay panahon sa pagkamortal.

“Si Adan napukan aron ang mga tawo mahimo,” ang kasulatan nagsulti, 
“ug ang mga tawo naingon, nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay” 
(2 Nephi 2:25). Human sa pinakangitngit nga kagabhion, ang kahayag moba-
lik kanunay sa buntag.

David Dickson
Mga Magasin sa Simbahan

Unsa ang Gitudlo 
sa Istorya sa  
Pasko Kanato 
mahitungod sa 
Pagpangalagad

12

Pagpangalagad 
sa Kabataan ug 
Kabatan- onan
Brittany Beattie

36

Jesukristo: Ang Tinubdan 
sa Malungtarung Hingpit 
nga Kalipay
Elder David A. Bednar

18

Upat ka Gasa gikan 
sa Manluluwas
Presidente Russell M. 
Nelson

6
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5 Ang Daghang Dagway sa Kalipay
Unsa ang makahimo sa usa ka malipayon nga kinabuhi?

6 Upat ka Gasa gikan sa Manluluwas
Ni Presidente Russell M. Nelson
Ang pagdawat sa mga gasa nga gitanyag ni Jesukristo makatabang nato  
nga mas mahisama Kaniya.

8 Musika
 Kinsa Man Kining Bataa?

Ni William C. Dix

12 Mga Baruganan sa Pagpangalagad
 Unsa ang Gitudlo sa Istorya sa Pasko Kanato mahitungod sa  

Pagpangalagad
Tan- awa kon sa unsang paagi kamo makasunod sa ehemplo niadtong  
kinsa nahigugma sa Manluluwas sa Iyang pagkatawo.

16 Mga Hulagway sa Hugot nga Pagtuo
 Fatu Gamanga—Silangang Probinsya, Sierra Leone

Si Fatu migamit sa literasiya ug sa mga programa sa pagpaningkamot  
sa kaugalingon sa Simbahan sa pag- usab sa iyang kinabuhi. Ang iyang  
pagpamatuod nakahatag kaniya og pagsalig.

18 Jesukristo: Ang Tinubdan sa Malungtarung Hingpit nga Kalipay
Elder David A. Bednar
Unsa ang hingpit nga kalipay, ug unsaon sa pag- angkon niini?

24 Ang Pagpangita sa Kalipay
Ni David Dickson
Siyam ka paagi sa pagtabang kaninyo nga magpuyo og mas malipayon  
nga kinabuhi, bisan sa panahon sa pagsulay.

32 Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Ang gugma moayo sa naguba nga mga butang; naghatag sa iyang inahan  
og mahangturong gasa; ang kamingaw naghatag og agianan sa pasalamat; 
ang pagserbisyo miayo sa iyang kasingkasing.

36 Pagpangalagad sa Kabataan ug Kabatan- onan
Ni Brittany Beattie
Ania kon sa unsang paagi kamo makasuporta ug makaawhag sa kabatan- 
onan ug kabataan sa inyong palibut nga makatuman sa ilang potensyal.

40 Pagtudlo sa mga Tin- edyer ug sa Mas Gagmayng mga Anak
 Pagsabut Unsay Buhaton sa mga Kausaban

Ania ang pito ka butang nga inyong mabuhat sa pagtabang sa inyong  
mga anak pinaagi sa importante nga mga kausaban sa ilang kinabuhi.

Mga Young Adult

42
Ang tanan mibati og kamingaw, 
apan ang Dios makahatag nato og kalig- 
on sa pagpadayon. Niini nga seksyon, 
ang mga young 
adult mopakigba-
hin kon giunsa nila 
pagbuntog ang 
kamingaw, lakip 
ang unsaon nga 
makakita og bag- 
ong mga higala.

Kabatan- onan

51
Ang mga igsoong lalaki dungan nga 
molambo diha sa pagkapari; ang 
kabatan- onan gikan sa tibuok kali-
butan mipakigbahin kon 
giunsa nila pagsaulog ang 
Pasko; ang Ginoo nagpaabut 
sa gugma, dili pagyubit; usa 
ka blind date migiya sa usa 
ka batan- ong lalaki ngadto 
sa ebanghelyo; ug unsaon 
sa paghimo og desisyon 
nga magmisyon.

Mga Bata

Higala
Pagsuhid sa mga dapit nga 
gilaktan ni Jesus. Basaha ang 
mahitungod sa mga miyembro 
sa Simbahan sa Colombia. 
Pagsaulog sa pag-
katawo ni Jesus, 
ang Kahayag sa 
Kalibutan.

Anaa sa Hapin
Paghulagway pinaagi ni 

Chiara Riva

Dali nga Mabasa

Mga Seksyon

Mga Sulod
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PANG- DIGITAL LAMANG NGA MGA ARTIKULO SA DISYEMBRE

KONTAKA KAMI
I- email ang imong mga pangutana ug feedback 
ngadto sa liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

I- sumiter ang imong makapalig- on sa pagtuo 
nga mga sugilanon sa liahona .Churchof 
JesusChrist .org o ipadala ngadto sa:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Digital  nga Liahona

PANGITA PA OG DUGANG
Diha sa Gospel Library app ug sa liahona 
 .ChurchofJesusChrist .org, ikaw:

• Makapangita sa kasamtangan nga isyu.

• Makadiskubre og pang- digital lamang nga sulod.

• Makapangita sa milabay nga mga isyu.

•  Makasumiter sa imong mga sugilanon ug 
feedback.

•  Maka- subscribe o makahatag og regalo nga 
subskripsyon.

•  Makapalambo sa pagtuon gamit ang mga himan 
nga digital.

•  Makapaambit og paboritong mga artikulo ug  
mga video.

• Maka- download o makaimprinta og mga artikulo.

• Makapaminaw sa imong paboritong mga artikulo.

liahona .ChurchofJesusChrist .org Gospel Library app

5 ka Paagi aron Matagamtaman 
ang Pasko Bisan Ikaw Layo sa 
Panimalay
Ni Alexandra Palmer
Ania kon sa unsang paagi nimo mabati 
nga anaa sa panimalay bisan kon ikaw 
layo sa panimalay.

Ang mga Miyembro Mipakigbahin 
sa Panalangin gikan sa Dali, Sunod 
Kanako
Ni Chakell Wardleigh
Basaha kon sa unsang paagi nga ang 
pagtuon sa Bag- ong Tugon nakaapekto 
sa kinabuhi sa mga miyembro niini  
nga tuig!

Espirituhanong Hypoxia ug ang 
Importansya sa Buotang mga 
Higala
Ni Bella Harvey
Usa ka young adult gikan sa Australia 
nagpakigbahin og mga ideya sa bili sa 
panaghigalaay.

facebook .com/ liahona
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“Ang kalipay mao ang 
katuyoan ug desinyo 
sa pagpakabuhi.  
‘Ang mga tawo naingon, 
nga unta sila maka-
baton og hingpit nga 
kalipay’ [2 Nephi 2:25]. 
Hiyas, pagkamatarung, 
pagkamatinud- anon, 
pagkabalaan, ug 
pagsunod sa mga sugo 
sa Dios mosangput sa 
usa ka malipayon nga 
kinabuhi.”
President David O. McKay, 
Pathways to Happiness (1964).

“Sa balangay sa Africa, usa 
ka tawo mangutana sa 

pagtimbaya, ‘KUMUSTA 
KITA?’ Kini nga pagsabut 
nagpakita nga ang mga 
kalampusan o kalipay sa 
laing tawo sa tinuod gayud 
atoa usab.”
Desmond Tutu, Archbishop  
Emeritus of Cape Town, South 
Africa, in 14th Dalai Lama,  
Desmond Tutu, The Book of Joy: 
Lasting Happiness in a Changing 
World (2016).

“Kon kamo gusto nga  
ang uban magmalipayon, 
buhata ang kamanggiloy- on; 
ug kon gusto kamo nga  
magmalipayon, 
buhata ang 
kamanggiloy- on.”

Dalai Lama, in Dalai Lama and  
Howard C. Cutler, The Art of  
Happiness: A Handbook for Living 
(2009).

“KON WALAY MAAYONG PANG-
HUNAHUNA WALAY KALINAW,  
ug kon walay kalinaw walay kalipay.”
Mahatma Gandhi, The Selected Works of Mahatma Gandhi: 
The Voice of Truth (1968).

 Ania ang pipila 
ka mga huna-
huna aron 
makahimo  

og malipayon nga kinabuhi. 
Sa pahina 24, atong suhiron 
kini nga hilisgutan pag- ayo, 
lakip sa siyam nga estratihiya 
aron mas magmalipayon.

“Dili ang kalipay ang 
makahimo kanato nga 
mapasalamaton. Ang 
pagkamapasala-
maton ang  
makapalipay 
nato.”

David Steindl- Rast, Catholic  
Benedictine monk, “Want to Be 
Happy? Be Grateful,” TEDGlobal 
2013 (video), June 2013, ted.com.
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Ni Presidente 
Russell M. Nelson

Upat ka Gasa 
GIKAN SA MANLULUWAS

Minahal kong kaigsoonan, pagkanindot niining pana-
hona! Atong ikonsiderar ang mga panalangin nga 
moabut kanato samtang kita motutok sa kinabuhi, 

misyon, doktrina, ug Pag- ula ni Ginoong Jesukristo.
Atol niining panahona, gidapit usab nako kamo sa pag-

konsiderar sa inyong kaugalingong mga tinguha. Gusto ba 
gayud kamo nga mahimong mas mahisama ni Jesukristo? 
Gusto ba gayud kamo nga mopuyo uban sa Langitnong Ama-
han ug uban sa inyong pamilya sa kahangturan ug magpuyo 
sama sa Iyang pagpuyo? Kon buhaton ninyo, gusto ninyong 
modawat sa daghang mga gasa nga gitanyag sa Ginoo aron 
sa pagtabang kaninyo atol sa inyong panahon sa mortal 
nga pagsulay. Tutukan nato ang upat ka gasa nga gihatag ni 
Jesukristo ngadto sa tanan kinsa andam nga modawat niini 
(tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:33).

Una, Siya mihatag kaninyo ug kanako sa walay kinu-
tuban nga kapasidad sa paghigugma. Kana naglakip sa kapa-
sidad sa paghigugma sa dili angay higugmaon ug niadtong 
kinsa dili lamang nga wala mahigugma kaninyo apan sa 
karon nagalutos kaninyo (tan- awa sa Mateo 5:44–45).

Uban sa tabang sa Manluluwas, kita makakat- on sa paghi-
gugma sama sa Iyang paghigugma. Magkinahanglan kini og 
kausaban sa kasingkasing—ilabi na sa pagpalukmay sa atong 
kasingkasing—samtang kita gitudloan sa Manluluwas unsaon 
gayud sa pag- atiman sa usag usa. Minahal kong kaigsoonan, 
makapangalagad gayud kita sa pamaagi sa Ginoo kon dawa-
ton nato ang Iyang gasa sa gugma.

Ang ikaduha nga gasa sa Manluluwas nga gitanyag 
kaninyo mao ang abilidad sa pagpasaylo. Pinaagi sa Iyang 
walay kinutuban nga Pag- ula, kamo makapasaylo niadtong 
kinsa nakapasakit kaninyo ug kinsa dili gayud modawat 
sa responsibilidad sa ilang pagkabangis nganha kaninyo. 
Apan ang Manluluwas mohatag kaninyo sa abilidad sa 
pagpasaylo ni bisan kinsa nga miabusar kaninyo sa bisan 
unsa nga paagi.
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Ang ikatulo nga gasa gikan sa Manluluwas mao ang 
paghinulsol. Siya midapit kanato sa pag- usab sa atong huna-
huna, sa atong kahibalo, sa atong espiritu, bisan sa atong 
pagginhawa. Pananglitan, kon kita maghinulsol, kita mogin-
hawa uban sa pasalamat ngadto sa Dios, kinsa nagpahulam 
nato sa ginhawa matag adlaw (tan- awa Mosiah 2:21). Ug kita 
magtinguha sa paggamit niana nga ginhawa sa pag- alagad 
Kaniya ug sa Iyang mga anak. Ang paghinulsol usa ka talag-
saong gasa. Usa kini ka proseso nga dili angay nga kahadlo-
kan. Usa kini ka gasa nga atong dawaton uban ang kalipay 
ug ang paggamit—gani sagupon—matag adlaw samtang kita 
magtinguha nga mahimong mas sama sa atong Manluluwas.

Ang ikaupat nga gasa gikan sa atong Manluluwas mao 
ang usa ka saad—usa ka saad sa kinabuhi nga walay katapusan. 
Ang tanan mabanhaw ug makasinati og pagka- imortal. Apan 
ang kinabuhing dayon mas labaw pa kay sa paggahin sa 
panahon. Ang kinabuhing dayon mao ang matang ug kalidad 
sa kinabuhi nga gipuy- an sa Langitnong Amahan ug sa Iyang 
Hinigugma nga Anak. Sa dihang ang Amahan mitanyag kana-
to og walay katapusan nga kinabuhi, Siya nagpasabut, “Kon 
kamo mopili sa pagsunod sa akong Anak—kon ang inyong 
tinguha mao gayud aron mahimong mas sama Kaniya—nan sa 
katapusan kamo magpuyo sama sa among pagpuyo ug mag-
dumala og mga kalibutan ug mga gingharian sama kanamo.”

Kining upat ka talagsaong gasa makahatag nato og mas 
daghang kalipay kon kita modawat niini. Nahimo kining 
posible tungod kay si Jehova mikunsad aron moanhi sa yuta 
isip ang batang si Jesus. Natawo siya sa usa ka imortal nga 
Amahan ug usa ka mortal nga inahan. Natawo siya sa Betle-
hem ubos sa labing mapainubsanon nga mga sirkumtansya. 
Si Jesukristo mao ang dili hitupngan nga gasa sa Dios—ang 
gasa sa Amahan ngadto sa Iyang tanang mga anak (tan- awa 
sa Juan 3:16).

Uban sa atong mga hunahuna ug mga pagbati nga nag-
tutok sa Manluluwas sa kalibutan, dayon, unsa ang angay 
natong buhaton aron madawat kini nga mga gasa nga walay 
kapin kabubut- on nga gitanyag kanato ni Jesukristo? Unsa 
ang yawe sa paghigugma sama sa Iyang paghigugma, pagpa-
saylo sama sa Iyang pagpasaylo, paghinulsol aron mahimong 
mas sama Kaniya, ug sa katapusan magpuyo uban Kaniya ug 
sa atong Langitnong Amahan?

Ang yawe mao ang paghimo ug pagtuman sa sagrado nga 
mga pakigsaad. Kita mopili sa pagsunod ug mouswag sa dalan 
sa pakigsaad sa Ginoo ug magpabilin diha niini. Dili kini 
komplikado nga dalan. Mao kini ang paagi ngadto sa tinuod 
nga kalipay niini nga kinabuhi ug kinabuhing dayon didto.

Minahal kong kaigsoonan, ang akong pinakadako nga mga 
tinguha mao nga ang tanang anak sa Langitnong Amahan 
makabaton sa oportunidad sa pagpaminaw sa ebanghelyo ni 
Jesukristo ug sa pagpatalinghug sa Iyang mga pagtulun- an. 
Mag- ampo ko nga kita motuo ug modawat sa gugma sa Man-
luluwas alang sa matag usa kanato. Ang Iyang walay kinutu-
ban ug hingpit nga gugma maoy nakaaghat Niya sa pag- ula 
kaninyo ug kanako. Kana nga gasa—ang Iyang Pag- ula—
nakatugot sa Iyang ubang tanang mga gasa nga maato. ◼

Gikan sa 2018 nga debosyonal sa Pasko sa Unang Kapangulohan.
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“Mao kini ang panahon nga giganahan sa tuig. Kantaha ang garay; hapit na  
ang Pasko. Pagkatawo ni Jesus hisgutan, bata pang mianhi’s kalibutan” (“Awit  
sa Pagkatawo,” Songbook sa mga Bata, 32).

Ang Pasko usa ka talagsaong panahon sa dihang ang karnero, mga mag-
balantay sa karnero, pasungan, ug mga bitoon sa kalit lang naghatag 
og bag- ong kahulugan. Sila mahimong importante nga mga bahin sa 

pag- istorya pag- usab sa usa sa labing importanting mga panghitabo sa kasay-
sayan sa tawo: ang pagkatawo ni Jesukristo. Daghang pamilya magpakita og 
belen [talan- awon sa pagkatawo] sa ilang mga panimalay. Ang uban himoong 
prayoridad ang pagbasa og istorya sa Iyang pagkatawo o moapil sa parada. 
Sama sa tanang mga istorya ni Kristo, ang istorya sa Iyang pagkatawo puno 
sa mga leksyon nga atong makat- unan mahitungod sa pagpangalagad, mahi-
tungod sa pagpakigbahin sa Iyang kahayag sa paghayag sa kalibutan. “Ang 
istorya sa Pasko usa ka istorya sa gugma,” miingon si Presidente Henry B. 
Eyring, Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

“. . . Sa mga istorya sa pagkatawo ni Kristo, atong makita ug mabatyagan 
kon si kinsa Siya kaniadto ug kinsa Siya karon. Kana nagpagaan sa atong 
palas- anon sa atong paglakat. Ug kini mopakalimot nato sa atong kaugali-
ngon ug sa pagpagaan sa palas- anon sa uban.” 1

“Wala na may luna alang kanila sa balay nga abutanan” (Lucas 2:7)
Ang tag- iya sa abutanan napakyas sa paghatag og luna alang sa Manlu-

luwas, apan kita dili kinahanglan nga mohimo niana nga sayop! Makahimo 
kita og luna alang sa Manluluwas diha sa atong mga kasingkasing pinaagi sa 
paghimo og luna alang sa atong mga kaigsoonan diha sa atong mga lamesa, 
sa atong mga panimalay, ug sa atong mga tradisyon. Daghang mga tradisyon 

Mga Baruganan sa Pagpangalagad

Unsa ang Gitudlo 
sa Istorya sa Pasko 
Kanato mahitungod 
sa Pagpangalagad
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sa pamilya mahimo nga mas nindot ug gani 
mas halandumon pinaagi sa pagpaapil sa ubang 
tawo. Si Daiana ug ang iyang pamilya adunay 
tradisyon sa pagdapit og tawo nga mogahin sa 
Pasko uban kanila. Matag Disyembre, sila mohis-
got ug mohukom kinsa ang gusto nila nga dapi-
ton.2 Tingali ang inyong pamilya makasugod sa 
susama nga tradisyon. Tingali usa ka tawo nga 
inyong gipangalagaran ganahan nga moapil 
sa inyong pamilya nga kaubang magkanta og 
paborito nga mga kanta sa Pasko. Tingali moha-
tag usab kamo og luna sa inyong panihapon sa 
Pasko alang sa usa ka tawo nga walay pamilya 
dihang dapita.

Unsa ang mas maayong paagi sa pagsaulog sa 
Manluluwas kay sa pagsunod sa Iyang ehemplo 
sa pagdapit og tawo? Si Nephi namahayag: “Siya 
nagdapit kanilang tanan sa pagduol ngadto kani-
ya ug sa pag- ambit sa iyang kaayo; ug siya wala 
maglimud kang bisan kinsa nga moduol ngad-
to kaniya, itum ug puti, ulipon ug gawasnon, 
lalaki ug babaye; ug siya naghinumdom sa mga 
luog; ug ang tanan managsama ngadto sa Dios” 
(2 Nephi 26:33). Mohatag og luna ug mohimo og 
pagdapit.

“Ug niadtong dapita may mga magbalan-
tay sa mga karnero didto sa sibsibanan, 
nga nanagtukaw sa kagabhion sa pagban-
tay sa ilang mga hayop” (Lucas 2:8)

Kini daw haum nga mga magbalantay sa 
karnero mao ang una nga mitimbaya sa masuso 
nga Manluluwas. Mga Propeta sa karaan nga 
nagpasabut kang Jesukristo isip ang “Magbalan-
tay sa Israel” (Salmo 80:1) ug ang “Magbalantay 
sa tibuok yuta” (1 Nephi 13:41). Ug si Kristo 
Mismo miingon, “Ako mao ang maayong magba-
lantay sa mga karnero, ug nakaila sa akong mga 
karnero” ( Juan 10:14). Ang pagkaila sa atong 
karnero ug pagbantay mao ang importante nga 
bahin sa pagbantay ug pagpangalagad sama sa 
pagpangalagad sa Manluluwas.

Uban sa nagkidlapkidlap nga mga suga  
ug gipanindot nga mga dekorasyon, anaa ang 
daghang talan- awon sa panahon sa Pasko. Apan 
tingali ang labing maanindot niining panahona 
makita kon kita mahinumdom sa pagtutok niad-
tong atong gialagaran ug sa pagbantay sa atong 
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14 L i a h o n a

kaugalingong mga panon. Ang pagbantay tingali mao ang pagkahibalo sa 
paborito sa usa ka tawo o pagpangutana sa mga plano sa usa ka tawo atol 
sa holiday. Kita nagbantay kon kita motan- aw ug motubag sa mga pangi-
nahanglan sa uban—sa klaro ug sa dili kaayo klaro.

Sa dihang namatay ang bana ni Cheryl, nga si Mick, naguol siya pag- 
ayo. Samtang nagsingabut ang iyang unang Pasko nga wala siya, nagka-
grabe ang kamingaw. Salamat na lang, ang iyang mapangalagarong sister 
nga si Shauna diha. Si Shauna ug ang iyang bana, si Jim, midapit ni Cheryl 
sa daghang mga outing sa holiday. Sila nakamatikod sa gision nga kupo 
ni Cheryl ug nakahukom nga dunay himoon mahitungod niini. Pipila ka 
adlaw sa wala pa ang Pasko, gidad- an nila ni Shauna ug Jim si Cheryl og 
regalo sa Pasko: usa ka maanindot nga bag- ong kupo. Sila nakahibalo sa 
pisikal nga panginahanglan ni Cheryl alang sa usa ka mainit nga kupo 
apan usab sa iyang emosyonal nga mga panginahanglan alang sa kahupa-
yan ug kauban. Gihimo nila nga matuman kadto nga mga panginahanglan 
kutob sa ilang mahimo ug mipakita og maayong ehemplo kon sa unsa nga 
paagi kita usab makabantay sa atong mga panon.3

“Ang mga magbalantay sa karnero nasig- ingon ang usa sa usa, 
Tana, mangadto kita sa Betlehem” (Lucas 2:15)

“Tana, mangadto kita” usa ka madasigon nga pagdapit! Ang mga mag-
balantay sa karnero wala magtuo nga ang ilang mga higala gikapoy pag- ayo 
nga molakaw. Wala sila mopaingon sa Betlehem sa ilang kaugalingon. Mali-
payon silang mitan- aw sa usag usa ug miingon, “Tana, mangadto kita!”

Samtang kita tingali dili makahimo sa pagdapit sa atong mga higala nga 
motan- aw sa masuso nga Manluluwas, kita makadapit kanila nga mobati sa 
diwa sa Pasko (o ang espiritu ni Kristo) pinaagi sa pagserbisyo uban kana-
to. “Ang paagi aron molambo ang diwa sa Pasko mao ang pagkamanggi-
hatagon ngadto sa uban ug pagserbisyo,” miingon si Bonnie L. Oscarson, 
kanhi Kinatibuk- an Presidente sa Young Women.4 Hunahunaa nga ikaw 
naggunit og kandila. Ang uban siguradong makakita ug makabenepisyo 
sa kahayag gikan sa inyong kandila, apan hunahunaa ang kainit nga ilang 
mabati kon kamo mogamit sa inyong kandila aron sa pagdagkot sa ilang 
kandila ug motugot kanila sa paggunit sa kahayag sa ilang kaugalingon.

Si Kristo Mismo mitudlo nga niadtong kinsa nagsunod Kaniya adunay 
kahayag sa kinabuhi (tan- awa sa Juan 8:12). Ang pagserbisyo sama sa Iyang 
gibuhat mao ang usa ka paagi nga kita mosunod Kaniya ug makatagam-
tam nianang gisaad nga kahayag. Mao nga ipakigbahin ang kahayag pina-
agi sa pagdapit sa uban nga moserbisyo uban kaninyo! Sa unsang paagi 
kamo ug ang inyong gipangalagaran makaserbisyo pagdungan? Mag- uban 
kamo nga mag-andam sa inyong paboritong pagkaon o surprisahon ang 
usa ka tawo og gamay nga gift o sulat. Inyong mabati ang kahayag nga 
moabut gikan sa pagsunod sa ehemplo sa pagserbisyo ni Kristo.
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“Ilang gipanugilon ang pulong nga gisulti kanila mahitungod 
niadtong bataa” (Lucas 2:17)

Sayon hunahunaon ang malipayong kahinam sa mga magbalantay sa 
karnero samtang mipakigbahin sila sa nindot nga balita sa pagkatawo 
ni Kristo sa daghang tawo kutob sa mahimo. Gipahibalo sa mga anghel, 
ang gipanagna nga Mesiyas miabut na! Dinhi Siya! Sa pagkatinuod, ang 
pagpakigbahin sa maayong balita sa Manluluwas usa ka dako nga tema 
sa istorya sa pagkatawo ni Kristo. Ang mga anghel nanganta. Ang bitoon 
mitudlo sa agianan. Ug ang magbalantay sa karnero misugilon niini.

Makadugang kita sa atong tingog sa mga istorya sa Pasko pinaagi sa 
pagpakigbahin sa maayong balita ug sa pagpamatuod bahin sa Manlu-
luwas. “Samtang kamo adunay pribilehiyo sa pagbarug alang sa Man-
luluwas sa inyong pagpangalagad nga mga paningkamot, pangutan- a 
ang inyong kaugalingon, “Unsaon nako pagpakigbahin ang kahayag sa 
ebanghelyo ngadto niini nga tawo o pamilya?’” gitudlo ni Sister Jean B. 
Bingham, Kinatibuk- ang Presidente sa Relief Society. “Unsa ang giaghat 
sa Espiritu nga akong buhaton?” 5

Aniay pipila ka mga sugyot alang kaninyo nga ikonsiderar samtang 
kamo magtinguha nga masayud unsaon ninyo sa pagpakigbahin sa 
inyong pagpamatuod sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo:

•  Pangita og kasulatan nga nakadani sa inyong mga pagbati mahitu-
ngod sa Manluluwas o nagpahayag nganong kamo mapasalamaton 
Kaniya. Ipakigbahin kini niadtong inyong gialagaran.

•  Pagpadala og text o mensahe sa social media uban sa usa ka  
video sa Pasko. Adunay mga pipila ka maanindot sa Churchof 
JesusChrist .org!

•  Sultihi ang usa ka higala mahitungod sa usa ka espesyal nga 
panumduman o tradisyon nga makapahinumdom ninyo ni Kristo.

Pagbaton og hugot nga pagtuo nga ang Espiritu Santo mosaksi sa 
kamatuoran sa inyong pagpamatuod, sama nga Siya misaksi ngadto nila 
ni Simeon ug Ana nga ang batang si Jesus mao ang Manluluwas (tan- awa 
sa Lucas 2:26, 38).

