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Dalan sa Emmaus, ni Greg Olsen

“Ug, tan- awa, duha kanila [mga disipulo] nanaglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. . . .

“Ug samtang nagsultihanay ug nagpangutan- anay sila, si Jesus miduol ug mikuyog kanila. . . .

“Ug sa nagtambong siya sa kan- anan uban kanila, siya mikuhag tinapay ug nanalangin,  

ug kini yang gipikaspikas, ug gihatag kanila.

“Ug unya nabuka ang ilang mga mata, ug ilang naila siya, ug unya nahanaw siya sa ilang mga mata.

“Ug sila nasig- ingon ang usa sa usa, Dili ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man sa sulod nato samtang  

nagsulti siya kanato diha sa dalan, samtang nagsaysay siya kanato sa kasulatan?” (Lucas 24:13, 15, 30–32).
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Sabado sa Gabii, Marso 28, 2015, 
Kinatibuk- ang Sesyon sa mga Babaye
Nagdumala: Presidente Thomas S. Monson.
Conducting: Linda K. Burton.
Pangbukas nga pag- ampo: Beverly Tingey.
Panapos nga pag- ampo: Reyna I. Aburto.
Musika gidalit sa hiniusang choir sa Primary, 
Young Women, ug Relief Society gikan sa mga 
stake sa Salt Lake, Murray, Kamas, ug Park City, 
Utah; Erin Pike Tall, direktor; Linda Margetts, 
organist: “How Firm a Foundation,” Hymns, 
nu. 85; pasundayag sa musika, “The Family Is 
of God,” Neeley, arr. Zabriskie, wala maman-
tala; “From Homes of Saints Glad Songs Arise,” 
Hymns, nu. 297, arr. Wilberg, wala mamantala; 
Medley: “Love at Home,” Hymns, nu. 294; “Let 
Us Oft Speak Kind Words,” Hymns, nu. 232; 
“Our Savior’s Love,” Hymns, nu. 113, arr. Tall/
Margetts, wala mamantala.

Sabado sa Buntag, Abril 4, 2015, 
Kinatibuk- ang Sesyon
Nagdumala: Presidente Thomas S. Monson.
Conducting: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Pangbukas nga pag- ampo: Elder Timothy J. 
Dyches. Panapos nga pag- ampo: Elder Larry J. 
Echo Hawk. Musika gidalit sa Tabernacle Choir; 
Mack Wilberg ug Ryan Murphy, mga direktor; 
Andrew Unsworth ug Clay Christiansen,  
mga organist: “Guide Us, O Thou Great  
Jehovah,” Hymns, nu. 83; “Glory to God 
on High,” Hymns, nu. 67; “Have I Done 
Any Good?” Hymns, nu. 223, arr. Zabriskie, 
© HolySheetMusic.com; “High on the Moun-
tain Top,” Hymns, nu. 5; “Come unto Jesus,” 
Hymns, nu. 117, arr. Murphy, wala maman-
tala; “I Believe in Christ,” Hymns, nu. 134, 
arr. Wilberg, pub. ni Jackman.

Sabado sa Hapon, Abril 4, 2015, 
Kinatibuk- ang Sesyon
Nagdumala: Presidente Thomas S. Monson.
Conducting: Presidente Henry B. Eyring.
Pangbukas nga pag- ampo: Jean A. Stevens.
Panapos nga pag- ampo: Elder Randy D. 
Funk. Musika gidalit sa hiniusang choir sa 
mga young single adult gikan sa mga stake 
sa Davis ug Weber Counties, Utah; Sonja 
Sperling, direktor; Bonnie Goodliffe ug Linda 
Margetts, mga organist: “Praise to the Lord, 
the Almighty,” Hymns, nu. 72, arr. Wilberg, 
pub. ni Oxford; “I Stand All Amazed,” Hymns, 
nu. 193, arr. Murphy, wala mamantala; “We 
Thank Thee, O God, for a Prophet,” Hymns, 
nu. 19; “Let Us All Press On,” Hymns, nu. 243, 
arr. Elliott, pub. ni Jackman.

Sabado sa Gabii, Abril 4, 2015, 
Kinatibuk- ang Sesyon sa Priesthood
Nagdumala: Presidente Thomas S. Monson.
Conducting: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Pangbukas nga pag- ampo: David L. Beck.
Panapos nga pag- ampo: Elder Robert C. Gay.
Musika gidalit sa priesthood choir gikan sa 
Brigham Young University; Ronald Staheli, 
direktor; Richard Elliott ug Andrew Uns-
worth, mga organist: “For the Strength of 
the Hills,” Hymns, nu. 35, arr. Tom Durham, 
pub. ni Jackman; “On This Day of Joy and 
Gladness,” Hymns, nu. 64, arr. Staheli, 
wala mamantala; “Hark, All Ye Nations!” 
Hymns, nu. 264; “Master, the Tempest Is 
Raging,” Hymns, nu. 105, arr. Staheli, wala 
mamantala.

Dominggo sa Buntag, Abril 5, 2015, 
Kinatibuk- ang Sesyon
Nagdumala: Presidente Thomas S. Monson.
Conducting: Presidente Henry B. Eyring.
Pangbukas nga pag- ampo: Linda S. Reeves.
Panapos nga pag- ampo: Elder Kevin S.  
Hamilton. Musika gidalit sa Tabernacle 
Choir; Mack Wilberg, direktor; Clay Chris-
tiansen ug Richard Elliott, mga organist: 
“Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, nu. 66; 
“He Is Risen!” Hymns, nu. 199, arr. Wilberg, 
wala mamantala; “Consider the Lilies,”  
Hoffman, arr. Lyon, pub. ni Jackman; “I 
Know That My Redeemer Lives,” Hymns,  
nu. 136; “Jesus Has Risen,” Children’s 
Songbook, 70, arr. Murphy, wala mamantala; 
“Christ the Lord Is Risen Today,” Hymns, 
nu. 200, arr. Wilberg, wala mamantala.

Dominggo sa Hapon, Abril 5, 2015, 
Kinatibuk- ang Sesyon
Nagdumala: Presidente Thomas S. Monson.
Conducting: Presidente Dieter F. Uchtdorf.
Pangbukas nga pag- ampo: Elder S. Gifford 
Nielsen. Panapos nga pag- ampo: Elder 
Koichi Aoyagi. Musika gidalit sa Tabernacle 
Choir; Mack Wilberg ug Ryan Murphy, mga 
direktor; Bonnie Goodliffe ug Linda Margetts, 
mga organist: “My Redeemer Lives,” Hymns, 
nu. 135, arr. Wilberg, wala mamantala; “He 
Sent His Son,” Children’s Songbook, 34, arr. 
Hofheins, wala mamantala; “Come, O Thou 
King of Kings,” Hymns, nu. 59; “Tell Me the 
Stories of Jesus,” Children’s Songbook, 57, 
arr. Murphy, wala mamantala; “Lord, I Would 
Follow Thee,” Hymns, nu. 220, arr. Murphy, 
wala mamantala.

Ang mga Pakigpulong sa Komperensya 
Anaa
Sa pag- access sa mga pakigpulong sa 
kinatibuk- ang komperensya diha sa Internet  
sa daghang mga pinulongan, bisitaha ang  
conference. lds. org ug pagpili og pinulongan. 
Ang mga pakigpulong anaa usab sa Gospel  
Library mobile app. Kasagaran sulod sa 
unom ka semana human sa kinatibuk- ang 
komperensya, ang Iningles nga mga video 
ug audio recording maanaa sa mga distribu-
tion center. Ang impormasyon sa kinatibuk- 
ang komperensya ma- access sa mga format 
para sa mga miyembro nga may kakulangan 
anaa sa disability. lds. org.

Mga Mensahe sa Home ug Visiting Teaching
Para sa mga mensahe sa home ug visiting 
teaching, palihug pagpili og pakigpulong nga 
labing makatubag sa mga panginahanglan 
niadtong inyong gibisitahan.
Sa Hapin
Sa Atubangan: Gilitratohan ni Cody Bell.
Sa Luyo: Gilitratohan ni Leslie Nilsson.

Litrato sa Komperensya
Mga talan- awon diha sa Siyudad sa Salt Lake gilitratohan 
ni Welden C. Andersen, Cody Bell, Janae Bingham, Ale 
Borges, Randy Collier, Weston Colton, Mark Davis, Craig 
Dimond, Nathaniel Ray Edwards, Brandon Flint, Ashlee Lar-
sen, August Miller, Leslie Nilsson, Brad Slade, ug Christina 
Smith; litrato sa mga sunflower sa maayong kabubut- on 
sa pamilya ni Quentin L. Cook; sa eroplano, ni Craig 
Marshall Jacobsen; sa Woodbury, Minnesota, USA, ni Sandra 
Wahlquist; sa McMinnville, Oregon, USA, ni Jade West; sa 
Abidjan, Ivory Coast, nila ni Lucien ug Agathe  
Affoue ug Philippe ug Annelies Assard; sa Perpignan, 
France, ni Renee Castagno; sa Helsinki, Finland, ni Kukka 
Fristrom; sa Johannesburg, South Africa, sa maayong  
kabubut- on sa pamilya ni Christoffel Golden; sa Siyudad sa 
Vatican ni Humanum; sa Bangkok, Thailand, ni Sathit Kai-
vaivatana; sa Mumbai, India, ni Wendy Keeler; sa Montreal, 
Quebec, Canada, ni Laurent Lucuix; sa Ciudad del Carmen, 
Campeche, Mexico, ni Hector Manuel Hernandez Martinez; 
sa San Martín de Los Andes, Neuquén, Argentina, ni Colton 
Mondragon; Hong Kong, National Geographic contest 
photo, ni Brian Yan; sa Natal, Rio Grande do Norte, Brazil, 
ni Clebher Tex; ug sa London, England, ni Kami Weddick. 
Pahina 77: Paghulagway pinaagi ni Brian Call.

Ang Ika- 185 nga Tinuig nga 
Kinatibuk- ang Komperensya
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miyembro niini nga mga dapit ug, 
sa pagkatinuod, bisan asa sa tibuok 
kalibutan nga adunay mga templo” 
(pahina 91).

• Ang mga miyembro sa Simbahan 
mipaluyo og lima ka bag- ong 
sakop sa Unang Korum sa Seventy, 
bag- ong kinatibuk- ang kapangu-
lohan sa Young Men, ug bag- ong 
magtatambag sa kinatibuk- ang 
kapangulohan sa Primary.

• Ang tinuig nga estatistikanhong 
report mitala sa 15.3 ka milyon nga 
mga miyembro sa Simbahan sa 3,114 
ka mga stake ug 561 ka mga district. 
Tulo ka bag- ong mga templo ang 

“Ang mga hilisgutan sa mga 
pakigpulong sa kinatibuk- ang 
komperensya gisangun—dili 

pinaagi sa mortal nga awtoridad apan 
pinaagi sa mga pag- aghat sa Espiritu,” 
mipasabut si Elder Dallin H. Oaks 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles (pahina 32). Sa makapadasig 
nga kinatibuk- ang komperensya nga 
gisugdan sa kinatibuk- ang sesyon sa 
mga babaye ug gitapos sa Dominggo 
sa Pasko sa Pagkabanhaw, ang mga 
mamumulong naghisgot kabahin sa 
pamilya, pagpuasa, buhat sa templo, 

pagkadisipulo, Igpapahulay, ug sa Pag- 
ula sa Manluluwas, mao ang pipila sa 
gihisgutan sa daghang mga baruganan 
sa ebanghelyo (tan- awa sa pahina 3).

Ang mosunod mao ang pipila ka 
importanting mga panghitabo:
• Si Presidente Thomas S. Monson 

mipahibalo sa bag- ong mga templo 
nga tukuron sa Abidjan, Ivory 
Coast; Port- au- Prince, Haiti; ug 
Bangkok, Thailand. Kabahin niini, 
siya miingon, “Pagka- talagsaon 
sa mga panalangin nga giandam 
alang sa atong matinud- anong mga 

Mga Importanting Panghitabo sa  
Ika- 185 nga Tinuig nga Kinatibuk- ang 
Komperensya sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw

gipahinungod sa miaging tuig, naka-
pahimo nga aduna nay 144 ka mga 
templo ang magamit.

• Ang komperensya gihubad sa 95 
ka mga pinulongan. Nagsunod sa 
kausaban [innovation] nga gisugdan 
sa miaging Oktubre, tulo ka ma-
mumulong namulong gamit mismo 
ang ilang pinulongan.
Namulong panahon sa Pasko sa 

Pagkabanhaw, pipila ka mga mamumu-
long nagpamatuod sa Pagkabanhaw sa 
Manluluwas. “Siya ang Anak sa Dios,” 
mipamatuod si Presidente Thomas S. 
Monson. “Siya kadtong mibangon 
gikan sa lubnganan niadtong unang 
kabuntagon sa Pasko sa Pagkabanhaw, 
Iyang gidala ang gasa sa walay katapu-
san nga kinabuhi alang sa tanang mga 
anak sa Dios” (pahina 93). ◼
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kansang tahas mao ang pagpadayag 
ug pagtudlo sa kamatuoran sa tanang 
butang.2 Uban sa pribilehiyo niana 
nga gasa anaa ang responsibilidad sa 
pagsiksik sa kamatuoran, sa pagsunod 
sa kamatuoran nga atong nasayran, ug 
sa pagpakigbahin ug pagpanalipud sa 
kamatuoran.

Usa ka dapit diin kita makapa-
ningkamot og maayo nga mapuno 
sa kahayag ug kamatuoran mao ang 
kaugalingon natong panimalay. Ang 
mga pulong diha sa chorus sa kanta 
nga atong nadungog nagpahinum-
dom nato, “Ang Dios mihatag kanato 
og pamilya sa pagtabang kanato nga 
mamahimo unsay Iyang gusto kanato.” 3 
Ang mga pamilya mao ang buhatan sa 
Ginoo dinhi sa yuta aron tabangan kita 
sa pagkat- on ug pagsunod sa ebang-
helyo. Mianhi kita sa atong pamilya 
uban sa sagradong katungdanan 
aron magtinabangay nga malig- on sa 
pagka- espirituhanon.

Ang lig- on nga mahangturong mga 
pamilya ug panimalay nga puno sa 
Espiritu dili kay basta lang mahitabo. 
Nagkinahangalan kini og dakong 
paningkamot, panahon, ug sa matag 
sakop sa pamilya nga mohimo sa 
iyang bahin. Ang matag panimalay 
managlahi, apan ang matag panimalay 
nga dunay bisan usa lang ka tawo nga 
magsiksik sa kamatuoran makahimo 
og kalainan.

Padayon kitang gitambagan sa pag-
palambo sa atong kahibalo pinaagi sa 
pag- ampo ug pagtuon ug pagpama-
landong sa mga kasulatan ug sa mga 
pulong sa buhing mga propeta. Sa 
iyang pakigpulong sa kinatibuk- ang 
komperensya bahin sa pagkadawat og 
pagpamatuod sa kahayag ug kamatu-
oran, si Presidente Dieter F. Uchtdorf 
miingon:

“Ang Walay Katapusan ug Labawng 
Makagagahum nga Dios . . . makigsulti 
niadtong may kinasingkasing ug may 
tinuod nga katuyoan Kaniya.

“Siya makigsulti kanila pinaagi sa 
mga damgo, mga panan- awon, mga 
hunahuna, ug mga pagbati.”

Mipadayon si Presidente Uchtdorf: 
“Ang Dios nagpakabana kaninyo. Siya 
maminaw, ug Siya motubag sa inyong 

kamot, gikumot niya ang wala pa ablihi 
nga lata. Wala kini maunsa. Wala kini 
mapilo o malukot sama sa walay sulod 
nga lata—kay puno man kini.

Ipahisama nato kini nga demon-
strasyon sa indibidwal natong kinabuhi 
ug sa atong mga panimalay ug pa-
milya. Kon puno kita sa Espiritu ug sa 
kamatuoran sa ebanghelyo, kita dunay 
gahum nga mobatok sa mga pwersa 
sa kalibutan nga naglibut ug nagduso 
kanato. Hinoon, kon kita dili puno 
sa pagka- espirituhanon, wala kitay 
kalig- on sa pagpugong sa mga pang- 
agni sa gawas ug mahugno kon ang 
pwersa modat- og kanato.

Nahibalo si Satanas nga aron kita ug 
ang atong pamilya makabatok sa mga 
pang- agni sa kalibutan, kinahanglang 
puno kita sa kahayag ug kamatuoran 
sa ebanghelyo. Mao nga buhaton niya 
ang tanan aron hugawan, dauton, ug 
gub- on ang kamatuoran sa ebanghelyo 
ug ipalayo kita sa kamatuoran.

Daghan kanato ang nabunyagan ug 
nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, 

Ni Cheryl A. Esplin
Ikaduhang Magtatambag sa Kinatibuk- ang  
Kapangulohan sa Primary

Puno ang akong kasingkasing sa 
Espiritu samtang naminaw ko 
niining mga pamilyaha nga mi-

tudlo sa sagradong kamatuoran: “Ang 
pamilya iya sa Dios.” 1 Ang makadasig 
nga musika usa lang sa daghang paagi 
nga atong mabatyagan ang Espiritu nga 
mohunghong kanato, nga mopuno ka-
nato uban sa kahayag ug kamatuoran.

Ang konsepto bahin sa pagpuno 
uban sa kahayag ug kamatuoran nahi-
mong labaw ka importante ngari nako 
tungod sa akong nasinati sa milabayng 
katuigan. Mitambong ko og miting diin 
ang mga sakop sa Young Women gene-
ral board mitudlo bahin sa pagmugna 
og pamilya ug panimalay uban sa espi-
rituhanong kalig- on. Sa paghimo niini, 
usa ka lider sa Young Women ang nag-
gunit og duha ka lata sa soda. Sa pikas 
kamot naggunit siya og lata nga walay 
sulod ug sa laing kamot ang wala pa 
ablihi nga lata nga puno sa soda. Una, 
iyang gikumot ang walay sulod nga 
lata; napilo kini ug nalukot tungod 
sa gikusgon. Sunod, sa pikas niyang 

Pagpuno sa Atong mga 
Panimalay uban sa 
Kahayag ug Kamatuoran
Aron kita ug ang atong pamilya makabatok sa mga pang- agni  
sa kalibutan, kinahanglang puno kita sa kahayag ug kamatuoran  
sa ebanghelyo.

Kinatibuk-ang Miting sa mga Babaye | Marso 28, 2015
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personal nga mga pangutana. Ang 
mga tubag sa inyong mga pag- ampo 
moabut sa kaugalingon Niyang paagi 
ug panahon, ug busa, kinahanglang 
makakat- on kamo sa pagpaminaw sa 
Iyang tingog.” 4

Usa ka sugilanon sa pamilya naghu-
lagway niini nga tambag.

Mga bulan na ang milabay akong 
gibasa ang pagpamatuod sa igsoon 
sa akong apohan sa tuhod nga si 
Elizabeth Staheli Walker. Sa bata pa si 
Elizabeth, milangyaw siya ngadto sa 
Amerika gikan sa Switzerland kuyog 
sa iyang pamilya.

Human naminyo si Elizabeth, 
siya ug ang iyang bana ug mga anak 

namuyo sa Utah duol sa utlanan sa 
Nevada, diin nagnegosyo sila og mail 
station. Ang ilang balay usa ka hunu-
nganan sa mga tigbiyahe. Sa tibuok 
adlaw ug gabii kinahanglang andam 
sila nga magluto ug magpakaon sa 
mga tigbiyahe. Lisud kadto, makaluya 
nga trabaho, ug gamay ra sila og pa-
hulay. Apan ang pinakadakong butang 
nga gikabalak- an ni Elizabeth mao ang 
pagsultihanay sa mga tawo nga ilang 
gikauban.

Miingon si Elizabeth nga hangtud 
niining panahona gidawat lang niya 
nga ang Basahon ni Mormon tinuod, 
nga si Propeta Joseph Smith may ka-
tungod sa paghimo sa iyang nahimo, 

ug ang iyang mensahe mao ang plano 
sa kinabuhi ug kaluwasan. Apan ang 
kinabuhi nga iyang nasinati dili butang 
nga nagpalig- on sa iyang gituohan.

Ang ubang mga tigbiyahian nga 
mohunong didto mga himasa, edu-
kado, igmat nga mga tawo, ug ang 
kanunayng hisgutan sa lamesa mao 
nga si Joseph Smith usa ka “abtik nga 
tiglingla” kinsa misulat mismo sa Basa-
hon ni Mormon ug gipang- apud- apod 
kini aron makakwarta. Giisip nila nga 
ang tanan walay pulos, miingon nga 
“ang Mormonismo binuang.”

Kining tanan mipabati ni Elizabeth 
nga nalahi ug nag- inusara. Walay 
tawo nga iyang kaistoryahan, walay 
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panahon gani sa paglitok sa iyang mga 
pag- ampo—bisan og nag- ampo siya 
samtang nagtrabaho. Nahadlok kaayo 
siya nga mosulti sa mga tawo nga 
mibiay- biay sa iyang relihiyon. Ingon 
siya nga wa siya kasiguro kon tinuod 
ba ang ilang gisulti, ug mibati siya nga 
dili siya kapanalipud sa iyang gituohan 
kon iya pa kining gisulayan.

Wala madugay, si Elizabeth ug ang 
iyang pamilya namalhin. Miingon si 
Elizabeth nga mas daghan na siyag 
panahon nga makahunahuna ug dili na 
mabalda sa tanang panahon. Kanunay 
na siyang manaog sa silong ug mag- 
ampo sa Langitnong Amahan bahin sa 
iyang problema—bahin sa mga giistorya 
sa daw igmat nga mga tawo nga ang 
ebanghelyo usa ka binuang ug kang 
Joseph Smith ug sa Basahon ni Mormon.

Usa ka gabii nagdamgo si Elizabeth. 
Siya miingon: “Sama og nagbarug ko sa 
hagip- ot nga dalan sa karwahe, nga pa-
dulong sa tiilan sa ubos nga bungtod; 
sa tunga- tunga sa bungtod nakakita 
ko og tawo nga nagtan- aw sa ubos ug 
nag- istorya, o ingon og nakig- istorya, 
sa batan- ong lalaki nga nag- ampo ug 
nag- akbo sa usa ka lungag sa yuta. 
Gikab- ot ang Iyang mga bukton, ug 

daw duna siyay gikuot gikan sa lungag. 
Nakita nako ang tabon nga bato nga 
daw gikuha gikan sa lungag diin 
nag- akbo ang bata. Sa karsada dunay 
daghang tawo, apan daw ang tanan 
walay interes sa duha ka tawo nga naa 
sa kilid sa bungtod. Dunay butang sa 
akong damgo nga naghatag og lahi nga 
pagbati nga nakapamata dayon nako; 
. . . Dili nako masugilon ang akong 
damgo kang bisan kinsa, apan daw 
nakasiguro ko nga kadto si anghel Mo-
roni kinsa [mitudlo] sa batang si Joseph 
dihang gikuha niya ang mga palid.”

Niadtong tingpamulak sa 1893, si 
Elizabeth miadto sa Siyudad sa Salt 
Lake sa pagpahinungod sa templo. 
Iyang gihulagway ang iyang kasinatian: 
“Didto akong nakita ang sama nga 
hulagway [nga] akong nakita sa akong 
damgo; sa akong pagtuo [usa] kadto ka 
kinoloran nga bintana nga bildo. Gibati 
nako nga kon makakita ko sa Bungtod 
sa Cumorah mismo, mas klaro pa unta 
kadto. Igo na para nako nga gipakita 
ko pinaagi sa damgo sa hulagway ni 
anghel Moroni nga naghatag ni Joseph 
Smith sa [bulawang] mga palid.”

Daghang katuigan human niini 
nga damgo ug pipila ka bulan sa wala 

pa siya mamatay sa hapit na mag- 
88 anyos, si Elizabeth nakadawat og 
hilabihan nga impresyon. Miingon siya, 
“Ang hunahuna miabut nako sa ingon 
kayano . . . sama nga dunay miingon 
nako, . . . ‘Ayaw ilubong sa yuta ang 
imong pagpamatuod.’” 5

Sa ulahing mga henerasyon, ang 
kaliwatan ni Elizabeth padayon nga 
mikuha og kalig- on gikan sa iyang pag-
pamatuod. Sama ni Elizabeth, nagpuyo 
kita sa kalibutan nga daghang maduha- 
duhaon ug hinawayon kinsa mosaway 
ug mosupak sa kamatuoran nga atong 
gibahandi. Tingali makadungog kita og 
makalibug nga mga sugilanon ug mag-
kasukwahi nga mga mensahe. Sama 
usab ni Elizabeth, angay nga buhaton 
nato ang tanan sa paghupot ngadto sa 
bisan unsang kahayag ug kamatuoran 
nga naa nato karon, ilabi na sa lisud 
nga mga kahimtang. Ang tubag sa 
atong mga pag- ampo tingali dili moabut 
sa mahinuklugong paagi, apan kina-
hanglang mangita kita og hilum nga 
mga gutlo sa pagpangita sa mas sanag 
nga kahayag ug kamatuoran. Ug kon 
madawat nato kini, atoa ang responsibi-
lidad sa pagsunod niini, sa pagpakigba-
hin, ug sa pagpanalipud niini.

Ibilin nako kaninyo ang akong 
pagpamatuod nga nasayud ko nga kon 
atong pun- on ang atong kasingkasing 
ug panimalay uban sa kahayag ug 
kamatuoran sa Manluluwas, maangkon 
nato ang kalig- on nga makalahutay 
sa tanang panghitabo. Sa pangalan ni 
Jesukristo, amen. ◼
Pahinumdom: Niadtong Abril 4, 2015, si Sister 
Esplin na-release isip ikaduhang magtatambag 
sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Primary ug 
gipaluyohan isip unang magtatambag. 

MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Ang Pamilya Iya sa Dios,” sa Ang mga Pa-

milya Mahangturon: 2014 Outline alang 
sa Panahon sa Pagpakigbahin (2013), 
28–29.

 2. Tan- awa sa Moroni 10:5.
 3. “Ang Pamilya Iya sa Dios.”
 4. Dieter F. Uchtdorf, “Pagdawat og usa ka 

Pagpamatuod sa Kahayag ug Kamatuoran,” 
Liahona, Nob. 2014, 21.

 5. Tan- awa sa Elizabeth Staheli Walker, “My 
Testimony, Written for My Children and 
Their Children after I Am Gone,” 1939, 
22–26, University of Nevada, Las Vegas, 
Special Collections; ang punctuation,  
capitalization, ug spelling gi- standardize.
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natong tanan sa kalibutan, pinaagi 
sa pagkatawo, aron mabuhi ug 
magkat- on dinhi isip mga pamilya.”

Sa premortal nga kinabuhi, naka-
hibalo kita nga kinahanglan nato ang 
mortalidad. Kita “midawat sa plano 
[sa Langitnong Amahan] nga naghatag 
og higayon sa Iyang mga anak nga 
makaangkon og pisikal nga lawas ug 
makaangkon og yutan- on nga kasina-
tian sa paglambo ngadto sa kahing-
pitan ug sa katapusan makakab- ot sa 
[atong] walay katapusan nga kapalaran 
ingon nga mga manununod sa kinabu-
hing dayon.” 4

Si Elder Richard G. Scott mipasabut 
nga “gitudloan kita sa premortal nga 
kalibutan nga ang atong tuyo sa pag- 
anhi aron kita masulayan.” 5 Kana nga 
pagsulay moabut sa daghang matang 
kay dunay daghan nga nakasinati niini. 
Wala ko magpuyo nga na- diborsyo, 
sa kapait ug kawalay kasiguroan sa 
pagka- biniyaan, o sa responsibilidad 
mahitungod sa pagka- single nga ina-
han. Wala ko kasinati nga namatyan og 
anak, o dili manganak, o nakagusto og 
sama nakong babaye. Wala ko kasulay 
nga giabusohan, nagbalik- balik nga ba-
latian, o pagkaadik. Wala ko niini nga 
kahigayunan nga masulayan.

Mao nga karon ang uban ninyo nag-
hunahuna, “Nan, Sister Stephens, ikaw 
wala makasabut!” Motubag ko nga 
tingali husto kamo. Wala ko kasabut 

managlahing tan- awon. Ug samtang 
gibuhat nato ang kutob sa mahimo sa 
paghimo og lig- ong tradisyunal nga 
mga pamilya, ang pagkasakop sa pa-
milya sa Dios wala mag- agad sa bisan 
unsa nga status—status nga minyo o 
dili, sa pagkaginikanan, sa pinansyal, 
sosyal, o bisan sa status nga atong gi- 
post sa social media.

Kita nahisakop. “Kami mga anak nga 
babaye sa atong Langitnong Amahan, 
kinsa nahigugma kanamo, ug kami 
nahigugma Kaniya.” 3

Ang ikaduhang linya sa kanta mipa-
sabut sa unang linya. “Mipadala Siya 

Ni Carole M. Stephens
Unang Magtatambag sa Kinatibuk- ang  
Kapangulohan sa Relief Society

Duna bay mas labaw pa katahum 
ug kaanindot kay sa yano ug 
lunsay nga mga kamatuoran sa 

ebanghelyo nga gitudlo diha sa kanta 
sa Primary? Ug tanan kamong bata nga 
mga babaye sa Primary nga nia karon 
nahibalo sa kanta nga akong hisgutan 
karon. Nakat- unan ni ninyo sa inyong 
Primary program sa miaging tuig.

Sa mga pulong nga “Ang Pamilya 
Iya sa Dios” 1—nga bag- o lang gikanta 
niining miting—napahinumduman kita 
sa lunsay nga doktrina. Atong nakat- 
unan nga dili lang kay ang pamilya iya 
sa Dios apan matag usa usab kanato 
sakop sa pamilya sa Dios.

Ang unang linya sa kanta nagtudlo: 
“Ang atong Amahan dunay pamilya. 
Ako! Kamo, ang tanan usab: kita 
Iyang mga anak.” Gikan sa pamaha-
yag sa pamilya, atong nakat- unan nga, 
“Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, 
ang espiritu nga mga anak nga lalaki 
ug babaye nakaila ug nagsimba sa Dios 
ingon nga ilang Amahan sa Kahang-
turan.” Niana nga dapit, atong nakat- 
unan ang mahitungod sa mahangturon 
natong pagkababaye. Kita nahibalo nga 
kita mga “hinigugmang . . . anak nga 
babaye sa langitnong mga ginikanan.” 2

Ang atong mortal nga panaw sa 
kalibutan wala makausab nianang 
mga kamatuoran. Tanan kita nahisa-
kop ug gikinahanglan sa pamilya sa 
Dios. Ang tanang pamilya sa kalibutan 

Ang Pamilya Iya sa Dios
Tanan kita nahisakop ug gikinahanglan sa pamilya sa Dios.
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sa hingpit sa inyong mga hagit. Apan 
pinaagi sa akong personal nga mga 
pag- testing ug mga pagsulay—sa mga 
butang nga nagdala nako sa paglu-
hod—mas nakaila ko sa Usa kinsa 
nakasabut gayud—Siya nga “nakasinati 
sa pag- antus,” 6 kinsa nakasinati sa 
tanan ug nakasabut sa tanan. Agig du-
gang, akong nasinati ang tanang mortal 
nga pag- testing nga akong nahisgutan 
pinaagi sa akong pagka- anak, inahan, 
apohan, igsoon, iyaan, ug higala.

Ang atong oportunidad isip mga 
anak sa Dios nga nagsunod sa pakig-
saad dili lang kay ang pagkat- on gikan 
sa kaugalingon natong mga hagit; 
kondili ang maghiusa sa pagbati ug 
kamanggiloy- on samtang gisuportahan 
nato ang panglimbasug sa ubang sakop 
sa pamilya sa Dios, sigun sa atong 
gipanaad nga buhaton.

Kon kita mobuhat sa ingon, kita 
usab makasabut ug mosalig nga nahi-
balo ang Manluluwas sa mga kalisud 
sa agianan ug mogiya kanato sa bisan 
unsang kasubo ug kapakyasan nga 
moabut. Siya ang tiunay nga gugma, 
ug ang Iyang gugma “molahutay sa ka-
hangturan” 7—sa usa ka bahin pinaagi 
nato kon Siya atong sundon.

Isip mga anak sa Dios ug mga disi-
pulo ni Jesukristo, nan kita “makalihok 
pinasubay niadtong mga maloloy- ong 
pagbati nga gitanom sa Dios” sa atong 
mga kasingkasing.8 Ang atong luna sa 
pag- impluwensya dili limitado sa  mga 
sakop sa atong pamilya.

Bag- o lang may oportunidad ko 
nga makabisita ni Sister Yazzie sa 
Chinle Arizona Stake sa iyang balay 
nga hinimo sa lapok ug mga lipak 
[hogan]. Dihang gipadayon ko niya, 
ang una nakong nabantayan mao ang 
nagkalain- laing litrato sa pamilya nga 
gi- frame ug mga misyonaryo diha sa 
iyang bongbong ug mga lamesa. Mao 
nga nangutana ko, “Sister Yazzie, pila 
ka buok ang imong apo?”

Nakalitan sa akong pangutana, 
gipakihol ra ang iyang abaga. Naglibug 
sa iyang tubag, mitan- aw ko sa iyang 
anak, si Sister Yellowhair, kinsa mitu-
bag, “Wa siya kahibalo pila ka buok 
ang iyang apo. Wala mi mag- ihap. Ang 
tanang bata motawag niya og Lola—
siya ang Lola sa tanan.”

Si Sister Yazzie wala molimit sa 
iyang gugma ug impluwensya sa iya 
ra nga pamilya. Nahibalo siya unsay 
ipasabut sa pagpalapad sa iyang luna 

sa impluwensya samtang mihimo siya 
og kaayohan, nanalangin, miatiman, 
ug nanalipud sa pamilya sa Dios. 
Nasabtan niya nga “sa matag higayon 
nga ang babaye maglig- on sa pagtuo 
sa usa ka bata, iyang gidugangan ang 
kalig- on sa usa ka pamilya—karon ug 
sa umaabut.” 9

Ang ikatulong linya sa kanta mipa-
sabut og dugang sa katuyoan sa atong 
pagkamortal. “Ang Dios mihatag 
kanato og pamilya sa pagtabang 
kanato nga mamahimo unsay 
Iyang gusto kanato.” Mitudlo ang 
Manluluwas, “Paghiusa; ug kon kamo 
dili magkahiusa kamo dili akò.” 10 Ang 
pamahayag sa pamilya nagtudlo nga 
isip mga espiritung anak sa langitnong 
mga ginikanan, kita adunay balaang 
kinaiyahan, mahangturong ilhanan, 
ug katuyoan. Gusto sa Dios nga kita 
magkahiusa. Gikinahanglan sa Dios 
nga maghiusa kita—mga anak nga nag-
sunod sa pakigsaad, maghiusa sa ka-
lahian sa atong tinagsa nga kinabuhi,11 
kinsa nagtinguha sa pagkat- on sa 
tanang gikinahanglan aron makabalik 
sa Iyang presensya, isilyo ngadto Niya 
isip usa ka bahin sa Iyang mahangtu-
ron nga pamilya.
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“Sagrado nga mga ordinansa ug mga 
pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga 
templo makapahimo alang [kanato] sa 
pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios 
ug alang sa mga pamilya nga mag-
kahiusa sa kahangturan.” 12 Ang mga 
ordinansa nga atong nadawat ug ang 
mga pakigsaad nga atong gihimo sa 
pagbunyag ug sa balaan nga mga tem-
plo magsumpay ngadto sa pamilya sa 
Dios sa mga kilid sa tabil—magsumpay 
kanato ngadto sa atong Amahan pinaagi 
sa Iyang Anak, kinsa nag- ampo, “Aron 
silang tanan mausa; maingon nga ikaw, 
Amahan, ania kanako ug ako anaa ka-
nimo, aron sila usab maania kanato.” 13

Samtang gigamit nato ang panahon 
sa mortalidad sa pagtuon ug paggamit 
sa mga pagtulun- an sa Manluluwas, 
kita mas mahimong sama Kaniya. 
Atong masabtan nga Siya ang da-
lan—ang bugtong dalan—nga atong 
mabuntog ang mga hagit sa kalibutan, 
mamaayo, ug makabalik sa atong la-
ngitnon nga panimalay.

Ang katapusang linya sa kanta mi-
subli sa sinugdanan: “Ingon niini ang 
Iyang pagpakita sa Iyang gugma, 
kay ang pamilya iya sa Dios.” Ang 
plano sa Amahan alang sa Iyang mga 
anak usa ka plano sa gugma. Usa kini 
ka plano sa paghiusa sa Iyang mga 
anak—ang Iyang pamilya—ngadto 
Kaniya. Si Elder Russell M. Nelson 
mitudlo, “Ang Langitnong Amahan adu-
nay duha ka tinguha para sa Iyang mga 
anak . . . : pagka- imortal ug kinabuhing 
dayon, ‘nga gipasabut kinabuhi inig 
pauli uban Kaniya.’” 14 Kana nga mga 
tinguha matuman lang kon mopakigba-
hin kita sa gugma sa Langitnong Ama-
han alang sa Iyang pamilya pinaagi sa 
pagtabang ug pagpakigbahin sa Iyang 
plano ngadto sa uban.

Baynte ka tuig ang milabay, ang 
Unang Kapangulohan ug ang Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitabang sa tibuok kalibutan dihang 
gipagawas ang pamahayag bahin sa 
pamilya. Sukad niadto, ang pagpang- 
atake sa pamilya nagkadugang.

Kon tinguha natong molampus sa 
sagrado natong mga responsibilidad 
isip mga anak sa Dios, kinahanglan na-
tong masabtan ang mahangturon nga 

importansya ug sa atong indibidwal 
nga responsibilidad sa pagtudlo sa ka-
matuoran sa plano sa atong Langitnong 
Amahan alang sa Iyang pamilya. Si Pre-
sidente Howard W. Hunter mipasabut:

“Adunay dakong panginahanglan sa 
paghiusa sa mga babaye sa Simbahan 
sa pagbarug kauban sa mga Kaigso-
onan ug alang sa pagpahunong sa 
bul- og sa dautan nga nagpalibut kanato 
ug sa pagpadayon sa buhat sa atong 
Manluluwas. . . .

“. . . Busa kami mohangyo kaninyo 
sa pagpangalagad uban sa gamhanan 
ninyong impluwensya alang sa kaayo-
han sa paglig- on sa atong mga pamilya, 
sa atong simbahan, ug sa atong mga 
komunidad.” 15

Mga sister, nahisakop kita. Gihi-
gugma kita. Gikinahanglan kita. Duna 
kitay balaan nga katuyoan, buhat, 
luna, ug tahas sa Simbahan ug sa ging-
harian sa Dios ug sa Iyang mahang-
turon nga pamilya. Nasayud ba mo sa 
kahiladman sa inyong kasingkasing 
nga nahigugma ninyo ang Langitnong 
Amahan ug nagtinguha nga kamo 
ug ang inyong mga gihigugma Iyang 
ikauban? Sama nga “hingpit ang La-
ngitnong Amahan ug si Jesukristo . . . , 
Ang ilang mga pangandoy para nato 
hingpit.” 16 Ang ilang plano alang 
nato hingpit, ug ang Ilang mga saad 
sigurado. Niining mga kamatuoran 

mapasalamaton kong mopamatuod sa 
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
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sa ilang panimalay sa taas nga mga Bu-
kid sa amihanang Italy, dunay pundok 
sa manggugubot nga mga lalaki, lakip 
ang pipila ka lokal nga mga ministro, 
ang nagpundok libut sa balay ug misu-
god sa pagsinggit, ug pagtawag sa mga 
misyonaryo nga pagawason. Wala ako 
magtuo nga sila may tinguha sa pag-
patudlo sa ebanghelyo—tuyo nila ang 
pagpasakit. Ang batan- ong Marie ang 
migawas sa balay aron sa pag- atubang 
sa pundok sa manggugubot.

Gipadayon nila ang ilang madum-
tanong mga singgit ug namugos nga 
pagawason ang mga misyonaryo. 
Gipataas ni Marie ang iyang Biblia ug 
gimandoan sila sa pagbiya. Gisultihan 
niya sila nga ang mga elder ubos sa 
iyang proteksyon ug nga sila dili maka-
pasakit og usa ka buhok sa ilang mga 
ulo. Paminawa ang iyang kaugalingong 
mga pulong: “Ang tanan nakurat. . . . 
Ang Dios nag- uban kanako. Gibutang 
Niya kadtong mga pulong sa akong 
ba- ba, o dili ako makasulti niadto. Ang 
tanan nahilum, diha- diha dayon. Kad-
tong isug nga mabangis nga pundok sa 
mga lalaki walay umoy atubangan sa 
usa ka huyang, nagkurog, apan walay 
kahadlok nga batan- ong babaye.” Ang 
mga ministro misugo sa pundok sa 
manggugubot sa pagbiya, nga gihimo 
nila sa hilum nga kaulaw, kahadlok, ug 
pagmahay. Natapos sa gamayng pun-
dok ang ilang miting diha sa kalinaw.1

Mahunahuna ba ninyo kanang 
maisug nga batan- ong babaye, sama og 
edad sa kadaghanan kaninyo, nagba-
rug atubangan sa usa ka pundok sa 
manggugubot ug nanalipod sa iyang 
bag- ong nakaplagang pagtuo uban sa 
kaisug ug kalig- on?

Mga sister, pipila kanato ang kina-
hanglan nga moatubang og nasuko 
nga pundok sa manggugubot, apan 
adunay gubat nga nagpadayon niining 
kalibutan diin ang atong labing gimahal 
ug sukaranang mga doktrina gisaway. 
Piho akong nagsulti sa doktrina bahin 
sa pamilya. Ang kabalaan sa panimalay 
ug ang importanting mga katuyoan sa 
pamilya gisukna, gisaway, ug giatake sa 
tanang paagi nga mahimo.

Sa dihang unang gibasa ni Pre-
sidente Gordon B. Hinckley “Ang 

sa iyang pamilya, midawat sa mensahe 
sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesu-
kristo gikan sa unang mga misyonaryo 
nga gitawag sa pagserbisyo sa Italy 
niadtong 1850. Usa siya ka batan- ong 
babaye nga 17 o 18 ang panuigon sa 
dihang sila gibunyagan. Usa ka Do-
minggo, samtang ang pamilya nagpahi-
gayon og tulumanon sa pagsimba didto 

Ni Bonnie L. Oscarson
Kinatibuk- ang Presidente sa Young Women

Unsa nga pribilehiyo ug kalipay 
nga mahimong kabahin niining 
nindot nga panagtigum sa mga 

batan- on ug hamtong nga mga babaye 
Unsa kita ka bulahan isip mga babaye 
nga nagkapundok niining gabhiona 
diha sa panaghiusa ug gugma.

Bag- o nakong nabasa ang istorya ni 
Marie Madeliene Cardon, kinsa, uban 

Mga Tigpanalipod sa 
Pamahayag bahin  
sa Pamilya
Motabang kita sa pagtukod sa gingharian sa Dios pinaagi sa  
pagbarug nga maisugon ug ingon nga mga tigpanalipod sa kaminyoon, 
pagka- ginikanan, ug sa panimalay.
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Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 
Kalibutan” 20 ka tuig na karong tuiga, 
atong gipasalamatan ug gimahal ang 
ka klaro, ka yano, ug kamatuoran nii-
ning pinadayag nga dokumento. Wala 
kaayo kita kaamgo nianang higayuna 
unsa gayud nato kakinahanglan kining 
importanting mga pamahayag sa 
kalibutan karon ingon nga baruganan 
nga kita makahukom sa bag- ong ka-
libutanon nga pilosopiya nga moabut 
kanato gikan sa media, Internet, mga 
iskolar, TV ug mga pelikula, ug bisan 
sa mga magbabalaod. Ang pamahayag 
kalabut sa pamilya nahimong atong 
sukdanan sa paghukom sa mga pilo-
sopiya sa kalibutan, ug ako magpama-
tuod nga ang mga baruganan nga ania 
niini nga pamahayag ingon ka tinuod 
karon sama kaniadto dihang kini giha-
tag kanato sa propeta sa Dios hapit 20 
ka tuig na ang milabay.

Mahimo bang mosulti ko og usa ka 
butang nga klaro? Ang kinabuhi tagsa 
ra nga mamao sumala sa plano alang ni 
bisan kinsa, ug kita nahibalo gayud nga 
dili tanang mga babaye nakasinati sa 
unsay gihulagway diha sa pamahayag. 
Kini importante gihapon sa pagsabut 
ug pagtudlo sa sundanan sa Ginoo ug 
maninguha nga makab- ot ang katu-
manan niana nga sundanan sa labing 
maayo nga atong mahimo.

Kitang tanan adunay tahas nga 
buhaton diha sa plano, ug kitang tanan 
pareho kabililhon sa atubangan sa 
Ginoo. Kinahanglan nga atong hinum-
duman nga usa ka mahigugmaong 
Langitnong Amahan nasayud sa atong 
matarung nga mga tinguha ug mo-
tuman sa Iyang mga saad nga walay 
usa nga mapugngan gikan niadtong 
kinsa matinud- anong nagsunod sa 
ilang mga pakigsaad. Ang Langitnong 
Amahan adunay misyon ug plano 
alang kanatong tanan, apan Siya usab 
adunay Iyang kaugalingong takda sa 
panahon. Usa sa labing malisud nga 
mga hagit niining kinabuhia mao ang 
pagbaton og hugot nga pagtuo diha 
sa panahon sa Ginoo. Maayo kini nga 
ideya nga adunay kapilian nga plano 
sa hunahuna, nga nagtabang kanato 
nga mahimong tigsunod sa pakigsaad, 
manggiloy- on, ug matarung nga mga 

babaye kinsa nagtukod sa gingharian 
sa Dios matuman o dili ang plano nato 
sa kinabuhi. Kinahanglan natong tud-
loan ang atong anak nga mga babaye 
sa pagtumong alang sa labing maayo 
apan magplano alang sa wala damha.

Atol niining ika- 20 ka tuig nga 
anibersaryo sa pamahayag bahin sa 
pamilya, gusto kong mohatag og hagit 
alang kanatong tanan isip mga babaye 
sa Simbahan nga mahimong mga tigpa-
nalipod sa “Ang Pamilya: Usa Ka Pama-
hayag ngadto sa Kalibutan.” Ingon nga 
si Marie Madeline Cardon maisugong 
mipanalipod sa mga misyonaryo ug sa 
iyang bag- ong nakaplagan nga pag-
tuo, kinahanglan kitang maisugon nga 
mopanalipod sa gipadayag sa Ginoo 
nga mga doktrina nga naghulagway sa 
kaminyoon, mga pamilya, sa balaang 
tahas sa kalalakin- an ug kababayen- an, 
ug sa importansya sa mga panimalay 
isip sagradong mga dapit—bisan kon 
ang kalibutan nagsinggit diha sa atong 
mga dunggan nga kini nga mga baru-
ganan karaan, pinugngan, ug dili na 
angay. Ang tanan, walay pagsapayan sa 
ilang sitwasyon sa kaminyoon o gidag-
hanon sa mga anak, makapanalipod sa 
plano sa Ginoo nga gihulagway diha sa 
pamahayag bahin sa pamilya. Kon kini 
plano sa Ginoo, kinahanglan nga ato 
usab kini nga plano!

Adunay tulo ka mga baruganan nga 
gitudlo sa pamahayag nga sa akong 
hunahuna nagkinahanglan gayud og 
dili matarug nga mga manlalaban. Ang 
una mao ang kaminyoon tali sa lalaki 
ug babaye. Gitudloan kita diha sa mga 

kasulatan, “Hinoon, diha sa Ginoo 
ang babaye dili gawas sa lalaki, ni ang 
lalaki gawas sa babaye.” 2 Alang ni 
bisan kinsa nga makakab- ot sa kahing-
pitan sa mga panalangin sa priesthood, 
kinahanglan gayud nga may bana ug 
asawa nga na- sealed diha sa balay sa 
Ginoo, nag- ambahan sa katarung, ug 
nagpabiling matinud- anon sa ilang 
mga pakigsaad. Kini mao ang plano 
sa Ginoo alang sa Iyang mga anak, ug 
walay igong pakigpulong o pagpana-
way sa publiko nga mousab sa unsay 
napadayag sa Ginoo. Kinahanglan 
kitang magpadayon sa pagka- ehemplo 
sa matarung nga kaminyoon, ma-
ninguha niana nga mga panalangin 
sa atong kinabuhi, ug magbaton og 
hugot nga pagtuo kon kini dugay nga 
moabut. Magmahimo kitang tigpanali-
pod sa kaminyoon ingon nga gi- orden 
kini sa Ginoo samtang magpadayon sa 
pagpakita og gugma ug kalooy alang 
niadtong may lahi nga mga ideya.

Ang sunod nga baruganan nga 
nagkinahanglan sa atong mapanalipda-
nong mga tingog mao ang pagrespeto 
sa balaang tahas sa mga inahan ug mga 
amahan. Mahinamon kitang motudlo 
sa atong mga anak sa pagtumong sa 
maayo niini nga kinabuhi. Gusto na-
tong maniguro nga ang atong anak nga 
mga babaye mahibalo nga sila adunay 
potensyal sa paglampus ug mahimong 
bisan unsa nga ilang gihunahuna. Kita 
nanghinaut nga magustuhan nila ang 
pagkat- on, ma- edukar, may talento, ug 
tingali mahimong ang sunod nga Marie 
Curie o Eliza R. Snow.
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Gitudloan ba usab nato ang atong 
anak nga mga lalaki ug mga babaye 
nga walay mas labaw nga dungog, 
walay mas taas nga mga titulo, ug wa-
lay mas importanting mga tahas sa ki-
nabuhi kay sa inahan o amahan? Ako 
manghinaut nga sa atong pag- awhag 
sa atong mga anak sa pagkab- ot sa 
labing maayo niini nga kinabuhi nga 
kita usab motudlo kanila sa pagpa-
sidungog ug pagtuboy sa mga tahas 
nga gihimo sa mga inahan ug mga 
amahan diha sa plano sa atong Langit-
nong Amahan.

Ang among kamanghurang anak 
nga babaye, si Abby, nakakita og ta-
lagsaong oportunidad sa pagbarug isip 
tigpanalipod sa tahas sa inahan. Usa 
ka adlaw nakadawat siya og pahibalo 
gikan sa eskwelahan sa iyang mga 
anak nga may programa sila nga Career 
Day. Giimbitar ang mga ginikanan sa 
pagpadala og tubag kon sila motam-
bong aron sa pagtudlo sa mga anak 
mahitungod sa ilang mga trabaho, ug si 
Abby mibati nga moadto ug mamulong 
mahitungod sa pagka- inahan. Wala siya 
balusi sa eskwelahan, ug sa dihang ang 
Career Day nagkaduol, sa katapusan 
gitawag niya ang eskwelahan, nagtuo 
nga nawagtang nila ang iyang appli-
cation. Ang mga tig- organisar nangita 
ug nakakita og duha ka maestra kinsa 
miuyon sa pagpaanha ni Abby nga ma-
mulong sa ilang mga klase sa katapu-
san sa Career Day.

Sa iyang makalingaw nga pasunda-
yag ngadto sa mga bata, gitudloan sila 
ni Abby, lakip sa ubang mga butang, 
nga isip usa ka inahan kinahanglan 
siya nga maingon sa usa ka eksperto 
sa panambal, sikolohiya, relihiyon, 
pagtudlo, musika, literatura, art, pana-
lapi, pag- adorno, pag- istilo sa buhok, 
pagmaneho og sakyanan, mga sport, 
pagluto, ug daghan pa kaayo. Ang mga 
bata nalingaw. Gitapos niya pinaagi 
sa pagpahinumdom sa kada bata sa 
ilang mga inahan pinaagi sa paghimo 
og mubo nga sulat sa pasalamat nga 
nagpahayag og pasalamat sa ilang 
daghang mahigugmaong mga buhat sa 
serbisyo nga ilang nadawat kada adlaw. 
Gibati ni Abby nga nakita sa mga bata 
ang ilang nga inahan sa usa ka bag- ong 

panglantaw ug nga ang pagka- inahan 
o amahan usa ka butang nga dako og 
bili. Mi- apply siya aron makigbahin 
pag- usab niini nga tuig atol sa Career 
Day ug gidapit sa pagpresentar ngadto 
sa unom ka klase.

Nagsulti niini si Abby kalabut sa 
iyang kasinatian: “Gibati nako nga 
sayon niining kinabuhia alang sa usa 
ka bata sa paghunahuna nga ang 
pagkaginikanan ikaduhang trabaho 
o gani usahay usa ka gikinahanglan 
nga kahasol. Gusto ko nga ang tanang 
mga bata mobati sama nga sila ang la-
bing importanting prayoridad sa ilang 
ginikanan, ug tingali sa pagsulti kanila 
unsa ka importante ang pagkagini-
kanan ngari kanako motabang kanila 
nga makaamgo sa tanan nga gibuhat 
sa ilang mga ginikanan alang kanila 
ug ngano.”

Ang atong minahal nga propeta, si 
Presidente Thomas S. Monson, usa ka 
nindot nga ehemplo sa pagpasidungog 
sa kababayen- an ug pagka- inahan, 
ilabi na sa iyang kaugalingong inahan. 
Kalabut sa atong yutan- ong mga ina-
han, siya nag- ingon: “Hinaut nga kitang 
tanan momahal niini nga kamatuoran; 
ang tawo dili makalimot sa inahan ug 
mahinumdom sa Dios. Ang tawo dili 
makahinumdom sa inahan ug makali-
mot sa Dios. Ngano man? Tungod kay 
kining duha ka sagradong tawo, ang 
Dios ug ang [atong yutan- ong] inahan, 
mga kauban sa paglalang, sa gugma, sa 
sakripisyo, sa serbisyo, ingon og usa.” 3

Ang katapusang baruganan nga 
kinahanglan natong barugan ug pa-
nalipdan mao ang kabalaan sa pani-
malay. Kinahanglan natong sabton 
ang pulong nga usahay gisulti uban 
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gihinumduman karon diha sa musika, 
mga pag- ampo, ug pinaagi sa dinasig 
nga mga sermon. Usa sa mga hiyas sa 
Manluluwas nga atong gidayeg sa hila-
bihan mao ang Iyang walay kinutuban 
nga kamanggiloy- on.

Karon inyong gibati nga Siya nakaila 
ug nahigugma kaninyo. Inyong gibati 
ang Iyang gugma sa mga nanagling-
kod libut kaninyo. Sila inyong mga 
igsoon, mga espiritung anak sa atong 
Langitnong Amahan. Siya nagpakabana 
kanila sama sa Iyang pagpakabana 
kaninyo. Nakasabut Siya sa tanan 

Ni Presidente Henry B. Eyring
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Pinalangga kong mga sister, kalipay 
nako nga makauban kamo. Nag-
hunahuna ko sa akong inahan, 

akong asawa, akong anak nga mga ba-
baye, akong umagad nga mga babaye, 
akong apo nga mga babaye—igong 
gidaghanon nila ania dinhi. Kining 
talagsaong programa mas nakapada-
yeg nako kanila. Akong giila nga ang 
pagbaton sa ingon nga pamilya ug sa 
ingon katalagsaon nga kinabuhi sa 
pamilya nagagikan sa ilang paghimo 
sa Manluluwas nga sentro sa ilang 
tagsa- tagsa ka kinabuhi. Siya atong 

Ang Maghuhupay
Mosaksi ko nga ang buhi nga Kristo mipadala sa Espiritu Santo, ang 
Maghuhupay, ngadto sa atong gisaaran nga tabangan Niya sa paghupay.

ang pagbiay- biay ug ipatigbabaw 
kini. Kini mao ang pulong nga 
tigdumala sa panimalay. Kitang 
tanan—kababayen- an, kalalakin- an, 
kabatan- onan, ug mga bata, dili minyo 
o minyo—makahimo sa pagka- 
tigdumala sa panimalay. Kinahanglan 
nga atong “himoon ang atong mga pa-
nimalay” nga mga dapit sa kahapsay, 
kadangpan, kabalaan, ug kaluwasan. 
Ang atong mga panimalay kinahang-
lan nga mga dapit diin ang Espiritu sa 
Ginoo bation sa dakong kabuhong ug 
diin ang mga kasulatan ug ang ebang-
helyo gitun- an, gitudlo, ug gisunod. 
Unsa ka dakong kalainan ang mahimo 
sa kalibutan kon ang tanang mga tawo 
makakita sa ilang kaugalingon isip 
mga tighimo og matarung nga mga 
panimalay. Atong panalipdan ang pa-
nimalay isip usa ka dapit nga ikaduha 
lamang sa templo sa pagkabalaan.

Mga sister, mapasalamaton ako 
nga usa ka babaye niining ulahing 
mga adlaw. Kita adunay mga oportu-
nidad ug mga posibilidad nga wala 
mahitabo sa laing henerasyon sa 
kababayen- an sa kalibutan. Motabang 
kita sa pagtukod sa gingharian sa 
Dios pinaagi sa pagbarug nga maisu-
gon ug ingon nga mga tigpanalipod 
sa kaminyoon, pagka- ginikanan, ug sa 
panimalay. Ang Ginoo nagkinahang-
lan kanato nga magmaisugon, ma-
kanunayon, ug dili matarug nga mga 
manggugubat kinsa mopanalipod sa 
Iyang plano ug motudlo sa umaabut 
nga mga henerasyon sa Iyang mga 
kamatuoran.

Ako mosaksi nga ang Langitnong 
Amahan buhi ug nahigugma kana-
tong tanan. Ang Iyang Anak, si  
Jesukristo, mao ang atong Manlulu-
was ug Manunubos. Ibilin ko kini  
nga pagpamatuod kaninyo diha sa 
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
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usab sa Marie C. Guild autobiography, 
tuig 1909, Church History Library, Salt 
Lake City, Utah.

 2. 1 Mga Taga- Corinto 11:11.
 3. Thomas S. Monson, “Behold Thy Mother,” 

Ensign, Ene. 1974, 32.
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nilang mga kasub- anan. Gusto Siya nga 
motabang nila.

Ang akong mensahe kaninyo karon 
nga kamo mamahimong importante 
ug importanting bahin sa Iyang 
paghatag og kahupayan ngadto sa 
nanginahanglan og kahupayan. Mas 
maayo ang inyong mahimo kon mas 
mahibaloan ninyo kon unsaon Niya 
sa pagtubag kadtong nag- ampo og 
panabang.

Daghan ang nag- ampo og kahu-
payan ngadto sa Langitnong Amahan, 
sa tabang nga mapas- an ang ilang ka-
subo, kamingaw, ug kahadlok. Ang La-
ngitnong Amahan maminaw niana nga 
mga pag- ampo ug nakasabut sa ilang 
panginahanglan. Siya ug ang Iyang Pi-
nalanggang Anak, ang nabanhaw nga 
si Jesukristo, misaad og tabang.

Mihatag si Jesukristo niining maa-
nindot nga saad:

“Umari kanako, kamong tanan nga 
nabudlay ug nabug- atan, ug papahula-
yon ko kamo.”

“Isangon ninyo ang akong yugo 
diha kaninyo, ug pagtuon kamo 
gikan kanako; kay ako maaghup ug 
mapaubsanon sa kasingkasing: ug 

makakaplag kamog pahulay alang  
sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo,  
ug magaan ang akong luwan.” 1

Ang kabug- at nga pas- anon sa 
matinud- anon Niyang mga sulugoon 
dinhi sa kinabuhi gipagaan pinaagi 
sa Iyang Pag- ula. Ang kabug- at sa 
sala mahimong mawala, apan ang 
mga pagsulay sa mortal nga kinabuhi 
ngadto sa maayong mga tawo mahi-
mong bug- at gihapon.

Inyo kanang nakita nga pagsulay sa 
kinabuhi sa maayong mga tawo nga 
inyong gihigugma. Gibati ninyo ang 
tinguha nga motabang nila. May rason 
ang inyong gibati nga kalooy alang nila.

Kamo mga miyembro sa pakigsaad 
sa Simbahan ni Jesukristo. Ang dakong 
kausaban nagsugod sa inyong kasing-
kasing dihang mianhi kamo sa Simba-
han. Nakigsaad kamo, ug nakadawat 
og saad nga misugod sa pag- usab sa 
inyo gyung kinaiya.

Gihulagway ni Alma, pinaagi sa 
iyang mga pulong didto sa Katubigan 
sa Mormon, unsay inyong gisaad atol 
sa inyong bunyag ug unsay ipasabut 
niini diha ninyo ug sa tanan diha sa 

inyong palibut—ilabi na sa inyong mga 
pamilya. Namulong siya para niadtong 
mohimoay sa pakigsaad nga inyo nang 
nahimo, ug nadawat usab nila ang saad 
nga gihimo sa Ginoo kaninyo:

“Tan- awa, ania ang mga katubigan 
sa Mormon (kay sa ingon sila gitawag) 
ug karon, ingon nga kamo mga mati-
nguhaon sa pag- ipon ngadto sa panon 
sa Dios, ug pagatawgon nga iyang mga 
katawhan, ug andam sa pagtambaya-
yong sa usag usa nga mga alantuson, 
nga sila mahimo nga magaan;

“Oo, ug mga andam sa pagbangutan 
uban niadto nga nagbangutan; oo, ug 
sa paghupay niadto nga nagkinahang-
lan sa kahupayan, ug mobarug ingon 
nga mga saksi sa Dios sa tanan nga 
mga panahon ug diha sa tanan nga 
mga butang, ug diha sa tanan nga mga 
dapit nga kamo mahimo nga maanaa, 
bisan hangtud sa kamatayon, nga kamo 
mahimo nga matubos sa Dios, ug 
malakip uban niadto nga diha sa unang 
pagkabanhaw, nga kamo makabaton 
og kinabuhi nga dayon.” 2

Mao nga mibati kamo nga gustong 
motabang sa tawo nga nanglimbasug 
nga magpadayon nga dunay gipas- an 
nga kasubo ug kalisdanan. Misaad mo 
nga tabangan ninyo ang Ginoo nga ma-
pagaan ang ilang mga palas- anon ug 
mahupay. Gihatagan kamo sa gahum 
aron makatabang nga mogaan kana 
nga mga palas- anon dihang nadawat 
ninyo ang gasa sa Espiritu Santo.

Sa dihang Siya iglalansang na sa 
krus, gihulagway sa Ginoo ang paagi 
sa Iyang pagtabang sa pagpagaan sa 
palas- anon ug paghatag og kusog sa 
pagpas- an niini. Nasayud Siya nga mag-
subo ang Iyang mga disipulo. Nasayud 
Siya nga mabalaka sila sa ilang umaa-
but. Nasayud Siya nga bation nila ang 
walay kasiguroan sa ilang kapasidad sa 
pagpadayon.

Mao nga Iya silang gisaaran sama sa 
gisaad Niya nato ug sa tanang tinuod 
Niyang mga disipulo:

“Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug 
kamo iyang pagahatagan og laing Man-
lalaban [Maghuhupay], nga makig- uban 
kaninyo hangtud sa kahangturan;

“Nga mao ang Espiritu sa kama-
tuoran; kang kinsa ang kalibutan dili 
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makadawat tungod kay ang kalibutan 
dili man makakita kaniya ni makaila 
kaniya: apan kamo nakaila na kaniya, 
kay siya nagapuyo man uban kaninyo, 
ug maanha siya sa sulod ninyo.” 3

Dayon Siya misaad:
“Apan ang Manlalaban [Maghuhu-

pay], ang Espiritu Santo, nga sa akong 
ngalan igapadala sa Amahan, siya mao 
ang magatudlo kaninyo sa tanang bu-
tang, ug magapahinumdom kaninyo sa 
tanan nga akong gikasulti kaninyo.

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, 
kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: 
hatagan ko kamo niini dili sama sa hi-
natagan sa kalibutan. Kinahanglan dili 
magkaguol ang inyong kasingkasing,  
ni magtalaw.” 4

Sa miaging pipila lang ka semana, 
akong nakita nga natuman kana nga 
saad nga ipadala ang Espiritu Santo 
diha sa kinabuhi sa mga anak sa  
Dios kinsa nangamuyo sa pag- ampo 
nga mapagaan ang ilang mga palas- 
anon. Ang milagro sa mga palas- anon 
nga napagaan nahitabo sa paagi  
sigun sa gisaad sa Ginoo: Siya ug  

ang Langitnong Amahan mipadala 
sa Espiritu Santo isip Maghuhupay 
ngadto sa Iyang mga disipulo para 
motabang.

Bag- o lang tulo ka henerasyon sa 
mga pamilya ang nagsubo sa kama-
tayon sa singko anyos nga batang 
lalaki. Aksidente ang iyang kamatayon 
samtang nagbakasyon uban sa iyang 
pamilya. Gihatagan ko sa oportunidad 
nga makakita og usab kon giunsa sa 
pagpanalangin sa Ginoo ang mga 

matinud- anon uban sa kahupayan ug 
kalig- on sa paglahutay.

Akong nakita ang pamaagi sa Ginoo 
sa pagpagaan sa bug- at nga palas- anon. 
Didto ko kauban nila isip sulugoon sa 
pakigsaad sa Ginoo—nga sagad usab 
nga mahitabo sa inyong kinabuhi—“sa 
pagbangutan uban niadto nga nagba-
ngutan . . . ug sa paghupay niadto nga 
nagkinahanglan sa kahupayan.” 5

Tungod kay nasayud ko nga tinuod 
kadto, nalipay ko ug malinawon dihang 
gidapit ako sa mga apohan nga makig-
kita nila ug sa mga ginikanan sa bata sa 
wala pa ang lubong.

Nag- ampo ko unsaon nako sa pag-
tabang ang Ginoo nga mahupay sila. 
Nanglingkod sila uban nako didto sa 
among sala. Gipainit nako ang kwarto 
sa bugnaw nga gabii pinaagi sa gamay 
nga fireplace.

Akong gibati nga sultihan sila nga 
gihigugma nako sila. Miingon ko nila 
nga akong gibati ang gugma sa Ginoo 
alang nila. Sa diyutay ra nga pulong 
naningkamot ko nga sultihan sila nga 
nagbangutan ko para nila apan ang 
Ginoo lang ang nasayud ug hingpit nga 
mobati sa ilang kasakit ug kasubo.

Human masulti kadtong diyutay nga 
pulong, mibati ko nga maminaw uban 
sa gugma samtang gihisgutan nila ang 
ilang mga pagbati.

Sa oras nga nanglingkod mi, daghan 
silag gisulti kay nako. Akong gibati sa 
ilang mga tingog ug nakita sa ilang 
mga mata nga ang Espiritu Santo 
mitandog kanila. Pinaagi sa pulong 
sa yano nga pagpamatuod, gipanulti 
nila ang nahitabo ug ang ilang gibati. 
Gihatagan na sila sa Espiritu Santo 
og kalinaw gumikan sa paglaum sa 
kinabuhing dayon, nga ang ilang anak, 
kinsa namatay nga walay sala, mailaha 
gayud sa kahangturan.

