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kita og kabubut- on, nga mao ang 
atong abilidad sa paghimo og mga de-
sisyon ug mahimong dunay tulubagon 
niana nga mga desisyon. Ang Pagka-
pukan mihimong posible sa pagbati 
sa kalipay ug kaguol. Makasabut kita 
og kalinaw tungod kay mobati kita og 
kagubot.2

Ang atong Amahan sa Langit nasa-
yud nga mahitabo kini nato. Parte ki-
ning tanan sa Iyang hingpit nga plano 
sa kalipay. Miandam Siya og dalan 
pinaagi sa Iyang hingpit kamasulun-
don nga Anak, si Jesukristo, ang atong 
Manluluwas, aron ang iyang Pag- ula 
makabuntog sa matag kalisud nga 
atong masinati sa mortalidad.

Kita nagpuyo sa lisud nga panahon. 
Dili na kinahanglang ilista ang tanang 
tinubdan sa kadautan sa kalibutan. 
Dili na kinahanglan nga ihulagway 
ang tanang posible nga mga hagit ug 
kasakit nga parte sa mortalidad. Matag 
usa kanato nahibalo na gyud sa atong 
kaugalingong panlimbasug sa tintas-
yon, sakit, ug kaguol.

Ni Elder Richard G. Scott
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Dihang si Adan ug Eva didto pa sa 
Tanaman sa Eden, tanan nilang 
gikinahanglan para mabuhi 

buhong nga gihatag kanila. Wala silay 
kalisdanan, mga hagit, o kasakit. Kay 
wala sila makasinati og kalisud, wala 
sila masayud nga pwede silang ma-
lipay. Wala nila mabati ang kagubot, 
busa dili nila mabati ang kalinaw.

Sa katapusan si Adan ug Eva na-
kalapas sa mando nga dili mokaon sa 
bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo 
ug dautan. Sa pagbuhat sa ingon 
wala na sila sa kahimtang sa pagka- 
inosente. Nagsugod sila pagsinati sa 
mga baruganan bahin sa katugbang. 
Nagsugod sila og kasakit nga nakapa-
luya sa ilang panglawas. Nagsugod na 
sila sa pagbati og kaguol ingon man 
sa kalipay.

Pinaagi sa pagkaon ni Adan ug Eva 
sa gidili nga bunga, ang kahibalo sa 
maayo ug dautan gipaila sa kalibutan. 
Ang ilang pagpili mihimong posible 
nga matag usa kanato makaanhi sa 
yuta aron sulayan.1 Napanalanginan 

Himoa ang Paggamit 
sa Pagtuo nga Inyong 
Unang Prayoridad
Bisan pa sa tanang negatibong mga hagit sa atong kinabuhi, 
kinahanglang gahinan nato og panahon ang aktibong 
paggamit sa atong pagtuo.

Ang mahinungdanong mga pangu-
tana nagpunting sa unsay pinakaim-
portante—ang plano sa Langitnong 
Amahan ug ang Pag- ula sa Manlulu-
was. Ang atong pagsiksik kinahanglang 
mohimo natong buotan, maaghup, 
mapinanggaon, mapasayloon, ma-
pailubon, ug mapahinungurong mga 
disipulo. Kinahanglang andam kita, 
sama sa gitudlo ni Pablo, nga “magya-
yongay kamo sa mga kabug- at sa usa 
ug usa, ug sa ingon niana tumana ang 
kasugoan ni Kristo.” 13

Ang pagyayong naglakip sa 
pagtabang, pagsuporta, ug pagsabut 
sa tanan, lakip sa masakiton, may 
balatian, kabus sa espiritu ug lawas, sa 
nagsiksik ug may problema, ug uban 
pang mga miyembro nga disipulo—la-
kip ang mga lider sa Simbahan kinsa 
gitawag sa Ginoo nga moserbisyo sa 
mubo nga panahon.