“Aron tinud- anay nga makasaulog sa pag- anhi ni [Jesukristo] sa 
kalibutan, kinahanglan gayud kitang mobuhat sama sa Iyang gibuhat ug 
motabang dala ang kapuangod ug kalooy sa atong isig katawo,” miingon 
si Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum sa Napulog Duha ka mga Aposto-
les. “Mahimo nato kini kada adlaw, pinaagi sa pulong ug buhat. Himoon 
nato kining tradisyon sa Pasko, bisan asa pa kita—nga mahimong mas 
mabination og gamay, mas mapasayloon og gamay, dili kaayo mohukom, 
mas mapasalamaton, ug mas manggihatagon sa pagpaambit sa atong 
kaabunda ngadto sa nanginahanglan.” 6 ◼
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IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN
Ipadala kanamo ang inyong mga kasinatian samtang 
nangalagad kamo sa uban o kamo ang gipangala-
garan. Adto sa liahona .ChurchofJesusChrist .org ug 
i- klik ang “Submit an Article or Feedback.”
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Fatu Gamanga
Silangang Probinsya, Sierra Leone

PAGDISKOBRE PA OG DUGANG
Tan- awa pa ang mahitungod sa 
panaw ni Fatu sa pagtuo, lakip 
sa dugang nga mga litrato, sa 
online o bersyon sa Gospel 
Library niini nga artikulo sa 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
121916.
Pagkat- on sa mga praktikal 
ug espirituhanong mga 
benepisyo sa pagbarug sa 
kinaugalingong paningkamot diha 
sa ChurchofJesusChrist .org/ 
self - reliance.

Pinaagi sa programa sa literasiya sa ebanghelyo, si 
Fatu nakakat- on dili lamang mobasa ug mosulat, 
apan siya usab nakat- on mahitungod sa ebang-
helyo ni Jesukristo. Sa wala pa magpasakop sa 
Simbahan, si Fatu naglisud sa pagsuporta sa iyang 
pamilya. Karon siya nakapalambo og mga kaha-
nas sa pagbarug sa kinaugalingong paningkamot 
ug nagdumala sa iyang kaugalingong negosyo sa 
paghimo ug pagpamaligya og nindot nga hinimo 
sa kamot nga mga trapo. Siya nagserbisyo usab isip 
presidente sa Relief Society sa iyang branch.
CHRISTINA SMITH, TIGLITRATO

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

Sa wala pa ko mamiyembro sa Simbahan, 
naningkamot ko sa pagpamaligya og mga 
trapo nga hinimo sa kamot, apan wala koy 
kwarta nga ipalit sa materyal. Sultihan nako 
ang mga tawo, “Kon gusto mo og trapo, pali-
ta ang materyal ug dad- a dinhi nako, dayon 
himoon kini nako alang ninyo. Mobayad mo 
nako kon kini mahuman.”

Karon nga nia ko sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw, nakat- on ako kabahin sa pagbarug sa 
kinaugalingong paningkamot. Ang Simbahan 
mitabang nako sa paglahutay sa pagkat- on sa 
pagbasa, pagsulat, pagsulti, ug sa pagsulay sa 
pagbuhat og butang alang sa akong kauga-
lingon aron mahimong makabarug sa kinau-
galingong paningkamot. Karon ako moadto 
sa shop sa mananahi ug mangayo sa sobrang 
mga tinabas nga ilang gigunting gikan sa mga 
panapton ug gibilin diha sa salog. Paliton nako 
ang mga tinabas sa gamay nga presyo ug 
gamiton kini sa paghimo og mga trapo. Karon 
mobaligya nako og mas daghan kay kaniadto.

Sukad ako miapil sa Simbahan, ang 
akong kinabuhi nausab. Milambo pag- ayo 
ang akong kinabuhi! Mapasigarbuhon ako ni 
Jesukristo ug mapasigarbuhon ako sa Iyang 
Simbahan. Mapasalamaton ako alang sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.
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Bag- ohay lang didto ko sa espirituhanong gamhanang miting sa pagpamatuod ug 
naminaw pag- ayo sa usa ka mahalaron nga sister nga mipahayag, “ako adunay 
hingpit nga kalipay tungod sa plano sa Amahan sa kaluwasan.”

Diha- diha klaro ngari nako mao ang kamatuoran nga kini nga babaye wala lamang 
mamulong og pamilyar nga mga pulong. Ang kahayag nga midan- ag sa iyang mga 
mata, ang espirituhanong maligdong tono sa iyang tingog, sa iyang hayag ug mali-
nawon nga panagway—tanan mahitungod kaniya mipamatuod sa katinuod sa unsay 
iyang gisulti. Siya napuno sa hingpit nga kalipay. Misanag kaniya ang hingpit nga kali-
pay. Sa pagkatinuod, siya nahimong mas sama sa Manluluwas ug sa pagdawat sa Iyang 
imahe diha sa iyang panagway (tan- awa sa Alma 5:14), usa ka bahin nga mahimong 
hingpit nga malipayon.

Ang Iyang pagpahayag sa hugot nga pagtuo ang nakahimo kanako sa paghinum-
dom sa mga pulong sa pipila ka pamilyar nga mga himno:

Hugot nga pagtuo huptan
Kalipay makit- an.1

Maga Santos, dali ug lihok na;
Paglakaw, magmaya. . . .
Bisan mag- antus niining panaw
Grasya matag adlaw;
Maayong maninguha ta—
Maayo rang tanan! Maayo rang tanan!” 2

Katam- is ining pulonga:
“Manunubos buhi Siya!” 3

Ni Elder  
David A. Bednar

Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 

mga Apostoles

Jesukristo   

Ang matag miyembro sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo 
kinsa naningkamot sa paghinumdom ug pagpasidungog 
sa sagradong mga pakigsaad ug nagsunod sa mga sugo 

makadawat sa gasa sa malungtarong hingpit nga kalipay.
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Ang Tinubdan sa  
Malungtarung Hingpit  

nga Kalipay
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Ug niining panahon sa Pasko, kita moawit:
“Maayong balita sa dakong kalipay nga ako modala
Kaninyo ug sa tanang katawhan.” 4

Ug
Kalipay sa kalibutan;
Moabut nang Hari! . . .
Balika sa tunog,
Balika sa tunog,
Tunog, tunog sa kalipay.5

Sukad nahimong presidente sa Ang Simbahan ni Jesu-
kristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, si Presidente 
Russell M. Nelson kanunay mipaabut og pagdapit ngadto sa 
mga tawo sa kalibutan nga naglakip sa saad sa kalipay: “Ang 
among mensahe ngadto sa kalibutan yano ug sinsero: among 
gidapit ang tanang anak sa Dios sa duha ka habig sa tabil sa 
pagduol ngadto sa ilang Manluluwas, dawata ang mga pana-
langin sa balaan nga templo, pagbaton og malungtarung hing-
pit nga kalipay, ug mahimong angayan sa kinabuhing dayon.” 6

Unsa man gayud kining hingpit nga kalipay nga atong 
gikanta ug gitudlo ug diin kita adunay obligasyon nga itan-
yag ngadto sa tanang mga tawo? Ug sa unsang paagi kini 
maangkon? Karon atong ikonsiderar ang mga tubag niining 
duha ka importanting mga pangutana.

UNSA ANG HINGPIT NGA KALIPAY?
Usa ka komon nga depenisyon sa diksyonaryo sa hingpit 

nga kalipay mao ang “usa ka pagbati sa dakong kahimuot [o] 
kalipay.” 7 Sa pagtandi, ang Giya ngadto sa mga Kasulatan 
naghulagway sa hingpit nga kalipay isip “usa ka kahimtang sa 
dakong kalipay [nga moresulta] sa matarung nga pagpuyo.” 8 
Makapahinam, ang atong panglantaw sa ebanghelyo maka-
tabang kanato nga makasabut nga ang hingpit nga kalipay 
labaw pa kaysa usa lang ka hamubo nga pagbati o sa emos-
yon; hinoon, kini mao ang usa ka espirituhanong gasa ug 
usa ka kahimtang sa pagkatawo ug pagkahimo. Tungod niini 
nga rason akong gihulagway ang sister nga mihatag sa iyang 
pagpamatuod nga puno ug nagsanag sa hingpit nga kalipay.

Isip usa ka maalamon ug mahigugmaon nga amahan, si 
Lehi mitudlo sa iyang mga anak nga ang katuyoan gayud sa 
mortal nga kinabuhi alang sa tanang tawo nga makabaton og 
hingpit nga kalipay:

“Apan tan- awa, ang tanan nga mga butang nahimo diha 
sa kaalam kaniya kinsa nasayud sa tanan nga mga butang.

“Si Adan napukan aron ang mga tawo mahimo; ug ang 
mga tawo naingon, nga unta sila makabaton og hingpit nga 
kalipay” (2 Nephi 2:24–25).

Si Adan ug Eva mi- summarize sa importante nga mga lek-
syon nga ilang nakat- unan gikan sa Amahan sa Kahangturan 
ug sa ilang kaugalingon nga kasinatian. Si Adan mipahayag 
nga, “Daygon ang ngalan sa Dios, kay tungod sa akong kala-
pasan ang akong mga mata nabuka, ug niini nga kinabuhi 
ako adunay kalipay, ug usab sa unod ako makakita sa Dios” 
(Moises 5:10).

Ug miingon si Eva, “Kon dili pa unta sa atong kalapasan 
kita dili unta makaangkon og binhi, ug dili gayud masayud 
sa maayo ug sa dautan, ug sa kalipay sa atong katubsanan, ug sa 
kinabuhi nga dayon nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan nga 
masulundon” (Moises 5:11).

Ang plano sa Amahan sa kalipay makapahimo sa Iyang 
mga anak nga makaangkon og pisikal nga lawas ug makaang-
kon og mortal nga kasinatian, sa pagpili sa matarung sa atu-
bangan sa dautan ug tintasyon, ug pagtabang sa Langitnong 
Amahan sa Iyang talagsaong plano pinaagi sa dungganan 
nga mga kaminyoon ug pagkaginikanan.9 Sa katapusan, sa 
panahon sa atong pagkabanhaw, “ang espiritu ug ang lawas 
[paga]hiusahon dili na gayud mabahin pag- usab, nga sila 
unta makadawat sa kahingpitan sa kalipay” (Doktrina ug mga 
Pakigsaad 138: 17).

SA UNSANG PAAGI ANG HINGPIT NGA KALIPAY 
MAANGKON?

Nagtuo ko nga ang kalainan tali sa matarung nga hingpit 
nga kalipay ug kalibutanong mga kalingawan mapanudloon 
ug makatabang kanato nga mas makasabut sa kinaiya sa tinu-
od nga hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay nagagi-
kan sa hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, takus sa 
pagdawat ug sa matinud- anong pagtahud sa sagradong mga 
ordinansa ug mga pakigsaad, ug maningkamot aron makabig 
pag- ayo ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang mga katuyoan. 
Ang kalingawan mao ang resulta sa “kalipay,” “malagsik [ug] 
sa kasagaran banha nga aksyon o pinulongan,” o makapahi-
muot nga lingaw- lingaw.10 Usa ka adlaw nga magsakay- sakay 
sa Disneyland makalingaw. Takus nga pagpangandam ug 
pag- apil sa ordinansa sa sakramento makapalipay.

Ang hingpit nga kalipay una sa tanan espirituhanon;  
ang kalingawan temporal. Ang hingpit nga kalipay malung-
taron, ang kalingawan temporaryo. Ang hingpit nga kali-
pay tulukibon ug bahandianon; ang kaliwangan mabaw. 
Ang hingpit nga kalipay tibuok ug kompleto; ang kalinga-
wan parsyal. Ang hingpit nga kalipay kabahin sa pagka- 
mortal ug kahangturan; ang kalingawan kabahin lamang 
sa pagka- mortal.

Unsa ka importante alang nato nga dili gayud maglibug 
o ibaylo ang malungtaron, lawom nga hingpit nga kalipay sa 
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mapahinungurong pagka- disipulo alang sa temporaryo ug 
mabaw nga kalingawan.

Ang Manunubos mao ang katapusan ug bugtong tinubdan 
sa malungtaron ug mahangturong hingpit nga kalipay. Si pro-
peta Jacob mipamatuod: “Apan, tan- awa, ang matarung, ang 
mga santos sa Usa nga Balaan sa Israel, sila kinsa nagtuo sa  
Usa nga Balaan sa Israel, sila kinsa nakaantus sa mga kasakit  
sa kalibutan, ug wala panumbalinga ang kaulaw niini, sila 
makapanunod sa gingharian sa Dios, nga giandam alang 
kanila gikan sa katukuran sa kalibutan, ug ang ilang hingpit 
nga kalipay mahingpit sa kahangturan” (2 Nephi 9:18).

ANG TINUOD NGA TINUBDAN SA KALIPAY
Tungod sa plano sa Langitnong Amahan ug sa Pag- ula 

sa Manluluwas, ang sinsero nga paghinulsol nagdapit kana-
to nga moduol ug mosalig diha ni Jesukristo, ang tinuod 
nga tinubdan sa hingpit nga kalipay. Palihug hunahunaa 
og maayo ang tubag sa mga katawhan ni Haring Benja-
min sa iyang mga pagtulun- an mahitungod sa Pag- ula sa 
Manluluwas:

“Ug karon, nahinabo nga si hari Benjamin mihimo og pag-
tapos sa iyang pakigpulong sa mga pulong diin gisulti ngadto 
kaniya pinaagi sa usa ka anghel sa Ginoo, nga siya mitan- aw 
libut sa pundok sa mga katawhan, ug tan- awa sila nangatum-
ba sa yuta, kay ang kahadlok sa Ginoo miabut kanila.

Tungod sa Pag- ula 
sa Manluluwas, ang 
mga hagit ug kasakit 

nagdapit kanato sa 
pagbayaw sa atong 

mga mata ngadto ni 
Jesukristo, ang tinuod 

nga tinubdan sa 
hingpit nga kalipay.

SI
YA

 M
IAY

O
 K

AN
ILA

NG
 TA

NA
N,

 N
I M

IC
H

AE
L 

M
AL

M



22 L i a h o n a

“Ug sila nagsud- ong diha sa ilang mga 
kaugalingon nga kalibutanon nga kahimtang, 
gani ubos kay sa abug sa yuta. Ug silang tanan 
misinggit og kusog uban sa usa ka tingog, nag- 
ingon: O kaloy- i, ug dihogi sa inula nga dugo 
ni Kristo nga kami mahimo nga makadawat sa 
kapasayloan sa among mga sala, ug ang among 
mga kasingkasing mahimo nga putli; kay kami 
mituo kang Jesukristo, ang anak sa Dios, kinsa 
milalang sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga 
mga butang; kinsa manaog nganhi taliwala sa 
mga katawhan.

“Ug nahinabo nga human sila makapamulong 
niini nga mga pulong ang Espiritu sa Ginoo 
midangat diha kanila, ug sila napuno sa hingpit 
nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka 
kapasayloan sa ilang mga sala, ug nagbaton og 
kalinaw sa ilang tanlag, tungod sa naghingapin 
nga hugot nga pagtuo diin sila aduna diha kang 
Jesukristo kinsa moanhi,” (Mosiah 4:1–3).

Tungod sa plano sa Langitnong Amahan ug 
sa Pag- ula sa Manluluwas, ang pagkamasulun-
don nagdapit kanato sa pagsunod ni Jesukristo, 
ang tinuod nga tinubdan sa hingpit nga kalipay. 
Ang Manluluwas mipahayag ngadto sa Iyang 
mga disipulo:

“Kon tumanon ninyo ang akong sugo, maga-
pabilin kamo sa akong gugma; maingon nga 
gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan ug 
nagapabilin ako diha sa iyang gugma.

“Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron 
ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo, ug 
ang inyong kalipay mamahingpit ” ( Juan 15:10–11).

“Ug walay tawo nga makadawat sa usa ka 
kahingpitan hangtud nga siya maghupot sa 
iyang mga sugo.

“Siya nga maghupot sa iyang mga sugo maka-
dawat og kamatuoran ug kahayag, hangtud siya 
pagahimayaon diha sa kamatuoran ug masayud 
sa tanan nga mga butang” (Doktrina ug mga 
Pakigsaad 93: 27–28).

Tungod sa plano sa Langitnong Amahan 
ug sa Pag- ula sa Manluluwas, ang pagserbisyo 
nagdapit kanato sa pagsunod sa kinaiya ni Jesu-
kristo, ang tinuod nga tinubdan sa hingpit nga 
kalipay. Bag- o nakong nabasa ang pamahayag ni 
Kevin J Worthen, presidente sa Brigham Young 
University, mahitungod sa tumang hingpit nga 
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kalipay. Siya miingon, “Ako mianhi 
aron motuo nga usa ka sukod sa 
atong mahangturong pag- uswag 
mao kon unsa ka dako sa hingpit nga 
kalipay ang atong makuha gikan sa 
pagserbisyo.” 11

Si Alma ang Batan- on misulti  
sa iyang anak nga si Helaman: “Ako 
naghago sa walay paghunong, nga ako 
makakabig og mga kalag ngadto sa 
paghinulsol; nga ako makadala kanila 
sa pagtilaw sa hilabihan nga kalipay diin 
ako mitilaw; nga sila unta usab matawo 
sa Dios, ug mapuno sa Espiritu Santo” 
(Alma 36:24).

Hinumdumi ang kalipay ni Ammon 
samtang siya misaysay sa iyang misyonaryo nga buhat taliwa-
la sa mga Lamanite:

“Tan- awa, ang akong hingpit nga kalipay napuno, oo, ang 
akong kasingkasing tugob sa hingpit nga kalipay, ug ako malipay 
diha sa akong Dios. . . .

“Tan- awa, pila ka libo sa atong mga kaigsoonan nga siya 
mibuhi gikan sa mga kasakit sa impyerno; ug sila gidala 
sa pag- awit sa matubsanon nga gugma, ug kini tungod sa 
gahum sa iyang pulong nga ania kanato, busa kita wala bay 
dako nga katarungan sa paglipay ? . . .

“. . . Karon kini mao ang akong hingpit nga kalipay, ug ang 
akong dako nga pagpasalamat; oo, ug ako mohatag og mga 
pasalamat ngadto sa akong Dios sa kahangturan” (Alma 
26:11, 13, 37).

Tungod sa plano sa Langitnong Amahan ug sa Pag- ula 
sa Manluluwas, ang mga hagit ug kasakit nagdapit kanato sa 
pagbayaw sa atong mga mata (tan- awa sa Isaias 40: 26; Salmo 
123:1–2) ngadto ni Jesukristo, ang tinuod nga tinubdan sa 
hingpit nga kalipay. Ang bililhong panan- awon nga gihatag 
pinaagi sa gipahiuli nga ebanghelyo nagtugot kanato nga 
makakat- on sa mga leksyon nga nag- andam kanato alang sa 
kahangturan pinaagi sa mga kalisdanan sa pagka- mortal. Ang 
atong mga pag- antus ug dili maayong panghitabo “mabuntog 
diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo” (Alma 31:38) ug nagpa-
hinungod alang sa atong kaayohan. (tan- awa sa 2 Nephi 2:2), 
“nga ang [atong] binuhatan mahimo unta nga kaayohan sa 
[atong] kalag.” (2 Nephi 32:9). Sa ingon ang hingpit nga kali-
pay molahutay sa mga panahon ug pinaagi sa mga kasinatian 
nga maayo ug dautan tungod sa atong kahibalo sa plano sa 
Amahan ug sa Pag- ula sa Manluluwas.

Ang pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, paghinulsol, 
pagkamasulundon, pagserbisyo, ug usa ka panglantaw sa 

ebanghelyo mahitungod sa mga pagsu-
lay nga atong masinati sa pagka- mortal 
ang tanan nagdapit nato sa pagduol 
ngadto sa tinubdan sa malungtarung 
hingpit nga kalipay—nga Si Jesukristo. 
Dapiton ko kamo sa pag- ila, sa pagtu-
on ug mainampoong mamalandong sa 
dugang nga mga baruganan nga maka-
pahimo nato nga makadawat niining  
importante nga espirituhanong gasa  
sa hingpit nga kalipay.

USA KA HINGPIT NGA KALIPAY 
NGA SAAD

Ang malungtarung hingpit nga 
kalipay dili usa ka panalangin nga 

gireserba sa pipila ka pinili. Hinoon, ang matag miyembro 
sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo nga naningkamot sa 
paghinumdom ug motahud sa sagradong mga pakigsaad ug 
mosunod sa mga sugo makadawat niini nga gasa, sumala sa 
kabubut- on ug tayming sa Dios. Niining panahon sa Pasko, 
hinaut nga ang matag usa nato maningkamot sa pagpasala-
mat sa hingpit sa langitnon nga gasa sa hingpit nga kalipay. 
Samtang ato kining buhaton, kita magsugod nga makakita 
og bag- ong panan- awon ug makadungog sama sa “Santos, 
mga anghel mag- awit,” samtang atong “balika[n] ang tunog” 
ug “simbahon gyud ang Dios.” 12

Akong ideklarar ang akong pagsaksi sa buhing reyalidad 
ug pagkabalaan ni Ginoong Jesukristo. Malipayon akong 
mopahayag sa akong sigurado nga pagsaksi sa buhing reyali-
dad ug pagkabalaan ni Ginoong Jesukristo. ◼
Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpulong, “That They Might Have Joy,” 
gihatag didto sa Brigham Young University niadtong Disyembre 4, 2018.
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Ang Pagpangita sa 
KALIPAY
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Ni David Dickson
Mga Magasin sa Simbahan

T unga- tunga kadto sa kagabhion. Mikalit pagbuka ang akong mga mata sa 
dihang naputol ang akong walay klaro nga pagkatulog. “Ayaw intawon,” nag- 
ampo ko. “Dili na usab.”

Apan ang pagkurog nagsugod diha- diha dayon. Ang akong lawas nagsu-
god sa pagkurog nga makahadlok makalibug ug kahibulongan samtang nagkaluya, 
ang akong tibuok lawas nagsugod sa pag- uknol- uknol ingon og giataki. Ang akong 
mga kamot ug tiil miinit gikan sa wala makita nga tinubdan. Ang akong asawa dali 
nga mipukaw nako ug hugot nga migakos nako, misiguro nako sa iyang mahilom nga 
presensya.

Dili nako mahanduraw nga nagmalipayon, bisan og ako ingon og nagmalipayon 
kanunay kaniadto.

Kon ako adunay pangutana nianang mangitngit nga kagabhion—gawas sa maghu-
nahuna kon unsay nahitabo sa akong lawas (nga akong nakat- unan sa wala madugay) 
—mao ang pagpangutana ngano nga ako mibati nga dili malipayon sa dihang ako 
naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Anaay daghang potensyal nga mga babag sa kalipay. Ang pagkadautan usa gayud 
niini (tan- awa sa Alma 41: 10). Apan bisan sa mga matinud- anon, ang kalipay usahay 
dili maangkon.

Kitang tanan adunay mga higayon nga kinahanglang makadungog nga ang mali-
payong mga panahon umaabut. Tingali kamo nagpuyo niini karon. Kon mao, palihug 
tuguti ako sa pagsulti uban ang kamatinuoron nga ang mahayag nga mga adlaw nag-
padulong na kaninyo. Manghinaut ko nga kamo magpadayon sa pagbasa sa artikulo sa 
dili pa mosalikway sa kinatibuk- ang pamahayag nga dili maalamon ug yano ra.

Nagtuo gyud ko, bisan unsay inyong giagian, nga ang mas dakong kalipay inyong 
maangkon.

Palihug tuguti ako sa pagpasabut kon ngano.

Unsa Ang Kalipay?
Unsa man diay ang kalipay? Mao ba kini ang pagbati nga inyong makuha kon 

dunay mobutang og paborito nga pagkaon sa inyong balon? Tubo ba kini sa sweldo? 
Pakigminyo ba sa inyong mahangturong kauban? Mibati nga nalimpyohan gikan sa 
sala pinaagi sa gahum sa Pag- ula ni Jesukristo?

Mao ba kana ang tanan?

Nagsunod ko sa ebanghelyo.  
Ngano nga ang kalipay sa  

gihapon lisud?
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Kini nga panaghisgutan motan- aw kon unsay ikatudlo 
kanato sa ebanghelyo mahitungod sa kalipay, ingon man 
usab sa psychological science. Sa pahina 18 niini nga isyu, si 
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha Ka mga 
Apostoles nagtudlo kanato sa kritikal nga mga kamatuoran 
nga ang tinuod nga kalipay usa ka kinabuhi nga nakasentro 
kang Jesukristo.

Sa samang paagi, si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa 
Napulog Duha Ka mga Apostoles mitudlo: “Ang kinahingpi-
tang kalipay, tinuod nga kalinaw, ug gani ang daw scriptural 
nga kalipay una sa tanan, ug hangtud sa hangtud hikaplagan 
pinaagi sa pagpakabuhi sa ebanghelyo ni Jesukristo. Daghan 
pang pilosopiya ug mga sistema mahitungod sa gituohan ang 
gipangsulayan. Sa pagkatinuod, daw tukma ang pag- ingon 
nga hapit tanan nga ubang pilosopiya ug sistema gisulayan  
na sulod sa mga siglo sa kasaysayan.” 1

Kon ang tanang ubang pilosopiya nasulayan na, ang usa 
ka kompleto nga lista imposible nga malakip. Bisan pa niana, 
atong ikonsiderar ang pipila ka kalibutanon nga mga istorya 
kalabut kon unsaon nga magmalipayon.

Sumala sa kalibutan, ang malungtarung kalipay makapla-
gan pinaagi sa:

•  Pagkab- ot sa pinansyal nga kauswagan, ilabi na kon kini 
mao ang labaw pa kaysa niadtong naglibut kaninyo.

•  Pagkainila.
•  Pagpuyo og kinabuhi sa kasayon, kalingawan, ug 

kahinam.
•  Pagbiyahe kanunay ug pagsinati gayud sa daghang mga 

kahibulongan sa kalibutan.
•  Pagkab- ot sa usa ka posisyon sa gahum o awtoridad sa 

inyong propesyon, sa komunidad, o sa bisan unsa nga 
sitwasyon.

•  Pag- usab sa inyong lawas aron makita sa piho nga paagi.

Unsa ang komon niining nagkalain- laing mga estratehiya? 
Usa ka butang, kining tanan may kalabutan sa sirkumstan-
sya. Apan sama sa gitudlo ni Presidente Russell M. Nelson, 
“Ang kalipay nga atong gibati dili kaayo konektado sa mga 
sirkumstansya sa atong kinabuhi apan konektado kaayo sa 
gitutokan sa atong kinabuhi.” 2

Usab, unsa ang atong tutukan aron makita kanang hingpit 
nga kalipay? Si Presidente Nelson mitudlo, “Alang sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, si Jesukristo mao ang hingpit 
nga kalipay!” 3

Ang hingpit nga kalipay dili usa ka emosyon nga dili 
lamang maayo nga kon makuha ninyo kini. Dili, si Presidente 
Nelson mihulagway sa hingpit nga kalipay isip “usa ka baru-
ganan nga mahinungdanon sa atong espirituhanon nga 
pagsugakod.” 4

Busa ang hingpit nga kalipay klarong bili sa mga  
pakigbisog. Ug kadaghanan nato andam nga mobuhat niini.  
Nan, ngano, nga daghan kaayo—lakip ang mga matarung—
nagpadayon nga manlimbasug?

Usa ka butang, kana nga panglimbasug mao ang hinungdan 
nganong ania kita dinhi.

Ania aron Molambo
Usahay maghunahuna kita sa kalipay isip usa ka kinabuhi 

nga walay problema o mga kalisud. Hinoon, ang kinabuhi 
nga walay panglimbasug dili makahatag nato sa kalamboan 
nga maoy atong gianhi aron masinati.

Si Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles mitudlo:

“Ang kinabuhi sa usa ka tawo . . . dili mahimong magdu-
ngan nga puno sa hugot nga pagtuo ug walay kahasol. . . .

“. . . Unsaon ninyo ug nako nga makapaabut nga makasi-
nati og sayon ug malipayon nga kinabuhi, ingon og mosulti, 
‘Ginoo, hatagi ako og kasinatian, apan dili pagbangutan, dili 
kasubo, dili kasakit, dili oposisyon, dili pagbudhi, ug labi 
na nga dili isalikway. Ipalayo gikan kanako, Ginoo, kadtong 
tanang mga kasinatian nga nakapahimo Kanimo unsa Ikaw 
karon! Dayon paanhaa ako ug papuy- a uban Kanimo ug 
hingpit nga makigbahin sa Imong hingpit nga kalipay!’” 5

Klaro nga kita nagkinahanglan og panglimbasug sa kina-
buhi aron molambo, ug ang pagkamatarung dili makapalikay 
sa pag- antus. Susiha ang kinabuhi ni Joseph Smith, Job, sa 
mga katawhan ni Alma, ug ilabi na sa atong Manluluwas nga 
si Jesukristo.6

Dili, ang matarung nga pagpuyo dili moluwas kanato gikan 
sa tanan nga mga kasamok ug mga pagsulay. Walay usa nga 
maluwas. Apan makalaum usab kamo sa tabang ug pag- ayo sa 
Dios (tan- awa sa Alma 36: 3, 27). Si Elder Neil L. Andersen sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo, “Alang 
kaninyo, ang mga matarung, ang Tig- ayo sa atong mga kalag, 
sa Iyang panahon ug sa Iyang paagi, moayo sa inyong tanan 
nga mga samad.” 7

Kon gibati ninyo nga nasamdan, ang pagkaayo makab- ot 
ra. Niana kamo mahimong makasiguro (tan- awa sa Mosiah 
14:4–5).

Kalipay ug mga Genetic
Usa ka butang nga ikonsiderar og sayo: ang pagsiksik nag-

pakita nga ang importante nga bahin sa atong normal nga 
kinaiya, mental nga kahimsog ug tukmang kalipay kabahin 
sa inadlaw- adlaw nga kalihokan mahimong maimpluwensya 
sa mga genetic.

Dili tanan ang adunay samang lawas matang o kolor sa 
buhok. Sa samang paagi, dili tanan adunay samang natural 
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nga malipayon nga kinaiya. Apan usa lamang kana ka  
piraso sa puzzle.

Ang propesor sa Brigham Young University nga si  
Hank Smith misulat, “Unsa kaha kon nahitabo nga  
imong genetic naghatag nimo og daghang dili maayo  
sa kinabuhi? Nagpasabut ba kana nga kamo wala nay  
mahimo—nga dili gayud kamo magmalipayon ug kamo  
wala nay mahimo mahitungod niini? Siyempre dili. . . .  
Kon ang mga kemikal sa inyong utok wala lang maglihok  

sa paagi nga sila maglihok tungod sa napanunod nga  
mga kalagmitan (nailhan usab nga depresyon, kabalaka, 
uban pa), adunay mga tambal ug mga binuhatan nga  
makadala niadto nga mga kemikal ngadto sa mahimsog  
nga mga lebel.” 8

Atong susihon ang pipila ka mga tinuyo nga mga estrate-
hiya—ang uban gikan sa ebanghelyo, ug ang uban gikan sa 
pagtuon sa siyensya—nga makapalambo sa atong mga oportu-
nidad alang sa kalipay.

Estratehiya 1: Sunda ang Ebanghelyo
Sama sa gitudlo ni Presidente Nelson, Elder Holland ug 

Elder Bednar, ug sa uban, ang tinuod nga kalipay nagagikan 
sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Jesukristo 
usab gipasabut isip ang “plano sa kalipay” (tan- awa sa Alma 
42:8). Ang mga kasulatan puno sa mga tambag mahitungod 
sa pagkamatarung nga gikinahanglan alang sa tinuod nga 
kalipay (tan- awa sa 2 Nephi 2:13 ug Mosiah 2:41 alang sa 
duha ka mga ehemplo sa daghan).

Kini yano, kini gamhanan, ug kini sukaranan. Madasi-
gong pagdawat ug pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo 
mao ang labing importante nga lakang nga inyong mahimo 
sa pagpangita og mas dakong kalipay niini nga kinabuhi ug 
sa kinabuhi nga moabut.

Estratehiya 2: Mogahin sa Inyong Adlaw nga “Moapil sa Maayo nga Katuyoan” (Doktrina ug mga Pakigsaad 58:27)
Ang pagpanunod og usa ka swerte nga nagtugot kaninyo sa pagpahayahay sa baybayon sa kahangturan sigurado nga maka-

daot sa inyong kalipay—bisan og ang kalibutanong pangatarungan nagsulti og lahi. Ang kamatuoran mao, kita kinahanglang 
magpabiling moapil sa makahuluganong buhat aron magmalipayon.

“Si Franklin D. Roosevelt husto: ‘Ang Kalipay wala mag- agad sa pagpanag- iya sa salapi; anaa kini sa hingpit nga kalipay sa 
kalampusan, diha ang kahinam sa mamugnaong mga paningkamot.’” 9

Makahuluganon nga buhat makamugna og katagbawan nga dili nato makuha sa bisan unsa nga paagi.
Si Elder Ulisses Soares sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo nga “ang pagkab- ut og kalipay sa kasagaran 

naglakip sa mapadayunong paningkamot alang sa usa ka butang nga mas importante sa kinabuhi.” 10 Ang maong makahuluga-
nong buhat mahimong molapas sa usa ka matang sa trabaho o panarbaho. Kini naglakip sa pag- atiman sa mga bata, pagserbis-
yo sa Simbahan, o pagboluntaryo sa imong panahon ug mga talento.

SIYAM KA MGA ESTRATEHIYA SA MALIPAYON NGA MGA TAWO
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Estratehiya 3: Mopili sa Pagpasalamat
Ang gahum sa pagpili nga magpuyo uban sa pasalamat 

makapausab kaayo sa inadlaw- adlaw nga panghunahuna  
nga sa kasagaran gipasabut isip usa ka paagi sa “pag- usab  
sa inyong panghunahuna.”

Magpakatinuod kita—bisan kon maayo ra og dagan  
ang kinabuhi, ang matulisukon nga mata makakita  
gihapon og butang nga ila pa nga ikareklamo. Ang 
kaatbang, hinoon, tinuod usab: bisan unsa pa kalisud 
ang mga butang, kita kanunay makakita og butang nga 
kapasalamatan.

Ug niana adunay maanindot nga butang nga mahitabo.
Ania ang usa ka yano apan gamhanan nga eksperimento: 

sulayi ang paghimo og journal sa pasalamat. Matag adlaw 
sulod sa dili mominos tulo ka semana, isulat ang tulo ka 
butang nga kamo mapasalamaton alang niana nga nahitabo 
nianang adlawa. Agig dugang, pagdugang lang og pipila ka 
daghang butang nga kamo mapasalamaton sama sa mga 
bulak, pamilya, o pagkaon.

Sa dili madugay inyong makita nga dili lang mas sayon 
ninyo mamatikdan kadtong mga butanga nga inyong madu-
gang sa inyong lista, apan makasugod kamo sa pagpaabut 
nga kini makit- an. Ang pagpakabuhi nga mas mapasalama-
ton makatabang ninyo nga mas makakaplag og kalipay sa 
inyong mga sirkumstansya karon, nga adunay importante  
ug direkta nga epekto sa inyong kalipay.11

Ang Forbes nga magasin mireport, “Ang pag- ugmad og 
pasalamat walay gasto ug kini dili magkinahanglan og dag-
hang panahon, apan ang mga benepisyo daghan.” 12

Unsay inyong pasalamatan karon?

Estratehiya 4: Mogahin og Panahon sa Gawas
Ang paggahin og panahon sa gawas, ilabi na sa kinaiya-

han, nagtanyag sa tanang matang sa mga kaayohan, sama 
sa pagpagaan sa kabug- at ug ang gikusgon sa pagpitik sa 
kasingkasing, o paghawan sa inyong mga hunahuna.

Ang Time nga magasin mireport sa usa ka pagtuon sa 
abilidad sa kinaiyahan sa pagpalagsik kanato. Sumala sa 
pagtuon, “Ang mga tawo nagsugod sa pagbati nga pisikal 
nga milagsik human lang sa 15 minutos sa paglingkod sa 
gawas diha sa parke ug lasang.” 13

Lisud nga mobati og kalipay kon kita kanunay nga 
mobati nga gikapoy ug nabug- atan. Sulayi ang pag- adto sa 
gawas sulod sa tunga sa oras o kasagaran sa semana, kon 
kamo makahimo nga sobra pa mas maayo. Nganong dili 
mogawas ug motagamtam niini og gamay sa kanunay?
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Estratehiya 5: Limitahan ang Panahon sa Screen
Ang pagsige og atubang sa screen dili makaayo sa atong kalipay. Ang panahon nga inyong gigahin sa pagtutok sa TV screen, 

computer, tablet, o telepono magkadaghan ug adunay negatibo nga epekto sa atong mental nga kahimsog, ilabi na kon kini 
kabahin sa social media. Ang labing halinon nga tagsulat nga si Jean M. Twenge, kinsa nagtuon pag- ayo niini nga hilisgutan 
mipasabut: “Kon ang mga [tawo] magsige og tan- aw sa mga screen, mas adunay report sa mga simtoma sa depresyon.” 14

Si Presidente Nelson miingon, “Apan kon mas tagdon ninyo ang mga post sa social media kay sa mga paghunghong sa 
Espiritu, niana gibutang ninyo ang inyong kaugalingon sa espiritwal nga peligro—ingon man ang peligro nga makasinati og 
grabing kamingaw ug kasubo.” 15

Busa padayon, hatagi ang inyong kaugalingon og panahon nga layo gikan sa inyong mga screen. Inyong pasalamatan ang 
inyong kaugalingon unya.

Estratehiya 6: Pag- focus
Kon kamo tawo, dunay 100 ka porsyento nga kahigayunan 

nga kamo nakasulti o nakabuhat og butang nga nanghinaut 
mo nga wala unta mabuhat. Kasagaran, nahitabo sa kadag-
hang butang. Unsa ang nakaapan, mao ang kanunay nga 
paghinumdom sa mga tawo sa maong mga hitabo diha sa 
ilang hunahuna.

Ang tagsulat nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga si 
John Bytheway nagsulat mahitungod sa mga problema 
kanunay nga paghunahuna sa milabayng mga panghitabo: 
“Ang miserable nga mga tawo adunay basurahan nga puno 
sa milabayng mga kasaypanan. Matag adlaw sila maghuna-
huna kanunay sa ilang mga pagmahay ug bation pag- usab 
ang ilang kasubo. Kanunay silang maghisgot ‘unsa untay 
akong nabuhat,’ ‘unsa untay akong gipili nga buhaton,’ 
‘Nganong wala man to nako buhata?’ ug ‘Kon mao pa 
lamang.’ Wala sila maghunahuna unsay ilang buhaton sa 
umaabut tungod kay dili sila makahunong sa paghunahuna 
unsay nahitabo kaniadto.” 16

Nagsulat usab siya kabahin sa susama nga problema sa 
paghunahuna pag- ayo sa umaabut: “Ang mga tawo nga 
miserable mangita og mga kalihokan sa gawas aron sila mag-
malipayon. ‘Kon ako mogradwar na, magmalipayon na ko.’ 
Human sila makagradwar, sila moingon, ‘Nan, inig ka tra-
baho nako, malipayon na ko.’ Human sila makatrabaho, sila 
moingon, ‘Okay, inig ka minyo nako, malipayon na ko.’ . . . 
Kon kamo determinado nga mahimong miserable, nan huna-
hunaa ang kinabuhi isip usa ka kwarto nga hulatanan, ug ang 
kalipay isip inyong doktor.” 17

Kita may kalagmitan nga makakaplag og dakong kalipay 
ug kaayohan kon kita magpuyo ug magtutok unsay nahitabo 
sa atong kinabuhi karon.

Sa mental nga kahimsog ug mga eksperto sa psychiatry, 
ang termino nga “paghunahuna” mao ang usa ka minubo 
nga paagi sa paghulagway sa hingpit nga pag- apil sa unsay 
kasamtangang nahitabo.

Ang mga eksperto sa mental nga kahimsog nagtambag, 
“Ang kahadlok ug pagduha- duha mahitungod sa nangagi 
ug sa umaabut makapalisud sa hingpit nga pagtagamtam sa 
kasamtangan.” 18

Aniay pipila ka mga pamaagi sa pagpraktis sa pagpuyo 
uban sa paghunahuna:

1.  Paghimo og journal sa pasalamat (tan- awa sa estratehiya 
3 sa ibabaw), ilabi na sa paglista sa pipila ka butang nga 
kamo mapasalamaton gikan nianang adlawa.

2.  Paggahin og panahon sa pagpamalandong matag 
adlaw. Pangita og malinawon nga dapit sa paglingkod 
nga walay makabalda. Piyonga ang inyong mga mata 
ug hatagi og pagtagad ang inyong pagginhawa. Kon 
ang mga hunahuna moabut, dawata kini, i- release 
kini, dayon balik ngadto sa pagtutok sa inyong ginin-
hawa. Kini morag lain paminawon, apan kini usa ka 
importante nga pagbansay sa hunahuna sa pagtutok 
sa kasamtangan.

3.  Paghatag og pagtagad sa matag adlaw nga mga bulu-
haton nga normal ninyong buhaton bisan dili maghu-
nahuna, sama sa paghugas sa mga plato, pagdrayb, o 
bisan sa pagkaon. Batyagi ang sabunon nga tubig sa 
inyong mga kamot. Obserbahi ang mga kahoy, mga 
tawo, ug mga gambalay samtang kamo magdrayb. 
Tagamtama ang pagtilaw ug pamatia ang matag 
ingkib.

4.  Pag- ampo aron makabantay sa mga tawo nga nagkina-
hanglan sa inyong tabang nianang adlaw. Dayon banta-
yi pag- ayo ug pag- andam sa paglihok.

5.  Usba ang inyong mga naandan nga mga buhat matag 
karon ug unya ug sinatia ang bag- ong rota pauli, ang 
dili sinati nga paghan- ay sa lahi nga tindahan, o pag- 
usab sa inyong naandan nga mga kalihokan sa gabii.
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Estratehiya 7: Inter- aksyon sa Uban
Kabahin sa kalipay ug kinatibuk- ang kahimsog, ang pagtu-

tok sa makahuluganong mga relasyon importante.
Si Emma Seppälä, PhD, misulat nga ang “lig- ong sosyal 

nga koneksyon:

• mosangpot ngadto sa 50% nga dugang kahigayunan sa 
taas nga kinabuhi

• molig- on sa inyong immune system . . .
•  motabang kaninyo nga mamaayo og dali gikan sa sakit.”

Siya mipadayon, “Ang mga tawo kinsa mobati nga may 
koneksyon sa uban dunay ubos nga lebel sa kabalaka ug 
depresyon.” 19

Kon kabahin sa makahuluganon nga mga relasyon, ang 
pipila ka suod nga mga relasyon tingali mas maayo pa kay 
sa daghang taphaw nga mga relasyon. Dili kita mag- iskedyul 
og daghan kaayo sa atong libreng panahon uban sa kanunay 

nga sosyal nga mga kalihokan, apan kita nagkinahanglan 
gayud kaayo og koneksyon sa mga tawo. Bisan maulawon 
nga matang sa personalidad, adunay daghang paagi sa pag-
palambo sa mga koneksyon sa inyong pundok sa mga higala 
ug pamilya.

Kabahin sa pamilya, si Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa makausa mitudlo, “Sa 
mga relasyon sa pamilya ang gugma gi- spelling og p- a- n- a- h- o- n, 
panahon.” 20

Tungod kay nakahatag na kamo sa inyong kaugalingon 
og dugang panahon pinaagi sa pagpakunhod sa paggamit 
sa screen (sama sa akong giawhag kaninyo), hunahunaa ang 
pagpuli sa pipila niini sa mga inter- aksyon sa uban sa mga 
tawo. Ang pagpangalagad nga pagbisita, mga liga sa sport, 
pundok nga nagkolekta og mga stamp . . . o bisan unsang 
butang nga nagtugot kaninyo sa pagkonektar ngadto sa uban 
makatabang sa pagpalambo sa inyong kalipay ug kaayohan.

Estratehiya 8: Atimana ang Inyong Templo
Ang paghatag sa inyong lawas og kalidad sa pagkatulog, husto nga 

nutrisyon, ug igong ehersisyo makahatag og dakong kalipay. Ang atong 
mga emosyon nakasentro sa atong mga utok, nga, sama sa ubang organ 
diha sa inyong lawas, makabenepisyo og dako sa mga buhat sa maayong 
panglawas.

Ang mga lakang sa pagpalambo sa inyong pisikal nga kahimsog nag-
lakip sa pagpalambo sa inyong utok, nga kabahin sa inyong pisikal nga 
lawas. Makatabang kini kaninyo sa paghunahuna og klaro, mas andam sa 
pagtutok, ug pagkontrolar sa inyong mga emosyon.

Uban sa mga gawi sa panglawas, usa ka maayo nga sumbanan mao ang 
pagsugod og hinay ug paghimo og kausaban matag karon ug unya. Sugdi 
sa gagmay nga mga butang sama sa paglakaw-lakaw o pagpalambo sa 
inyong gikaon, kon posible.

Estratehiya 9: Tutuki ang Panginahanglan sa Uban
Ang miaging walo ka estratehiya ingon og mas klaro kay sa niini nga katapusan, apan sa kasagaran makita ang kalipay kon 

kamo wala direktang magtutok niini.
Si Elder Holland mitudlo: “Ang kalipay dili sayon nga pangitaon nga madiretso lang sa pag- angkon. Idlas kaayo kini sa kasa-

garan, kadiyot ra kaayo, lisud kaayo mabantayan. Kon wala ka pa makakat- on niini, makat- unan ra nimo kini sa mga katuigang 
moabut nga sa kadaghanang panahon ang kalipay moabut sa panahon nga wala kaayo nato dahuma, sa panahon nga nagkapuli-
ki kita sa mga buluhaton. Ang pagkamalipayon daw kanunay nga usa ka bunga gikan sa ubang mga paningkamot.” 21

Kutob sa mahimo, buhata ang tanan nga posible aron makaugmad og mga paagi ug mga kinaiya alang sa kalipay. Human 
sa paghimo sa tanan natong mahimo, panahon na nga motutok sa ubang tawo ug tugutan ang kalipay nga mangita kanato 
samtang kita maningkamot sa pagtabang sa uban.
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Kalipay ug Sakit sa Panghunahuna
Kon kabahin sa medikal nga kondisyon sama sa depres-

yon ug kabalaka, ang kalipay mahimong komplikado nga 
butang. Ang pangurog sa lawom nga gabii nga akong gihis-
gutan sa sayo pa nahimong mga simtoma sa kabalaka tungod 
sa klinikal nga depresyon.

Sa akong kinabuhi, sa dihang ako napuno sa negatibo 
nga mga hunahuna ug sa kawalay kasiguroan kana mao ang 
klinikal nga depresyon, dili na ako “makapili nga mobati og 
kalipay” kay sa pagpili sa akong gitas- on o kolor sa mata.

Hinoon unsa ang akong kanunay nga mapili, mao ang 
pagpakig- away batok sa kangitngit. Makapangayo ko og 
tabang sa Dios. Akong magamit ang tanang mga himan nga 
akong magamit, gikan sa hugot nga pagtuo ug pag- ampo og 
ngadto sa modernong medisina.

Alang kanako, ang paggawas nga malampuson gikan sa 
mga yugto sa depresyon sa milabay nga katuigan naglakip 
sa paggamit sa daghang mga paagi. Kinahanglan nakong 
atimanon ang akong pisikal nga kahimsog (pag- ehersisyo, 
nutrisyon, pagkatulog), ang akong medikal nga kahimsog 
(tambal, bitamina, pagkonsulta sa mga doktor), ang akong 
emosyonal nga kahimsog (pagpatambag, pagkonektar sa 
uban), ug ang akong espiritwal nga panglawas (pag- ampo, 
pagtuon sa kasulatan, pagserbisyo sa Simbahan, panahon sa 
templo) sa balanse nga paagi.

Bisan pa sa akong nasinati nga mga masulub- on nga 
panahon sa milabayng katuigan gikan sa depresyon, ako 
napanalanginan nga makasinati og kalipay ug pagkapositibo 
kadaghanan sa mga panahon! Mibati ko alang kaninyo nga 
mas grabe ug mas makanunayong naapektuhan sa sakit sa 
panghunahuna kay kanako, apan bisan alang kaninyo, nag-
tuo ko nga ang Prinsipe sa Kalinaw moayo sa inyong tanan 
nga mga kasub- anan (tan- awa sa Juan 14:27).

Ang depresyon nagsulti og daghang mga bakak kabahin 
sa kalipay. Gibati nila nga wala nay kalamboan ang mga 
butang. Usa ka gamhanan nga paagi sa pagsalikway niining 
piho nga bakak—alang kanako, sa dili mominos—makita sa 
akong paborito nga himno, “Akong Kalag, Magmalinawon.”

Akong kalag magmalinawon ka
Dios mogiya sa kaugmaon ta.
Ayaw ipatarug paglaum mo;
Napadayag tanang misteryo.22

Maanindot nga mga kamatuoran, dili ba? Samtang ako 
nahinumdom sa akong kinabuhi, wala koy pagduha- duha 
nga ang Dios mipanalangin, milig- on, ug migiya kanako sa 
pagpadayon. Sa ingon, nasayud ko nga Siya anaa alang kana-
ko sa umaabut, sama nga ako nasayud nga ang Dios mogiya 
kaninyo sa inyong dalan ngadto sa malipayong mga adlaw.

Pinaagi Kaniya, ang inyong kalipay sa umaabut mahimo 
nga hingpit. ◼
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M G A  T I N G O G  S A  M G A  S A N T O S  
S A  U L A H I N G  M G A  A D L A W

sa pagbira sa iyang tiil. Ang delikado 
nga belen sa pasko nahagbong gikan sa 
bato ngadto sa pula nga bika sa ubos, 
nangabuak.

Nagdali si Mama padulong sa sala. 
Sa dihang nakita niya kon unsa ang 
nahitabo, nakahilak siya ug misulod sa 
iyang kwarto. Nasayud siya nga kadto 
aksidente, apan ang kadaut nahimo na.

Nianang pagkagabii, sa dihang 
naghigda na kaming tanan, si Papa 
mikuha og dustpan ug silhig ug mai-
nampingong misilhig sa nabuak nga 
mga piraso. Dayon siya wala matulog 
nga nagpapilit sa mga piraso.

Ang belen sa pasko makita nga 
dunay mga buak. Ang baka nawala ang 
dunggan. Ang usa sa mago nawad- an 
og piraso sa iyang nawong. Ang usa sa 
magbalantay mas daghan og papilit kay 

Isip usa ka bata, maghinam- hinam ko 
alang sa Pasko. Sa dihang si Mama 

mipagawas sa mga kahon sa dekoras-
yon, ang akong lima ka igsoong lalaki 
ug ako nasayud nga nagsugod na ang 
Pasko. Kanunay namong ipahimutang 
ang christmas tree isip pamilya. Naka-
hinumdom gihapon ko sa dekorasyon 
nga hinimo sa kamot ug sa daghang 
sinaw nga kinoloran nga mga bolang 
mabuak.

Hinoon, usa ka bahin sa dekorasyon 
si Mama maoy mismo mihimo. Ang 
akong lola mihimo og maanindot nga 
puting porsilana nga belen sa pasko 
alang ni Mama. Matag tuig, si Mama 
mopahimutang sa belen sa pasko diha 
sa dakong bato ibabaw sa fireplace sa 
sala. Ganahan ko nga maglingkod ug 
magtan- aw kaniya nga mopahimutang 

Ang Nabuak nga Belen sa Pasko
sa matag hulagway. Ubos sa matag 
hulagway, butangan niya og gamay 
nga puting suga gikan sa kutay sa mga 
suga. Gipapilit niya ang usa ka tumoy 
sa mga suga ngadto sa bato aron dili 
matagak, ug dayon iyang ipaslak sa 
outlet sa luyo sa lingkuranan sa kilid. 
Kon mahayagan na ang bato, nindot 
kaayo tan- awon!

Usa ka gabii, hapit na ang Pasko, 
ang akong igsoong mga lalaki nagkiat. 
Ang mas magulang migukod sa iyang 
manghud nga igsoon. Taliwala sa guk-
danay, mitago siya luyo sa lingkuranan 
tupad sa bato. Sa dihang nakit- an siya 
sa akong igsoong lalaki, midali siya sa 
pag- ikyas, apan ang iyang tiil nasangit 
sa kutay sa mga suga ilawom sa talan- 
awon sa belen sa pasko. Ang gagmay 
nga piraso sa tape wala makapugong 

Si Papa wala matulog sa tibuok 
gabii nagpapilit sa talan- awon sa 

pagkatawo ni Kristo.
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Sa dihang ang akong pamilya ug ako 
nagsugod sa pagtambong sa Ang 

Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw, akong gibati 
sa akong kasingkasing nga ang akong 
mama migiya kanamo didto.

Si mama namatay sa wala damha 
sa Adlaw sa Pasko duha ka tuig na 
ang milabay. Matinud- anon kaayo 
siya ug mapainubsanong sumusunod 
ni Jesukristo, apan siya wala gayud 
makakat- on mahitungod sa gipahiuli 
nga ebanghelyo. Human sa 11 ka bulan 
sa pagkat- on mahitungod sa Simba-
han, ang akong bana, nga si Navid, 
ang akong anak nga babaye, si Katie, 
ug ako nabunyagan sa adlaw sa Pasko. 
Unsay makausa nahimong usa ka adlaw 
sa kagul- anan tungod sa pagkamatay 
sa akong inahan karon mao ang usa ka 
adlaw sa kalipay alang sa among pamil-
ya tungod sa among bag- ong kinabuhi 
diha sa ebanghelyo.

Daghang mga tawo ang mitambong 
sa among bunyag. Nakalitan ko nga 
nakakita og sobra sa 100 ka tawo didto 
sa mga alas 10:00 sa Pasko sa buntag! 
Gibati namo nga gihigugma pag- ayo.

Sa wala pa ang among bunyag, ang 
temple ug family history specialist sa 
stake mitabang nako sa pag- andam sa 
ngalan sa akong inahan ug mga ngalan 
sa pipila nga mga katigulangan aron 
dad- on sa templo alang sa bunyag.

Kawhaan ug lima ka adlaw human 
sa among bunyag, sa Enero 19, 2018, 
adlawng natawhan sa akong mama, 
ang among unang biyahe ngadto sa 

Newport Beach California Temple. 
Gikulbaan ko ug wala masayud unsay 
angayang mapaabut, apan dihang 
misulod ko sa templo, akong gibati 
ang hilabihan nga kahilom. Ingon og 
walay laing samang lugar ang akong 
naadtoan. Ang among grupo nagpun-
dok diha sa bunyaganan, diin ang 
presidente sa templo mipasabut sa 
kaimportante sa bunyag alang sa mga 
patay ug sa mga panalangin niini. Nag-
hilak ko sa paghunahuna sa kalipay 
sa unsang paagi kining mga bunyag 
makapanalangin sa among pamilya.

Human mabunyagi si Navid alang 
sa pipila ka mga miyembro nga lalaki 
sa akong pamilya, siya mibunyag kana-
ko para sa uban nga mga babaye nga 
sakop sa pamilya. Ang unang tawo nga 
akong gi- proxy mao ang akong mina-
hal, buotan nga inahan. Sa dihang 
akong nadungog ang mga pulong 
“kinsa patay na,” nakahilak ko. Sa pag-
kadungog niini nakapahimo sa iyang 
kamatayon nga tinuod nga masakit. 
Apan dayon ako naghunahuna, unsa 
kadako nga gasa nga akong mahatag 
sa akong inahan sa iyang adlawng 
natawhan kay sa gasa sa bunyag sa 
templo?

Naghandom pa ko sa daghan pang 
biyahe ngadto sa templo. Mapasalama-
ton ko nga masayud nga ako makata-
bang paghatag og panalangin ngadto 
niadtong kinsa nag- una kanako pinaagi 
sa mga ordinansa sa templo. Pagkaanin-
dot nga gasa! ◼
Diane Davani, California, USA

Ang Pinakanindot nga Gasa  
nga Akong Mahatag

sa porsilana sa pila ka bahin. Apan, sa 
milagrosong paagi, ang nangabuak nga 
mga hulagway naayo.

Si Lola mitanyag nga mohimo og 
bag- ong belen sa pasko, apan miba-
libad si Mama. Giingnan ni Mama si 
Lola nga ang iyang belen sa pasko mas 
dakog kahulugan ngadto kaniya karon. 
Nagsilbi kini nga usa ka simbolo sa 
debosyon sa iyang mahigugmaong bana 
ug usa ka pahinumdom sa atong mahi-
gugmaong Manluluwas.

Samtang kita makigbisog niini nga 
kinabuhi, kita mahimong mabuak sa 
pipila ka paagi. Gani bation nato nga 
ang nangabuak dili na maayo nga mga 
piraso. Apan kita adunay Manluluwas, 
ug kita mahimong tibuok pinaagi sa 
Iyang mahigugmaong mga kamot. ◼
Elizabeth Lloyd Lund, Utah, USA

Gusto ka ba nga mopakigbahin og kasinatian sa ebanghelyo nga nakapalig-on  
kanimo? Makasumiter kamo niini sa liahona.ChurchofJesusChrist.org.



mihatag og daghan nga mga hunahuna 
sa kamahinungdanon sa Iyang pagkata-
wo sa Pasko.

Mga luha mipuno sa akong mga 
mata samtang nag- ampo ko sa akong 
Langitnong Amahan. Gipasalamatan 
nako Siya sa sakripisyo nga Iyang 
gihimo sa pagpadala sa Iyang Bugtong 
Anak sa yuta ug sa talagsaong kinabuhi 
sa Iyang Anak sa sakripisyo ug pagka-
mabination. Ang kamatuoran nga ako 
nag- inusara ug layo sa akong pamilya 
sa Pasko sa gihapon nakapaguol kana-
ko, apan kini nagtugot sa Langitnong 
Amahan sa pagtudlo nako og leksyon 
nga dili gayud unta nako makat- unan 
samtang gilibutan sa akong pamilya: 
ang Manluluwas mao ang rason nga 
ako adunay pamilya!

Mapasalamaton ako nga ang pag- 
inusara sa Pasko naghatag kanako og 
gamayng panabut sa mahigugmaon ug 
walay kinutuban nga gasa sa Langitnong 
Amahan sa Iyang Anak. ◼
Tyler Collins, Montana, USA

naghunahuna, “Pagkausik!” Walay tra-
baho nga tingali bililhon pa niini!

Mihukom ko nga motan- aw og salida 
sa TV diha sa akong kwarto sa hotel. Sa 
salida, usa ka tawo mipahayag kon unsa 
ka importante ang pagpasalamat. Kini 
dili mao ang importante nga bahin sa 
salida, ni kini makapatandog kaayo nga 
talan- awon, apan kini nakapatandog 
kanako og dako.

Nianang higayuna nakaamgo ko nga 
ako wala gayud moluhod sa Adlaw sa 
Pasko sa pagpasalamat sa Langitnong 
Amahan alang sa gasa sa Iyang Anak, si 
Jesukristo. Sa tanang katuigan gisaulog 
nako ang Pasko, ako nakatutok lamang 
sa akong pamilya, mga regalo, ug 
mga dula. Bisan pa sa labing maayong 
paningkamot sa akong mga ginika-
nan ug apohan sa pagtudlo kanako, 
wala gayud ako makapasalamat kon 
unsa kaimportante ang Manluluwas 
sa Pasko. Isip pamilya, basahon namo 
ang istorya sa Iyang pagkatawo diha sa 
mga kasulatan, apan wala gayud ako 

Alang nako samtang nagtubo, ang 
Pasko mao ang labing mahinungda-

non nga panahon sa tuig—dili lamang 
tungod sa mga gasa apan usab tungod 
kay ang Pasko usa ka panahon sa pag-
pakigbahin uban niadtong kinsa mahi-
nungdanon kaayo sa akong kinabuhi, 
ang akong pamilya.

Ang pamilya bililhon kaayo ngari 
kanako, ug sulod sa katuigan, ang mga 
tradisyon sa Pasko kanunay nga usa ka 
talagsaong han- ay sa mga kalingawan 
sa pamilya nga naghambin gihapon sa 
daghang bililhong mga handumanan 
kanako.

Apan niining milabay nga Pasko lahi. 
Ako adunay usa ka bag- ong trabaho nga 
kinahanglan ko nga mobiyahe sa Pasko.  
Hangtud niining puntoha sa akong 
kinabuhi, duha lamang ka Pasko uban sa 
akong pamilya ang wala nako maapili—
kining duha samtang ako anaa sa mis-
yon. Sa wala pa gani ko mobiya sa akong 
biyahe sa negosyo, naguol ug gimingaw 
na ko. Tibuok Adlaw sa Pasko nga ako 
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Nag- inusara ug Mapasalamaton sa Pasko

Usa ka bag- o 
nga trabaho 

nagkinahanglan 
nga mobiyahe 
ko sa Pasko. Sa 
wala pa gani ako 
mobiya, gibati na 
nako ang kaguol 
ug kamingaw.
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Dihang nakadungog ko mahitungod 
sa inisyatibo sa Simbahan nga 

“Dan-agi ang Kalibutan” sa Pasko ug sa 
tibuok kalibutan nga pag- alagad, nag-
hunahuna ko, “Pagkanindot nga ideya. 
Buhaton nako kini.”

Duha ka adlaw sa wala pa sa tibuok 
kalibutan nga adlaw sa pag- alagad sa 
Disyembre 1, dunay misulod sa akong 
hunahuna kinsa ang kinahanglan 
nakong tabangan. Diha- diha dayon, 
ako naghunahuna, “Bisan kinsa basta 
dili lang Siya!” Kini nga tawo nakapasa-
kit pag- ayo nako sa daghang katuigan, 
apan sa akong pagsige og hunahuna sa 
iyang ngalan, mas nahibaloan nako nga 
ang maong hunahuna gikan sa Espiritu.

Akong gisultihan ang akong bana 
unsay akong gihunahuna, ug siya mi-
ingon nga ang pag- alagad niini nga 
tawo makaayo kanako. Sa gihapon, 
gikulbaan ko kaayo sa paghunahuna sa 
pagtabang kaniya. Nasayud ko nga ako 
dili makabuhat niini sa akong kaugali-
ngon, busa nag- ampo ko alang sa kalig- 
on ug sa usa ka tawo nga mouban nako. 
Sa katapusan, akong gitawag ang mga 
sister missionary, ug sila miuyon nga 
mouban kanako.

Miabut ang Disyembre 1, ug ako 
gikulbaan pag- ayo nga ako nangurog 
samtang nagdrayb. Kami nag- ampo 
sa dihang miabut kami sa apartment. 
Miginhawa ko og lawom ug mituktok 
sa pultahan. Ang tawo nga miabli sa 
pultahan, apan ingon og wala siya 
makaila nako. Nangutana ko kon siya 
nakaila ba kinsa ako. Nagtuo siya 
nga ako usa sa mga sister nga mga 
misyonaryo. Sa dihang giingnan ko 
siya kinsa ko, nasurprisa siya apan 
nalipay nga ako nakigkita kaniya. Usa 
ka bakikaw nga higayon ang nabati 
sa dihang giingnan nako siya nga kini 
usa ka tibuok kalibutan nga adlaw sa 
pag- alagad, ug kami gusto nga mota-
bang kaniya sa bisan unsang paagi nga 
among mahimo.

Akong gitagaan og trabaho ang 
mga misyonaryo, ug nanglimpyo mi 
sa iyang apartment. Human sa duha 
ka oras, kami nahuman ug mibiya. 
Sa nagdrayb na ko pauli nakaamgo 
ko nga ako nagkatawa ug malipayon. 
Dayon nakaamgo ko pag- ayo: ang 
Langitnong Amahan mikuha sa tanan 
sa akong sakit, kasakit, kapait, ug 
kasubo. Nawala kini! Ug ako gawas-
non gikan sa tanang kaguol nga akong 
gidala sulod sa daghang katuigan. Ang 
Langitnong Amahan mipanalangin 

kanako og kalig- on nga mopasaylo sa 
katapusan niini nga tawo. Talagsaon 
kaayo kon unsa ka gaan ang gibati sa 
akong kasingkasing.

Ako mapasalamaton nga ako misu-
nod sa aghat sa pagtabang niini nga 
tawo. Ang akong mahigugmaong 
Langitnong Amahan nasayud nga 
kinahanglan kong makabaton niini nga 
kasinatian aron ako mouswag ug mahi-
mong labaw pa sa tawo nga gusto Niya 
nga ako mahimo. ◼
Marsha Lang, Pennsylvania, USA

Nag- ampo ko alang sa kalig- on ug alang 
sa usa ka tawo nga mouban nako. 

Gitawag nako ang mga sister missionary,  
ug sila miuyon nga mouban nako.
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Bisan Kinsa Basta  
Dili Lang Siya!
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Ni Brittany Beattie
Departamento sa Pagkapari ug Pamilya

Usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan mihatag 
sa matag usa kanato sa talagsaong mga talento, mga 
gasa, mga pasyon ug mga tinguha. Kini nga mga 

talento nagtugot kanato nga mangalagad sa nagpalibut kana-
to samtang kita nagtinguha nga mahimong “usa sa kasingka-
sing ug hunahuna” sa pagsunod kang Jesukristo (Moises 7:18). 
Naglakip kini sa atong mapangalagarong mga paningkamot 
sa kabataan ug kabatan- onan.

Bisan og kamo usa ka magtutudlo sa Primary, usa ka lider 
sa kabatan- onan, o tigpangalagad nga brother o sister, o 
kamo dunay inter- aksyon lamang sa kabataan ug kabatan- 
onan diha sa simbahan, kamo adunay kapasidad sa pagdasig, 
pag- awhag, pagbayaw, ug pagtabang sa kabataan ug kabatan- 
onan nga mahimo sa tanan nga gusto sa Langitnong Amahan 
nga sila mamahimo.

Ang inyong pag- awhag ug pagpangalagad mahimong 
kabahin sa gisuportahan sa Simbahan nga mga aspeto sa 
nasentro sa panimalay nga mga paningkamot, sa paghinum-
dom nga ang mga ginikanan adunay sagrado, unang tahas 
sa paggiya ug pagsuporta sa kalamboan sa ilang mga anak. 
Tinuod kana bisan kon ang mga ginikanan dili mga miyem-
bro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw o kon sila dili aktibo sa Simbahan. Busa, unsa 
man ang suporta sa Simbahan mahisama, ug kon sa unsang 
paagi ang matag usa kanato makatampo?

Kining upat ka ideya makatabang:

1. Ila-ilaha ang kabataan ug kabatan- onan.
Lisud ang pagsuporta sa uban hangtud kamo makahibalo 

unsa nga suporta ang ilang gikinahanglan. Nakaila ba kamo 
sa kabataan ug kabatan- onan sa inyong palibut nga nakahi-
balo og igo unsa nga mga tumong ang ilang gihimo, unsa 

Ang tanang mga hamtong, bisan unsa pa ang ilang 
mga calling, makasuporta sa pagpalambo sa kabataan 

ug kabatan- onan sa ilang ward.

nga tabang ang ilang gikinahanglan, o unsay importante 
ngadto kanila? Sa laing bahin, nakahibalo ba usab kamo sa 
ilang mga kalig- on ug mga tinguha aron kamo makatabang 
sa mga indibidwal makakonektar kon ang usa ka oportuni-
dad alang kanila sa pagsuporta sa usag usa moabut?

Pananglitan, si Jessica Ocampo gikan sa Guatemala mitan-
yag nga mobantay sa anak sa iyang higala si Lisbett nga si 
David samtang si Lisbett nagserbisyo sa kamping sa Young 
Women. Si Jessica nangutana kon duna bay bisan unsa nga 
iyang mabuhat aron matabangan si David atol nianang pana-
hona, ug si Lisbett miingon nga si David wala gayud maka-
kat- on sa pagbisikleta. Si Jessica midapit sa iyang mga anak 
sa pagtabang, ug sila mitudlo ni David sa pagbisikleta. Sila 
usab nasayud nga si David modula sa basketball team sa ward 
ug nangandam alang sa usa ka sangka, maong migahin sila sa 
adlaw nga pagpangandam. Tingali si David wala mahimong 
mas maayo sa basketball nianang usa ka adlaw, apan, siya 
miingon, “sila mipakita nako nga sila nagpakabana gayud.” 
Siya usab midugang, “Ania gihapon nako ang video sa akong 
telepono sa dihang nakat- on ko sa pagbisikleta.”

Uban pang mga Ideya
• Siguroha nga kamo adunay pagtugot sa ginikanan 

alang sa bisan unsang inter- aksyon uban sa ilang mga 
anak gawas sa klase o kalihokan sa Simbahan. Likayi 
ang tinagsa- tagsa nga mga sitwasyon sa kabataan ug 
kabatan- onan. Kon anaa ang usa sa mga ginikanan 
sa bata samtang kamo magsuporta sa ilang anak kini 
mas maayo. Ang pag- amping kinahanglan nga himo-
on aron sa pagpasiugda og kasiguroan.

Pagpangalagad sa  
Kabataan ug Kabatan- onan



38 L i a h o n a

•  Timbayaa ang kabataan ug kabatan- onan ug ang 
ilang mga ginikanan sa simbahan. Ilha ang ilang mga 
ngalan ug kumustaha ang ilang semana.

•  Hangyoa kadtong inyong gialagaran ug ang ilang 
mga pamilya mahitungod kon unsay ilang labing 
ganahan, gikahadlokan, o gitinguha. Sayri unsa nga 
mga butang ang ilang giandaman. Dayon pakigsultihi 
sila ug pag- ampo usab nga makahibalo kon duna bay 
bisan unsa nga inyong mahimo sa pagsuporta kanila.

2. Ipakigbahin ang inyong mga talento ug  
pangitaa ang koneksyon nga mahimong  
malakip ang uban.

Kamo migahin sa tibuok kinabuhi sa pagpalambo sa 
kahanas ug mga talento. Kamo adunay talagsaong mga kasi-
natian nga makahatag kaninyo og mga panabut ug kahibalo 
mahitungod sa nagkalain- laing mga hilisgutan. Mahimo bang 
ipakigbahin ninyo ang inyong mga talento ug kaalam uban 
sa kabataan o kabatan- onan sa pagtabang kanila sa ilang 
mga plano sa kalamboan? Makatabang ba kamo kanila nga 
makaila sa mga oportunidad nga makatabang kanila sa ilang 
gitinguha nga kalamboan?

Sama pananglit, si Olalekan Babatunde gikan sa Osun, 
Nigeria, nagtrabaho sa pagkaabogado. Ang iyang stake mia-
pil sa unang pagsulay alang sa Kabataan ug Kabatan- onan. 
Sa dihang siya nakadungog nga kini nakadasig sa usa ka 

batan- ong lalaki sa iyang ward nga mahimong usa ka abo-
gado, si Olalekan nakigkita kaniya sa pagtanyag og suporta. 
Si Olalekan nagtabang kaniya nga makakat- on kon unsay 
buhaton sa pagpangandam alang sa abogasiya.

Si Maria Vashchenko gikan sa Kyiv, Ukraine, nakamati-
kod sa epekto sa usa ka babaye nga nakahibalo sa abilidad 
sa musika sa iyang 13 anyos nga anak nga lalaki. Ang babaye 
midapit kaniya sa pagtugtog sa piano sa kultural nga sele-
brasyon sa wala pa ang pagpahinungod sa Templo sa Kyiv 
Ukraine. Nagkonsiderar na unta siya nga mohunong sa 
musika nianang higayuna, apan miuyon siya nga dawaton 
ang iyang pagdapit.

“Kini mao ang dako kaayong impluwensya sa kinabuhi sa 
akong anak,” miingon si Maria. “Ang konsyerto nindot kaa-
yo! Pagkahuman, gisultihan namo ang among anak nga siya 
mahimo nang mohunong sa musika, apan mitubag siya nga 
dili na siya mohunong. Migradwar siya gikan sa eskwelahan 
sa musika nga maayo kaayo ang grado, hanas sa daghan nga 
mga instrumento sa musika, misugod sa pagsulat sa musika ug 
mga kanta, ug mihimo og usa ka grupo sa musika. Sa dihang 
nagmisyon siya, miorganisar siya og mga kalihokan sa musika, 
mipatugtog og mga himno sa panagtigum sa sakramento, 
mipahigayon og choir sa misyonaryo, ug mitudlo og mga 
investigator sa pagpatukar og sista ug piano. Kami kanunay 
mapasalamaton sa mga sister nga mitabang sa among anak 
nga mopalambo sa iyang mga talento.” Ang impluwensyal nga 
sister nakahimo og kalainan pinaagi lamang sa pagkahibalo sa 
mga kahanas sa batan- ong lalaki ug pagdapit kaniya sa pagga-
mit niini sa pagpanalangin sa uban.

Uban pang mga Ideya
•  Pagtanyag nga motudlo sa kabataan ug kabatan- onan 

sa inyong mga kahanas sa usa sa ilang mga kalihokan, 
o sultihi sila nga ipakigbahin ang ilang mga talento 
uban sa Relief Society o sa korum sa mga elder.

•  Ribyuha ang inyong patriyarkal nga panalangin  
sa pagpamalandong sa inyong mga talento ug mga 
gasa sa Espiritu nga makasuporta sa uban sa ilang 
kalamboan—bisan ang gasa nga dili makita sa uban, 
sama sa pagkahimong maayong tigpaminaw.

•  Paghimo og lista sa mga kalig- on sa indibidwal—
inyoha ug sa uban—aron kamo andam sa pagsuporta 
sa uban kinsa makabenepisyo sa kahibalo sa uban. 
Kini makatabang ilabi na sa mga pamilya, sa mga 
ward council ug mga kapangulohan sa klase ug 
korum sa pagtinabangay.
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3. Pakita nga interesado ug hatag  
og pag- awhag.

Hinumdumi kon ang kabataan o kabatan- 
onan adunay dagkong butang nga moabut; 
i- follow up dayon. Pagpadala og sulat sa pag-
dasig. Pangutana kon unsay nahitabo sa mga 
butang nga ilang giplano nianang semanaha. 
Pakita og kadasig sa ilang pagtubo ug awhaga 
sila nga magpadayon gihapon bisan sa mga 
kahigawad. Dili kamo kinahanglan nga masayud 
sa mga detalye aron ipahibalo kanila nga kamo 
mosuporta.

Kausa, dihang ako naningkamot nga mopalam-
bo og kinaiya sa pagmata og sayo, usa ka miyem-
bro sa ward nakadungog nako nga naghisgot sa 
usa ka Dominggo mahitungod sa akong tumong 
nga makatulog og ubay- ubay nianang semanaha. 
Siya nangutana kanako kon unsay akong buhaton 
aron kini mahitabo. Mipasalig ko nga matulog 
sa akong gitinguha nga oras labing minus usa ka 
gabii nianang semanaha. “Ako mangutana nimo 
mahitungod niini sa sunod semana,” miingon siya. 
Nagtuo ko nga mangutana gayud siya, mao nga 
ako mituman sa akong pasalig.

Insakto gayud, pagkasunod semana sa simba-
han nangutana siya kon natuman ba nako ang 
akong tumong (natuman nako!), ug siya nangu-
tana kon buhaton ba nako pag- usab sa sunod 
semana. Nasayud ko nga siya mo- follow up, 
mao nga ako mihimo niini. Pagkasunod sema-
na, siya miawhag nako sa pagtuman sa akong 
tumong kaduha nianang semanaha. Ug sa sunod 
semana? Siya mipasalig kanako og tulo ka gabii. 
Nagpadayon siya sa pag- awhag matag semana 
hangtud nga ang akong plano nahimong tinuod 
nga kinaiya.

Paglabay sa katuigan, gisulti nako kana nga 
istorya sa laing higala sa simbahan tungod kay 
ako wala makapadayon sa akong maayong 
kinaiya ug nasayud nga kinahanglan nga magsu-
god ko pag- usab. “Motabang ko nimo nga may 
tulubagon,” miingon siya. Busa matag semana 
siya mo- follow up kanako hangtud nga ako 
nakapalambo og kinaiya sa maayo nga pagka-
tulog pag- usab. Sulod sa katuigan, ang pamilya 
ug suod nga mga higala mitabang nako sa mga 
tumong nga makaangkon og saktong pagkatu-
log, apan ang duha ka higayon nga kadto labing 

epektibo sa dihang ang mga miyembro sa ward—kinsa dili kaayo nako 
suod—mitabang kanako sa paghimo ug paghupot og usa ka tumong ug 
dayon mi- follow up nako sa maawhagon nga paagi.

Uban pang mga Ideya
•  Kon ang usa ka indibidwal mopakigbahin sa ilang kahanas atol sa 

usa ka pasundayag o sa dula, tambong ug dasiga sila.
•  Tan- awa ang paglambo sa uban ug dayga sila sa ilang mga paning-

kamot, sama sa usa ka pakigpulong o leksyon sa Simbahan, usa 
ka kalihokan nga sila mitabang sa pagplano, usa ka proyekto sa 
pagserbisyo nga ilang giapilan, o usa ka kalampusan sa eskwela-
han nga inyong nadunggan. Ang inyong mga pulong makahatag 
og importante nga kadasig kanila sa pagpadayon sa ilang mga 
tumong sa lisud nga mga adlaw.

•  Kon kamo magplano og mga kalihokan sa pamilya sa pagtabang 
sa inyong mga anak nga makat- on og bag- ong kahanas, ikonside-
rar ang pagdapit sa uban sa pag- apil, ilabi na kon kini may kalabu-
tan sa ilang mga tumong.

4. Sunda ang Espiritu Santo
Labaw sa tanan, tinguhaa ang Espiritu Santo. Ang Langitnong Amahan 

ug ang Manluluwas nasayud sa imong mga kalig- on ug sa mga pangina-
hanglan sa uban. Sila nasayud sa inyong kapasidad sa pagpanalangin sa 
kabataan ug kabatan- onan sa inyong kinabuhi. Pag- ampo aron masayud 
kon sa unsang paagi kamo makasuporta ug makapanalangin niadtong 
mga indibidwal. Dayon lihok inubanan sa hugot nga pagtuo. Ang Espiritu 
mogiya kaninyo sa inyong gagmay ug yano nga mga paningkamot sa pag-
dala og mga milagro (tan- awa sa Alma 37: 6).

Ang panawagan sa Manluluwas nga “usa sa kasingkasing ug hunahuna” 
(Moises 7:18) nagdapit kanato—batan- on ug tigulang—nga magkahiusa 
sa atong mga paningkamot nga mahisama sa Manluluwas ug mosunod sa 
Iyang mga paagi. Samtang kita mangalagad sa kabataan ug kabatan- onan 
ug magtinguha sa pagtabang kanila nga molambo, kita makamatikod nga 
kita milambo usab.

Uban pang mga Ideya
•  Pagpuyo nga takus sa kanunay nga pakig- uban sa Espiritu Santo.
• Paggahin og panahon matag semana sa pagpamalandong kon 

unsaon sa pagsuporta sa paglambo sa inyong mga anak o kabata-
an ug kabatan- onan sa inyong pamilya, ward o komunidad.

• Salig sa Espiritu sa pag- atiman sa inyong kaugalingong personal 
nga kalamboan. Pagkat- on ug padayon sa paglambo pinaagi sa 
kapakyasan, magtinguha sa Espiritu Santo sa pagtabang kaninyo 
samtang kamo naglambo. ◼
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Pagsugod sa pag- eskwela. Pagbiya sa 
Primary. Pag- adto sa Templo. Pagsu-

lod og bag- ong trabaho. Paggradwar sa 
high school. Pagserbisyo og misyon.

Kini mao lang ang pipila sa impor-
tanting panghitabo nga mahimong 
masugatan sa kinabuhi sa inyong mga 
anak, ug silang tanan nagkinahanglan 
og espesyal nga pagpangandam. Ang 
mga kausaban mahimo nga makaha-
hadlok, apan ang pipila ka mga himan 
makatabang nato sa pagsunod niini nga 
malampuson. Ania ang pipila ka mga 
sugyot sa pagtabang kaninyo sa 
paggiya sa inyong mga anak 
agi sa mga kausaban sa 
kinabuhi.

•  Paminawa ang ilang mga pagbati mahitungod sa kausaban. Pangutan- a 
sila kon unsay ilang ganahan ug unsay ilang gikahadlokan. Pagmaawhagon 
apan masinabuton sa ilang mga kabalaka. Usahay ang ilang gikinahanglan 
mao ra nga dunay maminaw aron sila mobati nga malinawon sa umaabut 
nga kausaban.

•  Hatagi sila og daghang impormasyon kutob sa mahimo kon unsay ilang 
mapaabut uban sa butang nga bag- o. Pananglitan, kon ang inyong anak 
mohimo og mga bunyag sa templo sa unang higayon, hatagi sila og sunod- 
sunod nga pagpasabut kon unsay mahitabo kon sila anaa na sa sulod sa 
templo. Kon kamo mobalhinay ngadto sa bag- ong siyudad, susiha kon unsay 
inyong mahimo mahitungod sa ilang bag- o nga eskwelahan, ward, ug kasili-
nganan. Kon kamo mopagamay sa mga butang nga wala mahibaloi, inyong 
gikuha ang mga tinubdan sa kabalaka. Ang ilang bag- ong kahibalo makata-
bang kanila nga makasabut sa bag-ong kasinatian nga ilang maangkon.

Pagsabut Unsay 
Buhaton sa mga  

P A G T U D L O  S A  M G A  T I N -  E D Y E R  U G  S A  M A S  G A G M A Y N G  M G A  A N A K

Kausaban
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ALANG SA MGA TIN- EDYER

Anaa sa Liahona:
•  “Ang Relief Society Laay Ba?” 

Hunyo 2018, 50.
•  “Ang Akong Unang Adlaw  

sa Elders Quorum,” Hunyo  
2018, 52.

•  “Mga Tin- edyer ug mga  
Pakigsaad sa Templo,” Okt.  
2013, 18.

Alang sa ubang mga kapanguhaan, 
bisitaha ang youth .ChurchofJesus 
Christ .org.

•  Paghimo og plano sa pagdumala sa bag- ong mga sitwasyon. Hunahunaa daan 
ang potensyal nga mga problema ug paghunahuna og mga paagi sa pagsa-
gubang niini. Tabangi ang mga anak nga maghunahuna og mga solusyon sa 
ilang mga pangutana “Unsa kaha kon”: “Unsa kaha kon ako makasakay sa 
sayop nga bus?” “Unsa kaha kon ako mingawon diha sa kamping?” “Unsa 
kaha kon dili ko ganahan sa akong bag- ong magtutudlo?” Paghimo og laing 
emerhensiya nga plano aron sila mobati nga komportable: “Kon ikaw kapu-
yon na pag- ayo, tawga ko ug ako moanha ug mokuha nimo.” “Kon ang usa ka 
klase lisud kaayo, atong istoryahon ang imong magtutudlo mahitungod niini.”

•  Motabang nila sa pagkontrol pinaagi sa pagpahinumdom nila sa importante 
nga mga butang nga ilang naagian kaniadto ug sa mga himan nga anaa kanila 
karon sa pagtabang nila nga magmalampuson. Paggamit sa positibo, maaw-
hagon nga pinulongan: “Ikaw nakalagpas niana; ikaw makalagpas niini!” 
Makahimo ka sa lisud nga mga butang.” “Ikaw aduna sa unsay imong gikina-
hanglan. Ikaw andam na.” “Ako mituo nimo.”

•  Hatagi sila og kasiguroan nga ma- OK ra ang tanan. Daghang mga tawo 
ang nakabuntog sa susamang mga pakigbisog; tingali sila usab makabuntog! 
Pahinumdumi sila nga sila makaampo ngadto sa ilang Langitnong Amahan 
alang sa panabang bisan kanus- a, bisan asa, mahitungod sa bisan unsa.

•  Paghimo og sistema sa pagsuporta aron ang inyong mga anak dili mobati 
nga nag- inusara sa ilang pakigbisog. Kon kamo nakasinati og susamang 
butang, sultihi sila mahitungod niini. Unsay inyong gibati? Giunsa ninyo sa 
pagpahiangay? Sulayi ang pagpangita og tawo nga mahimong “higala” sa 
inyong mga anak. Makakita ba sila og higala nga ikauban sa ilang bag- o nga 
klase sa Primary? Aduna bay tawo nga inyong nailhan kinsa motudlo kanila 
pinaagi sa ilang trabaho o sa klase? Kinsa ang mahimo nilang kauban sa 
kwarto sa kolehiyo?

•  Agad- agara sila. Ang inyong anak tingali magkinahanglan og gamay nga 
pag- awhag o bisan pahimangno sa paghinay- hinay, apan ayaw kaayo sulayi sa 
pag- usab ang ilang natural nga lakang. Sunda ang ilang padulngan. Kon sila 
gusto nga mobuhat niini uban sa ilang tanang kusog, siguroha nga sila aduna 
sa tanan nga gikinahanglan sa pagbuhat sa ingon. Kon wala sila mobati nga 
andam nga mopadayon pa, ayaw sila pugsa sa pag- apil sa hingpit. Awhaga 
sila sa malumo nga mohimo og mga butang nga dili sila komportable, apan 
paghinay- hinay lang. Sinatia ang mga panginahanglan sa inyong mga anak, 
ug mangayo og giya sa Espiritu aron masayud unsaon nga mas labing maka-
tabang kanila. ◼
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Ipaambit ang Inyong Sugilanon
Aduna ba kamoy talagsaon nga sugilanon nga 
mapaambit? O gusto ba kamo nga makakita 
og mga artikulo mahitungod sa piho nga mga 
hilisgutan? Kon mao, gusto kaming maka-
dungog gikan kaninyo! Makasumiter kamo 
sa inyong artikulo o sa inyong feedback sa 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Sa dihang nahimo kong usa ka young adult, nagtuo ko nga nakasabut nako sa 
tanan kabahin sa kamingaw. Kadaghan ko magbalhin- balhin sa nagtubo pa 
ko, mao nga duna koy daghang kasinatian nga nagbiya sa akong komportab-
le nga dapit aron sa pagpakighigala. Ug sa dihang naminyo ako sa pinakabu-

otan nga lalaki, nasayud ko nga dili gayud ko mobati og kamingaw pag- usab, di ba?
Sayop.
Ang kamingaw sa pagkabatan- on dili kaayo malikayan, bisan kon kini 

molungtad lang og kadiyot. Kita adunay daghang mga butang nga buhaton nga 
nakapa-busy nato. Kita adunay bag- ong mga tahas: estudyante, kapikas, empleya-
do, o ginikanan. Mamalhin kita layo sa panimalay ug pamilya. Kita giatake og dag-
ko—gani makapahimulag nga—mga desisyon. Dugang pa, kita dali maapektahan 
sa matag adlaw ug usahay sa dili kasagaran nga mga pagsulay sa kinabuhi. Kining 
tanang butanga makadugang aron sa paghimo sa kamingaw nga usa sa labing kasa-
garan nga pagbati sa mga young adult karon. Maayo na lang, adunay mga paagi sa 
pagpakigbatok sa kamingaw, ug mao kana kon unsa ang mahitungod niini nga 
seksyon.

Sa pahina 44, si Shaila mipakigbahin kon sa unsang paagi nga ang pagpasakop 
sa Simbahan sa katapusan nakatabang kaniya nga mabuntog ang iyang kamingaw. 
Sa pahina 48, si Mindy nagtudlo kanato sa paagi nga kita makakita ug hatagan 
og bili ang panaghigalaay sama sa gibuhat ni Kristo. Ug sa digital lamang nga mga 
artikulo, si Bella naglatid sa mga epekto sa maayong mga pakighigala ngari kanato, 
ug ako mohatag og duha ka paagi alang niadtong kinsa gimingaw samtang layo 
gikan sa mga minahal atol sa panahon sa Pasko.

Adunay mga paagi sa pagbuntog sa kamingaw—ang paggawas ug mangita og 
bag- ong mga higala, paghimo og tinuoray nga mga koneksyon matag adlaw, o 
pagpalambo og mas suod nga relasyon uban sa Manluluwas. Kon kita makaamgo 
nga Si Jesukristo mao ang kanunay nga nag- uban kanato, kon kita makakita 
nga kita wala gayud mag- inusara, kita makabaton sa kalig- on sa paglakaw gawas 
sa atong kaugalingon, magmugna og himsog nga relasyon, ug sa pagpanalangin 
niadtong naglibut kanato.

Gikan sa usa ka tawo kinsa nagtuo diha kaninyo,
Alexandra Palmer

Mga Young Adult

Wala Kamo Mag- inusara—Salig Kanako

Pangitaa kini nga mga artikulo ug daghan pa:
•  Sa liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Sa YA matag Semana (ubos sa seksyon  

sa Young Adults diha sa seksyon sa  
Gospel Library)

•  Sa facebook.com/liahona

NIINI NGA SEKSYON

44 Akong Inadlaw- adlaw nga 
Pakigbatok sa Kamingaw
Ni Shaila Mahabier

48 Ang Ehemplo sa Manluluwas 
sa Pagpakighigala
Ni Mindy Selu

SA ONLINE LANG
Espirituhanong Hypoxia ug  
ang Importansya sa Buotang  
mga Higala
Ni Bella Harvey

5 ka Paagi aron Matagamtaman 
ang Pasko Bisan Ikaw Layo sa 
Panimalay
Ni Alexandra Palmer
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Ni Shaila Mahabier

Sa labing taas nga pana-
hon sa akong kinabuhi, 
mibati ko nga ingon 
og ako nag- inusara. Sa 
sinugdanan, ang kami-

ngaw mao ang usa ka bag- ong 
pagbati alang kanako, tungod 
kay ako gikan sa usa ka pamilya 
nga lima, mao nga sa bata pa ko, 
kanunay akong nalingaw sa pun-
dok ug kasaba palibut kanako sa 
panimalay. Nasayud ko nga ako 
wala mag- inusara.

Makaguol, sa akong pagkatin- 
edyer, ang akong mga ginika-
nan nagbulag. Human niana, 
nagsugod ko nga mibati nga 
nag- inusara. Naningkamot ko 
sa paghunahuna kon unsay 
buhaton, mogawas gikan sa 
akong hayahay nga kahimtang 
aron makighigala sa eskwelahan. 
Naglaum ko nga malingaw nga 
makaila og daghang mga tawo sa 
eskwelahan, sama sa akong nasi-
nati sa panimalay. Apan bisan 
og gilibutan sa mga tawo, mibati 

gihapon ko nga nag- inusara. Kini 
nga pagbati mikunhod paglabay 
sa pipila ka tuig sa dihang akong 
nakaplagan ang Simbahan.

Usa ka adlaw ang mga sister 
missionary nanuktok sa akong 
pultahan ug ang akong mama 
mitubag. Nahinumdom ko sa 
iyang gisulti kanila, “Ah, ako 
dili interesado, apan basin ang 
akong anak nga babaye. Kadiyot, 
kuhaon nako siya.”

Sa dihang nagsugod ko sa 
pagpakig- istorya kanila, akong 
gibati ang Espiritu nga nagsulti 
kanako sa pagpaminaw. Human 
sa pipila ka bulan sa pagpami-
naw ug pagkat- on, nasayud ko 
nga kini maoy akong gipangita. 
Bisan tuod wala nako batia sa 
pagsugod, ang akong desisyon 
nga magpabunyag nakatabang 
nako nga maduol dili lamang 
ngadto sa Ginoo ug apan usab 
hapit na mahuman ang akong 
nagpadayon nga pakigbatok sa 
kamingaw.

Sa daghang paagi, 
ang pagpamiyem-
bro sa Simbahan 
nakapadugang 
sa kamingaw nga 
akong gibati sukad 
nagdiborsyo ang 
akong mga gini-
kanan. Apan kini 
usab nakatabang 
kanako nga maka-
kita og paagi nga 
makalingkawas sa 
akong kamingaw.

Akong Inadlaw- adlaw 
nga Pakigbatok 
sa Kamingaw
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Pagbati nga Nag- inusara isip usa  
ka Kinabig

Sa dihang mihukom ko nga gusto kong 
magpabunyag, ang akong pamilya wala kaayo 
magtagad mahitungod niini. Bisan tuod ang 
akong inahan ug usa sa akong mga igsoong 
lalaki mitambong sa akong bunyag, ang ubang 
sakop sa pamilya misalikway kanako tungod 
kay dili na kami pareha og relihiyon.

Sa sinugdanan, lisud kaayo kini, ug ako miba-
ti nga nag- inusara labaw pa kay sa kaniadto. 
Apan sa wala madugay, usa sa akong mga ig- 
agaw mihukom nga mahimong usa ka deboto 
nga Hindu, nga lahi usab sa unsay gipraktis sa 
among pamilya. Siya mitahud sa akong pagpili 
sa pag- apil sa Simbahan tungod kay siya mihi-
mo og susama niini. Tungod sa iyang ehemplo 
sa gugma ngari kanako, ang ubang mga sakop 
sa pamilya wala na maglikay kanako.

Sa eskwelahan, ako nakaamgo nga ako wala 
na gayud mahiangay. Ug sa trabaho, ang mga 
tawo mitan- aw nako sa dili maayong paagi 
dihang giingnan nako sila nga ako nabunya-
gan. Wala ko mobati nga maulaw—ang akong 
desisyon dili sayop, ug ako nasayud gikan sa 
kinahiladman sa akong kasingkasing—apan 
ang akong mga higala wala makasabut sa mga 
kausaban sa akong kinabuhi, ug kadaghanan 
kanila mihukom sa paghunong sa pagpakighi-
gala kanako.

Ang Pakighigala og Bag- ong mga Higala
Tungod niining tanang malisud nga mga 

kasinatian, nagpadayon ko sa pag- ampo, ug 
akong nabati ang kahupayan nga gisaad kana-
ko pinaagi sa Espiritu sa usa ka panalangin sa 
pagkapari nga akong nadawat. Usa ka adlaw 
ako nangahas sa pagpangutana, diha sa pag- 
ampo, “Nganong gibati nako nga nag- inusara?” 
Ug ako nakadawat og tubag o, hinoon, usa 
ka saad—nga ako makakita og bag- ong mga 
higala, mga higala nga makasabut nako.

Ug ako nakakita gayud! Nakakita ko og 
bag- ong mga higala, ang uban kinsa dili mga 
miyembro sa Simbahan apan sa gihapon nag-
tahud ug nahigugma kanako. Nakakita usab 
ako og mga higala sa Simbahan kinsa nahi-
mong sama sa akong pamilya.

Ingon nga usa ka maulawon ug ang pag-
pakigsulti sa mga tawo dili kaayo sayon nga 
butang alang kanako. Kasagaran ang mga tawo 
maoy moduol kanako, apan sa high school 
wala kaayoy daghang tawo ang gusto nga 
makigsulti nako. Mao nga nalipay ko nga ako 
nakahinumdom niining karaan nga paagi nga 
akong nakat- unan—mopahiyum ko. Kon mas 
mopahiyom ang usa ka tawo, mas maduolan 
kana nga tawo. Nakaamgo ko nga kon mas 
mopahiyum ko sa mga tawo, mas makigsulti 
sila kanako ug kini nahimong mas sayon alang 
kanako nga mahimong ilang mga higala.
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Pagbarug uban sa Langitnong Amahan
Usa ka mas maayong tubag sa akong pag- 

ampo mao ang pakigpulong ni Presidente 
Thomas S. Monson (1927–2018) “Magmaisu-
gon sa Pagbarug nga Mag- inusara” (Liahona, 
Nob. 2011, 60–67). Paglabay sa panahon, kini 
nga pakigpulong nagtudlo kanako og usa ka 
mahinungdanon kaayo nga mga butang mahi-
tungod sa kamingaw: kamo dili gayud magba-
rug nga mag- inusara kon kamo mobarug uban 
sa Ginoo.

Aduna gihapoy mga adlaw nga lisud alang 
nako nga magbarug uban Kaniya. Ang kahad-
lok sa ubang tawo nga nagbiay- biay kanako 
ug sa akong mga gituohan lisud. Adunay mga 
tawo nga nagsulti kanako nga bisan unsang 
relihiyon walay pulos ug nga ako ingon og 
sama sa amang nga karnero. Human makasusi 
sa akong relihiyon, ang ubang mga tawo mitra-
tar nako ingon og ako adunay usa ka grabe 
nga makatakod nga sakit. Niining tanang kasi-
natian mihimo kanako nga mobati og gamay 
nga walay kasiguroan ug nag- inusara. Mao kini 
ang inadlaw- adlaw nga panag- away, apan kini 
mao ang akong nadag- an matag adlaw, pag- 
usab, uban sa tabang ug hingpit nga suporta 
sa Ginoo.

Kada adlaw, ako naningkamot sa 
pagsunod sa Espiritu. Matag higayon 
nga ako maminaw sa Espiritu ug 
makigsulti sa mga tawo, ang inspiras-
yon gikan sa Espiritu makapahimo 
kanako sa pagserbisyo sa uban. Kini 
naghatag kanako og kahigayunan sa 
paghinumdom nga ako wala mag- 
inusara. Labing importante, ang 

pagpaminaw sa Espiritu sa kanunay naghatag 
kanako og kahigayunan sa pagpakigbahin sa 
akong pagpamatuod. Nakaamgo ko nga ang 
pagpakigbahin sa akong pagtuo niini nga paa-
gi makatabang nako nga dili kaayo mahadlok 
ug mas makasabut sa uban. Sa wala pa ako 
makaamgo niini, nga wala ako mag- inusara—sa 
pagpakig- istorya ni bisan kinsa nga akong gika-
istorya nianang higayuna—nagbarug ko uban sa 
Espiritu. Uban sa Espiritu sa inyong habig, kamo 
dili gayud mag- inusara.

Sa daghang mga tuig ug sa mga higayon nga 
mibati nga nag- inusara, ang Ginoo nagsulti kanako 
balik- balik nga ako mao ang Iyang pinalanggang 
anak nga babaye ug nga Siya nahigugma kanako. 
Nganong mobati ako nga mag- inusara kon ang 
akong Amahan nagbarug uban nako? Nganong 
mobati ko nga mag- inusara kon Siya usa lang ka 
pag- ampo ang gilay- on?

Sa akong inadlaw- adlaw nga pakig- away batok 
sa kamingaw, mitawag ko sa akong Langitnong 
Amahan nga dili lamang mobarug kanako apan 
sa pagtabang kanako kanunay nga mobarug 
tupad Kaniya. Ako nasayud nga Siya wala gayud 
mobiya kanako aron makig- away nga mag- 
inusara ug kanunay mibarug tupad kanako, 
naghigugma kanako. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Prague, Czech Republic.
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Ang Ehemplo sa 
Manluluwas sa 
Pagpakighigala

Ni Mindy Selu
Mga Magasin sa Simbahan

Isip mga young adult, kitang tanan moagi 
sa mga panahon sa kamingaw—pagbalhin 
tungod sa pag- eskwela, pagpauli gikan sa 
misyon, moagi og panagbulag, bugtong 
miyembro sa Simbahan sa inyong dapit, 

bag- o diha sa usa ka ward, dili minyo, naminyo 
sa usa ka tawo nga layo sa panimalay pirme, 
bag- ong mga ginikanan, ug daghan pa. Ang 
pipila ka ang- ang sa panahon sa kinabuhi dili 
makapahimo sa pagpakighigala nga sayon.

Apan kana wala magpasabut nga imposible. 
Sama sa tanang butang, ang tubag anaa sa 
pagsunod sa Manluluwas. Si Elder Ronald A. 
Rasband sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mipahayag, “Diha sa pakighigala, 
sama sa tanang ubang baruganan sa ebang-
helyo, si Jesukristo mao ang atong Ehemplo.” 1 
Ania ang pipila ka butang nga atong makat- unan 
gikan sa ehemplo sa Manluluwas kabahin sa 
pagpakighigala.

Pangitaon Sila
Si Jesus mihatag og bili sa panaghigalaay. 

Siya nagkinahanglan sa tabang ug suporta sa 
uban (sama natong tanan!) aron sa pagtuman 
sa Iyang yutan- ong pangalagad, apan imbis 
nga magpaabut sa tukma nga mga tawo sa 
pagpakita diha sa Iyang pultahan, Siya migawas 
ug nangita kanila! Miadto Siya sa lugar nga dili 

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

kasagaran nga Iyang adtoon (tan- awa sa Lucas 5:3–10), naglakaw Siya sa 
palibut (tan- awa sa Marcos 1:16; Juan 1:36), ug Siya midapit sa mga tawo 
nga moadto ug makita kon asa Siya nagpuyo (tan- awa sa Juan 1:39).

Tingali kita wala magkinahanglan og mga higala alang sa samang rason 
sa Manluluwas, apan kini importante gihapon alang nato nga malibu-
tan og maayong mga tawo. Kon anaa kamo sa usa ka bag- ong ang- ang 
sa panahon sa kinabuhi diin makita ninyo ang inyong kaugalingon nga 
nagkinahanglan og mga higala, pangitaa sila. Pag- apil sa simbahan ug sa 
ubang mga kalihokan, ipaila ang inyong kaugalingon, mosulay og bag- o 
nga mga butang, pagpasiugda og salo- salo, mangalagad nga tinud- anay 
(bisan kinsa ang inyong gipangalagaran tingali nagkinahanglan usab og 
higala!), ug inyong makaplagan ang inyong kaugalingon nga mas gilibutan 
sa potensyal nga mga higala.

Isulti ang Kaayo sa Uban
Ganahan ko sa dihang si Jesus nakigkita ni Natanael ug miingon, “Tan- 

awa aniay usa ka tinuod nga Israelinhon kang kinsa wala ang pagkalimbo-
ngan!” ( Juan 1:47). Kon maghunahuna ko mahitungod niini nga 
bersikulo, kini nagpahinumdom kanako nga ako kinahang-
lang mangita ug mopahibalo sa kaayo nga akong nakita 
sa uban.

Si “Mister” Fred Rogers, kinsa ingon og usa ka eks-
perto sa pagpakighigala, mipasabut usab sa unsang 
paagi nga ang pagpangita sa labing maayo sa uban 
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og kamingaw. Apan ang kamingaw mahimo usab 
nga usa ka pahinumdom kanato sa balaanon 
nga sugo sa paghigugma sa usag usa (tan- awa 
sa Juan 13:34).

Kon nakigbisog kamo sa usa ka panahon sa 
kamingaw karon, tan- awa ang ehemplo sa Man-
luluwas. Labaw ni bisan kinsa, himoa Siya nga 
inyong higala. Siya—ug ang atong Langitnong 
Amahan—dili gayud mobiya kaninyo nga moba-
ti og kamingaw. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Ronald A. Rasband, “Tinuod nga Panaghigalaay,”  

New Era, Okt. 2016, 5.
 2. Fred Rogers, pakigpulong sa gradwasyon sa Marquette 

University, 2001, marquette.edu/universityhonors/
speakers- rogers.shtml.

usa ka Kristohanong kinaiya. “Ako nagtuo nga ang pagpasalamat usa ka 
balaan nga butang,” miingon siya. “Nga kon kita motan- aw sa unsay labing 
maayo diha sa tawo nga atong gikauban nianang higayuna, kita nagbuhat 
unsay gibuhat sa Dios. Busa, sa paghigugma ug pagpasalamat sa atong 
silingan, kita nag- apil sa butang nga tinud- anay nga sagrado.” 2

Pag- ampo alang sa mga Higala
Ang pipila sa labing halandumon nga yutan- on nga mga kasinatian 

uban sa Manluluwas mao ang higayon sa dihang Siya nag- ampo alang 
sa uban. Ang mga Nephite misulat nga “ug walay usa nga [naka]sabut sa 
kalipay nga mipuno sa [ilang] mga kalag sa panahon nga [sila] nakadu-
ngog kaniya nga nag- ampo alang [kanila] ngadto sa Amahan” (3 Nephi 
17:17). Ang atong mga pag- ampo dili tingali makapatandog sama sa 
Iyang pag- ampo, apan kita sa gihapon makagahin og panahon sa pag- 
ampo alang niadtong kinsa atong gimahal.

Gawas sa pag- ampo alang sa inyong mga higala, mahimo usab 
kamong mag- ampo nga makabaton og mga higala. Samtang kamo 
“[mag]pakigtambag uban sa Ginoo sa tanan nimo nga buhaton” (Alma 
37: 37)—lakip ang inyong mga kabalaka mahitungod sa kamingaw ug 
panginahanglan og mga higala—Siya dili lamang “moagak [kaninyo] 
alang sa kaayohan,” Siya usab moagak kaninyo ngadto sa maayo— 
maayo nga mga tawo nga mamahimong maayong mga higala.

Tan- aw ngadto sa Manluluwas
Si Jesus nasayud kon unsay atong bation kon kita mobati og kamingaw 

tungod kay Siya usab “nakasinati sa kagul- anan” ug kamingaw (Mosiah 
14:3). Mao nga bisan kon kita mao ang labing maayo 

nga usa ka higala, kita malagmit gihapon adu-
nay mga panahon o mga gutlo nga mobati 

Kitang tanan moagi sa mga 
panahon sa kamingaw, apan 
ang ehemplo sa Manluluwas 
nagtudlo kanato og pipila 
ka mga butang kabahin sa 
pagpakighigala.
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52 Magdungan sa Pag- uswag
Ni Eric B. Murdock ug  
Richard M. Romney

54 Pasko sa tibuok Kalibutan

58 Dili Kamo Gusto nga 
Mahimong Mayubiton
Ni David A. Edwards

60 Usa ka Blind Date uban sa 
usa ka Babaye nga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw
Ni Elder Joaquin E. Costa

62 Mga Pangutana ug mga 
Tubag: Pagserbisyo og 
misyon? Nasabtan ba ang 
basahon sa Pinadayag?

64 Ang Katapusang Pulong: 
Ang Misyon ni  
Jesukristo mao ang  
Pagpakita sa Gugma  
sa Dios
Ni Elder Jeffrey R. Holland

Ganahan ko  
sa templo  
tungod kay usa kini ka dapit diin mabati nimo sa 
tinud- anay ang Espiritu. Usa kini ka dapit sa kaput-
li diin imong mabati ang gugma ni Kristo.

Ako adunay oportunidad nga mopuyo sa 
Estados Unidos sulod sa usa ka tuig. Human 
ko moabut didto, sa makadiyot nagmasulub- on 
ko. Gimingaw ko sa akong pamilya ug sa akong 
panimalay, apan nakigbisog ko sa mas labaw pa 
kay niana. Wala koy daghang mga higala sa eskwe-
lahan, ako naglisud sa pinulongan ug kultura, ug 
ako adunay gamay nga problema sa pamilya nga 
akong gipuy- an.

Bisan sa simbahan usahay mibati ko nga nag- 
inusara. Akong gibati nga gusto na nga mouli. Gusto 
gyud nako nga makita pag- usab ang akong pamilya.

Apan nagsugod ko sa paghunahuna ni 
Jesu kristo ug sa unsang paagi Siya nag- antus 
alang kanako. Nag- ampo ko, ug ang Dios mihu-
pay kanako. Diin ako magpuyo, ang templo duol 
ra kaayo—unom lamang ka minuto ang gilay- on. 
Busa mihukom ko nga moadto sa templo kausa 
matag semana, ug sa tinud- anay usa kadto ka 
panalangin sa akong kinabuhi.

Mga butang nagsugod sa pagkausab. Akong 
nakita ang pipila ka buotang mga higala, ug 
gihimong posible sa Dios nga ako makapadayon 
hangtud sa katapusan nga layo sa panimalay. 
Nasayud ko nga akong gibati ang kahupayan 
tungod ni Jesukristo. Siya mihatag nako og tabang 
ug kalig- on, ug kana naghatag kanako og kaisug. 
Ang mga tawo usahay maghunahuna nga ang 
Pag- ula ni Jesukristo mahitungod lamang sa pag-
hinulsol. Apan si Kristo mao usab ang tinubdan 
sa dakong kahupayan. Nasayud ko nga dili nako 
masabtan ang tanan nga Iyang gilahutay, apan 
Siya nakasabut kanako.

Yona C., 17, France

KABATAN- ONAN
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Ni Eric B. Murdock ug Richard M. Romney
Mga Magasin sa Simbahan
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sa mga sinugdanan. Miingon si Andrew: 
“Si Matthew nahimong usa ka priest, ako 
nahimong usa ka teacher, ug si Isaac nahi-
mong usa ka deacon sa samang higayon. 
Walay usa namo nga anaa sa mga edad 
diin kami nag- uswag kaniadto.”

“Sa akong unang adlaw nga nahimong 
usa ka priest,” miingon si Matthew, “Akong 
gipikaspikas ang pan alang sa sakramen-
to ug mipanalangin niini. Gikulbaan kog 
gamay. Ang akong mga kamot nagkurog 
og gamay sa dihang akong gilitok ang pag- 
ampo, apan kini talagsaon kaayo.”

Bag- o sa Aaronic nga Pagkapari, si 
Isaac karon adunay kahigayunan nga 
makat- on gikan sa iyang mga magulang 
nga igsoon. “Nindot kadto tungod kay ako 
uban sa akong mga igsoon ug pipila sa 
ilang mga higala,” miingon si Isaac. “Gibati 
nako ang Espiritu sa dihang akong gipa-
ambit ang sakramento sa unang higayon.”

“Akong Gibunyagan ang Akong 
Igsoong Lalaki!”

Uban sa pagdawat sa Aaronic nga 
Pagkapari ug pagpaambit sa sakramento, 
si Isaac mitambong usab sa templo aron 

mopahigayon og mga bunyag. Ang iyang 
amahan mibunyag kaniya pag- una, apan 
miabut dayon ang surprisa:

“Ako ang nakabunyag sa akong igso-
ong lalaki!” Miingon si Matthew.

“Wala ko magdahum nga si Matthew 
mobunyag kanako,” miingon si Isaac. “Apan 
siya usa na karon ka priest, mao nga siya 
makahimo. Nindot kaayo kadto nga kasina-
tian. Akong mabati ang Espiritu Santo.”

Matag Buntag sa dili pa  
ang Seminary

Sila si Matthew, Andrew, ug Isaac dili 
lamang ang mga igsoong lalaki sa pamil-
yang Clarkson. Aduna pay upat: Levi (9), 
Eli (7), Sam (4), ug Titus (2), ug usa ka 
hapit na matawo nga bata.

Sa dihang si Presidente Nelson mida-
pit sa mga babaye sa Simbahan niad-
tong Oktubre 2018 nga kinatibuk- ang 
komperensya nga mobasa sa Basahon 
ni Mormon sa dili pa mahuman ang tuig, 
sila si Matthew, Andrew, ug Isaac, uban sa 
ilang amahan ug mga manghud nga lalaki, 
nakahukom sa pagtanyag sa ilang supor-
ta sa Mama. “Mobasa mi uban nimo!” 

Daghang nindot nga mga kausaban 
miabut sa Simbahan salamat sa 
inspirasyon nga nadawat ni Presi-

dente Russell M. Nelson. Duha niini nga 
mga kausaban adunay direkta nga epekto 
diha sa managsoong Clarkson gikan sa 
California, USA:

1.  Ang batan- ong mga lalaki mahimo 
na karong ordinahan ngadto sa 
office sa pagkapari inig Enero sa 
tuig nga sila mag- edad na og 12, 14 
ug 16.

2.  Ang kabatan- onan angayan nga 
makaangkon og limitado og gamit 
nga rekomend sa templo sugod sa 
Enero sa tuig nga sila mag- edad  
og 12.

Alang sa managsoong Mateo (15), 
Andrew (13) ug Isaac (11), kini nga mga 
kausaban nagdala og bag- ong mga opor-
tunidad sa pagserbisyo ug pag- uswag diha 
sa ebanghelyo ni Jesukristo—dili lamang sa 
ilang kaugalingon apan kanilang tanan.

Ang Adlaw sa mga Sinugdanan
Niadtong Enero 2019, sila si Matthew, 

Andrew, ug Isaac nakasinati sa adlaw 

MAGDUNGAN sa Pag- uswag
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miingon sila. Matag buntag sa dili pa ang 
seminary, mangmata sila ug magbasa og 
dungan.

Makapausab sa Kinabuhi  
nga Hagit

“Sa dihang gihimo namo kini nga hagit, 
naghunahuna ko nga magkinahanglan 
kini og daghang panahon,” miingon si 
Andrew. “Nabalaka ko nga wala koy igong 
panahon sa pagbuhat sa tanan nga 
akong gustong buhaton, sama sa pagpa-
tukar og sista o pagkuyog sa akong mga 
higala. Apan ako nakaamgo nga dili kana 
sama niana. Sa pagsige nako og basa 
sa Basahon ni Mormon, mas duna na 
hinoon koy panahon. Nakaamgo ko nga 
kon ako magpadayon sa pagbasa sa mga 
kasulatan kutob sa mahimo, ang akong 
kinabuhi mabalanse. Mas duna koy pana-
hon kada adlaw.”

Si Matthew naglisud sa dihang ang 
pamilya nagsugod sa pagbasa kada bun-
tag. Miingon siya, “Dili kaayo ko maayo 
sa eskwelahan. Naglisud ko sa akong 
personal nga pagtuon sa kasulatan ug 
sa akong relasyon uban sa Langitnong 
Amahan, ug gitago nako kining tanan sa 
akong kaugalingon. Wala nako kini hisguti 
uban sa akong mga ginikanan.”

Hinoon, samtang si Matthew migahin 
og mas daghan panahon sa pagbasa sa 

Basahon ni Mormon, ang ebanghelyo 
nahimo na nga unang prayoridad sa 
iyang kinabuhi. Mas naningkamot usab 
siya sa eskwelahan. Nagtrabaho siya pag- 
ayo ug ang iyang mga grado mitaas.

“Nakaamgo usab ako kon unsa ka 
dako sa gugma sa Langitnong Amahan 
ug sa akong mga ginikanan nako ug kon 
unsa ka dako ang ilang tabang nako. Ug 
ako adunay mas dako nga pagpama-
tuod ni Jesukristo. Siya mitabang nako 
sa pagbuntog og dili maayo nga mga 
kinaiya ug mitabang nako nga ang akong 
kinabuhi magpaingon sa sakto nga direk-
syon. Malipayon kaayo ko nga among 
gihimo ang hagit ni Presidente Nelson 
isip pamilya. Nakapausab kini sa akong 
kinabuhi.”

“Daghan kaayo ang nausab!”
Ang pagdawat sa imbitasyon ni Pre-

sidente Nelson nakapalig- on usab sa 
pagpamatuod ni Isaac. “Gilinginan namo 
ang mga pulong nga Dios, Ginoo, Manunu-
bos, Manluluwas, ug Kristo matag higayon 
nga makita namo kini,” miingon siya. “Sa 
adlaw nga kami nahuman, akong gipakli 
ang Basahon ni Mormon ug nakita ang 
tanang mga pulong nga akong gilinginan. 
Naghunahuna ko, ‘Daghan kaayo!’ Wala 
nako makamatikod kon pila na kabuok. 
Gibati nako nga mas espirituhanon nga 

Ang managsoong Clarkson napanalanginan pinaagi sa pagserbisyo sa 
ilang mga korum sa priesthood ug sa pagbasa sa Basahon ni Mormon.

magbasa sa Basahon ni Mormon. Nalipay 
ko nga gihimo namo kini.”

Ang Kinabuhi Mas Maayo Kaayo
Sila si Matthew, Andrew, ug Isaac  

natingala nga ang ilang pamilya naka-
human sa Basahon ni Mormon sa duha 
ka bulan lamang. “Sa kasagaran moabut 
kini og usa ka tuig namo,” miingon si 
Isaac. Sila tanan, nakadiskobre sa mga 
panalangin sa pagsunod sa imbitasyon 
sa propeta.

“Kon buhaton ninyo unsa ang inyong 
angay nga buhaton,” miingon si Andrew, 
“sama sa paglig- on sa relasyon uban 
sa Langitnong Amahan pinaagi sa pag- 
ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagpabi-
lin nga aktibo sa Simbahan, ang kinabuhi 
mas maayo kaayo.”

Kining tulo ka managsoong lalaki 
nakatabang sa usag usa nga molambo 
diha sa ebanghelyo. Sila misunod sa 
propeta, kinsa mitawag sa mga miyem-
bro “sa pagdugang sa ilang pagtuo diha 
sa atong Ginoo nga si Jesukristo ug sa 
Iyang Pag- ula, sa . . . [paghimo] ug [pag-
tuman] sa ilang mga pakigsaad uban sa 
Dios, ug sa pagpalig- on . . . sa ilang mga 
pamilya.” 1 ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Russell M. Nelson, “Pasiuna nga Pakigpulong,” 

Liahona, Nob. 2018, 7.
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Gusto ba kamo nga mopakigbahin kon sa unsang paagi kamo 

mosaulog sa Pasko diin kamo magpuyo? Ipadala kanamo ang litra-

to ug ang inyong istorya, ug basin among gamiton kini sa sunod 

tuig! Ipadala kini ngadto sa liahona@ ChurchofJesusChrist .org.
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PASKO  
SA TIBUOK  

KALIBUTAN

“ANG BULAN SA DISYEMBRE sa akong pamilya nagre-
presentar sa panaghiusa. Ganahan kami nga magpakabuhi 
pinaagi sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo, ug kami maning-
kamot kanunay sa pagpahinumdom sa among kaugalingon 
sa mga buhat nga Iyang gihimo alang namo ug sa daghang 
mga panalangin nga among nadawat. Sa among sala kami 
adunay usa ka hulagway sa Manluluwas, gilibutan sa mga 
20 nga pula nga mga kasingkasing.

“Kon andam na kami nga moabli sa among mga rega-
lo sa tungang gabii, tan- awon nako pag- una ang akong 
pamilya ug dayon ang litrato ni Kristo. Mapasigarbuhon 
ko nga ang Iyang imahe anaa niana nga kwarto, ug ako 
mapasigarbuhon nga moingon sa akong kaugalingon nga 
unsay Iyang gusto kaayo sa akong pamilya nahitabo.

“Ako nagplano nga moserbisyo og full- time nga mis-
yon. Kini nga mga higayon nga gipakigbahin sa Pasko 
naghatag kanako og dugang tinguha sa pagpakigbahin 
sa ebanghelyo ngadto sa ubang mga tawo. Uban sa 
ebanghelyo, ang Pasko adunay tibuok lahi nga pagbati. 
Uban sa ebanghelyo, ang tanan mahitungod sa Pasko 
nasentro kang Kristo ug sa pamilya, ug kana nakahatag 
kanako og mas dakong kahupayan.”
Myrium G., Paris, France
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Unsa ang pipila ninyo ka paboritong mga tradisyon? Magsul- ob og bagang mga 
sinina aron manaygon isip pamilya? Magsakay sa balsa dayon moinom og mainit 
nga cocoa? Mag- barbecue diha sa baybayon?

Bisan unsa pay ipakita sa mga kompaniya sa kard sa pagtimbaya sa holiday, ang Pasko 
gisaulog sa matag klima, kultura, ug dapit—sa kasagaran walay timaan sa snow nga maki-
ta o bisan unsa nga kahoy nga aguho.

Ania tan- awa ang pipila ka mga paagi nga ang kabatan- onan sa tibuok kalibutan mag-
saulog sa pagkatawo sa Manluluwas.

pipila ka video sa Pasko, ug mag- istorya.
“Kami modapit sa gagmayng mga 

bata sa pagbutang sa batang Jesus diha 
sa kuna sa tungang gabii sa ika- 25 sa 
Disyembre. Kami manghinaut og ‘Mali-
payong Pasko’ sa matag sakop sa among 
pamilya, mohiwa sa cake, mag- istorya sa 
tibuok gabii, ug matulog og dugay nia-
nang adlawa.

“Mapasalamaton kami nga nakabaton 
ni Jesukristo isip kabahin sa among kina-
buhi. Pinaagi Kaniya kami makakaplag og 
mahangturong kalipay.”
Ankita K., Bangalore, India

“PASKO 2018 mao ang akong labing 
nindot nga Pasko. Dihay usa ka pagbati 
sa panag- uban ug kamahigalaon, ug 
ako nakaapil sa kalihokan alang sa mga 
bakwit [refugees].

“Ako mihimo og pulang papel nga 
botas ug mitudlo niadtong mga gidapit 
sa panihapon sa paghimo niini, nga 
ibutang sa matag plato. Kadtong gida-
pit sa gabii nagdala og mga backpack 
nga puno sa mga butang sa personal 
hy giene aron kini mahatag inig ka 
Dominggo.

“Kami nagtan- aw og salida kabahin ni 
Kristo uban sa mga bakwit isip kabahin 
sa gabii. Kadto usa ka nindot nga Pasko 
nga hinumduman.”
Alexis L., Paris, France

“SA BANGALORE, Ang Pasko dako 
nga kasaulogan. Ang tanan nagsaulog, 
ma- Hindu ba sila, ma- Muslim, o ma- 
Kristiyano man. Daghang mga tawo 
modekorasyon og Christmas tree ug 
magbitay og bitoon diha sa ilang balay.

“Usa ka tradisyon nga among sundon 
sa among pamilya mao ang pag- apil sa 
kalendaryo sa Dan-agi ang Kalibutan nga 
gihatag sa Simbahan. Usab, ang akong 
mama nagsugod sa pagpangandam og 
cake alang sa akong mga silingan, mga 
kauban, mga higala, ug pamilya. Sa bis-
peras sa Pasko kami modapit sa among 
tanang mga sakop sa pamilya sa among 
balay. Sugdan namo ang among debos-
yonal sa Pasko sa balay sa alas 10:30 sa 
gabii, ug kami manganta og mga himno, 
magbasa og mga kasulatan, motan- aw og 
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“GIBUHAT NAMO KINING butanganan 
sa lemonada aron gamiton sa ting- init, apan 
ang Pasko mao ang sakto nga oportunidad 
nga gamiton kini aron mahatagan ang mga 
tawo og mga biskwit ug mainit nga tsokolate! 
Akong bation nga mas duol sa Manluluwas 
sa dihang ako magmamugnaon sa pagser-
bisyo sa uban.”
Brooklyn H., Alberta, Canada

“GANAHAN KONG MOGAHIN OG 
PANAHON uban sa akong mga igsoong 
babaye, ilabi na kon kami magdula. Sa 
panahon sa Pasko kami adunay mga 
panihapon nga sug- an og mga kandila 
matag gabii. Malinawon ang pagbati. Ang 
kahayag sa mga kandila nagpahinumdom 
kanako sa atong Manluluwas, kinsa mao 
ang Kahayag sa Kalibutan.”
Dane H., Alberta, Canada

“DAGHANG MGA TAWO NAGHUNAHUNA sa kabukiran isip dapit sa kalinaw diin 
sila makig- uban sa kinaiyahan ug makadiskubre sa katahum sa mga gilalang sa Dios. 
Apan dinhi sa Hawaii, kami mobati ug makadayeg sa gahum sa Dios diha sa dagat ug 
sa tanang mga katingalahan nga anaa niini.

“Bisan unsang oras nga kamo mogahin nga gilibutan sa mga kinaiyahan ug mga 
pamilya, kini usa ka kasinatian sa pagkasuod. Ipadaplin una ang mga kalingawan sa 
kinabuhi ug magtutok sa katahum sa inyong palibut, diha sa mga butang nga inyong 
nakita ug sa mga tawo nga inyong ipakigbahin ang kasinatian.

“Unsay mas maayo nga panahon kay sa Pasko aron mobati nga mas may kalabu-
tan niini nga yuta ug sa atong mga pamilya, samtang kita makasabut nga silang duha 
adunay importante nga bahin sa plano nga gipahimutang sa atong Amahan sa Langit 
ug sa atong Manluluwas nga si Jesukristo.”
Diane A., uban sa litrato ni Zyrus A., Hawaii, USA

“ANG AKONG PAMILYA KANUNAY 
moapil sa pipila ka matang sa pagser-
bisyo nga kalihokan sa Pasko. Usa ka 
butang nga among buhaton mao ang 
paghatag og mga goodies niadtong 
nanginahanglan. Pinaagi sa pagserbis-
yo sa uban, kami makapakita sa gugma 
sa Dios. Ang akong mga ginikanan 

mitudlo kanako sa kahulugan sa Pasko  
pinaagi sa pagpakita og maayong 
ehemplo ug sa pagserbisyo sa uban. 
Kini nga kasinatian nakatabang nako 
nga makasabut sa akong tahas dinhi 
sa yuta ug sa tinuod nga kahulugan 
sa Pasko.”
Aaron S., Bangalore, India
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Daghang mga tawo sa Mexico magpundok isip mga pamilya ug mga higala sa pagbuak sa piñatas isip kabahin sa ilang pagsaulog sa Pasko.

“KINAHANGLAN KONG  
MOTABANG SA pagdiskarga ug 
pag- organisar sa daghang mga trak 
nga puno sa gidonar nga mga dulaan. 
Dayon among giablihan ang pultahan 
ug gipasulod ang tanan. Makalingaw 
kaayo nga magtan- aw sa tanang mga 
bata. Mosanag ang ilang mga mata. 
Nalipay kaayo sila! Kini nakapalipay 
nako nga makakita nila nga nalipay 
pag- ayo ug malinawon human maka-
sinati og teribling butang.”
Audrey V.

“USAHAY, TUNGOD KAY KAMI USA 
KA DAKONG PAMILYA, kaming tanan 
magpundok niini nga balay ug sa tupad 
nga balay. Kami adunay musika. Kami 
manayaw. Kami kanunay mag- uban isip 
pamilya kutob sa mahimo panahon sa 
Disyembre, tungod kay walay klase.

Kami magdula. Kami mag- istorya. Kami 
mangatawa. Kami mangaon. Kana ang 
tradisyon. Kon ako anaa sa eskwelahan, 
wala koy panahon sa pagbuhat sa tanan 
niadtong mga butanga uban sa akong 
pamilya. Busa kami maningkamot nga 
magpadayon kini nga mga tradisyon. Ang 
pamilya mao ang labing importante nga 
butang. Kini nga mga tradisyon makata-
bang kanamo nga magpabilin nga mag- 
uban isip usa ka pamilya.”
Juan C., Barranquilla, Colombia

“HUMAN SA SUNOG nakaamgo 
ko nga ang labing importanting mga 
butang mao ang imong pamilya 
ug mga higala. Bisan og kami wala 
makadawat og daghang mga regalo, 
nindot kaayo nga gilibutan sa pamilya. 
Malipayon gihapon kini nga panahon 
alang kanamo, bisan og kini dili sama 
sa among normal nga Pasko.”
Rachel W.

“NINDOT KAAYO NGA MAKITA 
ang tanan nagkapundok bisan og 
wala planoha ug nagdepende sa 
matag usa sa sosyal nga paagi. . . . 
Akong nakat- unan nga ang materyal 
nga mga butang dili mahinungdanon 
kaayo. Ang pagserbisyo, pamilya, ug 
panahon nga gigahin nga magkau-
ban maoy importante. Ang kinabuhi 
bililhon. Dili maayong mga butang 
mahitabo kanunay, mao nga kita kina-
hanglan maningkamot nga malipay sa 
positibo nga mga panahon samtang 
anaa pa sila. Kita ang naghimo nia-
nang positibo nga mga panahon!”
Billy A.

Pahinumdom: Ang mosunod nga kabatan- onan gikan sa Paraiso, California, USA, namalandong 
sa kahulugan sa Pasko human sa labing grabe nga sunog sa kasaysayan sa California nga misu-
nog sa ilang komunidad.
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Ni David A. Edwards
Mga Magasin sa Simbahan

Makahingalan ba kamo og pipila ka mga timailhan sa kata-
pusang mga adlaw? Adunay pipila ka inila: ang Pagpahiuli, 
ang pagtungha sa Basahon ni Mormon, nagkalain- lain nga 

mga kalamidad, ang pagsangyaw sa ebanghelyo, pagkadautan sa 
kadaghanan. Nan, ania ang usa ka piho nga timailhan nga tingali 
wala ninyo mahunahunai: pagkamayubiton.

Duha ka mga tigsulat sa Bag- ong Tugon mihisgot nga dunay 
mga mayubiton sa katapusang mga adlaw (tan- awa sa 2 Pedro 3:3; 
Judas 1:18). Mao kana, adunay mga tawo nga moyubit ug motamay 
ni Jesukristo, sa Iyang mga pagtulun- an, ug sa Iyang mga sumusu-
nod. Apan isip Iyang mga disipulo, gisultihan kita nga mahimong PA
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NGA 
MAHIMONG 

MAYUBITON

Ang pagkamayubiton uso kaayo—

gawas sa mga mata sa Ginoo.
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mainantuson ug mapailubon (tan- awa sa 
2 Pedro 3:11–15), magpaabut sa Iyang 
pag- anhi ug ang katumanan sa Iyang 
mga saad, magsunod sa Iyang kalooy ug 
pagbaton og kapuangod alang sa uban 
(tan- awa sa Judas 1:22).

Siyempre, ang pagkamayubiton dili 
bag- ong butang, apan kini mikatap 
pag- ayo. Ug bisan kon kamo wala gayud 
moyubit sa mga butang sa Dios, ang 
pagbaton og mayubiton nga kinabuhi dili 
angay sundon sa disipulo ni Jesukristo.

Mopadayon sa Pagkamayubiton? 
Dili, Salamat.

Ang pagyubit nagpasabut sa pagbiay- 
biay, pagbugal- bugal, o panginsulto. 
Naglakip kini usahay sa dili maayong 
pagsumay- sumay, sama sa pagsunod- 
sunod sa usa ka tawo ug paggamit og 
kataw- anan nga tingog o pinasobra nga 
linihokan o paghulagway. 

Ang pagkamayubiton usa ka simtoma 
sa sukaranang sala sa garbo. Ug ang 
sukaranang pagbati luyo sa pagkama-
yubiton mao ang pagbiay- biay—ubos 
nga pagtan- aw sa uban—kana mao, ang 
pagtan- aw nga uyamot ang mga tawo, 
dili lang ang dili pag- uyon sa unsay ilang 
isulti o buhaton.

Dili kini mao ang gusto sa Ginoo. Siya 
miingon, “Ug tuguti nga ang matag tawo 
motamud sa iyang igsoon sama sa iyang 
kaugalingon” (Doktrina ug mga Pakigsaad 
38: 24). Kitang tanan managsama og bili. 
Si Alma nangutana, “Kamo magpadayon 
ba sa pagpakaaron- ingnon nga kamo 
labaw nga maayo kay sa uban[?]” (Alma 
5:54). Kana nga matang sa panghunahu-
na mosangput sa pagkamayubiton. Ang 
mayubiton nga mga tawo usa ka paagi sa 
mga tawo nga maningkamot sa pagpata-
as sa ilang kaugalingon kay sa uban.

Labaw pa niana, ang mga mayubiton 
sa kasagaran maningkamot nga ang 
uban moapil kanila. Usa ka imahe gikan 
sa damgo ni Lehi nagpakita gyud kini. 
Ang katawhan diha sa dako ug lapad nga 
gambalay “ang kinaiya ingon og nagbiay- 
biay ug nagtulisok sa ilang mga tudlo” (1 
Nephi 8:27). Ang pagtulisok makapabahin 
sa katawhan, mag- ingon, “Kinahanglang 
mouban mo namo, o kamo maulawan ug 
kataw- an.” Sama sa kasakit, ang pagka-
mayubiton ganahan og kauban. Kana 
tungod kay sa pagkatinuod, ang mapa-
sigarbuhon sa kasagaran usab walay 
pagsalig sa ilang kaugalingon.

Pagmaaghup. Ayaw pagyubit.
Sa tanan nga pagyubit bisan asa, 

makatintal nga moapil niini. Ingon og sila 
nalingaw, di ba? Ang tanan nagbuhat nii-
ni, ilabi na sa internet ug sa social media. 
Kita gani matintal sa pagbuhat unsay 
gibuhat sa uban—sa paggamit sa kaugali-
ngong hinagiban sa kalibutan batok niini, 

NGA 
MAHIMONG 

MAYUBITON sa pagtulisok usab sa dako ug lapad nga 
gambalay aron makita kon ganahan ba 
sila nga tulisukon usab.

Apan usab, dili kana pamaagi sa 
Ginoo.

“Ayaw pagbiay- biay batok niadto nga 
mabiay- biayon” (Doktrina ug mga Pakig-
saad 31:9).

“Higugmaa ninyo ang inyong mga 
kaaway, ug pag- ampo kamo alang sa mga 
magalutos kaninyo ” (Mateo 5:44).

Kana mas taas nga sumbanan kay sa 
sumbanan sa kalibutan, nga ingon og 
nag- ingon, “Yubita ang tanang tawo ug 
ang tanang butang nga lahi kaninyo sa 
bisan unsa nga paagi.”

Lisud ang paglahutay sa pagyubit sa 
uban ug dili mobalos sa pagyubit, tungod 
kay ang atong kultura nagpatuo nato 
nga ang labing abtik, labing masakit nga 
pagyubit modaog sa sangka alang sa pag-
tagad ug pagtahud sa mga tawo. Apan 
kana dili tinuod. Ang Ginoo mitudlo kana-
to—ug nagpakita nato—nga ang gugma, 
kaaghup, pailub ug pagkamainantuson 
mao ang Iyang pamaagi.

Kon kita tinuod nga sumusunod ni 
Jesukristo, kita dili moyubit sa atong 
kaigsoonan, tungod kay ang atong mga 
kasingkasing mapuno sa Iyang tiunay nga 
gugma (tan- awa sa Moroni 7:47–48). ◼

Kitang tanan nakakita niini. 
Anaa kini bisan asa. Ingon og ang mga 
tawo ganahan niini.

Apan ang Ginoo wala.
Wala gayud diha sa mga kasulatan nga 

giaprobahan ang pagkamayubiton. Gani, 
kini gipanghimaraut. Pananglitan, si Alma 
ang Batan- on mitudlo:

“Aduna bay usa taliwala kaninyo nga 
naghimo og usa ka pagbiay- biay sa iyang 
igsoon . . . ?

“Alaot ngadto sa mao nga usa, kay . . . 
siya kinahanglan gayud maghinulsol o 
siya dili maluwas!” (Alma 5:30–31).

ANG GINOO NAG-
TUDLO KANATO . . . 
NGA ANG GUGMA, 
KAAGHUP, PAILUB, 
UG PAGKAMAINAN-
TUSON MAO ANG 
IYANG PAMAAGI.
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Wala ako magtubo isip usa ka miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukirsto sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan pinaagi sa pipila ka mga miyembro nga akong 
nakaila, akong nakat- unan nga kon ang usa ka tawo nagpuyo og kinabuhi nga  

limpyo, putli, ang Kahayag ni Kristo nagdan- ag diha kanila. Sila mahimo nga gamhanan nga 
mga ehemplo.

Ang akong una nga kontak sa Simbahan pinaagi sa usa ka higala nga akong naamigo sa 
kolehiyo. Usa siya ka maayo kaayo nga miyembro sa simbahan kinsa nagserbisyo og mis-
yon. Ako nagtubo sa usa ka Katoliko nga pamilya, siya kanunay naningkamot sa pagsugod 
sa panag- istoryahanay uban kanako kabahin sa relihiyon. Apan wala gyud ko maintere-
sado. Ang akong higala maalamon kaayo, ug siya misulay pag- usab sa pagpaila kanako 
sa Simbahan—pinaagi sa paghimo og usa ka blind date sa usa ka babaye nga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.

Among Unang Date
Sa dihang si Renée ug ako nag- date sa unang higayon, nahigugma ko kaniya sa hing-

pit. Maanyag kaayo siya alang nako, makasulti ko nga adunay butang nga espesyal 
mahitungod kaniya. Sa wala madugay, ako andam na nga mahimong seryoso uban 

kaniya ug sa paghimo og pamilya—apan human sa pipila ka mga date, miingon 
siya nga kinahanglang dili na kami mag- date tungod kay siya ganahan na “kaa-

yo” kanako ug siya gusto nga magminyo sa templo. Mas migrabe pa hinoon 
alang nako, sa wala madugay mibiya siya alang sa usa ka misyon. Human 
niana, nakahukom ko nga ako dili na makagusto og mga Santos sa Ulahing 

mga Adlaw.
Sa dihang mibalik siya gikan sa iyang misyon, ang among komon nga higala 

midapit kanako sa party diin makita nako si Renée, ug nagsugod mi sa paggahin 
og panahon pag- usab. Ako nakagradwar sa kolehiyo ug dunay maayo kaayo  
nga trabaho, ug gibati na usab nako nga andam na nga magminyo. Naghuna-

huna ko nga ako usa ka maayong tawo nga minyoan, mao nga ako misugyot. 
Miingon siya dili.

Nagduha- duha nga Makigkita sa mga Misyonaryo
Aron magpadayon ang relasyon, akong gidawat ang imbitasyon nga maminaw 

sa mga misyonaryo. Usa ka panahon niana siya miduol kanako nga dunay luha ang 
mga mata, nagpamatuod sa Basahon ni Mormon ug mihangyo nako sa pagbasa 

niini. Gusto siya nga makabaton ko og pagpamatuod sa ebanghelyo aron nga siya 
makatuman sa iyang tinguha nga maminyo sa templo. Gihigugma nako siya ug dili ko 

gusto nga pakyason siya, busa miingon ko nga akong buhaton. Apan bisan tuod ako miuyon 

Ang pasalig ni Renée sa pagsunod sa ebanghelyo nakapausab 
sa akong kinabuhi.

USA 
KA  

Ni Elder Joaquin E. Costa
Sa Seventy

UBAN SA USA KA BABAYE NGA 
SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW
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nga makigkita sa mga misyonaryo, nakigkita lang ko nila aron aduna koy panahon 
sa pagkumbinser ni Renée nga makigminyo nako. Wala koy intensyon nga moapil 
og bag- ong relihiyon.

Human sa pipila ka mga appointment uban sa mga misyonaryo, dili gihapon 
ko interesado. Naglingkod ko kon magleksyon sila, apan wala kaayo magtagad o 
maningkamot nga mobati sa Espiritu. Ang akong kasingkasing sirado, tungod kay 
ako dili maminaw sa mga misyonaryo alang kanako; naminaw ko nila tungod ni 
Renée. Wala gihapoy gipadulngan, ug dili gihapon nako makumbinser si Renée 
nga ako mahimong usa ka buotan nga bana ngadto kaniya bisan dili magpa-
bunyag. Nagpabilin siya nga lig- on sa iyang mga gituohan.

Paghimo sa Basahon ni Mormon nga Personal
Dayon giilisan ang mga misyonaryo. Usa ka bag- ong misyonaryo miabut 

sa pagtudlo kanako, ug siya adunay ideya. Gipaablihan niya nako ang mga 
kasulatan sa Alma 42, ug siya mihangyo nako nga basahon nako og kusog 
ngadto kanila, bersikulo human sa usa ka bersikulo. Apan imbis nga mag-
basa lang niini pulong sa pulong, gusto niya nga akong basahon ang 
akong ngalan ngadto niini. Dili gyud ko gusto, apan siya miinsister.

Mao nga nagsugod ko sa unang bersikulo. “Ug karon, Joaquin . . .” 
Dihang nagbasa ko niadto nga mga pulong, ang basahon nagsugod 
sa pagpakigsulti kanako. Samtang akong gibutang ang akong ngalan, 
akong gibati ang gahum sa personal nga pagpamatuod.

Ang sunod nga bahin sa Alma 42 nagtudlo mahitungod sa Pagkapu-
kan ni Adan ug Eva, ug sa katapusan miabut ang plano sa katubsanan. Sa 
dihang ako miabut sa bersikulo 29 ug nabasa, “Ug karon, Joaquin, ako nagti-
nguha nga ikaw kinahanglan dili motugot niini nga mga butang nga mohasol 
pa kanimo,” misugod ko sa paghilak sama sa usa ka bata. Ako wala gyud makahi-
lak sama niana kaniadto. Ako nasayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod—apan 
wala gani nako mahuman ang pagbasa sa kapitulo. Sa dihang sa katapusan 
mikalma na ko, giingnan nako ang mga misyonaryo nga ako gusto nga magpa-
bunyag. Si Renée malipayon kaayo. Nabunyagan ko, ug sa katapusan miuyon siya 
nga makigminyo kanako. Paglabay sa usa ka tuig, kami nabugkos sa Buenos Aires 
Argentina Temple.

Mapasalamaton kaayo ko sa pasalig ni Renée sa pagsunod sa ebanghelyo ug 
magminyo sa templo. Ang iyang matinud- anong pasalig sa pagpakig- date wala lang 
makapalig- on sa iyang relasyon ngadto sa Dios ug sa ebanghelyo, apan midapit 
usab nako sa pagkat- on sa ebanghelyo. Nasayud ko nganong siya matahum kaa-
yo ngari nako: tungod kay siya limpyo, mahigugmaon, ug putli. Tungod sa iyang 
pagkamatinud- anon, nakapalambo ko og usa ka personal nga pagpamatuod sa 
Basahon ni Mormon ug niini nga Simbahan. ◼

Tungod sa pagkamatinud- anon ni 
Renée, nakapalambo ko og usa 
ka personal nga pagpamatuod sa 
Basahon ni Mormon ug niini nga 
Simbahan.
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Pag- andam sa 
Kinasingkasing nga 
Pagpangutana
Ang mga misyon dili gayud 
alang sa tanan, apan unsa 
ang alang sa tanan sa 

tinuoray mao ang pagpangita kon ang 
usa ka misyon alang kaninyo! Usahay kita 
dili gustong moadto, mao nga kita dili na 
lang mangutana o kita mangutana nga 
dili mohatag og higayon sa Espiritu sa 
pagtubag. Kita kinahanglan nga mangu-
tana sa kinasingkasing! Kon makita ninyo 
ang inyong tubag pinaagi sa matinuoron 
nga pagtinguha, kamo adunay kalinaw 
ug pagsalig bisan unsa pa ang gisulti sa 
Ginoo nga inyong buhaton—magpabilin 
o moadto.
Ali B., edad 22, Utah, USA

Unsaon nako  
sa pagdesisyon  
nga moserbisyo  
og misyon?

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

Paghinulsol
Usa sa mga butang  
nga nakatabang nako sa 
pagdesisyon nga moser-
bisyo og misyon mao ang 
pagkat- on ug pagsinati sa 

tinuod nga paghinulsol. Samtang nagtu-
on ko mahitungod sa Pag- ula sa Manlulu-
was ug gigamit unsay akong nakat- unan 
sa akong kinabuhi, akong gibati ang dili 
mahulagway nga kalinaw. Samtang mibati 
ako niini, gusto nako ang uban mobati sa 
sama nga kalinaw.
Elder Berdejo, edad 21, Arequipa, Peru

Magpabiling Dunay Kontak  
sa Ginoo
Ang Langitnong Amahan makahatag 
kaninyo sa tubag pinaagi sa mga kasu-
latan, usa ka mensahe gikan sa General 
Authority, o bisan gikan sa pagpamatuod 
sa usa ka tawo. Mao nga makuha ninyo 
ang inyong inspirasyon gikan sa pagpabi-
ling dunay kontak sa Ginoo.
Samuel H., edad 14, Utah, USA

“Kami mopamatuod 
nga ang misyonaryo 
nga buhat usa ka bulu-
haton sa priesthood—
ug kami nag- awhag sa 
tanang batan- ong mga 
lalaki kinsa takus ug 
makahimo sa pisikal 
ug mental, sa pagsu-
nod sa tawag sa pag-
serbisyo. Daghan usab 
nga batan- ong mga 
babaye ang maka-
serbisyo, apan dili 
sila ubos sa samang 
sugo sa pagserbisyo 
sama sa batan- ong 
mga lalaki. Kami 
nagsiguro hinoon sa 
batan- ong mga sister 
sa Simbahan, nga sila 
nakahatag ug bililhon 
nga kontribusyon isip 
mga misyonaryo.”
Presidente Thomas S. Monson 
(1927–2018), “Welcome sa Komperen-
sya,” Liahona, Nov. 2012, 5.
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Hinumdumi nga Siya 
Motubag Kaninyo
Sa wala pa ko magmisyon, 
nakigbisog ko nga masa-
yud kon ako moadto ba. 
Sa katapusan mihukom sa 

paghangyo sa Langitnong Amahan, kinsa 
tinuod nasayud sa tanan nga atong maagi-
an ug nasayud kon kita kinahanglan bang 
moserbisyo og misyon. Pinaagi sa pag- 
ampo akong nadawat ang kumpirmasyon 
nga kinahanglan kong moadto. Nasayud 
ko nga ang Langitnong Amahan motubag 
sa mga pag- ampo. Duol Kaniya uban sa 
inyong mga pangutana, ug Siya motubag 
kaninyo sumala sa inyong hugot nga pag-
tuo ug sa Iyang kabubut- on ug tayming.
Sister Terpend, edad 21, Jamaica Kingston 
Mission

Tan- awa ang Inyong Pamilya ug 
ang Patriyarkal nga Panalangin
Ang akong pamilya ug ang akong patri-
yarkal nga panalangin mitabang kanako 
sa paghukom. Ang akong igsoong baba-
ye sa karon nagserbisyo og misyon, ug 
ang iyang ehemplo ug pagpamatuod 
sa misyonaryo nga buhat nakapadasig 
kanako. Akong tinguha nga moserbisyo 
nahimong mas lig- on usab sa dihang 
akong nadawat ang akong patriyarkal nga 
panalangin, nga miingon nga ako maka-
himo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo 
ngadto sa uban.
Juliana P., edad 16, Nevada, USA

Unsa ang makatabang 
nako nga makasabut sa 
basahon sa Pinadayag?
Tungod sa modernong mga propeta, makaangkon kita og tabang alang sa 
pagsabut sa basahon sa Pinadayag. Si Joseph Smith mihatag kanato og 
pipila ka importante nga mga yawe niini nga basahon. Sama pananglit:

•  Doktrina ug mga Pakigsaad 77. Kini nga pagpadayag mao ang usa ka por-
mat sa pangutana ug tubag ug naghatag kanato og importanting mga 
panabut sa basahon sa Pinadayag. Kini nagpasabut sa nagkalain- laing 
mga elemento sa mga kapitulo 4–11 ug naghatag og gibug- aton kon sa 
unsang paagi kini dunay kalabutan sa buhat sa Ginoo sa ulahing mga 
adlaw.

•  Ang Hubad ni Joseph Smith. Anaay daghan nga mga bersikulo sa basahon 
sa Pinadayag nga si Joseph Smith mitabang sa pagklaro pinaagi sa pro-
seso sa iyang dinasig nga hubad sa biblia. Makaplagan ninyo kini diha sa 
tabang sa pagtuon sa scriptures .ChurchofJesusChrist .org.

Si Joseph Smith mitabang kanato nga makita ang basahon sa Pinadayag 
nga dili mga misteryo nga dili mahibaloan nga maoy hunahuna sa uban. Ug 
siya usab mitudlo kanato nga kon ang Dios naghatag og usa ka interpre-
tasyon sa panan- awon, kita walay tulubagon sa pagkahibalo niini (tan- awa 
sa History of the Church, 5: 343). Siya mitabang nato nga makakita nga ang 
labing gitutukan sa basahon mao si Jesukristo—ang paglaum nga anaa 
kanato pinaagi Kaniya sa pagbuntog sa kalibutan ug pagbalik ngadto sa 
Langitnong Amahan.

Tan- awa usab sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pinadayag ni Juan”; ug 
Dali, Sunod Kanako—Alang sa Indibidwal ug Pamilya: Bag- ong Tugon 2019 
mga kapitulo sa basahon sa Pinadayag.

Unsa May Imong Hunahuna?

Isumiter ang inyong tubag ug, kon 
ganahan, apili og klaro kaayo nga litrato 
hangtud Enero 15, 2020, sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (click “Submit 
an Article or Feedback”).

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

“Ako adunay pipila ka higala kin-
sa dili maayo nga mga impluwen-
sya, apan kami suod ug gusto 
gihapon ko nga mahimong higala 
nila. Unsay akong buhaton?”
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Ang mga tubag gituyo alang sa tabang ug panglantaw, dili 
isip opisyal nga mga pamahayag sa doktrina sa Simbahan.
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Sa daghang talagsaong mga katuyoan nga nahi-
mo sa kinabuhi ug pagpangalagad ni Ginoong 
Jesukristo, usa ka talagsaong aspeto niana nga 

misyon sa kasagaran wala mamatikdi. Ang Iyang mga 
sumusunod wala makasabut niini sa hingpit niadtong 
higayona, ug daghan sa modernong Kristiyano wala 
makasabut niini karon, apan ang Manluluwas Mismo 
misulti niini balik- balik ug madasigon. Mao kini ang 
importante nga kamatuoran nga sa tanan nga gianhi 
ni Jesus nga isulti ug buhaton, lakip ug ilabi na sa 
Iyang matubsanong pag- antus ug sakripisyo,  Siya 
nagpakita kanato kon kinsa ug unsa gayud ang Dios 
nga atong Mahangturong Amahan, unsa ka hingpit 
ang Iyang pagkamaunongon ngadto sa Iyang mga 
anak sa tanang panahon ug nasud. Sa pulong ug sa 
buhat, si Jesus nagtinguha sa pagpadayag ug sa pag-
himong personal ngari kanato sa tinuod nga kinaiya 
sa Iyang Amahan, ang atong Amahan sa Langit.

Si Jesus mianhi sa pagpangamuyo uban sa tawo 
sa paghigugma sa ilang Langitnong Amahan sama 
nga Siya sa kanunay nahigugma ug mohigugma 
kanila kanunay. Ang plano sa Dios, ang gahum sa 
Dios, ang kabalaan sa Dios, oo, gani ang kasuko ug 
ang paghukom sa Dios aduna silay higayon nga 
makasabut. Apan ang gugma sa Dios, ang hilabihan 
ka mahinungdanon sa Iyang debosyon ngadto sa 
Iyang mga anak, sa gihapon wala nila mahibaloi sa 
hingpit—hangtud nga miabut si Kristo.

Busa ang pagpakaon sa gigutom, pag- ayo 
sa masakiton, pagpanton sa pagkahipokrito, 

pagpangamuyo alang sa hugot nga pagtuo—kini 
mao ang Kristo nga nagpakita kanato sa agianan 
ngadto sa Amahan, Siya kinsa “maloloy- on ug mapu-
angoron, dili daling masuko, mainantuson ug puno 
sa kamaayo.” 1 Sa Iyang kinabuhi ug labi na sa Iyang 
kamatayon, si Kristo namahayag, “Mao kini ang kapu-
angod sa Dios nga akong gipakita kaninyo, ingon man 
sa akong kaugalingon.”

Ako mosaksi sa usa ka personal, buhi nga Dios, 
kinsa nakaila sa atong mga ngalan, maminaw ug 
motubag sa pag- ampo, ug nagpangga kanato hang-
tud sa kahangturan isip mga anak sa Iyang espiritu. 
Mopamatuod ko nga taliwala sa mga talagsaon nga 
komplikadong buluhaton nga anaa sa uniberso, 
Siya nagtinguha sa atong indibidwal nga kalipay ug 
kaluwasan labaw sa tanan pang diosnon nga mga 
kabalaka.

Pinaagi sa espiritu sa balaang pagka- apostol, 
ako moingon sama sa usa kinsa mihupot niini nga 
katungdanan sa karaan: “Niini ania [gani] ang gug-
ma, dili nga kita nahigugma sa Dios, apan nga siya 
nahigugma kanato, ug nagpadala sa iyang Anak nga 
halad- pasig- uli sa atong mga sala. Hinigugma, kon 
ang Dios nahigugma kanato, kita usab kinahanglan 
nga maghigugmaay sa usag usa” (1 Juan 4:10–11)—
ug sa paghigugma Kaniya sa kahangturan. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong sa Oktubre 2003 nga 
kinatibuk- ang komperensya.

MUBO NGA SULAT
 1. Lectures on Faith (1985), 42.

Ang Misyon ni Jesukristo 
mao ang Pagpakita 
sa Gugma sa Dios

Ni Elder Jeffrey R. Holland
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
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Sa unsang paagi kamo magpakita 
og gugma?

Si Kristo mipakaon sa gigutom.

Gipakigbahin ninyo ang inyong 
paniudto uban sa usa ka higala 
nga nakalimot sa ilaha.

Gamita ang oportunidad 
sa pagpamatuod.

Si Kristo miayo sa masakiton.

Kamo makabisita ug makahupay sa usa 
ka tawo nga masakiton o nasakitan.

Si Kristo nangamuyo alang 
kanato nga makabaton 
og hugot nga pagtuo.

Si Elder Holland mitudlo nga si Jesus mipakita kanato 
sa paagi sa Amahan pinaagi sa pagpakita sa gugma sa 
tanan nga Iyang gisulti ug gibuhat. Siya midapit kanato 
sa paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa usag usa.

Si Kristo mitudlo sa kamatuoran.

Makadapit kamo og higala 
ngadto sa simbahan.



MGA YOUNG ADULT

MIBATI NGA GIMINGAW?

Bisan unsang panahon sa inyong 
kinabuhi, mabuntog ninyo ang 

kamingaw pinaagi sa pagtabang 
ug paghimo og tinuod nga mga 

koneksyon. Ania ang pipila ka mga 
paagi sa pagbuhat niana.

42

K ABATAN- ONAN

PAGSAULOG SA 
PASKO SA TIBUOK 

KALIBUTAN

54
DALI, SUNOD KANAKO

MGA PANABUT SA 
BASAHON NI JUDAS 

UG PAGPADAYAG

58, 63
MGA BATA

7 KA MGA ISTORYA 
UG MGA KALIHOKAN 

ALANG SA PASKO

Higala



D
is

ye
m

br
e 

20
19

An
g 

se
ks

yo
n 

sa
 m

ga
 b

at
a 

sa
 L

ia
ho

na
, g

im
an

ta
la

 s
a 

An
g 

Si
m

ba
ha

n 
ni

 Je
su

kr
is

to
 s

a 
m

ga
 S

an
to

s 
sa

 U
la

hi
ng

 m
ga

 A
dl

aw
 

Bisitaha ang 

Colombia!
Tan- awa sa mga pahina  

H15–H19



H2 H i g a l a

G I K A N  S A  U N A N G  K A P A N G U L O H A N

Ni Presidente 
Henry B. Eyring

Ikaduhang 
Magtatambag 

sa Unang 
Kapangulohan

Usa ka pinakamatahum nga mga simbo-
lo sa pagkatawo ni Jesukristo mao ang 

kahayag. Sa dihang si Jesus natawo, Siya 
nagdala og kahayag ngadto sa nagkisdom 
nga kalibutan.

Ang mga propeta nagtudlo nga ang 
kahayag mao ang timailhan sa pagkata-
wo sa Manluluwas. Katuigan sa wala pa 
matawo si Jesus, si Samuel ang Lamanite 
nanagna:

“Adunay daghan kaayo nga mga kaha-
yag sa langit, nga diha sa gabii nga siya 
dili pa moabut walay kangitngit, nga sa 
ingon mopakita ngadto sa tawo ingon og 
kini adlaw. M
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“Ug tan- awa, adunay bag- o nga bitoon 
nga mosubang, nga sa sukad wala pa ninyo 
masud- ong” (Helaman 14:3, 5).

Kini nga bitoon migiya sa mga Mago 
ngadto ni Jesus aron mosimba Kaniya. Miha-
tag sila Kaniya og mahalon nga mga regalo 
sa bulawan ug incencio ug mira.

Mopamatuod ko nga si Jesus mao ang  
Buhi nga Kristo. Kita mohinumdom Kaniya ug 
maningkamot sa tibuok natong kasingkasing 
sa paghigugma sama sa Iyang paghigugma. 
Kana mao ang diwa sa Pasko. Kini mawo ang 
diwa sa tinuod nga kalipay sa matag adlaw. ●
Gipahiangay gikan sa 2011 nga Debosyonal sa Pasko  
sa Unang Kapangulohan.

Ang Kahayag sa Kalibutan
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SUNDA ANG BITOON

Sa dihang si Jesus natawo, ang mga  
Mago misunod sa bitoon. Kolori ang mga bitoon sa ubos 
aron matabangan ang mga Mago nga makit- an si Jesus.



H4 H i g a l a

Diha sa  
mga Tunob 

ni Jesus

Gikan sa usa ka  

interbyu uban ni Amie 

Jane Leavitt

ANG akong ngalan mao si Mary. Nagpuyo ko sa Israel  kauban sa akong pamilya. Kami adunay daghang espesyal nga mga kasinatian nga maglakaw diin nagla-kaw si Jesus kaniadto.

BETLEHEM
Usa ka espesyal nga dapit nga among giadto mao ang Betlehem, 

diin natawo si Jesus. Sila si Maria ug Jose kinahanglang mobiyahe 
og mga 90 ka milya (144 km) aron makaabut didto gikan sa ilang 
panimalay sa Nazaret. Mibisita mi sa usa ka simbahan nga natukod 
diin ang mga tawo nagtuo nga didto ang kwadra.

Nakita usab namo ang umahan duol sa Betlehem. Ang mga 
magbalantay sa karnero nagbantay gihapon sa mga panon did-
to, sama sa ilang gibuhat sa gabii nga natawo si Jesus. Among 
madungog ang baaing sa mga karnero samtang kami nanganta 
og “Sa Layo nga Patag sa Judea” (Mga Himno, nu. 127). Kanunay 
nakong mahinumduman unsay akong gibati nga nanganta niana 
nga kanta.
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Kamo makatan- aw sa  
video mahitungod sa  

dapit nga gilaktan ni Jesus sa  
ChurchofJesusChrist .org. Tan- awa 
sa “Mga Magbalantay sa Karnero 
nga Nakahibalo sa Pagkatawo ni 
Kristo,” “Nagpahunong sa Unos,”  

ug “Si Jesus Nabanhaw.”

ANG DAGAT SA GALILEA
Kini mao ang Dagat sa Galilea. Kini ang matahum nga linaw 

diin si Jesus mitudlo sa liboan ka tawo ug mibuhat og daghang 
mga milagro. Gibati gayud nako ang Espiritu didto. Kini adunay 
malinawon nga pagbati nga nagsulti kanako sa sagrado nga mga 
butang nga nahitabo didto.

Ganahan ko nga moadto sa dapit nga gilakwan ni Jesus, sama 
sa Suba sa Jordan, diin si Jesus nabunyagan. Kon ako anaa niini 
nga mga dapit, hilom akong maglakaw duol sa mga tawo nga 
nagsimba ni Jesus pinaagi sa pagdagkot sa mga kandila ug pag-
luhod sa pag- ampo. Kanunay nakong gibati sa akong kasingka-
sing nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus malipayon sa mga 
tawo nga mopakita sa ilang gugma alang Kanila.

JERUSALEM
Ang Jerusalem usa ka dako nga siyudad. Sa Dominggo sa wala 

pa Siya gilansang sa krus, si Jesus nagsakay sa usa ka asno (tan- 
awa sa Mateo 21:1–11). Ang mga tawo miabi- abi Kaniya ngadto 
sa siyudad pinaagi sa pagwara- wara sa mga dahon ug nagsinggit 
og, “Hosanna!”

Matag tuig sa Dominggo sa dili pa ang Pasko sa Pagkabanhaw, 
ang mga tawo mosubay sa dalan ni Jesus paingon ngadto sa 
Jerusalem. Magdala sila og mga dahon sa higera ug manganta og 
mga awit mahitungod ni Jesus. Usa ka tuig ang akong pamilya 
miapil sa ubang mga Kristiyano niini nga paglakaw. Maanindot 
kaayo nga mobati sa gugma sa tanan alang sa ilang Manluluwas.

Dili kinahanglan ninyo nga molakaw diin si Jesus naglakaw sa 
pagsunod sa Iyang mga tunob. Makasunod kamo sa iyang ehem-
plo bisan asa! ●
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Tan- awa sa Dali, Sunod Kanako manwal 
nga mga pahina sa pamilya 194–197.

Ipakigbahin 

ngano nga ikaw 

mapasalamaton 

alang kang Jesus.

Pagbasa og usa 

ka butang sa mga 

kasulatan nga si 

Jesus miingon.

Pagdrowing 

og litrato sa 

batang si 

Jesus.

Ribyuha ang  

pakigpulong gikan 

sa debosyonal sa 

Pasko sa Unang 

Kapangulohan.*

Pagmabination 

sa labihan karon, 

sama gayud ni 

Jesus.

Tabangi ang tawo 

nga masakiton o 

nag- inusara, sama 

gayud ni Jesus.

I- drama ang 

Pagkatawo ni 

Kristo (tan- awa 

sa Lucas 2).

Kantaha ang 

kanta sa Pasko 

o himno.

Pagpakigbahin  

og paborito nga 

kasulatan mahitu-

ngod ni Jesus.

Tan- awa ang video 

“Ang Pagkatawo ni 

Kristo.” *

* Pangitaa kini nga mga video  
sa ChurchofJesusChrist .org.

10 ka Adlaw 
sa Pasko

Tabangi ang inyong pamilya nga maka-
andam alang sa Pasko! Sugod sa Dis-
yembre 15, buhata ang usa niini nga 
mga kalihokan og dungan matag 
adlaw. Dayon kolori ang bitoon.
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Ang Akong Pagpamatuod sa Pasko
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Ang Akong Pagpamatuod sa Pasko
Mga pulong pinaagi ni Larry Hiller

Musika pinaagi ni Michael F. Moody

© 2019 pinaagi ni Michael F. Moody ug Larry Hiller. Tanang mga katungod gigahin.
Kini nga kanta mahimong kopyahon alang sa panagsa, dili pangnegosyo nga paggamit sa simbahan o sa panimalay.

Kini nga pahibalo kinahanglang makita sa matag kopya nga himoon.
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Ni Eve Dayton
(Gibase sa tinuod nga istorya)

“Nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw”  
(Mateo 25:36).

Si Eve ganahan sa panahon sa Pasko. Ang iyang  
klase sa eskwelahan migahin sa buntag sa pagkolor 

sa mga kard ug pagpaminaw sa makali-
ngaw nga musika.

“Karon panahon na sa pagbasa,” mii-
ngon si Mrs. Grunig. “Ug kon mahuman 
ninyo ang tanan ninyong basahunon 
karon ug ugma, kamo walay bisan 
unsa nga homework atol sa 
holiday.”

Miabiba ang tanang bata sa 
klase ni Eve. Apan si Eve wala 
kaayo moabiba. Nagkurog siya og 
gamay samtang iyang gikuha ang 
iyang libro aron mobasa. Gibati 
niya nga tugnaw kaayo ug ang 
iyang tutunlan misakit. 
Iyang mga mata gibati 
og kainit samtang siya 
mitan- aw sa mga pulong 
diha sa pahina. Pagkahu-
man sa klase, ang tiyan 
ni Eve nagsakit usab.

Sa katapusan pana-
hon na nga mopauli 
uban sa iyang igsoong 
lalaki ug babaye, nga 
sila si Tim ug Wilma. 
Kasagaran malingaw 
sila sa pagpauli. Sila 

magdula og dakop- dakop o maghimo og snowman. 
Apan karon ang gustong buhaton ni Eve mao ang pag-
pauli ug mohigda.

Sa pag- abut ni Eve sa balay, si Mama mihikap sa iyang 
agtang.

“Duna kay hilanat,” miingon siya. “Kina-
hanglan kang moinom og daghang tubig 
ug mopahulay.”

Misaka si Eve sa iyang higdaanan ug 
nakatulog diha- diha dayon. Pagkasunod 
buntag, ang tanan sa iyang pamilya busy 
nga nangandam alang nianang adlawa. 
Apan miingon si Mama nga si Eve nasakit 
ug dili makaeskwela.

Dayon si Eve nakahinumdom og usa 
ka butang nga nakapaguol kaniya. Karon 

mao ang Christmas party sa 
eskwelahan! Kinahanglan 
nilang mahuman ang 
ilang mga proyekto sa 
art ug manganta og mga 
awit ug adunay party. 
Kinahanglan siya nga 
moadto!

Apan si Mama 
wala mousab sa iyang 
hunahuna.

“Pasayloa ko dili 
ka makaadto sa party, 
sweetie,” miingon siya. 
“Apan mas importante 
ang imong panglawas.” M
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Ang Papel  
nga Langgam 

nga Pula
Ang tanang gihunahuna ni Eve 

mao ang tanang kalingawan 
nga himoon sa iyang mga 

higala nga wala siya.
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Nagsugod sa paghilak si Eve. Si Mama naning-
kamot sa pagtabang nga siya mobati og mas 
maayo pinaagi sa lamian nga sabaw. Ang tanang 
gihunahuna ni Eve mao ang tanang kalingawan 
nga himoon sa iyang mga higala nga wala siya.

Sa pagkahapon, sila si Tim ug Wilma miabut 
gikan sa eskwelahan. Mipula ang ilang mga aping 
tungod sa pagdula sa snow.

“Ang party sa eskwelahan makalingaw kaayo,” 
miingon si Wilma. “Nakahimo kami og papel nga 
langgam nga pula aron ibutang sa among balay.”

Gikuot ni Tim ang pipila gikan sa iyang bulsa.
“Ug tan- awa—gipadala ni Mrs Grunig kanamo uban 

sa usa ka espesyal nga regalo alang nimo. Aron ikaw 
usab makahimo og papel nga langgam nga pula!”

Mipahiyom si Eve. “Mapakita ba ninyo kanako 
unsaon?”

Sila si Tim ug Wilma mipakita ni Eve unsaon sa pag-
gunting subay sa gituldokan nga linya ug pil- on kini sa 
sakto. Sila mitabang kaniya sa paghigot sa lambo.

“Mama, tan- awa unsay akong gibuhat!” Si Eve mii-
ngon, nagpakita sa iyang bag- ong paborito nga dekoras-
yon sa Pasko.

Si Eve naghunahuna kon unsa kabuotan ni Mrs Grunig 
sa paghinumdom kaniya sa dihang nasakit siya, ug sa 
unsang paagi sila si Tim ug Wilma mitabang kaniya. Karon 
matag higayon nga si Eve motan- aw sa iyang papel nga 
langgam nga pula, siya mobati og dakong paghigugma. ●
Ang tagsulat nagpuyo sa Idaho, USA.
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Paghimo og usa ka Papel nga Langgam!
1. Guntinga ug ipapilit kining pahina sa pula nga papel. Dayon guntinga 

ang mga langgam ug mga pako.
2. Hinaya paggunting ang usa ka gisi subay sa gituldokan nga linya 

diha sa langgam. Ipasulod ang mga pako agi sa mga gisi.
3. Pagbutang og lungag ibabaw sa mga pako ug ipasulod ang 

lambo agi niini aron mabitay kini.
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Mga bata sa primary 
diha sa Imbabura, 
Ecuador, nanganta 
og mga awit sa 
Pasko diha sa 
nursing home ug 
mihatag og mga 
cookie.

Mopakita ug Mosulti

Celeste V., edad 7, Corrientes, Argentina

Si Josue Thomas 
G., edad 6, ug 
Alexandra C., 
edad 13, Dura-
ngo, Mexico, 
mga mag- agaw 
ug suod nga mga 
higala. Sa dihang 
sila nagtan- aw 
sa kinatibuk- ang 

komperensya, miingon si Alexandra nga 
gibati niya ang Espiritu sa dihang ang pro-
peta mipahibalo sa bag- ong mga templo. Si 
Thomas ganahan sa gipakigbahin nga mga 
istorya sa mga propeta ug mga apostoles.

Miapil ko sa proyekto sa Helping 
Hands ug mitabang sa pagpintal 

sa bongbong sa eskwelahan. Ganahan 
kong mosimba matag Dominggo.
Jarede R., edad 6, Paraná, Brazil

Nasayud ako 
nga ang akong 

Langitnong Amahan 
nahigugma kanako.
Stefania R., edad 10, 
Lima, Peru

Mag- ampo 
ko uban 

sa akong igso-
ong babaye ug 
maningkamot 
nga mahimong 
maayo nga 

ehemplo alang kaniya. Ganahan mi 
nga maglakaw- lakaw aron makita 
ang mga gilalang sa Langitnong 
Amahan.
Vianca ug Avril C., mga edad 8 ug 4, 
Bogotá, Colombia
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Ni Elder  
Vern P. Stanfill

Sa Korum sa 
Seventy

Mga Karnero ug ang 
Ilang Magbalantay
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Nagdako ko sa usa ka ranso sa baka sa Montana, 
USA. Kami usab adunay mga 300 ka karnero sa ran-

so. Ang akong inahan mipalit niini isip usa ka paagi nga 
kami makakwarta alang sa among misyon.

Ang akong trabaho mao ang pag- atiman sa nating 
mga karnero nga walay inahan nga nag- atiman kanila. 
Kon ang usa ka karnero adunay sobra sa usa ka nati, 
usahay siya dili moatiman sa tanang mga karnero. Mao 
kadto nga mga karnero ang akong atimanon. Adunay 
mga 5 ngadto sa 10 niini nga mga karnero matag tuig.

Matag adlaw, ako modrayb paingon sa pastuhan 
sakay sa among gamayng asul nga sakyanan, nga gita-
wag og Volkswagen Beetle, ug mopasirbato. Dayon 
akong ablihan ang mga pultahan sa sakyanan. Kadtong 
mga nating karnero moduol bisan asa sila gikan. Nakaila 

sila sa tingog sa karaang Volkswagen. Sila molukso sa 
luyo sa sakyanan, ug dad- on nako sila ngadto sa kama-
lig ug mopakaon kanila.

Kita sama niadtong nating mga karnero. Nagpuyo 
kita sa lain- laing dapit ug adunay lain- laing mga hagit 
sa atong kinabuhi. Apan si Jesus naningkamot sa pagta-
bang sa matag usa kanato. Kita makakat- on sa pagpami-
naw sa Iyang tingog. Makadangop kita kaniya alang sa 
kahupayan ug kasiguroan. Mobati kita nga gihigugma 
Niya ug sa Langitnong Amahan.

Samtang ako nagtan- aw ngadto ni Jesus isip Magba-
lantay sa akong kinabuhi, ang akong kinabuhi nausab. 
Kon atong ibutang ang atong mga kinabuhi sa mga 
kamot sa Manluluwas, kita mobati sa Iyang gugma ug 
magkat- on sa pagsalig Kaniya. ●
Gikan sa usa ka interbyu uban ni Christina Crosland.

“Ang Ginoo mao ang akong magbalantay” (Salmo 23:1).
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Mga Istorya  
kabahin ni Jesus

 1. Usa ka salampati naglupad diha sa kalangitan (tan- awa sa  

Mateo 3:16)

 2. Usa ka nasakitan nga tawo gisakay sa asno (tan- awa sa Lucas 

10:30–37)

 3. Mga bato tupad sa usa ka babaye diha sa atabay (tan- awa sa 

Juan 8:7)

 4. Mga langgam nga nagkaon sa mga liso diha sa yuta (tan- awa  

sa Mateo 13:1–9)

 5. Usa ka babaye nga naggunit sa lamparahan ug usa ka botelya 
sa lana (tan- awa sa Mateo 25: 1–13)

PAGHULAGWAY PINAAGI NI DILLEEN MARSH
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Mga Istorya  
kabahin ni Jesus

 1. Usa ka salampati naglupad diha sa kalangitan (tan- awa sa  

Mateo 3:16)

 2. Usa ka nasakitan nga tawo gisakay sa asno (tan- awa sa Lucas 

10:30–37)

 3. Mga bato tupad sa usa ka babaye diha sa atabay (tan- awa sa 

Juan 8:7)

 4. Mga langgam nga nagkaon sa mga liso diha sa yuta (tan- awa  

sa Mateo 13:1–9)

 5. Usa ka babaye nga naggunit sa lamparahan ug usa ka botelya 
sa lana (tan- awa sa Mateo 25: 1–13)

 6. Usa ka tawo nga naglingkod tupad sa usa ka baboy  
(tan- awa sa Lucas 15:11–32)

 7. Usa ka basket nga puno sa pan ug isda (tan- awa sa Lucas 9:13–17)

 8. Usa ka batang babaye nga naggunit sa sinina sa iyang mama  
(tan- awa sa Marcos 5:39–42)

 9. Usa ka batang lalaki nga nagtan- aw ni Jesus (tan- awa sa Marcos 

10:13–16)

 10. Usa ka manok (tan- awa sa Lucas 22:54–62)

 11. Usa ka dato nga tawo nga nagbarug sa usa ka  
balkonahe (tan- awa sa Lucas 12:16–21)

K ining koloranan nga pahina gibase sa usa ka matahum nga stained- glass nga bintana sa visitors’ center 
sa Rome Italy Temple. Ang bintana puno sa mga istorya nga gitudlo ni Jesus ug daghang importanting 

bahin sa Iyang kinabuhi. Makita ba ninyo kini nga mga talan- awon? Unsa ang gitudlo niini kanato mahitu-
ngod ni Jesus?
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Si Elder Gong Mibisita sa 

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

Ang mga Apostoles mobiyahe 
sa tibuok kalibutan aron  
sa pagpangalagad sa  

katawhan ug sa pagtudlo  
kanila mahitungod  

ni Jesukristo.

Sila si Elder Gerrit W. Gong ug Sister 

Susan Gong mibiyahe ngadto sa Italy 

sa dihang ang Rome Italy Temple gipa-

hinungod. Kini mao ang unang templo 

nga gitukod sa usa ka dapit diin ang 

mga Apostoles ni Jesus mitudlo sa mga 

panahon sa Biblia!

Pagpangita sa video “Kinutlo 

gikan sa ‘Ang Buhi nga Kristo: Ang 

Pagpamatuod sa mga Apostoles’” 

sa ChurchofJesusChrist .org.

Si Elder Gong, ang 

Unang Kapangulo-

han ug ang ubang 

mga Apostoles 

nagpahulagway 

diha sa bag- ong 

visitors’ center. Sila 

nagbarug atuba-

ngan sa estatuwa 

ni Jesukristo ug 

sa Iyang mga 

Apostoles.

Kining mga bata miabut uban sa 

ilang mga pamilya aron maminaw 

ni Presidente Russell M. Nelson nga 

mopahinungod sa bag- ong templo. 

Kon sila may igong pangidaron, 

sila makahimo sa mga bunyag sa 

templo didto!

“Mabati nato  
ang gugma ni Jesus 
alang sa matag bata 

sa dihang among 
mahimamat ang mga 

bata bisan asa sa 
kalibutan.”
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Si Elder Soares Mibisita sa 
Colombia

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

Ang mga Apostoles  
mobiyahe sa tibuok kalibutan 
aron sa pagpangalagad sa 
katawhan ug sa pagtudlo 

kanila mahitungod  
ni Jesukristo.

“Bisan unsay  
inyong buhaton, 

itumong ang inyong 
mga mata diha sa 

templo.”

Daghang mga bata ang 

mikuyog sa ilang mga 

ginikanan aron motan- aw 

sa bag- ong templo nga 

ipahinungod.

Si Presidente Oaks midapit og usa 

ka batang lalaki ug babaye aron 

nga motabang sa pagsilyo sa bato 

sa pamag- ang diha sa dapit. Ang 

templo nahuman na!

Sa sulod sa templo human 

sa seremonya sa bato sa 

pamag- ang, si Elder Soares 

mihatag og pakigpulong. 

Dayon si Presidente Oaks 

mihatag sa pag- ampo sa 

pagpahinungod sa templo sa 

Ginoo. Karon ang templo mao 

ang balay sa Ginoo.

Sa dili madugay ang mga bata 

mahimong makasulod aron 

mabugkos ngadto sa ilang 

mga pamilya ug mohimo og 

mga bunyag sa templo!

Si Elder Ulisses Soares mibiyahe uban 

ni Presidente Dallin H. Oaks aron 

sa pagtabang sa pagpahinungod sa 

bag- ong templo didto sa Colombia, sa 

siyudad sa Barranquilla.
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Ang  
Paborito  

nga mga Dulaan ni Martín

“Hatag samang Jesus, O! Hatag, O hatag.” (Songbook  
sa mga Bata, 116).

Naguol si Martín sa dihang ang iyang mga ginikanan 
misulti kaniya nga ang pamilya mobalhin ngadto sa 

laing siyudad sa Colombia. Dili siya gusto nga mobiya 
sa iyang mga higala, sa iyang panimalay, ug sa dapit nga 
iyang gidak- an. Imbis sa bugnaw nga hangin sa bukid, si 
Martín magpuyo na karon duol sa dagat nga init, igang 
nga hangin sa tibuok tuig. Iyang pailisan ang mainit 
nga sabaw sa mabugnaw nga mga ilimnon, ug ang mga 
kupo alang sa mga short. Dugang pa niana ang bag- ong 
eskwelahan, bag- ong ward, ug bag- ong klase sa Primary. 
Ingon og makahahadlok kaayo.

Usa ka adlaw si Mama ug Papa nangutana ni Martín 
mahitungod sa pagbalhin.

“Dili ko ganahan,” miingon si Martín. “Di ko gusto nga 
mausab ang tanan.”

“Nasayud ko nga ang pagbalhin lisud,” miingon si 
Papa. “Daghang mga butang ang mausab, apan dili 
tanan. Ania gihapon kami kanimo!”

“Tinuod kana,” miingon si Martín.
“Ug sa gihapon naa gihapon ang imong mga butang,” 

miingon si Mama.
Si Martín naghunahuna mahitungod niana sa maka-

diyot. Anaa gihapon niya ang iyang sinina, ang iyang 
sapatos, ug ang ubang mga butang nga sinati niya sa 
iyang daang balay—ilabi na sa iyang mga dulaan. Nali-
pay si Martín nga nadala niya ang iyang paborito nga 
mga dulaan. Mainampingon niya kining giimpaki sa 
dihang namalhin sila.

Sa wala madugay, si Martín nagsugod na sa pagkaa-
nad sa iyang bag- ong panimalay ug bag- ong siyudad. 
Nalipay siya nga ang pagbalhin dili ingon niana ka lisud 

o makahahadlok sama sa iyang gihunahuna.
Dayon sa usa ka Dominggo, sa dihang 

ang iyang pamilya miadto sa simbahan, si 
Martín nakamatikod sa daghang mga tawo 
nga wala pa gayud niya makita sukad. 
Ang Primary puno sa bag- ong mga bata. 
Naghunahuna siya asa sila gikan. Naka-
dungog siya sa mga tawo nga iyang 
nailhan nga naghisgot mahitungod sa 

pagdonar og pagkaon, mga sinina, 
ug mga sapatos. Human sa pagsim-

ba, si Martín nangutana ni Mama 
kabahin sa tanang bag- ong 
mga tawo.

“Kinahanglan silang mobi-
ya sa ilang nasud,” miingon 
si Mama. “Daghan kanila 

Ni J. Ryan Jensen
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)
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mibiya sa tanan, karon wala na 
silay bisan unsa nga butang.”

“Mao kana ngano nga ang 
tanan gusto nga motabang 
kanila?” Nangutana si Martín.

“Husto kana. Si Jesus mitud-
lo kanato nga kita kinahang-

lang motabang sa tawo nga 
nanginahanglan. Kita makasunod 

sa Iyang ehemplo ug mopakigba-
hin kon unsay anaa kanato.”

Si Martín naghunahuna nga 
kana ang usa ka maayong 
butang nga buhaton.

Dayon si Mama miingon, “Dag-
han sa mga bata sa Primary aduna 

lamang sa mga butang nga masulod 
sa backpack. Kinahanglan nilang biyaan 

ang ilang mga dulaan. Sa imong hunahuna 
aduna ka bay mga dulaan nga mahatag?”

“Wala! Kadto akong mga dulaan!” Mii-
ngon si Martín. Mitalikod siya ug midagan 
sa iyang kwarto.

Mitan- aw si Martin sa palibut sa iyang 
kwarto nga naghilak. Dili siya 

gusto nga ihatag ang iyang 
mga dulaan. Gidala niya 
kini gikan pa sa iyang daang 
balay!

Giduol niya ang kahon 
sa dulaan ug mitan- aw 
sa sulod. Nakita niya ang 

iyang dulaan nga trak, iyang 
yo- yo, iyang trompo (kasing), 

iyang labing nindot nga bag sa 
mga dyolin, ug daghan sa iyang 
paborito nga mga dulaan. Ganahan 
siya sa tanan. Dili siya makahatag 
bisan hain niini!
Dayon si Martín naghunahuna, 

“Unsa kaha kon ako mobiya sa akong pani-
malay ug ang akong paborito nga dulaan 
mahibilin?”

Pipila ka minutos ang milabay, siya midu-
ol ni Mama nga puno sa mga dulaan ang 

YANONG MGA BUHAT
“Unta magpakita kita sa atong 
gugma ug pasalamat alang 
sa maulaon nga sakripisyo sa 
Manluluwas pinaagi sa atong yano, 
manggiloloy- on nga mga buhat sa 
pagserbisyo ngadto sa atong mga 
kaigsoonan diha sa panimalay, 
sa simbahan, ug sa atong mga 
komunidad.”
Presidente M. Russell Ballard, Akting nga 
Presidente sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Pagkaplag og Kalipay 
pinaagi sa Mahigugmaong Pagserbisyo,” 
Liahona, Mayo 2011, 49.

mga bukton—dili lang mga daan—apan 
apil ang kanunay niyang dulaan.

Nasurprisa si Mama. “Dili kinahanglan 
nga imong ihatag ang imong paborito nga 
mga dulaan.”

Gibutang ni Martín ang mga dula-
an diha sa salog. “Ang ubang mga bata 
adunay paborito usab nga mga dulaan,” 
miingon siya. “Gusto ko nga sila maka-
angkon sa akong dulaan aron sila mas 
magmalipayon.”

Gigakos ni Mama si Martin. “Mapagar-
buhon ako kanimo.”

Si Martín mibati og kainit sa kaugali-
ngon. Nasayud siya nga ang paghatag sa 
uban mao ang buhaton ni Jesus, ug kana 
nakapalipay kaniya. ●
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Ang Colombia adunay tropikal 
nga klima, og daghang lain- laing 

mga tanom ug mga hayop. Sa pagkatinuod, 
kini adunay daghang matang sa mga langgam kay 
sa bisan asang laing nasud! Kadaghanan niini dili 
makita bisan asa sa kalibutan, sama niining daghan 
og kolor nga tanager.

Ang Colombia anaa sa 
amihanang South America. Kini nga 
nasud nga ang pinulongan Kinatsila 
adunay mga 49 ka milyon ka tawo,  
uban sa mga 200 ka libo nga mga 
miyembro sa Simbahan.

Hello  
gikan sa 

Colombia!

Kining batang babaye nagkaon og arepa,  
usa ka lamian nga cake nga mais. Kasagaran 

ang mga tawo sa Colombia mokaon niini 
dungan sa keso ug karne.

Hi, kami  

si Margo ug 

Paolo.

Kuyugi kami 
samtang bisitahon 

namo ang 
Colombia!



Karong bulana nagtimaan nga usa ka tuig na sukad 
gipahinungod ang Barranquilla Colombia Temple.

Sa Colombia, ang Disyembre 7 mao 
ang el Día de las Velitas (ang Adlaw 
sa Gagmayng mga Kandila). Ang 

mga tawo mopahayag sa kadalanan 
gamit ang liboan ka kandila sa 

pagsugod sa panahon sa Pasko.
Taga- Colombia ka ba? Sulati kami! 

Ganahan kaming makadungog 
gikan kanimo.

Ania ang usa ka litrato  
sa bag- ong templo. Ang Colombia 

usab dunay lain nga templo, sa 
kapital nga siyudad sa Bogotá.

Pakighimamat sa mga higala 
gikan sa Colombia!

“Ako nasayud sa tibuok nakong 
kasingkasing nga ang akong 

Langitnong Amahan ug Si 
Jesukristo buhi ug nahigugma 
kanato. Sila mihatag og pagpa-
dayag ngadto ni Joseph Smith 

sa paghubad sa Basahon ni Mor-
mon nga kini magamit sa tanan.”

Luis V., edad 12, Valle del Cauca, 
Colombia

“Gibati nako nga bulahan ug 
malipayon nga nakabaton sa 
ebanghelyo sa akong kinabu-
hi. Nasayud ko nga si Jesukris-
to buhi ug nahigugma kanato 
ug nga si Propeta Joseph Smith 

mipahiuli niini nga Simbahan. 
Ako nagpasalamat nga kita adu-

nay propeta nga naggiya kanato.”
Camila R., edad 10, Valle del  
Cauca, Colombia

Salamat sa  
pagbisita sa 

Colombia uban 
namo. Magkita kita 

sa sunod tuig!
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Si Jesus Natawo
M G A  I S T O R Y A  S A  K A S U L A T A N

Sa panahon sa Pasko kita magsaulog sa pagkatawo ni Jesukristo.
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Si Jesus natawo sa 
Betlehem. Ang iyang 

inahan ginganlan og Maria, 
ug si Jose ang iyang bana.

Sila si Maria ug Jose midala sa batang 
Jesus ngadto sa templo sa Jerusalem. 
Didto, usa ka tawo nga ginganlan og 
Simeon mikugos ni Jesus. Siya mibati sa 
Espiritu Santo nga nagsulti kaniya nga 
si Jesus mao ang Anak sa Dios.
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Usa ka babaye nga 
ginganlan og Ana 

nakakita sa batang si 
Jesus ug nasayud nga 
Siya ang Manluluwas. 
Milakaw siya aron sa 

pagsulti sa ubang mga 
tawo mahitungod Kaniya.
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Naghunahuna ko mahitungod ni Jesus panahon sa Pasko. 
Siya buhi gayud. Siya nahigugma kanako! ●

Tan- awa sa manwal sa pamilya Dali, Sunod Kanako, mga pahina 194–197;  
manwal sa Primary, mga pahina 193–196.



 D i s y e m b r e  2 0 1 9  H23

K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A

Ang Pasko kabahin 
ni Jesus
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Niining bulana atong saulugon ang pagkatawo ni Jesukristo. Siya mao ang 
Kahayag sa Kalibutan, ang atong Maayong Magbalantay. Kami manghinaut 
nga kining mga pahina sa ang Higala makatabang sa inyong pamilya sa pag-
hinumdom Kaniya sa tibuok bulan:

•  Usa ka mensahe gikan ni Presidente Eyring (pahina H2)
•  Usa ka istorya mahitungod sa batang Jesus (pahina H20)
•  Usa ka istorya mahitungod sa mga dapit nga gipuy- an ni Jesus (pahina H4)
•  Mga kalihokan ug mga craft (mga pahina H3, H6, H9)
•  Koloranan nga pahina (mga pahina H12 ug H23)
•  Usa ka kanta sa Pasko (pahina H7)

Makita ba sa inyong mga anak sa tanang higayon ang mga pulong Jesus, 
Kristo, o Pasko nga gigamit diha sa magasin? Kamo makatabang nila nga isulat 
ang “gihigugma ko ni Jesus tungod kay . . .” ug dayon i- drowing o isulat unsay 
ilang giganahan mahitungod Kaniya.

Nahigugma kami kaninyo!
Ang Higala

Minahal nga mga Ginikanan,

MGA SULOD

H2 Gikan sa Unang Kapangulohan: Ang  
Kahayag sa Kalibutan

H4 Diha sa mga Tunob ni Jesus

H6 10 ka Adlaw sa Pasko

H7 Musika: Ang Akong Pagpamatuod sa 
Pasko

H8 Ang Papel nga Langgam nga Pula

H10 Mopakita ug Mosulti

H11 Mga Karnero ug ang Ilang Magbalantay

H12 Mga Istorya kabahin ni Jesus

H14 Mga Apostoles sa tibuok Kalibutan: Si Elder 
Gong Mibisita sa Italy

H15 Mga Apostoles sa tibuok Kalibutan: Si Elder 
Soares Mibisita sa Colombia

H16 Ang Paborito nga mga Dulaan ni Martín

H18 Hello gikan sa Colombia!

H20 Mga Istorya sa Kasulatan: Si Jesus Natawo

H23 Koloranan nga Pahina: Ang Pasko kabahin 
ni Jesus
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Pangitaa ang Liahona nga  
natago sa sulod!

ANAA SA HAPIN SA HIGALA

Paghulagway pinaagi ni Stephanie Dehennin

Unsaon sa Pagpadala sa 
Artwork o Kasinatian sa 
Inyong mga Anak ngadto 
sa Liahona

Adto sa liahona .ChurchofJesusChrist 

.org ug i- klik ang “Submit an Article or 

Feedback.” O i- email kini ngadto sa 

liahona@ ChurchofJesusChrist .org uban 

sa ngalan, edad, siyudad nga gipuy- an 

sa imong anak, ug kini nga pamahayag 

sa pagtugot: “Ako, [isukip ang imong 

ngalan], mohatag og pagtugot sa Ang 

Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 

sa Ulahing mga Adlaw sa paggamit sa 

gisumiter sa akong anak diha sa mga 

magasin sa Simbahan, o sa mga website 

sa Simbahan, ug sa mga platform sa 

social media.” Malipay kami nga maka-

dungog gikan kaninyo!