Dihang gihatagan nako ang matag 
usa nila og panalangin sa priesthood, 
gipasalamatan nako ang impluwensya 
sa Espiritu Santo nga anaa didto. Ang 
Maghuhupay miabut, nagdala og pag-
laum, kaisug, ug dugang kalig- on para 
namong tanan.

Nianang gabhiona, akong nakita 
kon sa unsang paagi gipagaan sa Ginoo 
ang palas- anon sa Iyang katawhan. 

Mumbai, India
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Kahinumdom mo sa Basahon ni Mor-
mon dihang ang Iyang katawhan hapit 
na mahugno sa palas- anon nga gisa-
ngon sa ilang bangis nga mga agalon.

Ang katawhan nangamuyo og 
kahupayan, sama sa gibuhat sa atong 
mga gihigugma ug gialagaran. Ania ang 
rekord, nga nahibaloan nakong tinuod:

“Ug Ako usab mopagaan sa mga 
alantuson diin anaa gitungtong diha sa 
inyong mga abaga, gani kamo dili ma-
kabati kanila diha sa inyong mga buko- 
buko, bisan anaa kamo sa pagkaulipon; 
ug kini Ako mobuhat nga kamo moba-
rug ingon nga mga saksi alang kanako 
human niini, ug nga kamo mahimo nga 
masayud sa pagkatinuod nga Ako, ang 
Ginoong Dios, moduaw sa akong mga 
katawhan diha sa ilang kasakit.

“Ug karon nahinabo nga ang mga 
alantuson diin gibutang diha kang 
Alma ug sa iyang mga kaigsoonan 
gihimo nga magaan; oo, ang Ginoo 
mipalig- on kanila nga sila makadaug sa 
ilang mga alantuson uban sa kasayon, 
ug sila mitugyan sa maayo nga buot 
ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga 
kabubut- on sa Ginoo.” 6

Akong nakita kana nga milagro 
matag karon ug unya. Mas mapagaan 
nato ang palas- anon sa uban pinaagi 
sa pagtabang sa Ginoo sa paglig- on 

kanila. Mao nga gilakip sa pagsangon 
sa Ginoo kanato sa paghupay sa uban 
ang sugo nga mamahimong Iya nga 
mga saksi sa tanang panahon ug sa 
tanang dapit.

Ang amahan ug inahan sa gamayng 
bata misaksi bahin sa Manluluwas 
nianang gabhiona didto sa akong sala. 
Ang Espiritu Santo miabut, ug kaming 
tanan nahupay. Ang mga ginikanan 
nalig- on. Ang kabug- at sa kasubo 
wala mahanaw, apan gihimo sila nga 
makapas- an sa kasub- anan. Milambo 
ang ilang pagtuo. Ug ang ilang 
kalig- on padayon nga molambo kon 
mangayo ug magpakabuhi sila niini.

Ang pagsaksi sa Espiritu bahin sa 
Pag- ula nga miabut nianang gabhiona 
milig- on usab kang Job sa pagpas- an  
sa iyang palas- anon:

“Nasayud ako nga ang akong Man-
luluwas buhi man, ug sa kaulahian nga 
adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta:

“Ug sa tapos ang akong panit, 
kining lawas ko gayud malaglag, unya 
sa wala ang akong unod makita ko ang 
Dios.” 7

Mao kadto ang pagsaksi sa Espiritu 
nga naghatag niya og kalig- on sa pagla-
hutay. Agian niya ang kasubo pinaagi 
sa pagbangutan ug kakulang sa kahu-
payan gikan sa mga tawo nga naglibut 

kaniya aron makita ang kalipay nga 
moabut ngadto sa matinud- anon hu-
man matinud- anong malatas ang ilang 
mga pagsulay.

Nahitabo kana kang Job. Ang mga 
panalangin miabut kaniya niining ki-
nabuhia. Ang sugilanon ni Job natapos 
uban niini nga milagro:

“Busa ang ulahi nga panahon ni Job 
gipanalanginan sa Ginoo labaw pa kay 
sa iyang una nga panahon. . . .

“Ug sa tibuok nga yuta walay ba-
baye nga nakita nga sama sa kaanyag 
sa mga anak nga babaye ni Job: ug ang 
ilang amahan naghatag kanila og kabi-
lin uban sa ilang mga igsoong lalaki.

“Ug sa tapos niini si Job nagpuyo 
og usa ka gatus ug kap- atan ka tuig, ug 
siya nakasud- ong sa iyang mga anak, 
ug sa iyang mga anak hangtud sa upat 
ka kaliwatan.

“Busa si Job namatay, tigulang na ug 
dunay pagkadaghan sa mga adlaw.” 8

Ang pagsaksi sa Espiritu bahin sa 
umaabut nga Pag- ula ang nakapalatas 
ni Job sa mga pagsulay sa kinabuhi diin 
tuyo nga gilakip alang natong tanan. 
Usa kini ka bahin sa dakong plano sa 
kalipay nga gihatag sa Amahan kanato. 
Gitugot Niya nga ang Iyang Anak, pina-
agi sa maulaon Niyang pagsakripisyo, 
mohatag og paglaum nga mohupay ka-
nato bisan og lisud ang dalan pabalik 
ngadto Kaniya.

Ang Amahan ug ang Anak mipa-
dala sa Espiritu Santo sa paghupay ug 
paglig- on sa mga disipulo sa Agalon 
diha sa ilang panaw.

Akong nakita kini nga milagro sa 
kahupayan dihang miabut ko sa gawas 
sa chapel diin himoon ang pagserbisyo 
sa haya. Gisugat ko sa batan- ong mata-
hum nga babaye nga wala ko makaila. 
Miingon siya nga miadto siya sa haya 
aron sa pagbangutan ug paghatag og 
kahupayan kon mahimo.

Miingon siya nga miadto siya sa 
haya aron usab siya mahupay sa kau-
galingon. Miingon siya nako nga bag- o 
lang namatay ang una niyang anak. 
May gikugos siyang gamayng mata-
hum nga batang babaye. Mipaduol ko 
niya aron tan- awon ang mapahiyu-
mong nawong sa gamay nga bata. Na-
ngutana ko sa inahan sa bata, “Unsay 
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iyang ngalan?” Ang dali ug madasigon 
niyang tubag mao “Siya si Joy. Ang Joy 
[kalipay] kanunayng moabut human sa 
kasubo.”

Siya misaksi diri kanako. Akong na-
kita nga ang kalinaw ug kahupayan mi-
abut kaniya gikan sa bugtong sigurado 
nga tinubdan. Ang Dios lamang ang 
mahibalo sa kasingkasing, ug usab Siya 
lang ang makasulti, sa katinuod nga, 
“Ako nahibalo sa imong gibati.” Mao 
nga mahunahuna lang nako ang iyang 
kalipay ug kasub- anan nga nag- una ni-
ini, apan ang Ginoo, kinsa nahigugma 
kaniya, nahibalo.

Gamay nga bahin ra ang akong na-
hibaloan unsa kadako ang Iyang kali-
pay kada higayon nga kamo, isip Iyang 
disipulo, motabang Niya sa paghatag 
og kalinaw ug kalipay sa usa ka anak 
sa atong Langitnong Amahan.

Mosaksi ko nga ang Ginoo mi-
hangyo sa matag usa kanato, Iyang 
mga disipulo, nga magtinabangay sa 
pagpas- an sa mga palas- anon. Misaad 
kita sa pagbuhat niini. Mopamatuod 
ko nga ang Ginoo, pinaagi sa Iyang 
Pag- ula ug Pagkabanhaw, mibugto sa 
gahum sa kamatayon. Mosaksi ko nga 
ang buhi nga Kristo mipadala sa Espi-
ritu Santo, ang Maghuhupay, ngadto sa 
atong gisaaran nga tabangan Niya sa 
paghupay.

Tanan kamo mga saksi, sama nako, 
sa katinuod sa nakasulat sa pin nga 
gisul- ob sa akong mama kapin na sa 
20 ka tuig isip sakop sa Relief Society 
general board. Nag- ingon kini, “Ang 
Gugmang Putli Wala Gayuy Pagkata-
pos.” 9 Wala pa gihapon nako mahiba-
loi ang hingpit nga kahulugan nianang 
mga pulonga. Apan nakakuha ko 
og ideya dihang nakita nako siyang 
mitabang sa nanginahanglan. Ang 
kasulatan misulti kanato niini nga ka-
matuoran: “Ang gugma nga putli mao 
ang tiunay nga gugma ni Kristo.” 10

Ang Iyang gugma dili gayud mata-
pos, ug dili gayud nato hunungan ang 
pagbati diha sa atong kasingkasing 
ang awhag sa “pagbangutan uban 
niadto nga nagbangutan . . . ug sa 
paghupay niadto nga nagkinahanglan 
sa kahupayan.” 11 Ang kalinaw usab 
nga Iyang gisaad dili gayud mobiya 

kanato kon moalagad kita sa uban 
alang Kaniya.

Isip Iyang saksi, akong ipaabut ang 
akong pasalamat sa inyong maayo nga 
mga nabuhat sa pagtabang sa buhi 
nga Ginoong Jesukristo ug sa Espiritu 
Santo, ang Maghuhupay, nga lig- unon 
ang tuhod sa mahuyang ug ipataas ang 
mga kamot sa nawad- an og paglaum.12 
Mapasalamaton ko, sa tibuok nakong 
kasingkasing, alang sa mga babaye sa 
akong kinabuhi nga mitabang kanako 
ug mipanalangin kanako isip tinuod 

nga mga disipulo ni Jesukristo. Sa  
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Mateo 11:28–30.
 2. Mosiah 18:8–9.
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 11. Mosiah 18:9.
 12. Tan- awa sa Doktrina ug mga  

Pakigsaad 81:5.
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ninyo ang gingharian nga gitagana 
alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod 
sa kalibutan:

“Kay gigutom ako ug inyo ako nga 
gipakaon: Giuhaw ako ug inyo ako nga 
gipainom: nadumoloong ako ug gina-
hangop ninyo ang pagpasaka kanako:

“Hubo ako ug inyo ako nga gibis-
tihan: Nagmasakiton ako ug inyo ako 
nga giduaw: Nabilanggo ako ug miadto 
kamo kanako.

“Ug kaniya motubag ang mga mata-
rung nga manag- ingon, Ginoo, kanus- a 
ba kami makakita kanimo nga gigutom 
ug amo ikaw nga gipakaon, o giuhaw 
ug amo ikawng gipainom?

“Ug kanus- a ba kami makakita  
kanimo nga nadumoloong ug amo  
ikawng gipasaka? o hubo, ug amo  
ikawng gibistihan?

“Ug kanus- a ba kami makakita ka-
nimo nga nagmasakiton o nabilanggo 
ug amo ikawng giduaw?

“Ug kanila motubag ang Hari nga 
magaingon, Sa pagkatinuod magaingon 
ako kaninyo, Nga maingon nga gibuhat 
ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing 
gagmay niining akong mga igsoon, 
gibuhat ninyo usab kini kanako.” 1

Ikaw ug ako gusto nianang ma-
initong paghangup gikan sa atong 
Manluluwas. Apan unsaon nato nga 
mahimong takus niana? Mas daghan 
ang gigutom, walay kapuy- an, ug 
nag- inusarang mga anak sa Langitnong 
Amahan kay sa atong matabangan. Ug 
nagkadaghan ang dili na nato maabut.

akong isulti karong buntaga. Ang pag-
hulagway sa Ginoo nianang umaabut 
nga interbyu gihatag ngadto sa Iyang 
mga disipulo, ug naghulagway kini sa 
unsay gusto kaayo nato nga mahitabo 
usab ngari nato:

“Ug ang Hari magaingon kanila 
diha sa iyang tuo, Umari kamo, O mga 
dinayeg sa akong Amahan, panunda 

Ni Presidente Henry B. Eyring
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Akong minahal nga mga kaigso-
onan, kalipay nako nga ipada-
yag ang akong gugma kaninyo 

niining kinatibuk- ang komperensya 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kana 
nga kalipay nagagikan sa pagsaksi sa 
Espiritu nga ang gugma sa Manluluwas 
nagtabang sa matag usa kaninyo ug 
ngadto sa tanang anak sa Langitnong 
Amahan. Ang atong Langitnong Ama-
han gustong mopanalangin sa Iyang 
mga anak sa espiritwal ug temporal. 
Nakasabut Siya sa matag panginahang-
lan, kasakit, ug paglaum nila.

Kon motabang kita ni bisan kinsa, 
bation kini sa Manluluwas nga sama  
ra nga Siya ang atong gitabangan.

Siya miingon kanato nga tinuod 
kana sa dihang Iyang gihulagway 
ang umaabut nga higayon natong 
tanan nga ato Siyang makita human 
makompleto ang atong kinabuhi 
niining kalibutana. Ang larawan sa 
akong hunahuna nianang adlawa mas 
miklaro sa mga adlaw nga nag- ampo 
ug nagpuasa ko aron masayud unsay 

“Dili Ba Mao Kini ang 
Pagpuasa nga Akong 
Napili?”
Ang inyong halad sa puasa daghan og mabuhat kay sa tabang sa 
pagpakaon ug pagbisti. Moayo ug mousab kini og mga kasingkasing.

Sesyon sa Sabado sa Buntag | Abril 4, 2015
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Mao nga dunay gihatag ang Ginoo 
nga mabuhat sa matag usa kanato. Usa 
kini ka sugo nga yano kaayo nga bisan 
ang bata makasabut. Sugo kini nga may 
talagsaong saad alang niadtong nangi-
nahanglan ug alang kanato.

Kini ang balaod sa puasa. Ang mga 
pulong sa basahon ni Isaias mao ang 
paghulagway sa Ginoo sa kasugoan ug 
sa panalangin nga anaa alang kanato sa 
Iyang Simbahan:

“Dili ba mao kini ang pagpuasa nga 
akong napili: ang paghubad sa mga 
higut sa kadautan, ang pagtangtang sa 
mga bugkos sa yugo, ug ang pagpaga-
was sa mga dinaugdaug, ug nga inyong 
bunggoon ang tanang mga yugo?

“Dili ba mao ang pakigbahin sa 
imong tinapay uban sa gigutom ug imo 
nga dad- on ang mga kabus nga sinalik-
way ngadto sa imong balay? kon ikaw 
makakita sa hubo nga imo siya nga 
tampian ug nga ikaw dili matago gikan 
sa imong kaugalingon nga unod?

“Unya ang imong kahayag mosidlak 
nga maingon sa kabuntagon, ug ang 
imong pagkaayo motungha sa madali; 
ug ang imong pagkamatarung mouna 
kanimo; ang himaya sa Ginoo magapa-
likod kanimo.

“Unya ikaw motawag, ug ang Ginoo 
motubag; ikaw motu- aw ug siya ma-
gaingon: Ania man ako. Kong imo nga 
kuhaon gikan sa imong taliwala ang 
yugo, ang pagtulisok sa tudlo, ug ang 
pagsulti sa mangil- ad;

“Ug kon ibubo mo ang imong kalag 
ngadto sa gigutom, ug busgon mo 
ang sinakit nga kalag; unya ang imong 
kahayag mosubang sa kangitngitan 
ug ang imong kadulom maingon sa 
kaudtohon.

“Ug ang Dios magamando kanimo 
sa kanunay ug mobusog sa imong 
kalag sa mga dapit nga mamala, ug 
magapalig- on sa imong mga bukog ug 
ikaw mahisama sa usa ka pinatubigan 
nga tanaman, ug sama sa usa ka tubod 
sa tubig, kansang mga tubig walay 
paghubas.” 2

Ang Ginoo mihatag kanato og ya-
nong sugo nga adunay talagsaong saad. 
Sa Simbahan karon gihatagan kita og 
oportunidad sa pagpuasa kausa kada 
bulan ug mohatag og ubay- ubay nga 

halad sa puasa pinaagi sa atong bishop 
o branch president alang sa kaayohan 
sa kabus ug timawa. Ang uban gami-
ton sa pagtabang niadtong naglibut 
kaninyo, tingali usa sa inyong kaugali-
ngong pamilya. Ang mga suluguon sa 
Ginoo mag- ampo ug magpuasa alang 
sa pagpadayag aron masayud kinsa ang 
tabangan ug unsang tabang ang ihatag. 
Kadtong wala kinahanglana nga tabang 
sa mga tawo sa inyong lokal nga unit 
sa Simbahan mahimong magamit sa 
pagpanalangin sa ubang miyembro sa 
Simbahan sa tibuok kalibutan kinsa 
nanginahanglan.

Ang sugo nga magpuasa alang sa 
mga kabus dunay daghang mga pa-
nalangin nga nahisukip. Si Presidente 
Spencer W. Kimball mitawag sa ka-
pakyas sa pagsunod niana nga balaod 
nga sala sa wala pagbuhat nga dunay 
bug- at nga silot. Misulat siya: “Abunda 
nga mga saad ang gihimo sa Ginoo 
niadtong nagpuasa ug nagtabang sa 
mga nanginahanglan. . . . Inspirasyon 
ug espirituhanong giya moabut uban 
sa pagkamatarung ug kasuod ngadto 
sa atong Langitnong Amahan. Ang dili 
pagbuhat ning matarung nga buhat sa 
pagpuasa mohikaw kanato niini nga 
mga panalangin.” 3

Nakadawat ako sa usa niana nga 
mga panalangin pipila lang ka ad-
law ang milabay. Tungod kay ang 
kinatibuk- ang komperensya matu-
nong sa tapus sa semana nga sagad 
mahitabo ang miting sa pagpuasa ug 

pagpamatuod, nagpuasa ug nag- ampo 
ko aron masayud unsaon nga mosunod 
gihapon ko sa sugo sa pag- amuma 
niadtong nanginahanglan.

Sa Sabado, nagpuasa gihapon, 
mimata ko sa alas 6:00 ug nag- ampo 
og usab. Gibati nako nga motan- aw sa 
balita sa tibuok kalibutan. Didto nabasa 
ko kini nga report:

Ang Tropical Cyclone Pam miguba 
sa daghang kabalayan samtang direkta 
kining miigo sa Port Vila, ang kapital 
sa Vanuatu. Mipatay kini og dili mo-
ubos unom ka tawo sa Vanuatu, ang 
unang nakumpirmang report gikan 
sa usa sa labing kusog nga bagyo nga 
miigo og yuta.

“Halos walay kahoy nga tanos nga 
nagbarug [sa dihang ang bagyo] mitad-
las sa isla nga nasud sa Pasipiko.4

Ang emergency assessment team sa 
World Vision nagplano nga sutaon ang 
kadaut human makalabay ang bagyo. 

Mitambag sila sa mga residente sa 
pagpasilong sa lig- on nga mga buil-
ding sama sa mga unibersidad ug 
eskwelahan.

Ug dayon miingon sila: “‘Ang 
pinakalig- on nilang estruktura mao  
ang sementadong mga simbahan,’ mii-
ngon si Inga Mepham [gikan sa] CARE 
International. . . . ‘Pipila kanila wala 
niana. Lisud pagpangita og estruktura 
nga sa imong pagtuo makasugakod og 
Kategorya 5 (nga bagyo).’” 5

Sa akong pagbasa niana, naka-
hinumdom ko nga mibisita og mga 
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panimalay sa Vanuatu. Mahulagway 
diha sa akong hunahuna ang mga 
tawo nga nagpunsisok sa mga balay 
nga giguba sa hangin. Ug dayon akong 
nahinumduman ang mainitong pagha-
ngup kanako sa mga tawo sa Vanuatu. 
Naghunahuna ako kanila ug sa ilang 
mga silingan nga milalin ngadto sa 
luwas nga sementado natong chapel.

Dayon akong nahunahuna ang 
bishop ug presidente sa Relief Society 
nga nanglakaw taliwala kanila, nang-
hatag og kahupayan, mga habol, 
pagkaon, ug tubig nga mainom. Akong 
mahunahuna ang nahadlok nga mga 
bata nga nagtapok.

Layo kaayo sila sa balay diin gibasa 
ko kadto nga report, apan nasayud 
ko unsay buhaton sa Ginoo pinaagi 
sa Iyang mga suluguon. Nasayud ko 
nga  nahimong posible ang pagtabang 
niana nga mga anak sa Langitnong 
Amahan tungod sa mga halad sa 
puasa, andam nga gihatag sa mga disi-
pulo sa Ginoo kinsa anaa sa layo apan 
duol sa Ginoo.

Mao nga wala ko maghulat sa 
Dominggo. Mihatag ko og halad sa 
puasa ngadto sa akong bishop nianang 
buntaga. Nasayud ko nga kana nga 
halad mahimong gamiton sa bishop ug 
presidente sa Relief Society sa pagta-
bang sa usa sa akong kasilinganan. Ang 
gamay nakong halad mahimong dili 
kinahanglanon sa dapit diin ang akong 
pamilya ug ako nagpuyo, ug ang lokal 
nga sobra sa akong mga halad mahi-
mong moabut sa Vanuatu.

Ubang mga bagyo ug trahedya mo-
abut sa kalibutan ngadto sa mga tawo 
nga gihigugma sa Ginoo ug kansang 
mga kaguol Iyang gibati. Ang parte sa 
inyong halad sa puasa ug nako ning 
bulana gamiton sa pagtabang ni bisan 
kinsa, bisan asa, kansang kahupayan 
bation sa Ginoo nga daw Iyang kauga-
lingong kahupayan.

Ang inyong halad sa puasa daghan 
og mabuhat kay sa tabang sa pagpa-
kaon ug pagbisti. Moayo ug mousab 
kini og mga kasingkasing. Ang bunga 
sa kinasingkasing nga halad mao 
ang tinguha diha sa kasingkasing sa 
nakadawat nga motabang sa uban nga 
nanginahanglan. Nahitabo kana sa 
tibuok kalibutan.

Nahitabo kini sa kinabuhi ni Sister 
Abie Turay, kinsa nagpuyo sa Sierra 
Leone. Usa ka gubat sibil nagsugod 
niadtong 1991. Miguba kini sa nasud 
sulod sa daghang tuig. Ang Sierra 
Leone daan na nga usa sa labing kabus 
nga nasud sa kalibutan. “Panahon sa 
gubat, dili klaro kinsa ang nagkontrolar 
sa nasud—mga bangko . . . sirado, mga 
opisina sa gobyerno gitrangkahan, mga 
pwersa sa kapulisan [walay mahimo 
batok sa mga rebelde], . . . ug adunay 
kagubot, pagpatay ug kagul- anan. Li-
boan ka mga tawo ang nangamatay ug 
sobra sa duha ka milyon ka mga tawo 
napugos pagbiya sa ilang mga balay 
aron paglikay sa pagpamatay.” 6

Bisan sa ingon nga mga higayon, 
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw milambo.

Usa sa unang mga branch giorga-
nisar sa siyudad diin nagpuyo si Sister 
Turay. Ang iyang bana mao ang unang 
presidente sa branch. Miserbisyo siya 
isip district president panahon sa 
gubat sibil.

Kon dunay mobisita sa balay ni 
Sister Turay [karon], ganahan siyang 
mopakita og duha ka [bahandi] gikan 
sa gubat: asul- ug- puti nga striped shirt 
[nga iyang nakuha] gikan sa usa ka 
bantal sa gamit na nga mga sinina [nga 
gihatag sa mga miyembro sa Simbahan] 
ug usa ka habol, karaan ug gision na.” 7

Miingon siya, “Kini nga shirt maoy 
unang . . . sinina nga akong [nadawat]. 
. . . Mao ni ang akong gisul- ob sa pag-
panarbaho—nindot kaayo ni. [Akong 
gibati nga gwapa kaayo niini.] Wala koy 
laing mga sinina.

“Panahon sa gubat, kini nga habol 
naghatag og kainit kanamo, ako ug 
sa akong mga anak. Kon atakihon na 
mi sa mga rebelde, kini ra ang madali 
nako og dala [samtang managan mi 
sa kalibunan aron motago]. Mao nga 
dad- on namo ang habol. Maghatag  
ni kanamo og kainit ug makadepensa 
sa lamok.” 8

“Si Sister Turay mihisgot kabahin 
sa iyang pasalamat sa usa ka mission 
president kinsa miadto sa nasud nga 
apektado sa gubat nga nagdala og 
[kwarta].” Kadto nga mga kwarta, gikan 
sa mga halad sa puasa sa mga tawo 
sama kaninyo, nakapahimo sa mga 
Santos sa pagpalit og pagkaon nga sa 
kasagaran dili mapalit sa mga Sierra 
Leoneans.9

Si Sister Turay, namulong niadtong 
mga manggihatagong midonar aron sila 
maluwas, miingon, “Kon maghunahuna 
ko [sa] mga tawo nga mihimo niini . . . 
akong bation nga gipadala sila sa Dios, 
tungod kay ang yanong mga tawo 
mihimo ning mabinationg buhat alang 
[kanamo].” 10

Usa ka bisita gikan sa Estados Uni-
dos nakig- istorya ni Abie dili pa lang 
dugay. Panahon sa iyang pakig- uban 
ni Abie, ang iyang mga mata “nadani 
ngadto sa usa ka hugpong sa mga 
kasulatan nga anaa sa lamesa.” Iyang 
makita nga bililhon kini, “gimarkahan 
og mga sulat ang mga kolum. [Daan] na 
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ang mga pahina; ang uban gisi. Natang-
tang na ang hapin.”

Iyang gigunitan ang kasulatan sa 
iyang “kamot ug hinay nga gipakli ang 
mga pahina. Sa [iyang pagbuhat niini, 
iyang nakit- an ang] yellow nga kopya 
sa tithing donation slip. [Iyang] nakita 
nga, sa usa ka nasud diin [ang dolyar 
bililhon kaayo], si Abie Turay mibayad 
og usa ka dolyar isip iyang ikapulo, usa 
ka dolyar alang sa pundo sa misyo-
naryo, ug usa ka dolyar isip halad sa 
puasa alang niadtong, sa iyang mga 
pulong, ‘tinud- anay nga kabus.’”

Ang bisita mitiklop sa kasulatan ni 
Sister Turay ug naghunahuna, samtang 
nagbarug siya uban niining matinud- 
anong African nga inahan, nga anaa 
siya sa sagradong dapit.11

Sama nga ang pagdawat sa pana-
langin sa inyong halad sa puasa ug 
kanako makausab og mga kasingka-
sing, mao usab ang pagpuasa alang 
sa kaayohan sa uban. Bisan ang bata 
makabati niini.

Daghang mga bata, ug pipila ka 
mga hamtong, tungod sa personal nga 
mga rason tingali lisuran sa 24- oras 
nga puasa. Sama sa pulong ni Isaias, 
mahimong bation ang puasa nga “[mi-
sakit sa] kalag.” Ang maalamong mga 
ginikanan nakabantay niini nga posibi-
lidad ug mainampingong nagsunod sa 
tambag ni Presidente Joseph F. Smith: 
“Mas maayong tudloan sila sa baruga-
nan, ug tugutan silang mosunod niini 
kon sakto na sa edad nga mopili nga 
maalamon.” 12

Akong nakita ang panalangin niana 
nga tambag bag- ohay lang. Usa sa 
akong mga apo nakadiskobre nga dili 
siya kalahutay og 24- oras nga puasa. 
Apan ang maalamon niyang mga 
ginikanan mitudlo sa baruganan diha 
sa iyang kasingkasing. Usa sa iyang 
mga higala sa eskwelahan namatyan og 
batan- ong ig- agaw tungod sa aksidente. 
Ang akong apo nangutana sa iyang 
mama sa adlaw tingpuasa, sa maong 
panahon nga gilisdan siya sa pagpada-
yon sa puasa, kon maarang- arang ba 
ang iyang higala kon iyang ipadayon 
ang iyang pagpuasa.

Ang iyang pangutana mao ang 
kumpirmasyon sa tambag ni Presi-
dente Joseph F. Smith. Ang akong 
apo miabut sa punto nga dili lang 
kay nasabtan niya ang baruganan sa 
puasa, apan natanum kini diha sa 
iyang kasingkasing. Iyang gibati nga 
ang iyang pagpuasa ug mga pag- ampo 
mahimong makahatag og panalangin 
gikan sa Dios ngadto sa nanginahang-
lan. Kon sundon niya kanunay ang 
baruganan, makahatag kini sa talag-
saong mga epekto sa iyang kaugali-
ngong kinabuhi nga gisaad sa Ginoo. 
Maangkon niya ang espirituhanong 
panalangin sa gahum nga makadawat 
og inspirasyon ug mas dakong kapasi-
dad sa pagbatok sa tintasyon.

Wala kita masayud sa tanang rason 
nganong si Jesukristo miadto sa kami-
ngawan aron magpuasa ug mag- ampo. 
Apan nasayud kita sa usa sa mga 
epekto: ang Manluluwas hingpit nga 

nakabatok sa mga tintasyon ni Satanas 
nga moabuso sa Iyang balaang gahum.

Ang mubong higayon nga magpu-
asa kita kada bulan ug ang gamayng 
kantidad nga atong ihalad alang sa 
kabus mahimong maghatag og gamay 
lang nga kausaban sa atong kinaiya nga 
molikay sa dautan. Apan dunay dakong 
saad, samtang mobuhat kita kutob sa 
atong mahimo sa pag- ampo, pagpuasa, 
ug pagdonar ngadto sa nanginahanglan:

“Unya ang imong kahayag mosidlak 
nga maingon sa kabuntagon, ug ang 
imong pagkaayo motungha sa madali; 
ug ang imong pagkamatarung mouna 
kanimo; ang himaya sa Ginoo magapa-
likod kanimo.

“Unya ikaw motawag, ug ang Ginoo 
motubag; ikaw motu- aw ug siya magai-
ngon: Ania man ako.” 13

Nag- ampo ko nga atong maangkon 
kana nga dagkong mga panalangin 
alang sa atong kaugalingon ug sa atong 
mga pamilya.

Mosaksi ko nga si Jesus mao ang 
Kristo, nga sa Iyang Simbahan gidapit 
kita nga motabang Kaniya samtang 
nag- amuma Siya sa mga kabus sa Iyang 
paagi, ug nga nagsaad Siya nga ma-
hangturong mga panalangin moabut gi-
kan sa atong pagtabang Kaniya. Pinaagi 
sa sagradong pangalan ni Jesukristo, 
amen. ◼
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mopuno sa yuta, ug mobuntog niini” 
(Abraham 4:27–28).

Ug busa ang liyok sa panahon [cy-
cle] sa kinabuhi sa tawo nagsugod niini 
nga yuta samtang “si Adan nakigdu-
log sa iyang asawa, ug siya nanganak 
ngadto kaniya og anak nga mga lalaki 
ug anak nga mga babaye, ug sila nag-
sugod sa pagsanay ug pagpuno sa yuta.

“Ug . . . ang anak nga mga lalaki ug 
anak nga mga babaye ni Adan misu-
god sa pagminyoay diha sa yuta, . . . 
ug sila usab nanganak og anak nga 
mga lalaki ug anak nga mga babaye” 
(Moises 5:2–3).

Ang sugo sa pagdaghan ug pag-
puno sa yuta wala pa gayud mausab. 
Importante kini sa plano sa katubsa-
nan ug maoy tinubdan sa tawhanong 
kalipay. Pinaagi sa matarung nga 
paggamit niini nga gahum, mahiduol 
kita sa atong Amahan sa Langit ug 
makasinati og kahingpitan sa kalipay, 
gani ang pagkadios. Ang gahum sa 
pagpasanay dili sulagma nga bahin sa 
plano; kini ang plano sa kalipay; kini 
ang yawe sa kalipay.

Ang tinguha nga makahimo og anak 
ang mga tawo kanunay ug labihan 
kakusog. Ang atong kalipay sa mortal 
nga kinabuhi, ang atong kalipay ug 
kahimayaan magdepende kon unsaon 
nato pagtubag kining makanunayon, 
dili kapugngan nga pisikal nga mga 
tinguha. Samtang ang gahum sa pag-
pasanay mohingkod sa sayong bahin 
sa pagkalalaki ug pagkababaye, ang 
personal kaayo nga pagbati motumaw, 
sa natural nga paagi, nga lahi sa uban 
pang pisikal nga kasinatian.

Kasagaran, ang pakigminyoay 
[mating] magsugod sa paghigugmaay 
[romance]. Bisan kon ang kostum-
bre magkalain- lain, molambo kini sa 
romantikong pagbati nga gipadayag 
sa mga istorya sa kahinam ug pagpa-
abut, gani usahay pagsalikway. Dunay 
kahayag sa buwan ug mga rosas, 
sulat bahin sa gugma, kanta bahin sa 
gugma, balak, kinuptanay sa kamot, 
ug uban pang paagi sa pagpadayag 
sa gugma tali sa batan- ong lalaki ug 
babaye. Malimtan na ang kalibutan 
libut sa magtiayon, ug makasinati sila 
og pagbati sa kalipay.

nabugkos sa karon ug sa tibuok 
kahangturan.

Sa sinugdanan:
“Ang mga Dios nanaog aron mag-

himo og tawo diha sa ilang kaugali-
ngon nga hitsura, diha sa hitsura sa 
mga Dios nag- umol sila kanila, lalaki 
ug babaye sila nag- umol kanila.

“Ug ang mga Dios miingon: Kita 
mopanalangin kanila. “Ug ang mga 
Dios miingon: Kita mosugo kanila nga 
magmabungahon ug magpasanay, ug 

Ni Presidente Boyd K. Packer
Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Daghang katuigan ang milabay, 
human sa Ikaduhang Gubat 
sa Kalibutan, nag- eskwela ko 

sa kolehiyo. Didto nahimamat nako 
si Donna Smith. Nianang higayuna 
nakabasa ko nga ang duha ka sagul 
sa malampusong kaminyoon mao ang 
biskwit ug halok. Naghunahuna ko 
nga nindot kana nga balanse.

Nag- eskwela ko sa kolehiyo sa bun-
tag ug dayon mobalik sa Brigham City 
aron magtrabaho sa ayuhanan sa sak-
yanan sa akong papa inigka- hapon. 
Ang katapusang klase sa buntag ni 
Donna mao ang home economics. 
Moagi ko sa iyang klasehanan sa 
dili pa mobiya. Ang pultahan dunay 
frosted nga bildo nga bintana, pero 
kon mobarug ko duol sa bildo, iyang 
makita ang akong anino sa gawas. 
Hilum siyang mobiya sa klase nga 
magdala og biskwit ug mohalok nako. 
Ang misunod nahimong kasaysayan. 
Naminyo mi sa Logan Utah Temple,  
ug diha nagsugod ang dakong panim-
palad sa among kinabuhi.

Sulod sa katuigan kanunay kong 
nagtudlo og importante nga baruga-
nan: ang tuyo sa tanang kalihokan 
sa Simbahan mao nga makita ang 
lalaki ug babaye uban sa ilang mga 
anak nga malipayon sa panimalay, 

Ang Plano sa Kalipay
Ang tuyo sa tanang kalihokan sa Simbahan mao nga makita ang lalaki  
ug babaye uban sa ilang mga anak nga malipayon sa panimalay, 
nabugkos sa karon ug sa tibuok kahangturan.
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Ug kon naghunahuna mo nga ang 
hingpit nga kamaya sa batan- ong ro-
mantiko nga gugma mao ang sumada 
sa mga posibilidad nga nagagikan sa 
tinubdan sa kinabuhi, wala pa mo 
kakita sa debosyon ug kaharuhay sa 
milungtad nga gugma sa kaminyoon. 
Ang minyo nga magtiayon gisulayan sa 
tintasyon, dili pagsinabtanay, problema 
sa kwarta, krisis sa pamilya, sakit, ug 
atol niining tanan ang gugma mas 
milig- on. Ang hingkod nga gugma 
dunay himaya nga wala mahunahuna 
sa bag- ong minyo.

Ang tinuod nga gugma motagana sa 
pag- ambitay nianang pagbati human 
na sa kasal nga moabli sa sagradong 
gahum nianang tinubdan sa kinabuhi. 
Nagpasabut kini sa paglikay sa mga 
sitwasyon diin ang pisikal nga tinguha 
maoy mokontrolar. Ang putli nga 
gugma gilauman nga human lamang sa 
panumpa sa mahangturong kamatinud- 
anon, sa legal ug nasubay sa balaod 
nga seremonya, ug kasagaran human 
sa ordinansa sa pagbukos diha sa 
templo nga kadtong gahum sa pagpa-
sanay mapagawas diha sa atubangan sa 
Dios alang sa hingpit nga pagpadayag 
sa gugma. Angay kining ipakigbahin 
diha lamang ug sa bugtong tawo kinsa 
inyong kauban sa kahangturan.

Kon mosulod niini nga takus, kining 
proseso maghiusa sa labing nindot ug 
nahimaya nga pisikal, emosyonal, ug 
espiritwal nga pagbati nga may kala-
butan sa pulong nga gugma. Kanang 
bahina sa kinabuhi walay kaparehas, 
walay kaatbang, sa tanang tawhanong 
kasinatian. Kini, kon ang mga pakig-
saad mahimo ug matuman, molungtad 
sa kahangturan, “kay diha niini mao 
ang mga yawe sa balaan nga pagkapari 
nga na- orden, aron kamo makadawat 
og dungog ug himaya” (D&P 124:34), 
“diin nga himaya mao ang kahingpitan 
ug pagpadayon sa mga binhi hangtud 
sa hangtud” (D&P 132:19).

Apan ang romantikong gugma 
dili kompleto; paisuna lang kini. Ang 
gugma mapalambo sa pag- abut sa mga 
anak, nga namugna nianang tinubdan 
sa kinabuhi nga gisalig sa magtiayon 
diha sa kaminyoon. Ang pagpanam-
kon mahitabo sa paghinangpanay diha 

sa kaminyoon tali sa bana ug asawa. 
Ang gamayng lawas magsugod sa 
pagkahulma subay sa sumbanan sa 
talagsaon nga kalisud [complexity]. 
Ang bata motunga diha sa milagro sa 
pagkahimugso, gilalang diha sa hitsura 
sa yutan- ong amahan ug inahan niini. 
Sulod sa mortal nga lawas mao ang 
espiritu nga mobati ug mohunahuna sa 
espirituhanong butang. Ang dili pa ma-
gamit diha sa mortal nga lawas sa bata 
mao ang gahum sa pagpasanay diha sa 
iyang kaugalingong hitsura.

“Ang espiritu ug ang lawas mao 
ang kalag sa tawo” (D&P 88:15), ug 
dunay espiritwal ug pisikal nga mga 
balaod nga tumanon kon gusto kitang 
magmalipayon. Dunay mahangturong 
mga balaod, lakip na ang mga balaod 
kalabut niining gahum sa paghatag og 
kinabuhi, “nga dili mausab nga sugo 
didto sa langit sa wala pa ang mga 
katukuran niini nga kalibutan, nga diha 
ang tanan nga mga panalangin gipasi-
kad” (D&P 130:20). Dunay espiritwal 
nga mga balaod nga nagtino sa moral 
nga sumbanan alang sa katawhan (tan- 
awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mga 
Taga- Roma 7:14–15 [sa Bible appen-
dix]; 2 Nephi 2:5; D&P 29:34; 134:6). 
Dunay mga pakigsaad nga mobugkos, 
mosilyo, ug manalipod ug mohatag og 
saad sa mahangturong mga panalangin.

Si Alma mitambag sa iyang anak 
nga si Shiblon, “Pagmatngon usab 
nga ikaw makapugong sa tanan nimo 
nga mga mainit nga pagbati, nga ikaw 
mapuno uban sa paghigugma” (Alma 
38:12). Ang rinda [bridle] gigamit sa 
paggiya, pagtultol, pagpugong. Ang 

atong mainit nga pagbati angayang 
kontrolahon. Kon gamiton pinasubay 
sa balaod, ang gahum sa pagpasanay 
mopanalangin ug mobalaan (tan- awa sa 
Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Joseph F. Smith [1998], 192).

Ang mga tintasyon anaa gayud 
kanunay. Tungod kay ang kaaway dili 
makapanganak, mangabubho siya sa 
tanan nga duna nianang langitnong  
gahum. Siya ug kadtong misunod 
kaniya gisalikway ug giwagtangan og 
katungod nga makabaton og mortal 
nga lawas. “Siya nagtinguha nga ang 
tanan nga mga tawo unta mahimo  
nga mauyamot sama ngadto kaniya” 
(2 Nephi 2:27). Siya motintal, kon ma-
himo niya, sa pagkunhod, pagdaut, ug, 
kon posible, sa pagguba niining gasa 
diin kon kita gusto, kon kita takus, du-
nay mahangturong pag- uswag (tan- awa 
sa D&P 132:28–31).

Kon atong hugawan ang atong 
tinubdan sa kinabuhi o modala sa uban 
aron makalapas, dunay mga silot nga 
mas “sakit” ug “kalisud sa pag- antus” 
(D&P 19:15) kay sa bili sa tanang pisi-
kal nga kalipay.

Gisultihan ni Alma ang iyang anak 
nga si Corianton, “Wala ba ikaw ma-
sayud, akong anak, nga kini nga mga 
butang salawayon diha sa panan- aw sa 
Ginoo; oo, labing salawayon labaw sa 
tanan nga mga sala gawas sa pagpa-
agas sa dugo sa mga walay sala o sa 
paglimud sa Espiritu Santo?” (Alma 
39:5). Dili kita makalingkawas sa sang-
putanan kon kita makalapas.

Ang bugtong lehitimo, gitugutan nga 
pagpadayag sa gahum sa pagpasanay 
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mao ang tali sa bana ug asawa, usa ka 
lalaki ug usa ka babaye, nga naminyo 
nga legal ug pinasubay sa balaod. Ang 
tanan gawas niini nakasupak sa mga 
sugo sa Dios. Ayaw og nunot sa makali-
lisang nga tintasyon sa kaaway, kay ang 
matag utang sa kalapasan kinahanglang 
bayaran “hangtud kabayran mo ang 
katapusang sintabo” (Mateo 5:26).

Wala mapakita bisan asa ang ka-
manggihatagon ug kalooy sa Dios kay 
sa diha sa paghinulsol.

Ang atong pisikal nga lawas, kon 
masakitan, makahimo sa pag- ayo sa ka-
ugalingon, usahay inubanan sa tabang 
sa usa ka doktor. Kon grabe ang kadaut, 
hinoon, kasagaran ang uwat magpabilin 
isip pahinumdom sa samad.

Sa atong espiritwal nga lawas kini 
lain na nga butang. Ang atong espiritu 
madaut kon kita masayop ug makasala. 
Apan dili sama sa kahimtang sa atong 
mortal nga lawas, kon ang proseso sa 
paghinulsol makompleto, walay mga 
uwat ang magpabilin tungod sa Pag- ula 
ni Jesukristo. Ang saad mao: “Tan- awa, 
siya kinsa naghinulsol sa iyang mga 
sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang 
Ginoo, dili na mahinumdom kanila” 
(D&P 58:42).

Kon maghisgot kita sa kaminyoon ug 
kinabuhi sa pamilya, dili kalikayan nga 
dunay mosantup sa hunahuna, “Unsa 
man ang mga eksepsyon?” Ang uban 
natawo nga dunay mga limitasyon ug 
dili makaanak. Ang ubang inosente na-
bungkag ang ilang kaminyoon tungod 
sa pagkadili matinud- anon sa ilang 

kapikas. Ang uban wala maminyo ug 
magpuyo nga mag- inusara nga takus.

Sa pagkakaron motanyag ko niini 
nga kahupayan: Ang Dios mao ang 
atong Amahan! Tanang gugma ug 
kamanggihatagon nga gipakita sa ideyal 
nga yutan- ong amahan gipadako diha 
Kaniya kinsa atong Amahan ug atong 
Dios lapas pa sa kapasidad sa pagsabut 
sa mortal nga hunahuna. Ang Iyang 
paghukom makiangayon; ang Iyang ka-
looy walay kinutuban; ang Iyang gahum 
sa pagbayad lapas pa sa unsay matandi 
dinhi sa yuta. “Kon niini rang kinabuhia 
may paglaum kita kang Kristo, nan, sa 
tanang mga tawo kita mao ang labing 
takus pagakaloy- an” (1 Mga Taga- 
Corinto 15:19).

Sa balaang pagtahud karon ako 
mogamit sa pulong nga templo. Akong 
napanglantawan ang usa ka sealing 
room ug altar nga adunay batan- ong 
magtiayon nga nagluhod didto. Kining 
sagrado nga ordinansa sa templo mas 
labaw pa sa kasal, kay kini nga kamin-
yoon ma- sealed pinaagi sa Balaang 
Espiritu sa Panaad, ug ang kasulatan 
namahayag nga kita “makapanunod og 
mga trono, mga gingharian, mga ka-
yutaan, ug mga kagamhanan, kaman-
doan” (D&P 132:19). Akong nakita ang 
kalipay nga naghulat niadtong moda-
wat niining langitnong gasa ug takus 
nga mogamit niini.

Si Sister Donna Smith Packer ug ako 
nagkauban sa kaminyoon dul- an na sa 
70 ka tuig. Kon maghisgot na gani sa 
akong asawa, ang inahan sa akong mga 

anak, wala akoy ikasulti. Ang pagbati 
hilabihan ka lawom ug ang pasalamat 
gamhanan kaayo nga dili ko hapit 
makapadayag. Ang kinadak- ang ganti 
nga among nadawat niining kinabuhia, 
ug sa kinabuhi nga moabut, mao ang 
among mga anak ug among mga apo. 
Paingon sa katapusan sa among mortal 
nga kinabuhi nga magkauban, mapasa-
lamaton ko sa matag gutlo nga siya naa 
sa akong kiliran ug sa saad sa Ginoo 
nga gihatag nga walay katapusan.

Ako mosaksi nga si Jesus mao ang 
Kristo ug ang Anak sa buhi nga Dios. 
Siya ang pangulo niining Simbahan. 
Pinaagi sa Iyang Pag- ula ug sa gahum 
sa priesthood, ang mga pamilya nga 
nagsugod sa mortalidad magkauban 
hangtud sa kahangturan. Ang Pag- ula, 
nga makatubos natong tanan, magbilin 
nga walay mga uwat. Kana nagpasabut 
nga bisan unsa pay atong nabuhat o 
asa kita naggikan o sa unsang paagi 
nahitabo ang usa ka butang, kon kita 
tinuoray nga naghinulsol, Siya nagsaad 
nga Siya mo- ula. Ug kon Siya mo- ula, 
sulbad na kana. Adunay daghan kanato 
kinsa naglangay- langay, nga ingon og, 
walay mga pagbati sa kahasol sa kon-
sensya, wala masayud kon unsaon nga 
makalingkawas niini. Kamo makalingka-
was pinaagi sa pagdawat sa Pag- ula ni 
Kristo, ug ang tanang kasakit mahimong 
katahum ug gugma ug sa kahangturan.

Mapasalamaton ko kaayo sa mga pa-
nalangin sa Ginoong Jesukristo, para sa 
gahum sa paglalang, sa gahum sa pag-
tubos, sa Pag- ula—ang Pag- ula nga ma-
kapawala sa matag lama bisan unsa pa 
kalisud o kadugay o kadaghan gibalik- 
balik. Ang Pag- ula makapalingkawas 
ninyo aron magpadayon sa unahan, 
limpyo ug takus, sa paglakaw nianang 
dalan nga inyong gipili sa kinabuhi.

Mosaksi ko nga ang Dios buhi, nga 
si Jesus mao ang Kristo, nga ang Pag- ula 
dili alang sa kinatibuk- ang Simbahan. 
Ang Pag- ula alang sa matag indibidwal, 
ug kon adunay butang nga nagsamok 
kaninyo—usahay dugay na kaayo nga 
maglisud na kamo sa paghinumdom 
niini—gamita ang Pag- ula. Kini molim-
pyo niini, ug kaninyo, kay Siya, dili na 
mohinumdom sa inyong mga sala. Sa 
ngalan ni Jesukristo, amen. ◼
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Balaang mga Tahas ug mga Responsibilidad
Karong adlawa gusto kong mopa-

sidungog sa mga bana, amahan, anak 
nga mga lalaki, ug mga uyoan nga 
nakaila kinsa sila ug naghimo sa ilang 
labing maayo sa pagtuman sa ilang 
hinatag sa Dios nga mga tahas ingon 
nga gihulagway diha sa pamahayag 
sa pamilya, lakip ang matarung nga 
pagdumala ug paghatag og pagpana-
lipod sa ilang mga pamilya. Palihug 
hibaloi nga ako nakaamgo gayud nga 
ang mga hilisgutan sa pagka- amahan, 
pagka- inahan, ug kaminyoon, maka-
samok alang sa kadaghanan. Nahibalo 
ako nga pipila sa mga miyembro sa 
Simbahan mibati nga ang ilang mga 
panimalay dili gyud mahimong hingpit. 
Daghan ang nag- antus tungod sa 
pagpasagad, pangabuso, adiksyon, ug 
sayop nga mga tradisyon ug kultura. 
Dili ko mouyon sa binuhatan sa mga 
tawo kinsa sa kinabubut- on o gani sa 
ka ignorante naghatag og kasakit, pag- 
antus, ug kawala sa paglaum diha sa 
ilang mga panimalay. Apan karon ako 
mamulong og laing butang.

Kumbinsido ko nga ang usa ka 
bana mas makapadani sa iyang asawa 
kon siya nagserbisyo diha sa iyang 
hinatag sa Dios nga mga tahas isip usa 
ka takus nga tighupot sa priesthood—
ilabi na diha sa panimalay. Ako gusto 
ug nagtuo niining mga pulong gikan 
ni Presidente Packer ngadto sa takus 
nga mga bana ug mga amahan: “Kamo 
adunay gahum sa priesthood nga gi-
kan gayud sa Ginoo aron sa pagpanali-
pod sa inyong mga panimalay. Adunay 
mga higayon nga ang mobarug lamang 
nga panalipod sa inyong pamilya ug sa 
mga pagsamok sa kaaway mao kana 
nga gahum.” 6

Espiritwal nga mga Lider ug mga 
Magtutudlo sa Panimalay

Sayo niining tuiga mitambong ko 
og lubong sa usa ka yano nga talag-
saong tawo—uyoan sa akong bana 
si Tiyo Don. Usa sa anak nga mga 
lalaki ni Tiyo Don mipakigbahin sa 
iyang kasinatian sa gamay pa siya nga 
bata, sa wala madugay human ang 
iyang mga ginikanan nakapalit sa una 
nilang balay. Tungod kay dihay lima 

dili makahupay sa akong pagbati.” 4

Ako usab buot mopahayag sa akong 
gugma sa akong minahal nga kapikas, 
si Craig. Siya bililhong gasa ngari ka-
nako! Nagpasabut sa akong bana, usa 
ka hinambin ug sagradong hugpong sa 
mga pulong sa mga saad sa akong pa-
triyarkal nga panalangin nga ang akong 
kinabuhi ug ang kinabuhi sa akong 
mga anak “anaa sa iyang pag- amuma.” 
Tataw kanako nga si Craig mao ang 
katumanan niana nga saad. Gamit 
ang mga pulong ni Mark Twain, ako 
moingon nga ang “kinabuhi nga wala 
si [Craig] dili mahimo.” 5 Gihigugma ko 
siya, sa kasingkasing ug kalag!

Ni Linda K. Burton
Kinatibuk- ang Presidente sa Relief Society

Human sa makadasig nga mga 
pakigpulong, musika, ug mga 
pag- ampo nga kanunayng nag-

tandog sa atong mga kasingkasing atol 
sa kinatibuk- ang komperensya, gisulti-
han ako sa daghang mga sister nga ang 
labing gusto nilang tan- awon mao ang 
Unang Kapangulohan ug ang Korum sa 
Napulog Duha nga mobiya sa podium 
kauban sa ilang mahangturong mga 
kapikas. Ug dili ba nindotan tang mami-
naw sa mga Kaigsoonan nga malumong 
nagpahayag sa ilang gugma kanila?

Nagsulti mahitungod sa iyang asawa, 
si Donna, si Presidente Boyd K. Packer 
miingon, “Tungod sa akong katungda-
nan, ako adunay sinserong obligasyon 
sa pagsulti sa tinuod: Hingpit siya.” 1

“Kahayag siya sa akong kinabuhi,” 2 
miingon si Presidente Dieter F. Uchtdorf  
kabahin sa iyang asawa, si Harriet.

Si Presidente Eyring, nagpasabut sa 
iyang asawa, si Kathleen, miingon, “Siya 
[ang] tawo kinsa kanunay nga naghimo 
kanako sa pagtinguha sa pinakamaayo 
kutob sa akong mahimo.” 3

Ug si Pesidente Thomas S. Monson, 
namulong bahin sa pinalangga niyang 
si Frances, miingon, “Siya ang akong 
pinakamahal, ang akong sinaligan nga 
kauban, ug pinakasuod nga higala. 
Ang pagsulti nga gimingaw ko niya 

Magdungan Kita’g Saka
Isip mga babaye ug mga lalaki nga tigsunod sa pakigsaad, kinahanglan 
kitang mobayaw ug motabang sa usag usa nga mahimong mga tawo  
nga gusto sa Ginoo nga kita mahimo.
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ka gagmayng mga bata nga pakan- on 
ug sininaan, walay igong kwarta sa 
pagpakoral sa nataran. Seryusong 
nagtuman sa usa sa iyang balaan nga 
mga tahas isip tigpanalipod sa iyang 
pamilya, si Tiyo Don miugsok og pi-
pila ka gagmayng kahoy diha sa yuta, 
ug mikuha og mga pisi, ug gihigot ang 
pisi sa usa ka ugsok ngadto sa laing 
ugsok libut sa nataran. Gitawag dayon 
niya ang iyang mga anak. Iyang gipa-
kita nila ang mga ugsok ug ang pisi ug 
gipasabut nila nga kon sila magpabilin 
sa sulod nianang minantinir nga koral, 
luwas sila.

Usa ka adlaw ang mga visiting 
teacher wala makatuo dihang nanga-
but sila sa balay ug nakita ang lima 
ka gagmayng bata nga masulundong 
nagbarug kilid sa gikutay nga pisi, 
nagtan- aw na lang sa miuntol nga bola 
nga milapas sa ilang mga utlanan ug 
milagpot paingon sa kalsada. Usa ka 
gamay nga bata midagan sa pagkuha sa 
iyang papa, kinsa, agig tubag, midagan 
ug gikuha ang bola.

Wala madugay diha sa lubong, 
ang kinamagulangang anak nga lalaki 
luhaang mipahayag nga ang iya lamang 
gipangandoy niining kinabuhi mao 
nga mahisama sa iyang minahal nga 
amahan.

Si Presidente Ezra Taft Benson 
miingon:

“O, mga bana ug mga amahan sa  
Israel, makahimo kamo og daghan 
alang sa kaluwasan ug kahimayaan  
sa inyong mga pamilya! . . .

Hinumdumi ang inyong sagradong 
mga calling isip amahan sa Israel—
ang inyong labing importanting 
calling sa karon ug sa kahangturan—
usa ka calling nga kamo dili gayud 
ma- release.

“Kinahanglan gayud kamong mota-
bang og mugna og usa ka panimalay 
nga ang Espiritu sa Ginoo makapuyo.” 7

Pagka- mapuslanon niadtong propeti-
kanhong mga pulong karong panahona.

Kini tingali malisud, gani imposible, 
alang sa mga tawo nga may pakigsaad 
sa Dios sa pagpuyo sa kalibutan nga 
wala lamang maghatag og bili sa ilang 
balaan nga mga responsibilidad apan 
nagpadala usab og bakak nga mga 
mensahe kon unsay buot ipasabut 
sa pagkahimong usa ka “tinuod nga 
tawo.” Usa ka bakak nga mensahe mao 
ang “Para nako ang importante ako.” 
Sa laing bahin adunay makauulaw 
ug mabiay- biayong mensahe nga ang 
mga bana ug mga amahan wala na 
kinahanglana. Naghangyo ako kaninyo 
sa dili pagpaminaw sa mga bakak ni 
Satanas! Siya nawad- an sa sagradong 
pribilehiyo nga mahimong bana o ama-
han. Tungod kay siya nasina niadtong 
kinsa may sagradong mga tahas nga 
dili maiya, siya nagtinguha nga ang 
“tanan nga mga tawo . . . mahimo nga 
mauyamot sama ngadto kaniya”! 8

Pagbayaw ug Pagtinabangay sa atong 
Magkauyon nga mga Tahas

Mga kaigsoonan, nagkinahanglan 
kita sa usag usa! Isip mga babaye ug 

mga lalaki nga tigsunod sa pakig-
saad, kinahanglan kitang mobayaw 
ug motabang sa usag usa nga mahi-
mong mga tawo nga gusto sa Ginoo 
nga kita mahimo. Ug kinahanglan 
kitang magtinabangay sa pagbayaw 
sa nagtubo nga henerasyon ug taba-
ngan sila sa pagkab- ut sa ilang balaan 
nga potensyal isip mga manununod 
sa kinabuhing dayon. Kita makahimo 
sama ni Elder Robert D. Hales ug sa 
iyang asawa, si Mary, nga nahimo ug 
mosunod sa proverbio “Ikaw mobayaw 
kanako ug ako mobayaw kanimo, ug 
kita mosaka og dungan.” 9

Atong nasayran gikan sa mga kasu-
latan nga “dili maayo nga . . . ang tawo 
mag- inusara.” Mao kana ngano nga ang 
atong Langitnong Amahan mihimo og 
“katabang alang kaniya.” 10 Ang pulong 
nga katabang nagpasabut og tigtabang 
nga angay, takus, o makakompleto 
kaniya.” 11 Sama pananglit, ang atong 
duha ka mga kamot magkasusama 
apan dili gyud parehas. Sa tinuod, kini 
kaatbang kaayo sa usag usa, apan kini 
mokompleto sa usag usa ug haum 
sa usag usa. Ang pagtinabangay, mas 
naglig- on kanila.12

Sa usa ka kapitulo mahitungod 
sa mga pamilya, ang tamdanan nga 
basahon naglangkob niini nga paha-
yag: “Ang kinaiyahan sa lalaki ug sa 
babaye nga mga espiritu gibuhat nga 
sila mokompleto sa usag usa.” 13 Palihug 
timan- i nga kini nag- ingon “mokom-
pleto sa usag usa,” dili “mokompeten-
sya sa usag usa”! Kita gikinahanglan 
nga motabang, mobayaw, ug maglipay 
sa usag usa samtang kita naninguha 
nga mahimong labing maayo. Si Sister 
Barbara B. Smith maalamong mitudlo, 
“Adunay mas daghang kalipay nga 
maangkon kon kita malipay sa mga 
kalampusan sa usag usa ug dili lamang 
sa atong kaugalingon.” 14 Kon kita 
maningkamot sa “pagkompleto” kay sa 
“makigkompetensya,” mas sayon ang 
pag- abiba sa usag usa!

Sa batan- on pa ang akong inahan 
nga may ubay- ubay nga anak, sa 
adlaw nga puno sa pagpang- diaper, 
pagpanghugas og pinggan, ug pag-
disiplina, walay laing madasigong 
mokanta sa awit sa Primary “Lipay ko 
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kaayo kon si Papa moabut.” 15 Magul- 
anon kong motug- an nga ako dili 
kanunay malipayon kon si Craig ma-
lipayong mosulod sa pultahan human 
sa kapoy nga adlaw sa pagtrabaho. 
Kanunay siyang motimbaya kanamo 
uban sa gakos ug halok ug himoon 
niya ang usahay lisud makaguba nga 
adlaw ngadto sa makalingaw nga mga 
panahon ni papa. Nanghinaut ko nga 
unta wala ko kaayo malinga sa walay 
katapusang lista sa unsay buhaton 
nga buhatunon pa ug mas maalamong 
mopunting, sama kaniya, sa mga 
butang nga labing gikinahanglan. Mas 
kanunay unta akong mohunong ug 
mopahimulos sa sagradong panahon 
sa pamilya ug mas kanunay nga mo-
pasalamat kaniya sa pagpanalangin sa 
among mga kinabuhi!

Maayong Pulong Atong Gamiton
Dili pa dugay, usa ka matinud- 

anong sister sa Simbahan mipakigba-
hin kanako og bug- at nga problema 
nga dugay- dugay na niyang giampo. 
Ang iyang problema mao ang pipila ka 
mga sister sa iyang ward. Misulti siya 
kanako nga nasakitan kaayo siya sa 
naobserbaran nga sila usahay mamu-
long nga walay pagrespetar ngadto 
ug mahitungod sa ilang bana, bisan 

atubangan sa ilang mga anak. Misulti 
siya kanako giunsa niya isip usa ka 
batan- on sa pagtinguha ug pag- ampo 
nga siya makakita ug maminyo og 
takus nga priesthood ug magtukod og 
malipayong panimalay uban kaniya. 
Nagtubo siya sa usa ka panimalay diin 
ang iyang inahan mao ang “matriyarka 
sa balay” ug ang iyang amahan mo-
tuman na lang sa mga sugo sa iyang 
inahan aron adunay kalinaw sa pani-
malay. Mibati siya nga adunay laing pa-
agi. Wala niya makita nga gihimo kini 
diha sa panimalay nga iyang gidak- an, 
apan sa iyang kinasingkasing nga pag- 
ampo alang sa giya, gipanalanginan 
siya sa Ginoo nga mahibalo unsaon 
paghimo og panimalay uban sa iyang 
bana diin ang Espiritu mahangop sa 
mainitong paagi. Nakaadto ko niana 
nga panimalay ug makapamatuod nga 
kini balaan nga dapit!

Mga kaigsoonan, kapila man natong 
tuyoon ang paglitok sa “maayong pu-
long atong gamiton”? 16

Mahimong sulayan nato ang atong 
kaugalingon pinaagi sa pagpangutana 
og pipila ka mga pangutana. Uban sa 
gamay nga pagpahiangay, kining mga 
pangutana magamit kanatong tanan, 
minyo o dili minyo ug sa bisan unsang 
sitwayon sa atong panimalay.

1.  Kanus- a ang katapusang higayon 
nga ako sinserong midayeg sa akong 
kapikas, nga ako ra o atubangan sa 
among mga anak?

2.  Kanus- a ang katapusang higayon 
nga ako mipasalamat, mipahayag og 
gugma, o sa kinasingkasing nanga-
muyo sa hugot nga pagtuo alang 
kaniya diha sa pag- ampo?

3.  Kanus- a ang katapusang higayon 
nga nagpugngan nako ang pagsulti 
og usa ka butang nga nahibaloan 
nakong makapasakit kaniya?

4.  Kanus- a ang katapusang higayon 
diin mapainubsanon kong nanga-
yog pasaylo—nga wala magdugang 
og mga pulong nga “apan kon ikaw 
lang unta” o “apan kon wala ka 
lang unta”?

5.  Kanus- a ang katapusang higayon 
nga ako mipili nga malipay kay sa 
mamugos nga “modaug”?

Kon bisan hain niining mga pangu-
tana mohimo ninyong mobati nga dili 
komportable, hinumdumi nga si Elder 
David A. Bednar mitudlo nga ang 
“kahasol ngadto sa konsensya sama ka 
sakit ngadto sa atong lawas—usa ka 
pasidaan sa kakuyaw ug proteksyon 
sa dugang kadaut.” 17

Gidapit ko kamong tanan sa pag-
pamati sa kinasingkasing nga hangyo 
ni Elder Jeffrey R. Holland: “Mga kaig-
soonan, niining mataas nga mahang-
turong paninguha nga mas mahisama 
sa atong Manluluwas, mahimo kamo 
nga maninguha nga mahimong ‘hing-
pit’ nga mga lalaki ug babaye bisan 
sa ingon lang nga paagi karon—nga 
dili mopahiubos pinaagi sa pulong, 
o sa labing maayo, sa pagpamulong 
sa bag- o nga pinulongan, sa mga 
anghel.” 18

Sa akong pagpangandam alang 
niining oportunidad karong adlawa, 
ang Espiritu mitudlo kanako, ug ako 
mipasalig sa pagsulti og mga pulong 
sa kalooy kasagaran ngadto sa akong 
gimahal nga kapikas ug mahitungod 
kaniya ug pagpahayag og pasalamat 
alang sa paagi nga ilang gituman ang 
ilang balaan ug magkauyon nga mga 
tahas. Ug ako mipasalig sa pagsunod 
sa proverbio nga “Ikaw mobayaw 
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pulong” (Marcos 4:14), o “ang pu-
long sa Dios” (Lucas 8:11)—ang mga 
pagtulun- an sa Agalon ug sa Iyang 
mga sulugoon.

Ang lain- laing mga yuta diin ang 
binhi gisabod nagrepresentar sa 
lain- laing mga paagi sa pagdawat ug 
pagsunod sa mga mortal niining mga 
pagtulun- an. Sa ingon ang binhi nga 
“nahulog sa daplin sa dalan” (Marcos 
4:4) wala makaabut sa mortal nga yuta 
diin kini posible unta nga motubo. 
Kini sama sa mga pagtulun- an nga 
gipresentar ngadto sa usa ka kasing-
kasing nga gahi o dili andam. Dili na 
ko mosulti pa og dugang bahin niini. 
Ang akong mensahe dunay kalabutan 
kanato kinsa mipasalig nga mahi-
mong sumusunod ni Kristo. Unsay 
atong buhaton sa mga pagtulun- an sa 
Manluluwas samtang padayon kitang 
nagpakabuhi?

Ang sambingay mahitungod sa 
magpupugas nagpasidaan nato sa 
mga kahimtang ug mga kinaiya nga 
makapugong ni bisan kinsa nga  
nakadawat sa binhi sa mensahe  
sa ebanghelyo nga makahatag og 
maayong ani.

Ni Elder Dallin H. Oaks
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Ang mga hilisgutan sa mga pakig-
pulong sa kinatibuk- ang kom-
perensya gisangun—dili pinaagi 

sa mortal nga awtoridad apan pinaagi 
sa mga pag- aghat sa Espiritu. Daghang 
hilisgutan naghisgut sa mortal nga 
kabalaka nga atong giambitan. Apan 
ingon nga si Jesus wala magtudlo un-
saon pagbuntog ang mortal nga mga 
hagit o politikanhong pagpanglupig 
sa Iyang panahon, Siya sa kasagaran 
modasig sa Iyang modernong mga 
sulugoon nga maghisgot kon unsay 
atong buhaton aron mausab ang atong 
kinabuhi sa pag- andam nga makabalik 
sa atong langitnong panimalay. Karong 
Pasko sa Pagkabanhaw gibati nako nga 
mohisgut kabahin sa bililhon ug walay 
katapusan nga pagtulun- an sa usa sa 
mga sambingay ni Jesus.

Ang sambingay sa magpupugas 
maoy usa sa gagmayng mga sambi-
ngay nga nareport diha sa tulo ka  
synoptic nga mga Ebanghelyo. Usa 
usab kini sa mas gagmayng mga 
sambingay nga gipasabut ni Jesus sa 
Iyang mga disipulo. Ang binhi nga 
gisabod mao “ang pulong mahitungod 
sa gingharian” (Mateo 13:19), “ang 

Ang Sambingay sa 
Magpupugas
Depende na sa matag usa kanato sa pagpahimutang sa atong mga 
prayoridad ug sa pagbuhat sa mga butang nga makahimo sa atong  
yuta nga maayo ug sa atong ani nga daghan.

kanako ug ako mobayaw kanimo,  
ug kita mosaka og dungan.”

Mouban ba kamo kanako sa pagti-
nguha sa panabang sa Espiritu Santo 
sa pagtudlo kanato unsaon nga kita 
makabayaw sa usag usa diha sa atong 
nagkauyon nga mga tahas isip may 
pakigsaad nga anak nga mga lalaki 
ug babaye sa atong langitnong mga 
ginikanan?

Nasayud ako nga pinaagi sa maka-
himong gahum sa Pag- ula ug sa atong 
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, 
makahimo kita niini. Nag- ampo ako 
nga ibutang nato ang atong pagsalig 
diha Kaniya sa pagtabang kanato nga 
matabangan ang usag usa nga mag-
puyo nga malipayon ug sa kahang-
turan dungan kita nga mosaka, sa 
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
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I. Kabatoan, Walay Gamut
Ang ubang binhi “nga diha mahulog 

sa kabatoan, diin dili daghan ang yuta; 
ug kini migitib dayon, sanglit kini wala 
may giladmon diha sa yuta: ug unya 
sa pagsubang sa adlaw, kini nalawos; 
ug kay wala may gamut, kini nalaya” 
(Marcos 4:5–6).

Si Jesus mipasabut nga kini nag-
hulagway niadtong “[kinsa], sa pagka-
dungog nila sa pulong, kini diha- diha 
ilang pagadawaton uban sa kalipay,” 
apan tungod kay sila “walay gamut 
diha sa ilang kaugalingon, . . . inig- abut 
sa kasakitan o pagpanglutos tungod 
sa pulong, sila mobiya dayon gikan sa 
pagtuo” (Marcos 4:16–17).

Unsa may hinungdan nga ang mga 
tigpaminaw “walay gamut diha sa 
ilang kaugalingon”? Kini ang kahim-
tang sa bag- ong mga miyembro nga 
makabig lamang sa mga misyonaryo 
o sa daghang makadani nga butang 
sa Simbahan o sa daghang dagko nga 
mga resulta sa pagkamiyembro sa 

Simbahan. Kon wala magamut diha 
sa pulong, sila dali nga mapukan ug 
mawala kon adunay oposisyon. Apan 
bisan kadtong nagdako sa Simbahan—
dugay na nga mga miyembro—ma-
himong ingon niana diin sila walay 
gamut diha sa ilang kaugalingon. Naka-
ila ko og pipila niini—mga miyembro 
nga walay lig- on ug malungtarong pag-
kakabig sa ebanghelyo ni Jesukristo. 
Kon kita wala makagamut diha sa mga 
pagtulun- an sa ebanghelyo ug kanu-
nayng magsunod sa mga pagtulun- an 
niini, bisan kinsa kanato makabaton og 
tig- a nga kasingkasing, nga kabatoan 
alang sa espirituhanong mga binhi.

Ang espirituhanong pagkaon gi-
kinahanglan alang sa espirituhanong 
pagkabuhi, ilabi na sa kalibutan nga 
nagpalayo sa pagtuo sa Dios ug sa 
unsay husto ug sayop. Sa panahon nga 
gidominar sa Internet, nga naghatag og 
mga mensahe nga makadaut sa pagtuo, 
kinahanglang magpaduol sa espiritu-
hanong kamatuoran aron malig- on ang 

atong pagtuo ug makagamut kita sa 
ebanghelyo.

Mga kabatan- onan, kon kana nga 
pagtulun- an daw malukpanon [general] 
kaayo, ania ang piho nga ehemplo. Kon 
ang sakrament gipaambit ug kamo nag- 
text o naghinunghungay o nagdula og 
mga video game o nagbuhat og bisan 
unsa nga makapugong nga madawat 
ninyo ang espirituhanong pagkaon, 
inyong gipahuyang ang inyong espiri-
tuhanong mga gamut ug nagpadulong 
ngadto sa kabatoan. Inyong gihimo ang 
inyong kaugalingon nga posible nga 
malaya kon kamo makasinati og pag-
kabulag, panghulga, o pagbiay- biay. Ug 
kana mahitabo usab sa mga hamtong.

Laing potensyal nga makadaut sa es-
pirituhanong mga gamut—gipaspasan 
pa sa kasamtangang teknolohiya—mao 
ang pagtan- aw sa gamay rang bahin sa 
ebanghelyo o sa Simbahan. Kining limi-
tadong panan- aw nagtutok sa partiku-
lar nga doktrina o naandang gibuhat o 
gihunahuna nga kakulangan sa usa ka 
lider ug mibaliwala sa daghang aspeto 
sa plano sa ebanghelyo ug sa mga bu-
nga sa ani niini sa personal ug sa dag-
han. Si Presidente Gordon B. Hinckley 
mihatag og klaro nga paghulagway 
sa usa ka aspeto niining pagtan- aw sa 
gamay rang bahin. Iyang gisultihan ang 
mga mitambong didto sa BYU kalabut 
sa politikanhong mga tigkomento nga 
“nagdilaab sa kasuko” sa bag- ong balita 
nianang higayuna. “Hanas kaayo silang 
misulti og masuk- anon ug makapain-
sulto nga mga butang. . . . Sigurado,” 
siya mitapos, “kini mao ang panahon 
ug dapit sa pagsulti og makapainsulto 
nga butang.” 1 Sa laing bahin, aron sigu-
radong makagamut sa ebanghelyo, kita 
kinahanglang dili magpasulabi ug dili 
mosaway sa uban ug kanunayng magti-
nguha alang sa mas lapad nga panglan-
taw sa talagsaong buhat sa Dios.

II. Mga Sampinit: Ang Kabalaka Dinhi sa 
Kalibutan ug ang Kalipay tungod sa mga 
Bahandi

Si Jesus mitudlo nga “may ubang 
mga binhi nga diha mahulog sa kasam-
pinitan, ug ang mga sampinit mitubo, 
ug milumos niini, ug wala kini maka-
pamunga” (Marcos 4:7). Siya mipasabut 
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nga kini “sila mao kadtong makadu-
ngog sa pulong, apan ang kabalaka 
dinhi sa kalibutan, ug ang kalipay 
tungod sa mga bahandi, ug ang kaibog 
alang sa ubang mga butang mosulod, 
ug magalumos sa pulong, ug kini dili 
makapamunga” (Marcos 4:18–19). 
Kini sigurado nga usa ka pasidaan nga 
angayang patalinghugan natong tanan.

Mamulong ko og una bahin sa kali-
pay tungod sa mga bahandi. Bisan asa 
kita sa atong espirituhanong panaw—
bisan unsa pa ang kahimtang sa atong 
pagkakabig—kitang tanan matintal 
niini. Kon ang mga kinaiya ug mga pra-
yoridad nakatutok sa pag- angkon, pag-
gamit, o pagpanag- iya og kabtangan, 
ato kanang gitawag og materyalismo. 
Daghan na kaayo ang nasulti ug nasulat 
bahin sa materyalismo nga gamay na 
lang ang angayang idugang niini.2 Kad-
tong nagtinguha sa gitawag og bahandi 
nga daw gisimba na nila kini nag- antus 
sa pagkamaliputon sa bahandi. Ang 
pagpanag- iya og katigayunan o dakong 
kinitaan dili timailhan sa pagdapig 
sa langit, ug ang pagkawala niini dili 
ebidensya sa dili pagdapig sa langit. 

Dihang gisultihan ni Jesus ang usa ka 
matinud- anong sumusunod nga maka-
panunod siya sa kinabuhing dayon kon 
iya lamang ihatag ang tanan nga anaa 
niya ngadto sa mga kabus (tan- awa sa 
Marcos 10:17–24), wala Niya ilha ang 
kadautan sa pagpanag- iya og mga 
bahandi apan ang kadautan sa kinaiya 
nianang sumusunod ngadto niini. Sama 
sa nahibaloan natong tanan, si Jesus mi-
dayeg sa maayong Samarianhon kinsa 
migamit sa samang salapi aron moser-
bisyo sa iyang isigkatawo nga gigamit 
ni Judas sa pagluib sa Manluluwas. Ang 
gamut sa tanang pagkadautan dili ang 
salapi apan ang pagkamahigugmaon sa 
salapi (tan- awa sa 1 Timoteo 6:10).

Ang Basahon ni Mormon naghis-
gut sa usa ka panahon sa dihang ang 
Simbahan sa Dios “misugod sa pag-
kapakyas sa iyang pag- uswag” (Alma 
4:10) tungod kay “ang mga katawhan 
sa simbahan misugod sa . . . pagpahi-
mutang sa ilang mga kasingkasing diha 
sa mga katigayunan ug diha sa kawang 
nga mga butang sa kalibutan” (Alma 
4:8). Bisan kinsa nga adunay kaabunda 
sa materyal nga mga butang anaa sa 

peligro nga espirituhanong “madani” 
sa mga bahandi ug ubang mga butang 
sa kalibutan.3 Tukma kana nga pasi-
una sa sunod nga mga pagtulun- an sa 
Manluluwas.

Ang labing maliputon nga mga sam-
pinit nga mopugong sa epekto sa pu-
long sa ebanghelyo sa atong kinabuhi 
mao ang kalibutanong mga pwersa nga 
gitawag ni Jesus nga “mga kabalaka ug 
mga bahandi ug mga kalipayan sa ki-
nabuhi” (Lucas 8:14). Daghan ra kaayo 
kini aron isaysay. Ang pipila ka mga 
ehemplo igo na.

Sa usa ka higayon si Jesus mibad-
long sa Iyang pangulo nga Apostol, 
miingon kang Pedro, “Maoy usa ka 
babag ikaw alang kanako: kay ang 
imong gikabanaan dili ang mga butang 
sa Dios, kondili ang mga butang sa 
mga tawo” (Mateo 16:23; tan- awa usab 
sa D&P 3:6–7; 58:39). Ang pagbanaan 
sa mga butang sa mga tawo nagpasa-
but nga pag- una sa mga kabalaka dinhi 
sa kalibutan kay sa mga butang sa Dios 
diha sa atong mga aksyon, mga pra-
yoridad, ug sa atong paghunahuna.

Mitahan kita sa “mga kalipayan sa 
kinabuhi” (1) kon kita maadik, nga 
mopaluya sa bililhong gasa sa Dios nga 
kabubut- on; (2) kon kita malingla sa 
ginagmayng pagbalda, nga mopalayo 
nato sa mga butang nga mahinungda-
non sa kahangturan; ug (3) kon kita 
dunay mentalidad nga kinahanglan 
kitang makaangkon [entitlement], nga 
mopaluya sa personal nga paglambo 
nga mopasarang nato alang sa ma-
hangturong kapalaran.

Mabuntog kita sa “mga kabalaka . . . 
dinhi sa kinabuhi” kon kita maparalisar 
tungod sa kabalaka sa umaabut, nga 
mopugong sa atong pagpadayon diha 
sa pagtuo, pagsalig sa Dios ug sa Iyang 
mga saad. Baynte singko ka tuig na ang 
milabay ang akong tinahud nga mag-
tutudlo sa BYU nga si Hugh W. Nibley 
namulong bahin sa mga peligro sa pag-
tahan ngadto sa mga kabalaka dinhi sa 
kalibutan. Gipangutana siya sa usa ka 
interbyu kon ang mga kahimtang sa 
kalibutan ug ang atong katungdanan 
sa pagpakatap sa ebanghelyo mihimo 
niining angayan sa pagtinguha sa pipila 
ka paagi nga “mousab sa unsay gihimo 
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nato sa Simbahan aron mohaum sa 
unsay gibuhat sa kalibutan.” 4

Ang iyang tubag: “Mao na kana ang 
tibuok istorya sa Simbahan, dili ba? 
Kinahanglan kang andam nga mopasilo 
dinhi, kinahanglan kang andam nga 
morisgo. Diha mosulod ang pagtuo. . . . 
Ang atong pasalig [commitment] anga-
yan gayud nga sulayan, lisud, dili prak-
tikal sa pamaagi niining kalibutana.” 5

Kining prayoridad sa ebanghelyo 
gimatud- an sa BYU campus pipila 
lang ka bulan ang milabay pinaagi sa 
usa ka tinahud nga lider sa Katoliko, 
si Charles J. Chaput, ang arsobispo sa 
Philadelphia. Namulong bahin sa “mga 
problema nga giambitan sa mga komu-
nidad sa mga LDS ug Katoliko,” sama 
sa “bahin sa kaminyoon ug pamilya, 
sa kinaiyahan sa atong sekswalidad, 
sa kabalaan sa kinabuhi sa tawo, ug sa 
kadinalian sa kagawasan sa relihiyon,” 
siya miingon niini:

“Gusto nakong ipasabut og usab ang 
kaimportante sa pagsunod gayud sa 
unsay atong giangkon nga gituohan. Ki-
nahanglan kana nga himoong prayori-
dad—dili lang diha sa atong kinabuhi 
sa personal ug sa pamilya apan diha 
sa atong mga simbahan, politikanhong 
mga pagpili, mga pakigsabut sa ne-
gosyo, pagtagad sa mga kabus; sa laing 
pagkasulti, sa tanan natong gibuhat.”

“Ingon ani kon nganong importante 
kana,” siya mipadayon. “Pagkat- on 
gikan sa kasinatian sa Katoliko. Kaming 
mga Katoliko nagtuo nga ang among 
katuyoan mao ang mahimong igpapa-
tubo [leaven] sa katilingban. Apan du-
nay pino nga linya tali sa pagkahimong 
igpapatubo diha sa katilingban, ug 
pagkahimong bahin sa katilingban.” 6

Ang pasidaan sa Manluluwas batok 
sa mga kabalaka dinhi sa kalibutan nga 
mopugong sa pulong sa Dios sa atong 
kinabuhi sigurado nga mohagit nato nga 
motutok sa atong mga prayoridad— 
nagpahimutang sa atong kasingkasing—
diha sa mga sugo sa Dios ug sa pagpa-
ngulo sa Iyang Simbahan.

Ang mga ehemplo sa Manlulu-
was makapahunahuna nato niini nga 
sambingay isip ang sambingay sa mga 
yuta. Ang kahaum sa yuta nagdepende 
sa kasingkasing sa matag usa kanato 

nga napaduol sa binhi sa ebanghelyo. 
Sa paghunahuna sa kaandam sa tawo 
sa espirituhanong pagtudlo, ang pipila 
ka kasingkasing gahi ug dili andam, 
ang uban tig- a kay wala kini gamita, ug 
ang uban napahimutang diha sa mga 
butang sa kalibutan.

III. Diha Mahulog sa Maayong Yuta ug  
Kini Namunga

Ang sambingay sa magpupugas 
natapos sa paghulagway sa Manlu-
luwas sa binhi nga “diha mahulog sa 
maayong yuta ug kini namunga” sa 
nagkadaiyang gidaghanon (Mateo 
13:8). Unsaon nato pag- andam sa atong 
kaugalingon nga mahimong ingon 
niana nga maayong yuta ug makabaton 
nianang maayong ani?

Si Jesus mipasabut nga “niadtong 
diha sa maayong yuta, kini mao kadto 
sila nga sa ilang pagkadungog sa pulong 
mosagup niini diha sa maminatud- on ug 
maayong kasingkasing, ug magapamu-
nga uban sa pailub” (Lucas 8:15). Kita 
adunay binhi sa pulong sa ebanghelyo. 
Depende na sa matag usa kanato sa 
pagpahimutang sa atong mga prayori-
dad ug sa pagbuhat sa mga butang nga 
makahimo sa atong yuta nga maayo ug 
sa atong ani nga daghan. Kinahanglan 
kitang magtinguha nga lig- ong maka-
gamut ug makabig sa ebanghelyo ni 
Jesukristo (tan- awa sa Mga Taga- Colosas 
2:6–7). Atong makab- ot kining pagkaka-
big pinaagi sa pag- ampo, pagbasa  
sa kasulatan, pagserbisyo, ug regular 
nga pag- ambit sa sakrament aron 
kanunay nga makabaton sa Iyang Es-
piritu uban kanato. Kinahanglan usab 
kitang magtinguha nianang dakong  

kausaban sa kasingkasing (tan- awa  
sa Alma 5:12–14) nga mohulip sa 
dautang mga tinguha ug hinakog nga 
mga kabalaka sa gugma sa Dios ug sa 
tinguha nga moserbisyo Kaniya ug sa 
Iyang mga anak.

Ako mopamatuod sa kamatuoran 
niining mga butanga, ug sa atong 
Manluluwas, nga si Jesukristo, kansang 
mga pagtulun- an nagtudlo sa dalan ug 
kansang Pag- ula mihimo niining tanan 
nga posible, sa pangalan ni Jesukristo, 
amen. ◼
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nga dili niya kaila nga miatiman kaniya. 
Si Sailor naluwas. Siya dayon gidala sa 
ospital ug giasikaso aron maayo.1

Si Sailor naluwas tungod kay siya 
nakakita og kahayag sa layo ug naning-
kamot nga makaabut didto—bisan pa 
sa mga kalibunan sa kabaryohan, sa 
grabing trahedya nga iyang giatubang, 
ug sa mga samad nga iyang naangkon. 
Lisud hunahunaon kon unsay gibuhat 
ni Sailor niadtong gabhiuna. Apan 
sigon sa atong nahibaloan nga iyang 
nakita nga ang kahayag sa layo nga ba-
lay makahatag og tsansa nga maluwas. 
Adunay paglaum. Siya nagmaisugon 
nga bisan unsa pa ka lisud sa iyang ka-
himtang, siya makakaplag og kaluwa-
san gumikan niana nga kahayag.

Pipila lang kanato makalahutay sa 
samang makalilisang nga kasinatian 
ni Sailor. Apan kitang tanan, sa usa ka 

Ni Elder L. Whitney Clayton
Sa Kapangulohan sa Seventy

Niadtong milabayng Enero, ang 
siyete anyos nga si Sailor Gutzler 
ug iyang pamilya misakay gikan 

sa Florida padulong sa Illinois sa priba-
dong eroplano. Ang amahan ni Sailor 
mao ang piloto. Sa pagsawop lang gyud 
sa adlaw, nagkaproblema ang makina 
sa eroplano ug nahagsa sa ngiob nga 
bungtod sa Kentucky, nabalintuwad 
sa lubak- lubak kaayo nga luna. Ang 
tanan namatay sa aksidente gawas 
kang Sailor. Ang iyang pulso nabali. 
Nagkasamad- samad siya ug nawala ang 
iyang sapatos. Ang temperatura naa 
sa 38 degrees Fahrenheit (3 degrees 
Celsius)—bugnaw, ulanon nga gabii sa 
tingtugnaw sa Kentucky—ug si Sailor 
nagsul- ob lang og short, T- shirt, ug usa 
ka medyas.

Nagpanawag siya sa iyang mama ug 
papa, apan walay mitubag. Nagmaisu-
gon gayud, siya milakaw nga nagtiniil 
sa kabaryohan nga nagpakitabang, 
miubog sa mga sapa, milabang sa mga 
kanal, ug wala mahadlok sa paglakaw 
tadlas sa mga tunukon nga kabuga-
ngan. Gikan sa ibabaw sa gamayng 
bungtod, si Sailor nakakita og suga nga 
naghayag sa layo, mga usa ka milya 
ang gilay- on. Nagkadagma- dagma sa 
kangitngit ug sa kalibunan padulong 
sa naghayag nga suga, siya nakaabut 
gyud sa panimalay sa buotan nga tawo 

Pagpili nga Motuo
Ang Manluluwas mihatag sa Iyang ebanghelyo isip kahayag sa paggiya 
niadtong nagpili nga motuo ug mosunod Kaniya.
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higayon o sa lain, mosinati og grabeng 
espiritwal ug emosyonal nga mga 
kalisdanan sa panaw. Nianang mga 
panahona, bisan unsa pa ka lisud o 
daw wala nay paglaum, kon ato kining 
pangitaon, kanunay nga anaa ang es-
pirituhanong kahayag nga nagbanwag 
kanato, naghatag kanato og paglaum 
nga maluwas ug mahupay. Kana nga 
nagsilaw nga kahayag naggikan sa 
Manluluwas sa tanang katawhan, kinsa 
mao ang Kahayag sa Kalibutan.

Ang paghunahuna og espiritwal nga 
kahayag lahi kaysa makakita sa pisikal 
nga kahayag. Ang pag- ila sa espirituha-
nong kahayag sa Manluluwas nagsu-
god sa atong kaandam nga motuo. Sa 
sinugdanan ang Dios nagmando nga 
kita magtinguha nga motuo. “Kon kamo 
mopukaw ug modasig sa inyong mga 
galamhan . . . ug pagbansay sa usa ka 
tipik sa hugot nga pagtuo,” si propetang 
Alma nagtudlo, “oo, bisan kamo kutob 
ra sa pagtinguha sa pagtuo, tugoti kini 
nga tinguha nga molihok diha kaninyo, 
gani hangtud kamo motuo sa paagi 
nga kamo makahatag og luna alang 
sa usa ka bahin sa mga pulong [sa 
Manluluwas].” 2

Ang panawagan ni Alma kanato 
nga motuo ug “[mohatag] og luna” 
sa pulong sa Manluluwas sa atong 
kasingkasing nagpahinumdom nga 
ang hugot nga pagtuo nagkinahanglan 
og personal nga pagpili ug paglihok. 
Kita “mopukaw ug modasig sa [atong] 
mga galamhan.” Kita mangayo sa dili 
pa kini ihatag; kita mangita sa dili pa 
nato makit- an; ug manuktok sa dili 
pa kita ablihan. Dayon kita gihatagan 
niining saad: “Kay ang matag usa nga 
mangayo, makadawat; ug siya nga ma-
ngita, makakaplag; ug ngadto kaniya 
nga motuktok, pagaablihan.” 3

Walay mas kinasingkasing nga 
hangyo kaysa gibuhat Mismo sa Man-
luluwas panahon sa Iyang yutan- ong 
pangalagad, dihang mihangyo Siya sa 
mga dili tumotuo:

“Kon ang akong gipamuhat dili man 
mga buhat sa akong Amahan, nan, 
ayaw kamo pagatuo kanako.

“Apan kon mao man kini, nan, 
bisan kon dili kamo motuo kanako, 
tuohi ninyo ang mga buhat: aron 

kamo mahibalo ug makasabut nga ang 
Amahan ania kanako ug ako anaa sa 
Amahan.” 4

Kada adlaw kitang tanan nag- 
atubang og pagsulay. Kini ang pagsulay 
sa atong kinabuhi: kita mopili ba nga 
motuo Kaniya ug motugot sa kahayag 
sa Iyang ebanghelyo nga maanaa nato, 
o modumili ba kita nga motuo ug mo-
insister nga mag- inusarang mobiyahe 
sa kangitngit? Ang Manluluwas mihatag 
sa Iyang ebanghelyo isip kahayag sa 
paggiya niadtong nagpili nga motuo  
ug mosunod Kaniya.

Human sa pagkahagsa, si Sailor 
may kapilian. Siya mahimong mopili 
nga magpabilin sa eroplano diha sa 
kangitngit, mag- inusara ug mahadlok. 
Apan taas pa ang kagabhion, ug nag-
kaanam og kabugnaw. Siya mipili nga 

mobuhat og lain. Si Sailor mikatkat  
sa bungtod, ug didto siya nakakita  
og kahayag.

Hinay- hinay, naningkamot siya nga 
maduol sa kahayag, kini nagkasa-
nag. Gihapon, may mga higayon nga 
dili niya kini makita. Tingali dili kini 
makita dihang siya anaa sa pangpang 
o nasalipdan sa mga kahoy o kasagbu-
tan, apan siya nagpadayon. Sa matag 
higayon nga makita niya ang kaha-
yag, si Sailor adunay ebidensya nga 
siya anaa sa hustong dalan. Wala siya 
hingpit masayud kon unsa kadto nga 
kahayag, apan iya kining giadto basi sa 
iyang nahibaloan, misalig ug naglaum 
nga makita niya pag- usab kon siya 
magpadayon sa hustong direksyon. Sa 
pagbuhat niini, mahimo niyang malu-
was ang iyang kinabuhi.



38 SESYON SA SABADO SA BUNTAG | ABRIL 4, 2015

Atong kinabuhi mahimong sama 
usab niana. May mga panahon nga kita 
nasakitan, gikapoy, ug kon ang atong 
kinabuhi ingon og lisud kaayo. May 
mga panahon nga dili kita makakita og 
kahayag sa kalangitan, ug kita gusto 
nang moundang. Kon kita andam nga 
motuo, nagtinguha nga motuo, nagpili 
nga motuo, dayon ang pagtulun- an ug 
ehemplo sa Manluluwas mogiya kanato 
sa dalan.

Pagpili nga Motuo
Sama sa gituohan ni Sailor nga siya 

makakaplag og kaluwasan nianang layo 
nga kahayag, kita mopili usab sa pag- 
abli sa atong kasingkasing sa sagradong 
reyalidad sa Manluluwas—sa Iyang ma-
hangturong kahayag ug makaalim nga 
kalooy. Ang mga propeta sa kasaysayan 
nagdasig kanato ug gani naghangyo 
kanato nga motuo ni Kristo. Ang ilang 
pagdasig nagpakita sa sukaranang 
kamatuoran: Dili kita pugson sa Dios 
nga motuo. Hinoon Siya nagdapit nato 
nga motuo pinaagi sa pagpadala og 
buhing mga propeta ug mga apostoles 
sa pagtudlo nato, pinaagi sa mga kasu-
latan, ug pag- agni nato pinaagi sa Iyang 
Espiritu. Kita gyud ang angay mopili 
nga mohangup niana nga espirituha-
nong mga pagdapit, mopili gamit atong 
balatian sa espirituhanong kahayag diin 
Siya nagtawag kanato. Ang desisyon 
nga motuo mao ang pinakaimportan-
ting pagpili nga atong himoon. Kini 
naghulma sa tanan natong desisyon.

Ang Dios dili mamugos nato nga 
motuo sama nga Siya dili mamugos 
nato nga mosunod sa mga kasugoan, 
bisan sa kahingpit sa Iyang tinguha sa 
pagpanalangin nato. Apan ang Iyang 
panawagan nga motuo Kaniya—pag-
bansay nianang tipik sa pagtuo ug 
mohatag og luna sa Iyang mga pu-
long—magamit gihapon karon. Sama 
sa giingon sa Manluluwas, “Ako mag-
pamatuod nga ang Amahan nagsugo sa 
tanang mga tawo, bisan diin nga dapit, 
sa paghinulsol ug pagtuo kanako.” 5

Ang gituohan ug ang pagpamatuod 
ug ang hugot nga pagtuo aktibo nga 
mga baruganan. Dili kini basta lang 
moabut kanato. Ang gituohan usa ka 
butang nga atong gipili—lauman nato 
kini, lihukon nato kini, ug sakripisyu-
han nato kini. Dili sulagma nga kita 
motuo sa Manluluwas ug sa Iyang 
ebanghelyo kay sa kita sulagmang 
nag- ampo o nagbayad sa ikapulo.  
Kita aktibong mopili nga motuo,  
sama nga kita mopili nga mosunod  
sa ubang mga sugo.

Gamita ang Inyong Gituohan
Si Sailor wala masayud sa sinugda-

nan kon ang iyang gibuhat samtang 
naningkamot mosalir ba gyud. Siya 
nawala ug naangol; ngitngit kadto 
ug bugnaw. Apan siya nagpalayo 
sa nahagsaan ug naningkamot nga 
maluwas, nagkamang ug nangapangos 
hangtud iyang nakita ang kahayag sa 
layo. Sa dihang iya kining nakita, siya 

naningkamot padulong niini, naghi-
numdom sa iyang nakita.

Kita usab kinahanglang molaum 
aron kita makakaplag og espiritu-
hanong kahayag pinaagi sa pagha-
ngop sa gituohan imbis nga mopili 
sa pagduhaduha. Ang atong mga 
lihok mao ang ebidensya sa atong 
gituohan ug mahimong elemento sa 
atong hugot nga pagtuo. Kita nagpili 
nga motuo kon kita nag- ampo ug 
kon kita nagbasa sa kasulatan. Kita 
nagpili nga motuo kon kita nagpu-
asa, kon kita nagbalaan sa adlawng 
Igpapahulay, kon kita mosimba diha 
sa templo. Kita nagpili nga motuo kon 
kita nabunyagan ug kon kita moambit 
sa sakrament. Kita nagpili nga motuo 
kon kita naghinulsol ug nagtinguha 
og balaanong pagpasaylo ug makaayo 
nga gugma.

Ayaw Gayud Paghunong
Usahay ang paglambo sa espiritu-

hanong mga butang mahimong hinay 
o maputol- putol. Usahay kita mobati 
nga nawad- an og pagsalig, nga kita 
masayop, o ang atong paningkamot 
nga makakaplag sa Manluluwas wala 
moepekto. Kon kamo mibati niini, 
palihug ayaw paghunong—ayaw gyud. 
Padayon nga motuo Kaniya ug sa Iyang 
ebanghelyo ug sa Simbahan. Ipahiuyon 
ang inyong mga lihok sa gituohan. 
Nianang mga higayuna kon moawop 
ang kahayag sa inyong pagtuo, himoa 
nga ang inyong paglaum alang sa 
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ug pamilya didto sa Vatican sa Rome, 
Italy. Nanambong ang mga relihiyu-
song representante gikan sa 14 ka 
lain- laing mga tinuohan ug unom sa 
pito ka mga kontinente, diin ang tanan 
gidapit sa pagpahayag sa ilang mga 
pagtuo sa unsay nahitabo sa pamilya 
sa kalibutan karon.

Si Pope Francis miabli sa unang 
sesyon sa assembly niini nga pamaha-
yag: “Nagpuyo kita karon sa kultura nga 
temporaryo, diin nagkadaghan ang mga 
tawo nga wala na motan- aw sa kamin-
yoon isip pangpubliko nga pasalig. Kini 
nga kausaban sa pamatasan ug moral 
gidepensahan kanunay isip pagpahayag 
sa kagawasan, apan sa pagkatinuod 
nagdala kini og espiritwal ug materyal 
nga kalaglagan ngadto sa dili maihap 
nga katawhan, labi na sa labing kabus 
ug mahuyang. . . . Sila kanunay ang 
labing mag- antus niini nga krisis.” 1

Nagpasabut sa nagtubo nga hene-
rasyon, siya miingon nga importante 

By Elder L. Tom Perry
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Niadtong Nobyembre, gida-
pit ako—uban ni Presidente 
Henry B. Eyring ug Bishop 

Gérald Caussé—sa pagtambong og 
colloquium kabahin sa kaminyoon 

Nganong ang 
Kaminyoon ug  
Pamilya Importante— 
Bisan Asa sa Kalibutan
Ang pamilya mao ang sentro sa kinabuhi ug mao ang yawe  
sa mahangturong kalipay.

gugma ug grasya sa Manluluwas, nga 
anaa sa Iyang ebanghelyo ug Simba-
han, mobuntog sa inyong pagduha- 
duha. Mosaad ko nga Siya andam nga 
modawat ninyo. Moabut ang panahon 
nga inyong makita nga nahimo ninyo 
ang pinakamaayong pagpili. Ang in-
yong maisugong desisyon nga motuo 
Kaniya mopanalangin kaninyo sa 
walay sukod ug sa kahangturan.

Mga Panalangin sa Pagtuo
Akong gibati ang gugma sa 

Manluluwas sa akong kinabuhi. Ako 
Siyang gipangita panahon sa akong 
kalisud, ug Iya ko nga gitabangan 
uban sa Iyang makaayo nga kaha-
yag. Usa sa dakong kalipay sa akong 
kinabuhi mao ang pagbiyahe uban 
sa akong asawa, nga si Kathy, aron 
makighimamat sa mga miyembro sa 
tibuok kalibutan. Kining talagsaong 
pakighimamat nagtudlo nako kaba-
hin sa gugma sa Dios alang sa Iyang 
mga anak. Kini nagpakita nako sa 
mahangturong potensyal sa kalipay 
nga mahimong panalangin niad-
tong nagpili nga mosunod sa mga 
pagtulun- an ni Ginoong Jesukristo. 
Akong nakat- unan nga ang pagtuo 
Kaniya ug sa Iyang makaluwas nga 
gahum mao ang tinuod nga dalan sa 
“kalinaw niini nga kalibutan, ug ki-
nabuhi nga dayon diha sa kalibutan 
nga umaabut.” 6

Mopamatuod ko nga si Jesukristo 
mao ang tinubdan sa kahayag ug 
paglaum natong tanan. Nag- ampo ko 
nga unta kitang tanan mopili sa pag-
tuo Kaniya. Sa pangalan ni Jesukristo, 
Amen. ◼
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nga “dili sila modawat sa makahilo 
nga [panghunahuna] nga kini ki-
nahanglang temporaryo lang, apan 
mahimong mga rebolusyunaryo uban 
sa kaisug nga magtinguha og tinuod 
ug malungtarong gugma, mobatok sa 
unsay komon nga sumbanan”; kina-
hanglang mahimo kini.2

Gisundan kini sa tulo ka adlaw nga 
mga presentasyon ug diskusyon sa 
relihiyusong mga lider kabahin sa ka-
minyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka 
babaye. Samtang naminaw ko sa lain- 
laing matang sa mga relihiyusong lider 
sa tibuok kalibutan, nakadungog ko 
nila nga nagkauyon ug nagsuportahay 
sa mga pagtuo sa usag usa kabahin sa 
kabalaan sa institusyon sa kaminyoon 
ug sa kaimportante sa mga pamilya isip 
sukaranang yunit sa katilingban. Kus-
ganon nakong gibati ang pagkasusama 
ug pagkahiusa uban kanila.

Daghan ang nakakita ug mipadayag 
niining pagkahiusa, ug gibuhat nila 
kini sa lain- laing paagi. Usa sa akong 
paborito mao ang pagkutlo sa usa ka 
Muslim nga iskolar og duha ka mga 
paragraph gikan sa kaugalingon natong 
pamahayag kabahin sa pamilya.

Atol sa colloquium, nakaobserbar 
ko nga kon ang lain- laing mga tinu-
ohan ug denominasyon ug relihiyon 
nagkahiusa sa kaminyoon ug pamilya, 
nagkahiusa usab sila sa mga mithi ug 
kamaunungon ug pasalig nga natural 
nga kaabin sa mga yunit sa pamilya. 
Talagsaon nako nga makita giunsa ang 
kaminyoon ug mga prayoridad nga 
nasentro sa pamilya mas milabaw kay 
sa politikanhon, ekonomikanhon, ug 
relihiyusong kalahian. Kon kabahin na 
sa gugma ngadto sa kapikas ug mga 
paglaum, kabalaka, ug mga pangandoy 

alang sa atong mga anak, kitang tanan 
managsama.

Maanindot nga maanaa sa mga mi-
ting uban sa mga tigpresenta gikan sa 
tibuok kalibutan diin nagpahayag sila 
sa ilang mga pagbati sa kaimportante 
sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug 
usa ka babaye. Ang matag pagpamu-
long nila gisundan og mga pagpama-
tuod gikan sa ubang relihiyusong mga 
lider. Si Presidente Henry B. Eyring 
mihatag sa katapusang pagpamatuod 
sa colloquium. Mihatag siya og gam-
hanang pagsaksi sa katahum sa usa 
ka mapasaligon nga kaminyoon ug sa 
atong pagtuo sa gisaad nga panalangin 
sa mahangturong mga pamilya.

Ang pagpamatuod ni Presidente 
Eyring usa ka haum nga panapos niad-
tong tulo ka espesyal nga mga adlaw.

Karon, tingali mangutana mo, 
“Kon ang kadaghanan mibati og 

pagkasusama sa prayoridad ug mga 
tinuohan kabahin sa pamilya, kon kana 
tanang mga tinuohan ug relihiyon nag-
kauyon unsa gayud ang kaminyoon, 
ug kon silang tanan nagkauyon sa bili 
sa mga panimalay ug mga relasyon sa 
pamilya, nan unsa may nakalahi nato? 

Sa unsang paagi nga Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw maila ug malahi gikan sa 
tibuok kalibutan?”

Kini ang tubag: samtang nindot 
tan- awon ug bation nga daghan kita 
og pagkasusama sa kalibutan kabahin 
sa atong mga pamilya, kita lamang ang 
adunay mahangturong panglantaw sa 
gipahiuli nga ebanghelyo.

Ang pagpasabut sa gipahiuli nga 
ebanghelyo kabahin sa kaminyoon 
ug pamilya dako ug importante kaayo 
nga kinahanglang hatagan gayud og 
gibug- aton: gihimo nato kining hilis-
gutan nga mahangturon! Gidala nato 
ang pasalig ug kabalaan sa kaminyoon 
ngadto sa mas taas nga lebel tungod 
sa atong pagtuo ug pagsabut nga ang 
mga pamilya anaa na sa wala pa ang 
kalibutan ug nga kini magpadayon sa 
kahangturan.

Colloquium sa kaminyoon ug pamilya, Siyudad sa Vatican
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Kini nga doktrina gitudlo sa yano, 
kusganon, ug nindot nga paagi sa mga 
pulong ni Ruth Gardner sa kanta sa 
Primary nga “Mga Pamilya Mahimong 
Manag- uban sa Kahangturan.” Hunong 
kadali ug hunahunaa ang mga bata 
sa Primary sa tibuok kalibutan nga 
nagkanta niini nga mga pulong sa ilang 
kaugalingong pinulongan, nga kusog 
kaayo, uban sa kadasig nga ang gugma 
lang sa pamilya ang makamugna:

Ang pamilya mahimong magkauban 
sa kahangturan.

Sa plano sa Amahan.
Ang akong pamilya gusto kong 

kauban,
Ug ako Iyang gitudloan.3

Ang kinatibuk- ang pagtulun- an sa 
gipahiuli nga ebanghelyo nasentro sa 
mga pamilya ug sa bag- o ug walay 
katapusang pakigsaad sa kaminyoon. 
Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagtuo 
kita sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa 
yuta diin nagpuyo kita nga literal nga 
espirituhanong mga anak sa Dios nga 
atong Langitnong Amahan. Nagtuo kita 
nga kita sa kanhi, ug gihapon sa karon, 
mga miyembro sa Iyang pamilya.

Nagtuo kita nga ang relasyon sa 
kaminyoon ug pamilya magpadayon 
lapas sa lubnganan—nga ang kamin-
yoon nga gipahigayon niadtong adunay 
tukma nga awtoridad diha sa Iyang 
mga templo magpadayon nga balido 
sa kalibutan nga moabut. Ang atong 
mga seremonya sa kaminyoon nag-
wagtang sa mga pulong nga “hangtud 
bulagon kita sa kamatayon” ug gipu-
lihan sa “alang sa karon ug sa tanang 
kahangturan.”

Nagtuo usab kita nga ang lig- on 
ug tradisyunal nga mga pamilya dili 
lamang ang sukaranang mga yunit sa 
lig- ong katilingban, lig- ong ekonomiya, 
ug lig- ong kultura sa mga mithi—apan 
usab maoy sukaranang mga yunit sa 
kahangturan ug sa gingharian ug gob-
yerno sa Dios.

Nagtuo kita nga ang organisasyon 
ug gobyerno sa langit tukuron diha 
sa mga pamilya ug gipalapdang mga 
pamilya.

Tungod sa atong pagtuo nga ang 
mga kaminyoon ug pamilya mahang-
turon, isip simbahan, gusto natong 
mahimong lider ug partisipante sa 
mga kalihokan sa tibuok kalibutan 
aron sa paglig- on niini. Nasayud kita 
nga dili lang kadtong aktibo sa reli-
hiyon ang adunay komon nga mga 
mithi ug prayoridad sa malungtarong 
kaminyoon ug lig- ong mga relasyon sa 
pamilya. Daghan kaayo sa mga tawo 
ang nakahukom nga ang mapasaligon 
nga kaminyoon ug estilo sa kinabuhi sa 
pamilya mao ang labing mabuut, labing 
ekonomikanhon, ug labing malipayong 
paagi sa pagpuyo.

Wala pay nakahunahuna og mas 
maayong paagi sa pagpadako sa mo-
sunod nga henerasyon kay sa usa ka 
panimalay sa minyo nga mga ginikanan 
uban sa mga anak.

Nganong kinahanglang importante 
ang kaminyoon ug pamilya—bisan asa? 
Mga pagsuhid sa opinyon sa publiko 
nagpakita nga ang kaminyoon mao 
gihapon ang mithi ug paglaum sa ka-
daghanan sa matag grupo sa nagkalain- 
laing mga edad—bisan sa milenyal 
nga henerasyon, diin daghan kita og 
nadungog kabahin sa pagpabiling dili 
minyo, personal nga kagawasan, ug 

pakigpuyo imbis nga magminyo. Ang 
tinuod mao nga daghang katawhan sa 
tibuok kalibutan gusto gihapon nga 
makabaton og anak ug magmugna og 
lig- ong mga pamilya.

Sa higayon nga makasal kita ug 
aduna nay mga anak, ang tinuod nga 
pagkasusama tali sa tanang katawhan 
mas mahimong klaro. Isip “katawhan 
nga nagtuo sa pamilya”—bisan asa 
man kita nagpuyo o unsa pa man ang 
atong mga gituohan—duna kitay su-
sama nga mga panglimbasug, mga pag- 
adjust, ug susama nga mga paglaum, 
kabalaka, ug mga pangandoy alang sa 
atong mga anak.

Sama sa gisulti sa New York Times 
nga kolumnista nga si David Brooks: 
“Dili momaayo ang kinabuhi sa mga 
tawo kon hatagan og hingpit nga 
personal nga kagawasan sa pagbuhat 
sa ilang gusto. Mas momaayo ang ilang 
kinabuhi kon sila adunay gihimo nga 
mga pasalig nga mas taas og prayori-
dad kay sa ilang personal nga pagpili—
mga pasalig ngadto sa pamilya, Dios, 
trabaho ug nasud.” 4

Usa ka problema mao ang media 
ug kalingawan sa tibuok kalibutan nga 
wala maghulagway sa mga prayoridad 
ug mga mithi sa kadaghanan. Sa bisan 
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unsang rason, daghan kaayo sa atong 
telebisyon, sine, musika, ug Internet 
nagpakita sa sitwasyon diin ang pipila 
nagpakaaron-ingnon nga maoy gusto 
sa kadaghanan. Ang pagka- imoral ug 
kakulang sa moral, gikan sa sobra ka 
bayolente ngadto sa lingaw- lingaw 
nga pakighilawas, maoy gipakita nga 
normal ug maoy hinungdan nga ang 
adunay tradisyunal nga moral nga mga 
sumbanan mobati nga wala na kita sa 
panahon o kinaraan. Sa kalibutan nga 
na- impluwensya sa Internet ug ubang 
media, lisud kaayo magpadako og res-
ponsabling mga anak ug sa paghimo 
sa mga kaminyoon ug mga pamilya 
nga pabiling magkauban.

Bisan pa sa daw gisugyot sa lain- 
laing matang sa media ug ubang 
kalingawan, ug bisan pa sa pagkunhod 
sa tinguha sa pipila kabahin sa kamin-
yoon ug pamilya, ang kadaghanan sa 
katawhan nagtuo gihapon nga ang 
kaminyoon kinahanglang tali sa usa ka 
lalaki ug usa ka babaye. Nagtuo sila sa 
kamatinuuron sulod sa kaminyoon, ug 
sa mga panumpa sa kaminyoon nga “sa 
kasakit ug kabaskog sa panglawas” ug 

“hangtud bulagon kita sa kamatayon.”
Kinahanglang pahinumduman nato 

panagsa ang atong kaugalingon, sama 
nga ako napahinumduman didto sa 
Roma, sa makasiguro ug makahupay 
nga kamatuoran nga ang kaminyoon ug  
pamilya mao gihapon ang tinguha ug  
mithi sa kadaghanan sa katawhan  
ug nga wala kita mag- inusara niana nga 
mga pagtuo. Mas lisud karon ang pag-
pangita og balanse tali sa panarbaho, 
mga pamilya, ug personal nga mga 
panginahanglan. Isip simbahan, gusto 
nato nga motabang kutob sa mahimo 
sa pagmugna ug pagsuporta og lig- on 
nga mga kaminyoon ug pamilya.

Kana ang rason nga ang Simba-
han aktibong miapil ug nangulo sa 
lain- laing panaghugpong ug ekome-
nikanhong paningkamot sa paglig- on 
sa pamilya. Kana ang rason nga atong 
gipakigbahin sa media ug sa social me-
dia ang atong mga mithi nga nakatutok 
sa pamilya. Kana ang rason nga atong 
gipakigbahin ang atong mga rekord sa 
genealogy ug pamilya sa tanang nasud.

Gusto natong madungog ang 
atong tingog batok sa tanang mga 

panglimbong ug alternatibong estilo sa 
kinabuhi nga nagtinguhang moilis sa 
organisasyon sa pamilya nga giestablisar 
mismo sa Dios. Gusto usab natong ma-
dungog ang atong tingog sa pagsuporta 
sa kalipay ug katagbawan nga anaa sa 
tradisyunal nga mga pamilya. Kinahang-
lang ipadayon nato ang pagpadungog 
niana nga tingog sa tibuok kalibutan sa 
pagpadayag nganong ang kaminyoon 
ug pamilya importante kaayo, ug nga-
nong kanunay kining importante.

Mga kaigsoonan, ang gipahiuli nga 
ebanghelyo nasentro sa kaminyoon ug 
pamilya. Diha usab sa kaminyoon ug 
pamilya diin labing magkahiusa kita sa 
ubang mga tinuohan. Diha sa kamin-
yoon ug pamilya diin atong makita 
ang atong labing dakong pagkasusama 
sa kalibutan. Diha sa kaminyoon ug 
pamilya ang labing dakong oportuni-
dad sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga 
mahimong ehemplo sa tanan.

Tapuson nako pinaagi sa pagsaksi 
(ug ang akong siyam ka dekada ning 
kalibutan naghimo nakong takus nga 
mosulti niini) nga sa nagkatigulang na 
ko, mas nakaamgo ko nga ang pamilya 
mao ang sentro sa kinabuhi ug mao 
ang yawe sa mahangturong kalipay.

Magpasalamat ko alang sa akong 
asawa, mga anak, mga apo ug mga apo 
sa tuhod, ug sa tanan nakong mga ig- 
agaw ug mga in- laws ug kaparyentihan 
nga naghimo sa akong kinabuhi nga 
buhong ug, oo, mahangturon. Niining 
mahangturong kamatuoran akong 
ihatag ang akong labing kusganon ug 
sagradong pagsaksi pinaagi sa panga-
lan ni Jesukristo, amen. ◼
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Si bisan kinsa nga mosupak mahi-
mong mopakita niini.

Salamat. Ang pagbotar narekord.
Gisugyot nga atong paluyohan ang 

mga magtatambag sa Unang Kapangu-
lohan ug ang Napulog Duha ka mga 
Apostoles isip mga propeta, mana-
lagna, ug tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug  
ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa  
samang paagi.

Ang pagbotar narekord.
Gisugyot nga atong i- release ang 

mosunod nga mga Area Seventies,  
sugod sa Mayo 1, 2015: Juan C. 
Avila, Philip K. Bussey, René J. 
Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. 
Christensen, Samuel W. Clark, 
Rogério G. R. Cruz, George R. 
Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. 
Fingerle, Craig G. Fisher, Jerryl L. 
Garns, M. Keith Giddens, Allen D. 
Haynie, Jui Chang Juan, George M. 
Keele, Von G. Keetch, Katsumi Kusume, 
German Laboriel, J. Christopher 
Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. 
Marchenko, Peter F. Meurs, T. Jackson 
Mkhabela, Hugo Montoya, Valentín F. 
Nuñez, Hee Keun Oh, Jeffery E. Olson, 
R. Ingvar Olsson, Norbert K. Ounleu, 
Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, 
Cesar A. Perez Jr., Michael J. Reall, 
Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, 
Walter C. Selden, Mozart B. Soares, 

Ang pagbotar narekord.
Gisugyot nga atong paluyohan si 

Boyd Kenneth Packer isip Presidente  
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles ug ang mosunod isip mga 
sakop niana nga korum: Boyd K.  
Packer, L. Tom Perry, Russell M.  
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell  
Ballard, Richard G. Scott, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A.  
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, ug Neil L. Andersen.

Kadtong uyon, palihug  
ipakita kini.

Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Mga kaigsoonan, gisugyot nga 
atong paluyohan si Thomas 
Spencer Monson isip propeta, 

manalagna, ug tigpadayag ug Presi-
dente sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; 
si Henry Bennion Eyring isip Unang 
Magtatambag sa Unang Kapangulo-
han; ug si Dieter Friedrich Uchtdorf 
isip Ikaduhang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon ipakita kini.
Kadtong supak, kon aduna, mahi-

mong mopakita niini.

Ang Pagpaluyo sa mga 
Opisyales sa Simbahan

Sesyon sa Sabado sa Hapon | Abril 4, 2015
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Carlos Solis, Norland Souza, Vern P. 
Stanfill, T. Marama Tarati, Kouzou 
Tashiro, Ruben D. Torres, Omar 
Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, 
Gerardo J. Wilhelm, ug Jim L. Wright.

Kadtong kinsa moapil kanamo sa 
pagpadayag og pasalamat sa ilang 
maayo kaayo nga pagserbisyo palihug 
ipakita kini.

Gisugyot nga atong i- release uban 
sa kinasingkasing nga pasalamat sila 
Brother David L. Beck, Larry M.  
Gibson, ug Randall L. Ridd isip 
kinatibuk- ang kapangulohan sa 
Young Men. I- release usab nato ang 
tanang miyembro sa Young Men  
general board.

Niining higayuna i- release usab  
nato si Sister Jean A. Stevens isip 
unang magtatambag sa kinatibuk- ang 

kapangulohan sa Primary ug Sister 
Cheryl A. Esplin isip ikaduhang magta-
tambag sa kinatibuk- ang kapangulohan 
sa Primary.

Ang tanan nga moapil namo sa  
pagpasalamat niini nga mga kaigsoo-
nan sa ilang talagsaong pagserbisyo  
ug debosyon, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan isip 
bag- ong mga miyembro sa Unang 
Korum sa Seventy sila si Kim B. Clark, 
Von G. Keetch, Allen D. Haynie, Hugo 
Montoya, ug Vern P. Stanfill.

Ang tanang uyon, palihug  
ipakita kini.

Ang dili uyon, sa samang paagi.
Gisugyot nga atong paluyohan 

ang mosunod isip bag- ong mga Area 
Seventy: Nelson Ardila, Jose M. Batalla, 
Lawrence P. Blunck, Bradford C. 

Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis 
Carboni, Armando Carreón, S. Marc 
Clay Jr., Z. Dominique Dekaye, 
Osvaldo R. Dias, Michael M. Dudley, 
Mark P. Durham, James E. Evanson, 
Paschoal F. Fortunato, Patricio M. 
Giuffra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, 
Paul F. Hintze, J. K. Chukwuemeka 
Igwe, Seung Hoon Koo, Ming- Shun 
Kuan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lezano, 
Joel Martinez, J. Vaun McArthur, 
Kyle S. McKay, Helamán Montejo, 
A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, 
Norman R. Nemrow, S. Mark Palmer, 
Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, 
Steven M. Petersen, Wolfgang Pilz, 
Jay D. Pimentel, John C. Pingree Jr., 
Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz, 
K. David Scott, Paul H. Sinclair, 
Benjamin T. Sinjoux, Rulon F. Stacey, 
David L. Stapleton, Karl M. Tilleman, 
William R. Titera, Seiji Tokuzawa, 
Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan 
Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. 
Wilde, ug Robert K. William.

Ang tanang uyon, palihug  
ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.
Gisugyot nga atong paluyohan 

si Cheryl A. Esplin nga moserbisyo 
karon isip unang magtatambag sa 
kinatibuk- ang kapangulohan sa Pri-
mary ug Mary R. Durham nga moser-
bisyo isip ikaduhang magtatambag.

Gisugyot usab nga atong paluyo-
han si Brother Stephen W. Owen isip 
kinatibuk- ang presidente sa Young 
Men, uban ni Douglas Dee Holmes isip 
unang magtatambag ug Monte Joseph 
Brough isip ikaduhang magtatambag.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.
Si bisan kinsa nga supak  

ipakita kini.
Presidente Monson, ang pagbotar 

narekord. Giimbitar namo kadtong 
misupak sa bisan hain sa gisugyot sa 
pagkontak sa ilang mga presidente 
sa stake. Mga kaigsoonan, salamat sa 
inyong hugot nga pagtuo ug mga pag- 
ampo alang sa mga lider sa Simbahan.

Imbitaron nato ang bag- ong mga 
General Authorities ug ang bag- ong 
mga miyembro sa general auxiliary 
presidency sa paglingkod karon sa 
ilang mga lingkuranan sa atubangan. ◼
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mga amot nga nadawat, mga galastu-
han nga nahimo, ug sa pagbantay sa 
mga kabtangan sa Simbahan.

Base sa mga pag- audit nga gihimo, 
ang Church Auditing Department 
nagtuo nga, ang tanang mga materyal 
nga butang, mga amot nga nadawat, 
mga paggasto nga gihimo, ug mga 
kabtangan sa Simbahan alang sa tuig 
2014 narekord ug nadumala sumala sa 
giaprubahan nga mga badyet, mga po-
lisiya ug mga pamaagi sa accounting 
sa Simbahan. Ang Simbahan nagsu-
nod sa mga pagtulun- an nga gitudlo 
ngadto sa mga miyembro niini sa 
pagpuyo sumala sa badyet, paglikay sa 
utang, ug pagtigum batok sa panahon 
sa panginahanglan.

Matinahurong gisumiter,
Church Auditing Department
Kevin R. Jergensen
Tigdumalang Direktor ◼

Minahal nga mga Kaigsoonan: 
Sumala sa gisulti sa pagpada-
yag sa seksyon 120 sa Dok-

trina ug mga Pakigsaad, ang Konseho 
sa Paggasto sa Ikapulo—gilangkuban 
sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug 
sa Presiding Bishopric—nagtugot sa 
paggasto sa mga pundo sa Simbahan. 
Ang mga departamento sa Simbahan 
mogasto sa mga pundo nga pinasu-
bay sa giaprubahan nga mga badyet, 
mga polisiya ug mga pamaagi sa 
Simbahan.

Ang Church Auditing Department, 
nga gilangkuban sa mga propesyo-
nal nga dunay mga kredensyal ug 
independente sa tanang ubang mga 
departamento sa Simbahan, dunay res-
ponsibilidad sa pagpahigayon og mga 
audit alang sa katuyoan sa paghatag og 
resonable nga kasiguroan kabahin sa 

Report sa Church Auditing 
Department, 2014
Gipresentar ni Kevin R. Jergensen
Tigdumalang Direktor, Church Auditing Department

Ngadto sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo  
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Estatistikan-
hong Report, 
2014
Gipresentar ni Brook P. Hales
Secretary sa Unang Kapangulohan

Ang First Presidency miisyu  
sa mosunod nga statistical  
report sa Simbahan kutob  

Disyembre 31, 2014.

Mga Yunit sa Simbahan
Mga Stake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,114
Mga Misyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Mga District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Mga Ward ug mga Branch  . . . . . . . . 29,621

Mga Miyembro sa Simbahan 
Total nga mga miyembro . . . . . . 15,372,337
Bag- ong mga bata nga anaa  
sa rekord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,409
Mga Kinabig nga Nabunyagan . . . . 296,803

Mga Misyonaryo 
Full- Time nga mga Misyonaryo  . . . . 85,147
Mga Church- Service Missionary . . . 30,404

Mga Templo 
Mga templo nga gipahinungod sa 2014: 
(Fort Lauderdale Florida,  
Gilbert Arizona, ug Phoenix Arizona) . . . . 3
Mga templo nga gipahinungod  
og usab (Ogden Utah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mga Templo nga Gigamit sa  
Katapusan sa Tuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
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ug ang mga kasingkasing sa tawo  
mopakyas kanila” (D&P 45:26).

Ang akong tuyo mao ang paghu-
lagway kon unsaon pagwagtang sa 
kahadlok pinaagi sa hustong kahibalo 
ug hugot nga pagtuo diha ni Ginoong 
Jesukristo. Nag- ampo ako sa tinuoray 
nga ang Espiritu Santo mopanalangin sa 
matag usa kanato samtang atong konsi-
derahon kining importanting hilisgutan.

Tawhanong Kahadlok
Sa pagkadungog sa tingog sa Dios 

human mokaon sa gidili nga bunga, 
mitago si Adan ug si Eva sa Tanaman 
sa Eden. Ang Dios mitawag ni Adan 
ug nangutana, “Hain ka? Ug [mitubag 
si Adan], Hingdunggan ko ang imong 
tingog . . . , ug nahadlok ako” (Genesis 
3:9–10). Makita, nga ang usa sa unang 
mga epekto sa Pagkapukan ni Adan ug 
ni Eva mao ang pagsinati og kahadlok. 
Kining gamhanang emosyon usa ka 
importanting elemento sa atong mortal 
nga pagkabuhi.

Usa ka ehemplo gikan sa Basahon 
ni Mormon gipunting sa gahum bahin 
sa kahibalo sa Ginoo (tan- awa sa 
2 Ped ro 1:2–8; Alma 23:5–6) sa pag-
wagtang sa kahadlok ug paghatag og 
kalinaw samtang atong giatubang ang 
dakong kalisdanan.

Sa yuta sa Helam, ang katawhan ni 
Alma nangahadlok sa nagsingabut nga 
kasundalohan sa Lamanite.

“Apan si Alma miduol ug mibarug 
taliwala kanila, ug nag- awhag kanila 
nga sila kinahanglan nga dili mahadlok, 

ug pinaagi sa mga kasinatian nga wala 
damha, usahay kalit, ug malagmit may 
negatibong resulta.

Sa atong kinabuhi matag adlaw, ang 
nagpadayong mga report sa krimen, 
kagutom, gubat, korupsyon, terorismo, 
nagkakunhod nga mga hiyas, sakit, ug 
ang makadaot nga puwersa sa kinaiya-
han moresulta sa kahadlok ug kabalaka. 
Sa tinuod kita nagpuyo sa panahon nga 
gipanagna sa Ginoo: “Ug niana nga ad-
law . . . ang tibuok yuta magkaguliyang, 

Ni Elder David A. Bednar
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Mahinumduman pa gyud nako 
ang usa ka kasinatian sa akong 
pagkabata. Usa ka adlaw 

samtang nakigdula uban sa akong 
mga higala, nakabuak ko og bintana 
sa tindahan nga duol sa among balay. 
Sa pagkagay sa bildo ug ang alarma 
milanog, wala ko makalihok sa kahad-
lok. Nakaamgo ako dayon nga ako 
magpabilin sa prisohan sa tibuok kong 
kinabuhi. Sa wala madugay gialam- 
alaman ako sa akong mga ginikanan 
sa paggawas gikan sa akong gitagoan 
ug gipapangayo og pasaylo sa tag- iya 
sa tindahan. Swerte, ang sentensya nga 
mapriso wala kinahanglana.

Ang kahadlok nga gibati ko nia-
nang adlawa grabe ug tinuod. Kamo 
sa walay pagduda nakasinati og mas 
labaw nga mga pagbati sa kahadlok 
human mahibaloi ang hagit sa per-
sonal nga panglawas, nadiskubrehan 
nga usa ka sakop sa pamilya anaa sa 
kalisud o kakuyaw, o nag- obserbar 
og samok nga panghitabo sa kalibu-
tan. Sa mao nga mga sitwasyon, ang 
makapaluya nga pagbati sa kahadlok 
mosaka tungod sa nag- ung- ong nga 
kakuyaw, walay kasigurohan, o kasakit 

Busa Sila Mihupay sa 
Ilang mga Kahadlok
Dili sama sa kalibutanong kahadlok nga naghimo og alarma ug  
kakulba, ang diosnong kahadlok usa ka tinubdan sa kalinaw,  
kasigurohan, ug pasalig.
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apan . . . mahinumdom sa Ginoo nga 
ilang Dios ug siya moluwas kanila.

“Busa sila mihupay sa ilang mga 
kahadlok” (Mosiah 23:27–28).

Timan- i nga si Alma wala mohupay 
sa kahadlok sa katawhan. Hinoon, 
mitambag si Alma sa mga tumutuo sa 
paghinumdom sa Ginoo ug sa kaluwa-
san nga Siya lamang ang makahatag 
(tan- awa sa 2 Nephi 2:8). Ang kahibalo 
sa maamumahon nga pagpanalipod sa 
Manluluwas nakapahimo sa katawhan 
sa paghupay sa ilang kaugalingong 
mga kahadlok.

Ang husto nga kahibalo ug hugot 
nga pagtuo diha sa Ginoo naghatag 
og gahum kanato sa paghupay sa 
atong mga kahadlok tungod kay si 
Jesukristo mao lamang ang tinubdan 
sa malungtarong kalinaw. Siya mipaha-
yag, “Pagkat- on kanako, ug paminaw 
sa akong mga pulong; lakaw diha sa 
kaaghup sa akong Espiritu, ug ikaw 
makabaton og kalinaw ngari kanako” 
(D&P 19:23).

Ang Agalon mipasabut usab, “Siya 
kinsa nagbuhat og mga buluhaton sa 
pagkamatarung makadawat sa iyang 
ganti, gani ang kalinaw niini nga kali-
butan, ug kinabuhi nga dayon diha sa 
kalibutan nga umaabut” (D&P 59:23).

Ang pagsalig ug kompyansa diha 
ni Kristo ug andam nga pagsalig diha 
sa Iyang mga kaayo, kalooy, ug grasya 
mogiya ngadto sa paglaum, pinaagi sa 
Iyang Pag- ula, diha sa Pagkabanhaw 
ug kinabuhi nga dayon (tan- awa sa 
Moroni 7:41). Ang mao nga hugot nga 
pagtuo ug paglaum nagdapit sa atong 
mga kinabuhi sa tam- is nga kalinaw sa 
konsyensya nga atong gipangandoy. 
Ang gahum sa Pag- ula naghimo sa 
paghinulsol nga posible ug mosanta sa 
kawalay paglaum gumikan sa sala; kini 
naglig- on usab kanato sa pagtan- aw, 
pagbuhat, ug paghimong mamaayo sa 
mga paagi nga dili gayud nato mailhan 
o matuman sa atong limitadong taw-
hanong kapasidad. Sa tinuod, usa sa 
dakong mga panalangin sa maunungon 
nga pagkadisipulo mao “ang kalinaw 
sa Dios nga lapaw sa tanang pagsabut” 
(Mga Taga- Filipos 4:7).

Ang kalinaw ni Kristo naghatag 
ug nagtugot kanato sa pagsabut sa 

mortalidad pinaagi sa bililhong panan- 
awon sa kahangturan ug naghatag og 
espiritwal nga kalig- on (tan- awa sa Mga 
Taga- Colosas 1:23) nga nagtabang ka-
nato sa pagpabilin og makanunayong 
pagtan- aw sa atong langitnong desti-
nasyon. Busa, kita mapanalanginan sa 
paghupay sa atong mga kahadlok tu-
ngod kay ang Iyang doktrina naghatag 
og katuyoan ug direksyon sa tanang 
aspeto sa atong mga kinabuhi. Ang 
Iyang mga ordinansa ug mga pakig-
saad naglig- on ug naghupay sa maayo 
ug ngil- ad nga mga panahon. Ug ang 
Iyang priesthood ug awtoridad nag-
hatag og pasalig nga ang mga butang 
nga labing importante makalahutay sa 
karon ug sa kahangturan.

Apan makahupay ba kita sa mga 
kahadlok nga sa dali kaayo ug sa 
kanunay mosamok kanato sa atong 
kalibutan karon? Ang tubag niini nga 
pangutana maoy usa ka klarong tubag 
nga oo. Tulo ka sukaranang mga 
baruganan importante sa pagdawat 
niini nga panalangin sa atong kinabuhi: 
(1) hangad ngadto ni Kristo, (2) tukod 
diha sa lig- on nga tukuranan ni Kristo, 
ug (3) padayon sa unahan uban ang 
hugot nga pagtuo diha ni Kristo.
Hangad ngadto ni Kristo

Ang tambag nga gihatag ni Alma 
ngadto sa iyang anak nga lalaki maga-
mit gyud sa matag usa kanato karon: 
“Oo, tan- awa nga ikaw mohangad 

ngadto sa Dios ug magpakabuhi” (Alma 
37:47). Kinahanglan nga kita mohangad 
ug hugot nga ipahimutang ang atong 
pagtan- aw diha sa Manluluwas sa ta-
nang panahon ug sa tanang dapit.

Hinumdumi ang mga Apostoles sa 
Ginoo nga nagsakay sa  sakayan, nga 
gihampakhampak sa mga balud sa da-
gat. Miduol si Jesus kanila, naglakaw sa 
tubig, apan wala Siya mailhi, misinggit 
sila sa kahadlok.

“Si Jesus misulti diha kanila nag- 
ingon, Salig kanako; ako kini; ayaw 
kamo kalisang.

“Ug kaniya mitubag si Pedro nga 
nag- ingon, Ginoo, kon ikaw man  
ugaling, paanhaa ako diha kanimo  
sa ibabaw sa tubig.

“Ug siya miingon, Umari ka” (Mateo 
14:27–29).

Dayon si Pedro milakaw sa tubig ug 
miadto ni Jesus.

Apan sa dihang nabati niya ang 
kakusog sa hangin, nahadlok siya,  
nagkatidlom, ug misinggit, “Ginoo, 
luwasa ako.

“Diha- diha gituyhad ni Jesus ang 
iyang kamot, ug iyang gikuptan siya, 
ug miingon kaniya, O tawong diyutayg 
pagtuo, nganong nagduha- duha ka 
man?” (Mateo 14:30–31).

Akong natan- aw nga matinguhaon 
ug diha- diha dayon mitubag si Pedro 
sa pagdapit sa Manluluwas. Nagtu-
tok ni Jesus, nanaog siya sa sakayan 
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ug milagrosong milakaw sa tubig. Sa 
diha lamang nga ang iyang pagtan- aw 
nalinga sa hangin ug sa mga balud nga 
nahadlok siya ug nagkatidlom.

Mapanalanginan kita sa pagbuntog 
sa atong mga kahadlok ug mapalig- on 
ang atong pagtuo samtang kita nag-
sunod sa panudlo sa atong Ginoo: 
“Paghunahuna ngari kanako sa matag 
hunahuna; ayaw pagduha- duha, ayaw 
kahadlok” (D&P 6:36).
Magtukod Diha sa Lig- on nga Tukuranan 
ni Kristo 

Mipahimangno si Helaman sa iyang 
mga anak, nga si Nephi ug Lehi: “Hi-
numdumi, hinumdumi nga kini diha sa 
lig- on nga sukaranan sa atong Manu-
nubos kinsa mao si Kristo, ang anak 
sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud 
nga motukod sa inyong tukuranan; nga 
sa panahon nga ang yawa mopadala sa 
iyang mapintas nga mga hangin, oo,  
sa iyang mga pana diha sa alimpulos, 
oo, sa diha nga ang tanan niya nga 
ulan nga yelo ug ang iyang mapintas 
nga unos, mohampak diha kaninyo, 
kini walay gahum ibabaw kaninyo sa 
pagbitad kaninyo ngadto sa bung- aw 
sa pagkauyamot ug walay katapusan 
nga pagkaalaot, tungod sa lig- on nga 
sukaranan diin kamo natukod nga mao 
ang tinuod nga tukuranan, usa ka tuku-
ranan diin kon ang mga tawo magtu-
kod dili sila mapukan” (Helaman 5:12).

Ang mga ordinansa ug mga pa-
kigsaad mao ang mga sukaranan nga 
atong gamiton sa pagtukod sa atong 
kinabuhi diha sa tukuranan ni Kristo ug 
sa Iyang Pag- ula. Nasumpay kita pag- 
ayo sa Manluluwas samtang sa takus 
nagdawat sa atong mga ordinansa ug 
mosulod ngadto sa mga pakigsaad, 
matinud- anong mohinumdom ug mo-
pasidungog niadtong sagradong mga 
pasalig, ug mohimo sa labing maayo 
sa pagpuyo sumala sa mga obligasyon 
nga atong gidawat. Ug kana nga higot 
mao ang tinubdan sa espiritwal nga 
kalig- on ug kamalungtaron sa tanang 
panahon sa atong kinabuhi.

Kita mapanalanginan og paghupay 
sa atong mga kahadlok samtang lig- on 
natong itukod ang atong mga tinguha 
ug buhat diha sa lig- on nga tukuranan 
sa Manluluwas pinaagi sa atong mga 
ordinansa ug mga pakigsaad.
Padayon sa Unahan uban ang Hugot nga 
Pagtuo diha ni Kristo

Mipahayag si Nephi: “Busa, kamo 
kinahanglan gayud mopadayon sa 
unahan uban ang pagkamakanuna-
yon kang Kristo, magbaton sa usa ka 
hingpit nga kahayag sa paglaum, ug 
usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga 
mga tawo. Busa, kon kamo mopada-
yon sa unahan, magbusog sa pulong 
ni Kristo, ug molahutay hangtud sa 
katapusan, tan- awa, sa ingon miingon 

ang Amahan: Kamo makabaton og 
kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 31:20).

Ang disiplinadong paglahutay nga 
gihulagway niini nga tambag mao ang 
resulta sa espiritwal nga pagsabut ug 
panan- awon, pagpadayon, pagpailub, 
ug grasya sa Dios. Ang paggamit og 
hugot nga pagtuo tungod ug pinaagi sa 
balaang pangalan ni Jesukristo, maag-
hup nga mosunod sa Iyang kabubut- on 
ug panahon sa atong mga kinabuhi, ug 
mapainubsanong moila sa iyang implu-
wensya diha sa tanang mga butang nga 
moresulta sa malinawong mga butang 
sa gingharian sa Dios nga nagdala og 
hingpit nga kalipay ug kinabuhing 
dayon (tan- awa sa D&P 42: 61). Bisan 
og kita makasugat og mga kalisud ug 
moatubang og mga walay kasigurohan 
sa umaabut, kita malipayon nga moan-
tus ug “magakinabuhi nga mahusay ug 
malinawon, diosnon ug matinahuron sa 
tanang paagi” (1 Timoteo 2:2).

Mapanalanginan kita sa paghupay 
sa atong mga kahadlok samtang moda-
wat kita sa kalig- on nga moabut gikan 
sa pagkat- on ug pagsunod sa mga 
baruganan sa ebanghelyo ug determi-
nadong magpadayon sa unahan  
sa paghupot sa pakigsaad.

Ang Kahadlok diha sa Ginoo
Lahi apan may kalabutan sa mga ka-

hadlok nga atong kasagaran nga nasi-
nati mao ang unsay gihulagway sa mga 
kasulatan isip ang “diosnong kahadlok” 
(Mga Hebreohanon 12:28) o “ang ka-
hadlok diha sa Ginoo” ( Job 28:28; Mga 
Proverbio 16:6; Isaias 11:2–3). Dili sama 
sa kalibutanong kahadlok nga naghimo 
og alarma ug kakulba, ang diosnong 
kahadlok usa ka tinubdan sa kalinaw, 
kasigurohan, ug pasalig.

Apan sa unsang paagi ang bisan 
unsang butang nga kaabay sa kahadlok 
mahimong makapabayaw o espirituha-
non nga makatabang?

Ang matarung nga kahadlok nga 
akong gisulayan sa paghulagway nag-
lukop sa lawom nga pagbati sa dios-
nong pagtahud, pagrespeto, ug kataha 
alang ni Ginoong Jesukristo (tan- awa 
sa Salmo 33:8; 96:4), pagkamasulun-
don sa Iyang mga sugo (tan- awa sa 
Deuteronomio 5:29; 8:6; 10:12; 13:4; 
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Salmo 112:1), ug ang pagpaabut sa Ka-
tapusang Paghukom ug hustisya diha 
sa Iyang kamot. Busa, ang diosnong 
kahadlok resulta sa husto nga pagsabut 
sa balaang kinaiyahan ug misyon ni 
Ginoong Jesukristo, pagkaandam sa 
pagtugyan sa atong kabubut- on ngadto 
sa Iyang kabubut- on, ug kahibalo nga 
ang tanang tawo may tulubagon sa 
ilang mga sala sa Adlaw sa Paghukom 
(tan- awa sa D&P 101:78; Mga Artikulo 
sa Hugot nga Pagtuo 1:2).

Ingon nga gitudlo sa mga kasula-
tan, ang diosnong kahadlok “mao ang 
sinugdan sa kahibalo” (Proverbio 1:7), 
“ang pagpahamatngon sa kaalam” (Pro-
verbio 15:33), “malig- on nga pasalig” 
(Proverbio 14:26), ug “usa ka tuburan 
sa kinabuhi” (Proverbio 14:27).

Palihug timan- i nga ang diosnong 
kahadlok dili gayud mabulag sa 
pagsabut sa Katapusang Paghukom 
ug sa atong indibidwal nga pagkamay 
tulubagon alang sa atong mga tinguha, 
mga pulong, ug mga lihok (tan- awa 
sa Mosiah 4:30). Ang kahadlok diha sa 
Ginoo dili ang pagduha- duha nga ka-
kulba mahitungod sa pag- atubang diha 
sa Iyang presensya aron pagahukman. 
Wala ako magtuo nga kita mahadlok 
gyud Kaniya. Hinoon, ang ideya nga 
kita maanaa sa pag- atubang diha sa 
Iyang presensya sa mga butang nga 
ingon sila mao mahitungod sa atong 
mga kaugalingon ug magbaton og 
“usa ka hingpit nga kahibalo” (2 Ne-
phi 9:14; tan- awa sa Alma 11:43) sa 
atong tanan nga mga pangatarungan, 

pagpakaaron- ingnon, ug paglingla sa 
kaugalingon. Sa katapusan, kita mag-
pabilin nga walay ikapamalibad.

Ang matag tawo kinsa mipuyo o 
mopuyo pa dinhi sa yuta “pagadad- on 
aron mobarug sa atubangan sa huk-
manan sa Dios, aron mohukom kaniya 
sumala sa ilang mga buhat kon sila ma-
ayo o kon sila dautan” (Mosiah 16:10). 
Kon ang atong mga tinguha nahimong 
alang sa pagkamatarung ug ang atong 
mga buhat maayo, nan ang paghukom 
makapahimuot (tan- awa sa Jacob 6:13; 
Enos 1:27; Moroni 10:34). Ug sa kata-
pusan nga adlaw kita “pagagantihan 
ngadto sa pagkamatarung” (Alma 41:6).

Sa laing bahin, kon ang atong mga 
tinguha dautan ug ang atong mga 
buhat malaw- ay, nan ang paghukom 
mahimong hinungdan sa kalisang. 
“Kita dili makaako sa paghangad 
ngadto sa atong Dios; ug mahinangop 
sa kalipay kon kita makasugo sa dagko 
nga mga bato ug sa mga kabukiran sa 
pagdat- og ngari kanato aron pagtago 
kanato gikan sa iyang atubangan” 
(Alma 12:14). Ug sa katapusang adlaw 
kita “makaangkon sa [atong] ganti sa 
pagkadautan” (Alma 41:5).

Ingon nga gi- summarize diha sa 
Ecclesiastes:

“Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang 
iyang mga sugo: kay kini ang tibuok 
katungdanan sa tawo.

“Kay pagadad- on sa Dios ang tagsa- 
tagsa ka buhat ngadto sa paghukom 
uban ang tagsa-  tagsa ka tinago nga 
butang, bisan ang maayo, kon bisan 

ang dautan” (Ecclesiastes 12:13–14).
Minahal kong mga kaigsoonan, 

ang diosnong kahadlok mowagtang 
sa kalibutanong mga kahadlok. Gani 
kini mobuntog sa naghamok nga mga 
problema nga nag- ingon nga kita dili 
gayud mahimong igo ka maayo sa 
espirituhanong paagi ug dili gayud 
makatuman sa mga gikinahanglan 
ug mga gipaabut. Sa tinuod, kita dili 
mahimong igo ka maayo o makatuman 
kon magsalig lamang kita sa atong 
kaugalingon nga kapasidad ug binu-
hatan. Ang atong mga buhat ug mga 
tinguha lamang dili makaluwas kanato. 
“Human sa tanan nga atong mabuhat” 
(2 Nephi 25:23), kita mahingpit lamang 
pinaagi sa kalooy ug grasya nga anaa 
pinaagi sa walay katapusan ug ma-
hangturon nga maulaong sakripisyo sa 
Manluluwas (tan- awa sa Alma 34:10, 
14). Tinuod, “kami nagtuo nga pinaagi 
sa Pag- ula ni Kristo, ang tanan nga 
mga katawhan mahimo nga maluwas, 
pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug 
mga ordinansa sa ebanghelyo” (Mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3).

Ang diosnong kahadlok mao ang 
paghigugma ug pagsalig diha Kaniya. 
Sa atong mas hingpit nga pagkahadlok 
sa Dios, mas hingpit nato Siyang ma-
higugma. Ug ang “hingpit nga gugma 
mosalikway sa tanang kahadlok”  
(Moroni 8:16). Mosaad ko nga ang sa-
nag nga kahayag sa diosnong kahadlok 
mopapahawa sa mga anino sa kalibu-
tanong mga kahadlok (tan- awa sa D&P 
50:25) samtang kita motan- aw ngadto 
sa Manluluwas isip atong tukuranan,  
ug mopadayon sa unahan diha sa 
Iyang dalan sa pakigsaad uban sa  
gipahinungod nga pasalig.

Pagpamatuod ug Saad
Gihigugma ug gitahud ko ang 

Ginoo. Ang Iyang gahum ug kalinaw 
tinuod. Siya ang atong Manunubos, ug 
ako mosaksi nga Siya buhi. Ug tungod 
Kaniya, ang atong mga kasingkasing 
dili kinahanglan nga mahasol o ma-
hadlok (tan- awa sa Juan 14:27), ug  
kita mapanalanginan sa paghupay sa 
atong mga kahadlok. Ako mopama-
tuod diha sa sagradong pangalan ni 
Jesukristo, amen. ◼



50 SESYON SA SABADO SA HAPON | ABRIL 4, 2015

korona, ug dili lang ang kabubut- on 
nga momando, ang naghimo sa hari, 
mao usab sa kaminyoon, ug dili lang 
ang inyong gugma sa usag usa, ang 
naghiusa ninyo sa atubangan sa Dios 
ug sa tawo. . . . Busa ang gugma na-
gagikan ninyo, apan ang kaminyoon 
gikan sa kahitas- an, gikan sa Dios.” 2

Sa unsang paagi nga ang kaminyoon 
tali sa lalaki ug babaye milabaw sa ilang 
gugma sa usag usa ug sa ilang kauga-
lingong kalipay aron mahimong “usa 
ka posisyon nga dunay responsibilidad 
ngadto sa kalibutan ug sa katawhan”? 
Sa unsang diwa nga kini moabot “gikan 
sa kahitas- an, gikan sa Dios”? Aron ma-
sabtan, mobalik kita sa sinugdanan.

Ang mga propeta mipadayag nga 
kita unang nabuhi isip mga espiritu nga 
binuhat ug kita gihatagan og porma, o 
espiritu nga lawas, pinaagi sa Dios, sa 
ingon nahimong Iyang espiritu nga mga 
anak—mga anak sa langitnong ginika-
nan.3 Dunay panahon niining premortal 
nga pagpakabuhi sa mga espiritu sa di-
hang, agig pag- uswag sa Iyang tinguha 
nga kita “makabaton og kahigayunan 
sa pag- uswag sama sa iyang kaugali-
ngon,” 4 ang atong Langitnong Amahan 
miandam og plano. Diha sa kasulatan 
gihatagan kini og lain- laing ngalan, lakip 
sa “ang laraw sa kaluwasan,” 5 “mahi-
nungdanon nga laraw sa kalipay,” 6 ug 
“laraw sa katubsanan.” 7 Ang duha ka 
nag- unang katuyoan sa plano gipasabut 
kang Abraham niining mga pulong:

“Ug dihay usa nga nagtindog uban 
kanila nga sama sa Dios, ug siya mii-
ngon ngadto kanila kinsa uban kaniya: 
Kita manaog, kay adunay luna didto, 
ug modala kita niini nga mga butang, 
ug kita magbuhat og usa ka yuta diin 
kini sila mahimo nga makapuyo;

“Ug kita mosulay kanila dinhi, aron 
pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan 
nga mga butang bisan unsa ang isugo 
sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila;

“Ug sila kinsa nagpuyo sumala sa 
ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta 
pagatugahan; . . . ug sila kinsa nagpuyo 
sumala sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta 
adunay himaya nga idugang diha sa 
ilang mga ulo hangtud sa kahangturan.” 8

Salamat sa atong Langitnong Ama-
han, nahimo na kitang espiritu nga mga 

sa mga binihag [concentration camp]. 
Si Bonhoeffer usa ka manunulat sa 
daghang butang, ug ang pipila sa iyang 
labing nailhang sinulat mao ang mga 
sulat nga ang maloloy- ong mga gwar-
diya mitabang niya nga mapagawas sa 
prisohan, nga sa kaulahian gimantala 
isip Letters and Papers from Prison.

Usa niadtong mga sulat mao ang 
para sa iyang pag- umangkong babaye 
sa wala pa ang iyang kasal. Kini nagla-
kip niining talagsaong ideya: “Ang ka-
minyoon labaw pa sa inyong gugma sa 
usag usa. . . . Sa inyong gugma makita 
lang ninyo kamong duha sa kalibutan, 
apan sa kaminyoon kamo nagsumpay 
sa mga henerasyon, nga gitugutan sa 
Dios nga moabut ug mahinabo alang 
sa iyang himaya, ug tawagon ngadto 
sa iyang gingharian. Sa inyong gugma 
makita lang ninyo ang langit sa inyong 
kaugalingong kalipay, apan sa kamin-
yoon gipahimutang mo sa posisyon 
nga dunay responsibilidad ngadto sa 
kalibutan ug sa katawhan. Ang inyong 
gugma maoy inyo mismong kabtangan, 
apan ang kaminyoon labaw pa sa bu-
tang nga personal—usa kini ka estado, 
usa ka katungdanan. Sama ra sa usa ka 

Ni Elder D. Todd Christofferson
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Ibabaw sa Great West Door sa na-
bantog nga Westminster Abbey sa 
London, England, nagbarug ang mga 

estatuwa sa 10 ka Kristiyanong mga 
martir sa ika- 20 nga siglo. Nalakip nila 
mao si Dietrich Bonhoeffer, usa ka 
maalamon nga German theologian nga 
natawo niadtong 1906.1 Si Bonhoeffer 
nahimong bokal nga kritiko sa dikta-
toryal nga Nazi ug sa pagtratar niini sa 
mga Judeo ug sa uban pa. Gipriso siya 
tungod sa iyang aktibong pagsupak ug 
sa katapusan gipatay sa usa ka kampo 

Nganong Kaminyoon, 
Nganong Pamilya
Ang pamilya nga gitukod diha sa kaminyoon sa lalaki ug babaye 
nagsangkap sa labing maayo nga kahimtang aron ang plano sa  
Dios molambo.
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binuhat. Karon mitanyag Siya nato og 
paagi aron makompleto o mahingpit 
kana nga binuhat. Ang pagdugang sa 
pisikal nga elemento gikinahanglan 
sa paghingpit sa pagpakabuhi ug sa 
himaya nga gitagamtam Mismo sa 
Dios. Kon, samtang kauban sa Dios sa 
premortal nga kalibutan sa espiritu, mo-
uyon kita sa pag- apil sa Iyang plano— 
o sa laing pulong “magpuyo sumala sa 
[atong] kinabuhi sa wala pa dinhi sa 
yuta”—kita “pagatugahan” og pisikal 
nga lawas sa atong pagpuyo sa yuta 
nga Iyang gilalang alang kanato.

Kon, mahitabo samtang naa sa 
mortal nga kasinatian, kita mopili nga 
“mobuhat sa tanan nga mga butang 
bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga 
[atong] Dios [ngari kanato],” atong 
mapabilin ang atong “kinabuhi dinhi 
sa yuta.” Nagpasabut kini nga pinaagi 
sa atong mga pagpili atong mapakita 
sa Dios (ug sa atong kaugalingon) ang 
atong pasalig [commitment] ug kapasi-
dad nga mosunod sa Iyang celestial nga 
balaod samtang naa sa gawas sa Iyang 
presensya ug diha sa pisikal nga lawas 
inubanan sa tanan niining gahum, ka-
hinam, ug pagbati. Mahimo ba natong 
makontrolar ang unod aron mahimo 
kining instrumento imbis nga agalon 
sa espiritu? Masaligan ba kita dinhi ug 
sa kahangturan sa diosnong gahum, 
lakip na ang gahum sa paglalang og 
kinabuhi? Mabuntog ba nato sa tinagsa- 
tagsa ang dautan? Kadtong nakahimo 
“adunay himaya nga idugang diha sa 
ilang mga ulo hangtud sa kahangtu-
ran”—usa ka talagsaong aspeto nianang 
himaya ang pagkahimong nabanhaw, 
imortal, ug nahimaya nga pisikal nga 
lawas.9 Dili ikatingala nga kita “[mi]sing-
git sa kalipay” niining talagsaong mga 
posibilidad ug mga saad.10

Dili mominus sa upat ka butang ang 
gikinahanglan alang sa kalampusan 
niining balaanong plano:

Ang una mao ang Paglalang sa yuta 
isip atong dapit nga kapuy- an. Bisan 
unsa pa ang mga detalye sa proseso 
sa paglalang, nasayud kita nga dili 
kini aksidente apan gisugo kadto sa 
Dios nga Amahan ug giimplementar ni 
Jesukristo—“ang tanang mga butang 
nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong 

mga nangahimo na, walay bisan usa 
nga nahimo nga dili pinaagi kaniya.” 11

Ang ikaduha mao ang kahimtang sa 
mortalidad. Sila si Adan ug Eva milihok 
alang sa tanan nga mipili nga moapil 
sa mahinungdanong plano sa kalipay 
sa Amahan.12 Ang ilang Pagkapukan 
mimugna og kahimtang nga gikina-
hanglan alang sa atong pisikal nga 
pagkatawo ug alang sa mortal nga ka-
sinatian ug pagkat- on sa gawas sa pre-
sensya sa Dios. Tungod sa Pagkapukan 
miabut ang pagkasayud sa maayo ug 
sa dautan ug sa hinatag sa Dios nga 
gahum sa pagpili.13 Sa katapusan, ang 
Pagkapukan nagdala og pisikal nga 
kamatayon nga mahimong tempora-
ryo ang atong panahon sa mortalidad, 
aron dili kita magpuyo sa kahangturan 
diha sa atong mga sala.14

Ang ikatulo mao ang katubsanan 
gikan sa Pagkapukan. Atong nakita 
ang tahas sa kamatayon diha sa plano 
sa atong Langitnong Amahan, apan 
kana nga plano mabaliwala kon walay 
paagi nga mabuntog ang kamatayon sa 
katapusan, sa pisikal ug sa espiritwal. 
Busa, usa ka Manunubos, ang Bugtong 
Anak sa Dios, si Jesukristo, nag- antus 
ug namatay sa pag- ula alang sa kala-
pasan nila ni Adan ug Eva, sa ingon 
naghatag og pagkabanhaw ug imorta-
lidad alang sa tanan. Ug kay walay usa 
kanato ang hingpit ug makanunayong 
masulundon sa balaod sa ebanghelyo, 
ang Iyang Pag- ula nagtubos usab 
kanato gikan sa atong kaugalingong 
mga sala kon kita maghinulsol. Pinaagi 

sa maulaong grasya sa Manluluwas nga 
naghatag og kapasayloan sa mga sala 
ug pagbalaan sa kalag, mahimo kitang 
matawo pag- usab sa espirituhanong 
paagi ug mapahiuli ngadto sa Dios. 
Ang atong espirituhanong kamatayon 
—ang atong pagkabulag gikan sa 
Dios—matapos na.15

Ikaupat, ug katapusan, mao ang 
kahimtang sa atong pisikal nga pagka-
tawo ug ang nagsunod nga espirituha-
nong pagkatawo pag- usab ngadto sa 
gingharian sa Dios. Aron molampus 
Iyang buhat nga “[mahimaya kita] uban 
sa iyang kaugalingon,” 16 ang Dios mi- 
orden nga ang mga lalaki ug mga ba-
baye magminyo gayud ug manganak, 
sa ingon naglalang, diha sa panag- uban 
sa Dios, sa pisikal nga mga lawas nga 
mao ang yawe sa pagsulay sa morta-
lidad ug gikinahanglan sa mahangtu-
rong himaya uban Kaniya. Siya usab 
mi- orden nga ang ginikanan kinahang-
lang moestablisar og mga pamilya ug 
mopadako sa ilang mga anak diha sa 
kahayag ug kamatuoran,17 maghatag 
kanila og paglaum diha kang Kristo. 
Ang Amahan mimando kanato:

“Sa pagtudlo niini nga mga butang 
sa gawasnon nga paagi ngadto sa 
imong mga anak, mag- ingon:

“Nga . . . sa ingon nga ikaw natawo 
ngadto sa kalibutan pinaagi sa tubig, 
ug dugo, ug sa espiritu, diin Ako mibu-
hat, ug busa gikan sa abug nahimo nga 
buhi nga kalag, gani ikaw kinahanglan 
pa matawo pag- usab ngadto sa gingha-
rian sa langit, sa tubig, ug sa [Balaang] 
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Espiritu, ug malimpyohan pinaagi sa 
dugo, gani sa dugo sa akong Bugtong 
Anak; nga ikaw mabalaan gikan sa 
tanan nga sala, ug motagamtam sa mga 
pulong sa kinabuhi nga dayon niini 
nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon 
sa kalibutan nga moabut, gani sa imor-
tal nga himaya.” 18

Kay nasayud nganong mibiya kita 
sa presensya sa atong Langitnong 
Amahan ug kon unsay gikinahanglan 
aron makabalik ug mahimaya uban 
Kaniya, klaro kaayo nga walay butang 
kalabut sa atong panahon sa yuta nga 
mas importante kay sa pisikal nga pag-
katawo ug espirituhanong pagkatawo 
pag- usab, ang duha ka kinahanglanon 
sa kinabuhing dayon. Kini, sa paggamit 
sa mga pulong ni Dietrich Bonhoeffer, 
mao ang “katungdanan” sa kaminyoon, 
ang “posisyon nga dunay responsibi-
lidad ngadto sa . . . katawhan,” nga 
gi- okupar niining balaang institusyon 
“gikan sa kahitas- an, gikan sa Dios.” 
Kini ang “nagsumpay sa mga hene-
rasyon” dinhi ug human dinhi—ang 
organisasyon sa langit.

Ang pamilya nga gitukod diha sa ka-
minyoon sa lalaki ug babaye nagsang-
kap sa labing maayo nga kahimtang 
aron ang plano sa Dios molambo—ang 
kahimtang alang sa pagkatawo sa 
mga anak, nga moabut diha sa kaputli 
ug kainosente gikan sa Dios, ug ang 
palibut alang sa pagkat- on ug pagpa-
ngandam nga ilang gikinahanglan sa 
malampuson nga mortal nga kinabuhi 
ug kinabuhing dayon sa kalibutan nga 
moabut. Ang minimum nga gidagha-
non sa mga pamilya nga gitukod sa 
ingon nga kaminyoon importante aron 
ang mga katilingban matunhay ug 
molambo. Mao kana kon nganong ang 
mga komunidad ug kanasuran miaw-
hag ug nanalipod sa kaminyoon ug 
sa pamilya isip dunay pribilehiyo nga 
mga institusyon. Dili lang kini bahin sa 
gugma ug kalipay sa mga hamtong.

Ang argumento sa social science 
nga pabor sa kaminyoon ug mga pa-
milya nga gipangulohan sa minyo nga 
lalaki ug babaye dili malalis.19 Ug sa 
ingon “kami mopahimangno nga ang 
pagkabungkag sa pamilya makadala sa 
tagsa- tagsa, sa komunidad, ug sa nasud 

sa mga katalagman nga gipanagna sa 
karaan ug sa bag- o nga mga propeta.” 20 
Apan ang atong pangangkon alang sa 
tahas sa kaminyoon ug pamilya wala 
magbase sa social science apan sa 
kamatuoran nga kini gimugna sa Dios. 
Siya mao kinsa sa sinugdanan mila-
lang kang Adan ug Eva diha sa Iyang 
hitsura, lalaki ug babaye, ug mihiusa 
kanila isip bana ug asawa aron mahi-
mong “usa ka unod” ug sa pagsanay ug 
pagpuno sa yuta.21 Ang matag indibid-
wal nagdala sa balaang hitsura, apan 
diha kini sa panaghiusa sa kaminyoon 
sa lalaki ug babaye isip usa nga atong 
makab- ot tingali ang labing kompleto 
nga kahulugan sa atong pagkalalang 
diha sa hitsura sa Dios—lalaki ug ba-
baye. Ni kita o laing mortal makausab 
niining balaang han- ay sa kaminyoon. 
Dili kini inimbento sa tawo. Ang ingon 
nga kaminyoon sa pagkatinuod “gikan 
sa kahitas- an, gikan sa Dios” ug ingon 
ka dakong bahin sa plano sa kalipay 
sama sa Pagkapukan ug Pag- ula.

Sa kalibutan sa wala pa dinhi sa 
yuta, si Lucifer mibatok sa Dios ug sa 
Iyang plano, ug ang iyang pagsupak 
nag- anam gayud kakusog. Nakig- away 
siya aron sa pagbaliwala sa kaminyoon 
ug sa pagmugna og mga pamilya, ug 
diin ang kaminyoon ug ang mga pa-
milya namugna, iyang buhaton kutob 
sa iyang mahimo aron kini mabalda. 
Iyang giataki ang tanan nga sagrado 
kalabut sa sekswalidad sa tawo, 
bayolenting nagbulag niini gikan sa 
konteksto sa kaminyoon inubanan sa 
walay kinutubang mga matang sa imo-
ral nga hunahuna ug lihok. Nagtinguha 
siyang makakumbinser sa mga tawo 
nga ang prayoridad sa kaminyoon ug 
pamilya mabaliwala o maabandonar, o 
ubos kay sa trabaho, ubang nakab- ot 
[achievement], ug sa paninguha alang 
sa katagbawan sa kaugalingon ug 
indibidwal nga kagawasan. Sigurado 
nga ang kaaway mahimuot kon ang 
ginikanan mopasagad sa pagtudlo ug 
pagbansay sa ilang mga anak nga ma-
kabaton og pagtuo kang Kristo ug ma-
tawo pag- usab sa espirituhanong paagi. 
Mga kaigsoonan, daghang butang ang 
maayo, importante, apan pipila lamang 
ang gikinahanglan.

Sa pagpahayag sa sukaranang mga 
kamatuoran kalabut sa kaminyoon ug 
pamilya mao ang dili pagbaliwala o 
pagpaubos sa sakripisyo ug kalampu-
san niadtong kansang ideyal dili maoy 
kasamtangang kamatuoran. Ang uban 
ninyo nahikawan sa panalangin sa 
kaminyoon sa mga rason nga naglakip 
sa kakulang sa takus nga kaminyuan, 
pagkaibug sa sama nga sekso, pisikal 
o mental nga kakulangan, o kahadlok 
nga mapakyas nga, sa pagkakaron, na-
kababag sa pagtuo. O tingali naminyo 
mo, apan kana nga kaminyoon nata-
pos, ug nabilin mong nagdumala nga 
nag- inusara sa unsay lisud ipatunhay sa 
duha. Ang uban ninyo nga naminyo dili 
makaanak bisan pa sa dakong tinguha 
ug sa mga pangamuyo sa pag- ampo.

Bisan pa man, ang tanan dunay 
gasa; mga talento; ang tanan maka-
tampo sa pagpadayag sa balaang 
plano sa matag henerasyon. Ang dag-
han nga maayo, gikinahanglan—bisan 
usahay ang tanan nga gikinahanglan 
karon—makab- ot sa kahimtang nga 
dili ideyal. Daghan kaayo ninyo ang 
naghimo sa inyong pinakamaayo. 
Ug kon magdala mo sa kinabug- atan 
nga palas- anon sa mortalidad barug 
agig pagdepensa sa plano sa Dios sa 
paghimaya sa Iyang mga anak, andam 
kami nga mosuporta ninyo. Uban sa 
pagsalig kami mopamatuod nga ang 
Pag- ula ni Jesukristo nagpaabut ug, sa 
katapusan, mobayad sa tanang paghi-
kaw ug nawala alang niadtong moda-
ngup ngadto Kaniya. Walay usa nga 
gitakda nang daan nga makadawat og 
minus pa kay sa tanan nga aduna ang 
Amahan alang sa Iyang mga anak.

Usa ka batan- ong inahan bag- ohay 
lang misulti nako sa iyang kabalaka 
bahin sa iyang pagkulang niining labing 
importante nga tawag. Akong gibati nga 
ang mga problema nga nakapabalaka 
niya ginagmay ra ug dili siya angayng 
maguol; maayo ra ang iyang gibuhat. 
Apan nasayud ko nga gusto lang niyang 
mopahimuot sa Dios ug sa pagtahud sa 
Iyang pagsalig. Mitanyag ko og ma-
pasaligong mga pulong, ug sa akong 
kasingkasing nangamuyo ko nga ang 
Dios, ang iyang Langitnong Amahan, 
mohupay niya pinaagi sa Iyang gugma 
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ug pagsaksi sa Iyang pag- aprubar sam-
tang siya naghimo sa Iyang buhat.

Mao kana ang akong pag- ampo 
alang natong tanan karon. Unta matag 
usa nato maaprubahan diha sa Iyang 
panan- aw. Hinaut ang mga kaminyoon 
molambo ug mga pamilya mouswag, 
ug kon ang atong kapalaran usa ba ka 
kahingpitan niining mga panalangin 
sa mortalidad o dili, unta ang grasya 
sa Ginoo magdala og kalipay karon 
ug hugot nga pagtuo sa sigurado nga 
mga saad nga moabut. Sa pangalan ni 
Jesukristo, amen. ◼
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sakop sa atong pamilya nga makapa-
minaw sa musika. Ug sama sa nasay-
ran gayud sa mananambal, lisud ang 
pagsayaw kon walay musika. Ang 
pagsayaw nga walay musika bakikaw 
ug lisud—gani makauulaw. Nakasulay 
na ba mo niini?

Sa seksyon 8 sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad, ang Ginoo mitudlo kang Jo-
seph Smith ug Oliver Cowdery, “Oo, tan- 
awa, Ako mosulti kanimo diha sa imong 
hunahuna ug sa imong kasingkasing, 
pinaagi sa Espiritu Santo, nga moabut 
diha kanimo ug nga mopuyo diha sa 
imong kasingkasing” (bersikulo 2).  
Makakat- on kita sa mga stepping sa 
sayaw gamit ang atong hunahuna, apan 
makapaminaw kita sa musika gamit ang 
atong kasingkasing. Ang mga stepping 
sa sayaw sa ebanghelyo mao ang mga 
butang nga atong gihimo; ang musika 
sa ebanghelyo mao ang malipayong 
espirituhanon nga pagbati nga moabut 
gikan sa Espiritu Santo. Nagdala kini og 
kausaban sa kasingkasing ug mao ang 
tinubdan sa tanang matarung nga mga 
tinguha. Ang mga stepping sa sayaw 
nagkinahanglan og disiplina, apan ang 
kalipay sa sayaw masinati lamang kon 
kita maminaw sa musika.

Adunay nagbiay- biay sa mga mi-
yembro sa Simbahan tungod sa mga 
butang nga atong gihimo. Masabut ra 
kana. Kadtong pirmeng mosayaw lain 
o bakikaw tan- awon o, sa paggamit 
sa termino sa kasulatan, “talagsaon” 
(1 Pedro 2:9) niadtong dili makapa-
minaw sa musika. Napahunong na ba 

tigulang miyango nga oo. Dayon ang 
doktor nangutana, “Pwede ba ko ni-
mong tudloan og sayaw?”

Ang tubag sa tigulang nakapahi-
nuklog nako sulod sa daghang katui-
gan. “Makatudlo ko nimo sa pagsayaw,” 
miingon siya, “apan kinahanglan kang 
maminaw sa musika.”

Usahay diha sa atong panimalay, 
malampuson kitang motudlo sa mga 
stepping sa sayaw apan dili ingon ka 
malampuson sa pagtabang sa mga 

Ni Elder Wilford W. Andersen
Sa Seventy

Katuigan na ang milabay naminaw 
ko sa usa ka interbyu sa radyo 
sa usa ka batan- ong doktor nga 

nagtrabaho sa ospital sa Navajo Nation. 
Misaysay siya og kasinatian usa ka gabii 
sa dihang usa ka tigulang nga Native 
American nga lalaki nga taas og buhok 
nga sinapid nga miabut sa emergency 
room. Ang batan- ong doktor mikuha sa 
iyang clipboard, miduol sa lalaki, ug mi-
ingon, “Unsay akong matabang nimo?” 
Ang tigulang diretso ra og tinan- awan 
ug walay gisulti. Ang doktor, medyo 
nawad- an og pailub, misulay na usab. 
“Dili ko makatabang nimo kon dili ka 
mosulti nako,” miingon siya. “Sultihi ko 
nganong mianhi ka sa ospital.”

Ang tigulang mitan- aw niya ug 
miingon, “Mosayaw ka ba?” Samtang 
namalandong ang batan- ong doktor  
sa katingalahan nga pangutana, nahu-
nahunaan niya nga tingali ang iyang 
pasyente usa ka mananambal sa tribu 
kinsa, sumala sa karaang kostumbre 
sa tribu, misulay sa pagtambal pinaagi 
sa kanta ug sayaw kay sa moresita og 
tambal.

“Dili,” miingon ang doktor, “Dili ko 
mosayaw. Ikaw mosayaw ba?” Ang 

Ang Musika sa 
Ebanghelyo
Ang musika sa ebanghelyo mao ang malipayong espirituhanon  
nga pagbati nga moabut gikan sa Espiritu Santo. Nagdala kini  
og kausaban sa kasingkasing.
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ninyo ang inyong sakyanan sa stoplight 
tapad sa usa ka sakyanan diin ang dray-
ber nagsayaw ug nagkanta og kusog 
kaayo—apan kamo walay madunggan 
tungod sirado ang inyong mga bintana? 
Dili ba mora siya og talagsaon? Kon ang 
atong mga anak makakat- on sa mga 
stepping sa sayaw nga dili makakat- on 
sa pagpaminaw ug pagbati sa nindot 
nga musika sa ebanghelyo, sa dili ma-
dugay dili na sila komportable sa sayaw 
ug mahimong mohunong pagsayaw o, 
hapit usab ingon kabati, magpadayon 
nga magsayaw tungod lang sa pagpa-
mugos nga ilang gibati sa uban nga 
nagsayaw libut nila.

Ang hagit natong tanan nga nagti-
nguha sa pagtudlo sa ebanghelyo mao 
ang pagpalapad sa unsay gitudlo lapas 
pa sa mga stepping sa sayaw lamang. 
Ang kalipay sa atong mga anak mag-
depende sa ilang abilidad sa pagpa-
minaw ug paghigugma sa nindot nga 
musika sa ebanghelyo. Unsaon nato sa 
paghimo niini?

Una, kinahanglan natong ipahia-
ngay ang atong kinabuhi sa husto nga 
espirituhanong pag- aghat. Kaniadto, sa 
wala pa ang panahon sa digital, makita 
namo ang among paboritong estasyon 
sa radyo pinaagi sa pagliso sa dial sa 
radyo hangtud nga matumong kini sa 
frequency sa estasyon. Sa pagkaduol 
namo sa numero, makadungog lang 
mi og estatik. Apan kon sa katapusan 
mahimo namo ang perpektong pagkaa-
ngay, ang among paboritong musika 
klaro nga madungog. Sa atong kina-
buhi, kinahanglan natong ibutang sa 
hustong frequency aron makadungog 
sa musika sa Espiritu.

Kon madawat nato ang gasa sa Es-
piritu Santo human sa bunyag, mapuno 
kita sa langitnong musika nga nag- 
uban sa pagkakabig. Ang atong kasing-
kasing mausab, ug kita “wala nay hilig 
sa pagbuhat og dautan, apan sa pag-
buhat og maayo sa kanunay” (Mosiah 
5:2). Apan ang Espiritu dili motunga 
kon dunay pagkadili mabination o 
garbo o kasina. Kon mawala nato ka-
nang malumong impluwensya sa atong 
kinabuhi, ang abundang panag- uyon 
sa ebanghelyo mahanaw dayon ug sa 
katapusan dili na madungog. Si Alma 

nangutana sa makapatandog nga pa-
ngutana: “Kon kamo mibati sa pag- awit 
sa awit sa matubsanon nga gugma, ako 
mangutana, kamo mibati ba karon sa 
mao?” (Alma 5:26).

Ikaduha, kon atong madungog 
mismo ang musika, kinahanglan ma-
ningkamot kita kutob sa mahimo sa 
pagbuhat niini diha sa atong panima-
lay. Dili kini butang nga mapwersa 
o mapugos. “Walay gahum o implu-
wensya nga makahimo o angay gayud 
nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa 
pagkapari”—o tungod kay mao ang 
amahan o inahan o ang kinadak- an 
o ang kinakusgan—“gawas lamang 
sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa 
kalumo ug kaaghup, . . . sa tiunay nga 
paghigugma; [ug] pinaagi sa pagkama-
bination” (D&P 121:41–42).

Nganong kini nga mga hiyas 
moresulta man sa pagtaas sa gahum 
ug impluwensya diha sa panimalay? 
Tungod kay kini ang mga hiyas nga 
modapit sa Diwa sa Espiritu Santo. Kini 
ang mga hiyas nga mopahiangay sa 
atong kasingkasing ngadto sa musika 
sa ebanghelyo. Kon kini anaa, ang mga 
stepping sa sayaw mapahigayon sa 
mas natural ug malipayon nga paagi 
sa tanang mananayaw diha sa pamilya, 
nga dili na kinahanglan ang panghulga 
o panghadlok o pagpugos.

Kon gagmay pa ang atong mga 
anak, makantahan nato sila og laylay 
[lullaby] sa tiunay nga paghigugma, ug 
kon sila badlungon ug dili gustong ma-
tulog inigka- gabii, tingali kinahanglan 

natong kantahan og laylay sa pagka-
mainantuson. Kon sila mga tin- edyer, 
mahimo natong ibaliwala ang kalangas 
sa mga panaglalis ug panghulga ug, 
hinoon, mopahigayon sa nindot nga 
musika sa pagdani—ug tingali mokanta 
sa ikaduhang bersikulo sa laylay sa 
pagkamainantuson. Ang mga ginikanan 
makapahigayon sa perpektong panag- 
uyon sa managparis nga mga hiyas sa 
kalumo ug kaaghup. Atong madapit 
ang atong mga anak nga dungan nga 
mokanta uban nato nga maghiusa sam-
tang atong gipraktis ang kamabination 
ngadto sa silingan nga nagkinahanglan.

Dili kini mahitabo diha- diha. Sama 
sa nasayran sa matag malampuson nga 
musikero, nagkinahanglan kini og ma-
kugihong pagpraktis sa pagpahigayon 
og nindot nga musika. Kon ang sayong 
mga paningkamot sa paghimo og mu-
sika daw wala mahiangay, hinumdumi 
nga ang panagbangi dili makorihian 
pinaagi sa pagsaway. Ang panagbangi 
diha sa panimalay sama sa kangitngit 
sa usa ka lawak. Dili makaayo nga 
mangasaba sa kangitngit. Mawagtang 
lamang nato ang kangitngit pinaagi sa 
pagpaila sa kahayag.

Busa kon ang mga baho [bass] 
sa inyong choir sa pamilya kusog ra 
kaayo ug nanghinubra, o kon ang mga 
di- kwerdas sa inyong choir sa pamilya 
tagming ra o yabag, o kon kadtong 
madali- dalion nga mga piccolo maya-
bag o dili makontrol, magmapailubon. 
Kon wala mo makadungog sa musika 
sa ebanghelyo sa inyong panimalay, 
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South Africa. Ang iyang pagpasaylo 
niadtong nagpapriso kaniya talagsaon. 
Nadawat niya ang daghang pagdayeg 
ug pasidungog.1 Si Mandela kanunay 
nga mobalibad sa pasidungog pinaagi 
sa pag- ingon nga, “Dili ko santos— 
gawas kon naghunahuna mo nga ang 
santos usa ka makasasala kinsa nagpa-
dayon sa pagpaningkamot.” 2

Kini nga pahayag nga—“ang santos 
usa ka makasasala kinsa nagpadayon 
sa pagpaningkamot”—angay nga 
mohatag og kasiguroan ug kadasig sa 
mga miyembro sa Simbahan. Bisan og 
gitawag kita nga mga “Santos sa Ula-
hing mga Adlaw,” usahay dili ta kom-
portable niini. Ang termino nga Santos 
sagad gigamit ngadto sa mga tawo nga 
nakakab- ot og taas nga kahimtang sa 
kabalaan o gani sa pagkahingpit. Ug 
sayud kaayo kita nga dili kita hingpit.

Ang atong teyolohiya nagtudlo 
nato, nga kita mahingpit sa padayon 
ug dugang nga “[pag]salig sa hingpit” 

Ni Elder Dale G. Renlund
Sa Seventy

Minahal nga mga kaigsoonan, 
niadtong Disyembre 2013 
nagsubo ang kalibutan sa 

kamatayon ni Nelson Mandela. Human 
sa 27 ka tuig nga pagkapriso tungod sa 
pagsupak sa apartheid nga sistema, si 
Mandela maoy unang napili sa demo-
kratikanhong paagi isip presidente sa 

Ang mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw 
Magpadayon sa 
Pagpaningkamot
Samtang kita maningkamot, mopadayon, ug motabang sa uban sa 
paghimo sa ingon, tinuod kita nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

palihug hinumdumi kining duha ka 
mga pulong: padayong magpraktis. 
Uban sa tabang sa Dios, ang adlaw 
moabut nga ang musika sa ebang-
helyo mopuno sa inyong panimalay 
sa dili matukib nga kalipay.

Bisan kon mapahigayon og sakto, 
ang musika dili makasulbad sa tanan 
natong problema. Sa gihapon dunay 
mga crescendo ug decrescendo sa 
atong kinabuhi, mga staccato ug 
legato. Kana ang kinaiyahan sa atong 
mortal nga kinabuhi.

Apan kon atong dugangan og mu-
sika ang mga stepping sa sayaw, ang 
komplikado usahay nga mga ritmo sa 
kaminyoon ug pamilya mopaingon sa 
magkauyon nga balanse. Bisan ang 
atong pinakalisud nga mga hagit mo-
dugang og daghang masulub- ong mga 
tuno ug makatandog nga mga motif. 
Ang mga doktrina sa priesthood motu-
hop diha sa atong kalag sama sa mga 
yamog nga gikan sa langit. Ang Espi-
ritu Santo mao ang atong kauban sa 
kanunay, ug ang atong pagmando—
klaro nga nagpasabut sa gahum ug 
impluwensya—usa ka dili mausabon 
nga pagmando sa pagkamatarung ug 
kamatuoran. Ug ang atong kaman-
doan mao ang usa ka walay kata-
pusan nga kamandoan. Ug sa walay 
pagpugos nga paagi kini mokanap 
ngari kanato hangtud sa kahangturan 
(tan- awa sa D&P 121:45–46).

Unta mahitabo kini sa matag usa sa 
atong kinabuhi ug sa atong panimalay 
mao ang akong pag- ampo sa panga-
lan ni Jesukristo, amen. ◼
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sa doktrina ni Kristo: mopakita og 
hugot nga pagtuo Kaniya, maghinulsol, 
moambit sa sakrament sa pagbag- o 
sa mga pakigsaad ug panalangin sa 
bunyag, ug pagdawat sa Espiritu Santo 
isip kanunay gayud nga kauban. Kon 
buhaton nato kini, mas mahisama kita 
kang Kristo ug makalahutay sa katapu-
san.3 Sa ato pa, mas naghunahuna ang 
Dios kon si kinsa kita ug kinsa kita sa 
umaabut, kay sa unsa kita kaniadto.4 
Gusto Niya nga kita magpadayon sa 
pagpaningkamot.

Ang comedy nga As You Like It, 
sinulat sa English playwright nga si 
William Shakespeare, naghulagway sa 
mahinuklugong kausaban sa kinabuhi 
sa karakter niini. Ang magulang nga 
igsoon misulay sa pagpatay sa iyang 
manghud. Bisan siya nahibalo niini, 
ang manghud miluwas gihapon sa 
dautan niyang magulang gikan sa 
siguradong kamatayon. Dihang nahi-
baloan sa magulang kining kalooy nga 
dili siya angayan, hingpit ug hangtud 
sa hangtud siyang nausab ug nakaba-
ton sa gitawag niya nga “pagkakabig.” 
Unya pipila sa kababayen- an miadto 
ug nangutana sa magulang, “Di ba 
ikaw to ang nagplano nga patyon  
[ang imong igsoon]?”

Ang magulang nga igsoon mitubag, 
“’Kaniadto; apan dili na karon: Dili ko 
maulaw nga mosulti ninyo unsa ko 
kaniadto—kay ang akong pagkakabig 
nindot kaayo, kon unsa ko karon.” 5

Kanato, tungod sa kalooy ug Pag- ula 
ni Jesukristo, ang ingon nga kausaban 
dili lang usa ka hinimo nga sugilanon. 
Pinaagi kang Ezequiel, ang Ginoo 
mipahayag:

“Ug mahitungod sa kadautan sa ta-
wong dautan, siya dili mahulog tungod 
niana sa adlaw nga siya mobiya gikan 
sa iyang kadautan. . . .

“. . . Kong siya mobiya sa iyang 
sala, ug magabuhat niana nga uyon sa 
balaod ug matarung;

“. . . Ihatag pagbalik kadtong iyang 
gikuha pinaagi sa pagpanulis, magala-
kaw siya sa kabalaoran sa kinabuhi, sa 
walay pagbuhat ug kasal- anan; siya sa 
pagkamatuod mabuhi. . . .

“Walay mausa sa iyang mga sala nga 
iyang nahimo pagahinumduman pa 

batok kaniya: gibuhat niya ang uyon sa 
balaod ug matarung.” 6

Sa Iyang kalooy, misaad ang Dios og 
kapasayloan kon maghinulsol kita ug 
mobiya sa kadautan—nga ang atong 
mga sala dili na hisgutan kanato. Alang 
kanato, tungod sa Pag- ula ni Kristo ug 
sa atong paghinulsol, makalingi kita sa 
nangagi natong binuhatan ug moi-
ngon, “Kaniadto, apan dili na karon.” 
Bisan unsa kadautan, makaingon kita, 
“Kaniadto ingon ana ko. Apan ako nga 
dautan kaniadto dili na karon.” 7

Gitudlo ni Presidente Thomas S. 
Monson nga, “Usa sa pinakamahinung-
danong gasa sa Dios kanato mao ang 
kalipay sa pagsubli sa paningkamot, 
kay dili angay nga ang kapakyasan 
maoy kaulahian.” 8 Bisan kon kita 
tuyo nga nagpakasala o kanunay nga 
napakyas ug nasagmuyo, sa panahon 
nga mohukom ta nga maningkamot 
pag- usab, ang Pag- ula ni Kristo maka-
tabang kanato. Ug kinahanglan natong 
hinumduman nga dili ang Espiritu 
Santo ang nagsulti nato nga napahilayo 
na kaayo kita nga mas maayo pa nga 
moundang na lang.

Ang tinguha sa Dios nga ang mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw mag-
padayon sa pagpaningkamot nagpa-
sabut usab sa pagbuntog sa sala. Kon 
nag- antus man kita sa gubot nga mga 
relasyon, mga hagit sa ekonomiya, 
o balatian, o tungod sa sala sa uban, 
ang walay kinutuban nga Pag- ula sa 
Manluluwas moayo bisan—ug labi pa 
tingali—niadtong mga inosente nga 

nag- antus. Masabtan Niya sa hingpit 
kon unsay bation sa nag- antus tungod 
sa kalapasan sa uban. Sigon sa gipa-
nagna, ang Ginoo “[mo]bugkos sa mga 
dugmok og kasingkasing, . . . [mo]
hatag og . . . purongpurong nga bulak 
nga puli sa abo, ang lana sa kalipay, 
[ug] bisti sa pagdayeg puli sa espiritu 
sa kasub- anan.” 9 Bisan unsa man, uban 
sa Iyang tabang, naglaum ang Dios nga 
ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
magpadayon sa pagpaningkamot.

Sama nga ang Dios malipay kon kita 
magpadayon, Siya masagmuyo kon dili 
nato ilhon nga ang uban naningkamut 
usab. Ang among pinalanggang higala 
si Thoba mipakigbahin giunsa niya 
sa pagkat- on kini nga leksyon gikan 
sa iyang mama, si Julia. Si Julia ug si 
Thoba mga nag- unang itom nga kinabig 
sa South Africa. Dihang natapos ang 
apartheid nga panggobyerno, ang mga 
itom ug puti nga mga miyembro sa Sim-
bahan gitugutan na nga magkauban og 
simba. Alang sa kadaghanan, ang patas 
nga inter- aksyon tali sa managlahi nga 
kaliwat bag- o ug lisud. Kausa, dihang 
nanimba si Julia ug si Thoba, gibati ni-
lang dili maayo ang pagtagad kanila sa 
ubang mga puti nga miyembro. Dihang 
nanglakaw na sila, si Thoba lagot nga 
mireklamo sa iyang mama. Naminaw 
lang si Julia hangtud nga napahungaw 
ni Thoba ang iyang gibati. Dayon mii-
ngon si Julia, “Ah, Thoba, ang Simbahan 
sama sa dako nga hospital, ug may lain- 
lain kitang sakit. Miadto ta sa Simbahan 
aron matabangan.”
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Ang gisulti ni Julia nagpakita og 
bililhong pagtulun- an. Dili kay mosabut 
lang ta samtang ang uban naningkamot 
sa tagsa- tagsa nga kahuyang; kina-
hanglan sab kitang magmabination, 
magmapailubon, magsuporta, ug mag-
masinabtanon. Dihang giawhag kita 
sa Dios nga magpadayon sa pagpa-
ningkamot, gilauman sab Niya nga kita 
mohatag og luna sa uban sa paghimo 
niini, sa kaugalingon nilang higayon. 
Ang Pag- ula moabut sa atong kinabuhi 
sa mas dako nga sukod. Ato dayong 
maila nga bisan unsay mga kalahian, 
tanan kita nagkinahanglan sa samang 
walay kinutuban nga Pag- ula.

Mga tuig ang milabay usa ka 
talagsaong batan- on nga ginganlan 
og Curtis gitawag sa pagmisyon. Siya 
ang matang sa misyonaryo nga gipa-
ngandoy sa matag mission president. 
Determinado siya ug kugihan. Kausa 
gihimo siya nga kompanyon ngadto 
sa usa ka misyonaryo nga bata- 
bataon, kiwaw nga makig- atubang  
sa uban, ug kulang sa kadasig sa  
paghimo sa mga buluhaton.

Usa ka adlaw, samtang nagbisiklita 
sila, nalingian ni Curtis ang iyang kom-
panyon nga dili masabtan nga nanaog 
sa iyang bisiklita ug naglakaw na lang. 
Sa hilum, nakatuaw sa Dios si Curtis sa 
kasagmuyo; pagkalisud nga sangunan 
ka og kompanyon nga kinahanglang 
dasigon og maayo aron mahimo ang 
buluhaton. Pagkataud- taod, dunay 
impresyon si Curtis, sama nga ang Dios 
miingon kaniya, “Kahibalo ka, Curtis, 
itandi ngari nako, kamong duha wala 
kaayoy kalainan.” Nakat- on si Curtis nga 
kinahanglan siya og pailub kuyog sa dili 
perpekto nga kompanyon kinsa naning-
kamot sab sa kaugalingon niyang paagi.

Akong pagdapit nga kitang tanan 
motimbang- timbang sa atong kina-
buhi, maghinulsol, ug magpadayon sa 
pagpaningkamot. Kon dili kita maning-
kamot, kita ulahing adlaw nga mga 
makasasala lang; kon dili kita magpa-
dayon, kita ulahing adlaw nga mga tig- 
undang; ug kon dili nato tugutan ang 
uban nga mosulay, kita ulahing adlaw 
nga mga hipokrito.10 Kon kita maning-
kamot, mopadayon, ug motabang sa 
uban sa paghimo sa ingon, tinuod kita 
nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Kon mag- usab kita, atong makita nga 
ang Dios sa tinuod mas naghunahuna 
kanato kon si kinsa kita ug kinsa kita sa 
umaabut, kay sa unsa kita kaniadto.11

Dako kaayo ang akong pasalamat 
sa Manluluwas sa Iyang walay kinutu-
ban nga Pag- ula, ug sa ulahing adlaw 
nga mga propeta kinsa nag- awhag 
kanato nga mamahimong mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw, nga magpada-
yon sa pagpaningkamot.12 Mosaksi ko 
sa buhing reyalidad sa Manluluwas sa 
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
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mensahe makita diha sa mga sermon sa 
Unang Kapangulohan ug sa Korum sa 
Napulog Duha makapahinuktok. Si Presi-
dente Dieter F. Uchtdorf mihimo niini nga 
punto dihang miingon siya nga, “Sa tanang 
baruganan nga gitudlo sa mga propeta sa 
daghang mga siglo, usa nga gibalik- balik 
sa pagpasabut mao ang malaumon ug 
makadasig nga mensahe nga ang tawo 
makahinulsol, makausab sa padulngan, ug 
makabalik sa tinuod nga dalan sa pagka-
disipulo” (“Makahimo Kamo Niini Karon!” 
Liahona, Nob. 2013, 56).
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pamilyar sa iyang mga igsoon nga sila 
si Helaman, kinsa misunod sa iyang 
amahan isip tigtipig sa mga rekord ug 
propeta sa Dios, ug si Corianton, kinsa 
nakakat- on og kabuang isip misyo-
naryo nga nagkinahanglan og tambag 
gikan sa iyang amahan. Ngadto kang 
Helaman, si Alma misulat og 77 ka mga 
bersikulo (tan- awa sa Alma 36–37). 
Ngadto kang Corianton, si Alma misulat 
og 91 ka mga bersikulo (tan- awa sa 
Alma 39–42). Ngadto kang Shiblon, 
iyang tunga- tunga nga anak nga lalaki, 
misulat si Alma og 15 lamang ka mga 
bersikulo (tan- awa sa Alma 38). Apan 
ang iyang nga pulong niadtong 15 ka 
bersikulo gamhanan ug mapanudloon.

“Ug karon, akong anak, ako nagsalig 
nga ako makaangkon og dako nga 
hingpit nga kalipay diha kanimo, tu-
ngod sa imong pagkamakanunayon ug 
sa imong pagkamatinud- anon ngadto 
sa Dios; kay ingon nga ikaw misugod 
diha sa imong kabatan- on sa pagha-
ngad ngadto sa Ginoo nga imong Dios, 
bisan pa niana ako manghinaut nga 
ikaw magpadayon diha sa paghupot sa 
iyang mga sugo; kay bulahan siya nga 
makalahutay ngadto sa katapusan.

“Moingon ako nganha kanimo, 
akong anak, nga ako nakaangkon 
na og dako nga hingpit nga kali-
pay diha kanimo, tungod sa imong 
pagkamatinud- anon ug sa imong 
pagkamakugihon, ug sa imong pag-
kamapailubon ug sa imong pagkama-
inantuson taliwala sa mga katawhan” 
(Alma 38:2–3).

Agi og dugang sa pakigsulti ngadto 
ni Shiblon, si Alma namulong usab 
mahitungod kaniya ngadto ni Corian-
ton. Miingon si Alma: “Wala ba ikaw 
makapaniid sa pagkamakanunayon 
sa imong igsoon nga lalaki, ang iyang 
pagkamatinud- anon, ug ang iyang 
kakugi sa paghupot sa mga sugo sa 
Dios? Tan- awa, siya wala ba magpa-
kita og maayo nga panig- ingnan alang 
kanimo?” (Alma 39:1).2

Makita kini nga si Shiblon maoy 
anak nga gustong mopahimuot sa 
iyang amahan ug nagbuhat unsa ang 
matarung alang sa katarung kay sa pag-
dayeg, posisyon, gahum, pasidungog, 
o awtoridad. Si Helaman nasayud ug 

tibuok kinabuhi, aduna koy oportuni-
dad nga makauban ang pipila sa labing 
hanas ug intelihente nga mga lalaki 
ug mga babaye niini nga kalibutan. Sa 
batan- on pa ako, nadasig ako niadto 
kinsa mga edukado, nakalampos, 
malampuson, ug dinayeg sa kalibutan. 
Apan sulod sa mga katuigan, naka-
amgo ako nga mas nakadayeg ako sa 
mga talagsaon ug bulahan nga mga ka-
lag kinsa mga tinud- anay nga maayo 
ug dili malimbungon.” 1

Ang akong bayani sa Basahon ni 
Mormon maoy hingpit nga ehemplo 
sa talagsaon ug bulahang kalag kinsa 
tinud- anay nga maayo ug dili malimbu-
ngon. Si Shiblon mao ang usa sa mga 
anak ni Alma ang Batan- on. Kita mas 

Ni Elder Michael T. Ringwood
Sa Seventy

Sa walay swerte, may panahon 
sa akong kinabuhi diin nadasig 
ako sa mga titulo ug katungod. 

Wala kini nako tuyoa. Samtang ako 
nangandam sa pagserbisyo og full- 
time nga misyon, ang akong magulang 
nahimong zone leader sa iyang misyon. 
Nakadungog ako og daghang maa-
yong mga butang kabahin kaniya nga 
gusto usab nako kadtong mga butanga. 
Naglaum ug gani nag- ampo ako sa 
susamang posisyon.

Salamat, samtang nag- misyon, 
nakakat- on ako og gamhanang lek-
syon. Sa miaging komperensya, napahi-
numduman ako niana nga leksyon.

Niadtong Oktubre, si Presidente 
Dieter F. Uchtdorf miingon: “Sa akong 

Tinud- anay nga Maayo 
ug dili Malimbungon
Ang maayong balita sa ebanghelyo ni Jesukristo mao nga ang tinguha sa 
atong kasingkasing mausab ug ang atong motibo matudloan ug mapino.
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nagtahud sa iyang igsoong lalaki, 
kay iyang gisaligan si Shiblon sa 
sagradong mga rekord nga iyang 
nadawat gikan sa iyang amahan. 
Sa tinuod si Helaman misalig kang 
Shiblon tungod kay “siya usa ka 
makiangayon nga tawo, ug siya 
naglakaw nga matarung sa atuba-
ngan sa Dios; ug siya nagsunod sa 
pagbuhat og maayo sa kanunay, sa 
paghupot sa mga sugo sa Ginoo 
nga iyang Dios” (Alma 63:2). Ingon 
sa tinuod nga kinaiya ni Shiblon, 
wala kaayo siyay rekord sukad sa pagti-
pig niya sa balaang rekord hangtud gi-
hatag niya kini sa anak ni Helaman nga 
si Helaman (tan- awa sa Alma 63:11).

Si Shiblon tinud- anay nga maayo ug 
dili malimbungon. Siya ang tawo nga 
misakripisyo sa iyang panahon, talento, 
ug paningkamot sa pagtabang ug 
pagbayaw sa uban tungod sa gugma sa 
Dios ug sa iyang isigkatawo (tan- awa 
sa Alma 48:17–19; 49:30). Siya hing-
pit nga gihulagway sa mga pulong ni 
Presidente Spencer W. Kimball: “Ang 
talagsaong mga tawo mas kanunay 
gustong moserbisyo kaysa makaang-
kon og dominyon.” 3

Sa kalibutan diin ang pagdayeg, 
posisyon, gahum, pasidungog, ug 
awtoridad maoy gipaningkamutan, ako 
mopasidungog niadtong talagsaon ug 
bulahan nga mga tawo kinsa tinud- anay 

nga maayo ug dili malimbungon, kad-
tong nadasig sa gugma sa Dios ug sa 
ilang silingan, kadtong talagsaong mga 
tawo nga “mas gustong moserbisyo 
kaysa makaangkon og dominyon.”

Karon adunay pipila nga kita 
patuohon nga ang atong pagpa-
ngita og importansya sa kaugalingon 
matagamtam lamang pinaagi sa 
pag- angkon og posisyon ug gahum. 
Apan, salamat, adunay daghan nga 
wala maimpluwensya niini nga ideya. 
Sila makaangkon og importansya sa 
pagtinguha nga mahimong tinud- anay 
nga maayo ug dili malimbungon. Sila 
akong nakita diha sa lain- laing ma-
tang sa kinabuhi ug sa mga tradisyon 
sa daghang mga tinuohan. Ug akong 
nakita nga daghan kaayo sila taliwala 
sa mga tinud- anay nga nakabig nga 
mga sumusunod ni Kristo.4

Mopasidungog ako niadtong wala 
maghunahuna sa kaugalingon sa pag-
serbisyo kada semana diha sa tanang 
ward ug branch sa pagtuman labaw ug 
lapas sa ilang mga calling. Apan ang 
mga calling moabut ug molabay. Gani 
mas nakapahimuot nako kadtong walay 
pormal nga calling nga nangita og paagi 
nga kanunay moserbisyo ug mobayaw 
sa uban. Usa ka brother mosayo sa 
simbahan aron magpahimutang sa mga 
lingkuranan ug magpabilin aron mang-
limpyo. Usa ka sister tuyo nga moling-
kod tupad sa buta nga sister sa iyang 
ward aron dili lamang niya maabi- abi 
apan kusgon usab niya pagkanta ang 
mga himno aron ang buta nga sister 
makadungog sa pulong ug makakanta 
usab. Kon inyong tutukan pag- ayo ang 
inyong ward o branch, inyo usab kining 
makita. Kanunay may mga miyembro 
nga nasayud kinsay nagkinahanglan og 
tabang ug kanus- a kini itanyag.

Tingali ang akong unang leksyon sa 
tinud- anay nga maayo nga mga Santos 
nga dili malimbungon nahitabo sa di-
hang misyonaryo ako. Mibalhin ako og 
area uban sa elder nga dili nako kaila. 
Nahibaloan nako sa ubang misyonaryo 
nga siya wala makadawat og buluha-
ton sa pagpangulo ug sa unsang paagi 
siya nanlimbasug sa pinulongan nga 
Korean bisan dugay na siya sa nasud. 
Apan sa naila ko na kini nga misyo-
naryo, akong natan- aw nga usa siya sa 
labing masulundon ug matinud- anong 
misyonaryo nga akong nailhan. Siya 
nagtuon panahon sa tingtuon; siya 
nagtrabaho panahon sa tingtrabaho. 
Siya mogawas ug mopauli sa apart-
ment sa hustong oras. Siya nagkugi sa 
pagtuon og Koreano bisan ang pinulo-
ngan lisud alang kaniya.

Dihang nakaamgo ako nga ang mga 
komentaryo dili tinuod, gibati nako 
nga kini nga misyonaryo sayop nga 
nahukman nga dili malampuson. Gusto 
nakong isulti sa tibuok misyon unsay 
akong nadiskobrehan niini nga elder. 
Akong gisulti sa akong presidente sa 
misyon ang akong tinguha sa pagkori-
hir niini nga sayop. Iyang tubag mao, 
“Ang Langitnong Amahan nakaila nga 
siya malampuson nga misyonaryo, ug 
ako mao usab.” Siya midugang, “Ug 

Woodbury, Minnesota, USA
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ikaw usab nasayud, busa unsa pay 
labut sa uban?” Kining maalamon nga 
presidente sa misyon mitudlo kanako 
unsay importante sa pagserbisyo, ug 
dili ang pagdayeg, posisyon, gahum, 
pasidungog, o awtoridad. Kini dakong 
leksyon sa batan- ong misyonaryo kinsa 
nagtutok og maayo sa mga titulo.

Naghunahuna niini nga leksyon, 
namalandong ako sa akong kinabuhi ug 
nakita kon kapila ako naimpluwensya 
sa mga tawo kinsa niana nga pana-
hon walay dagkong titulo o posisyon. 
Usa niadto nga sama ni Shiblon mao 
ang akong magtutudlo sa seminary sa 
akong junior year sa high school. Kining 
buotan nga tawo mitudlo og seminary 
mga duha o tulo lamang ka tuig, apan 
iyang natandog ang akong kasingkasing 
nga nakabaton ako og pagpamatuod. 
Tingali dili siya ang labing maayong 
magtutudlo, apan kanunay siyang an-
dam ug ang iyang impluwensya kanako 
gamhanan ug mahangturon. Usa sa mga 
higayon nga siya akong nakita sa 40 ka 
tuig sukad iya akong gitudloan, mao 
ang iyang pag- anha sa haya sa akong 
amahan. Sa tinuod, kadto nga lihok 
wala gidasig sa titulo o gahum.

Nagpasidungog ako nianang mag-
tutudlo ug daghang sama kaniya kinsa 
tinud- anay nga maayo ug dili malimbu-
ngon. Nagpasidungog ako sa mag-
tutudlo sa Sunday School kinsa wala 
lamang magtudlo sa iyang mga estud-
yante panahon sa klase sa Dominggo 
apan nagtudlo ug nag- impluwensya 
niining mga estudyante pinaagi sa pag-
dapit kanila sa pagpamahaw uban sa 
iyang pamilya. Nagpasidungog ako sa 
mga lider sa mga batan- on kinsa nag-
tambong sa mga kalihokan sa sport ug 
kultura sa ilang mga kabatan- onan diha 
sa ilang ward. Nagpasidungog ako sa 
tawo kinsa nagsulat og mga pulong sa 
pagdasig sa mga silingan ug sa babaye 
kinsa wala lamang nag- mail og mga 
Christmas card apan personal kini nga 
naghatud ngadto sa mga pamilya ug hi-
gala kinsa nagkinahanglang bisitahan. 
Nagpasidungog ako sa brother kinsa 
balik- balik nga nagpasakay sa silingang 
may sakit nga Alzheimer—naghatag ka-
niya ug sa iyang asawa sa gikinahang-
lan kaayo nga kausaban nga pahiangay.

Kining mga butanga wala gibuhat 
alang sa pagdayeg o mga pasidungog. 
Kining mga tawhana wala madasig sa 
posibilidad nga makadawat og mga 
titulo o awtoridad. Sila mga disipulo 
ni Kristo, nagpadayon sa pagbuhat 
og maayo, ug sama ni Shiblon, sila 
naningkamot sa pagpahimuot sa ilang 
Amahan sa Langit.

Makapaguol kini kanako nga ma-
kadungog sa pipila kinsa mihunong sa 
pagserbisyo o gani sa pagsimba tungod 
kay sila na- release sa calling o mibati 
nga wala mahatagi sa posisyon o titulo. 
Nanghinaut ako nga ilang makat- unan 
ang leksyon nga akong nakat- unan isip 
usa ka batan- ong misyonaryo—nga ang 
serbisyo nga labing importante sa kasa-
garan giila sa Dios. Sa pagpaningkamot 
sa ako ug akoa, ato bang nakalimtan 
ang Ikaw ug Imo?

Ang uban moingon, “Apan layo 
pa kaayo ako aron mahimong sama 
nianang inyong gihulagway.” Ang 
maayong balita sa ebanghelyo ni 
Jesukristo mao nga ang tinguha sa 
atong kasingkasing mausab ug ang 
atong motibo matudloan ug mapino. 
Kon kita nabunyagan ngadto sa tinuod 
nga panon sa Dios, nagsugod kita sa 
proseso sa pagkabag- ong mga nilalang 
(tan- awa sa 2 Mga Taga- Corinto 5:17; 
Mosiah 27:26). Kada higayon nga atong 
bag- uhon ang atong pakigsaad sa bun-
yag pinaagi sa pag- ambit sa sakrament, 
kita magkaduol nianang katapusang 
tumong.5 Sa atong paglahutay niana 
nga pakigsaad, atong madawat ang 
kalig- on sa pagbangutan uban niadtong 

nagbangutan ug sa paghupay niadtong 
nagkinahanglan og paghupay (tan- awa 
sa Mosiah 18:9). Nianang pakigsaad, 
atong makaplagan ang grasya nga 
nakapahimo kanato sa pagserbisyo sa 
Dios ug pagsunod sa Iyang sugo, lakip 
ang paghigugma sa Dios sa atong ti-
buok kasingkasing ug sa atong silingan 
sama sa atong kaugalingon.6 Niana nga 
pakigsaad, ang Dios ug si Kristo nag-
tabang kanato aron kita makatabang 
niadto kinsa nagkinahanglan sa atong 
panabang (tan- awa sa Mosiah 4:16; tan- 
awa usab sa mga bersikulo 11–15).

Ang gusto ra gyud nako sa kinabuhi 
mao ang pagpahimuot sa akong mga 
amahan—sa yuta ug sa langit—ug mas 
mahisama ni Shiblon.7

Nagpasalamat ako sa Langitnong 
Amahan alang sa mga tawo nga sama ni 
Shiblon kansang mga ehemplo nagha-
tag kanako—ug sa tanan—paglaum. Sa 
ilang mga kinabuhi, atong masaksihan 
ang mahigugmaong Amahan sa Langit 
ug maamumahon ug maloloy- ong Man-
luluwas. Akong idugang ang akong pag-
pamatuod ngadto sa ila uban sa saad 
nga maningkamot nga mas mahisama 
kanila, sa ngalan ni Jesukristo, amen. ◼

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

Liahona, Nob. 2014, 58; emphasis 
gidugang.

 2. Si Helaman wala motudlo sa mga Zo-
ramite, busa kita nasayud nga si Alma 
naghisgot kabahin ni Shiblon sa dihang 
siya miingon “imong igsoon nga lalaki” 
(tan- awa sa Alma 31:7; 39:2).

 3. Spencer W. Kimball, “The Role of Righte-
ous Women,” Ensign, Nob. 1979, 104.

 4. “Ang Ginoo mitudlo kanato nga kon kita 
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Nan, unsaon nato sa pagsagubang 
niining pait nga mga reyalidad nga 
naglibut kanato?

Ang akong asawa, si Mary, kanu-
nay nga gusto og mga sunflower. Siya 
malipay kon kini, sa wala damhang 
dapit, makita sa kilid sa dalan. Adunay 
yuta nga dalan paingon sa balay diin 
nagpuyo ang akong mga apohan. Kon 
moagi mi niana nga dalan, si Mary ka-
sagaran mangutana, “Sa imong huna-
huna ato bang makita ang nindot nga 
mga sunflower karon?” Kami natingala 

Ni Elder Quentin L. Cook
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Karong panahon sa Pasko sa 
Pagkabanhaw kita mamalan-
dong ug maglipay sa pagtubos 

nga gihimo sa atong Manluluwas, si 
Jesukristo.1

Ang kasamok nga mikatap sa 
tibuok kalibutan tungod sa kada-
utan nakamugna og mga pagbati 
sa kahuyang. Uban sa modernong 
komunikasyon ang epekto sa kada-
utan, dili patas, ug ang pagkawalay 
hustisya naghatag og pagbati nga ang 
kinabuhi sa tinuod dili patas. Ingon ka 
importante kining mga pagsulay ma-
himo, kinahanglan nga kini dili gayud 
makapalinga kanato sa pagmaya ug 
pagsaulog sa langitnong panabang ni 
Kristo alang kanato. Ang Manluluwas 
tinuod gyud nga “nakabuntog sa ka-
matayon.” Uban sa kalooy Iyang gidala 
diha sa Iyang Kaugalingon Mismo ang 
atong mga sala ug ang mga kalapasan, 
sa ingon nagtubos kanato ug nagtag-
baw sa mga gipangayo sa kaangayan 
alang niadtong kinsa maghinulsol ug 
magtuo sa Iyang ngalan.2

Ang Iyang halangdon nga pag- ula 
hilabihang kamahinungdanon nga dili 
masabtan sa mortal nga tawo. Kining 
buhat sa kalooy naghatag og kalinaw 
nga dili masabtan.3

Ang Dios Kahayag Ko
Ang atong abilidad nga dili matarug ug matinuoron ug mosunod sa 
Manluluwas bisan sa padayong kausaban sa kinabuhi malig- on pinaagi 
sa matarung nga mga pamilya ug panaghiusa nga nakasentro kang 
Kristo diha sa atong mga ward ug branch.

tinud- anay nga nakabig sa Iyang ebang-
helyo, ang tinguha sa atong kasingkasing 
dili alang sa atong kaugalingon apan 
sa pagbayaw sa uban samtang sila nag-
lambo padulong sa kinabuhing dayon. 
Sa pag- angkon nianang pagkakabig, 
kita mag- ampo ug motrabaho nga may 
pagtuo nga mahimong bag- ong nilalang 
nga nahimong posible pinaagi sa Pag- ula 
ni Jesukristo. Makasugod kita pinaagi sa 
pag- ampo alang sa hugot nga pagtuo nga 
maghinulsol sa kahakog ug alang sa gasa 
sa pag- amuma sa uban labaw pa sa atong 
kaugalingon. Makaampo kita alang sa 
gahum sa pagbuntog sa garbo ug kasina” 
(Henry B. Eyring, “Pagpamatuod ug Pag-
kakabig,” Liahona, Peb. 2015, 4–5).

 5. “Ang [Dios] imortal ug hingpit. Kita mga 
mortal ug dili hingpit. Bisan pa niana kita 
mangita og paagi gani sa mortalidad diin 
kita mahiusa Kaniya sa espirituhanong pa-
agi. Sa pagbuhat niini kita makadawat sa 
grasya ug kahalangdon sa Iyang gahum. 
Kadtong talagsaon nga mga higayon nag-
lakip sa . . . pagbunyag ug pagkumpirma 
. . . [ug] pag- ambit sa mga simbolo sa 
Panihapon sa Ginoo” ( Jeffrey R. Holland, 
To My Friends [2014], 80).

 6. “Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
kinsa nag- isip sa ilang kaugalingon nga 
mga anak sa Dios natural lang nga mo-
himo ug motuman og mga pasalig. Ang 
plano sa kaluwasan gimarkahan gamit ang 
mga pakigsaad. Kita nagsaad nga mosunod 
sa mga sugo. Ingon man, ang Ginoo nag-
saad og mga panalangin niining kinabuhi 
ug sa kahangturan. Siya tukma kon unsay 
iyang gikinahanglan, ug siya hingpit sa 
pagtuman sa iyang pulong. Tungod kay 
siya nahigugma kanato ug tungod ang ka-
tuyoan nianang plano mao ang mahisama 
kaniya, siya nagmando nga tukma kita 
sa pagsunod sa mga sugo. Ug ang iyang 
mga saad ngari kanato kanunay naglakip 
sa gahum nga motubo sa atong kapasi-
dad sa pagsunod sa mga pakigsaad. Siya 
nakapahimo kanato nga masayud sa iyang 
mga lagda. Kon kita naningkamot uban sa 
tanan natong kasingkasing nga masunod 
iyang mga sumbanan, iyang gipauban 
kanato ang Espiritu Santo. Kana makapa-
dugang sa atong gahum sa pagsunod sa 
mga pasalig ug pagmatikod unsay maayo 
ug tinuod. Ug kana mao ang gahum sa 
pagkat- on, sa atong temporal nga pagtuon 
ug sa pagkat- on sa atong gikinahanglan sa 
kahangturan” (Henry B. Eyring, “A Child of 
God” [debosyonal sa Brigham Young Uni-
versity, Okt. 21, 1997], 4–5; speeches. byu. 
edu). Tan- awa usab sa David A. Bednar, 
“Makadaug sa Ilang mga Alantuson uban 
sa Kasayon,” Liahona, Mayo 2014, 87–90.

 7. Gikan sa akong labing unang panum-
duman, gusto nakong mahimuot akong 
amahan. Samtang nagtubo ug nakaba-
ton ko og pagpamatuod, nakaangkon 
usab ako og tinguha sa pagpahimuot sa 
Langitnong Amahan. Sa kaulahian nga 
bahin sa akong kinabuhi, nakakat- on ako 
kabahin ni Shiblon ug nagdugang ngadto 
sa tumong sa akong kinabuhi nga mas 
mahisama kaniya.
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nga ang mga sunflower mitubo sa yuta 
diin migahi pinaagi sa mga ekipo sa 
pag- uma ug sa pagtangtang sa snow 
ug ang pagtipun- og sa mga materyal 
nga gihunahuna nga dili maayo nga 
yuta alang sa ihalas nga mga bulak sa 
pagtubo.

Usa sa talagsaong mga kinaiya-
han niining bag- ong tubo nga mga 
sunflower, dugang sa pagtubo diha sa 
yuta nga dili maayo, mao ang giunsa 
sa putot nga bulak pagsunod sa adlaw 
inig- tadlas sa kalangitan. Sa pagbuhat 
niini, kini makadawat sa makahatag 
og kinabuhi nga enerhiya sa dili pa 

mabukhad ang nindot kaayong yellow 
nga kolor niini.

Sama sa bag- ong tubo nga sunflo-
wer, kon kita mosunod sa Manluluwas 
sa kalibutan, ang Anak sa Dios, kita 
molambo ug mahimong mahimayaon 
bisan sa daghang makuyaw nga mga 
hitabo nga naglibot kanato. Siya sa 
tinuoray mao ang atong kahayag ug 
kinabuhi.

Sa sambingay sa trigo ug bunglayon, 
ang Manluluwas mipahayag sa Iyang 
mga disipulo nga ang nakapasilo ug 
nagbuhat og dautan dili pasudlon sa 
Iyang gingharian.4 Apan naghisgot 

kabahin sa matinud- anon, Siya mii-
ngon, “Unya ingon sa adlaw mosidlak 
ang mga matarung didto sa gingharian 
sa ilang Amahan.” 5 Isip mga indibid-
wal, mga disipulo ni Kristo, nagpuyo sa 
dautang kalibutan nga sa tinuod gubot, 
kita makatubo ug makapamulak kon 
nakagamot kita diha sa gugma sa atong 
Manluluwas ug mapainubsanong mo-
sunod sa Iyang mga pagtulun- an.

Ang atong abilidad sa pagbarug nga 
lig- on ug tinuod ug mosunod sa Manlu-
luwas bisan sa mga kalisud sa kinabuhi 
malig- on pag- ayo sa matarung nga mga 
pamilya ug nasentro kang Kristo nga 
panaghiusa diha sa atong mga ward  
ug mga branch.6

Ang Hustong Oras diha sa Panimalay
Ang tahas sa pamilya diha sa plano 

sa Dios mao ang “paghatag kanato 
og kalipay, pagtabang kanato nga 
makakat- on sa hustong mga baruga-
nan diha sa mabinationg palibut, ug sa 
pag- andam kanato alang sa kinabuhing 
dayon.” 7 Ang nindot nga mga tradisyon 
sa relihiyosong pagsaulog diha sa pani-
malay gikinahanglan nga matanom sa 
mga kasingkasing sa atong mga anak.

Ang akong uyoan si Vaughn Roberts  
Kimball buotan nga estudyante, na-
ninguha nga mahimong tagsulat, ug 
football quarterback sa BYU. Niadtong 
Disyembre 8, 1941, ang adlaw human 
sa pag- ataki sa Pearl Harbor, siya nag-
palista sa U.S. Navy. Samtang diha sa 
usa ka recruiting assignment sa Albany, 
New York, misumiter siya og mubo nga 
artikulo ngadto sa Reader’s Digest. Ang 
magasin mibayad kaniya og $200 ug 
gimantala ang iyang sinulat, giulohan 
og “The Right Time at Home,” sa Mayo 
1944 nga isyu.

Ang iyang kontribusyon ngadto sa 
Reader’s Digest, diin ang iyang kauga-
lingon ang nagdala sa pagka- marinero, 
mabasa og gamay:

“The Right Time at Home:
“Usa ka gabii sa Albany, New 

York, akong gipangutana ang usa ka 
marinero kon unsa nay oras. Iyang 
gikuha ang dakong relo ug mitubag, 
‘Alas- 7:20.’ Nasayud ako nga kaganina 
pa kana. ‘Ang imong relo mihunong, 
dili ba?’ nangutana ako.

Usa sa lahi nga kinaiya sa gamay pa nga sunflower mao nga mangudlot inig kaigo sa init sa adlaw.
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“‘Wala,’ siya miingon, ‘Naggamit ako 
sa Mountain Standard Time. Gikan ako 
sa habagatang Utah. Sa dihang misulod 
ako sa Navy, gihatag sa akong Papa 
kini nga relo. Siya miingon nga maka-
tabang kini kanako nga mahinumdom 
sa balay.

“‘Kon ang akong relo alas- 5 sa 
buntag kahibalo ako si Papa migawas 
na aron gatasan ang mga baka. Ug 
kada gabii inig ka alas- 7:30 kahibalo 
ako nga ang tibuok pamilya naglibut 
sa lamesang may pagkaon, ug si Papa 
nagpasalamat sa Dios ug naghangyo 
Kaniya nga bantayan ko . . . ,’ miingon 
siya. ‘Akong mahibaloan unsang orasa 
diin sayon kanako. Unsa ang akong 
gustong mahibaloan mao ang unsang 
orasa kini sa Utah.’” 8

Sa wala madugay human sa pag- 
sumiter sa artikulo, si Vaughn na- assign 
nga moserbisyo sa barko diha sa dagat 
Pasipiko. Kaniadtong Mayo 11, 1945, 
samtang siya nagserbisyo sa barkong 
USS Bunker Hill duol sa Okinawa, ang 
barko gibombahan sa duha ka suicide 
nga mga eroplano.9 Hapit 400 ka mga 
tripulante ang namatay lakip ang akong 
uyoan nga si Vaughn.

Gipaabut ni Elder Spencer W. 
Kimball ang iyang kinasingkasing nga 
kalooy ngadto sa amahan ni Vaughn, 
naghatag og gibug- aton sa katakus ni 
Vaughn ug sa kasiguroan sa Ginoo 
nga “kadtong namatay tungod kanako 

dili makatilaw og kamatayon, kay 
kini matam- is ngadto kanila.” 10 Ang 
amahan ni Vaughn malumong miingon 
nga bisan tuod si Vaughn nalubong 
sa dagat, ang kamot sa Dios modala 
ni Vaughn ngadto sa iyang langitnong 
panimalay.11

Baynte otso ka tuig ang milabay si 
Presidente Spencer W. Kimball naghis-
got ni Vaughn diha sa kinatibuk- ang 
komperensya. Misulti siya, og bahin: 
“Kaila ako kaayo niini nga pamilya. . . . 
Nagluhod ako diha sa gamhanang pag- 
ampo uban [kanila]. . . . Ang pagtudlo 
diha sa panimalay nakapahimo sa ma-
hangturong panalangin niining dako 
nga pamilya.” Si Presidente Kimball 
mihagit sa tanang pamilya “sa paglu-
hod . . . mag- ampo alang sa ilang anak 
nga mga lalaki ug mga babaye kaduha 
kada adlaw.” 12

Mga kaigsoonan, kon kita matinud- 
anong nagbuhat sa pag- ampo sa 
pamilya, pagtuon sa kasulatan, family 
home evening, mga panalangin sa 
priesthood, ug pagbalaan sa adlaw 
nga Igpapahulay, ang atong mga anak 
mahibalo unsa ang oras sa atong 
panimalay. Sila maandam alang sa 
mahangturong panimalay sa langit, dili 
igsapayan unsay mahitabo kanila sa 
malisud nga kalibutan. Importante ka-
ayo nga ang atong mga anak masayud 
nga sila gihigugma ug luwas diha sa 
panimalay.

Ang mga bana ug mga asawa ma-
nagsama nga mga kapares.13 Aduna 
silay lahi apan magkauyon nga mga 
responsibilidad. Ang asawa manganak, 
nga nagpanalangin sa tibuok pamilya. 
Ang bana mahimong makadawat sa 
priesthood, nga nagpanalangin sa 
tibuok pamilya. Apan sa konseho sa 
pamilya, ang bana ug asawa, isip mag-
kaparehas nga mga kapares, mohimo 
sa labing importante nga mga desisyon. 
Sila modesisyon kon unsaon pagtudlo 
ug pagdisiplina sa mga anak, unsaon 
paggasto sa kwarta, asa sila mopuyo, 
ug uban pang daghang mga desisyon 
sa pamilya. Kini tambayayongan sa 
paghimo human sa pagpangayo og 
paggiya gikan sa Ginoo. Ang tumong 
mao ang mahangturong pamilya.

Ang Kahayag ni Kristo nagtanom 
sa mahangturon nga kinaiyahan sa 
pamilya diha sa mga kasingkasing sa 
tanang mga anak sa Dios. Usa sa akong 
paborito nga tagsulat, dili miyembro, 
misulti niini nga paagi: “Daghan sa ki-
nabuhi ang dili kinahanglan, [apan] . . . 
ang pamilya mao ang tinuod, ang ma-
hinungdanong butang, ang mahangtu-
rong butang; ang butang nga bantayan, 
amumahan ug unungan.” 14

Ang Simbahan Nagtabang Kanato  
sa Pagtutok sa Manluluwas isip  
Nagkahiusang Pamilya

Dugang sa pamilya, ang tahas 
sa Simbahan importante usab. “Ang 
Simbahan naghatag og organisasyon 
ug pamaagi alang sa pagtudlo sa 
ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa 
tanang anak sa Dios. Kini naghatag og 
awtoridad sa priesthood sa pagpahi-
gayon sa mga ordinansa sa kaluwasan 
ug kahimayaan sa tanan kinsa takus ug 
andam sa pagdawat niini.” 15

Sa kalibutan adunay daghang 
panagbingkil ug kadautan, ug dakong 
paghatag og gibug- aton sa lain- laing 
mga kultura ug pagkadili patas. Diha 
sa Simbahan, gawas sa mga yunit sa 
pinulongan, ang atong mga ward ug 
branch gibahin sumala sa hiyograpiya. 
Wala kita bahina pinaagi sa kahimtang 
o ranggo.16 Kita nagmaya sa kamatuo-
ran nga ang tanang kaliwatan ug mga 
kultura nag- uban sa usa ka matarung 



65MAYO 2015

nga kongregasyon. Ang atong ward 
nga pamilya importante sa atong 
kalamboan, kalipay, ug personal nga 
paningkamot nga mas mahisama ni 
Kristo.

Ang mga kultura kasagaran nag-
bahin sa mga tawo ug usahay usa ka 
tinubdan sa kapintas ug diskriminas-
yon.17 Diha sa Basahon ni Mormon 
pipila sa labing makapahasol nga pu-
long gigamit sa paghulagway sa mga 
tradisyon sa dautang mga amahan nga 
miresulta sa kapintas, gubat, dautang 
mga buhat, pagkadili matarung ug 
gani pagkagun- ob sa katawhan ug 
mga nasud.18

Walay mas maayong bahin sa pag-
sugod diha sa kasulatan kay sa 4 Nephi 
alang sa paghulagway sa kultura sa Sim-
bahan nga importante alang kanatong 
tanan. Diha sa bersikulo 2 kini mabasa, 
“Ang tanan nga mga katawhan naka-
big ngadto sa Ginoo, diha sa ibabaw 
sa tibuok yuta, mga Nephite ug mga 
Lamanite, ug walay mga panagbing-
kil ug mga panaglalis diha kanila, ug 
matag tawo mitagad nga makiangayon 
sa usag usa.” Diha sa bersikulo 16 atong 
mabasa, “Ug sa pagkamatuod wala 
nay mga katawhan nga labaw pa ka 
malipayon sa tanan nga mga katawhan 
nga gilalang sa kamot sa Dios.” Ang ti-
nuod nga walay panagbingkil nahitabo 
tungod sa “gugma sa Dios nga anaa sa 
kasingkasing sa mga katawhan.” 19 Kini 
mao ang kultura nga atong gitinguha.

Ang lawom nga mga hiyas ug tinu-
ohan sa kultura anaa sa kinauyokan sa 

atong pagkatawo. Ang mga tradisyon 
sa sakripisyo, pasalamat, pagtuo, ug 
pagkamatarung kinahanglang paga-
mahalon ug patunhayon. Ang mga pa-
milya kinahanglan gayud nga maglipay 
ug mopatunhay sa mga tradisyon nga 
naglig- on sa pagtuo.20

Usa sa labing importanting bahin sa 
bisan unsang kultura mao ang pinulo-
ngan niini. Sa San Francisco, California, 
sa dapit, diin ako nagpuyo, adunay pito 
ka dili lumad nga mga yunit sa pinu-
longan. Ang atong doktrina kalabut sa 
pinulongan gisulat diha seksyon 90, 
bersikulo 11 sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad: “Kay mahinabo niana nga 
adlaw, nga ang matag tawo makapami-
naw sa kahingpitan sa ebanghelyo sa 
iyang kaugalingon nga dila, ug sa iyang 
kaugalingon nga pinulongan.”

Kon ang mga anak sa Dios moampo 
ngadto Kaniya sa ilang lumad nga pi-
nulongan, kana mao ang pinulongan sa 
ilang kasingkasing. Kini klaro nga ang 
pinulongan sa kasingkasing bililhon sa 
tanang katawhan.

Ang akong magulang nga lalaki, 
si Joseph, usa ka doktor ug dugay 
nang nagtrabaho sa San Francisco Bay 
area. Usa ka tigulang nga Samoan nga 
miyembro sa Simbahan, kinsa bag- o 
nga pasyente, misulod sa iyang opisina. 
Grabe, nag- anam ang iyang kasakit. 
Nasuta nga siya adunay bato sa pantog, 
ug hustong pag- opera ang gihimo. Ki-
ning matinud- anong miyembro misulti 
nga ang iyang tumong mao ang pag-
pasabut lamang unsay problema aron 

makaampo siya sa Langitnong Amahan 
sa pinulongang Samoan kabahin sa 
problema sa iyang panglawas.

Importante kini sa mga miyembro 
nga makasabut sa ebanghelyo sa pinu-
longan sa ilang kasingkasing aron sila 
makaampo ug makalihok sumala sa 
mga baruganan sa ebanghelyo.21

Bisan sa nagkalain- laing pinulo-
ngan ug nindot, ug makadasig nga 
mga tradisyon sa kultura, kinahanglan 
ang atong mga kasingkasing mahiusa 
sa pagtinabangay ug sa gugma.22 Ang 
Ginoo tataw nga mipahayag: “Himoa 
nga ang matag tawo motamud sa iyang 
igsoon sama sa iyang kaugalingon. . . . 
Paghiusa; ug kon kamo dili magkahiusa 
kamo dili akò.” 23 Samtang kita nagma-
hal sa nindot nga mga pagkalain- lain 
sa kultura, ang atong tumong mao ang 
mahiusa diha sa kultura, mga kinaiya, 
ug mga tradisyon sa ebanghelyo ni 
Jesukristo sa tanang bahin.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga  
Santos sa Ulahing mga Adlaw Mas  
Nalig-on Pa Karon

Atong giila nga pipila sa mga mi-
yembro may mga pangutana ug kaba-
laka samtang nagtinguha sa paglig- on 
sa ilang pagtuo ug pagpamatuod. Kita 
angay magmatngon nga dili mahi-
mong kritikal o maghusga niadtong 
may mga kabalaka—madako man o 
gamay. Ingon man, kadtong may mga 
kabalaka kinahanglang maningkamot 
sa paglig- on sa ilang kaugalingong 
pagtuo ug pagpamatuod. Mapailu-
bon ug mapainubsanong pagtuon, 
pamalandong, pag- ampo, pagsunod 
sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug 
pakigtambag sa angay nga mga lider 
mao ang labing maayo nga paagi sa 
pagsulbad sa mga pangutana o mga 
kabalaka.

May pipila nga mipahayag nga mas 
daghang miyembro ang mibiya sa Sim-
bahan karon ug adunay mas daghang 
pagduha- duha ug dili pagtuo kay sa 
kaniadto. Dili gyud kini tinuod. Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw mas nalig-on 
pa karon. Ang gidaghanon sa mga 
miyembro nga nagpatangtang sa ilang 
ngalan sa rekord sa Simbahan kanunay 
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gamay kaayo ug mas gamay karon 
ikompara sa nanglabay nga katuigan.24 
Ang pagtubo sa makita nga masukod 
nga mga bahin sama sa endowed nga 
mga miyembro nga may current nga 
temple recommend, hamtong nga 
mga tigbayad sa ikapulo, ug kadtong 
nagserbisyo sa misyon, makapaukyab. 
Isulti ko pag- usab, ang Simbahan mas 
nalig-on pa karon. Apan, “hinumdumi 
ang bili sa mga kalag mahinungdanon 
sa panan- aw sa Dios.” 25 Atong taba-
ngan ang tanan.

Kon ang kalisud nga inyong giatu-
bang karon ingon og walay kasulba-
ran ug bug- at ug hapit dili na madala, 
hinumdumi ang tumang kasakit nga 
nahitabo sa Getsemani ug ang dili 
masabtang pagpasakit ug ang sakit 
didto sa Kalbaryo, natuman sa Manlu-
luwas ang Pag- ula, nga makasulbad sa 
labing grabe nga kalisud nga mahi-
tabo niini nga kinabuhi. Iya kining 
gibuhat alang kanimo, ug Iya kining 
gibuhat alang kanako. Iya kining gi-
buhat tungod Siya nahigugma kanato 
ug Siya nagsunod ug nahigugma sa 
Iyang Amahan. Kita maluwas gikan sa 
kamatayon—gani gikan sa kahiladman 
sa kadagatan.

Ang atong proteksyon niining 
kinabuhi ug sa kahangturan anaa sa 
pagkamatarung sa indibidwal ug sa 
pamilya, mga ordinansa sa Simbahan, 
ug ang pagsunod diha sa Manluluwas. 
Kini mao ang atong dangpanan gikan 
sa unos. Alang niadtong kinsa mibati 
nga nag- inusara, kamo maisugong 
makabarug sa pagkamatarung nga 
nahibalo nga ang Pag- ula mopanali-
pod ug mopanalangin kaninyo lapas 
sa inyong abilidad sa hingpit nga 
pagsabut.

Kinahanglan atong hinumduman 
ang Manluluwas, motuman sa atong 
mga pakigsaad, ug mosunod sa Anak 
sa Dios sama sa bag- ong tubo nga 
sunflower nga nagsunod sa adlaw. 
Ang pagsunod sa Iyang kahayag ug 
ehemplo makahatag kanato og kalipay 
ug kalinaw. Ingon nga ang Salmo 27 
ug ang paboritong himno mipahayag, 
“Ang Ginoo mao ang akong kahayag 
ug ang akong kaluwasan.” 26

Niining katapusan sa semana nga 
Pasko sa Pagkabanhaw, isip usa sa mga 
Apostoles sa Manluluwas, ako mosaksi 
sa Pagkabanhaw ni Jesukristo. Nasayud 
ako nga Siya buhi. Nakaila ako sa Iyang 
tingog. Mopamatuod ako sa Iyang 

kabalaan ug sa katinuod sa Iyang Pag- 
ula sa ngalan ni Jesukristo, amen. ◼
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ug motuman sa mga pag- aghat sa 
Balaang Espiritu.” 1

Sa daghang paagi ang kalibutan 
karon mas mahagiton kay sa niadtong 
13 ka tuig nga milabay. Mas daghan ang 
makalinga sa atong mga batan- on gikan 
sa ilang mga pagpangandam alang sa 
misyon ug sa umaabut nga malipayong 
kinabuhi. Mikatap ang teknolohiya, ug 
hapit tanan dunay makuptan nga mga 
himan nga makaagni sa atensyon sa 
tawhanong pamilya sa Dios alang sa 
dako kaayo ug grabeng kadautan.

Karon mamulong ko ngadto sa mga 
misyonaryo nga nagserbisyo, umaabut 
nga mga misyonaryo, mga returned 
missionary, ug tanang young adult nga 
lalaki sa Simbahan. Nag- ampo ko nga 
inyong masabtan ug ikonsiderar og ma-
ayo ang akong isulti kaninyo sa inyong 
panaw niining makaikag ug lisud nga 
mga katuigan sa inyong kinabuhi.

Sa unang mga adlaw sa Simbahan, 
ang mga misyonaryo interbyuhon 
sa usa ka General Authority sa dili 
pa moadto sa natad sa misyon. Ka-
rong panahona interbyuhon mo aron 
moserbisyo isip misyonaryo sa inyong 
mga bishop ug stake president, ug 
sagad kaninyo dili mainterbyu sa usa 
ka General Authority sa tibuok ninyong 
kinabuhi. Resulta lamang kini sa usa 
ka simbahan nga may sobra sa 15 ka 
milyon nga mga miyembro. Nasayud 
ko nga namulong ko alang sa akong 
mga kaigsoonan kon moingon ko nga 
gusto unta namo nga personal kami 

nagkinahanglan og takus, kwalipikado, 
maabtik sa espirituhanong paagi nga 
mga misyonaryo. . . .

“. . . Kami nagkinahanglan sa 
inyong tibuok kasingkasing ug kalag. 
Kita nagkinahanglan og maabtik, ma-
hunahunaon, mabination nga mga mis-
yonaryo kinsa mahibalo nga maminaw 

Ni Elder M. Russell Ballard
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Usa sa dagkong kalipay nga 
akong natagamtam samtang 
nagbiyahe ko sa tibuok kalibu-

tan mao ang oportunidad nga mahi-
mamat ang atong mga misyonaryo. 
Kining halangdong mga elder ug mga 
sister nagdan- ag sa Kahayag ni Kristo, 
ug kanunay akong nadasig sa ilang 
gugma ni Ginoong Jesukristo ug sa 
ilang mapahinungurong pagserbisyo 
Kaniya. Matag higayon nga makigla-
mano ko nila ug mabati ang talagsaon 
nilang espiritu ug hugot nga pagtuo, 
moingon ko sa akong kaugalingon, 
“Kining talagsaon natong mga anak  
sa tinud- anay usa ka milagro!”

Atol sa Oktubre 2002 nga kinatibuk- 
ang miting sa priesthood, akong gihagit 
ang mga bishop, ginikanan, ug umaa-
but nga mga misyonaryo nga “patas- an 
ang mga sumbanan” sa full- time nga 
misyonaryong pagserbisyo.

Miingon dayon ko nga “ang atong 
gikinahanglan . . . mao ang labing 
maayong henerasyon sa mga misyo-
naryo sa kasaysayan sa Simbahan. Kita 

Ang Labing Maayong 
Henerasyon sa mga 
Young Adult
Ang gikinahanglan nato karon mao ang labing halangdong henerasyon 
sa mga young adult sa kasaysayan sa Simbahan. Gikinahanglan namo 
ang inyong tibuok kasingkasing ug kalag.
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nga makaila ug makasulti kaninyo nga 
gihigugma kamo namo ug nagsuporta 
kami kaninyo.

Maayo gani kay ang Ginoo miha-
tag og mga paagi aron kami maka-
abut kaninyo. Sama pananglit, usa 
ka miyembro sa Korum sa Napulog 
Duha ang moassign sa matag misyo-
naryo ngadto sa iyang misyon. Bisan 
kon wala kini buhata sa tradisyonal 
nga mag- atubangay nga interbyu, ang 
teknolohiya ug pagpadayag naghiusa 
sa paghatag og kasinatian nga suod 
ug personal kaayo. Sultihan ko kamo 
unsaon kini sa pagkahitabo.

Ang inyong litrato mogawas sa 
screen sa computer, lakip ang impor-
tanteng impormasyon nga gihatag sa 
inyong bishop ug stake president. Inig 
gawas sa inyong litrato, tan- awon namo 
ang inyong mga mata ug rebyuhon ang 
inyong mga tubag sa mga pangutana 
sa rekomendasyon sa misyonaryo. Ni-
anang mubong higayon, mora og anaa 
kamo ug direkta nga nagtubag kanamo.

Samtang magtan- aw mi sa inyong 
litrato, misalig mi nga natuman ninyo 
ang tanang “gipatas- ang mga sumba-
nan” nga gikinahanglan karon aron 
mahimong matinud- anon, malampu-
song misyonaryo. Dayon, pinaagi sa 
gahum sa Espiritu sa Ginoo ug ubos 
sa direksyon ni Presidente Thomas S. 
Monson, idestino kamo namo ngadto 
sa usa sa 406 ka mga misyon sa  
Simbahan sa tibuok kalibutan.

Dili, dili ni parehas sa personal,  
nag- atubangay nga interbyu. Apan 
duol- duol ra.

Ang videoconferencing maoy laing 
paagi nga nagtabang namo nga maka-
abut ngadto sa mga lider ug miyembro 
sa Simbahan nga layo kaayo sa puno-
ang buhatan sa Simbahan.

Uban niana nga hunahuna, gusto 
nako nga kamo nga nangandam sa 
pagserbisyo og misyon, kadtong miuli 
na, ug kamong tanang mga young 
adult mogahin og pipila ka minutos 
uban nako nga daw nag- video chat 
kita karon. Palihug tan- awa ko sulod sa 
pipila ka minuto nga daw kamo ug ako 
ra ang anaa sa lawak bisan asa man 
kamo karong gabhiona.

Sa akong bahin, akong hunahunaon 
nga nagtan- aw ko sa inyong mga mata 
ug naminaw og maayo sa inyong mga 
tubag sa pipila ka mga pangutana nga 
akong gituohan nga mosulti diri nako 
sa kadako sa inyong pagpamatuod ug 
kapahinunguron ngadto sa Dios. Kon 
akong usabon ang akong gisulti ngadto 
sa mga misyonaryo 13 ka tuig na ang 
milabay, ang gikinahanglan nato karon 
mao ang labing halangdong heneras-
yon sa mga young adult sa kasaysayan 
sa Simbahan. Gikinahanglan namo 
ang inyong tibuok kasingkasing ug 
kalag. Kita nagkinahanglan og maabtik, 
mahunahunaon, mabination nga mga 
young adult kinsa mahibalo nga ma-
minaw ug motuman sa mga pag- aghat 

sa Balaang Espiritu samtang mosinati 
kamo sa inadlaw nga mga pagsulay 
ug tintasyon isip batan- ong Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.

Sa laing pagkasulti, panahon na nga 
patas- an ang mga sumbanan dili lamang 
sa mga misyonaryo apan usab sa mga 
returned missionary ug sa inyong 
tibuok henerasyon. Niana nga katuyoan, 
palihug pamalandungi ang inyong mga 
tubag niini nga mga pangutana:

1.  Kanunay ba kamong nagsiksik sa 
mga kasulatan?

2.  Moluhod ba kamo sa pag- ampo 
aron makig- istorya sa inyong  
Langitnong Amahan matag buntag  
ug matag gabii?

3.  Mopuasa ba kamo ug mohatag og 
halad sa puasa matag bulan—bisan 
kon kamo kabus, naglisud nga es-
tudyante nga wala kaayoy mahatag?

4.  Naghunahuna ba kamo og maayo sa 
Manluluwas ug sa Iyang maulaong 
sakripisyo alang kaninyo sa inyong 
pag- andam, pagpanalangin, pagpa-
ambit, o pag- ambit sa sakrament?

5.  Motambong ba kamo sa inyong mga 
miting ug naningkamot nga moba-
laan sa adlawng Igpapahulay?

6.  Matinuoron ba kamo sa panimalay, 
eskwelahan, simbahan, ug trabaho?

7.  Limpyo ba kamo sa hunahuna ug 
sa espiritu? Molikay ba kamo sa 
pagtan- aw og pornograpiya o mga 
website, magasin, sine, o apps,  
lakip na sa mga litrato sa Tinder  
o Snapchat, nga maulaw mo kon 
makit- an sa inyong ginikanan, mga 
lider sa Simbahan, o sa Manluluwas 
Mismo?

8.  Mainampingon ba kamo sa inyong 
oras—naglikay sa dili angay nga tek-
nolohiya ug social media, lakip ang 
mga video game, nga makaminos sa 
inyong pagkasensitibo sa espiritwal?

9.  Ug duna bay butang sa inyong 
kinabuhi nga kinahanglan ninyong 
usabon ug ayohon, sugod karon?

Salamat ning mubo nga pakig- 
istorya. Hinaut nga inyong gitubag ang 
matag pangutana uban sa kamatinu-
oron ug kamahunahunaon. Kon ang 
inyong kaugalingon kulang niining 
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yanong mga baruganan, nan awhagon 
ko kamo sa paghinulsol ug dad- on og 
balik ang inyong kinabuhi subay sa 
mga sumbanan sa ebanghelyo sa mata-
rung nga pagkadisipulo.

Karon mga kaigsoonan, mohatag 
ako og dugang nga tambag nga maka-
tabang ninyo aron ang inyong pagpa-
matuod sa ebanghelyo mogamot diha 
sa inyong mga kasingkasing ug kalag.

Akong pahinumduman ang mga re-
turned missionary nga ang inyong pag-
pangandam sa kinabuhi ug sa pamilya 
kinahanglang magpadayon. Ang “RM” 
wala magpasabut nga “retired Mormon!” 
Isip returned missionary, kamo “kina-
hanglan nga matinguhaon nga moapil 
diha sa usa ka maayo nga katuyoan, ug 
mobuhat og daghan nga mga butang 
diha sa [inyong] kaugalingong gawas-
non nga kabubut- on, ug magpahinabo 
sa daghan nga pagkamatarung.” 2

Palihug gamita ang mga kahanas 
nga nakat- unan sa inyong misyon sa 
pagpanalangin sa mga tawo sa inyong 
palibut matag adlaw. Ayaw ibalhin 
ang inyong pagtutok sa pagserbisyo 
sa uban ngadto sa pagtutok lang gyud 
sa eskwelahan, trabaho, o sosyal nga 
mga kalihokan. Hinoon, balansiha ang 
inyong kinabuhi og mga espiritwal nga 
mga kasinatian nga magpahinumdom 
ug mag- andam kaninyo sa padayon, 
inadlawng pagpangalagad sa uban.

Inyong nakat- unan sa inyong mis-
yon ang kaimportante sa pagbisita sa 
mga tawo diha sa ilang mga panimalay. 
Manghinaut ko nga ang tanan natong 
mga young adult, nakaserbisyo o wala 
og full- time nga misyon, nakasabut 
sa kaimportante sa pagbisita sa mga 
tawo kinsa nag- inusara, masakiton, 
o nawad- ag kadasig—dili lang kay 
buluhaton apan tungod sa tinud- anay 
ninyong gugma alang sa Langitnong 
Amahan ug sa Iyang mga anak.

Kamong naa pa sa high school nga 
nangandam alang sa misyon, moawhag 
ko kaninyo nga moapil ug mogradwar 
sa seminary. Kamo mga young adult 
kinahanglang mo- enroll sa institute 
of religion.3 Kon nagtambong kamo 
og usa ka eskwelahan sa Simbahan, 
kanunayng ilakip ang usa ka klase sa 
religious education matag semester. 

Atol niining importanteng panahon 
sa pagpangandam alang sa misyon 
o mahangturong kaminyoon ug sa 
inyong kinabuhi isip usa ka hamtong, 
kinahanglang padayon kamong mangi-
tag paagi nga makat- on ug molambo 
ug modawat og inspirasyon ug giya 
pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mai-
nampingon, mainampuong pagtuon sa 
ebanghelyo pinaagi sa seminary, insti-
tute, o mga klase sa religious education 
makatabang ninyo niana nga tumong.

Nagtambong man kamo og usa ka 
eskwelahan sa Simbahan o wala, nag- 
eskwela man kamo sa kolehiyo o wala, 
ayaw paghunahuna nga busy ra kaayo 
mo aron magtuon sa ebanghelyo. Ang 
seminary, institute, o mga klase sa reli-
hiyon makahatag og balanse sa inyong 
kinabuhi ug makadugang sa inyong 
sekular nga edukasyon pinaagi sa pag-
hatag og laing oportunidad nga mo-
gahin og panahon sa pagtuon sa mga 
kasulatan ug mga pagtulun- an sa mga 
propeta ug apostoles. Adunay upat ka 
maanindot nga bag- ong mga kurso diin 
akong awhagon ang matag young adult 
nga susihon ug tambungan.4

Ug ayaw kalimti nga ang mga klase 
ug kalihokan diha sa inyong lokal nga 
institute o sa inyong YSA ward o stake 
usa usab ka dapit diin makauban ninyo 
ang ubang mga batan- on ug moba-
yaw ug modasig sa usag usa samtang 
nagkat- on ug naglambo kamo sa espiri-
twal ug kauban nga maglingaw- lingaw. 

Kaigsoonan, kon inyong ihiklin ang 
inyong cell phone ug motan- aw tan- aw 
sa palibut, basin makit- an pa ninyo ang 
inyong mahangturong kompanyon.

Nagdala kini kanako ngadto sa laing 
gamayng tambag nga sigurado kong na-
sayud mo nga mahisgutan: Kamo mga 
young adult kinahanglang makig- date 
ug maminyo. Hununga ang paglangay- 
langay! Nasayud ko nga pipila kaninyo 
nahadlok nga magsugod og pamilya. 
Hinoon, kon maminyo mo sa saktong 
tawo sa saktong panahon ug saktong 
dapit, dili mo angay nga mahadlok. 
Gani, daghang problema nga inyong 
masugatan mahimong malikayan kon 
kamo “matinguhaong moapil” sa ma-
tarung nga pakig- date, panag- uyab, ug 
kaminyoon. Ayaw siya i- text! Gamita 
ang inyong tingog sa pagpaila sa inyong 
kaugalingon ngadto sa matarung nga 
mga anak nga babaye sa Dios nga anaa 
sa inyong palibut. Ang pagkadungog sa 
aktwal nga tingog sa tawo makapakurat 
kaniya—tingali aron motando.

Karon, mga kaigsoonan, mopa-
matuod ko kaninyo nga si Ginoong 
Jesukristo makatabang kanatong ayu-
hon ang bisan unsang kinahanglang 
ayuhon sa atong kinabuhi pinaagi sa 
Iyang maulaong sakripisyo.

Ning gabhiona, samtang nangandam 
kita sa pagsaulog sa Dominggo sa Pag-
kabanhaw ugma, hunong sa makadiyot 
uban kanako aron sa paghinumdom sa 
gasa sa Pag- ula ni Kristo. Hinumdumi 
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tuyo mao ang paglibug kanato aron 
kita motipas gikan sa mga pakigsaad 
nga atong gihimo uban sa Ginoo, 
maghimo kanato sa pagkalimot sa 
atong mahangturon nga panulundon. 
Nahibalo sila kaayo sa plano sa atong 
Langitnong Amahan alang sa Iyang 
mga anak, kay sila didto uban kanato 
niadtong dakong Konseho sa Langit sa 
dihang kini gitanyag. Naningkamut sila 
sa pagpahimulos sa atong mga kahu-
yang ug mga kaluya, naglingla kanato 
uban sa “gabon sa kangitngit . . . , diin 
nakapabuta sa mata, ug nakapatig- a 
sa mga kasingkasing sa katawhan, ug 
midala kanila ngadto sa lapad nga mga 
dalan, nga sila mamatay ug malaglag.” 2

Bisan pa sa oposisyon nga atong 
giatubang, ingon nga gitudlo ni Presi-
dente Monson, kini usa ka gubat nga 
kita makahimo ug modaug gayud. Ang 
Ginoo misalig sa atong kapasidad ug 
determinasyon sa pagbuhat sa ingon.

Ang mga kasulatan naglangkob og 
dili maihap nga mga ehemplo sa mga 
katawhan kinsa midaug sa ilang mga 
gubat, bisan diha taliwala sa mapintas 
kaayo nga mga sitwasyon. Usa niini 
nga mga ehemplo mao si Kapitan 

Ni Elder Ulisses Soares
Sa Kapangulohan sa Seventy

Minahal nga mga kaigsoonan, 
mapamainubsanon ako sa 
pribilehiyo sa pagpamulong 

kaninyo, mga tighupot sa priesthood  
sa Dios sa tibuok Simbahan karon.

Si Presidente Thomas S. Monson 
makausa miingon:

“Ang kalibutan usahay makalilisang 
nga dapit nga puy- an. Ang gambalay sa 
pamatasan sa katilingban maingon og 
kusog kaayong nagkakunhod. Walay 
usa—batan- on man o edaran o naa sa 
tunga- tunga—ang makalingkawas gi-
kan sa nagumon niadtong mga butang 
nga adunay posibilidad nga mobira 
paubos ug modaut kanato. . . .

“. . . Apan kita dili angay nga 
mawad- ag paglaum. . . . Nagsagubang 
kita og gubat batok sa sala. . . . Kini 
usa ka gubat nga kita makahimo ug 
modaug gayud. Ang atong Amahan sa 
Langit mihatag kanato sa mga himan 
nga atong gikinahanglan aron pagbu-
hat sa ingon.” 1

Kitang tanan, batan- on ug tigulang, 
nag- atubang kada adlaw sa gubat 
nga gisulti ni Presidente Monson. Ang 
kaaway ug ang iyang mga anghel na-
ninguha sa paglinga kanato. Ang ilang 

Oo, Kita Makahimo  
ug Modaug Gayud!
Kinahanglan magpabilin kitang lig- on sa atong pagpamatuod  
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Niana kita modaug sa inadlaw nga  
mga gubat batok sa dautan.

nga ang atong Langitnong Amahan 
ug atong Manluluwas, si Jesukristo, 
labaw nga nakaila ug nahigugma og 
maayo kaninyo.

Pinaagi sa Pag- ula, ang Manunu-
bos midala diha Kaniya sa atong mga 
kasamok, kasakit, ug kasal- anan. Ang 
Manluluwas sa kalibutan mianhi aron 
masabtan ang matag usa kanato pi-
naagi sa pagsinati sa atong nagun- ob 
nga mga paglaum, mga hagit, ug mga 
trahedya pinaagi sa Iyang pag- antus 
sa Getsemani ug sa krus.5 Siya nama-
tay isip usa ka katapusang buhat sa 
gugma alang kanato ug gilubong sa 
bag- ong lubnganan nianang mahi-
nungdanong kagabhion.

Pagkabuntag sa Dominggo, si Jesus 
mibangon gikan sa patay—nagsaad 
og bag- ong kinabuhi sa matag usa 
kanato. Ang nabanhaw nga Ginoo 
dayon misugo sa Iyang mga disipulo 
sa pagtudlo sa tanan sa pagbaton og 
hugot nga pagtuo ni Kristo, maghinul-
sol sa sala, magpabunyag, modawat 
sa gasa sa Espiritu Santo, ug molahu-
tay sa katapusan. Mga kaigsoonan, 
nasayud kita nga ang Dios nga atong 
Amahan ug Iyang Hinigugmang Anak 
mibisita ni Propeta Joseph Smith ug 
mipahiuli pinaagi kaniya sa kahingpi-
tan sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Pagmalig- on, mga kaigsoonan. 
Sunda ang mga sugo sa Dios. Ang Gi-
noo nga si Jesukristo misaad nga ang 
tanang butang nga atong gitinguhang 
buhaton diha sa pagkamatarung ma-
ato. Ang mga lider sa Simbahan nag-
salig kaninyo. Gikinahanglan namo 
ang matag usa kaninyo mga young 
adult nga mangandam sa pagminyo, 
pagserbisyo, ug mangulo sa umaabut 
nga mga adlaw, nga maoy akong 
pag- ampo sa pangalan ni Ginoong 
Jesukristo, amen. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. M. Russell Ballard, “The Greatest 

Generation of Missionaries,” Liahona, 
Nob. 2002, 47.

 2. Doktrina ug mga Pakigsaad 58:27.
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Institutes of Religion,” lds. org/ topics/ 
education/ new - religion - classes.

 5. Tan- awa sa Mosiah 3:5–13.





An
g m

ga
 G

en
er

al 
Au

th
or

ity
 ug

 K
ina

tib
uk

- an
g m

ga
 O

pis
ya

les
 sa

 A
ng

 Si
mb

ah
an

 ni
 Je

su
kri

sto
 sa

 m
ga

 Sa
nto

s s
a U

lah
ing

 m
ga

 A
dla

w

He
nry

 B.
 Ey

rin
g 

Un
an

g M
ag

tat
am

ba
gA

N
G

 U
N

A
N

G
 K

A
PA

N
G

UL
O

HA
N

Die
ter

 F. 
Uc

htd
orf

 
Ika

du
ha

ng
 M

ag
tat

am
ba

g
Th

om
as 

S. M
on

son
 

Pre
sid

en
te

Bo
yd 

K. 
Pa

cke
r

A
N

G
 K

O
RU

M
 S

A
 N

A
PU

LO
G

 D
UH

A
 K

A
 M

G
A

 A
PO

ST
O

LE
S

Ne
il L

. A
nd

ers
en

D. 
To

dd
 Ch

rist
off

ers
on

Qu
en

tin
 L. 

Co
ok

Da
vid

 A.
 Be

dn
ar

Jef
fre

y R
. H

oll
an

d
Ro

be
rt D

. H
ale

s

Ric
ha

rd 
G. 

Sco
tt

M.
 Ru

sse
ll B

all
ard

Da
llin

 H.
 O

ak
s

Ru
sse

ll M
. N

els
on

L. 
To

m 
Pe

rry

Ro
na

ld 
A. 

Ra
sba

nd

A
N

G
 K

A
PA

N
G

UL
O

HA
N

 S
A

 S
EV

EN
TY

Lyn
n G

. R
ob

bin
s

Do
na

ld 
L. H

all
str

om
L. 

Wh
itn

ey 
Cla

yto
n

Uli
sse

s S
oa

res
Cra

ig 
C. 

Ch
rist

en
sen

Ric
ha

rd 
J. M

ayn
es



A
N

G
 U

N
A

N
G

 K
O

RU
M

 S
A

 S
EV

EN
TY

  
(sa

 al
pa

be
tik

al 
ng

a p
ag

ka
ha

n-
 ay

)
A

N
G

 IK
A

D
UH

A
N

G
 K

O
RU

M
 S

A
 S

EV
EN

TY
  

(sa
 al

pa
be

tik
al 

ng
a p

ag
ka

ha
n-

 ay
)

Ca
rl B

. C
oo

k

Arn
ulf

o V
ale

nz
ue

la

Ed
wa

rd 
Du

be

Jua
n A

. U
ced

a
Jos

é A
. Te

ixe
ira

Mi
ch

ae
l Jo

hn
 U.

 Te
h

Jos
ep

h W
. S

ita
ti

Ch
i H

on
g (

Sa
m)

 W
on

g

Mi
ch

ae
l T.

 Ri
ng

wo
od

Da
le 

G. 
Re

nlu
nd

Bru
ce 

D. 
Po

rte
r

Ra
fae

l E
. P

ino
Pa

ul 
B. 

Pie
pe

r
An

tho
ny

 D.
 Pe

rki
ns

Ke
vin

 W
. P

ea
rso

n
All

an
 F. 

Pa
cke

r
Bre

nt 
H. 

Nie
lso

n
Ma

rcu
s B

. N
ash

Ca
rlo

s A
. G

od
oy

Eri
ch

 W
. K

op
isc

hk
e

Pa
tric

k K
ea

ron
Pa

ul 
V. J

oh
nso

n
Da

nie
l L.

 Jo
hn

son
Jam

es 
J. H

am
ula

C. 
Sco

tt G
row

Ge
rrit

 W
. G

on
g

Ch
rist

off
el 

Go
lde

nJr
. 

Ro
be

rt C
. G

ay
Ed

ua
rdo

 G
ava

rre
t

En
riq

ue
 R.

 Fa
lab

ella
La

rry
 J. 

Ech
o H

aw
k

Ke
vin

 R.
 Du

nc
an

Ma
rco

s A
. A

idu
ka

itis
Jos

e L
. A

lon
so

Ian
 S. 

Ard
ern

Be
nja

mí
n D

e H
oyo

s

S. 
Gif

for
d N

iels
en

W.
 Cr

aig
 Zw

ick
Cla

ud
io 

D. 
Ziv

ic
Jor

ge
 F. 

Ze
ba

llo
s

Fra
nc

isc
o J

. V
iña

s
Sco

tt D
. W

hit
ing

W.
 Ch

rist
op

he
r W

ad
de

ll
Ka

zu
hik

o Y
am

ash
ita

Gr
eg

ory
 A.

 Sc
hw

itz
er

Ke
nt 

F. R
ich

ard
s

Ter
en

ce 
M.

 Vi
nso

n

Jai
ro 

Ma
zza

ga
rdi

Ad
riá

n O
ch

oa

Jam
es 

B. 
Ma

rtin
o

Ke
vin

 S. 
Ha

mi
lto

n

Pe
r G

. M
alm

Ra
nd

y D
. Fu

nk

La
rry

 R.
 La

wr
en

ce

Bra
dle

y D
. Fo

ste
r

Da
vid

 F. 
Eva

ns

Bru
ce 

A. 
Ca

rlso
n

Cra
ig 

A. 
Ca

rdo
n

Ko
ich

i A
oya

gi
Wi

lfo
rd 

W.
 An

de
rse

n
Ra

nd
all

 K.
 Be

nn
ett

O. 
Vin

cen
t H

ale
ck

J. D
evn

 Co
rni

sh
Cla

ud
io 

R. 
M.

 Co
sta

LeG
ran

d R
. C

urt
is J

r.

Do
n R

. C
lar

ke
Yo

on
 Hw

an
 Ch

oi

Sta
nle

y G
. E

llis

Sh
ayn

e M
. B

ow
en

Da
vid

 S. 
Ba

xte
r

Me
rvy

n B
. A

rno
ld

La
rry

 Y. 
Wi

lso
n

Tim
oth

y J
. D

ych
es

Ste
ven

 E.
 Sn

ow

La
wr

en
ce 

E. 
Co

rbr
idg

e

Wa
lte

r F.
 G

on
zál

ez

KI
N

AT
IB

UK
- A

N
G

 M
G

A
 O

PI
SY

A
LE

S 
RE

LI
EF

 S
O

CI
ET

Y

Lin
da

 K.
 Bu

rto
n 

Pre
sid

en
te

Lin
da

 S. 
Re

eve
s 

Ika
du

ha
ng

 M
ag

tat
am

ba
g

Ca
rol

e M
. S

tep
he

ns 
Un

an
g M

ag
tat

am
ba

g
Bo

nn
ie 

L. O
sca

rso
n 

Pre
sid

en
te

Ne
ill 

F. M
arr

iot
t 

Ika
du

ha
ng

 M
ag

tat
am

ba
g

Ca
rol

 F. 
Mc

Co
nk

ie 
Un

an
g M

ag
tat

am
ba

gYO
U

N
G

 W
O

M
EN

PR
IM

A
RY

Ro
sem

ary
 M

. W
ixo

m 
Pre

sid
en

te
Ma

ry 
R. 

Du
rha

m 
Ika

du
ha

ng
 M

ag
tat

am
ba

g
Ch

ery
l A

. E
spl

in 
Un

an
g M

ag
tat

am
ba

g

YO
U

N
G

 M
EN

Ste
ph

en
 W

. O
we

n 
Pre

sid
en

te
M.

 Jo
sep

h B
rou

gh
 

Ika
du

ha
ng

 M
ag

tat
am

ba
g

Do
ug

las
 D.

 Ho
lm

es 
Un

an
g M

ag
tat

am
ba

g
Tad

 R.
 Ca

llis
ter

 
Pre

sid
en

te
De

vin
 G.

 Du
rra

nt 
Ika

du
ha

ng
 M

ag
tat

am
ba

g
Joh

n S
. Ta

nn
er 

Un
an

g M
ag

tat
am

ba
gSU

N
D

AY
 S

CH
O

O
L

A
N

G
 P

RE
SI

D
IN

G
 B

IS
HO

PR
IC

Ga
ry 

E. 
Ste

ven
son

 
Pre

sid
ing

 Bi
sho

p
De

an
 M

. D
avi

es 
Ika

du
ha

ng
 M

ag
tat

am
ba

g
Gé

ral
d C

au
ssé

 
Un

an
g M

ag
tat

am
ba

g

Jör
g K

leb
ing

at
La

rry
 S. 

Ka
ch

er

Hu
go

 E.
 M

art
ine

z

Ab
ril

 2
01

5

Kim
 B.

 Cl
ark

All
en

 D.
 Ha

yni
e

Vo
n G

. K
ee

tch

Ve
rn 

P. S
tan

fill

Hu
go

 M
on

toy
a



74 KINATIBUK-ANG SESYON SA PRIESTHOOD | ABRIL 4, 2015

litrato tuyok gikan sa wala sa 
ibabaw mao ang mga miyembro 
sa Simbahan ug mga misyonaryo 
sa McMinnville, Oregon, USA; San 
Martín de Los Andes, Neuquén, 
Argentina; Johannesburg, South 
Africa; Helsinki, Finland; Natal, 
Rio Grande do Norte, Brazil; 
Ciudad del Carmen, Campeche, 
Mexico; Perpignan, France;  
Montreal, Quebec, Canada; 
London, England.



75MAYO 2015

Moroni diha sa Basahon ni Mormon. 
Kining talagsaon nga batan- on may 
kaisug sa pagdepensa sa kamatuoran 
sa usa ka panahon nga dihay daghang 
mga panagbangi ug panaggubat nga 
maoy risgo sa paglahutay sa tibuok 
nasud sa Nephite. Bisan siya mang-
gialamon sa paghimo sa iyang mga 
responsibilidad, si Moroni nagpabiling 
mapainubsanon. Kini ug ubang lain 
nga mga hiyas naghimo kaniya nga 
talagsaon nga instrumento diha sa mga 
kamot sa Dios niana nga panahon. Gi-
pahayag ni propeta Alma nga kon ang 
tanang katawhan sama pa ni Moroni, 
“ang mga gahum gayud sa impyerno 
mauyog na unta sa kahangturan; [ug] 
ang yawa wala untay gahum ibabaw sa 
mga kasingkasing sa mga katawhan.” 3 
Ang tanan nga mga hiyas ni Moroni 
naggikan sa iyang hugot nga pagtuo sa 
Dios ug diha ni Ginoong Jesukristo4 ug 
sa iyang lig- on nga determinasyon sa 
pagsunod sa tingog sa Dios ug sa Iyang 
mga propeta.5

Sa paglarawan, ang tanan kanato 
nagkinahanglan nga mousab sa atong 
mga kaugalingon ngadto sa pagka- 
modernong Kapitan Moroni aron 
modaug sa mga gubat batok sa dau-
tan. Nakaila ako og usa ka batan- ong 
deacon kinsa miusab sa iyang kaugali-
ngon ngadto sa pagka- modernong Ka-
pitan Moroni. Ingon nga gipaninguha 
niya ang pagsunod sa tambag sa iyang 
mga ginikanan ug sa mga lider sa 
Simbahan, ang iyang hugot nga pag-
tuo ug determinasyon gisulayan kada 
adlaw, bisan sa iyang batan- ong edad. 
Usa ka adlaw misulti siya kanako nga 
nasurprisa siya sa lisud kaayo ug dili 
maayo nga sitwasyon—ang iyang mga 
higala nag- access og pornograpiya 
nga mga hulagway diha sa ilang mga 
cell phone. Niana gyud nga higayona, 
kining batan- on nga lalaki kinahang-
lan nga modesisyon unsa ang labing 
importante—iyang popularidad o ang 
iyang pagkamatarung. Sa pipila ka 
segundo nga misunod, napuno siya 
sa kaisug ug gisultihan ang iyang mga 
higala nga ang ilang gibuhat dili husto. 
Labaw pa, gisultihan niya sila nga 
kinahanglan silang mohunong unsay 
ilang gibuhat o sila mahimong mga 

ulipon niini. Kadaghanan sa iyang 
mga kauban sa klase mibiay- biay sa 
iyang tambag, nag- ingon nga kini usa 
ka bahin sa kinabuhi ug nga walay 
sayop niini. Hinoon, dihay usa nga 
kauban nila kinsa naminaw sa tambag 
nianang batan- ong lalaki ug midesidir 
sa paghunong unsay iyang gibuhat.

Kining ehemplo sa deacon may 
positibong impluwensya diha sa usa 
sa iyang kauban sa klase. Sa walay 
pagduha- duha, siya ug ang iyang 
higala nagsagubang sa pagbiay- biay ug 
pagdaug- daug tungod niana nga de-
sisyon. Sa laing bahin, sila misunod sa 
pahimangno ni Alma ngadto sa iyang 
katawhan sa dihang siya miingon, “Biya 
kamo gikan sa mga dautan, ug kamo 
palayo, ug ayaw paghikap sa ilang 
mahugaw nga mga butang.” 6

Ang pamphlet nga Alang sa 
Kalig- on sa Kabatan- onan naglangkob 
sa mosunod nga tambag, giaprubahan  
sa Unang Kapangulohan alang sa 
kabatan- onan sa Simbahan: “Kamo res-
ponsable sa mga pagpili nga inyong hi-
moon. Ang Dios naghunahuna kaninyo 
ug motabang kaninyo sa paghimo og 
maayo nga mga pagpili, bisan kon ang 
inyong mga pamilya ug mga higala 
migamit sa ilang kabubut- on diha sa 
mga paagi nga dili matarung. Pagbaton 
og moral nga kaisug sa pagbarug nga 
lig- on sa pagsunod sa kabubut- on sa 
Dios, bisan kon kamo kinahanglang 
mobarug nga mag- inusara. Sa inyong 
pagbuhat niini, kamo nagpakita og 
ehemplo nga pagasundon sa tanan.” 7

Ang gubat sa maayo batok sa dautan 
mopadayon sa tibuok natong kinabuhi, 
tungod kay ang tuyo sa kaaway mao 
ang paghimo sa tanang katawhan nga 
miserable sama kaniya. Si Satanas ug 
ang iyang mga anghel maninguha sa 
paglibug sa atong mga hunahuna ug 
mopugong pinaagi sa pagtintal kanato 
sa pagpakasala. Kon sila makahimo, 
ilang dauton ang tanan nga maayo. Bi-
san pa niana, importante nga masabtan 
nga sila may gahum lamang kanato 
kon kita motugot niini.

Ang mga kasulatan naglangkob usab 
og daghang mga ehemplo niadtong 
kinsa mihatag og pagtugot sa kaaway 
ug miresulta sa pagkalibug ug gani sa 

pagkalaglag, sama ni Nehor, Korihor, 
ug Sherem. Gikinahanglan kita nga 
magma- abtik niini nga peligro. Dili kita 
makatugot sa atong mga kaugalingon 
nga malibug sa popular nga mga men-
sahe nga daling dawaton sa kalibutan 
ug nga supak sa doktrina ug sa tinuod 
nga mga baruganan sa ebanghelyo ni 
Jesukristo. Kadaghanan niining kalibu-
tanon nga mga mensahe walay laing 
girepresentahan kondili ang pagsulay 
sa atong katilingban sa paghatag og 
kaangayan sa sala. Kinahanglan natong 
hinumduman nga, sa katapusan, ang 
tanan mobarug sa atubangan ni Kristo 
aron pagahukman sa atong mga buhat, 
maayo man kini o dautan.8 Samtang 
kita makasugat niining kalibutanon 
nga mga mensahe, dakong kaisug ug 
lig- on nga kahibalo sa plano sa atong 
Langitnong Amahan ang gikinahanglan 
sa pagpili sa matarung.

Tanan kita makadawat sa kalig- on 
sa pagpili sa matarung kon kita moduol 
sa Ginoo ug mobutang sa atong tanan 
nga pagsalig ug hugot nga pagtuo 
diha Kaniya. Apan, sumala sa gitudlo 
sa mga kasulatan, kinahanglan kitang 
magbaton og “sinserong kasingkasing” 
ug “tinuod nga katuyoan.” Niana ang 
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Ginoo, diha sa Iyang walay katapu-
sang kalooy, “mopakita sa kamatuoran 
[ngari kanato],” pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo. Ug pinaagi sa gahum 
sa Espiritu Santo kamo mahimo nga 
masayud sa kamatuoran sa tanan nga 
mga butang.” 9

Kini nga kahibalo nga nakuha 
pinaagi sa Espiritu Santo mao ang 
atong pagpamatuod, nga nagdugang sa 
atong hugot nga pagtuo ug determinas-
yon sa pagsunod sa mga pagtulun- an 
sa gipahiuli nga ebanghelyo niining 
ulahing mga adlaw, sa walay pagsapa-
yan sa popular nga mga mensahe nga 
atong madungog gikan sa kalibutan. 
Ang atong pagpamatuod kinahanglan 
mao ang atong taming sa pagpanalipod 
kanato batok sa nagdilaab nga mga 
pana sa kaaway sa iyang pagsulay sa 
pag- atake kanato.10 Mogiya kini kanato 
sa kangitngit ug kalibug nga ania sa 
kalibutan karon.11

Nakat- unan ko kini nga baruganan 
sa dihang nagserbisyo ako isip usa 
ka batan- ong misyonaryo. Ang akong 

kompanyon ug ako nagserbisyo sa usa 
ka gamay ug layo kaayo nga branch sa 
Simbahan. Naninguha kami sa pagpa-
kigsulti sa kada tawo sa siyudad. Maayo 
kaayo silang miabiabi kanamo, apan 
gusto silang makigdebate sa mga ka-
sulatan ug nangayo kanamo og lig- ong 
ebidensya kalabut sa pagkatinuod sa 
unsay among gitudlo.

Akong mahinumduman nga kada 
higayon ang akong kompanyon ug 
ako mosulay sa pagprubar og butang 
ngadto sa mga tawo, ang Espiritu sa 
Dios mobiya kanamo ug mibati kami 
og hingpit nga pagkawala ug pagkali-
bug. Among gibati nga kinahanglang 
ipahiuyon pa gayud namo ang among 
pagpamatuod ngadto sa mga kama-
tuoran sa ebanghelyo nga among 
gitudlo. Sukad niana, akong nahinum-
duman nga sa dihang kami nagpama-
tuod sa tibuok namong kasingkasing, 
ang usa ka hilum nga panghimatuod 
nga gahum gikan sa Espiritu Santo, 
mipuno sa lawak, ug walay luna alang 
sa kalibug o panaghisgot. Akong 

nakat- unan nga walay dautan nga mga 
pwersa nga makahimo sa paglibug, 
paglimbong, o pagguba sa gahum sa 
usa ka sinserong pagpamatuod sa usa 
ka tinuod nga disipulo sa Manluluwas 
nga si Jesukristo.

Sa gitudlo sa Manluluwas Mismo, 
ang kaaway nagtinguha sa pag- alig- ig 
kanato ingon og trigo, naghimo ka-
nato nga mawad- an sa atong abilidad 
sa pag- impluwensya sa kalibutan 
alang sa maayo.12

Minahal kong mga kaigsoonan, 
tungod sa dagkong kalibug ug mga 
pagduda nga mikatap sa tibuok kali-
butan karon, kinahanglang magpabilin 
kitang lig- on sa atong pagpamatuod 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Niana ang 
atong abilidad sa pagpanalipod sa ka-
matuoran ug hustisya motubo og dako. 
Modaug kita sa inadlaw nga mga gubat 
batok sa dautan, ug, imbis mapilde 
sa natad sa panggubatan sa kinabuhi, 
atong danihon ang uban sa pagsunod 
sa sumbanan sa Agalon.

Gidapit ko ang tanan sa pagpangita 
og kasiguroan [safety] nga naa sa mga 
kasulatan. Gipahiuyon ni Kapitan 
Moroni ang iyang hugot nga pagtuo ug 
ang iyang pagpamatuod sa kamatuoran 
ngadto sa kahibalo ug kaalam nga ma-
kaplagan diha sa mga kasulatan. Niini 
nga paagi, misalig siya nga makadawat 
siya sa mga panalangin sa Ginoo ug 
makakuha og daghang kadaugan, nga 
mao, sa pagkatinuod, ang nahitabo.

Gidapit ko ang tanan sa pagpa-
ngita og kasiguroan [safety] diha sa 
maalamong mga pulong sa atong mga 
propeta karon. Si Presidente Thomas S. 
Monson miingon: “Kita nga gi- orden 
sa priesthood sa Dios makahimo og 
kalainan. Kon kita magpabilin sa atong 
personal nga kaputli ug motahud sa 
priesthood, mahimo kitang matarung 
nga mga ehemplo nga angayng sundon 
sa uban. . . . [ug kita] motabang sa pag-
pahayag sa nagkadugang nga kangit-
ngit sa kalibutan.” 13

Nagdapit ako sa tanan sa pagsalig 
diha sa mga grasya ug sa gahum sa 
Pag- ula ni Jesukristo. Pinaagi sa Iyang 
maulaong sakripisyo, kita makabaton 
og kaisug sa pagdaug sa tanang mga 
gubat sa atong panahon, bisan sa 
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Ni Larry M. Gibson
Bag-o Lang Na-release nga Unang Magtatambag  
sa Kinatibuk- ang Kapangulohan sa Young Men

ikaduhang andana sa department store, 
gidapit ko niya sa pagtan- aw sa gawas 
sa bintana uban niya.

“Unsay imong nakita?” nangutana siya.
“Mga building, kalangitan, kataw-

han” maoy akong tubag.
“Pila ka buok?”
“Daghan!”
Iya dayong gikuot kining sinsilyo sa 

iyang bulsa. Dihang iya kining gitunol 
nako, nangutana siya, “Unsa kini?”

Nakaila dayon ko: “Usa ka silver 
dollar!”

Gamit ang iyang kahibalo sa chemis-
try, miingon siya, “Kon kanang silver 
dollar imong tunawon ug sagolan og 
mga hustong ingredient, mahimo kana 
nga silver nitrate. Kon kining bintana 
puston nato og silver nitrate, unsay 
imong makita?”

Natudloan ko og makahuluganong 
leksyon sa akong papa sa gamay 
pa ko. Gibati niya nga nabihag 

na kaayo ko sa kalibutanong mga 
butang. Kon may kwarta ko, gastuhon 
dayon nako—daw kanunay alang sa 
akong kaugalingon.

Usa ka hapon gikuyog ko niya sa 
pagpamalit og bag- ong sapatos. Sa 

panahon sa atong mga kalisud, mga 
hagit, ug mga tintasyon. Mosalig kita 
sa Iyang gugma ug gahum sa paglu-
was. Si Kristo Mismo miingon:

“Ako mao ang dalan, ug ang 
kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay 
bisan kinsa ang makaadto sa Amahan, 
gawas kon pinaagi kanako.” 14

“Ako mao ang kahayag alang 
sa kalibutan: siya nga magasunod 
kanako dili gayud magalakaw sa 
kangitngit, hinonoa nga magabalon 
siya sa kahayag nga magahatag og 
kinabuhi.” 15

“Gisulti ko kini kaninyo aron nga 
dinhi kanako makabaton kamo og 
kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna ka-
moy kagul- anan: apan sumalig kamo; 
gidaug ko na ang kalibutan.” 16

Ako mopamatuod niini nga mga 
kamatuoran diha sa sagrado nga pa-
ngalan ni Jesukristo, amen. ◼
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Pagka- amahan—Atong 
Mahangturon nga 
Destinasyon
Unta ang matag usa nato makatagamtam sa kahingpitan sa mga 
panalangin sa Amahan niining kinabuhia ug sa katumanan sa Iyang 
buhat ug Iyang himaya pinaagi sa pagkahimong mga amahan  
ngadto sa atong mga pamilya sa kahangturan.

“Kon kamo mag-focus diha sa pilak,” mitubag akong amahan, 
‘tanan nga inyong makita mao ang inyong kaugalingon, ug kini 
makapugong ninyo nga makakita pag-ayo sa mahangturong 
padulngan nga giandam sa Langitnong Amahan alang kaninyo.’ ”
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Wa koy ideya, mao nga gidala ko 
niya sa taas kaayo nga samin ug nangu-
tana, “Karon unsay imong nakita?”

“Nakakita ko nako.”
“Dili,” mitubag siya, “ang imong 

nakita mao ang silver nga nag- reflect 
nimo. Kon tutukan nimo ang silver, ang 
imong makita ang imo rang kaugali-
ngon, ug sama sa tabil, magpugong 
ni nimo nga makakita og klaro sa ma-
hangturong destinasyon nga giandam 
sa Langitnong Amahan kanimo.”

“Larry,” mipadayon siya, “‘ayaw pa-
ngita sa mga butang niini nga kalibutan 
apan . . . una . . . sa gingharian sa Dios, 
ug sa pagpatunhay sa [Iyang ] pagka-
matarung, ug kining tanan nga mga 
butang igadugang nganha kaninyo’” 
(Hubad ni Joseph Smith, Mateo 6:38  
[sa Mateo 6:33, footnote a]).

Gisultihan ko niya nga tagoan ang 
dollar ug dili gayud wagtangon. Sa 
matag higayon nga motan- aw ko niini, 
akong mahunahuna ang mahangturong 
destinasyon nga giandam sa Langit-
nong Amahan para nako.

Gihigugma nako si papa ug ang 
pamaagi niya sa pagtudlo. Gusto kong 
mapareha niya. Gitisok niya sa akong 
kasingkasing ang tinguha nga mahimong 
maayong amahan, ug pangandoy gyud 
nako nga masunod ang iyang ehemplo.

Ang atong propeta, si Presidente 
Thomas S. Monson, kanunay nga nag- 
ingon nga ang atong mga desisyon 

motino sa atong destinasyon ug may 
mahangturon nga mga sangputanan 
(tan- awa sa “Decisions Determine 
Destiny” [Church Educational System 
fireside, Nob. 6, 2005], 2; lds. org/ 
broadcasts).

Di ba angay nga magpalambo kita 
og tin- aw nga panan- awon sa atong 
mahangturon nga destinasyon, ilabi 
na sa butang nga gusto sa Langitnong 
Amahan nga atong makab- ot—ang 
mahangturon nga pagka- amahan? Tu-
guti nga ang atong mahangturon nga 
destinasyon mogiya sa tanan natong 
mga desisyon. Bisan unsa man kalisud 
kadto nga mga desisyon, ang Amahan 
mosuporta kanato.

Akong nakat- unan kana nga panan- 
awon dihang miapil ko sa akong 12-  ug 
13- anyos nga mga anak nga lalaki sa 
50/20 nga kompetisyon. Ang 50/20 
naglangkob sa lakaw nga 50 ka milyas 
(80 km) nga dili molapas og 20 ka oras. 
Nagsugod mi alas 9:00 sa gabii ug nag-
lakaw sa tibuok gabii ug sa misunod 
nga adlaw. Lisud kadto nga 19 ka oras, 
apan milampus mi.

Sa pagpamauli, sa tinud- anay mika-
mang na mi pasulod sa balay, diin ang 
pinalanggang asawa ug inahan nag- 
andam og lamiang panihapon, nga 
wala namo makaon. Ang manghod 
nakong anak nahagba diha sa sopa, 
samtang ang magulang mikamang sa 
silong padulong sa iyang kwarto.

Human nakapahulay uban sa pa-
maol, giadto nako ang akong kamang-
hurang anak sa pagsusi kon buhi pa 
ba siya.

“OK ra ka?” Nangutana ko.
“Pa, mao kadto ang kinalisuran sa 

tanan nakong nahimo, ug di na ko 
gustong mousab pa ato.”

Di sab ko moingon niya nga bisan 
ako di na gustong mobuhat adto. Hi-
noon, miingon ko nga mapasigarbuhon 
kaayo ko niya nga iyang natuman ang 
ingon ka lisud nga butang. Nasayud 
kong moandam to niya sa lisud pang 
mga butang nga iyang atubangon sa 
umaabut. Ug uban niana, miingon ko, 
“Anak, kini ang akong saad nimo. Kon 
magmisyon na ka, dili ka maglakaw og 
50 ka milyas sa usa ka adlaw.”

“Nindot, Pa! Nan magmisyon ko.”
Kadtong mga pulonga mipuno ka-

nako sa pasalamat ug kalipay.
Nanaog dayon ko ngadto sa ma-

gulang nga anak. Gitaparan nako og 
higda—dayon gihikap siya. “Anak, 
okey ra ka?”

Ang luha mitulo dihang gipasala-
matan nako siya. Giingnan nako siya 
nga nasayud kong mamahimo siyang 
maayo nga amahan kay kanako. Puno 
ang akong kasingkasing sa kalipay kay 
sa bata ug linghod niyang pangidaron 
nahibalo na siya nga ang pinakasa-
gradong katungdanan sa priesthood 
mao ang pagka- amahan. Wala siya 
mahadlok niana nga tahas ug tawag—
ang mao gayud nga tawag nga gusto 
Mismo sa Dios nga atong gamiton kon 
kita makigsulti Kaniya. Nasayud ko nga 
duna koy responsibilidad sa pag- alima 
sa tinguha sa pagkahimong amahan 
nga gibati sa akong anak.

Kining mga pulonga sa Manluluwas 
naghatag og dugang nga kahulugan 
ngari nako isip usa ka amahan:

“Walay bisan unsa nga arang ma-
buhat sa Anak sa iyang kaugalingong 
kabubut- on, gawas lamang sa iyang 
makita nga ginabuhat sa Amahan: kay 
[bisan unsay Iyang] ginabuhat, gina-
buhat usab kana sa Anak sa samang 
paagi” ( Juan 5:19).

“Wala akoy ginabuhat sa kinau-
galingon kong pagbulot- an, hinonoa 
nga nagasulti ako sa ingon sumala 
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sa gitudlo kanako sa Amahan” ( Juan 
8:28).

Nalipay ko sa akong pagka- bana ug 
amahan—naminyo sa usa ka pinili nga 
anak nga babaye sa langitnong mga 
ginikanan. Gimahal ko siya. Usa kini sa 
pinakamakatagbaw nga bahin sa akong 
kinabuhi. Ang akong panghinaot niad-
tong gabhiona mao nga ang lima nako 
ka anak nga lalaki ug sa babaye nilang 
igsoon unta kanunayng makakita diri 
nako sa kalipay gumikan sa mahangtu-
ron nga kaminyoon, pagka- amahan,  
ug pamilya.

Mga amahan, siguradong nadu-
ngog na ninyo ang panultihon nga 
“Isangyaw sa tanang panahon ang 
ebanghelyo, ug kon gikinahanglan 
man mogamit og mga pulong” (pa-
sidungog kang Francis of Assisi). 
Sa tanang adlaw nagtudlo kamo sa 
inyong mga anak kon unsay buot 
ipasabut sa pagka- amahan. Nagtukod 
kamo og pundasyon alang sa sunod 
nga henerasyon. Ang inyong mga anak 
makakat- on unsaon sa pagkahimong 
maayong bana ug amahan pinaagi sa 
pagpaniid giunsa ninyo sa pagtuman 
kini nga mga tahas. Sama pananglit:

Nasayud ba sila kon giunsa ninyo sa 
paghigugma ug pagpangga ang ilang 
mama ug giunsa ninyo sila sa paghi-
gugma isip ilang amahan?

Makakat- on sila unsaon sa pag-
tagad ang umaabut nilang asawa ug 
mga anak samtang magtan- aw sila 
giunsa ninyo sa pagtagad ang matag 
usa kanila sama sa pagtagad sa  
Langitnong Amahan.

Pinaagi sa inyong ehemplo, 
makakat- on sila unsaon sa pagres-
peto, pagtahud, ug pagpanalipud sa 
pagkababaye.

Sa inyong panimalay, makakat- on 
sila sa pagdumala sa ilang pamilya 
uban sa gugma ug pagkamatarung. 
Makat- unan nila usaon sa pagsangkap 
ang mga kinahanglanon sa kinabuhi 
ug sa proteksyon sa ilang pamilya—sa 
temporal ug sa espiritwal (tan- awa 
sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag 
ngadto sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 
2010, 129).

Mga igsoon, sa tanang kusog sa 
akong kalag, mohangyo ko ninyo sa 

pagkonsiderar niini nga pangutana: 
Nakita ba sa inyong mga anak nga 
naningkamot mo sa paghimo sa unsay 
gusto sa Langitnong Amahan nga ilang 
buhaton?

Hinaot nga ang tubag oo. Kon ang 
tubag dili, dili pa ulahi ang pag- usab, 
apan sugdan gyud ninyo karon. Ug 
mopamatuod ko nga ang Langitnong 
Amahan motabang ninyo.

Karon, kamo nga mga batan- on, nga 
akong gimahal, nasayud mo nga kamo 
nangandam nga makadawat sa Melchi-
zedek Priesthood, sa sagradong mga or-
dinansa sa templo, pagtuman sa inyong 
katungdanan ug obligasyon sa pagser-
bisyo og full time nga misyon, ug dayon, 
dili maglangay, magminyo sa templo sa 
babaye nga anak sa Dios ug maghimo 
og pamilya. Kamo mangulo sa inyong 
pamilya sa espirituhanong mga butang 
sigon sa paggiya sa Espiritu Santo (tan- 
awa sa D&P 20:44; 46:2; 107:12).

Nakapangutana ko sa daghang mga 
young men sa tibuok kalibutan, “Nga-
nong nia mo dinhi?”

Pero, wala pay usa nga mitubag 
nga, “Aron makakat- on unsaon sa 
pagka- amahan, aron maandam ko ug 
mahimong kwalipikado sa pagdawat sa 
tanang anaa sa Langitnong Amahan.”

Atong susihon ang inyong Aaronic  
Priesthood nga mga katungdanan 
sigon sa gihulagway sa seksyon 20 sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad. Kinahang-
lang sensitibo kamo sa inyong pagbati 
samtang gamiton ko kini nga mga 
katungdanan sa inyong pagserbisyo  
sa inyong pamilya.

“Magdapit sa tanan [sa tibuok nin-
yong pamilya] sa pagduol ngadto kang 
Kristo” (bersikulo 59).

“Sa pagbantay [kanila] sa kanunay, 
ug magpaduol ug maglig- on kanila” 
(bersikulo 53).

“Sa pagpamulong, pagtudlo, 
pagpatin- aw, pag- awhag, ug pagbun-
yag” sa mga sakop sa inyong pamilya 
(bersikulo 46).

“Sa pag- awhag kanila sa pag- ampo 
sa dayag ug sa tago, ug pag- amuma sa 
tanan nga mga katungdanan sa banay” 
(bersikulo 47).

“Sa pagtan- aw nga walay kadautan 
sa [inyong pamilya], ni kapintas sa usag 
usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti 
og mga dautan” (bersikulo 54).

“Sa pagtan- aw nga ang [inyong 
pamilya] magkatigum sa kanunay” 
(bersikulo 55).

Motabang sa inyong amahan sa 
ilang mga katungdanan isip amahan 
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ikapakita ang mga nahimo niya sa 
nasud.

Sa usa ka bahin sa biyahe, milawig 
si Catherine subay sa Dnieper River, 
mapasigarbuhong mipakita sa mga am-
basador sa malamboong mga balangay 
sa may baybayon, puno sa kugihan ug 
malipayong mga tawo. Usa ra gyud ang 
problema: kadto usa ra ka pagpakita. 
Giingon nga gipatukuran ra kini ni 
Potemkin og peke nga mga tindahan 
ug mga balay. Nagbutang pa gani siyag 
mga mag- uuma nga kunohay busy 
kaayo sa pagtrabaho aron makamugna 
og impresyon sa usa ka malamboong 
ekonomiya. Dihang ang grupo miliko 
na sa suba, ang mga tawo ni Potemkin 
mi- impake sa peke nga balangay ug 
dali kining gibalhin sa dapit nga sunod 
agian ni Catherine.

Bisan og ang mga modernong 
historian nagduda sa katinuod niining 
sugilanon, ang termino nga “Potemkin 
village” nalakip sa bokabularyo sa ka-
libutan. Karon nagpasabut kini ngadto 
sa bisan unsang pagpatuo sa uban nga 
mas maayo kita kay sa unsa gayud kita.

Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Sa katapusan sa ika- 18 nga siglo, 
si Catherine the Great sa Russia 
mipahibalo nga iyang libuton ang 

habagatang bahin sa iyang kaharian, 
kuyog sa pipila ka mga ambasador sa 
laing nasud. Ang gobernador sa dapit, 
si Grigory Potemkin, gusto kaayong 
makakuha og pagdayeg niini nga mga 
bisita. Mao nga naningkamot siya nga 

Sa Pagkahimong 
Matuod
Ako mag- ampo nga atong mabatukan ang mga tintasyon nga 
magpatagad ra sa kaugalingon ug, hinoon, paningkamutan ang  
mas dako og dungog: mahimong mapainubsanon, matuod nga  
mga disipulo ni Jesukristo.

sa panimalay. Mosuporta sa inyong 
inahan uban sa kusog sa priesthood 
kon wala ang amahan (tan- awa sa 
mga bersikulo 52, 56).

Kon hangyoon, mag- orden sa 
uban nga mga pari, mga magtutudlo, 
ug mga deakono” sa inyong pamilya 
(bersikulo 48).

Di ba ingon niini ang buluhaton 
ug tahas sa usa ka amahan?

Ang pagtuman sa inyong mga 
katungdanan sa Aaronic Priesthood 
mag- andam kaninyo mga young 
men alang sa pagka- amahan. Ang 
kapanguhaan nga Katungdanan 
ngadto sa Dios makatabang ninyo 
sa pagkat- on ug paghimo og piho 
nga mga plano aron makatuman sa 
inyong mga katungdanan. Magsilbi 
kini nga giya ug tabang samtang 
tinguhaon ninyo ang kabubut- on sa 
Langitnong Amahan ug sa paghimo 
og mga tumong aron kini matuman.

Gipadala kamo sa Langitnong 
Amahan dinhi niining tukma nga 
panahon alang sa espesyal nga buhat 
ug mahangturong katuyoan. Iyang 
gusto nga inyong makita og klaro ug 
masabtan unsa kana nga katuyoan. 
Siya ang inyong Amahan, ug kamo 
mahimo rang moduol Kaniya kanu-
nay alang sa giya.

Nasayud ko nga ang Langitnong 
Amahan nagpakabana sa matag usa 
kanato sa tinagsa ug dunay personal 
nga plano aron makab- ot ang atong 
mahangturong destinasyon. Iyang 
gipadala ang Iyang Bugtong Anak, 
si Jesukristo, aron matabangan kita 
sa pagbuntog sa atong mga ka-
saypanan pinaagi sa Pag- ula. Iya 
kitang gipanalanginan og Espiritu 
Santo aron mahimong usa ka saksi, 
kauban, ug giya padulong sa atong 
mahangturon nga destinasyon kon 
mosalig lamang kita Kaniya. Unta 
ang matag usa nato makatagamtam 
sa kahingpitan sa mga panalangin 
sa Amahan niining kinabuhia ug sa 
katumanan sa Iyang buhat ug Iyang 
himaya pinaagi sa pagkahimong 
mga amahan sa atong mga pamilya 
sa kahangturan (tan- awa sa Moises 
1:39). Sa pangalan ni Jesukristo, 
amen. ◼
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Maayo ba ang Atong mga Intensyon?
Kabahin sa tawhanong kinaiya nga 

gusto natong makita nga labing maayo. 
Mao nga daghan nato ang naningka-
mot gayud nga nindot tan- awon ang 
gawas sa atong balay ug nganong ang 
mga batan- ong Aaronic Priesthood 
maniguro nga pinahapay ang buhok, 
basin unya og ilang masugatan kanang 
espesyal nga tawo. Walay sayop sa pag-
pasinaw sa atong sapatos, pagpahu-
mot, o bisan sa pagtago sa mga platong 
hugasanan sa di pa moabut ang mga 
home teachers. Hinoon, kon kini ma-
nubra na, kini nga tinguha sa pagpatuo 
mausab gikan sa kamapuslanon ngadto 
sa kamalinglahon.

Ang mga propeta sa Ginoo kanunay 
nga mipahimangno batok niadtong 
“nagapaduol [sa Ginoo], pinaagi sa 
ilang baba ug pinaagi sa ilang mga 
ngabil nanagpasidungog [Kaniya], apan 
gipahilayo nila ang ilang kasingkasing 
gikan [Kaniya].” 1

Ang Manluluwas masinabtanon ug 
manggiloy- on sa mga makasasala kan-
sang mga kasingkasing mapaubsanon 
ug sinsero. Apan gikasuk- an niya sa 
tukmang paagi ang mga tigpakaaron- 
ingnon sama sa mga eskriba, mga 
Pariseo, ug mga Saduceo—kadtong 
misulay sa pagpatuong matarung aron 
makuha ang pagdayeg, impluwensya 
ug bahandi sa kalibutan, sa samang 
higayon midaog- daog sa mga tawo 
nga angay unta nilang panalanginan. 
Gitandi sila sa Manluluwas ngadto sa 
“pinaputi nga mga pantiyon nga sa ga-
was managpakita sa katahum, apan sa 
sulod kini sila puno sa mga bukog sa 
mga patay ug sa tanang kahugawan.” 2

Sa atong panahon, ang Ginoo may 
susama nga pulong alang sa mga na-
naghupot sa priesthood kinsa mosulay 
sa “pagtabon sa [ilang] mga sala, o sa 
pagtagbaw sa [ilang] garbo, [o sa ilang] 
walay kapuslanan nga pangandoy.” 
Kon ila kining buhaton, miingon Siya, 
“ang langit sa ilang mga kaugalingon 
mobiya; ang Espiritu sa Ginoo maguol; 
ug kon kini mobiya, Amen sa pagka-
pari o sa pagtugot niana nga tawo.” 3

Nganong mahitabo man kini? Nga-
nong usahay gusto natong magpatuo 
sa gawas nga kita aktibo, malamboon, 

ug mapahinunguron kon sa sulod—
sama sa giingon sa Tigpadayag sa 
mga Taga- Efeso—atong “gibiyaan ang 
[atong] paghigugma kaniadto”? 4

Sa ubang sitwasyon, tingali nawala 
ang atong focus diha sa kahulugan sa 
ebanghelyo, nasaypan ang “hulagway 
sa pagka- diosnon” alang sa “gahum 
niana.” 5 Delikado kaayo kini kon atong 
itumong ang atong pagpakita sa pagka-
disipulo aron dayegon sa uban alang sa 
personal nga kaayohan o impluwensya. 
Niana namiligro kita nga mahisama sa 
mga Pariseo, ug kana ang tukmang pa-
nahon sa pagsusi sa atong kasingkasing 
sa paghimo og dinaliang pagkorihir.

Mga Potemkin nga Programa
Kini nga tintasyon sa pagpakita nga 

kita mas maayo kay sa kinsa gayud kita 
makita dili lang sa atong personal nga 
kinabuhi apan sa atong mga buluhaton 
sa Simbahan usab.

Sama pananglit, may nahibaloan 
kong usa ka stake diin ang mga lider 
nag- set og ambisyusong mga tumong 
para sa tuig. Samtang maayong tan- 
awon ang mga tumong, nag- focus sila 
sa sobra ug impresibo nga mga dekla-
rasyon o gidaghanon ug mga porsyento.

Human kining mga tumong nahis-
gutan ug gikauyonan, dunay misugod 
paghatag og problema sa stake presi-
dent. Gihunahuna niya ang mga miyem-
bro sa iyang stake—sama sa batan- ong 
inahan nga may gagmayng anak nga 
bag- o lang nabiyuda. Gihunahuna 
niya ang mga miyembro nga anaa sa 
pagduha- duha o kasubo o anaa sa lisud 
nga kahimtang sa panglawas ug walay 
insurance. Gihunahuna niya ang mga 
miyembro nga nag- antus sa nabungkag 

nga kaminyoon, pagka- adik, kawalay 
trabaho, ug problema sa panghuna-
huna. Ug samtang gihunahuna niya kini 
og maayo, mas nagkadako ang iyang 
pangutana: ang bag- o namong mga 
tumong makahatag ba og kalainan sa 
kinabuhi niining mga miyembroha?

Nagsugod siya sa paghunahuna kon 
unsa kaha ka lahi sa ilang tumong sa 
stake kon sa una ila kining gipangu-
tana, “Unsa may atong gipangalagaran?”

Mao nga ang stake president mibalik 
sa iyang council, ug ilang giusab ang 
ilang focus. Ilang gitino nga dili nila tu-
gutan nga “ang mga gigutom, . . . mga 
timawa, . . . mga hubo, . . . mga masa-
kiton ug sa mga sinakit nga molabay 
[kanila], ug wala magpakabana kanila.” 6

Nag- set sila og bag- ong mga tumong, 
nahibalo nga ang kalampusan niining 
bag- o nga mga tumong sa kanunay dili 
masukod, dili sa tawo—kay unsaon man 
sa usa ka tawo sa pagsukod ang perso-
nal nga pagpamatuod, paghigugma sa 
Dios, o kamanggiloy- on sa uban?

Apan nasayud sab sila nga “daghang 
butang nga imong saligan, dili kasa-
ligan. Daghang butang nga dili nimo 
kasaligan, kasaligan gayud.” 7

Naghunahuna ko kon ang atong 
mga tumong sa organisasyon ug sa 
personal usahay pareha ra sa Potemkin 
nga balangay. Madanihon ba kining 
tan- awon sa layo apan pakyas sa pag-
hatag sa tinuod nga panginahanglan sa 
minahal natong mga isigkatawo?

Minahal kong mga higala ug 
isigka- tighupot sa priesthood, kon si 
Jesukristo molingkod uban nato ug 
ipasubay ang atong pagkatinugyanan, 
sigurado kong dili siya mag- focus 
kaayo sa mga programa ug estatistika. 
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Ang gustong mahibaloan sa Manlu-
luwas mao ang kahimtang sa atong 
kasingkasing. Gusto Siya nga masayud 
kon giunsa nato sa paghigugma ug 
pagpangalagad ang mga tawo nga 
atong atimanunon, giunsa nato sa 
paghigugma ang atong kapikas ug 
pamilya, ug giunsa nato sa pagpagaan 
ang ilang palas- anon. Ug ang Manlulu-
was gustong masayud kon giunsa nato 
nga mas maduol Kaniya ug sa atong 
Langitnong Amahan.

Nganong Nia Kita Dinhi?
Tingali makaayo kon susihon nato 

ang kaugalingon natong kasingkasing. 
Sama pananglit, pangutan- on nato ang 
atong kaugalingon, nganong magser-
bisyo man ta sa Simbahan ni Jesukristo?

Gani makapangutana ta, nganong 
nia man ta sa miting karon?

Tingali kon ako ang patubagon 
nianang pangutanaha sa mabaw nga 
tubag, moingon ko nga tungod kay 
gi- assign ko ni Presidente Monson nga 
mamulong.

Mao nga wa gayud koy kapilian.
Gawas niana, ang akong asawa, 

kinsa akong gimahal pag- ayo, nagda-
hum nga motambong ko. Ug unsaon 
nako siya sa pagbalibad?

Apan kitang tanan nasayud nga 
dunay mas maayong mga rason sa 
pagtambong sa atong mga miting ug sa 
pagpakabuhi nga sama ka mapasaligon 
sa mga disipulo ni Jesukristo.

Nia ko dinhi kay akong tinguha 
sa tibuok nakong kasingkasing nga 
mosunod sa akong Agalon, si Jesu-
kristo. Nangandoy kong mobuhat 
sa tanan nga Iyang ihangyo kanako 
niining dakong kawsa. Nagtinguha 
ko nga malig- on pinaagi sa Balaang 
Espiritu ug madungog ang tingog sa 
Dios pinaagi sa gi- orden Niya nga mga 
sulugoon. Nia ko aron mamahimong 
mas maayong tawo, aron mabayaw 
pinaagi sa dinasig nga mga ehemplo 
sa akong mga kaigsoonan ni Kristo, ug 
sa pagkat- on unsaon nga mas epek-
tibo ang akong pangalagad sa mga 
nanginahanglan.

Mao nga, nia ko dinhi kay gihi-
gugma nako ang Langitnong Amahan 
ug Iyang Anak, si Jesukristo.

Sigurado ko nga mao pud ni ang in-
yong rason. Mao kini nganong andam 
kitang mohimo og mga sakripisyo ug 
dili lang sa pagpahayag nga mosunod 
sa Manluluwas. Mao kini nganong 
gihuptan nato uban sa pagtahud ang 
Iyang balaang priesthood.

Gikan sa Kidlap ngadto sa Daub
Malamboon ug lig- on man ang 

inyong pagpamatuod o ang inyong 
kalihokan sa Simbahan ingon og 
susama sa Potemkin nga balangay, 
ang maayong balita mao nga inyong 
mapalig- on bisan unsa nga kusog ang 

anaa kaninyo. Dinhi sa Simbahan ni 
Jesukristo mahingkod ang inyong es-
piritwalidad ug maduol sa Manluluwas 
pinaagi sa paggamit sa mga baruganan 
sa ebanghelyo sa matag adlaw.

Uban sa pailub ug kamapadayunon, 
bisan ang kinagamyang buhat sa pagka-
disipulo o agipo sa pagtuo mamahimong 
magdilaab nga daob sa gipahinungod 
nga kinabuhi. Gani, ingon ana ang 
sinugdanan sa kadaghanang dagkong 
daub [bonfire]—isip gamay nga kidlap.

Kon gibati ninyo nga gamay ug 
huyang kamo, palihug og duol kang 
Kristo, kinsa mohimo sa mga huyang 
nga butang nga malig- on.8 Ang pina-
kahuyang kanato, pinaagi sa grasya sa 
Dios, mamahimong lig- on sa espiritwa-
lidad, kay ang Dios “wala diay ing pina-
labi sa mga tawo.” 9 Siya ang atong “Dios 
nga matinumanon, nga nagabantay sa 
tugon ug sa mahigugmaong- kalolot 
alang niadtong mga nahigugma kaniya 
ug nagabantay sa iyang mga sugo.” 10

Akong kombiksyon nga kon ang 
Dios makatabang man ug makasuporta 
sa kabus nga German refugee nga gi-
kan sa kabus nga pamilya sa naguba sa 
gubat nga nasud nga layo kaayo gikan 
sa punoang buhatan sa Simbahan, nan 
Siya makatabang ninyo.

Natal, Rio Grande do Norte, Brazil
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Minahal kong mga igsoon ni Kristo, 
ang Dios nga Tiglalang, kinsa mitay-
hop og kinabuhi sa kalibutan, sigu-
rado nga dunay gahum sa pagtayhop 
og kinabuhi diha ninyo. Sigurado 
nga makahimo Siya ninyo nga usa ka 
matuod, espirituhanong binuhat sa 
kahayag ug kamatuoran nga maoy 
inyong gitinguha.

Ang mga saad sa Dios dili kaduda-
han ug sigurado. Kita mapasaylo sa 
atong mga sala ug malimpyohan gikan 
sa pagkamasalaypon.11 Ug kon pada-
yon kita nga mohangop ug magsunod 
sa tinuod nga mga baruganan sa perso-
nal natong mga kahimtang ug sa atong 
mga pamilya, sa katapusan modangat 
kita sa punto nga “dili na gutumon, 
ug dili na usab pagauhawon. . . . Kay 
ang Cordero nga gitaliwad- an sa trono 
mamahimong [atong] magbalantay, ug 
siya magatultol [kanato] ngadto sa mga 
tuburan sa mga tubig nga nagahatag og 
kinabuhi; ug pagapahiran sa Dios ang 
tanang luha sa [atong] mga mata.” 12

Ang Simbahan Usa ka Dapit sa Pagpaayo, 
Dili Dapit sa Pagtago

Apan dili kini mahitabo kon mag-
tago kita luyo sa personal, relihiyuso, o 
organisasyunal nga mga pagpatuo. Ang 
ingon niini nga artipisyal nga pagka-
disipulo dili lang magpugong nato sa 
pagkakita kon si kinsa gayud kita sa 
atong kaugalingon, apan magpugong 
sab kanato gikan sa tinuod nga kau-
saban pinaagi sa milagro sa Pag- ula sa 
Manluluwas.

Ang Simbahan dili usa ka showroom 
sa sakyanan—dapit diin i- display nato 

ang atong kaugalingon aron makada-
yeg ang uban sa atong espiritwalidad, 
kapasidad, o kalamboan. Daw susama 
kini sa usa ka service center, diin ang 
mga sakyanan nga ayuhunon moadto 
para sa maintenance ug magpaayo.

Dili ba kitang tanan, nagkinahanglan 
man og maintenance, ug magpaayo?

Mosimba kita dili aron sa pagtago  
sa atong mga problema apan sa pag- 
ayo niini.

Ug isip mga tighupot sa priest-
hood, kita dunay dugang nga res-
ponsibilidad—“tagda ninyo ang 
panon sa Dios . . . , dili nga daw sa 
ingon sa gipamugos kamo kondili sa 
kinabubut- on ninyo gayud, dili alang 
sa [personal nga kaayohan] kondili 
inubanan sa kadasig; dili sa hinarihari 
nga pagdumala kanila nga gipiyal 
kaninyo kondili ingon nga mga panig- 
ingnan nga pagaawaton sa panon.” 13

Hinumdumi, mga kaigsoonan, 
“pagasantaon sa Dios ang mga 
mapahitas- on, apan sa mga mapaubsa-
non siya nagahatag ug grasya.” 14

Ang labing talagsaon, makahimo, 
labing malampusong tawo nga sukad 
nakalakaw sa kalibutan mao usab ang 
labing mapaubsanon. Gihimo niya 
ang pipila sa labing madanihon Niya 
nga pag- alagad sa pribadong mga 
panahon, dyutay ra ang nagtan- aw, 
kinsa Iyang gihangyo nga “dili isu-
gilon kang bisan kinsa” ang Iyang 
gipanghimo.15 Dihang dunay mitawag 
Kaniya og “maayo,” Iya dayon kining 
giusab, miingon nga ang Dios lamang 
ang tinuod nga maayo.16 Klaro nga 
ang pagdayeg sa kalibutan walay 

pulos para Kaniya; ang bugtong Niya 
nga katuyoan mao ang pag- alagad sa 
Iyang Amahan ug “pagbuhat sa mga 
butang nga makapahimuot kaniya.” 17 
Buhaton nato ang maayo sa pagsunod 
sa ehemplo sa Agalon.

Unta Kita Mohigugma sama sa Iyang 
Paghigugma

Mga kaigsoonan, mao kini ang 
taas ug balaan nato nga tawag—nga 
mamahimong mga sinugo ni Jesukristo, 
sa paghigugma sama sa Iyang paghi-
gugma, pag- alagad sama sa Iyang pag- 
alagad, nga “ipataas ang mga kamot sa 
nawad- an og paglaum, ug lig- [unon] 
ang mga tuhod nga mahuyang,” 18 
“motan- aw ngadto sa kabus ug sa 
timawa,” 19 ug ang mga biyuda ug ang 
walay mga ginikanan pagahatagan.20

Ako mag- ampo, mga kaigsoonan, 
nga samtang nagserbisyo kita sa atong 
mga pamilya, korum, ward, stake, 
komunidad, ug sa mga nasud, atong 
mabatukan ang mga tintasyon nga 
magpatagad ra sa kaugalingon ug, 
hinoon, paningkamutan ang mas dako 
og dungog: mahimong mapainubsa-
non, matuod nga mga disipulo sa Gi-
noo ug Manluluwas, si Jesukristo. Kon 
buhaton nato kini, atong masubay ang 
dalan padulong sa atong labing maayo, 
labing matuod, ug labing halangdon 
nga kaugalingon. Niini mopamatuod 
ko sa pangalan sa atong Agalon, si 
Jesukristo, amen. ◼
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Sa nag- edad ko og 13 anyos, 
namalhin mi sa Utah nga nagpuyo sa 
dako nga ward. Nahinumdom ko sa 
una nakong assignment nga magla-
kaw sa kabalayan sa pagkolekta og 
mga halad sa puasa. Nakakita ko og 
ngalan sa usa ka sobre ug pareho kini 
og apelyido sa usa sa Tulo ka mga 
Saksi sa Basahon ni Mormon. Mao nga 
gituktok nako ang pultahan nga masa-
ligon. Giablihan sa tawo ang pultahan, 
gitutukan ko niya, nasuko, ug dayon 
gisingkahan ko sa pagpalayo. Milakaw 
ko nga nasagmuyo.

Dul- an na kadto sa 70 ka tuig, apan 
nahinumdom gihapon ko sa akong 
gibati adtong adlawa sa may pultahan 
nga duna unta koy nasulti ug nabuhat. 
Kon unta nag- ampo ko uban sa pag-
tuo dihang migawas ko nianang ad-
lawa, tingali nadasig ko nga dili dayon 
mobiya sa may pultahan, mopahiyom, 
ug moingon og ingon niini: “Maayo 
nga nagkita ta. Salamat sa gibuhat 
nimo ug sa imong pamilya kaniadto.” 
Magpaabut ko nga makakita pag- usab 
kaninyo sunod bulan.

Kon nakasulti ug nakabuhat pa ko 
og ingon niana, tingali mas maglagot 
siya—ug masakitan. Apan nahibalo 
na ko karon kon unsay akong bation. 
Kay sa mobati og kasubo o kapakyas 
dihang mibiya ko, gibati unta nako 
ang malumo nga pagdayeg sa akong 
hunahuna ug kasingkasing: “Maayong 
pagkabuhat.”

Tanan kita kinahanglang mamu-
long ug molihok pinaagi sa ngalan 
sa Dios sa mga gutlo diin ang walay 
giya natong paghukom dili igo kon 
wala ang inspirasyon. Kana nga mga 
gutlo moabut kanato kon wala kitay 
panahon sa pagpangandam. Kasagaran 
kanang nahitabo ngari nako. Nahitabo 
kana mga katuigang milabay sa ospital 
diin ang usa ka amahan miingon nako 
ug sa akong kauban nga giingnan siya 
sa mga doktor nga ang nagrabihan 
niyang tres anyos nga anak nga babaye 
mamatay na sa di madugay. Dihang 
gipatong nako ang akong mga kamot 
sa walay bindahi nga dapit sa iyang 
ulo, kinahanglan kong masayud, isip 
sinugo sa Dios, unsay Iyang gusto nga 
buhaton ug isulti.

na ni natong tanan—bisan unsay in-
yong calling sa priesthood. Nagdako ko 
sa dapit nga diyutay ra ang miyembro 
sa silangang bahin sa Estados Unidos 
atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. 
Ang mga miyembro managlagyo og 
gipuy- an, ug ang gasolina limitado. Ako 
ra ang deacon sa branch. Ang mga mi-
yembro mohatag sa ilang mga sobre sa 
halad sa puasa ngadto sa presidente sa 
branch kon mangadto sila sa miting sa 
puasa ug pagpamatuod sa among balay.

Ni Presidente Henry B. Eyring
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Nagpasalamat ko sa pagsalig aron 
makapamuIong ko sa priest-
hood sa Dios sa tibuok kalibu-

tan. Akong gibati ang gibug- aton niini 
nga oportunidad tungod kay nahibalo 
ko sa pagsalig nga gihatag sa Ginoo 
kaninyo. Sa inyong pagdawat sa pries-
thood, nadawat ninyo ang katungod sa 
pagpamulong ug paglihok pinaagi sa 
ngalan sa Dios.

Kana nga katungod matinuod 
lamang kon makadawat kamo og ins-
pirasyon gikan sa Dios. Niana lamang 
kamo makapamulong pinaagi sa Iyang 
ngalan. Ug niana lamang kamo maka-
lihok pinaagi sa Iyang ngalan. Basin 
masayop mo sa paghunahuna nga, 
“Ah, dili kaayo na lisud. Makakuha ra 
ko og inspirasyon kon ugaling pasulti-
hon ko o kon gikinahanglan kong mo-
hatag og panalangin sa priest hood.” O 
ang batan- ong deacon o teacher yano 
rang moingon nga, “Kon modako na 
ko o kon magmisyon na ko, maka-
hibalo ra ko unsay isulti sa Dios ug 
unsay buhaton sa Dios.”

Apan hunahunaa kon kanus- a ka 
kinahanglang masayud unsay isulti sa 
Dios ug unsay Iyang buhaton. Miabut 

Ang Priesthood ug ang 
Personal nga Pag- ampo
Ang Dios motugot nga kita makagamit sa gahum sa priesthood bisan 
unsay atong kahimtang. Kinahanglan lamang nga pangayoon nato  
kini uban sa pagpaubos.
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Ang mga pulong miabut sa huna-
huna ug ang akong ba- ba militok nga 
siya mabuhi. Ang doktor nga nagbarug 
tapad nako nangagho sa kasuko ug 
gipapahawa ko. Migawas ko sa ospital 
uban sa kalinaw ug mahigugmaong 
pagbati. Wala mamatay ang bata ug na-
kita nako siyang naglakaw paingon sa 
sakrament miting sa katapusan nakong 
adlaw sa mao nga siyudad. Nahinum-
duman gihapon nako ang kalipay ug 
katagbawan nga akong gibati tungod 
sa akong nasulti ug nahimo diha sa 
pag- alagad sa Ginoo niadtong batang 
babaye ug sa iyang pamilya.

Ang kalainan sa akong gibati didto 
sa ospital ug ang kasubo nga akong 
gibati dihang mibiya ko nianang pul-
tahana sa deacon pa ko nagagikan sa 
akong nakat- unan bahin sa koneksyon 
sa pag- ampo ug gahum sa priesthood. 
Isip deacon, wala pa ko kakat- on nga 
ang gahum sa pagpamulong ug pagli-
hok pinaagi sa ngalan sa Dios nagki-
nahanglan diay og pagpadayag ug ang 
pag- angkon niini nagkinahanglan og 
pag- ampo ug paglihok uban sa pagtuo 
alang sa pakig- uban sa Espiritu Santo.

Sa gabii sa wala pa ko moduol 
nianang pultahana para sa halad 
sa puasa, nag- ampo ko sa wala pa 
matulog. Apan mga semana ug mga 

bulan sa wala pa kadtong tawag nga 
gikan sa ospital, nagsunod ko og 
sumbanan sa pag- ampo ug mihimo sa 
paningkamot nga gitudlo ni Presidente 
Joseph F. Smith nga tugutan ang Dios 
nga mohatag nato og inspirasyon nga 
gikinahanglan aron kita makabaton sa 
gahum sa priesthood. Miingon siya sa 
ingon ka yano:

“Dili kita kinahanglan nga manga-
muyo ngadto kaniya gamit ang dag-
hang mga pulong. Dili kita kinahanglan 
nga mopaluya kaniya tungod sa tag- as 
nga mga pag- ampo. Unsay atong 
gikinahanglan, ug unsay kinahanglan 
natong buhaton isip mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw, alang sa atong kau-
galingong kaayohan, mao ang pagduol 
kaniya sa kanunay, sa pagsaksi ngadto 
kaniya nga kita nahinumdom kaniya 
ug nga kita andam sa pagdala ngari 
kanato sa iyang pangalan, motuman sa 
iyang mga sugo, mobuhat og katarung; 
ug nga kita magtinguha sa iyang Espi-
ritu sa pagtabang kanato.” 1

Ug dayon gisultihan ta niya unsay 
angay natong i- ampo, sama sa gipa-
numpa sa iyang mga sulugoon nga 
ipamulong ug lihukon para sa Dios. Mi-
ingon siya: “Unsa may inyong gi- ampo? 
Pag- ampo kamo nga ang Dios moila 
kaninyo, nga siya modungog sa inyong 

mga pag- ampo, ug nga siya mopanala-
ngin kaninyo sa iyang Espiritu.” 2

Wala kaayo kini mag- agad unsa 
nga pulong ang gamiton, apan mag-
kinahanglan kini og pailub. Pagpakig- 
atubang kini sa inyong Langitnong 
Amahan uban sa tuyo nga personal 
Niya nga matagad. Siya ang Dios sa 
tanan, ang Amahan sa tanan, ug sa gi-
hapon andam nga mohatag og hingpit 
nga pagtagad ngadto sa usa sa Iyang 
mga anak. Mao tingali kana nganong 
ang Manluluwas migamit sa mga 
pulong “Among Amahan nga naa sa 
langit, Pagdayegon ang imong ngalan.” 3

Mas sayon nga bation ang tukmang 
pagtahud kon kamo magluhod o mag-
duko, apan mahimo nga mag- ampo 
sa inyong Langitnong Amahan sa dili 
kaayo pormal ug gani sa hilum nga 
pag- ampo, sama sa kanunay ninyong 
gikinahanglang himoon diha sa inyong 
priesthood nga pagserbisyo. Dunay 
kalangas ug mga tawo sa inyong 
palibut kadaghanan samtang nagmata 
kamo. Makadungog ang Dios sa hilum 
ninyong mga pag- ampo, apan kina-
hanglan kamong magkat- on unsaon 
sa pagbaliwala sa mga pagbalda kay 
sa higayon nga magkinahanglan mo 
og koneksyon sa Dios mahimong dili 
moabut sa hilum nga mga panahon.

Si Presidente Smith misugyot nga ki-
nahanglan kamong mag- ampo nga ang 
Dios makamatikod sa inyong tawag sa 
pagserbisyo Kaniya. Nahibalo na Siya 
bahin sa inyong tawag sa kompletong 
detalye. Siya mitawag ninyo, ug pinaagi 
sa pag- ampo ngadto Niya bahin sa 
inyong tawag, mopadayag Siya og du-
gang nga angay ninyong mahibaloan.4

Hatagan mo nako og ehemplo kon 
unsay angay buhaton sa usa ka home 
teacher samtang mag- ampo siya. Kamo 
nahibalo na tingali nga gikinahanglan 
ninyo ang:

“Pagduaw sa balay sa matag sakop, 
nag- awhag kanila sa pag- ampo sa da-
yag ug sa tago ug paghikutar sa tanan 
nga mga katungdanan sa banay. . . .

“. . . Pagbantay diha sa simbahan sa 
kanunay, ug magpaduol ug maglig- on 
kanila;

“Ug ang pagtan- aw nga walay kada-
utan sa simbahan, ni kapintas sa usag 
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usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti 
og mga dautan;

“Ug ang pagtan- aw nga ang simba-
han magkatigum sa kanunay, ug usab 
ang pagtan- aw nga ang tanan nga mga 
sakop naghimo sa ilang katungdanan.” 5

Karon, bisan sa eksperyensyado 
nga home teacher ug sa iyang junior 
nga kompanyon, klaro nga imposible 
kana kon wala ang tabang sa Espiritu 
Santo. Hunahunaa ang mga pamilya 
o bisan ang mga indibidwal diin kamo 
gitawag sa pagserbisyo. Ang tawha-
nong paghukom ug maayong mga 
intensyon dili igo.

Mao nga mag- ampo mo aron ma-
hibalo sa ilang pagbati, aron mahi-
balo unsang mga butanga ang sayop 
sa ilang kinabuhi ug sa mga pagbati 
sa mga tawo nga wala kaayo ninyo 
makaila ug kinsa dili matinguhaon 
nga kamo makaila kanila. Kinahang-
lan mong masayud unsay gustong 
ipabuhat sa Dios sa pagtabang nila ug 
sa paghimo niining tanan, kutob sa 
inyong mahimo, nga mobati sa gugma 
sa Dios para kanila.

Tungod kay importante ug lisud 
kaayo ang inyong calling sa priesthood 
mao nga si Presidente Smith misug-
yot nga kon mag- ampo mo, kanunay 
mong mangamuyo sa Dios nga Siya 
manalangin kaninyo sa Iyang Espiritu. 
Gikinahanglan ninyo ang Espiritu Santo 

dili kay kausa apan kutob sa itugot 
kaninyo sa Dios isip kanunay ninyong 
kauban. Mao nga mag- ampo gyud kita 
kanunay nga giyahan kita sa Dios sa 
atong pagserbisyo sa Iyang mga anak.

Kay kamo dili man makakab- ot 
sa inyong priesthood nga potensyal 
kon wala ang Espiritu uban ninyo, 
kamo ang personal nga puntirya sa 
kaaway sa tanang kalipay. Kon siya 
makatintal ninyo sa pagpakasala, siya 
makapaus- os sa inyong gahum nga ma-
giyahan sa Espiritu ug sa ingon mokun-
hod ang inyong gahum sa priesthood. 
Mao nga si Presidente Smith miingon 
nga mag- ampo gayud kanunay aron 
mapasidan- an ug maprotektahan kamo 
gikan sa dautan.6

Mipasidaan siya kanato sa daghang 
paagi. Ang mga pasidaan usa sa mga 
bahin sa plano sa kaluwasan. Ang  
mga propeta, mga apostoles, mga  
stake president, mga bishop, ug mga 
misyonaryo tanan mipasidaan alang  
sa paglikay sa kalamidad pinaagi sa 
pagtuo kang Jesukristo, paghinulsol,  
ug paghimo ug pagtuman sa sagradong 
mga pakigsaad.

Isip naghupot sa priesthood, kina-
hanglan nga mamahimo kamo nga 
mga tigpasidaan sa Ginoo. Apan kamo 
mismo kinahanglang mopatalinghug 
sa pasidaan. Dili kamo makalahutay 
sa pagka- espirituhanon kon wala 

ang proteksyon sa pakig- uban sa 
Espiritu Santo sa inyong inadlawng 
pagpakabuhi.

Kinahanglan nga mag- ampo kamo 
alang niini ug paningkamutan ninyo 
kini. Niana lamang nga giya kamo 
makasubay sa higpit ug pig- ot nga 
dalan latas sa gabon sa kadautan. Ang 
Espiritu Santo maoy inyong giya sam-
tang mopadayag Siya sa kamatuoran 
kon magtuon mo sa mga pulong sa 
mga propeta.

Ang pag- angkon niana nga giya 
nagkinahanglan og sobra pa kay sa 
pagpaminaw lamang ug pagbasa. 
Gikinahanglan ninyong mag- ampo ug 
matuohong magbuhat aron masulod sa 
inyong kasingkasing ang mga pulong 
sa kamatuoran. Kinahanglang mag- 
ampo mo nga ang Dios manalangin 
kaninyo sa Iyang Espiritu, nga Siya 
mogiya ninyo sa tanang kamatuoran 
ug mopakita kaninyo sa hustong dalan. 
Mao kana ang paagi sa Iyang pagpa-
sidaan ug paggiya kaninyo sa hustong 
dalan sa inyong kinabuhi ug sa inyong 
priesthood nga pagserbisyo.

Ang kinatibuk- ang komperensya 
naghatag og dakong oportunidad 
nga tugutan ang Ginoo nga molig- on 
sa inyong gahum sa pagserbisyo sa 
priesthood sa Dios. Makaandam kamo 
sa inyong kaugalingon, ingon nga 
ako sigurado nga kamo nangandam 



87MAYO 2015

alang niini nga komperensya, uban sa 
pag- ampo. Mahimo ninyong i- apil ang 
inyong hugot nga pagtuo niadtong 
mag- ampo sa komperensya. Mag- ampo 
sila og daghang panalangin para sa 
daghang tawo.

Mag- ampo sila nga ang Espiritu 
moabut sa propeta isip tigpama- ba sa 
Ginoo. Mag- ampo sila para sa mga 
Apostoles ug sa tanang mga sulugoon 
nga tinawag sa Dios. Naglakip kini ka-
ninyo, gikan sa pinakabag- ong deacon 
ngadto sa sinati na nga mga high priest, 
ug sa uban, mga gulang na ug batan- on 
pa, kinsa moadto na sa kalibutan sa 
espiritu, diin adto nila madungog ang, 
“Maayong pagkabuhat, maayo ug kasa-
ligan nga ulipon.” 7

Kana nga pagtimbaya ihatag ngadto 
sa uban nga makalitan pa niini. Tingali 
dili sila tag- as og posisyon sa gingha-
rian sa Dios dinhi sa yuta. Ang uban 
mibati nga diyutay ra sila og nahimo sa 
ilang paghago o nga ang ubang opor-
tunidad wala mahatag kanila. Ang uban 
tingali mobati nga ang ilang panerbisyo 
sa kalibutan mas mubo kay sa ilang 
gilauman.

Dili ang gihuptan nga posisyon o 
kadugayon sa pagserbisyo ang basihan 
sa timbangan sa Ginoo. Nahibaloan 
nato kini gikan sa sambingay sa Ginoo 
sa mga sulugoon sa ubasan, diin ang 
sweldo parehas ra sa walay pagbasi 
kon unsa ka dugay o diin sila nagser-
bisyo. Gantihan sila sumala sa gihimo 
nila nga pagserbisyo.8

Nakaila ko og tawo, usa ka suod 
nga higala, kansang mortal nga pa-
nerbisyo sa ubasan natapos kagabii sa 
alas 11:00. Gitambalan siya sa kanser 
sulod sa katuigan. Sulod niining mga 
katuigan sa pagtambal ug sa grabe nga 
kasakit ug kalisud, gidawat niya ang 
tawag sa paghimo og mga miting ug 
maoy responsable sa mga miyembro 
sa iyang ward kansang mga anak wala 
na sa ilang panimalay; ang uban mga 
biyuda. Ang iyang calling mao ang pag-
tabang nga sila makakaplag og kahu-
payan sa panag- uban ug sa pagkat- on 
sa ebanghelyo.

Dihang nakita niya nga duol na 
gyud ang iyang katapusan, ang iyang 
bishop nagbiyahe sa layo tungod sa 

negosyo. Paglabay sa duha ka adlaw, 
nagpadala siya og mensahe sa iyang 
bishop pinaagi sa iyang high priests 
group leader. Miingon siya niini bahin 
sa iyang assignment: “Nakasabut ko 
nga ang bishop tua sa layo, mao nga 
milihok ko. Naghunahuna ko nga 
makigmiting sa among grupo sa sunod 
Lunes. Duha ka miyembro ang modala 
namo sa pag- tour sa Conference Cen-
ter. Mogamit mi og pipila ka miyem-
bro nga mo- drive nila ug ang ubang 
Scouts moduso sa mga wheelchair. 
Mag- agad kon pila ang moapil, basin 
duna mi igong mga gulang na nga 
mohimo niini, apan mas maayo kon 
dunay maka- back- up kon gikinahang-
lan. Maayo usab kini nga himoong 
family night alang sa mga motabang 
aron madala usab ang ilang mga pa-
milya. Hinoon pahibaloa ko sa dili pa 
nako i- post ang plano. . . . Salamat.”

Ug dayon gisurprisa niya sa usa ka 
tawag ang bishop. Nga wala magta-
gad sa kaugalingon niyang kahimtang 
o sa maisugon niyang paningkamot 
sa iyang assignment, nangutana siya, 
“Bishop, naa ba koy ikatabang nimo?” 
Ang Espiritu Santo lamang ang mipa-
batyag kaniya sa gipas- an sa bishop 
bisan siya sa kaugalingon naglisud. 
Ug ang Espiritu lamang ang mihimong 
posible nga mahimo niya ang plano 
sa pagserbisyo sa iyang kaigsoonan 
sa ingon ka tukma sa iyang pagplano 
sa mga kalihokan sa Scouting sa 
batan- on pa siya.

Uban sa matuohon nga pag- ampo, 
ang Dios motugot nga kita makagamit 
sa gahum sa priesthood bisan unsay 
atong kahimtang. Kinahanglan lamang 
nga pangayoon nato kini uban sa pag-
paubos aron ang Espiritu makapakita 
nato unsay ipasulti ug ipabuhat sa Dios 
kanato, mobuhat niini, ug ipadayon ang 
pagpakabuhing takus niana nga gasa.

Mopamatuod ko kaninyo nga ang 
Dios nga Amahan buhi, nahigugma 
kanato, ug maminaw sa tanan natong 
pag- ampo. Mopamatuod ko nga si  
Jesus mao ang buhi nga Kristo, kan-
sang Pag- ula naghimong posible nga 
kita malimpyohan ug mahimong takus 
sa pakig- uban sa Espiritu Santo. Mopa-
matuod ko nga uban sa atong pagtuo 
ug kakugi, ugma damlag madungog 
nato ang mga pulong nga makalipay 
kanato: “Maayong pagkabuhat, maayo 
ug kasaligan nga ulipon.” 9 Ako nag- 
ampo nga makadawat kita og talagsa-
ong panalangin gikan sa Agalon  
nga atong gialagaran. Sa pangalan 
ni Jesukristo, amen. ◼
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88 KINATIBUK-ANG SESYON SA PRIESTHOOD | ABRIL 4, 2015

nanuktok ko sa pultahan ni Brother 
Wright ug nakadungog sa iyang hinay 
nga tingog, “Dayon,” misulod ko dili 
lang sa iyang gamayng balay apan usa 
usab ka lawak nga puno sa Espiritu sa 
Ginoo. Miduol ko sa kilid sa higdaanan 
ni Brother Wright ug mainampingong 
mibutang sa piraso sa pan sa iyang 
ngabil. Ako dayong gikuptan ang baso 
sa tubig, aron siya makainom. Sa akong 
pagbiya, nakita nako ang luha sa iyang 
mata samtang miingon siya, “Panalangi-
nan ka sa Dios, dong.” Ug ang Dios mi-
panalangin nako—uban sa pasalamat 
sa sagradong simbolo sa sakrament ug 
sa priesthood nga akong gihuptan.

Walay deacon, teacher, o priest 
gikan sa among ward ang makalimot 
sa among halandumong pagbisita sa 
Clarkston, Utah, sa lubnganan ni Martin 
Harris, usa sa Tulo ka mga Saksi sa 
Basahon ni Mormon. Dihang naglibut 
mi sa taas nga granite nga marker nga 
nagtimaan sa iyang lubnganan, ug 
samtang ang usa sa mga lider sa korum 
mibasa ngari namo sa gamhanang mga 
pulong gikan sa “Ang Pagpamatuod 
sa Tulo ka mga Saksi,” nga makita sa 
sinugdanan sa Basahon ni Mormon, 
milambo ang among gugma nianang 
sagradong rekord ug sa kamatuoran 
nga makita diha niini.

Niadtong mga katuigan ang among 
tumong mao nga mahimong sama sa 
anak nga mga lalaki ni Mosiah. Kaba-
hin nila giingon kini:

“Sila nag- anam og kalig- on diha 
sa kasayuran sa kamatuoran; kay sila 
mga tawo nga mabuot og salabutan ug 

Seryusuhon nato og maayo ang mga 
calling, responsibilidad, ug katungda-
nan nga nag- uban sa priesthood nga 
atong gihuptan.

Gibati nako ang dakong responsibi-
lidad dihang gitawag ko nga secretary 
sa akong korum sa mga deacon. Gita-
rung gayud nako og andam ang mga 
rekord nga akong gihuptan, kay gusto 
nakong buhaton ang akong pinaka-
maayo kon unsaon sa pagbuhat niana 
nga calling. Mapasigarbuhon ko sa 
akong trabaho. Ang pagbuhat sa tanan 
nakong mahimo, ang labing maayo sa 
akong abilidad, maoy akong tumong 
sa bisan unsang calling nga akong 
nadawat.

Hinaut nga ang matag batan- ong 
lalaki nga na- ordinahan sa Aaronic 
Priesthood gihatagan og espiritwal 
nga kahibalo sa kasagrado sa iyang gi- 
orden nga calling, ingon man usab sa 
mga oportunidad sa pagpalambo niana 
nga calling. Nadawat nako ang maong 
oportunidad isip deacon dihang ang 
bishopric mihangyo nga dad- an nako 
og sakrament ang usa ka tawo nga naa 
ra sa balay nga nagpuyo mga usa ka 
milya gikan sa chapel. Nianang espes-
yal nga Dominggo sa buntag, samtang 

Ni Presidente Thomas S. Monson

Usa sa klaro nakong panumdu-
man mao ang pagtambong sa 
miting sa priesthood isip bag- 

ong na- ordinahan nga deacon ug ang 
pagkanta sa pangbukas nga himno, 
“Dali, tanang anak sa Dios nga naghu-
pot sa priesthood.” 1 Karong gabhiona, 
sa tanang nagpundok dinhi sa Confe-
rence Center ug, sa pagkatinuod, sa 
tibuok kalibutan, akong sublion ang 
diwa nianang espesyal nga himno ug 
moingon kaninyo: Dali, tanang anak 
sa Dios nga naghupot sa priesthood, 
hunahunaon nato ang atong mga 
calling; hinuktukan nato ang atong 
mga responsibilidad; tinuon nato ang 
atong katungdanan; ug sundon nato si 
Jesukristo, ang atong Ginoo. Samtang 
nagkalahi kita sa edad, sa kustombre, o 
sa nasyonalidad, naghiusa kita sa atong 
mga calling sa priesthood.

Sa matag usa kanato, ang pagpahiuli 
sa Aaronic Priesthood, ngadto kang 
Oliver Cowdery ug Joseph Smith pina-
agi ni Juan Bautista, makahuluganon 
kaayo. Sa samang paagi, ang pagpahi-
uli sa Melchizedek Priesthood, ngadto 
kang Joseph ug Oliver pinaagi ni 
Pedro, Santiago ug Juan, usa sa labing 
bililhon nga panghitabo.

Ang Priesthood—usa  
ka Sagrado nga Gasa
Matag usa nato gisaligan og usa sa labing bililhong gasa  
nga sukad natugyan sa katawhan.
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sila misiksik sa mga kasulatan sa ka-
kugi, nga sila unta masayud sa pulong 
sa Dios.

“Apan kini dili ang tanan; sila nagha-
tag ngadto sa ilang kaugalingon ngadto 
sa tuman nga pag- ampo, ug pagpuasa; 
busa sila adunay espiritu sa pagpa-
nagna, ug espiritu sa pagpadayag, ug 
kon sila nagtudlo, sila nagtudlo uban  
sa gahum ug pagtugot sa Dios.” 2

Wala koy laing mahunahunaan nga 
mas takus nga tumong alang sa batan- 
ong lalaki kay sa mahulagway sama sa 
maisugon ug matarung nga anak nga 
mga lalaki ni Mosiah.

Sa nagkaduol na ang akong ika- 18 
nga adlawng natawhan ug nangan-
dam nga mosulod sa gikinahanglang 
pagserbisyo sa militar sa batan- ong 
kalalakin- an atol sa Ikaduhang Gubat 
sa Kalibutan, girekomendar ko nga 
makadawat og Melchizedek Priest-
hood, apan kinahanglan una nakong 
tawagan ang akong presidente sa stake, 
si Paul C. Child, alang sa interbyu. Usa 
siya ka tawo nga nahigugma ug na-
kasabut sa balaang kasulatan, ug tuyo 
niya nga ang tanan mohigugma ug ma-
kasabut usab niiini. Kay nakadungog 
sa uban nakong mga higala sa iyang 
detalyado ug lisud nga interbyu, nagti-
nguha ko og gamay lang nga pagpakita 
sa akong kahibalo sa kasulatan; busa, 
dihang ako siyang gitawagan misugyot 
ko nga magkita mi sa sunod Dominggo 
sa oras nga nahibaloan nako nga usa ra 
ka oras sa dili pa ang iyang sakrament 
miting.

Ang iyang tubag: “Ah, Brother  
Monson, dili kana makahatag nato og 
igong panahon nga mabasa og maayo 
ang kasulatan.” Misugyot dayon siya og 
tulo ka oras sa dili pa ang iyang sakra-
ment miting, ug iya kong gisugo nga 
dad- on nako ang akong minarkahan ug 
dunay pakisayran nga mga kasulatan.

Dihang miabut ko sa iyang balay 
pagka- Dominggo, giabi- abi ko og ma-
ayo, ug dayon nagsugod ang interbyu. 
Si Presidente Child miingon, “Brother 
Monson, naghupot ka sa Aaronic 
Priest hood. Duna bay nangalagad nga 
mga anghel nimo?” Mitubag ko nga 
wala. Dihang nangutana siya kon nahi-
balo ba ko nga duna koy katungod sa 

ingon, mitubag ko pag- usab nga wala 
ko kahibalo.

Misugo siya, “Brother Monson, 
balika gikan sa hunahuna ang ika- 
13 nga seksyon sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad.”

Misugod ko, “Diha kaninyo nga 
akong kauban nga mga sulugoon, sa 
ngalan sa Mesiyas ako motugyan sa 
Pagkapari ni Aaron, nga naghupot sa 
mga yawe sa pagpangalagad sa mga 
anghel—”

“Hunong,” mando ni Presidente 
Child. Dayon sa kalma, mabination nga 
tuno, siya mitambag, “Brother Monson, 
ayaw gayud kalimot nga isip naghupot 
sa Aaronic Priesthood duna kay katu-
ngod sa pagpangalagad sa mga anghel.”

Daw sama kadto nga dunay anghel 
diha sa lawak nianang adlawa. Wala 
gyud ko makalimot sa interbyu. Gibati 
gihapon nako ang espiritu nianang 
solemne nga okasyon samtang nagdu-
ngan mi og basa sa mga responsibili-
dad, katungdanan, ug panalangin sa 
Aaronic Priesthood ug sa Melchizedek 
Priesthood—mga panalangin nga mia-
but dili lang kanato apan sa atong mga 
pamilya ug ngadto sa uban diin kita 
adunay kahigayunan sa pagserbisyo.

Gi- ordinahan ko nga elder, ug sa 
adlaw sa akong pagbiya aron pagtu-
man sa akong pagserbisyo sa navy, 
usa ka sakop sa akong ward bishopric 
ang mikuyog sa pamilya ug mga higala 
sa estasyunan sa tren aron manamilit 
nako. Sa dayong sakay sa tren, iyang 
gibutang sa akong kamot ang gamayng 
basahon nga giulohan og Missionary 
Handbook. Mikatawa ko ug mikomen-
taryo nga dili ko magmisyon.

Siya mitubag, “Dad- a lang kini.  
Magamit ra kini.”

Nagamit gyud. Nagkinahanglan 
ko og gahi, rectangular nga butang 
nga ikabutang sa ilawom sa akong 
bag aron ang akong sinina mas tuskig 
ug dili kaayo magum- os. Ang Missio-
nary Handbook mao gyud ang akong 
gikinahanglan, ug nagsilbi gyud kini sa 
akong bag sulod sa 12 ka semana.

Nianang gabii sa wala pa ang 
among bakasyon sa Pasko, ang among 
hunahuna, didto ra sa panimalay. 
Ang baraks hilum, apan ang kahilum 
nabalda sa akong higala sa tapad nga 
higdaanan—usa ka Mormon, si Leland 
Merrill—nga nag- agulo sa kasakit. Na-
ngutana ko sa hinungdan, ug miingon 
siya nga lain gyud iyang pamati. Dili 
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siya gustong moadto sa base dispen-
sary [pagpatambal], kay kahibalo siya 
nga ang pagbuhat niini makapugong sa 
iyang pag- uli sa sunod adlaw.

Nagkaanam kagrabe ang iyang sakit 
sa paglabay sa mga oras. Sa katapusan, 
kay nasayud nga usa ko ka elder, gi-
hangyo ko niya nga hatagan nako siya 
og panalangin sa priesthood.

Wala pa gyud ko sukad makahatag 
og panalangin, wala pa ko makada-
wat og panalangin, ug makasaksi sa 
paghatag og panalangin. Samtang 
nag- ampo ko sa hilum alang sa ta-
bang, nahinumdom ko sa Missionary 

Handbook sa ilawom sa akong bag. 
Dali nakong gihabwaan ang bag 
ug gikuha ang basahon paduol sa 
gamayng suga. Didto akong nabasa 
kon unsaon sa pagpanalangin ang 
masakiton. Uban sa daghang kur-
yoso nga mga marino nga nanan- aw, 
mipadayon ko sa pagpanalangin. Sa 
wala pa nako ikabalik og sulod ang 
akong butang sa bag, si Leland Merrill 
nakatulog nga sama sa gamay nga 
bata. Nakamata siya pagkabuntag nga 
maayo na ang gibati. Ang pasalamat 
nga gibati namo alang sa gahum sa 
priesthood hilabihan.

Ang katuigan nagdala nako og du-
gang mga oportunidad sa paghatag  
og panalangin sa nanginahanglan nga 
dili na nako maihap. Ang matag opor-
tunidad nakahimo nakong labihan ka 
mapasalamaton nga ang Dios misalig 
ngari nako niining sagradong gasa. 
Akong gitahud ang priesthood. Naka-
saksi ko sa gahum niini sa daghang  
higayon. Nakita nako ang kalig- on 
niini. Natingala ko sa mga milagro  
nga namugna niini.

Mga kaigsoonan, matag usa nato 
gisaligan sa usa sa labing bililhong gasa 
nga sukad natugyan sa katawhan. Sa 
atong pagtahud sa atong priesthood 
ug sa pagpakabuhi aron kanunay 
kitang takus, ang mga panalangin sa 
priesthood modagayday pinaagi nato. 
Ganahan ko sa mga pulong nga makita 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad sek-
syon 121, bersikulo 45, nga nagsulti 
nato kon unsay buhaton aron mahi-
mong takus: “Himoa usab ang inyong 
mga kasingkasing . . . nga mapuno sa 
gugma nga putli ngadto sa tanan nga 
mga tawo, ug ngadto sa mga sakop 
sa pagtuo, ug himoa ang hiyas nga 
modayan- dayan sa inyong mga huna-
huna nga walay paghunong; unya ang 
imong pagsalig mosamot pagkalig- on 
diha sa atubangan sa Dios; ug ang 
doktrina sa pagkapari motuhop diha sa 
imong kalag ingon sa mga yamog nga 
gikan sa langit.”

Isip mga naghupot sa priesthood 
sa Dios, naapil kita sa buhat ni Gino-
ong Jesukristo. Mitubag kita sa Iyang 
panawagan; anaa kita sa Iyang bu-
luhaton. Magkat- on kita mahitungod 
Kaniya. Sundon nato ang Iyang mga 
lakang. Tumanon nato ang Iyang mga 
lagda. Sa pagbuhat sa ingon, maandam 
kita sa bisan unsa nga pagserbisyo nga 
ipabuhat Niya kanato. Kini ang Iyang 
buhat. Kini ang Iyang Simbahan. Sa 
pagkatinuod, Siya ang atong kapitan, 
ang Hari sa Himaya, gani ang Anak sa 
Dios. Ako mopamatuod nga Siya buhi 
ug mosaksi niini sa Iyang balaan nga 
pangalan, amen. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Dali, Tanang Anak sa Dios,” Himno,  

nu. 200.
 2. Alma 17:2.
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gitukod pa. Dugang pa, ang 13 ka mga 
templo nga gipahibalo kaniadto anaa 
sa lain- laing mga bahin sa pagpangan-
dam sa dili pa sugdan ang pagtukod. 
Karong tuiga nagpaabut kita sa pag-
pahinungod pag- usab og 2 ka templo 
ug mopahinungod og 5 ka bag- ong 
mga templo nga nakaiskedyul nga 
mahuman.

Sa milabayng duha ka tuig, samtang 
atong gitutok ang atong mga paning-
kamot sa pagkompleto sa gipahibalo 
na nga mga templo, gipugngan usa 
nato ang mga plano sa dugang nga 
mga templo. Niining buntaga, hinoon, 
malipayon kaayo ko nga mopahibalo 
sa tulo ka bag- ong mga templo nga pa-
gatukuron sa mosunod nga mga dapit: 
Abidjan, Ivory Coast; Port- au- Prince, 
Haiti; ug Bangkok, Thailand. Pagka- 
talagsaon sa mga panalangin nga 
giandam alang sa atong matinud- anong 
mga miyembro niini nga mga dapit ug, 
sa pagkatinuod, bisan asa sa tibuok 
kalibutan nga adunay mga templo.

Ang proseso sa pagdeterminar sa 
mga panginahanglan ug pagpangita og 
mga dapit alang sa dugang nga mga 
templo nagpadayon, kay nagtinguha 
kita nga daghang mga miyembro 
kutob sa mahimo dunay oportunidad 
sa pagsulod sa templo nga dili kaayo 
magsakripisyo sa oras ug kwarta. Sama 
kaniadto, pahibaloon namo kamo sa 
mga desisyon nga mahimo bahin niini.

Samtang maghunahuna ko sa mga 
templo, makahunahuna ko sa daghang 

talagsaong selebrasyon sa kultura ang 
gihimo diin sobra sa 4,000 ka kabatan- 
onan gikan sa temple district ang 
maanindot nga mipasundayag. Pagka-
sunod adlaw ang templo gipahinungod 
sa tulo ka sagrado ug makadasig nga 
mga sesyon.

Ang pagtukod sa mga templo usa 
ka klaro nga timailhan sa pagtubo sa 
Simbahan. Karon duna tay 144 ka mga 
templo nga gigamit sa tibuok kalibu-
tan, ang lima giayo ug adunay 13 nga 

Ni Presidente Thomas S. Monson

Minahal kong mga kaigsoonan, 
mapasalamaton kaayo ko nga 
makig- uban ninyo niining 

matahum nga kabuntagon sa Pasko 
sa Pagkabanhaw samtang maghuna-
huna kita sa Manluluwas sa kalibutan. 
Akong ipaabut ang akong gugma ug 
pagtimbaya sa matag usa kaninyo  
ug mag- ampo nga ang atong Langit-
nong Amahan modasig sa akong  
mga pulong.

Kini nga komperensya nagtimaan sa 
pito ka tuig sukad ako gipaluyohan isip 
Presidente sa Simbahan. Busy kining 
mga tuiga, puno sa dili lamang pipila 
ka mga hagit apan usab sa dili maihap 
nga mga panalangin. Apil sa labing 
makalingaw ug sagrado niini nga mga 
panalangin mao ang akong oportuni-
dad sa pagpahinungod ug pagpahinu-
ngod pag- usab sa mga templo.

Ang labing bag- o, niining miaging 
Nobyembre akong pribelihiyo ang pag-
pahinungod sa maanindot nga bag- ong 
Phoenix Arizona Temple. Uban kanako 
sila si Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Elder Dallin H. Oaks, Elder Richard J. 
Maynes, Elder Lynn G. Robbins, ug 
Elder Kent F. Richards. Sa gabii sa 
wala pa ang pagpahinungod, usa ka 

Ang mga Panalangin  
sa Templo
Kon motambong kita sa templo, dunay moabut nato nga matang  
sa pagkaespirituhanon ug usa ka pagbati sa kalinaw.

Sesyon sa Dominggo sa Buntag | Abril 5, 2015
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mga panalangin nga atong madawat 
diha niini. Sa atong pagsulod sa mga 
pultahan sa templo, atong gibiyaan ang 
mga problema ug kalibug sa kalibutan. 
Sulod niining sagrado nga balay, makita 
nato ang katahum ug kahusay. Adunay 
kapahulayan sa atong mga kalag ug 
kahupayan gikan sa mga problema sa 
atong kinabuhi.

Kon motambong kita sa templo, 
dunay moabut nato nga matang sa 
pagkaespirituhanon ug pagbati sa kali-
naw nga molabaw pa sa bisan unsang 
pagbati nga moabut sa kasingkasing sa 
tawo. Masabtan nato ang tinuod nga 
kahulugan sa mga pulong sa Manlulu-
was sa dihang Siya miingon: “Kaninyo 
ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag 
ko ang akong kalinaw: . . . Kinahanglan 
dili magkaguol ang inyong kasingka-
sing, ni magtalaw.” 1

Ang maong kalinaw makasulod sa 
bisan unsang kasingkasing—mga ka-
singkasing nga nabalaka, mga kasing-
kasing nga naguol, mga kasingkasing 
nga naglibug, mga kasingkasing nga 
nangayo og panabang.

Nakahibalo ko karong bag- o sa usa 
ka batan- ong lalaki nga mitambong sa 
templo nga ang kasingkasing nangayo 
og panabang. Daghang mga bulan sa 
sayo pa iyang nadawat ang iyang tawag 
nga moserbisyo sa usa ka misyon sa 
South America. Bisan pa niana, ang 
iyang visa dugay kaayong miabut nga 
gibalhin na lang siya sa usa ka misyon 
sa Estados Unidos. Bisan og nasag-
muyo nga dili siya makaserbisyo sa 
dapit sa iyang orihinal nga tawag, mi-
trabaho gihapon siya pag- ayo sa iyang 
bag- ong assignment, determinado nga 
moserbisyo sa labing maayo niyang 
mahimo. Hinoon, nahigawad siya 
tungod sa negatibo nga mga kasinatian 
uban sa mga misyonaryo kinsa mas 
interesado nga maglingaw- lingaw kay 
sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.

Paglabay sa pipila ka bulan kining 
batan- ong lalaki nag- antus og ser-
yoso kaayo nga sakit nga parsyal nga 
nakaparalisado niya, ug mao nga siya 
gipapauli tungod sa medikal nga rason.

Paglabay sa pipila ka bulan ang 
batan- ong lalaki naayo sa hingpit, ug 
ang iyang pagka- paralisado nawala. 

Gipahibalo siya nga makahimo pa siya 
sa pagserbisyo isip misyonaryo, pana-
langin nga iyang giampo kada adlaw. 
Ang bugtong makapahigawad nga 
balita mao nga siya mobalik sa samang 
misyon nga iyang gibiyaan, diin iyang 
gibati nga ang mga kinaiya ug batasan 
sa pipila ka mga misyonaryo ubos ra 
kay sa unsay angay.

Miadto siya sa templo aron mangayo 
og kahupayan ug kumpirmasyon nga 
makabaton unta siya og maayong kasi-
natian isip misyonaryo. Ang iyang mga 
ginikanan usab nag- ampo nga kining 
pagbisita sa templo makahatag sa ta-
bang nga gikinahanglan sa ilang anak.

Sa pagsulod sa batan- ong lalaki 
sa celestial room human sa sesyon, 
milingkod siya ug nagsugod sa pag- 
ampo alang sa giya gikan sa iyang 
Langitnong Amahan.

Sa wala madugay dunay laing 
misulod sa celestial room nga usa 
ka batan- ong lalaki nga ang ngalan 
mao si Landon. Sa iyang paglakaw 
diha sa kwarto, iyang nakit- an dayon 
ang batan- ong lalaki nga naglingkod, 
nagpiyong ang mga mata ug klaro nga 
nag- ampo. Nakadawat si Landon og 
dili masaypan nga pag- aghat nga kina-
hanglan siyang makigsulti sa batan- ong 
lalaki. Nagduha- duha nga makabalda, 

nakahukom siya nga maghulat. Milabay 
ang pipila ka minuto, ang batan- ong 
lalaki nag- ampo gihapon. Nasayud si 
Landon nga dili na niya malangay ang 
pag- aghat. Giduol niya ang batan- ong 
lalaki ug hinay nga gihikap ang abaga. 
Gibuka sa batan- ong lalaki ang iyang 
mga mata, nakalitan nga gidisturbo 
siya. Hinay nga misulti si Landon, 
“Gibati nako nga kinahanglan kong 
makigsulti nimo, bisan og wala ko  
kasiguro kon ngano.”

Sa dihang nag- istorya na sila, ang 
batan- ong lalaki mipahungaw ngadto 
ni Landon, nagpasabut sa iyang kahim-
tang ug nagtinguha nga makadawat 
og kahupayan ug pag- awhag bahin 
sa iyang misyon. Si Landon, nga miuli 
gikan sa malampusong misyon nga usa 
ka tuig pa lang, misulti sa iyang kauga-
lingong mga kasinatian sa misyon, sa 
mga hagit ug mga problema nga iyang 
giatubang, ang paagi nga iyang gihimo 
aron mangayo og tabang sa Ginoo, ug 
ang mga panalangin nga iyang na-
dawat. Ang iyang mga pulong maka-
hupay ug makahatag og kasiguroan, 
ug ang iyang kadasig alang sa iyang 
misyon makatakod. Sa katapusan, sa 
nawala na ang kahadlok sa batan- ong 
lalaki, ang kalinaw miabut kaniya. 
Mibati siya og dakong pasalamat sa 
dihang naamgohan niya nga ang iyang 
pag- ampo natubag.

Ang duha ka batan- ong lalaki 
nagdungan sa pag- ampo, ug dayon 
nangandam na nga mobiya si Landon, 
malipayon nga naminaw siya sa inspi-
rasyon nga miabut kaniya. Sa iyang 
pagbarug, ang batan- ong lalaki nangu-
tana ni Landon, “Diin ka nagserbisyo sa 
imong misyon?” Niining puntoha, walay 
usa nila ang nakahisgot sa ngalan sa 
misyon nga ilang naserbisyuhan. Sa 
dihang mitubag si Landon sa ngalan 
sa iyang misyon, milugmaw ang mga 
luha sa mga mata sa batan- ong lalaki. 
Si Landon nagserbisyo sa misyon nga 
maoy balikan sa batan- ong lalaki!

Sa bag- o nga sulat ngari nako, si 
Landon misulti sa mga pulong sa batan- 
ong lalaki ngadto niya: “Duna koy 
pagtuo nga ang Langitnong Amahan 
mopanalangin nako, apan wala gyud 
ko magtuo nga Siya mopadala og tawo 
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buhi! . . . Ihatag ko akong kasingkasing 
Kaniya.” 3 Sama sa kabataan sa Primary, 
tanan kanato makalig- on sa atong 
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo sa 
atong indibidwal nga panaw ug maka-
kaplag og hingpit nga kalipay.

Sa bag- ohay nga Dominggo nga 
miting sa Relief Society naminaw 
ko sa usa ka batan- ong inahan nga 
nakigbahin sa iyang panaw sa pag-
kakabig. Nagtubo siya sa Simbahan 
uban sa mga ginikanan kinsa nagtudlo 
kaniya sa ebanghelyo. Mitambong 
siya og Primary, Young Women, ug 
seminary. Gusto siyang magkat- on ug 

Ni Rosemary M. Wixom
Kinatibuk- ang Presidente sa Primary

Presidente Monson, niining adlaw 
sa Pagkabanhaw, mapasalamaton 
kaayo kami nga makadungog sa 

tingog sa among buhing propeta. Bilil-
hon kanamo ang imong mga pulong, 
lakip ang imong tambag sa “Pagpangita 
og kalipay panahon sa panaw” 1 ug 
“Ang umaabut sama kahayag sa inyong 
hugot nga pagtuo.” 2

Niining tuiga ang kabataan sa Pri-
mary nakigbahin sa kalipay ug sa kaha-
yag sa ilang hugot nga pagtuo diha ni 
Jesukristo kon sila mokanta sa awit nga 
“Gihigugma Ko ni Jesus.” Nanganta sila 
sa kamatuoran “Nasayud ko nga Siya 

Naglig- on sa Pagtuo
Tanan kita makalig- on sa atong pagtuo diha ni Jesukristo sa atong 
indibidwal nga panaw ug makakaplag og kalipay.

sa pagtabang nako kinsa nakaser-
bisyo sa akong kaugalingong misyon. 
Nasayud na ako karon nga mamaayo 
ra ang tanan.” 2 Ang mapainubsanong 
pag- ampo sa sinsero nga kasingka-
sing gidungog ug gitubag.

Mga kaigsoonan, sa atong mga 
kinabuhi makabaton kita og mga 
tintasyon, mga pagsulay ug mga hagit. 
Sa atong pag- adto sa templo, sa atong 
paghinumdom sa mga pakigsaad nga 
atong gihimo didto, mas makabuntog 
kita niadto nga mga tintasyon ug ma-
kalahutay sa atong mga pagsulay. Sa 
templo makakaplag kita og kalinaw.

Ang mga panalangin sa templo 
bililhon kaayo. Usa niini diin ako 
mapasalamaton kada adlaw sa akong 
kinabuhi mao ang nadawat nako 
ug sa akong asawa, nga si Frances, 
samtang nagluhod kami sa sagradong 
altar ug naghimo og mga pakigsaad 
nga nagbugkos namo sa kahang-
turan. Walay panalangin nga mas 
bililhon ngari nako kay sa kalinaw ug 
kahupayan nga akong nadawat gikan 
sa akong kahibalo nga siya ug ako 
magkauban pag- usab.

Hinaut nga ang atong Langitnong 
Amahan mopanalangin nato nga kita 
makabaton sa espiritu sa pagsimba sa 
templo, nga kita magmasulundon sa 
Iyang mga sugo, ug nga kita mag-
maampingon nga mosunod sa mga 
lakang sa atong Ginoo ug Manlulu-
was, nga si Jesukristo. Mopamatuod 
ko nga Siya atong Manunubos. Siya 
ang Anak sa Dios. Siya kadtong 
mibangon gikan sa lubnganan niad-
tong unang kabuntagon sa Pasko sa 
Pagkabanhaw, Iyang gidala ang gasa 
sa walay katapusan nga kinabuhi 
alang sa tanang mga anak sa Dios. 
Niining matahum nga adlaw, sa atong 
pagsaulog nianang importanting 
hitabo, hinaut nga mohalad kita og 
mga pag- ampo sa pasalamat alang sa 
Iyang mahinungdanon ug katingala-
hang mga gasa ngari nato. Nga unta 
mahimo kini, ako mapainubsanong 
nag- ampo pinaagi sa Iyang balaang 
pangalan, amen. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Juan 14:27.
 2. Sulat nga anaa ni Thomas S. Monson.
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modiskubre og mga kamatuoran. Ang 
iyang kanunay nga gipangita mao ang 
mahibalo kon ngano. Miingon si Elder 
Russell M. Nelson, “Makatudlo lamang 
ang Ginoo sa mausisahong huna-
huna.” 4 Ug kining batan- ong babaye 
matudloan.

Human sa high school mi- eskwela 
siya og kolehiyo, ug na seal sa templo 
sa usa ka returned missionary, ug napa-
nalanginan og matahum nga mga anak.

Uban sa masusihon nga hunahuna, 
kini nga inahan mipadayon sa pag-
pangutana. Apan sa nagkaanam og 
kalisud ang mga pangutana, mao usab 
ang mga tubag. Ug usahay  walay mga 
tubag—o walay mga tubag nga nag-
dala og kalinaw. Sa kadugayan sa iyang 
paningkamot nga makakita og mga 
tubag, nagkadaghang pangutana ang 
miabut, ug misugod siya sa pagduda 
sa pipila ka pinaka- pundasyon gyud sa 
iyang pagtuo.

Niining makalibug nga panahon, ang 
uban diha sa iyang palibut miingon, 
“Salig lang sa akong hugot nga pagtuo.” 
Apan naghunahuna siya, “Dili ko. Wa 
mo kasabut; wala mo magsagubang 
niining mga problemaha.” Mipasabut 
siya, “Ako andam sa pagtahud niadtong 
walay mga pagduda, kon sila motahud 
kanako.” Ug daghan ang mihimo.

Miingon siya, “Ang akong mga 
ginikanan nasayud sa akong gibati 
ug gitugutan ra ko. Mipili sila sa 
paghigugma kanako samtang ako 
naninguha sa pagtubag niini sa akong 

kaugalingon.” Sa ingon niana, kining 
bishop sa batan- ong inahan kanunay 
nga makigkita kaniya ug mopadayag 
sa iyang pagsalig kaniya.

Ang mga miyembro sa ward wala 
usab magdumili sa paghatag og gugma, 
ug gibati niya ang pagkahisakop. 
Ang iyang ward dili dapit nga makita 
ang perpekto; kini usa ka dapit sa 
pag- amuma.

“Nindot kini,” nahinumdom siya. 
“Sulod niini nga panahon gibati ko ang 
tinuod nga koneksyon ngadto sa akong 
mga apohan kinsa nangamatay na. 
Gisuportahan nila ako ug giaghat nga 
magpadayon sa pagpaninguha. Gibati 
nako nga sila miingon ‘Tutok lang sa 
unsay imong nahibaloan.’”

Bisan pa sa lig- on nga suporta, na- 
less active gihapon siya. Miingon siya, 
“Wala nako ibulag ang akong kaugali-
ngon sa Simbahan tungod sa bati nga 
pamatasan, kawalay espirituhanong 
pagbati, pagpangita og katarungan nga 
dili mosunod sa mga sugo, o sa pagpa-
ngita og sayon nga paagi sa paggawas. 
Akong gibati nga gikinahanglan nako 
ang tubag sa pangutana ‘Unsa gyud 
ang akong gituohan?’”

Niining panahona nagbasa siya 
og basahon sa mga sinulat ni Mother 
Teresa, kinsa mipakigbahin og sa-
mang mga pagbati. Sa usa ka 1953 
nga sulat, gisulat ni Mother Teresa: 
“Palihug iampo ako nga unta dili nako 
madaut ang Iyang buhat ug nga ang 
Atong Ginoo unta mopakita sa Iyang 

Kaugalingon Mismo—tungod kay adu-
nay ingon ka grabing kangitngit sulod 
kanako, ingon og ang tanan patay. 
Ingon na kini niini sobra man o kulang 
sukad sa akong pagsugod ‘sa buluha-
ton.’ Hangyoa ang Ginoo sa paghatag 
kanako og kaisug.”

Mitubag si Arsobispo Périer: “Ang 
Dios naggiya kanimo, mahal nga 
Mother; wala ka kaayo sa kangitngit 
sama sa imong gihunahuna. Ang dalan 
nga pagasundon dili sa kanunay klaro 
dayon. Pag- ampo alang sa kahayag; 
ayaw dayon paghukom, paminaw og 
unsay isulti sa uban, hunahunaa ang 
ilang mga katarungan. Makakita ka 
kanunay og usa ka butang nga maka-
tabang kanimo. . . . Giniyahan sa hugot 
nga pagtuo, pinaagi sa pag- ampo, ug 
sa katarungan uban sa hustong inten-
syon, igo na kana kanimo.” 5

Ang akong higala naghunahuna 
nga kon si Mother Teresa nakasunod 
sa iyang relihiyon nga wala sa tanang 
tubag ug walay gibati nga katin- awan 
sa tanang butang, tingali siya maka-
himo usab. Makahimo siya og usa ka 
yanong lakang paingon sa hugot nga 
pagtuo—ug dayon lain nga lakang. 
Mahimo siyang motutok sa kamatuoran 
nga iyang gituohan ug himoon kadtong 
mga kamatuoran nga motuhop  
sa iyang hunahuna ug kasingkasing.

Sa iyang paghinumdom, miingon 
siya, “Ang akong pagpamatuod nahi-
mong pundok sa mga abo. Nahimong 
abo ang tanan. Ang nagpabilin mao na 
lamang si Jesukristo.” Mipadayon siya, 
“Apan dili siya mobiya nimo kon aduna 
kay mga pangutana. Kon adunay usa 
nga naninguha sa pagsunod sa mga 
sugo, ang pultahan dako nga abli. Ang 
pag- ampo ug pagtuon sa kasulatan 
importante kaayo.”

Ang unang lakang sa paglig- on og 
balik sa iyang pagtuo mao ang pagsu-
god sa sukaranang mga kamatuoran sa 
ebanghelyo. Mipalit siya og songbook 
sa Primary ug misugod sa pagbasa sa 
mga pulong sa kanta. Mga bahandi kini 
ngadto kaniya. Nag- ampo siya alang sa 
hugot nga pagtuo aron sa pagwagtang 
sa kabug- at nga iyang gibati.

Nakat- unan niya nga kon may supak 
nga pahayag nga nakaingon sa iyang 
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pagduda, siya mahimo rang “mohu-
nong, makakita sa mga ideya, ug maka-
himo sa ebanghelyo nga makaapekto 
kaniya.” Miingon siya, “Mangutana 
ako, ‘Kini ba ang hustong dalan alang 
kanako ug sa akong pamilya?’ Usahay 
pangutan- on nako ang akong kaugali-
ngon, ‘Unsay gusto nako alang sa akong 
mga anak?’ Nakaamgo ko nga gusto ko 
nga maminyo sila sa templo. Niana ang 
pagtuo mibalik sa akong kasingkasing.”

Si Elder Jeffrey R. Holland miingon, 
“Ang pagpaubos, hugot nga pagtuo, ug 
ang impluwensya sa Espiritu Santo [sa] 
kanunay mahimong elemento sa kada 
pagpangita sa kamatuoran.” 6

Bisan og siya may mga pangutana 
kon giunsa pagtungha sa Basahon ni 
Mormon, dili siya makalimud sa mga 
kamatuoran nga iyang nahibaloan diha 
sa Basahon ni Mormon. Gitutukan niya 
ang pagtuon sa Bag- ong Tugon aron 
mas masabtan niya ang Manluluwas. 
“Apan sa kadugayan,” miingon siya, 
“mibalik ko sa Basahon ni Mormon 
tungod kay ganahan ko sa akong pag-
bati kon magbasa ko mahitungod ni 
Jesukristo ug sa Iyang Pag- ula.”

Gitapos niya, “Kinahanglan nga 
kamo adunay inyong kaugalingong 
espirituhanong mga kasinatian sa mga 
kamatuoran diha niana nga basahon,” 
ug siya aduna na niini. Gipasabut niya, 
“akong gibasa ang Mosiah ug gibati 
ang hingpit nga paggiya: ‘Tuo sa Dios; 
tuo nga siya mao, ug nga siya ang mila-
lang sa tanan nga mga butang . . . ; tuo 
nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug 
tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; 
tuo nga ang tawo dili makasabut sa 
tanan nga mga butang diin ang Ginoo 
mahimo nga makasabut.’ 7

Niining panahona usa ka tawag sa 
pagserbisyo isip tigpiyano sa Primary 
miabut. “Kini maayo,” miingon siya. 
“Gusto ko sa akong mga anak nga 
anaa sa Primary, ug karon makauban 
nako sila. Ug dili pa ako andam nga 
motudlo.” Sa iyang pagserbisyo, mipa-
dayon siya sa pagbati gikan niadtong 
nagpalibut kaniya sa pagdapit nga 
“Dali; gipangga ka namo, bisan unsa 
pay ang- ang sa imong espiritwalidad, 
ug magkita ta didto. Hatagi mi sa unsay 
imong mahatag.”

Ang pagtugtog og mga kanta sa Pri-
mary, ang kanunay niyang gihunahuna 
sa iyang kaugalingon, “Ania ang mga 
kamatuoran nga akong nagustuhan. 
Makapamatuod pa gihapon ko. Isulti 
lang nako ang mga butang nga akong 
nahibaloan ug gisaligan. Kini dili tingali 
hingpit nga halad sa kahibalo, apan 
kini ang akong halad. Unsay akong 
gipunting milig- on kanako. Nindot nga 
makabalik sa sukaranan sa ebanghelyo 
ug mobati og katin- awan.”

Nianang Dominggo sa buntag, 
samtang naminaw ko niadtong batan- 
ong sister nga nakigbahin sa istorya sa 
iyang pagkakabig, napahinumduman 
ako nga “diha kini sa bato sa atong 
Manunubos” nga tanan kita motukod 
sa atong pundasyon.8 Napahinum-
duman usab ako sa tambag ni Elder 
Jeffrey R. Holland: “Hupot og maayo 
sa unsa nay inyong nahibaloan ug 
barug nga lig- on hangtud ang dugang 
nga kahibalo moabut.” 9

Sa panahon sa iyang leksyon, akong 
nahibaloan uban sa kadasig nga ang 
mga tubag sa sinsero natong mga 
pangutana moabut kon sa tinuoray kita 
maningkamot ug kon kita mosunod sa 
mga sugo. Napahinumduman ako nga 
ang atong hugot nga pagtuo makata-
bang lapas pa sa dili nato masabtan.

Ug, kadako sa akong gusto nga 
masama niadtong naglibut niining 
batan- ong inahan, mahigugmaon ug 
nagsuporta kaniya. Sama sa giingon ni 
Presidente Dieter F. Uchtdorf: “Mga tig-
biyahe kita nga nangita sa kahayag sa 
Dios samtang magbiyahe kita sa dalan 
sa pagkadisipulo. Dili kita mohukom sa 
uban kon may kahayag ba sila o wala; 
hinoon, moalima kita ug moawhag 
sa tanang kahayag hangtud nga kini 

motin- aw, mosanag, ug tinuod.” 10

Kon kantahon sa mga bata sa Pri-
mary ang “Ampo sa usa ka Bata,” sila 
mangutana: “Amahan namo, naa ba 
gayud ka? Modungog ka ba sa pag- 
ampo sa bata?” 11

Kita usab mahibulong, “Anaa ba 
gayud ang Langitnong Amahan?” sa 
pagmaya lamang—sama sa gihimo 
sa akong higala—kon ang mga tubag 
moabut sa hilum, yano nga mga 
kasiguroan. Ako magpamatuod nga 
kadtong yano nga mga kasiguroan 
moabut kon ang Iyang pagbuot atong 
maangkon. Ako mopamatuod nga 
ang kamatuoran ania sa yuta karon 
ug ang Iyang ebanghelyo anaa sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Sa pangalan ni 
Jesukristo, amen. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
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dili posible sa ingon nga mga 
kahimtang.

Nahibalo ko pinaagi sa personal nga 
kasinatian nga ang kalipay diha sa pag-
kamatarung ug pagsunod kang Kristo 
makapadayon bisan pa sa kalisdanan 
nga sagad mahitabo sa mortalidad. Sa 
katapusan, kining kalisdanan kasagaran 
makapalambo, makalunsay, ug maka-
giya nato sa mas lawom nga panabut  
sa katuyoan sa atong pagkinabuhi 
dinhi sa pagka- mortal ug sa Pag- ula 
ni Jesukristo. Sa pagkatinuod, ang ka-
hingpitan sa kalipay makab- ot lamang 
pinaagi kang Jesukristo.3

Siya miingon, “Ako mao ang tanum 
nga parras, kamo mao ang mga sanga: 
Ang magapabilin kanako, kang kinsa 
magapabilin ako, mao siya ang maga-
pamungag daghan: kay gawas kanako 
wala gayud kamoy arang mahimo.” 4

Ako nagtuo nga samtang nagkala-
wom ang atong panabut kabahin sa 
Manluluwas, makabaton kita og mas 
dakong tinguha sa pagpakabuhi nga 
malipayon ug konbiksyon nga ang ka-
lipay posible. Busa, makabaton kita og 
dugang abilidad sa pagpakabuhi kada 
adlaw nga dunay dugang kadasig sa 
kinabuhi ug sa pagsunod sa mga sugo 
sa Dios, bisan sa mahagiton nga mga 
kahimtang.

Dili nato ilangay- langay para ugma 
ang unsay atong mahimo karon. Karon 
mao ang panahon nga kinahanglan ki-
tang moduol kang Kristo kay “kon [kita] 
motuo [Kaniya], [kita] maghago sam-
tang kini gitawag og karong adlawa.” 5

Kada adlaw atong ikonsiderar ang 
paglakip sa kanunay nga interaksyon 
sa mga pagtulun- an ni Kristo. Ang gag-
may ug yano nga mga buhat ug mga 
lihok nga gibuhat kada adlaw:

1.  Makapalawom sa atong panabut 
sa kaimportante sa Ginoo sa atong 
kinabuhi, ug

2.  Makatabang sa pagpakigbahin 
niining panabut ngadto sa nagtubo 
nga mga henerasyon, kinsa sigurado 
nga mobati sa gugma sa Langitnong 
Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesu-
kristo, kon sila makakita sa atong 
ehemplo sa sinserong pagsunod sa 
ebanghelyo.

ka inadlaw nga paninguha, usa ka 
takus nga paningkamot.

Mga kaigsoonan, karon labaw pa 
sa bisan unsang panahon, duna kitay 
magamit nga talagsaong mga oportu-
nidad ug mga kapanguhaan sa pagpa-
lawom sa atong panabut kabahin sa 
mga pagtulun- an ni Jesukristo ug sa 
Iyang Pag- ula. Ang paggamit niining 
mga kapanguhaan sa tukmang paagi 
makatabang nato nga magpuyo og 
mabungahong kinabuhi nga puno  
sa kalipay.

Sa sambingay sa Manluluwas bahin 
sa tanum nga parras ug sa mga sanga, 
Siya miingon: “Pabilin kamo kanako, 
ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga 
ang sanga sa iya rang kaugalingon dili 
makabunga, gawas kon magapabilin 
kini sa tanum, sa ingon usab kamo dili 
makapamunga gawas kon magapabilin 
kamo kanako.” 2

Kon mas masabtan nato ang talag-
saong tahas ni Kristo sa atong kina-
buhi, mas masabtan nato ang atong 
katuyoan dinhi sa mortalidad, nga 
mao ang pagbaton og kalipay. Kana 
nga kalipay, hinoon, dili mopugong 
nato sa pagsinati sa mga pagsulay 
ug kalisdanan, gani ang uban grabe 
kaayo ug komplikado nga makapahu-
nahuna kini nato nga ang kalipay  

Ni Elder José A. Teixeira
Sa Seventy

Akong minahal nga kaigsoonan, 
dako nakong kalipay nga maka-
barug dinhi sa inyong atubangan 

sa pag- apil nato niining kinatibuk- ang 
komperensya. Ang pagpaminaw sa 
mga pulong sa kaalam, tambag, kahu-
payan, ug pasidaan nga gihatag sa mga 
kinatibuk- ang komperensya sulod sa 
daghang katuigan nahimong dakong 
panalangin kang Sister Teixeira, sa 
among pamilya, ug kanako.

Niining espesyal nga okasyon sa 
tuig, ilabi na sa Dominggo sa Pasko 
sa Pagkabanhaw, kinahanglan kong 
mamalandong sa kaimportante sa mga 
pagtulun- an sa Manluluwas ug sa Iyang 
mabination ug mahigugmaong ehem-
plo sa akong kinabuhi.

Ang mas lawom nga panabut bahin 
ni Jesukristo mohatag nato og mas 
dakong paglaum alang sa umaabut 
ug, bisan sa atong pagkadili hingpit, 
modugang og pagsalig sa pagkab- ot 
sa atong matarung nga mga tumong. 
Makahatag usab kini nato og mas 
dakong tinguha nga moserbisyo sa 
atong isigkatawo.

Ang Ginoo miingon, “[Pagtinguha] 
ngari kanako sa matag hunahuna; 
ayaw pagduha- duha, ayaw kahadlok.” 1 
Ang pagtinguha sa Ginoo ug ang  
pagbati sa Iyang presensya usa  

Pagtinguha sa Ginoo
Samtang nagkalawom ang atong panabut kabahin sa Manluluwas, 
makabaton kita og mas dakong tinguha sa pagpakabuhi nga malipayon 
ug konbiksyon nga ang kalipay posible.



97MAYO 2015

Busa unsa ang pipila sa yanong mga 
kinaiya niining modernong panahon 
nga mahimong balsamo alang sa atong 
kalag sa pagpalig- on sa atong pagpama-
tuod kang Kristo ug sa Iyang misyon?

Niadtong 2014, ang National Geo-
graphic photo contest nakadawat 
og sobra sa 9,200 ka submission sa 
propesyonal nga mga photographer 

ug mga enthusiast gikan sa sobra sa 
150 ka mga nasud. Ang nakadaug nga 
litrato nagpakita sa usa ka babaye diha 
sa sentro sa tren nga puno sa mga 
pasahero. Ang kahayag nga nagagikan 
sa iyang mobile phone midan- ag sa 
iyang nawong. Gipaabut niya ang klaro 
nga mensahe sa ubang mga pasahero: 
bisan kon sa pisikal naa siya, sa pagka-
tinuod wala gayud siya didto.6

Ang mobile data, mga smartphone, 
ug mga social network nakapausab  
gayud sa atong paagi sa pagkaanaa 
dinhi sa kalibutan ug sa atong komuni-
kasyon sa uban.

Niining panahon sa digital, dali 
kaayo natong madala ang atong kauga-
lingon sa mga dapit ug mga kalihokan 
nga daling makapawala nato sa unsay 
importante sa kinabuhi nga puno sa 
malungtarong kalipay.

Ang panahon nga gigahin sa inter-
net, kon dili bantayan, makahatag og 
gibug- aton sa pakigrelasyon sa ubang 

tawo nga wala nato mailhi o wala ga-
yud mahimamat kay sa mga tawo nga 
atong gikauban—ang atong kaugali-
ngong pamilya!

Sa laing bahin nahibalo kitang tanan 
nga kita napanalanginan sa talagsa-
ong kapanguhaan sa internet, lakip 
na niadtong napalambo sa Simbahan, 
sama sa mga text ug audio version sa 
balaang kasulatan ug sa kinatibuk- ang 
komperensya, mga video production sa 
kinabuhi ug pagtulun- an ni Jesukristo, 
mga apps sa pagrekord sa atong family 
history, ug sa mga oportunidad sa pag-
paminaw og makadasig nga musika.

Ang mga kapilian ug mga prayori-
dad nga atong gigamitan sa atong 
panahon sa internet makaimpluwensya 
gayud. Matino niini ang atong espi-
rituhanong pag- uswag ug maturidad 
sa ebanghelyo ug sa atong tinguha sa 
pagtampo sa mas maayo nga kalibutan 
ug sa pagpuyo og mas produktibong 
kinabuhi.

Niining mga rason, karon gusto 
kong mohisgut og tulo ka yanong mga 
gawi [habit] nga makaestablisar og ma-
kaayo nga kalihokan sa internet. Kini 
nga mga gawi makahimo sa inadlaw 
nga pagpamalandong sa kaugalingon 
nga gikinahanglan aron kita mas 
maduol sa mga pagtulun- an sa atong 
Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, 
nga si Jesukristo.

Gawi Numero 1: Moadto sa Opisyal  
nga mga Website sa Simbahan alang  
sa Kapanguhaan

Ang pag- adto kanunay niining kapa-
nguhaan panahon sa semana maka-
tabang nato nga kanunayng sensitibo 
sa mga pagtulun- an sa ebanghelyo ug 
makaawhag sa mga sakop sa atong pa-
milya ug mga higala sa paghunahuna 
ug pagpamalandong sa unsay labing 
importante.

Gawi Numero 2: Mo- subscribe sa Opisyal 
nga mga Social Network sa Simbahan

Kini nga pagpili mopakita diha  
sa inyong screen sa mga sulod [con-
tent] nga kinahanglanon aron mas 
molawom ang inyong pagsiksik ug 
pagtinguha sa Ginoo ug sa Iyang 
mga pagtulun- an, ug kini mopalig- on 
sa inyong tinguha nga makasabut sa 
ebanghelyo. Mas importante, makata-
bang kini ninyo nga makahinumdom 
kon unsay gilauman ni Kristo sa matag 
usa nato.

Ingon nga “walay maayong yuta 
kon walay maayong mag- uuma,” 7 sa 
samang paagi walay maayong kinaiya 

Ibabaw: sa sibya sa Kinatibuk-ang komperensya gikan sa eroplano nga naglupad. Sa 
wala: Ang nakadaog nga litrato gikan sa 2014 National Geographic kontest sa litrato 
nga nagpakita sa usa ka babaye nga mipasa og klaro nga mensahe ngadto sa ubang 
mga pasahero: bisan og siya anaa sa pisikal nga paagi, siya sa tinuod wala diha.
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among pamilya mobiyahe og lagyo 
aron pagbisita sa labing importanteng 
mga monumento, makasaysayanong 
mga dapit, ug mga katingalahan sa 
kinaiyahan sa Europe. Sa katapusan, 
human makagahin og 22 ka tuig sa 
dapit sa Paris, nangandam na mi nga 
mobalhin. Nahinumdom pa gihapon ko 

Ni Bishop Gérald Caussé
Unang Magtatambag sa Presiding Bishopric

Ang akong asawa ug ako dunay 
dakong kalipay sa pagpadako 
sa among lima ka anak duol 

sa talagsaong siyudad sa Paris. Atol 
niadtong katuigan gusto ming mohatag 
nila sa daghang oportunidad sa pagdis-
kobre sa kahibulongang mga butang 
niining kalibutana. Kada summer, ang 

Katingalahan Pa Ba 
Gihapon Kini alang 
Kaninyo?
Ang mahibulong sa mga katingalahan bahin sa ebanghelyo usa ka 
timailhan sa pagtuo. Pag- ila kini sa kamot sa Ginoo sa atong kinabuhi  
ug sa tanang butang nga naglibut kanato.

sa internet gawas kon atong himoong 
prayoridad gikan pa lang sa pagsugod 
kanang unsay accessible sa atong mga 
tudlo ug hunahuna.

Gawi Numero 3: Paggahin og Panahon 
sa Pagpadaplin sa Inyong mga Mobile 
Device

Makapahayahay ang pagpadap-
lin sa atong mga electronic device 
sa makadiyot ug mopakli hinoon sa 
mga pahina sa kasulatan o maggahin 
og panahon sa pagpakig- istorya sa 
pamilya ug mga higala. Ilabi na sa 
adlaw sa Ginoo, sinatia ang kalinaw 
sa pag- apil sa sakrament miting nga 
dili madasig nga motan- aw pirme kon 
kamo aduna bay bag- ong mensahe 
o bag- ong post.

Ang gawi sa pagpadaplin og kadi-
yot sa inyong mobile device maka-
palambo ug makapalapad sa atong 
panglantaw sa kinabuhi, kay ang 
kinabuhi dili masulod sa upat lamang 
ka pulgada (10- cm) nga screen.

Si Ginoong Jesukristo miingon, 
“Sama sa paghigugma kanako sa 
Amahan, ako sa ingon nahigugma 
kaninyo: pabilin kamo diha sa akong 
gugma.” 8 Ang Dios gusto nga kita 
makabaton og kalipay ug mobati sa 
Iyang gugma. Si Kristo mihimong po-
sible nianang kalipay alang sa matag 
usa kanato. Kita dunay mga paagi nga 
mas makaila Kaniya ug makatuman sa 
Iyang ebanghelyo.

Mohatag ko sa akong pagpama-
tuod bahin sa kalipay nga mabati 
kon motuman kita sa mga sugo 
ug sa kalinaw ug sa kaluwasan sa 
kakuyaw nga atong mabati kon kita 
magpuyo diha sa gugma sa Langit-
nong Amahan ug sa Iyang Anak, ang 
atong Manluluwas. Sa pangalan ni 
Jesukristo, amen. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Doktrina ug mga Pakigsaad 6:36.
 2. Juan 15:4.
 3. Tan- awa sa Juan 15:11.
 4. Juan 15:5.
 5. Doktrina ug mga Pakigsaad 64:25.
 6. Tan- awa sa “Photo Contest 2014,” 

National Geographic, photography.
nationalgeographic.com/photography/
photo- contest/2014/.

 7. Tagsulat wala mailhi.
 8. Juan 15:9.
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sa adlaw nga ang akong mga anak mi-
duol nako ug miingon, “Pa, makauulaw 
kaayo ni! Nagpuyo ta dinhi sa tibuok 
natong kinabuhi, ug wala pa gyud ta 
kaadto sa Eiffel Tower!”

Dunay daghang katingalahan nii-
ning kalibutana. Hinoon, usahay kon 
naa ni pirme sa atong atubangan, ato 
kining ibaliwala. Nagtan- aw ta, apan 
wala gyud ta makakita; nakadungog  
ta, apan wala gyud ta maminaw.

Atol sa Iyang yutan- ong pangalagad, 
si Jesus miingon sa Iyang mga disipulo:

“Bulahan gayud ang mga mata nga 
nakakita sa inyong nakita:

“Kay sultihan ko kamo, nga daghan 
ang mga propeta ug mga hari nga nani-
nguha sa pagtan- aw unta sa inyong 
nakita, apan wala sila niini makakita; 
ug sa pagpatalinghug unta sa  in-
yong nadunggan, apan wala sila niini 
makadungog.” 1

Kanunay kong naghunahuna kon 
unsa kaha unta kon nakapuyo pa ta 
sa panahon sa atong Manluluwas. 
Nahunahuna ba ninyo nga naglingkod 
sa Iyang tiilan? mobati sa Iyang gakus? 
mosaksi samtang nangalagad Siya sa 
uban? Ug sa gihapon daghan kaayo 
sa nakahimamat Kaniya ang napak-
yas sa pag- ila—nga “makakita”—nga 
ang mismong Anak sa Dios nagpuyo 
taliwala kanila.

Kita usab dunay pribilehiyo nga 
magpuyo sa talagsaong panahon. 
Ang mga propeta sa karaan nakakita 
sa buhat sa Pagpahiuli isip “kahibu-
longan nga buhat . . . , oo, usa ka 
kahibulongan nga buhat ug usa ka 
katingalahan.” 2 Wala pay miaging 
dispensasyon nga dunay daghan kaa-
yong misyonaryo nga gitawag, daghan 
kaayong nasud nga giablihan alang sa 
mensahe sa ebanghelyo, ug daghan 
kaayong templo nga gitukod sa tibuok 
kalibutan.

Alang nato, isip mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw, ang mga katingalahan 
nahitabo usab sa atong indibidwal nga 
kinabuhi. Naglakip kini sa atong per-
sonal nga pagkakabig, mga tubag nga 
atong nadawat tungod sa atong pag- 
ampo, ug mahigugmaong panalangin 
nga abundang gihatag sa Dios kanato 
kada adlaw.

Ang mahibulong sa mga katingala-
han bahin sa ebanghelyo usa ka timail-
han sa pagtuo. Pag- ila kini sa kamot sa 
Ginoo sa atong kinabuhi ug sa tanang 
butang nga naglibut kanato. Ang atong 
katingala momugna usab og espiritu-
hanong kalig- on. Naghatag kini kanato 
og kusog nga magpabilin nga nagbase 
diha sa atong pagtuo ug pag- apil sa 
buhat sa kaluwasan.

Apan kinahanglan kitang magban-
tay. Ang atong abilidad nga mahibu-
long talandugon. Sa dugayng panahon, 
ang mga butang sama sa ordinaryo na 
lang nga pagtuman sa kasugoan, ka-
walay pagtagad, o gani ang kaluya ma-
himong mahitabo ug mohimo natong 
dili sensitibo bisan sa labing talagsaong 
timailhan ug milagro sa ebanghelyo.

Ang Basahon ni Mormon mihulag-
way sa usa ka panahon, sama gayud 
sa atong panahon, nga nahitabo sa 
wala pa ang pag- anhi sa Mesiyas 
sa Amerika. Sa kalit lang ang mga 
timailhan sa Iyang pagkatawo mitunga 
sa kalangitan. Ang katawhan nahi-
ngangha gayud nga sila mipaubos sa 
kaugalingon, ug hapit tanan nakabig. 
Hinoon, human lamang sa upat ka 
mubong katuigan, “ang katawhan 
misugod sa pagkalimot niadto nga 
mga timailhan ug mga katingalahan 
diin sila nakadungog, ug misugod sa 
pagkaanam og ka kulang sa pagkahi-
bulong sa usa ka timailhan o sa usa 
ka katingalahan nga gikan sa langit, 
. . . ug misugod sa dili pagtuo sa tanan 
diin sila nakadungog ug nakakita.” 3

Akong mga kaigsoonan, ang ebang-
helyo katingalahan pa ba gihapon 
alang kaninyo? Kamo ba sa gihapon 
makakita, makadungog, mobati, ug ma-
hibulong? O naminusan na ang inyong 
espirituhanong kasensitibo? Bisan unsa 
pa ang inyong sitwasyon, gidapit ko 
kamo sa pagbuhat og tulo ka butang.

Una, ayaw gayud kaluya sa pag-
diskobre o sa pagdiskobre og usab sa 
kamatuoran sa ebanghelyo. Ang ma-
nunulat nga si Marcel Proust miingon, 
“Ang tinuod nga paglawig sa pagkakap-
lag wala maglangkob sa pagpangita og 
bag- ong talan- awon apan sa pagbaton 
og bag- ong mga mata.” 4 Nakahinum-
dom ba mo sa una ninyong pagbasa 
og bersikulo sa kasulatan ug mibati 
nga daw ang Ginoo personal nga 
nakig- istorya kaninyo? Inyo bang ma-
hinumduman ang unang higayon nga 
mibati mo sa malumong impluwensya 
sa Espiritu Santo nga miabut kaninyo, 
tingali sa wala pa mo makaamgo nga 
ang Espiritu Santo kadto? Dili ba kini 
sagrado, espesyal nga mga gutlo?

Kinahanglan kitang gutumon ug 
uhawon kada adlaw alang sa espiri-
tuhanong kahibalo. Kining personal 
nga pagpraktis nagbase sa pagtuon, 
pamalandong, ug pag- ampo. Usahay 
tingali matintal kita sa paghunahuna, 
“Dili ko kinahanglang magtuon sa ka-
sulatan karon; nabasa na nako tanan sa 
una” o “Dili ko kinahanglang mosimba 
karon; walay laing bag- o didto.”

Apan ang ebanghelyo usa ka 
tinubdan sa kahibalo nga dili gayud 
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mohubas. Duna gyuy pirmeng bag- ong 
makat- unan ug mabati kada Dominggo, 
kada miting, ug kada bersikulo sa kasu-
latan. Pinaagi sa pagtuo atong gihuptan 
ang saad nga kon kita “[m]angita, . . . 
[kita] makakaplag.” 5

Ikaduha, ibase ang inyong pag-
tuo diha sa yanong mga kamatuoran 
sa ebanghelyo. Ang atong katingala 
kinahanglang nakabase sa sentro nga 
mga baruganan sa atong pagtuo, sa 
kaputli sa atong mga pakigsaad ug mga 
ordinansa, ug sa atong pinakayano nga 
buhat sa pagsimba.

Usa ka sister missionary ang misay-
say sa istorya sa tulo ka lalaki nga iyang 
nahimamat atol sa usa ka komperensya 
sa district sa Africa. Naggikan sila sa na-
lahi nga baryo nga layo kaayo sa dapit 
nga daghan og tawo diin ang Simbahan 
wala pa ma- organisar apan dunay 15 ka 
matinud- anong mga sakop ug hapit sa 
20 ka mga investigator. Sobra sa duha 
ka semana kining mga lalaki naglakaw 
nga nagtiniil, mibiyahe og sobra sa 300 
ka milya (480 km) sa agianan nga lapu-
kon tungod sa ting- ulan, aron makatam-
bong sila sa komperensya ug madala 
ang mga ikapulo gikan sa mga sakop sa 
ilang grupo. Nagplano sila nga magpa-
bilin sa tibuok semana aron matagam-
tam nila ang pribilehiyo sa pag- ambit 
sa sakrament pagkasunod Dominggo 
ug dayon nanghinaut nga makabiyahe 
og balik dala ang kinarton nga mga 
Basahon ni Mormon nga lukduon aron 
mahatag sa mga tawo sa ilang baryo.

Ang misyonaryo mipamatuod nga 
natandog siya sa pagkakatingalahan 
nga gipakita niining kalalakin- an ug 
sa ilang kinasingkasing nga sakripisyo 
aron makabaton sa mga butang nga 
alang niya dali rang makuha.

Naghunahuna siya: “Kon sa pag-
bangon nako usa ka Dominggo sa 
buntag sa Arizona ug nakabantay nga 
dili moandar ang akong sakyanan, 
molakaw ba ko ngadto sa simbahan 
nga pila lang ka eskina ang gilay- on sa 
balay? O magpabilin lang ko sa balay 
kay layo kaayo kadto o tungod kay 
nag- ulan?” 6 Kining mga pangutanaha 
maayo nga angayang hunahunaon 
natong tanan.

Sa katapusan, dapiton ko kamo 
sa pagtinguha ug pagtagamtam sa 
pakig- uban sa Espiritu Santo. Sagad sa 
mga katingalahan sa ebanghelyo dili 
masabtan sa atong natural nga pamati. 
Mga butang kini nga “wala makita sa 
mata, ni madungog sa dalunggan, . . . 
ang gikatagana sa Dios alang kanila 
nga nahigugma kaniya.” 7

Kon ang Espiritu magauban kanato, 
ang atong espiritwal nga pamati mas 
mahimong sensitibo ug ang atong 
panumduman madasig aron dili kita 
malimot sa mga milagro ug mga 
timailhan nga atong nasaksihan. Mao 
tingali kana kon ngano, kay nasayud 
nga si Jesus hapit na mobiya kanila, 
ang iyang Nephite nga mga disipulo 
kinasingkasing nga nag- ampo “alang 
niana diin sila labing nagtinguha; ug 

sila nagtinguha nga ang Espiritu Santo 
kinahanglan ihatag ngadto kanila.” 8

Bisan kon nakita nila ang Manlulu-
was ug nakahikap sa Iyang mga samad, 
sila nasayud nga ang ilang pagpama-
tuod mahimong mokonhud kon dili ka-
nunay nga mabag- o pinaagi sa gahum 
sa Espiritu sa Dios. Akong mga kaigso-
onan, ayaw gayud pagbuhat og butang 
nga mameligrong mawala kining 
bililhon ug kahibulongang gasa—ang 
pakig- uban sa Espiritu Santo. Tinguhaa 
kini pinaagi sa kinasingkasing nga pag- 
ampo ug matarung nga pagpuyo.

Ako mopamatuod nga ang buhat diin 
kita naapil “kahibulongan nga buhat ug 
usa ka katingalahan.” Sa atong pagsu-
nod kang Jesukristo, ang Dios nagsaksi 
kanato “pinaagi sa mga ilhanan ug mga 
katingalahan, ug sa nagkalain- laing mga 
milagro, ug pinaagi sa mga gasa sa Espi-
ritu Santo, nga gipamahin- bahin sumala 
sa iyang kaugalingong kabubut- on.” 9 
Niining espesyal nga adlaw, ako mo-
saksi nga ang mga katingalahan ug mga 
kahibulongang bahin sa ebanghelyo 
nakabase sa labing dako sa tanang gasa 
sa Dios—ang Pag- ula sa Manluluwas. 
Kini ang hingpit nga gasa sa gugma nga 
ang Amahan ug ang Anak, nga nagkahi-
usa sa katuyoan, mihalad sa matag usa 
kanato. Kauban ninyo, “Ako nagpabiling 
natingala sa gugma. . . . Nagpabilin 
kanakong natingala!” 10

Nga kita kanunayng dunay mata nga 
makakita, dunggan nga makadungog, 
ug kasingkasing nga mobati sa mga 
katingalahan niining kahibulongang 
ebanghelyo mao ang akong pag- ampo 
sa pangalan ni Jesukristo, amen. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
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Ang anak nga nawala mipahibalo sa 
iyang amahan nga gusto na niyang ku-
haon ang iyang bahin sa katigayunan. 
Gusto niyang biyaan ang kaluwasan 
diha sa iyang panimalay ug pamilya 
ug naninguha sa kalibutanong mga 
tinguha (tan- awa sa Lucas 15:12–13). 
Palihug timan- i nga diha sa sambingay 
sa Manluluwas ang amahan mahigug-
maong mitubag pinaagi sa paghatag 
sa anak nga lalaki sa iyang bahin sa 
katigayunan. Sa tinuod tingali gihimo 
sa amahan ang tanan niyang mahimo 
sa pagkumbinsir sa iyang anak nga la-
laki sa pagpabilin. Hinoon, dihang ang 
hamtong nga anak nga lalaki mihimo 
sa iyang pagpili, ang iyang maalamong 
amahan mipalakaw kaniya. Niana ang 
amahan nagpakita og sinserong gugma, 
ug siya nagbantay ug siya naghulat 
(tan- awa sa Lucas 15:20).

Ang akong pamilya may samang 
kasinatian. Ang akong duha ka 
matinud- anong igsoon nga mga lalaki,  
talagsaong igsoon nga babaye, ug ako 
gipadako og sulundong mga ginikanan. 
Gitudloan kami sa ebanghelyo diha sa 
among panimalay, nahimong hamtong, 
ug kaming upat na- seal sa among mga 
kapikas sa templo. Bisan pa, niadtong 
1994 ang among igsoong babaye, si 
Susan, nawad- an og gana sa Simbahan 
ug pipila sa mga pagtulun- an niini. 
Gidani siya niadtong kinsa mibiay- biay 
ug misaway sa unang mga lider sa 
Simbahan. Gitugutan niya ang iyang 
pagtuo sa buhing mga propeta ug mga 
apostoles nga mawala. Sa kadugayan, 
ang iyang mga pagduda mibuntog sa 
iyang pagtuo, ug mipili sa pagbiya sa 
Simbahan. Gihatagan ako og permiso 
ni Susan nga ipakigbahin ang iyang 
sugilanon uban sa paglaum nga kini 
makatabang sa uban.

Ang akong igsoong mga lalaki ug 
ako ug ang among byudang inahan 
nahugno. Dili kami makahunahuna 
unsa kahay hinungdan sa pagbiya niya 
sa iyang gituohan. Ang mga pagpili sa 
akong igsoong babaye ingon og naka-
paguol kaayo sa among inahan.

Ang akong igsoong mga lalaki ug 
ako nakaserbisyo isip mga bishop ug 
mga presidente sa korum, ug among 
nasinati ang kalipay sa kalampusan 

kini pangitaon pag- ayo hangtud iyang 
makaplagan?” (Lucas 15:8).

Ang Manluluwas dayon mitudlo sa 
sambingay sa anak nga nawala. Kini 
nga sambingay dili mahitungod sa 100 
ka karnero o sa 10 ka buok nga mga 
drakma [sinsilyo]; kini mahitungod sa 
usa ka minahal nga anak kinsa nawala. 
Pinaagi sa sambingay, unsa ang gitudlo 
kanato sa Manluluwas mahitungod 
unsay buhaton kon ang usa ka sakop 
sa pamilya nahisalaag?

Ni Elder Brent H. Nielson
Sa Seventy

Ang Manluluwas nga si Jesukristo 
migahin sa Iyang yutan- ong 
pangalagad sa pagtudlo sa 

Iyang pagpang- ayo ug makaluwas 
nga gahum. Usa ka higayon diha sa 
Lucas kapitulo 15 sa Bag- ong Tugon, 
sa tinuoray gisaway Siya sa pagkaon 
ug paggahin og oras sa mga makasa-
sala (tan- awa sa Lucas 15:2). Gigamit 
sa Manunubos kini nga pagsaway isip 
oportunidad sa pagtudlo kanatong 
tanan unsaon pag- agni niadtong kinsa 
napahilayo sa ilang dalan.

Gitubag Niya ang Iyang mga kritiko 
pinaagi sa pagpangutana kanila og 
duha ka importanting mga pangutana:

“Kinsa bang tawhana kaninyo, nga 
may usa ka gatus ka mga karnero, nga 
kon kawad- an siyag usa ka buok niini, 
dili mobiya sa kasiyaman ug siyam 
diha sa kaawaawan, ug moadto sa 
pagpangita niadtong usa nga nawala, 
hangtud nga hikaplagan niya kini?” 
(Lucas 15:4).

“O kinsa bang babayhana nga may 
napulo ka buok nga mga drakma, nga 
kon siya kawad- an og usa ka buok 
niini, dili modagkot og suga, ug dili 
niya silhigan ang balay, ug dili niya 

Nagpaabut sa Anak  
nga Nawala
Hinaut nga kita makadawat sa pagpadayag aron mahibalo sa  
labing maayo nga paagi unsaon pag- agni kadtong napahilayo  
sa atong kinabuhi.
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uban sa mga miyembro sa ward og sa 
korum sa among pagbiya sa kasiyaman 
og siyam ug gipangita ang usa. Hinoon, 
sa among igsoong babaye, ang among 
makanunayong mga kahago sa paglu-
was kaniya ug sa pagdapit kaniya sa 
pagpabalik nagduso lamang kaniya og 
samot sa pagpalayo.

Sa among pagpangayo og la-
ngitnong giya unsay husto namong 
buhaton kaniya, naklaro nga kinahang-
lan among sundon ang ehemplo sa 
amahan diha sa sambingay sa usikang 
anak. Si Susan mihimo sa iyang pagpili 
ug siya among gitugutan—apan gipa-
hibalo namo siya ug gipabati sa among 
sinserong gugma alang kaniya. Ug 
busa, uban sa gibag- o nga gugma ug 
kalooy, kami nagbantay ug naghulat.

Wala gayud mohunong ang akong 
inahan sa paghigugma ug pag- amuma 
ni Susan. Sa matag higayon ang akong 
inahan mitambong sa templo, isulat 
niya ang pangalan ni Susan diha sa 
prayer roll, wala gayud kawad- i og 
paglaum. Ang akong magulang nga la-
laki ug ang iyang asawa, kinsa nagpuyo 
duol kaayo ni Susan sa California mida-
pit kaniya sa tanang mga kalihokan sa 
pamilya. Mag- andam sila og panihapon 
diha sa ilang panimalay sa birthday 
ni Susan kada tuig. Gisiguro nila nga 
kanunay silang mangumusta kaniya ug 
nga siya nakahibalo sa ilang tiunay nga 
gugma alang kaniya.

Ang akong manghud nga lalaki ug 
ang iyang asawa miadto sa mga anak  
ni Susan sa Utah ug giatiman ug gihi-
gugma sila. Gisiguro nila nga ang iyang 
mga anak kanunay nga ma- imbitar 
sa mga pagpundok sa pamilya, ug 
sa miabut ang panahon nga bunya-
gan ang apong babaye ni Susan, ang 
akong igsoong lalaki miadto aron sa 
pagpahigayon sa ordinansa. Si Susan 
usab dihay mahigugmaong mga home 
teacher ug visiting teacher kinsa wala 
gayud moundang.

Sa nagmisyon ug nagminyo ang 
among mga anak, giimbitar ug gipatam-
bong si Susan niini nga mga pagsaulog 

sa pamilya. Makugihon kaming naning-
kamot sa paghimo og mga kalihokan 
sa pamilya aron si Susan ug ang iyang 
mga anak mauban kanamo ug ilang 
mahibaloan nga, labaw sa tanan, amo 
silang gihigugma ug sila kabahin sa 
among pamilya. Sa pagdawat ni Susan 
og taas nga degree sa usa ka unibersi-
dad sa California, didto kaming tanan 
sa pagsuporta kaniya sa iyang gradwas-
yon. Bisan tuod og dili namo madawat 
ang tanan niyang mga pagpili, kami sa 
tinuod makagakos kaniya. Among gihi-
gugma, gibantayan, ug gihulat siya.

Kaniadtong 2006, human milabay 
ang 12 ka tuig sukad mibiya si Susan 
sa Simbahan, ang among anak nga 
babaye nga si Katy mibalhin ngadto sa 
California aron ang iyang bana maka-
eskwela og abogasiya [law]. Diha sila 
sa samang siyudad ni Susan. Kining 
batan- ong magtiayon misalig sa ilang 
iyaan sa tabang ug suporta, ug ilang 
gihigugma siya. Mitabang si Susan sa 
pag- amuma sa among dos anyos nga 
apong babaye, si Lucy, ug si Susan mi-
tabang ni Lucy sa iyang mga pag- ampo 
sa gabii. Mitawag kanako si Katy usa 
ka adlaw ug nangutana kon nagtuo ba 
akong mobalik si Susan sa Simbahan. 
Gipaniguro ko siya nga ako nagtuo nga 
siya mobalik ug gikinahanglan namo 
ang padayon nga pagpailub. Samtang 
laing tulo ka tuig ang milabay, uban sa 
nagpadayong gugma, kami nagbantay 
ug nagpaabut.
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Unom ka tuig ang milabay sukad 
niining tapos sa semana, ang akong 
asawa, si Marcia, ug ako nangling-
kod sa atubangan niining Conference 
Center. Ako pagapaluyohan isip usa 
ka bag- ong General Authority nianang 
adlawa. Si Marcia, kinsa kanunay may 
impluwensya sa Espiritu, may mubo 
nga sulat kanako nga nag- ingon, “Ako 
naghunahuna nga panahon na para ni 
Susan sa pagbalik.” Ang akong anak 
nga babaye nga si Katy misugyot nga 
ako molakaw ug motawag ni Susan 
aron pagdapit kaniya sa pagtan- aw sa 
kinatibuk- ang komperensya nianang 
adlawa.

Giaghat niining duha ka talagsaong 
mga babaye, ako milakaw ngadto sa 
lobby ug mitawag sa akong igsoong 
babaye. Nadawat nako ang iyang 
voice mail ug gidapit lang nako siya 
sa pagtan- aw niana nga sesyon sa 
kinatibuk- ang komperensya. Nadawat 
niya ang mensahe. Sa among kalipay, 
gibati niyang motan- aw sa tanang ses-
yon sa komperensya. Nakadungog siya 
gikan sa mga propeta ug mga apos-
toles nga iyang gihigugma sa unang 
mga tuig. Nakadungog siya og bag- ong 
mga pangalan nga wala niya madunggi 
kaniadto, sama ni Presidente Uchtdorf 
ug Elder Bednar, Cook, Christofferson, 
ug Andersen. Atol niini ug sa ubang 
talagsaong balaang naimpluwensyahan 
nga mga kasinatian, ang akong igsoong 
babaye—sama sa anak nga nawala—
nauli (tan- awa sa Lucas 15:17). Ang 
mga pulong sa mga propeta ug mga 
apostoles ug ang gugma sa iyang 
pamilya miaghat kaniya sa pagsugod 
og sunod sa ebanghelyo. Human sa 15 
ka tuig ang among anak nga babaye ug 
igsoong babaye kinsa nawala nakap-
lagan. Ang pagbantay ug ang paghulat 
nahuman.

Gihulagway ni Susan kini nga kasi-
natian sama gayud sa paghulagway ni 
Lehi niini diha sa Basahon ni Mormon. 
Gibuhian niya ang gunitanan nga 
puthaw ug nakaplagan niya ang iyang 
kaugalingon diha sa gabon sa kangit-
ngit (tan- awa sa 1 Nephi 8:23). Miingon 
siya nga wala siya makahibalo nga siya 
nawala hangtud ang iyang pagtuo na-
pukaw pag- usab sa Kahayag ni Kristo, 

nga hayag kaayong mipakita sa dakong 
kalainan tali sa unsay iyang gisinati 
dinhi sa kalibutan ug unsay gitanyag sa 
Ginoo ug sa iyang pamilya.

Usa ka milagro ang nahitabo sulod 
sa unom ka tuig. Si Susan adunay 
nabag- ong pagpamatuod sa Basahon ni 
Mormon. Nadawat niya ang iyang tem-
ple recommend. Nagserbisyo siya isip 
usa ka ordinance worker sa templo, ug 
sa karon nagtudlo og klase sa Gospel 
Doctrine sa iyang ward. Ang mga tam-
boanan sa langit naabli ngadto sa iyang 
mga anak ug mga apo, ug bisan tuod 
dihay malisud nga mga sangputanan, 
ingon og wala gayud siya mibiya.

Daghan kaninyo, sama sa pamilya 
Nielson, adunay mga sakop sa pamilya 
kinsa temporaryong nahisalaag. Ang 
panudlo sa Manluluwas ngadto sa 
tanang may 100 ka karnero mao ang 
pagbiya sa kasiyaman ug siyam ug pag- 
apas ug pagluwas sa usa. Ang Iyang 
panudlo niadtong adunay 10 ka buok 
nga mga drakma [sinsilyo] ug nawad- an 
og usa mao ang pagpangita hangtud 
nga makit- an kini. Kon ang nawala 
mao ang inyong anak, inyong igsoon, 
ug siya mipili sa pagbiya, among nakat- 
unan sa among pamilya nga, human sa 
tanan natong buhaton, atong higug-
maon kana nga tawo sa tibuok natong 
kasingkasing ug kita magbantay, kita 
mag- ampo, ug kita magpaabut sa im-
pluwensya sa Ginoo diha kanila.

Tingali ang labing importanting 
leksyon nga gitudlo sa Ginoo kanako 
pinaagi niini nga proseso nahitabo 
atol sa among pamilya nga pagtuon 
sa kasulatan human mibiya ang akong 
igsoong babaye sa Simbahan. Ang 
among anak nga lalaki nga si David 
nagbasa samtang kami nagdungan og 
tuon sa Lucas 15. Sa iyang pagbasa sa 
sambingay sa anak nga nawala, lahi 
ang akong nadungog nianang adlawa 
sukad nga nadungog ko kini kaniadto. 
Sa pipila ka katarungan, kanunay 
nakong gibati nga sama sa anak nga 
lalaki kinsa nagpabilin sa balay. Sa 
pagbasa ni David nianang buntaga, na-
kaamgo ako nga sa pipila ka mga paagi 
ako mao ang anak nga nawala. Kitang 
tanan nakabsan sa himaya sa Amahan 
(tan- awa sa Mga Taga- Roma 3:23). 

Kitang tanan nanginahanglan sa Pag- 
ula sa Manluluwas sa pag- ayo kanato. 
Kitang tanan nawala ug kinahanglan 
nga makaplagan. Kining pagpadayag 
nianang adlawa mitabang kanako nga 
mahibalo nga ang akong igsoong ba-
baye ug ako nagkinahanglan sa gugma 
sa Manluluwas ug sa Iyang Pag- ula. Si 
Susan ug ako sa tinuod anaa sa samang 
dalan pabalik ngadto sa Dios.

Ang mga pulong sa Manluluwas 
diha sa sambingay sa paghulagway 
niya sa iyang anak nga nawala gamha-
nan, ug nagtuo ako kini mao ang pag-
hulagway sa kasinatian ninyo ug nako 
nga atong maangkon uban sa Ama-
han kon kita mobalik ngadto Kaniya. 
Nagtudlo kini kanato sa usa ka amahan 
kinsa naghigugma, nagpaabut, ug 
nagbantay. Kini mao ang mga pulong 
sa Manluluwas: “Apan samtang didto 
pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang 
amahan, ug kini giabut og kalooy, ug 
midagan, ug migakos kaniya, ug gihag-
kan siya” (Lucas 15:20).

Hinaut kamo ug ako makadawat sa 
pagpadayag aron mahibalo sa labing 
maayo nga paagi unsaon pag- agni 
kadtong napahilayo sa atong kinabuhi 
ug, kon gikinahanglan, magbaton og 
pailub ug gugma sa atong Amahan sa 
Langit ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, 
samtang kita naghigugma, nagbantay, 
ug nagpaabut sa anak nga nawala. Sa 
pangalan ni Jesukristo, Amen. ◼
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“Sa wala pa ko molukso akong 
giingnan si Jimmy sa pagpangita og 
lig- on nga sanga sa kahoy nga matu-
nol nako, bisan nasayud ko nga walay 
ingon niana ning batoon nga taluktok. 
Desperado lamang kadto nga pag-
lingla. Kon pakyas ang akong pag-
lukso, ako lang gisiguro nga ang akong 
manghud dili makakita nako nga 
mahulog ngadto sa akong kamatayon.

“Gihulat nga mawagtang siya, 
mihimo ko sa akong katapusang 
ampo—nga gusto nakong masayran sa 
akong pamilya unsa nako sila kamahal 
ug nga si Jimmy luwas nga makauli 
nga siya ra—dayon milukso ko. Kusog 
ang akong pagsikad nga milapas ang 
akong mga bukton ibabaw sa nagsi-
wil nga bato hapit sa akong mga siko. 
Apan sa pagdagpi sa akong mga kamot 
sa ibabaw sa bato, mga nagkatag nga 
balas ra ang akong nahikapan. Na-
kahinumdom gihapon ko sa balason 
nakong nahikapan samtang nagbitay 
ko—walay ngilit, walay gansang, walay 
makuptan o magunitan. Gibati nako 
ang akong mga tudlo nga midailos og 
hinay sa balason nga nawong sa bato. 
Nasayud ko nga natapos na ang akong 
kinabuhi.

“Apan sa kalit, sama sa usa ka kilat 
sa unos atol sa ting- init, duha ka kamot 
ang mikab- ut gikan sa ibabaw sa pang-
pang, kusganon ug determinadong 

tumoy sa nagsiwil nga bato. Kon mo-
lampus, tingali, sa kusgan niyang mga 
bukton, mabira niya pasaka ang iyang 
kaugalingon.

Sa iyang kaugalingong mga pulong, 
miingon siya:

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

Walay bisan unsa nga pisi, hi-
gut, o ekipo nga pangkatkat, 
ang duha ka managsuon—si 

Jimmy, edad 14, ug John, edad 19 (dili 
nila tinuod nga pangalan)—misulay 
pagkatkat sa usa ka tiptip nga pang-
pang sa Snow Canyon State Park sa 
among lugar sa habagatang Utah. Duol 
na sa tumoy sa ilang pagkatkat, ilang 
nadiskobrehan nga dunay nagsiwil 
nga bato nga mibabag sa ilang hapit 
na mahuman nga pagsaka. Maglisud 
sila og labang niini, apan dili usab sila 
makaatras niini karon. Natanggong sila. 
Human sa mainampingong pagmanio-
bra, nakakita si John og paagi nga ma-
duso niya ang iyang manghud ibabaw 
sa nagsiwil nga bato. Apan siya mismo 
walay paagi nga makasaka. Sa sige niya 
og pangita og kakuptan o katumban, 
mas nisamot ang iyang pagpamikog. 
Nakulbaan na siya og maayo, ug na-
hadlok nga basin mamatay siya.

Dili na siya makapundo pa og 
dugay, nakahukom si John nga ang 
bugtong niyang mabuhat mao ang 
paglukso pataas aron makakupot sa 

Asa ang Hustisya, 
Gugma, ug Kalooy 
Mag- abut
Si Jesukristo nag- antus, namatay, ug nabanhaw aron Siya makabayaw 
kanato ngadto sa kinabuhing dayon.
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mikupot sa akong mga pulso bisan sa 
kagagmay niini. Ang akong matinud- 
anong manghud wala mobiya aron 
mangita og sanga sa kahoy nga sigura-
dong wala. Nakatag- an sa unsay akong 
planong buhaton, wala gayud siya mo-
palayo bisan usa ka pulgada. Naghulat 
lang siya—sa hilum, halos dili mogin-
hawa—hingpit nga nasayud nga mosu-
lay ko sa paglukso. Sa dihang gihimo 
nako, iya kong gikuptan, gigunitan, ug 
wala motugot nga ako mahulog. Kad-
tong kusgan nga mga bukton sa igsoon 
miluwas sa akong kinabuhi nianang 
adlawa samtang nagbitay ko nga nag- 
ungaw sa siguradong kamatayon.” 1

Minahal kong mga kaigsoonan, 
karon ang Dominggo sa Pasko sa 
Pagkabanhaw. Bisan og gikinahanglan 
nga kanunay kitang mohinumdom 
(misaad kita niini sa atong sinemana 
nga pag- ampo sa sakrament), kini ang 
labing sagradong adlaw sa tuig nga 
espesyal natong hinumduman ang ma-
higugmaon ug determinadong paning-
kamot sa atong igsoon nga luwason 
kita gikan sa atong mga kapakyasan 
ug mga kahuyang, gikan sa atong mga 
kasub- anan ug mga sala. Gamit ang 
istorya nga gisugid sa pamilya ni John 
ug Jimmy, magpasalamat ko sa Pag- ula 
ug Pagkabanhaw ni Ginoong Jesukristo 
ug moila sa mga panghitabo diha sa 
balaang plano sa Dios nga naggiya 
ngadto ug naghatag og kahulugan sa 
“gugmang gitanyag ni Jesus [kanato].” 2

Sa atong nagkakalibutanon nga 
katilingban, dili komon ug dili popular 
nga mamulong kabahin ni Adan ug Eva 
o sa ilang “swerte nga pagkapukan” 
ngadto sa pagka- mortal. Bisan pa niana 
ang yanong kamatuoran mao nga kita 
dili hingpit nga makasabut sa Pag- ula 
ug Pagkabanhaw ni Jesukristo ug dili 
nato igong masabtan ang talagsaong 
katuyoan sa Iyang pagkatawo o sa 
Iyang kamatayon—sa laing pagkasulti, 
dili masaulog sa tinud- anay ang Pasko 
o ang Pasko sa Pagkabanhaw—kon dili 
masabtan nga adunay tinuod nga Adan 
ug Eva nga napukan gikan sa Eden 
lakip na ang tanang sangputanan niana 
nga pagkapukan.

Wala ko masayud sa mga detalye 
unsay nahitabo sa kalibutan sa wala pa 

kana, apan nasayud ko nga silang duha 
gilalang sa Dios, nga nakapuyo sila nga 
sila ra sa paraisohanong dapit diin wa-
lay tawhanong kamatayon ni umaabut 
nga pamilya, ug nga pinaagi sa sunod- 
sunod nga mga pagpili sila nakalapas 
sa sugo sa Dios nga kinahanglang 
mobiya sila sa tanamang dapit apan 
nagtugot kanila sa pagbaton og mga 
anak sa dili pa mamatay.3 Aron pag-
dugang og kaguol ug kalisud sa ilang 
kahimtang, ang ilang kalapasan usab 
dunay espirituhanong sangputanan, 
mipahimulag kanila gikan sa presen-
sya sa Dios hangtud sa kahangturan. 
Tungod kay natawo kita sa napukan 
nga kalibutan ug tungod kay kita usab 
molapas sa mga balaod sa Dios, kita 
usab gihukman og sama nga silot nga 
giatubang ni Adan ug Eva.

Pagkapait nga kahimtang! Ang 
tibuok kaliwatan sa tawo—matag 
lalaki, babaye, ug bata nagpadulong 
ngadto sa permanenteng pagkamatay 
sa lawas, ngadto sa mahangturong 
kasakit sa espiritu. Mao ba kana ang 
angayng mahitabo sa kinabuhi? Kini 
ba ang katapusang resulta sa tawha-
nong kasinatian? Kitang tanan nagbitay 
lang ba sa tugnaw nga pangpang diha 
sa walay pagpakabana nga uniberso, 
ang matag usa nangitag suporta, ang 

matag usa nangita og kakuptan—walay 
bisan unsa gawas sa balas nga midai-
los ilawom sa atong mga tudlo, walay 
makaluwas kanato, walay makuptan, 
ni mokupot kanato? Bugtong katuyoan 
ba sa atong kinabuhi ang haw- ang nga 
pagpakabuhi—mohunat kutob sa ma-
himo ning kinabuhia, molahutay sa gi-
tagal kanato nga setenta ka tuig, dayon 
mapakyas ug mapukan, ug padayon 
nga mapukan sa kahangturan?

Ang tubag niadtong mga pangutana 
mao ang usa ka klaro ug mahangtu-
rong dili! Uban sa karaan ug moder-
nong mga propeta, ako mopamatuod 
nga “tanan nga mga butang nahimo 
diha sa kaalam kaniya kinsa nasayud 
sa tanan nga mga butang.” 4 Busa, gikan 
sa higayon nga kadtong unang mga gi-
nikanan migawas sa Tanaman sa Eden, 
ang Dios ug ang Amahan natong tanan, 
nga nakita na ang desisyon ni Adan ug 
Eva, mipadala sa mga anghel sa langit 
aron sa pagpahayag ngadto kanila—ug 
tadlas sa kapanahunan ngari kanato—
nga kining tanan gidesinyo alang sa 
atong mahangturong kalipay. Kabahin 
sa Iyang balaang plano nga mihatag 
og usa ka Manluluwas, ang Anak sa 
Dios Mismo—ang laing “Adan,” nga 
maoy tawag ni Apostol Pablo Ka-
niya 5—nga moabut sa tunga- tunga sa 
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panahon aron motubos sa kalapasan 
sa unang Adan. Ang Pag- ula hingpit 
nga mobuntog sa pisikal nga kamata-
yon, walay kondisyon nga naghatag sa 
pagkabanhaw ngadto sa matag tawo 
kinsa natawo o matawo pa dinhi sa 
kalibutan. Sa kalooy kini mohatag usab 
og kapasayloan sa personal nga mga 
sala sa tanan, gikan ni Adan hangtud 
sa katapusan sa kalibutan, sumala sa 
paghinulsol ug pagkamasulundon sa 
balaan nga mga sugo.

Isip usa sa Iyang gi- orden nga mga 
saksi, ako mopahayag ning buntag sa 
Pasko sa Pagkabanhaw nga si Jesus 
nga Nazaretnon mao ang Manlulu-
was sa kalibutan, ang “katapusang 
Adan,” 6 ang Tigsulat ug Maghihingpit 
sa atong hugot nga pagtuo, ang Alpha 
ug Omega sa kinabuhing dayon. “Kay 
maingon nga diha kang Adan ang 
tanan nangamatay, maingon man usab 
diha kang Kristo ang tanan manga-
buhi,” 7 si Pablo namahayag. Ug gikan 
sa propeta- patriyarka nga si Lehi: “Si 
Adan napukan aron ang mga tawo 
mahimo. . . . Ug ang Mesiyas moanhi 
sa kahingpitan sa panahon, nga aron 
siya motubos sa mga katawhan gikan 
sa pagkapukan.” 8 Labing kompleto sa 
tanan, si propeta Jacob sa Basahon 
ni Mormon mitudlo isip kabahin sa 
duha ka adlaw nga pagwali sa Pag- ula 

ni Jesukristo nga “ang pagkabanhaw 
kinahanglan . . . modangat . . . tungod 
sa pagkapukan.” 9

Karon kita magsaulog sa gasa sa 
kadaugan batok sa matag pagkapukan 
nga atong nasinati, matag kasubo nga 
atong nasayran, matag kasagmuyo, 
matag kahadlok nga atong giatubang—
gawas pa sa atong pagkabanhaw gikan 
sa kamatayon ug kapasayloan sa atong 
mga sala. Kana nga kadaugan anaa ka-
nato tungod sa mga panghitabo sa usa 
ka tapos sa semana sama niini sobra 
sa duha ka libo ka tuig na ang milabay 
didto sa Jerusalem.

Nagsugod diha sa espirituhanong 
kasakit sa Tanaman sa Getsemani, 
ngadto sa Paglansang sa krus sa Kal-
baryo, ug natapos sa usa ka matahum 
nga buntag sa Dominggo sulod sa gi-
donar nga lubnganan, usa ka tawo nga 
walay sala, putli, ug balaan, ang Anak 
sa Dios Mismo, mibuhat sa unsay wala 
sukad mabuhat sa patay na nga tawo. 
Ubos sa Iyang gahum, nabanhaw Siya, 
wala na gayud nahimulag ang Iyang 
lawas sa Iyang espiritu pag- usab. Sa 
Iyang kaugalingong kabubut- on, Iyang 
gitangtang ang panapton diin Siya 
giputos, mainampingong gibutang ang 
panyo nga gibutang ibabaw sa Iyang 
nawong “nga linukot sa usa ka dapit,” 10 
ang kasulatan nag- ingon.

Kana nga unang Pasko sa Pagkaban-
haw nga nagsunod sa adlaw sa Pag- ula 
ug Pagkabanhaw naglangkob sa labing 
importanteng higayon, labing talagsa-
ong sakripisyo, labing mahinungda-
nong pagpakita sa balaanong gugma 
nga sukad napakita sa kasaysayan sa 
kalibutan. Si Jesukristo, ang Bugtong 
Anak sa Dios, nag- antus, namatay, ug 
mibangon gikan sa kamatayon aron 
nga Siya, sama sa kilat sa usa ka unos 
sa ting- init, mogunit kanato sa atong 
pagkahulog, mogunit kanato sa tanan 
Niyang kusog, ug pinaagi sa atong ka-
maunungon Kaniya mobayaw kanato 
ngadto sa kinabuhing dayon.

Niining Pasko sa Pagkabanhaw 
nagpasalamat ko Kaniya ug sa Ama-
han kinsa mihatag Niya ngari kanato, 
nga si Jesus sa gihapon mobarug nga 
madaugon ibabaw sa kamatayon, bisan 
tuod nagbarug Siya sa samarang mga 
tiil. Niining Pasko sa Pagkabanhaw 
nagpasalamat ko Kaniya ug sa Amahan, 
kinsa mihatag Niya kanato, nga si Jesus 
naghatag gihapon kanato og walay 
katapusang grasya, bisan tuod nagha-
tag Siya niini uban sa mga palad ug 
pulso nga samaran. Niining Pasko sa 
Pagkabanhaw nagpasalamat ko Kaniya 
ug sa Amahan kinsa mihatag Niya ngari 
kanato nga kita makaawit diha sa gipa-
singutan nga tanaman, gilansangan nga 
krus, ug sa walay sulod nga mahimaya-
ong lubnganan:

Kadako, ug himaya
Laraw’s kaluwasan
Gugma, kalooy, magkita
Unsa ka balaan! 11

Sa sagradong pangalan sa naban-
haw nga si Jesukristo, amen. ◼
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Ang Pag- ula sa Manluluwas dili 
mahimong ordinaryo sa atong pagpa-
nudlo, pagsinultihanay, o sa atong mga 
kasingkasing. Kini sagrado ug balaan, 
kay pinaagi niining “mahinungdanon 
ug katapusang sakripisyo” nga gidala 
ni Kristo Jesus ang “kaluwasan ngadto 
sa tanan kinsa motuo diha sa iyang 
ngalan.” 6

Ako natingala nga ang Anak sa Dios 
mopaubos sa iyang kaugalingon sa 
pagluwas kanato, ingon ka imperpekto, 
hugaw, masalaypon, ug walay utang 
kabubut- on nga kasagaran mao kita. 
Misulay ako sa pagsabut sa Pag- ula sa 
Manluluwas sa limitado kong huna-
huna, ug ang bugtong pagpasabut nga 
akong nakab- ut mao kini: Ang Dios 
nahigugma kanato sa hilabihan, sa 
hingpit, ug sa hangtud. Dili gani nako 
mabana- bana “ang gilapdon, ug ang 
gitas- on, ug ang kahabugon ug ang 
giladmon . . . [sa] gugma ni Kristo.” 7

Usa ka gamhanang pagpakita niana 
nga gugma mao ang unsay kasaga-
rang gitawag sa mga kasulatan og ang 
grasya sa Dios—ang balaang panabang 
ug gasa sa kalig- on pinaagi diin kita 
nagtubo gikan sa masalaypon ug may 
kinutubang mga tawo nga kita karon 
mao ngadto sa gihimaya nga mga tawo 
sa “kamatuoran ug kahayag, hangtud 
[kita] pagahimayaon diha sa kamatu-
oran ug [masayud] sa tanan nga mga 
butang.” 8

Labing nindot nga butang, kining 

Sa mga pulong ni Jacob, “Kay 
ngano nga dili mamulong mahitungod 
sa pag- ula ni Kristo, ug makab- ut 
ngadto sa kahingpitan sa kahibalo?” 4 
Apan samtang kami “naghisgot mahi-
tungod kang Kristo, . . . naglipay  
diha kang Kristo, . . . nagsangyaw  
mahitungod kang Kristo, [ug] ma-
nagna mahitungod ni Kristo” 5 sa  
kada oportunidad, dili gayud nato 
wagtangon ang atong pagbati sa  
kalipay ug dako kaayong pasalamat 
alang sa mahangturong sakripisyo  
sa Anak sa Dios.

Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Sa Dominggo sa Pasko sa Pagka-
banhaw atong gisaulog ang labing 
gipaabut ug mahimayaong hitabo 

sa kasaysayan sa kalibutan.
Kini ang adlaw nga nag- usab sa 

tanan.
Nianang adlawa, ang akong kina-

buhi nausab.
Ang inyong kinabuhi nausab.
Ang padulngan sa tanang anak sa 

Dios nausab.
Nianang mahimayaong adlaw, ang 

Manluluwas sa katawhan, kinsa midala 
diha sa Iyang Kaugalingon sa mga ga-
pos sa sala ug kamatayon nga naghimo 
kanatong mga binilanggo, mibugto ni-
adtong mga gapos ug miluwas kanato.

Tungod sa sakripisyo sa atong mi-
nahal nga Manunubos, ang kamatayon 
walay kahapdos, ang lubnganan walay 
kadaugan,1 si Satanas walay mahang-
turong gahum, ug kita mga “gianak 
. . . pag- usab ngadto sa usa ka buhing 
paglaum pinaagi sa pagkabanhaw ni 
Jesukristo.” 2

Sa pagkatinuod, husto si Apostol 
Pablo sa dihang siya miingon nga kita 
makahimo sa “paglinipayay sa usag usa 
pinaagi niining mga pulonga.” 3

Ang Grasya sa Dios
Kanunay kitang mamulong sa Pag- 

ula sa Manluluwas—ug husto kita!

Ang Gasa sa Grasya
Karon ug sa kanunay ang grasya sa Dios anaa sa tanan kansang mga 
kasingkasing mapainubsanon ug kansang mga espiritu mahinulsulon.
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grasya sa Dios. Apan kanunay ma-
saypan ang pagsabut niini.9 Bisan pa, 
kinahanglan kitang mahibalo mahitu-
ngod sa grasya sa Dios kon tuyo nato 
nga mapanunod ang giandam alang 
kanato diha sa Iyang mahangturong 
gingharian.

Tungod niana buot kong mamulong 
kabahin sa grasya. Ilabi na, una, un-
saon sa grasya pag- abli sa mga gang-
haan sa langit  ug, ikaduha, unsaon 
niini pag- abli sa mga bintana sa langit.
Una: Ang Grasya Moabli sa mga 
Ganghaan sa Langit

Sanglit kitang tanan “nakasala, ug 
nakabsan sa himaya sa Dios,” 10 ug tu-
ngod “walay butang nga mahugaw nga 
makasulod sa gingharian sa Dios,” 11 ki-
tang tanan dili takus sa pagbalik ngadto 
sa presensya sa Dios.

Bisan kon kita moalagad sa Dios 
uban sa tibuok natong mga kalag, kini 
dili igo, tungod kay kita sa gihapon 
“dili mapuslanon nga mga sulugoon.” 12 
Dili kita makaangkon sa atong agianan 
ngadto sa langit; ang gipangayo sa 
hustisya nagbarug isip babag, diin kita 
walay gahum sa pagbuntog sa atong 
kaugalingon.

Apan ang tanan wala mawagtang.
Ang grasya sa Dios mao ang atong 

importante ug walay katapusang 
paglaum.

Pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo, 
ang plano sa kalooy nagtagbaw sa mga 
gipangayo sa hustisya 13 “ug [modala] 
og mga kahigayunan ngadto sa mga 
tawo nga sila mahimo nga makabaton 

og hugot nga pagtuo ngadto sa 
paghinulsol.” 14

Ang atong mga sala, bisan pa kini 
mapula, kini pagapution ingon sa nieve 
[snow].15 Tungod kay ang atong minahal 
nga Manluluwas “naghatag sa iyang kau-
galingon nga lukat alang sa tanan,” 16 usa 
ka agianan ngadto sa Iyang mahangtu-
rong gingharian nga giandam kanato.17

Ang ganghaan giablihan!
Apan ang grasya sa Dios wala 

lamang nagpahiuli kanato ngadto sa 
atong kanhiay nga inosenteng kahim-
tang. Kon ang kaluwasan nagpasabut 
lamang og pagpapas sa atong mga 
sayop ug mga sala, niana ang kaluwa-
san—ingon sa kanindot niini—wala 
magtuman sa mga katuyoan sa Amahan 
alang kanato. Ang iyang tumong mas 
taas pa: Gusto Niya nga ang iyang mga 
anak mahimo nga sama Kaniya.

Uban sa gasa sa Ginoo, ang dalan 
sa pagkadisipulo wala maggiya nga 
pabalik; kini naggiya pataas.

Kini naggiya ngadto sa mga 
kahitas- an nga dili kaayo nato masab-
tan! Kini naggiya ngadto sa kahima-
yaan diha sa celestial nga  gingharian 
sa atong Langitnong Amahan, diin 
kita, giliyokan sa atong mga minahal, 
nagdawat “sa iyang kahingpitan, ug 
sa iyang himaya.” 18 Ang tanang mga 
butang ato, ug kita iya ni Kristo.19 Sa 
tinuod, ang tanan nga iya sa Amahan 
ihatag ngari kanato.20

Aron mapanunod kini nga himaya, 
kita nagkinahanglan og labaw kay sa 
naabli nga ganghaan; kita kinahanglan 
nga mosulod pinaagi niini nga gang-
haan uban sa sinserong tinguha nga 
mag- usab—kausaban nga hilabihan ka 
mahinuklugon nga gihulagway kini sa 
mga kasulatan og “matawo pag- usab; 
oo, matawo sa Dios, mausab gikan 
sa [atong kalibutanon] napukan nga 
kahimtang, ngadto sa kahimtang sa 
pagkamatarung, ingon nga natubos sa 
Dios, nahimo nga iyang anak nga mga 
lalaki ug anak nga mga babaye.” 21

Ikaduha: Ang Grasya Moabli sa mga 
Bintana sa Langit

Lain nga elemento sa grasya sa Dios 
mao ang pag- abli sa mga bintana sa 
langit, diin ang Dios mobu- bu og mga 
panalangin sa gahum ug kalig- on, 
naghimo kanato sa pagkab- ut sa mga 
butang nga unta lisud nato nga kab- 
uton. Pinaagi kini sa katingalahang 
grasya sa Dios nga ang Iyang mga 
anak makabuntog sa mga makuyaw ug 
tinago nga mga tintasyon sa tiglingla, 
makahunong sa pagpakasala, ug “[ma]
hingpit diha ni Kristo.” 22

Bisan og kitang tanan adunay mga 
kahuyang, kita makabuntog niini. Sa 
tinuod pinaagi sa grasya sa Dios nga, 
kon kita magpaubos sa atong mga 
kaugalingon ug magbaton og hugot 
nga pagtuo, ang mahuyang nga mga 
butang malig- on.23

Sa atong tibuok nga kinabuhi, ang 
grasya sa Ginoo naghatag og temporal 
nga mga panalangin ug espiritwal nga 
mga gasa nga mopalambo sa atong 
mga abilidad ug mopabuhong sa atong 
kinabuhi. Ang Iyang grasya makahashas 

Helsinki, Finland
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kanato. Ang Iyang grasya motabang 
kanato nga mahimong labing maayo.

Kinsa ang Makasarang?
Diha sa Biblia atong mabasa ang 

pagbisita ni Kristo ngadto sa balay ni 
Simeon nga Pariseo.

Sa gawas, si Simeon ingon og maayo 
ug tarung nga tawo. Kanunay niyang 
gihimo ang iyang relihiyosong mga 
obligasyon: gisunod niya ang balaod, 
mibayad sa iyang ikapulo, gituman ang 
Adlawng Igpapahulay, nag- ampo kada 
adlaw, ug mitambong sa sinagoga.

Apan samtang nagkuyog si Jesus 
ug si Simeon, usa ka babaye miduol 
kaniya, mihugas sa mga tiil sa Manlu-
luwas uban sa iyang mga luha, ug midi-
hog sa Iyang mga tiil og pahumot.

Si Simeon wala mahimuot niining 
pagpakita sa pagtahud, kay nahibalo 
siya nga kini nga babaye usa ka maka-
sasala. Gihunahuna ni Simeon nga kon 
si Jesus wala mahibalo niini, dili tingali 
Siya usa ka propeta o dili Siya motugot 
niini nga babaye sa paghikap kaniya.

Nasabtan ang iyang mga hunahuna, 
milingi si Jesus ngadto ni Simeon ug 
nangutana. “Dihay usa ka tawong tigpa-
hulam og kwarta ug kaniya nakautang 
ang duha ka tawo: . . . ang usa utangan 
kaniyag lima ka gatus ka denario, ang 
usa utangan og kalim- an ka denario.

“Ug kay wala man [silay] ikabayad, 
silang duha iyang gipasaylo. Karon 

kinsa man kanila ang labing mahi-
gugma kaniya?”

Mitubag si Simeon nga ang usa 
kinsa gipasaylo og daghan.

Dayon si Jesus mitudlo og tuluki-
bon nga leksyon: “Nakita mo ba kining 
babaye? . . . Ang iyang daghan nga 
mga sala, gipasaylo; kay dako man 
ang iyang paghigugma: apan siya nga 
gipasayloan og diyutay lamang, diyutay 
ray paghigugma.” 24

Hain niining duha ka tawo kita 
labing parehas?

Parehas ba kita ni Simeon? Kom-
pyansa ug komportable ba kita sa 
atong maayo nga mga buhat, nagsalig 
sa atong pagkamatarung? Kita ba kaha 
may gamay nga pagkawalay pailub 
niadtong wala mosunod sa atong mga 
sumbanan? Mekanikal ba ang atong li-
hok, naglihok nga wala maghunahuna, 
nagtambong sa atong mga miting, 
nanghoy- ab lang sa Gospel Doctrine 
nga klase, nagtan- aw sa atong cell 
phone panahon sa sakrament?

O kita parehas ba niini nga babaye, 
kinsa naghunahuna nga siya hingpit 
ug walay paglaum nga nawala tungod 
sa sala?

Kita ba dako og paghigugma?
Kita ba nakasabut sa atong pagka- 

utangan ngadto sa atong Langitnong 
Amahan ug nangamuyo sa tibuok na-
tong mga kalag alang sa grasya sa Dios?

Kon kita moluhod sa pag- ampo, kini 

mao ba ang paghinumdom sa labing 
nindot sa atong kaugalingong pagka-
matarung, o pagkumpisal ba kini sa 
atong mga sayop, pagpangamuyo ba 
kini alang sa kalooy sa Dios, ug paghi-
lak ba sa pagpasalamat alang sa nindot 
nga plano sa kaluwasan? 25

Ang kaluwasan dili makuha pina-
agi sa pagkamasulundon; kini gipalit 
pinaagi sa dugo sa Anak sa Dios.26 
Naghunahuna nga atong mapailisan 
ang atong maayong mga buhat alang 
sa kaluwasan sama ra og nagpalit og 
tiket sa eroplano ug unya naghunahuna 
nga gipanag- iya nato ang eroplano. O 
naghunahuna nga human og bayad sa 
abang sa atong balay, ato na ang tibuok 
planeta sa kalibutan.

Nan Nganong Mosunod Man?
Kon ang grasya gasa sa Dios, nan 

ngano nga ang pagsunod sa mga sugo 
sa Dios importante kaayo? Nganong 
maghasol sa mga sugo sa Dios—o sa 
paghinulsol, tungod lang nianang buta-
nga? Nganong dili man lang modawat 
nga kita makasasala ug tugutan ang 
Dios sa pagluwas kanato?

O, sa pagpangutana gamit ang mga 
pulong ni Pablo, “Magpadayon ba kita 
sa pagpakasala, aron modagaya ang 
grasya?” Ang tubag ni Pablo yano:  
“Palayo kana.” 27

Mga kaigsoonan, nagsunod kita sa 
mga sugo sa Dios—gumikan sa atong 
gugma Kaniya!

Ang pagpaninguha sa pagsabut sa 
gasa sa grasya sa Dios sa tibuok natong 
kasingkasing ug hunahuna naghatag 
kanatong tanan sa paghigugma ug 
pagsunod gyud sa atong Langitnong 
Amahan uban sa kaaghup ug pasa-
lamat. Sa atong pagsubay sa dalan sa 
pagkadisipulo, kini naghashas kanato, 
kini nagpalambo kanato, kini nagta-
bang kanato nga mas mahimong sama 
Kaniya, ug kini naggiya kanato balik 
ngadto sa Iyang presensya. “Ang Espi-
ritu sa Ginoo [atong Dios]” nakahimo 
“og dakong kausaban dinhi kanato, 
. . . nga kami wala nay hilig sa pagbu-
hat og dautan, apan sa pagbuhat og 
maayo sa kanunay.” 28

Busa, ang atong pagkamasulundon 
sa mga sugo sa Dios nahimo isip usa 
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ka natural nga resulta sa atong walay 
katapusang gugma ug pasalamat alang 
sa kaayo sa Dios. Kini nga matang sa 
tinuod nga gugma ug pasalamat mila-
grusong mohiusa sa atong mga buhat 
sa grasya sa Dios. Ang hiyas modayan- 
dayan sa atong mga hunahuna sa 
walay hunong, ug ang atong pagsalig 
malig- on diha sa presensya sa Dios.29

Mahal kong mga kaigsoonan, ang 
matinud- anong pagsunod sa ebang-
helyo dili usa ka palas- anon. Kini usa 
ka malipayong pagbansay—usa ka 
pangandam alang sa pagpanunod sa da-
kong himaya sa mga kahangturan. Kita 
maninguha sa pagsunod sa atong La-
ngitnong Amahan tungod kay ang atong 
mga espiritu mahimong mas haum sa 
espirituhanong mga butang. Mga talan- 
awon makita nga kita sukad wala gayud 
mahibalo nga anaa. Ang kahayag ug 
ang panabut moabut kanato kon kita 
mobuhat sa kabubut- on sa Amahan.30

Ang grasya usa ka gasa sa Dios, ug 
ang atong tinguha nga magmasulun-
don sa matag sugo sa Dios mao ang 
paghatag sa atong mortal nga kamot sa 
pagdawat niining sagradong gasa gikan 
sa atong Langitnong Amahan.

Tanan nga Atong Mahimo
Si propeta Nephi mihimo og usa ka 

importanting kontribusyon sa atong 
pagsabut sa grasya sa Dios sa dihang 
siya mipahayag, “Kami nagkugi . . . aron 
sa pagdasig sa among mga anak, ug 
usab sa among mga kaigsonaan, sa 
pagtuo kang Kristo, ug aron makig- uli 
sa Dios; kay kami nasayud nga kini pi-
naagi sa grasya kamo maluwas, human 
sa tanan nga atong mabuhat.” 31

Bisan pa niana, ako naghuna-
huna kon usahay sayop ba ang atong 
pagsabut sa hugpong sa mga pulong 
“human sa tanan nga atong mabuhat.” 
Kinahanglan nga atong sabton nga ang 
“human” dili makatupong sa “tungod.”

Kita wala maluwas “tungod” sa ta-
nan nga atong mabuhat. Aduna bay usa 
kanato nga nakabuhat sa tanan nga 
atong mabuhat? Maghulat ba ang Dios 
hangtud atong nahatag ang tanang 
paningkamot sa dili pa Siya mopatunga 
diha sa atong mga kinabuhi uban sa 
Iyang makaluwas nga grasya?

Daghang tawo ang mawad- an og 
kadasig tungod kay sila kanunay wala 
makabuhat. Nasayud sila sa sinugdan 
nga “ang espiritu matinguhaon apan 
maluya ang lawas.” 32 Misinggit sila 
uban kang Nephi sa pagpamahayag, 
“Ang akong kalag nagmagul- anon 
tungod sa akong kadautan.” 33

Ako nakasiguro nga si Nephi 
nahibalo nga ang grasya sa Manlulu-
was nagtugot ug naghimo kanato sa 
pagbuntog sa sala.34 Maoy hinungdan 
nga si Nephi naghago nga makugihon 
sa pagdasig sa iyang mga anak ug mga 
kaigsoonan “sa pagtuo kang Kristo, ug 
aron makig- uli sa Dios.” 35

Total, maokana ang unsay atong 
mahimo! Ug kanaang atong tahas 
dinhi sa mortalidad!

Ang Grasya Maanaa sa Tanan
Kon ako maghunahuna sa unsay 

nabuhat sa Manluluwas alang kanato 
kabahin nianang unang Dominggo 
sa Pasko sa Pagkabanhaw, buot kong 
mopataas sa akong tingog ug mosinggit 
og mga pagdayeg ngadto sa Labing 
Halangdong Dios ug sa Iyang anak, 
si Jesukristo!

Ang mga ganghaan sa langit 
naablihan!

Ang tamboanan sa langit nabuksan.
Karon ug sa kanunay ang grasya 

sa Dios anaa alang sa tanan kansang 
mga kasingkasing mapainubsanon ug 
kansang mga espiritu mahinulsulon.36 
Gihawanan ni Jesukristo ang dalan 
alang kanato sa pagsaka ngadto sa mga 
kinatas- an nga dili masabtan sa mortal 
nga mga hunahuna.37

Nag- ampo ako nga atong makita 

uban sa bag- ong panan- aw ug bag- 
ong kasingkasing ang mahangturong 
kahulugan sa maulaong sakripisyo sa 
Manluluwas. Nag- ampo ako nga atong 
ikapakita ang atong gugma alang sa 
Dios ug ang atong pasalamat alang sa 
gasa sa walay katapusang grasya sa 
Dios pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga 
sugo ug sa kalipay [manag]gawi diha 
[sa] kabag- o sa kinabuhi.” 38 Diha sa sa-
gradong pangalan sa atong Agalon ug 
Manunubos, si Jesukristo, amen. ◼
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mipili nga isalikway ang Iyang plano 
ug mosunod ni Lucifer nawad- an sa 
balaan nilang destinasyon.

Si Jesukristo, migamit sa Iyang 
kabubut- on, miingon:

“Ania Ako, ipadala ako.” 6

“Ang imong pagbuot mao ang 
matuman, ug ang himaya imo sa 
kahangturan.” 7

Si Jesus, kinsa migamit sa Iyang 
kabubut- on sa pagsuporta sa plano sa 
Langitnong Amahan, giila ug gipili sa 
Amahan ug mitudlo Kaniya isip atong 
Manluluwas, gi- orden nang daan nga 
mopahigayon sa maulaong sakripisyo 
alang sa tanan. Sa samang paagi, ang 
atong paggamit sa kabubut- on sa pag-
tuman sa mga sugo naghimo nga kita 
hingpit nga makasabut kon si kinsa kita 
ug makadawat sa tanang panalangin 
nga anaa sa atong Langitnong Ama-
han—lakip ang oportunidad nga maka-
baton og lawas, nga molambo, mosinati 
og kalipay, makabaton og pamilya, ug 
makapanunod sa kinabuhing dayon.

Sa pagtuman sa mga sugo, kina-
hanglan kitang mahibalo sa opisyal nga 
doktrina sa Simbahan aron dili kita mo-
sukwahi gikan sa pagpangulo ni Kristo 
tungod sa mausabon nga mga ideya sa 
mga tawo.

Ang mga panalangin nga karon 
atong gitagamtam naggikan sa atong 
pagpili sa pagsunod sa Manluluwas sa 
wala pa kita dinhi. Sa tanan nga nami-
naw o magbasa niining mga pulonga, 
bisan kinsa ug unsay inyong kaagi, 

sa pagtubag ang atong gituohan, 
kinahanglang dili nato kalimtan nga 
ang moral nga kabubut- on usa ka 
mahinungdanong bahin sa plano sa 
Dios alang sa tanan Niyang mga anak. 
Kanang mahangturong plano, gipre-
sentar kanato didto sa premortal nga 
Konseho sa Langit, naglakip sa gasa 
sa kabubut- on.3

Nianang Dako nga Konseho, si 
Lucifer, naila nga si Satanas, migamit 
sa iyang kabubut- on sa pagsupak sa 
plano sa Dios. Miingon ang Dios: “Tu-
ngod . . . kay si Satanas misukol batok 
kanako, ug nagtinguha sa paglaglag sa 
kabubut- on sa tawo, diin Ako, ang Gi-
noong Dios, mihatag ngadto kaniya, . . . 
Ako nagsugo nga siya isalikway.” 4

Siya mipadayon: “Ug usab ang ika-
tulo nga bahin sa mga panon sa langit 
siya mipabiya gikan kanako pinaagi sa 
ilang kabubut- on.” 5

Agig resulta, ang espiritung mga 
anak sa Langitnong Amahan kinsa 

Ni Elder Robert D. Hales
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Karon Dominggo sa Pasko sa Pag-
kabanhaw: adlaw sa pagpasalamat 
ug paghinumdom sa pagpasidu-

ngog sa Pag- ula ug sa Pagkabanhaw 
sa atong Manluluwas nga si Jesukristo 
alang sa tanang katawhan. Siya atong 
gisimba, mapasalamaton alang sa atong 
kagawasan sa relihiyon, kagawasan sa 
pagpundok, kagawasan sa pagsulti, ug 
sa hinatag sa Dios nato nga katungod 
sa kabubut- on.

Sigun sa gipanagna sa mga propeta 
bahin niining ulahing mga adlaw nga 
atong gipuy- an, dunay daghang nag-
libug kon si kinsa kita ug unsay atong 
gituohan. Ang uban “tigbutang- butang 
. . . [ug] dili mahigugmaon sa maayo.” 1 
Ang uban “nagangalan sa dautan nga 
maayo, ug sa maayo nga dautan; [ug] 
nagabutang sa kangitngit nga ilis sa 
kahayag, ug sa kahayag nga ilis sa 
kangitngit.” 2

Samtang ang mga naglibut kanato 
mohimo og mga pagpili kon unsaon 

Pagpreserbar 
sa Kabubut- on, 
Pagpanalipod sa 
Kagawasan sa Relihiyon
Ang matinud- anong paggamit sa atong kabubut- on mag- agad  
sa atong gibatunan nga kagawasan sa relihiyon.
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hinumdumi kini: dili pa kaayo ulahi 
ang paghimo sa subli nga pagpili ug 
mosunod Kaniya.

Pinaagi sa atong pagtuo kang 
Jesukristo, motuo sa Iyang Pag- ula, 
maghinulsol sa atong mga sala, ug 
magpabunyag, niana kita makadawat 
sa langitnong gasa sa Espiritu Santo. 
Kining gasa naghatag og kahibalo 
ug panabut, giya ug kusog aron 
makakat- on ug makabaton og pagpa-
matuod, gahum, ug pagkalimpyo aron 
makabuntog sa sala, ug kahupayan ug 
kadasig nga magmatinud- anon atol sa 
kalisdanan. Kining dili ikatandi nga 
mga panalangin sa Espiritu mopalambo 
sa atong kagawasan ug gahum sa 
paghimo sa husto, kay “diin gani ang 
Espiritu sa Ginoo, anaa usab diha ang 
kagawasan.” 8

Kon maghisgot kita sa dalan sa espi-
rituhanong kagawasan niining ulahing 
mga adlaw, angay natong masabtan 
nga ang matinud- anong paggamit sa 
atong kabubut- on mag- agad sa atong 
gibatunan nga kagawasan sa relihi-
yon. Nahibalo na kitang daan nga si 
Satanas dili gusto nga maangkon nato 
kini nga kagawasan. Gisulayan niya 
ang pagguba sa moral nga kabubut- on 
didto sa langit, ug karon dinhi sa yuta 
naningkamot siya sa pagbungkag, 
pagsupak, ug pagpakatap og kalibug 
bahin sa kagawasan sa relihiyon—kon 

unsa kini ug nganong importante kini 
sa espirtuhanon natong kinabuhi ug sa 
ato gayung kaluwasan.

Dunay upat ka nag- unang aspeto ang 
kagawasan sa relihiyon nga kinahanglan 
natong masandigan ug protektahan isip 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Una mao ang kagawasan nga mo-
tuo. Kinahanglan nga walay sawayon, 
gukuron, o atakihon sa mga tawo, o 
gobyerno, kon unsa ang iyang gituo-
han mahitungod sa Dios. Kini perso-
nal ug importante kaayo. Ang unang 
pamahayag sa atong gituohan kabahin 
sa kagawasan sa relihiyon nag- ingon:

“Walay panggamhanan nga molung-
tad diha sa kalinaw, gawas kon kana 
nga mga balaod gitukod ug gihuptan 
nga walay paglapas ingon nga mopa-
nalipod ngadto sa matag usa sa gawas-
non nga paggamit sa tanlag. . . .

“. . . Ang sibil nga maghuhukom 
kinahanglan mopugong sa krimen, 
apan dili gayud mopugong sa tanlag 
[o] dili gayud mosumpo sa kagawasan 
sa kalag.” 9

Kini nga sukaranang kagawasan sa 
pagtuo kaniadto pa giila na sa Tinipong 
Bansa sa Universal Declaration of Hu-
man Rights niini ug sa ubang nasyunal 
ug internasyunal nga mga dokumento 
sa tawhanong mga katungod.10

Ang ikaduhang aspeto sa kagawa-
san sa relihiyon mao ang kagawasan 

sa pagpakigbahin sa atong pagtuo ug 
gituohan ngadto sa uban. Ang Ginoo 
misugo kanato, “Ug [ang ebanghelyo] 
igatudlo ninyo sa inyong mga anak 
. . . kong magalingkod ikaw sa imong 
balay.” 11 Miingon usab Siya sa Iyang 
mga disipulo, “Panglakaw kamo sa 
tibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang 
ebanghelyo [Maayong Balita] ngadto 
sa tibuok nga kabuhatan.” 12 Isip mga 
ginikanan, full- time nga mga misyo-
naryo, ug mga member missionary, 
nagasalig kita sa kagawasan sa reli-
hiyon aron makatudlo sa doktrina sa 
Ginoo diha sa atong mga pamilya ug 
sa tibuok kalibutan.

Ang ikatulong aspeto sa kagawa-
san sa relihiyon mao ang kagawasan 
sa pagporma og mga relihiyusong 
organisasyon, simbahan, ug sa malina-
wong pagsimba kuyog sa uban. Ang 
ika- onse nga artikulo sa hugot nga pag-
tuo nag- ingon, “Kami nag- angkon sa 
kahigayunan sa pagsimba sa Dios nga 
Makagagahum sumala sa pagmando 
sa among kaugalingon nga tanlag, ug 
nagtugot sa tanan nga mga tawo sa 
samang kahigayunan, sa pagpasimba 
kanila sa bisan unsang paagi, asa, o 
unsa ang ilang buot simbahon.” Ang 
internasyunal nga mga dokumento sa 
tawhanong mga katungod ug daghang 
nasyunal nga mga konstitusyon misu-
porta niini nga baruganan.

Ang ikaupat nga aspeto sa kagawa-
san sa relihiyon mao ang kagawasan 
sa pagsunod sa atong gituohan—ga-
wasnong paggamit sa atong gituohan 
dili lang sa panimalay ug sa simbahan 
apan sa publikong mga dapit usab. 
Misugo ang Ginoo kanato nga dili 
lamang mag- ampo sa pribado13 apan 
sa “[pagpasiga sa atong] kahayag sa 
atubangan sa mga tawo, aron makita 
nila ang [atong] mga maayong buhat 
ug dayegon nila ang [atong] Amahan 
nga anaa sa langit.” 14

Ang uban masilo kon dalhon nato 
ang atong relihiyon ngadto sa publiko, 
gani sila gihapong mga tawhana ang 
mamugos nga ang ilang mga punto 
ug buhat hatagan og pagtugot sa 
katilingban mao ang magmagahi sa 
paghatag og samang pagtugot ngadto 
sa relihiyusong mga tumutuo kinsa 
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nanghinaot usab nga unta ang ilang 
mga punto ug mga buhat tugutan 
usab. Ang kinatibuk- ang kakulangan sa 
pagrespeto sa relihiyusong mga punto 
nagkagrabe sa sosyal ug politikal nga 
dili pagtugot sa relihiyusong mga tawo 
ug mga institusyon.

Samtang nagkagrabe ang giatubang 
nato nga bul- og aron mosunod sa 
kalibutanong mga sumbanan, motug-
yan sa atong kagawasan sa relihiyon, 
ug mousab sa atong kabubut- on, 
hunahunaa ang gitudlo sa Basahon ni 
Mormon bahin sa atong mga respon-
sibilidad. Sa basahon ni Alma mabasa 
nato bahin ni Amlici, “maliputon kaayo 
nga tawo” ug “dautan nga tawo” kinsa 
nagtinguha nga mahimong hari sa 
katawhan ug “mohikaw kanila sa ilang 
mga katungod ug mga kahigayunan,” 
diin nakapahadlok sa mga katawhan sa 
simbahan.” 15 Gitudloan sila ni Haring 
Mosiah sa pagpagawas sa ilang tingog 
alang sa mga butang nga gibati nilang 
husto.16 Busa sila “nagpundok sa ilang 
mga kaugalingon sa tibuok yuta, matag 
tawo sumala sa iyang hunahuna, bi-
san kon alang kini o batok kang Amlici, 
sa nagkalain- lain nga mga pundok, nga 
adunay daghan nga mga panaglalis . . . 
sa usag usa.” 17

Niini nga diskusyon, ang mga mi-
yembro sa Simbahan ug ang uban pa 
dunay oportunidad nga magkapundok, 
mosinati sa diwa sa panaghiusa, ug 
maimpluwensyahan sa Espiritu Santo. 
“Ug nahinabo nga ang tingog sa mga 
katawhan miabut batok kang Amlici, 
nga siya wala mahimo nga hari.” 18

Isip mga disipulo ni Jesukristo kita 
dunay responsibilidad sa pakigtinaba-
ngay uban sa relihiyusong mga tawo 
nga kapareho nato og mga inten-
syon, sa pagpahayag kon unsa ang 
husto. Samtang ang mga miyembro 
dili gayud angayang mangangkon o 
magpasabut nga namulong sila alang 
sa Simbahan, tanan kita gidapit, sa 
atong kapasidad isip mga lumulupyo, 
sa pagpaambit sa atong personal nga 
pagsaksi uban sa kombiksyon ug 
gugma—“matag tawo sumala sa iyang 
[kaugalingong] hunahuna.” 19

Miingon si Propeta Joseph Smith:
“Ako prangka nga mopahayag sa 

atubangan sa Langit nga ako ingon ka 
andam nga mamatay aron pagdepensa 
sa mga katungod sa Presbyterian, sa 
Baptist, o sa maayong tawo bisan unsa 
nga denominasyon; tungod sa samang 
baruganan nga motamak sa mga ka-
tungod sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga motamak sa mga katungod 
sa Romano Katoliko o bisan unsa nga 
relihiyusong grupo nga dili kaayo inila 
o sobra ka huyang sa pagdepensa sa 
ilang kaugalingon.

“Kini mao ang gugma sa kagawasan 
nga nagdasig sa akong kalag—sibil 
ug relihiyusong kagawasan sa tibuok 
katawhan.” 20

Mga kaigsoonan, responsable kita sa 
pagpanalipod niining sagrado nga mga 
kagawasan ug katungod alang sa atong 
kaugalingon ug sa atong kaliwatan. 
Unsay mahimo ninyo ug nako?

Una, mahimo kita nga mapahibalo. 
Hibaloi ang mga problema sa inyong 
komunidad nga makaapekto sa kaga-
wasan sa relihiyon.

Ikaduha, sa indibidwal ninyong 
kapasidad, apil kamo sa uban kinsa 
pareho nato og pasalig [commitment] 
sa kagawasan sa relihiyon. Pakigtamba-
yayong sa pagpanalipod sa kagawasan 
sa relihiyon.

Ikatulo, pagpakabuhi nga usa ka 
maayong ehemplo sa unsay inyong 
gituohan—sa pulong ug sa buhat. Ang 
pagsunod sa atong relihiyon mas im-
portante kay sa unsay atong isulti bahin 
sa atong relihiyon.

Ang Ikaduhang Pag- anhi sa atong 
Manluluwas nagkaduol. Dili kita mag-
langay niining mahinungdanon nga 
kawsa. Hinumdumi si Kapitan Moroni, 
kinsa miisa sa bandila sa kalingkawa-
san nga gisulatan sa mga pulong nga 
“Agi og paghinumdom sa atong Dios, 
sa atong tinuohan, ug kagawasan, ug 
sa atong kalinaw, sa atong mga asawa, 
ug sa atong mga anak.” 21 Atong hinum-
duman ang pagsanong sa katawhan: 
nga migamit sa ilang kabubut- on, sila 
“nagdagan og dungan” uban sa pakig-
saad nga mobuhat.22

Minahal kong mga kaigsoonan, ayaw 
mo paglakaw! Dagan! Dagan aron maka-
dawat sa mga panalangin sa kabubut- on 
pinaagi sa pagsunod sa Espiritu Santo 

ug sa paggamit sa mga kagawasan nga 
gihatag sa Dios kanato sa paghimo sa 
Iyang kabubut- on.

Mohatag ko sa akong espesyal  
nga pagsaksi niining espesyal nga 
adlaw sa Pasko sa Pagkabanhaw 
nga si Jesukristo migamit sa Iyang 
kabubut- on sa paghimo sa kabubut- on 
sa atong Amahan.

Mahitungod sa atong Manluluwas, 
mokanta kita, “Bililhong dugo miagas; 
Gihatag Iyang lawas.” 23 Ug kay Iya 
kining gihimo, anaa kanato ang dili 
mapalit nga oportunidad sa “pagpili 
sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga 
dayon” pinaagi sa gahum ug panala-
ngin sa Iyang Pag- ula.24 Unta gawas-
non kitang mopili sa pagsunod Kaniya 
karon ug sa kanunay, ako nag- ampo 
sa balaan Niya nga pangalan, nga mao 
si Jesukristo, amen. ◼
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ngadto sa Manluluwas ug sa atong mga 
pakigsaad.

Ang panan- awon ni Lehi sa kahoy 
sa kinabuhi usa ka gamhanan nga sam-
bingay sa paglahutay hangtud sa kata-
pusan. Palihug tun- i nga mainampoon 
ug pamalandongi ang damgo ni Lehi; 
dayon ipahisama kini sa inyong kauga-
lingon. Sa inyong pagbuhat sa ingon, 
ikonsiderar ang unom ka importanting 
mga baruganan nga makatabang nato 
sa paglahutay hangtud sa katapusan.

1. Ayaw Kalimot sa Pag- ampo
Sugdan nato ni Lehi nga nag- inusara 

“sa usa ka mangitngit ug awaaw nga 
dapit.” 2 Matag usa nato nakasinati og 
kangitngit ug kamingaw. “Kon ang 
kinabuhi mangitngit ug awaaw, ayaw 
kalimot sa pag- ampo.” 3 Sunda ang 
ehemplo ni Presidente Heber J. Grant. 
Pag- ampo alang sa kalig- on aron 
makalahutay hangtud sa katapusan. 
Pangutan- a ang Langitnong Amahan, 
“Unsa pay Imong ipabuhat nako?”

2. Duol ngadto ni Kristo, ug Paghingpit 
diha Kaniya.

Ang kahoy sa kinabuhi mao ang 
sentro sa damgo ni Lehi. Ang tanan 
nagpunting ngadto sa kahoy sa kina-
buhi. Ang kahoy nagrepresentar ni 
Kristo, nga maoy klarong ebidensya 

dayon, nganong maglisud man kita nga 
magmatinud- anon? Manlimbasug kita 
kon anaa sa duha ka nagkompeten-
sya nga mga prayoridad. Ang taphaw 
nga pagkamasulundon ug kakulang 
sa pasalig makahuyang sa pagtuo. 
Ang paglahutay hangtud sa katapusan 
nagkinahanglan og hingpit nga pasalig 

Ni Elder Kevin W. Pearson
Sa Seventy

Sa wala pa mamatay si Presidente 
Heber J. Grant, usa sa Kaigsoo-
nan mibisita kaniya. Sa wala pa 

siya mobiya, nag- ampo si Presidente 
Grant, “O Dios, panalangini ako nga 
dili mawala ang akong pagpamatuod 
ug magmatinud- anon hangtud sa ka-
tapusan!” 1 Human sa dul- an sa 27 ka 
tuig isip Presidente sa Simbahan, mao 
kini ang iyang mainitong pag- ampo. 
Ang iyang ehemplo usa ka gamhanang 
pahinumdom nga walay usa, bisan un-
say edad, ang luwas sa impluwensya 
ni Satanas. Duha sa labing gamhanang 
paagi ni Satanas mao ang paglibog ug 
paglingla.

Ang paglahutay hangtud sa ka-
tapusan usa ka ilhanan sa tinuod 
nga pagkadisipulo ug importante sa 
kinabuhing dayon. Apan kon ang 
mga pagsulay ug mga hagit moabut 
kanato, sa kasagaran kita ingnon nga 
“agwantaha lang.” Klarohon nako: ang 
“agwantaha lang” dili baruganan sa 
ebanghelyo. Ang paglahutay hangtud 
sa katapusan nagpasabut nga moduol 
ni Kristo kanunay ug magmahingpit 
diha Kaniya.

Kon ang paglahutay hangtud sa 
katapusan importante sa kinabuhing 

Pagpabilin diha sa 
Ebanghelyo
Ang panan- awon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi usa ka gamhanan  
nga sambingay sa paglahutay hangtud sa katapusan.
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sa gugma sa Dios. Ang bunga mao ang 
Iyang walay kinutuban nga Pag- ula ug 
maoy dakong ebidensya sa gugma sa 
Dios. Ang kinabuhing dayon uban sa 
atong mga minahal mas tam- is ug mas 
tinguhaon kay sa laing mga butang. 
Aron maangkon kini nga gasa, kina-
hanglan kita nga “moduol ngadto ni 
Kristo, ug magmahingpit diha kaniya.” 4 
Siya “ang dalan, ang kamatuoran, ug 
ang kinabuhi.” 5 Mahimong pun- on 
nato ang atong kinabuhi sa mga ka-
lampusan ug maayong binuhatan, apan 
sa katapusan, kon dili kita mosulod sa 
sagrado nga mga pakigsaad sa pagsu-
nod ni Kristo ug magmatinud- anon sa 
pagtuman niini, kita sa hingpit napak-
yas sa pagsabut niini.

3. Padayon uban sa Hugot nga Pagtuo
Adunay dalan nga paingon ngadto 

sa kahoy sa kinabuhi, ngadto ni Kristo. 
Kini higpit ug pig- ot, estrikto ug ek-
sakto. Ang mga sugo sa Dios estrikto 
apan dili mapugnganon. Nanalipod 
kini nato gikan sa espirituhanon ug pi-
sikal nga kakuyaw ug nagpugong nato 
nga mawala.

Ang pagkamasulundon makapalig- on 
sa pagtuo kang Kristo. Ang hugot nga 
pagtuo usa ka baruganan nga inubanan 
sa lihok ug gahum. Ang kanunayng 
pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas 
makahatag og espirituhanong gahum ug 
kapasidad. Kon wala ang makapalig- on 
ug makahimo nga gahum sa Pag- ula, 
imposible nga magpabilin sa dalan ug 
makalahutay.

“Padayon sa unahan uban sa pagka-
makanunayon kang Kristo.” 6

4. Ang Basahon ni Mormon Importante  
sa Espirituhanong Pagpakabuhi

Ang panaw sa kinabuhi mahagiton. 
Sayon ra nga malibog, mahisalaag ug 
mawala. Ang kagul- anan dili kalikayan 
ug gikinahanglan nga bahin sa atong 
mahangturong kauswagan. Kon ang 
kalisdanan moabut, ayaw itugot nga 
ang butang nga wala ninyo masabti sa 
hingpit makaguba sa tanan nga inyong 
nasabtan. Pagmapailubon, gunit sa 
kamatuoran; makasabut ra kamo. Ang 
mga pagsulay sama sa gabon sa kangit-
ngit nga makabuta sa atong mga mata 

ug makapatig- a sa atong kasingkasing. 
Gawas kon kita “sa kanunay naggunit” 7 
sa pulong sa Dios ug nagsunod niini, 
mahimo kitang buta sa espirituhanon 
imbis nga mahunahunaon sa espirituha-
non. Siksika ang Basahon ni Mormon  
ug ang mga pulong sa buhi nga propeta 
kada adlaw, kada adlaw, kada adlaw! 
Mao kini ang yawe sa espirituhanong 
pagpakabuhi ug makalikay sa pagpa-
ngilad. Kon wala kini, espirituhanon 
kitang mawala.

5. Ayaw Pagkalibog ug Pagpalingla
Ang pagpatalinghug mao ang pag-

hatag og mabinantayong atensyon. Ang 
pagpatalinghug niadtong wala motuo 
ni Kristo dili makatabang ninyo sa pag-
pangita Kaniya. Ang pagpangita sa  
#lapadngagambalay alang sa kahibalo 
dili modala ninyo ngadto sa kama-
tuoran. Dili kini makita didto. Ang 
Manluluwas lamang ang aduna “sa mga 
pulong sa kinabuhi nga dayon.” 8 Ang 
uban mga pulong lamang. Ang dako 
ug lapad nga gambalay nagsimbolo sa 
“kawang nga mga paghanduraw ug 
ang garbo” 9 sa kalibutan—sa laing pag-
kasulti, pagpanglinga ug pagpanglingla. 

Puno kini sa nindot og sinina nga mga 
tawo nga daw anaa na nila ang tanan. 
Apan ilang gibugal- bugalan ang Man-
luluwas ug kadtong mosunod Kaniya. 
Sila “kanunayng managtoon apan bisan 
unsaon dili gayud managpakakab- ot sa 
kahibalo sa kamatuoran.” 10 Mahimong 
sakto sila sa politikanhong paagi, apan 
sa espirituhanon nahisalaag sila.

6. Pagpabilin diha sa Ebanghelyo
Ang mensahe ni Lehi mao ang pag-

pabilin diha sa ebanghelyo. Magpabilin 
kita tungod kay nakabig kita ngadto 
sa Ginoo. Si Alma mitudlo, “Tan- awa, 
siya miusab sa ilang mga kasingka-
sing; oo, siya mipukaw kanila gikan sa 
lawom nga pagkatulog, ug sila nahig-
mata ngadto sa Dios.” 11 Samtang atong 
itugyan ang atong mga kasingkasing 
ngadto sa Dios, ang Espiritu Santo mo-
usab sa atong pagkatawo, makabig kita 
pag- ayo ngadto sa Ginoo, ug dili na 
kita magtinguha sa lapad nga gamba-
lay. Kon mohunong kita sa pagbuhat sa 
mga butang nga makahatag og hugot 
nga pagkakabig, mohuyang ang atong 
pagkaespirituhanon. Ang apostasiya 
mao ang kaatbang sa pagkakabig.
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Ngadto sa tanang mga misyonaryo 
kaniadto ug karon: Mga elders ug 
sisters, dili mahimong mouli kamo 
gikan sa inyong misyon, dayon mobalik 
ngadto sa mga pamaagi sa kalibutan, 
ug mogahin og daghang mga oras sa 
walay hinungdan nga mga video games 
nga dili mohuyang sa espirituhanong 
paagi. