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Akong ipahayag ang kinasingkasing 
nga pasalamat sa tibuok Simbahan sa 
atong mga Kaigsoonan nga na- release 
niini nga komperensya. Mingawon kita 
kanila. Ang ilang kontribusyon sa buhat 
sa Ginoo hilabihan kaayo ug mabatya-
gan kini sa mga henerasyong moabut.

Hinaut nga kita mouli uban sa usa 
ka tinguha sa atong mga kasingkasing 
nga mahimong mas maayo og gamay 
kay sa atong nahimo sa nangagi. 
Hinaut nga kita mas mabination og 
gamay ug mas mahunahunaon. Hinaut 
nga kita motabang, dili lang sa atong 
isig ka miyembro apan usab niadtong 
dili sakop sa atong hugot nga pagtuo. 

Ni Presidente Thomas S. Monson

Akong minahal nga mga kaigso-
onan, nakasinati kita og duha 
ka adlaw sa dinasig nga mga 

mensahe. Ang atong mga kasingkasing 
natandog ug sa atong hugot nga pag-
tuo nalig- on samtang kita nakaambit sa 
espiritu nga anaa niini nga mga sesyon 
sa komperensya. Sa atong pagtapos, 
magpasalamat kita sa atong Langitnong 
Amahan alang sa Iyang daghan nga 
mga panalangin ngari kanato.

Nabayaw ug nadasig kita pinaagi 
sa maanindot nga musika nga gidalit 
atol sa mga sesyon. Ang mga pag- 
ampo nga gihatag nakapaduol kanato 
ngadto sa langit.

Hangtud Kita Magkita 
Pag- usab
Hinaut hinuktukan natong tanan ang mga kamatuoran nga 
atong nadungog, ug hinaut nga makatabang kini nato nga 
mas maisugong mga disipulo.

nga may kalabutan sa espirituhanong 
way kasiguroan ug sala. Nasinati 
usab namo ang makalimpyo, kalinaw 
sa tanlag, sa espirituhanong pagka-
ayo ug pagbag- o, ug paggiya nga 
makuha lang pinaagi sa pagkat- on 
ug pagsunod sa mga baruganan sa 
ebanghelyo sa Manluluwas.

Ang Pag- ula ni Jesukristo makaha-
tag og panglimpyo nga kinahanglanon 
aron maputli ug malimpyo, ang ma-
kahupay nga pamati nga makaayo sa 
espirituhanong mga samad ug mawala 
ang sala, ug proteksyon nga makapa-
himo natong matinud- anon panahon 
sa maayo ug dautan.

Anaa ang Hingpit nga Kamatuoran
Kaninyo nga mga sakop sa pamilya 

ug higala kinsa dili miyembro sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw, misulay ko sa 
pagpasabut sa mahinungdanong mga 
rason nganong kami mga misyonaryo.

Ang hingpit nga kamatuoran anaa 
sa kalibutan nga padayong nagpu-
gong ug nagbaliwala niini. Moabut 
ang adlaw, “tanang tuhod [kinahang-
lang] magapiko” ug “tanang dila 
[kinahanglang] magasugid nga Ginoo 
si Jesukristo, alang sa pagdalayeg sa 
Dios nga Amahan” (Mga Taga- Filipos 
2:10–11). Si Jesus ang Kristo mao ang 
hingpit nga Bugtong Anak sa Dios 
sa Amahan sa Kahangturan. Isip mga 
miyembro sa Iyang Simbahan, kami 
mosaksi nga Siya buhi ug ang Iyang 
Simbahan hingpit nga gipahiuli niining 
ulahing mga adlaw.

Ang imbitasyon nga among ipaabut 
ninyo aron makat- on ug masula-
yan ang among mensahe tungod sa 
positibong epekto sa ebanghelyo ni 
Jesukristo sa among kinabuhi. Usa-
hay maulaw o direkta o pursigero mi 
sa among paningkamot. Ang among 
yano nga tinguha mao ang pagpa-
kigbahin sa kamatuoran nga bililihon 
para namo.

Isip usa sa mga Apostol sa Ginoo, 
ug uban sa tibuok kusog sa akong 
kalag, ako mosaksi sa Iyang kabalaan 
ug katinuod. Ug ako modapit kaninyo 
“umari kamo ug makita ninyo”  
( Juan 1:39), sa sagradong ngalan  
ni Jesukristo, amen. ◼
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Dihang ang among kinamang-
hurang anak nga babaye miuli 
human sa iyang unang adlaw  

sa eskwelahan, nangutana ko, “Ku-
musta man?”

Mitubag siya, “Maayo ra man.”
Pagkasunod buntag, ako siyang 

gipukaw aron moeskwela, iyang 
gikiyugpos ang iyang mga bukton 
ug miingon, “Didto na man ko sa 
eskwelahan!” Klaro nga wala nako 
siya maandam o mapasabut nga ang 
pag- eskwela dili lang usa ka higayon 
apan kinahanglan siyang moeskwela 
og lima ka adlaw kada semana sa 
daghang katuigan.

Sa atong pagkonsiderar sa baruga-
nan sa pagkaandam, hunahunaa ang 
mosunod nga senaryo. Naglingkod 
ka sulod sa celestial room sa templo 
ug nakabantay og daghang kaslunon 
nga gipahimutang og maayo samtang 
naghulat sila nga maminyo karon ug 
sa kahangturan. Ang pangasaw-unon 

misulod sa celestial room, nagkup-
tanay sa kamot sa iyang minahal. 
Nagsul- ob siya og yano apan nindot 
nga sinina sa templo ug dunay kalma, 
malinawon, nindot nga pahiyum. 
Maayo siya og sininaan apan dili 
makabalda. Milingkod siya, naglingi- 
lingi, ug dayon kalit lang napuno sa 
emosyon. Daw ang iyang luha naggi-
kan sa iyang pagdayeg ug balaanong 
pagtahud sa dapit kon asa siya ug sa 
sagradong ordinansa nga naghulat 
niya ug sa iyang hinigugma. Naghu-
nahuna siya, “Dako nakong pasalamat 
nga ania sa balay sa Ginoo karon, 
andam nga magsugod sa mahangtu-
rong panaw uban sa lalaki nga akong 
gimahal.” Daw siya andam sa mas 
labaw pa kay sa kalihokan.

Ang among pinanggang apo nga 
babaye bag- ohay lang nga mibilin 
og sulat nako diha sa akong unlan 
nga mabasa ang parte niini: “Usa ka 
butang nga akong nabantayan sa 

Andam sa Pamaagi 
Nga Wala Pa Gayud 
Mahibaloi
Unta kita mangandam aron takus nga modawat sa 
makaluwas nga mga ordinansa ug kinasingkasing nga 
maghupot sa may kalabutan nga mga pakigsaad.

Samtang kita makig- uban kanila, hi-
naut nga magpakita kita og pagtahud.

Adunay mga tawo kinsa nanlimba-
sug sa matag adlaw uban sa mga hagit. 
Atong ipaabut ngadto nila ang atong 
pagpakabana, ingon man usab ang 
pagtabang. Samtang kita nag- amuma  
sa usag usa, kita mapanalanginan.

Hinaut nga kita makahinumdom sa 
mga tigulang ug kadtong anaa na lang 
sa panimalay. Samtang kita mogahin 
og panahon sa pagbisita kanila, sila 
makahibalo nga sila gihigugma ug 
gihatagan og bili. Hinaut nga sundon 
nato ang sugo sa “pagtabang sa ma-
luyahon, pagpataas sa mga kamot sa 
nawad- an og paglaum, ug paglig- on 
sa mga tuhod nga mahuyang.” 1

Hinaut nga kita mga tawo sa 
pagkamatinuoron ug kaligdong, na-
ningkamot sa pagbuhat sa sakto nga 
butang sa tanang panahon ug diha sa 
tanan nga mga kahimtang. Hinaut nga 
kita mahimong matinud- anong mga 
sumusunod ni Kristo, ang mga ehem-
plo sa pagkamatarung, ingon nga 
mahimong “mga suga sa kalibutan.” 2

Mga kaigsaoonan, nagpasalamat ko 
ninyo sa inyong mga pag- ampo alang 
nako. Nakalig- on ug nakabayaw kana 
nako samtang maningkamot ko sa 
akong tibuok kasingkasing ug kusog 
sa pagbuhat sa kabubut- on sa Dios ug 
sa pagsebrisyo Kaniya ug kaninyo.

Sa atong pagbiya niini nga kom-
perensya, akong ihatag kaninyo ang 
mga panalangin sa langit sa matag 
usa kaninyo. Hinaut nga kamong 
lagyo og mga balay makauli nga 
luwas ug hapsay ra ang tanan. Hinaut 
hinuktukan natong tanan ang mga 
kamatuoran nga atong nadungog, 
ug hinaut nga makatabang kini nato 
nga mas maisugong mga disipulo 
kay sa una sa pagsugod niini nga 
komperensya.

Hangtud magkita kita pag- usab sa 
unom ka bulan, akong pangayoon ang 
mga panalangin sa Ginoo nga ihatag 
nganha kaninyo, natong tanan, ug 
akong gibuhat pinaagi sa Iyang balaan 
nga pangalan—bisan si Jesukristo, 
atong Ginoo ug Manluluwas—amen. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Doktrina ug mga Pakigsaad 81:5.
 2. Mga Taga- Filipos 2:15.




