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na ang iyang pusil, ug karon duna na 
siyay taas nga bungot.

Si Rip miuli sa iyang baryo aron 
lang madiskubrihan nga ang tanan 
nausab. Ang iyang asawa namatay na, 
ang iyang mga higala wala na, ug ang 
litrato ni Haring George III gipulihan 
na sa litrato sa laing tawo nga wala 
niya mailhi—kang Heneral George 
Washington.

Si Rip Van Winkle nakatulog sulod 
sa 20 ka tuig! Ug sa maong kahim-
tang, wala na niya masinati ang usa sa 
labing makapahinam nga panahon sa 
kasaysayan sa iyang nasud—nakatulog 
siya panahon sa American Revolution.

Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Dul-an sa 200 ka tuig na ang mi-
labay, ang American short story 
nga “Rip Van Winkle” nahimong 

sikat diha-diha. Ang nag-unang karak-
ter, si Rip, usa ka ambisyuso nga tawo 
nga maayo kaayong molikay sa duha 
ka butang: trabaho ug iyang asawa.

Usa ka adlaw, samtang nagsuroy-
suroy sa kabukiran uban sa iyang iro, 
iyang nadiskubrihan ang usa ka grupo 
sa lain og sinul-uban nga mga lalaki 
nga nag-inum ug nagdula. Human 
modawat sa ilang ilimnon, si Rip 
nalipong ug mipiyong sa makadiyot. 
Dihang mimata na siya, nasurprisa 
siya nga nawala ang iyang iro, gitay-an 

Wala Ba Kamo 
Nalambigit sa Buhat  
sa Pagpahiuli?
Dako kaayo ang peligro alang kanato isip mga indibidwal, 
isip pamilya, ug isip Simbahan ni Kristo sa dili paghatag og 
kinasingkasing nga paningkamot niining sagrado nga buhat.

Ikatulo: Ang Pagpanag-iya og 
Smartphone Dili Makapahimo Ninyo 
nga Smart; kondili kon Giunsa kini sa 
Paggamit

Young men, ayaw mo pagbinugo 
sa paggamit sa smartphone. Kahibalo 
mong tanan unsay akong ipasabut 
(tan-awa sa Mosiah 4:29). Adunay 
daghan kaayong paagi diin ang 
teknolohiya makabalda kaninyo sa 
pinakaimportanting butang. Sunda 
ang karaang panultihon “Kon unsay 
inyong gihimo, maoy buhata.” Kon 
nagdrayb mo, pag-drayb. Kon naa mo 
sa klase, paminaw sa leksyon. Kon 
inyong kauban inyong higala, hatagi 
sila sa pagtagad. Dili makahunahuna 
og duha ka butang ang inyong utok 
sa usa ka higayon. Ang multi-tasking 
mahimo pinaagi sa dali nga pagbalhin 
sa focus gikan sa usa ngadto sa lain. 
Ang karaang panultihon nag-ingon, 
“Kon ang duha ka rabbit ang inyong 
gukdon, wala moy madakpan.”

Ikaupat: Ang Ginoo Mihatag og 
Teknolohiya aron Matuman ang Iyang 
mga Katuyoan

Ang balaang tuyo sa teknolo-
hiya mao ang pagpadali sa buhat 
sa kaluwasan. Isip mga sakop sa 
pinili nga henerasyon, kasabut mo 
unsa ang teknolohiya. Gamita kini 
sa pagpalambo sa inyong dalan sa 
pagkahingpit. Kay kamo gihatagan 
og daghan, mohatag sab kamo (tan-
awa sa “Because I Have Been Given 
Much,” Hymns, nu. 219). Ang Ginoo 
naglaum nga gamiton ninyo kini nga 
mga himan sa pagpalambo sa Iyang 
buhat, sa pagpaambit sa ebanghelyo 
sa mga paagi nga dili mahunahuna 
sa akong henerasyon. Sa milabayng 
henerasyon sila makaimpluwensya 
lang sa ilang mga silingan ug sa ilang 
lungsod, kamo naay impluwensya 
pinaagi sa Internet ug sa social media 
nga molapas pa ug moimpluwensya 
sa tibuok kalibutan.

Mopamatuod ko nga kini Simba-
han sa Ginoo. Gipili kamo sa pag-
apil sa Iyang buhat karon kay Siya 
misalig kaninyo nga makahimo og 
maayong pagpili. Kamo ang pinili 
nga henerasyon. Sa pangalan ni 
Jesukristo, amen. ◼
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Niadtong Mayo 1966, si Dr. Martin 
Luther King Jr. migamit niini nga 
istorya isip paghulagway sa iyang pa-
kigpulong nga “Don’t Sleep Through 
the Revolution.” 1

Karon, gusto nakong gamiton 
ang sama nga tema ug mangutana 
kanatong tanan nga naghupot sa 
priesthood sa Dios: wala ba kamo 
nalambigit sa buhat sa Pagpahiuli?

Nagpuyo Kita sa Panahon sa Pagpahiuli
Usahay maghunahuna kita sa 

Pagpahiuli sa ebanghelyo ingon nga 
kompleto, butang nga nahitabo na—si 
Joseph Smith mihubad sa Basahon ni 
Mormon, nadawat niya ang mga yawe 
sa priesthood, ang Simbahan naorga-
nisar. Apan sa tinuod lang, ang Pagpa-
hiuli usa ka nagpadayon nga proseso; 
nagpuyo kita niini karon mismo. 
Naglakip kini sa “tanan nga gipadayag 
sa Dios, sa tanan nga gipadayag Niya 
karon,” ug sa “daghan nga dagko ug 
mahinungdanon nga mga butang” nga 
“Siya mopadayag pa.” 2 Mga kaigso-
onan, ang makapahinam nga mga 
kalamboan karon kabahin nianang 
dugay nang gipanagna nga panahon 
sa pagpangandam nga matapos sa 
mahimayaong Ikaduhang Pag-anhi sa 
atong Manluluwas, si Jesukristo.

Usa kini sa labing talagsaon nga 
panahon sa kasaysayan sa kalibutan! 
Ang karaang mga propeta nangandoy 
nga makita ang atong panahon.

Kon mahuman na ang atong 
panahon sa mortalidad, unsa nga 
mga kasinatian ang atong mapakig-
bahin kalabut sa atong kaugalingong 
kontribusyon niining importante nga 
panahon sa atong kinabuhi ug sa 
pagpalambo sa buhat sa Ginoo? Ma-
kaingon ba kita nga nagkugi kita og 
maayo ug mitrabaho sa tibuok natong 
kasingkasing, gahum, hunahuna, ug 
kusog? O kinahanglan ba natong ang-
kunon nga ang atong tahas kasagaran 
mao lang ang tig-obserbar?

Tingali adunay lainlaing mga rason 
nganong sayon ra nga dili malambigit 
kalabut sa pagtukod sa gingharian sa 
Dios. Tuguti kong mohisgut sa tulo ka 
mahinungdanong butang. Sa pagbuhat 
nako niini, dapiton ko kamong mama-
landong kon adunay magamit ninyo. 

Kon kamo makakita nga adunay po-
sibilidad nga molambo, ako kamong 
gihangyo sa pagkonsiderar kon unsay 
inyong mabuhat aron mausab alang sa 
mas maayo.

Kahakog
Una, kahakog.
Kadtong mga hakog magtinguha sa 

ilang kaugalingong interes ug kalipay 
labaw sa tanan. Ang labing impor-
tante nga pangutana alang sa hakog 
nga tawo mao ang “Unsa may akong 
makuha niana?”

Mga kaigsoonan, sigurado ko nga 
makita ninyo nga kini nga kinaiya 
klaro nga sukwahi sa diwa nga gikina-
hanglan aron pagtukod sa gingharian 
sa Dios.

Kon magtinguha kita nga unahon 
ang atong kaugalingon kay sa moser-
bisyo sa uban, ang atong mga pra-
yoridad mahimong masentro sa atong 
kaugalingong pagka-inila ug kalipay.

Ang miaging mga henerasyon 
adunay panlimbasug sa nagkalainlaing 
matang sa pagkaaku-akohon, apan 
naghunahuna ko nga karon aduna 
kitay susama o mas daghan pa nga 
matang sa pagkaaku-akohon. Sulagma 
lang ba kaha nga ang Oxford Dictio-
nary bag-ohay lang nga miproklamar 
sa “selfie” isip pulong karong tuiga? 3

Natural lang, kitang tanan adunay 
tinguha nga mainila, ug walay dautan 
sa pagrelaks ug paglingaw-lingaw sa 
atong kaugalingon. Apan kon ang 
pagtinguha sa “bahandi ug pagdayeg 
sa kalibutan” 4 mao na ang sentro sa 
atong tinguha, mawala nato ang ma-
tubsanon ug makapalipay nga kasina-
tian nga moabut kon manggihatagon 
kita sa atong kaugalingon ngadto sa 
buhat sa Ginoo.

Unsa man ang solusyon?
Ang tubag, sama ra gihapon, anaa 

sa mga pulong ni Kristo:
“Kon adunay buot mosunod ka-

nako, kinahanglan magadumili siya sa 
iyang kaugalingon, ug magpas-an sa 
iyang krus, ug magasunod kanako.

“Kay bisan kinsa nga buot maga-
patunhay sa iyang kinabuhi mawag-
tangan hinoon siya niini; apan bisan 
kinsa nga magawagtang sa iyang 
kinabuhi tungod kanako ug tungod 
sa maayong balita, magapatunhay 
niini.” 5

Kadtong hingpit nga motugyan sa 
ilang kinabuhi ngadto sa atong Man-
luluwas ug moserbisyo sa Dios ug sa 
isigkatawo makadiskobre og kabu-
hong ug kaabunda sa kinabuhi nga 
dili gayud masinati sa hakog o naghu-
nahuna lang sa kaugalingon. Ang dili 
hakog mohatag sa ilang kaugalingon. 
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Mahimo nga kini ginagmay lang 
nga mga gasa sa gugmang putli nga 
adunay dakong epekto sa kaayohan: 
pahiyum, paglamano, gakus, panahon 
nga gigahin sa pagpaminaw, malu-
mong pulong sa pagdasig, o lihok sa 
pagpakabana. Kining tanan nga mga 
buhat sa kamabination makapausab 
sa kasingkasing ug kinabuhi. Kon kita 
mopahimulos sa walay kinutuban nga 
mga oportunidad sa paghigugma ug 
pagserbisyo sa atong isigkatawo, lakip 
ang atong kapikas ug pamilya, ang 
atong kapasidad sa paghigugma sa 
Dios ug pagserbisyo sa uban hilabihan 
nga molambo.

Kadtong moserbisyo sa uban ma-
lambigit sa Pagpahiuli.

Pagkaadik
Laing butang nga mahimong 

hinungdan nga kita dili malambigit 
niining importante nga panahon sa 
kalibutan mao ang pagkaadik.

Ang pagkaadik sa kasagaran dili 
mamatikdan sa sinugdanan. Ang 
pagkaadik ginagmay kaayo nga mga 
lihok nga kon padayon nga gibalik-
balik moresulta ngadto sa kinaiya nga 

mokontrolar nato. Ang negatibong 
kinaiya adunay potensyal nga mahi-
mong hilabihan nga makaadik.

Kining pagkaadik nga nagkontrol 
nato adunay daghang matang, sama 
sa pornograpiya, alkohol, pakighila-
was, drugas, tabako, sugal, pagkaon, 
trabaho, ang Internet, o virtual reality. 
Si Satanas, ang atong kaaway, adunay 
daghang paborito nga mga pamaagi 
nga iyang gigamit aron paghikaw nato 
sa atong balaanong potensyal sa pag-
tuman sa atong misyon sa gingharian 
sa Ginoo.

Nakapaguol kini sa atong Langit-
nong Amahan nga makita unsa kaan-
dam ang pipila sa Iyang halangdon 
nga mga anak nga lalaki sa pagtugot 
nga makontrolar sa makalaglag nga 
pagkaadik.

Mga kaigsoonan, naghupot kita sa 
mahangturong priesthood sa Labawng 
Makagagahum nga Dios. Kita tinud-
anay mga anak nga lalaki sa Labing 
Halangdon ug gipanalanginan og 
dakong potensyal. Gitakda kita nga 
makakab-ot sa atong labing balaa-
nong potensyal. Wala gitumong nga 
malimitahan kita tungod sa yutan-ong 

tinguha, makontrolar sa kaugalingong 
binuhatan.

Unsa man ang solusyon?
Ang unang butang nga kinahang-

lan natong masabtan mao nga ang 
pagkaadik mas sayon nga malikayan 
kay sa matambalan. Sa mga pulong sa 
Manluluwas, “Dili motugot nga kini 
nga mga butang mosulod sa inyong 
kasingkasing.” 6

Pipila ka tuig na ang milabay, si 
Presidente Thomas S. Monson ug ako 
gitanyagan nga molibut sa Air Force 
One—ang talagsaong eroplano nga 
sakyan sa presidente sa Estados Uni-
dos. Dihay mabinantayon kaayo nga 
pagsusi nga gihimo ang mga Secret 
Service, ug mipahiyum ko og gamay 
samtang ang mga agent mikapkap sa 
atong pinalanggang propeta sa wala 
pa mosakay.

Dayon ang piloto nga maoy nag-
dumala midapit nako nga molingkod 
sa lingkuranan sa kapitan. Talagsaon 
kadto nga kasinatian nga makaling-
kod pag-usab sa nindot nga flying 
machine sama sa klase nga akong 
gipalupad sulod sa daghang katuigan. 
Mga handumanan sa paglupad tabok 
sa kadagatan ug mga kontinente ang 
mipuno sa akong kasingkasing ug 
hunahuna. Akong napanan-awan 
ang makahinam nga pag-takeoff ug 
pag-landing sa mga airport sa tibuok 
kalibutan.

Wala ko maghunahuna, akong 
gibutang ang akong kamot sa upat ka 
throttle sa 747. Diha-diha dayon, ang 
malumo ug dili masaypan nga tingog 
ang nadungog gikan sa likod—ang 
tingog ni Thomas S. Monson.

“Dieter,” miingon siya, “ayaw gyud 
paghunahuna niana.”

Wala koy gibuhat, apan siguro na-
basa ni Presidente Monson ang akong 
hunahuna.

Kon matintal kita sa pagbuhat sa 
mga butang nga dili nato angayang 
buhaton, maminaw kita sa mahi-
gugmaong pasidaan sa gisaligan 
nga pamilya ug mga higala, atong 
minahal nga propeta, ug kanunay sa 
Manluluwas.

Ang pinakamaayong depensa ba-
tok sa pagkaadik mao ang dili gayud 
pagsugod.
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Apan unsay mahitabo niadtong 
nanlimbasug na sa pagkaadik?

Palihug hibaloi, una sa tanan, 
nga adunay paglaum. Pagtinguha 
og tabang gikan sa mga minahal sa 
kinabuhi, mga lider sa Simbahan, ug 
gibansay nga mga tigtambag. Ang 
Simbahan naghatag og tabang aron 
mabuntog ang pagkaadik pinaagi sa 
lokal nga mga lider sa Simbahan, sa 
Internet,7 ug sa pipila ka dapit, ang 
LDS Family Services.

Hinumdumi kanunay, nga pinaagi 
sa tabang sa Manluluwas, makaling-
kawas kamo gikan sa pagkaadik. 
Mahimong dugay kini, lisud nga 
dalan, apan ang Ginoo dili mohunong 
og tabang ninyo. Siya nahigugma ka-
ninyo. Si Jesukristo miantus sa Pag-ula 
aron pagtabang ninyo nga mausab, 
aron sa pagpalingkawas ninyo gikan 
sa pagkaulipon sa sala.

Ang labing importante nga butang 
mao ang padayon nga paningkamot—
usahay magkinahanglan kini og pipila 
ka pagsulay sa dili pa molampus ang 
mga tawo. Busa ayaw paghunong. 
Ayaw kawala og pagtuo. Ipaduol ang 
inyong kasingkasing ngadto sa Ginoo, 
ug Siya mohatag ninyo og gahum nga 
makalingkawas. Siya mohimo ninyo 
nga gawasnon.

Akong minahal nga mga kaigsoo-
nan, kanunayng magpadayon sa pag-
palayo sa mga kinaiya nga moresulta 
sa pagkaadik. Kadtong mohimo niini 
makapahinungod sa ilang kasingka-
sing, gahum, hunahuna, ug kusog 
ngadto sa pagserbisyo sa Dios.

Malambigit sila sa Pagpahiuli.

Nagkompetensya nga mga Prayoridad
Ang ikatulo nga babag nga maka-

pugong nato sa hingpit nga pagkalam-
bigit niini nga buhat mao ang daghang 
nagkompetensya nga mga prayoridad 
nga atong giatubang. Ang pipila nato 
nagkapuliki og maayo nga sama kita 
sa usa ka karomata nga giguroy sa 
usa ka dosena nga mga hayop—ma-
tag usa misulay pag-adto sa lainla-
ing direksyon. Daghang kusog ang 
nagahin, apan ang karomata walay 
gipadulngan.

Kasagaran atong ipahinungod ang 
atong labing maayo nga paningkamot 

alang sa usa ka hobby, sport, mga 
interes sa panginabuhi, ug mga isyu 
sa komunidad o politika. Kining mga 
butanga mahimong maayo ug halang-
don, apan gibinlan ba kita og pana-
hon ug kusog alang sa unsa untay 
atong pinakaprayoridad?

Unsa man ang solusyon?
Sa makausa pa, nagagikan kini sa 

mga pulong sa Manluluwas:
“Higugmaa ang Ginoo nga imong 

Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug 
sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok 
mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang 
sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, nga 
mao kini, Higugmaa ang imong sili-
ngan sama sa imong kaugalingon.” 8

Ang uban pa sa kinabuhi kinahang-
lan nga ikaduha lang niining duha ka 
dagkong mga prayoridad.

Bisan sa pagserbisyo sa Simba-
han, sayon ang paggahin og daghang 
panahon sa paglihok nga dili kina-
singkasing o wala ang kahulugan sa 
pagkadisipulo.

Mga kaigsoonan, kita isip mga 
naghupot sa priesthood mipasalig nga 
mahimong katawhan nga naghigugma 
sa Dios ug sa atong silingan ug kinsa 
andam sa pagpakita niana nga gugma 

pinaagi sa pulong ug buhat. Kana ang 
kahulugan kon si kinsa kita isip mga 
disipulo ni Jesukristo.

Kadtong nagsunod niini nga mga 
baruganan nalambigit sa Pagpahiuli.

Usa ka Tawag sa Pagpahigmata
Si Apostol Pablo misulat, “Pagmata 

ikaw nga nagakatulog, ug bumangon 
ka gikan sa mga patay, ug pagahaya-
gan ikaw ni Kristo.” 9

Mahal kong kahigalaan, hibaloi nga 
kamo mga anak sa kahayag.

Ayaw tuguti ang kahakog! Ayaw 
tuguti ang mga kinaiya moresulta sa 
pagkaadik! Ayaw tuguti ang nag-
kompetensya nga mga prayoridad 
nga maoy mogiya ninyo ngadto sa 
kawalay pagbati o pagpalayo gikan sa 
bulahan nga pagkadisipulo ug halang-
don nga serbisyo sa priesthood!

Dako kaayo ang peligro alang ka-
nato isip mga indibidwal, isip pamilya, 
ug isip Simbahan ni Kristo sa dili pag-
hatag og kinasingkasing nga paning-
kamot niining sagrado nga buhat.

Ang pagkadisipulo ni Jesukristo 
dili usa ka paningkamot nga kausa 
lang sa usa ka semana o kausa sa usa 
ka adlaw. Usa kini ka paningkamot 
nga kinahanglang kanunay natong 
buhaton.
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Si Joe DiMaggio, nga midula sa 
New York Yankees, nahimo nako nga 
bayani sa baseball. Dihang ang akong 
mga igsoon ug mga higala midula og 
baseball sa nataran sa eskwelahan nga 
tupad ra sa among balay, gisulayan 
nako paghapos ang bat sama sa akong 
gihunahuna nga ingon atuon pagha-
pos ni Joe DiMaggio. Kaniadto kini 
nga wala pay telebisyon (karaan ni 
nga kasaysayan), mao nga mga litrato 
ra gikan sa mga newspaper ang akong 
gitan-aw aron sundon ang iyang 
paghapos.

Sa nagdako ko, gidala ko sa akong 
papa ngadto sa Yankee Stadium. Mao 
ra kadtong higayona nga akong nakita 

Ni Presidente Henry B. Eyring
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Tanan kita dunay mga bayani, 
ilabi na kon bata pa ta. Natawo 
ug nagtubo ko sa Princeton, 

New Jersey, sa Estados Unidos. Ang 
pinakasikat nga mga team sa sport 
nga duol sa among gipuy-an nahimu-
tang sa New York City. Kini ang dapit 
sa tulo ka propesyonal nga mga team 
sa baseball niadtong dugay na nga 
panahon: ang Brooklyn Dodgers, ang 
New York Giants, ug ang New York 
Yankees. Ang Philadelphia mas duol 
gani sa amoa ug mao kini ang dapit 
sa mga team sa baseball nga Athletics 
ug Phillies. Adunay daghang poten-
syal nga mga bayani sa baseball alang 
nako niadto nga mga team.

Ang Tawo nga 
Adunay Priesthood
Mahimo kamo nga usa ka talagsaon nga modelo, 
kasarangan, o bati nga modelo. Tingali para ninyo  
dili kini importante, apan sa Ginoo importante kini.

Ang saad sa Ginoo ngadto sa Iyang 
tinuod nga mga naghupot sa priest-
hood hilabihan ka mahimayaon aron 
masabtan.

Kadtong matinud-anon sa Aaronic 
ug Melchizedek Priesthood ug mopa-
lambo sa ilang mga calling “pagaba-
laanon pinaagi sa Espiritu ngadto sa 
pagbag-o sa ilang mga lawas.” Busa, 
ang tanan nga iya sa atong Amahan 
ihatag ngadto kanila.10

Ako mopamatuod nga ang ma-
kalimpyo nga gahum sa Pag-ula ni 
Jesukristo ug ang makapausab nga 
gahum sa Espiritu Santo makaayo ug 
makaluwas sa katawhan. Kini atong 
pribilehiyo, atong sagradong katung-
danan, ug atong kalipay ang pagpa-
talinghug sa tawag sa Manluluwas sa 
pagsunod Kaniya nga may andam nga 
hunahuna ug hingpit nga katuyoan 
sa kasingkasing. Atong “iwakli ang 
mga kadena nga naggapos [kanato], 
ug [mo]gawas [kita] gikan sa kangiub, 
ug [mo]bangon gikan sa abug.” 11

Kinahanglan kitang magmata ug 
dili maluya diha sa maayo nga buhat, 
kay kita “nagpahimutang sa tukura-
nan sa usa ka mahinungdanon nga 
buhat,” 12 gani mangandam alang sa 
pagbalik sa Manluluwas. Mga ka-
igsoonan, kon atong idugang ang 
kahayag sa atong ehemplo isip saksi 
sa katahum ug gahum sa gipahiuli 
nga kamatuoran, malambigit kita sa 
Pagpahiuli. Niini ako mopamatuod ug 
mobilin kaninyo sa akong panalangin 
sa balaang pangalan sa atong Agalon, 
gani si Jesukristo, amen. ◼
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