Mga kaigsoonan, pabilin sa sa-
kayan, gamita ang inyong mga life 
jacket, ug manggunit gamit ang duha 
ka kamot. Likayi ang pagkalinga! Ug 
kon duna man kaninyo ang nahulog 
sa sakayan, pangitaon namo kamo, 
pangalagaran kamo ug luwas kamong 
ibalik sa Old Ship Zion, diin ang Dios 
nga atong Amahan ug ang Ginoo 
nga si Jesukristo mao ang nagtimon 
ug mogiya kanato sa husto, niini ako 
mapainubsanong mopamatuod sa 
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
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Gitudloan kita sa premortal nga 
kalibutan nga ang atong tuyo sa pag- 
anhi aron masulayan.3 Nasayud kita 
nga mag- atubang kita og kadautan 
sa kaaway. Usahay mas mobati kita 
sa negatibong mga butang sa morta-
lidad kay sa positibo. Si propeta Lehi 
nagtudlo, “Kay kini gikinahanglan 
gayud, nga adunay katugbang sa 
tanan nga mga butang.” 4 Bisan pa sa 
tanang negatibong mga hagit sa atong 
kinabuhi, kinahanglang gahinan nato 
og panahon ang aktibong paggamit sa 
atong pagtuo. Ang maong paggamit 
modapit sa positibo, puno sa pagtuo 
nga gahum sa Pag- ula ni Jesukristo sa 
atong kinabuhi.

Ang atong Amahan sa Langit miha-
tag nato og mga himan sa pagtabang 
nato nga maduol kang Kristo ug mo-
gamit sa pagtuo diha sa Iyang Pag- ula. 
Kon kining mga himan maandan na, 
makahatag kini sa kinasayonan nga 
paagi sa pagpangita og kalinaw diha 
sa mga hagit sa mortalidad. Karon 
gipili nako nga hisgutan ang upat 
niining mga himan. Sa akong pagpa-
mulong, hunahunaa ang pagtimbang- 
timbang sa inyong personal nga 
paggamit sa matag himan; dayon 
tinguhaa ang giya sa Ginoo aron 
matino kon unsaon nga mas magamit 
ninyo ang matag usa niini.

Pag- ampo
Ang unang himan mao ang pag- 

ampo. Pilia nga pirme nga makigsulti 
sa inyong Amahan sa Langit. Gahini 
og panahon matag adlaw sa pagpaam-
bit sa inyong mga hunahuna ug pag-
bati uban Niya. Sultihi Siya sa tanan 
nga nakapabalaka kaninyo. Interesado 
Siya sa labing importante ingon man 
usab sa labing ordinaryong bahin sa 
inyong kinabuhi. Ipaambit Kaniya ang 
tibuok ninyong gibati ug nasinati.

Kay gitahud Niya ang inyong 
kabubut- on, ang Amahan sa Langit dili 
gayud mamugos ninyo nga mag- ampo 
Kaniya. Apan sa paggamit ninyo nia-
nang kabubut- on ug paglakip Kaniya 
sa matag aspeto sa inyong inadlaw 
nga kinabuhi, masudlan ang inyong 
kasingkasing og kalinaw, madaga-
yaong kalinaw. Kana nga kalinaw 
mag- focus og mahangturong kahayag 

sa inyong panlimbasug. Motabang 
kini ninyo sa pag- atiman niadto nga 
mga hagit gikan sa mahangturong 
panglantaw.

Mga ginikanan, tabangi pagpanali-
pod ang inyong mga anak pinaagi sa 
paghatag nila og proteksyon buntag 
ug gabii nga maggikan sa pag- ampo. 
Ang mga anak mabantang matag ad-
law sa kadautan sa kahilayan, kaha-
kog, garbo, ug uban pang makasasala 
nga kinaiya. Protektahi ang inyong 
mga anak gikan sa kalibutanong mga 
impluwensya kada adlaw pinaagi 
sa paglig- on kanila gamit ang gam-
hanang mga panalangin tungod sa 
pag- ampo sa pamilya. Ang pag- ampo 
sa pamilya kinahanglang mag- unang 
prayoridad sa inyong inadlaw nga 
kinabuhi.

Pagtuon sa Kasulatan
Ang ikaduhang himan mao ang 

pagtuon sa pulong sa Dios diha sa 
mga kasulatan ug sa mga pulong sa 
buhing mga propeta. Makigsulti kita 
sa Dios pinaagi sa pag- ampo. Siya sa 
kasagaran makigsulti ngari nato pina-
agi sa Iyang nasulat nga pulong. Aron 
masayud unsay tono ug pamati sa 
Balaang tingog, basaha ang Iyang mga 
pulong, tun- i ang kasulatan, ug pama-
landonga kini.5 Himoa kining impor-
tante nga bahin sa matag adlaw nga 
kinabuhi. Kon ganahan mo nga ang 
inyong mga anak makaila, makasabut, 

ug makabuhat sa mga pag- aghat sa 
Espiritu, tun- i ang kasulatan uban nila.

Ayaw patuo sa bakak ni Satanas 
nga kamo walay panahon sa pagtuon 
sa kasulatan. Pilia nga makagahin 
og panahon sa pagtuon niini. Ang 
pagbusog sa pulong sa Dios matag 
adlaw mas importante kay sa katu-
log, eskwelahan, trabaho, salida sa 
telebisyon, mga video game, o social 
media. Tingali kinahanglan ninyong 
i- organisar og usab ang inyong mga 
prayoridad aron makagahin og pa-
nahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. 
Kon mao, buhata kini!

Dunay daghang propetikanhong 
mga saad sa mga panalangin sa inad-
law nga pagtuon sa kasulatan.6

Modugang ko niini nga saad: sa 
paggahin ninyo og panahon matag 
adlaw, sa personal ug uban sa pa-
milya, sa pagtuon sa pulong sa Dios, 
ang kalinaw mopatigbabaw sa inyong 
kinabuhi. Kana nga kalinaw dili mo-
abut gikan sa kalibutan. Kini moabut 
gikan sa inyong panimalay, pamilya, 
sa kaugalingong kasingkasing. Gasa 
kini sa Espiritu. Modan- ag kini gikan 
ninyo sa pag- impluwensya sa uban 
diha sa inyong palibut. Magbuhat mo 
og butang nga importante kaayo nga 
modugang sa kinatibuk- ang kalinaw 
sa kalibutan.

Wala ko moingon nga wala nay 
mga hagit sa inyong kinabuhi. Hinum-
dumi dihang si Adan ug Eva didto pa 
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sa tanaman, gawasnon sila sa mga 
hagit, apan wala sila makasinati og 
kalipay, ug kalinaw.7 Ang mga hagit 
importante nga bahin sa mortalidad. 
Pinaagi sa inadlaw, padayon nga pag-
tuon sa kasulatan, duna moy kalinaw 
diha sa kagubot sa inyong palibut ug 
kalig- on sa pagbuntog sa mga tin-
tasyon. Makapalambo mo og lig- ong 
pagtuo sa grasya sa Dios ug masayud 
nga pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo 
ang tanan mamaayo sumala sa kauga-
lingong panahon sa Dios.

Family Home Evening
Samtang naglig- on sa inyong 

pamilya ug nag- ugmad og kalinaw, 
hinumdumi kining ikatulong himan: 
sinemana nga family home evening. 
Pagbantay nga dili ibaliwala ang 
family home evening human sa busy 
nga adlaw. Desisyuni nga sa Lunes sa 
gabii ang inyong pamilya nagtapok sa 
balay alang sa gabii. Ayaw tuguti nga 
ang trabaho, sports, extracurricular 
nga kalihokan, homework, o bisan 
unsa nga mas importante kay sa pana-
hon nga inyong igahin sa balay uban 
sa inyong pamilya.

Unsay naplanohan sa gabii dili 
sama ka importante sa panahon 
nga gigahin. Ang ebanghelyo itudlo 
sa pormal ug di pormal nga paagi. 
Himoa kining makahuluganon sa 
matag sakop sa pamilya. Ang family 
home evening bililhong panahon sa 
pagpamatuod diha sa luwas nga ka-
himtang; sa pagkat- on sa kahanas sa 

pagtudlo, pagplano, ug pag- organisar; 
paglig- on sa relasyon sa pamilya; 
pagpalambo og tradisyon sa pamilya; 
pag- istoryahanay; ug mas importante, 
magkauban nga malingaw!

Sa miaging komperensya sa Abril, 
si Sister Linda S. Reeves kusganong 
namahayag: “Kinahanglan kong 
mopamatuod sa mga panalangin 
sa inadlawng pagtuon sa kasulatan, 
pag- ampo, ug sa sinemana nga family 
home evening. Mao gayud kini ang 
mga buhat nga makawagtang sa 
kakapoy, mogiya sa atong kinabuhi, 
ug sa dugang nga proteksyon sa atong 
panimalay.” 8 Si Sister Reeves usa ka 
maalamon kaayo nga babaye. Moaw-
hag ko ninyo sa pagbaton sa inyong 
kaugalingong pagpamatuod niining 
tulo ka importante nga butang.

Pagtambong sa Templo
Ang ikaupat nga himan mao ang 

pag- adto sa templo. Nasayud kitang 
tanan nga wala nay laing mas mali-
nawong dapit sa yuta kay sa diha sa 
mga templo sa Dios. Kon kamo walay 
temple recommend, paningkamot 
aron makakuha. Kon kamo dunay 
recommend, gamita kini pirme.9 
Pag- iskedyul og regular nga oras sa 
pag- adto sa templo. Ayaw tuguti nga 
dunay tawo o butang nga makapu-
gong ninyo sa pag- adto.

Samtang anaa kamo sa templo, 
paminaw sa mga pulong sa mga 
ordinansa, pamalandongi kini, pag- 
ampo bahin niini, ug tinguhaa nga 

makasabut sa kahulugan niini. Ang 
templo mao ang usa sa labing maa-
yong mga dapit aron masabtan ang 
gahum sa Pag- ula ni Jesukristo. Pangi-
taa Siya didto. Hinumdumi nga mas 
daghang panalangin ang moabut sa 
paghatag sa inyong kaugalingong mga 
ngalan sa templo.

Kining upat ka himan mga suka-
ranang butang alang sa pagsiguro 
sa inyong kinabuhi diha sa gahum 
sa Pag- ula ni Jesukristo. Hinumdumi 
ang atong Manluluwas nga mao ang 
Prinsipe sa Kalinaw. Ang kalinaw 
niining mortal nga kinabuhi maggikan 
sa Iyang maulaong sakripisyo. Kon 
padayon kitang mag- ampo sa buntag 
ug gabii, magtuon sa kasulatan matag 
adlaw, mag- family home evening ma-
tag semana, ug motambong sa templo 
pirme, aktibo kitang mitubag sa Iyang 
pagdapit nga “moduol ngadto Kaniya.” 
Kon mas mapalambo nato kining mga 
butanga, mas gusto ni Satanas nga sa-
kiton kita apan mas minus ang iyang 
abilidad sa pagbuhat niini. Pinaagi sa 
paggamit niining mga himan, atong 
gigamit ang atong kabubut- on sa pag-
dawat sa tibuok nga mga gasa  
sa Iyang maulaong sakripisyo.

Wala ko moingon nga tanang 
panlimbasug sa kinabuhi mawala kon 
buhaton ninyo kining mga butanga. 
Mianhi kita sa mortal nga kinabuhi 
aron gayud molambo gikan sa mga 
pagsulay. Ang mga hagit makatabang 
kanato nga mas mahimong sama sa 
atong Amahan sa Langit, ug ang Pag- 
ula ni Jesukristo naghimong posible 
sa paglahutay niadto nga mga hagit.10 
Ako mopamatuod nga samtang kita 
aktibong moduol ngadto Kaniya, 
makalahutay kita sa matag tintasyon, 
matag kasakit, matag hagit nga atong 
giatubang, sa pangalan ni Jesukristo, 
amen. ◼
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Si Presidente Thomas S. Monson 
miingon: “Kon kita magbasa ug mama-
landong sa kasulatan, masinati nato ang 
paghunghong sa Espiritu sa atong kalag. 
Makaplagan nato ang mga tubag sa atong Cuauhtémoc, Mexico
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mga pangutana. Masayran nato ang bahin 
sa mga panalangin nga moabut pinaagi sa 
pagsunod sa mga sugo sa Dios. Makabaton 
kita og tinuod nga pagpamatuod sa atong 
Langitnong Amahan ug sa atong Manlu-
luwas, si Jesukristo, ug sa Ilang gugma 
kanato. Kon ang pagbasa sa kasulatan 
ubanan sa atong pag- ampo, kita masayud 
uban sa kasiguroan nga ang ebanghelyo ni 
Jesukristo tinuod. . . . Kon kita mahinum-
dom sa pag- ampo ug mogahin og panahon 
sa pagbasa sa kasulatan, ang atong kina-
buhi mas mapanalanginan ug ang atong 
palas- anon mas mogaan” (“Wala Kita Mag- 
inusara,” Liahona, Nob. 2013, 122).

Si Presidente Gordon B. Hinckley 
miingon: “Sa walay pagduha- duha ako mo-
saad ninyo nga kon ang matag usa ninyo 
mosunod niining yano nga programa, bisan 
kapila pa kamo nakabasa sa Basahon ni 
Mormon kaniadto, dunay moabut sa inyong 
kinabuhi ug sa inyong mga panimalay nga 
dugang Espiritu sa Ginoo, nalig- on nga 
desisyon nga molakaw nga masulundon sa 
Iyang mga sugo, ug mas lig- ong pagpa-
matuod sa buhing kamatuoran sa Anak 
sa Dios” (“A Testimony Vibrant and True,” 
Liahona, Ago. 2005, 6).

Si Presidente Howard W. Hunter miingon: 
“Ang mga pamilya mapanalanginan og 
maayo kon ang maalamong mga amahan 
ug mga inahan motapok sa ilang mga anak, 
magbasa gikan sa mga pahina sa kasulatan, 
ug dayon gawasnong maghisgut sa nindot 
nga mga istorya ug mga hunahuna aron 
masabtan sa tanan. Kasagaran ang mga 
batan- on ug gagmayng mga bata dunay 
talagsaong hunahuna ug pagdayeg sa suka-
ranang basahon sa relihiyon” (“Reading the 
Scriptures,” Ensign, Nob. 1979, 64).

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon: 
“Kasagaran mogahin kita og dakong 
paningkamot sa pagsulay og pagpalambo 
sa gidaghanon sa aktibong mga miyembro 
sa atong mga stake. Nagkugi kita og maayo 
aron mosaka ang porsyento sa nagtam-
bong og sakrament miting. Naningkamot 
kita nga mas motaas ang porsyento sa 
atong batan- ong mga lalaki nga magmis-
yon. Naningkamot kita sa pagpalambo sa 
gidaghanon niadtong magminyo sa templo. 
Kining tanan dalaygong mga paningkamot 
ug importante sa paglambo sa gingharian. 

Apan kon ang indibidwal nga mga miyem-
bro ug mga pamilya motuon og maayo sa 
kasulatan pirme ug magpadayon, kining 
ubang butang sa pagpaaktibo awtoma-
tik nga moabut. Ang mga pagpamatuod 
molambo. Ang pasalig molig- on. Ang mga 
pamilya molig- on. Ang personal nga pagpa-
dayag madawat” (“The Power of the Word,” 
Ensign, Mayo 1986, 81).

Si Presidente Spencer W. Kimball nama-
hayag: “Akong nakita nga kon dili nako 
kaayo hatagan og bili ang akong pakigre-
lasyon uban sa Dios ug sa dihang mora og 
walay diosnong dalunggan nga naminaw ug 
walay diosnong tingog nga namulong, nga 
ako layo ra gyud kaayo. Kon akong isubsub 
ang akong kaugalingon sa mga kasulatan 
ang gilay- on magkaduol ug ang espiritwa-
lidad mobalik. Akong makita ang akong 
kaugalingon nga mas labaw pang mahigug-
maon niadtong kinsa kinahanglan nakong 
higugmaon sa tibuok nakong kasingkasing 
ug hunahuna ug kusog, ug sa paghigugma 
kanila og maayo, nakita nakong mas sayon 
ang pagsunod sa ilang mga tambag” (Mga 
Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simba-
han: Spencer W. Kimball [2006], 84).

Si Presidente Marion G. Romney miingon: 
“Akong gibati ang kasigurado nga kon, sa 
atong mga panimalay, ang mga ginikanan 
mainampoon ug kanunay nga mobasa gikan 
sa Basahon ni Mormon, kanilang duha ug 
kauban sa ilang mga anak, ang diwa nia-
nang talagsaon nga basahon moabut aron 
mopuno sa atong mga panimalay ug sa ta-
nan nga nagpuyo didto. Ang diwa sa balaan 
nga pagtahud molambo; pagtahud ug ang 
konsiderasyon sa usag usa molambo. Ang 
diwa sa panagbingkil mopalayo. Ang mga 
ginikanan motambag sa ilang mga anak 
uban sa mas dako nga gugma ug kaalam. 
Ang mga anak mas mosanong ug manunu-
ton sa tambag sa ilang mga ginikanan. Ang 
pagkamatarung molambo. Ang hugot nga 
pagtuo, paglaum, ug gugmang putli—ang 
tiunay nga gugma ni Kristo—maanaa sa 
atong mga panimalay ug kinabuhi, magdala 
sa kalinaw, ug kalipay” (“The Book of  
Mormon,” Ensign, Mayo 1980, 67).

Si Presidente Boyd K. Packer miingon: 
“Tinuod nga doktrina, nga nasabtan, 
makapausab sa mga kinaiya ug taras. Ang 
pagtuon sa mga doktrina sa ebanghelyo 

mas dali nga makapalambo sa kinaiya kay 
sa pagtuon sa kinaiya makapalambo og 
kinaiya” (“Ayaw Kahadlok,” Liahona, Mayo 
2004, 79).

Si Elder David A. Bednar miingon: “Ang 
matag pamilya nga pag- ampo, ang matag 
hitabo sa pamilya nga pagtuon sa kasula-
tan, ug ang matag family home evening usa 
ka badlis diha sa hulagway sa atong mga 
kalag. Walay usa ka panghitabo nga makita 
nga madanihon kaayo o halandumon. Apan 
sama sa yellow ug sa gold ug brown nga 
mga linya sa pintal nagtinabangay sa usag 
usa ug nimugna og usa ka makadani kaayo 
nga buhat sa kahanas, mao nga ang atong 
pagkamakanunayon sa paghimo og daw 
gagmay nga mga butang modala ngadto sa 
mahinungdanong mga sangputanan nga 
espiritwal” (“Labaw nga Makugihon ug 
Mabuhaton diha sa Panimalay,” Liahona, 
Nob. 2009, 19–20).

 7. Tan- awa sa 2 Nephi 2:13.
 8. Linda S. Reeves, “Panalipod gikan sa 

Pornograpiya—usa ka Panimalay nga Nag- 
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himo kitang katawhan nga magtambongan sa 
templo. Tambong sa templo pirme kon itugot 
sa personal nga kahimtang. Pagbutang og li-
trato sa templo diha sa inyong panimalay aron 
ang inyong mga anak makakita niini. Tudloi 
sila mahitungod sa mga katuyoan sa balay sa 
Ginoo. Paplanoha sila sa batan- on pa sila nga 
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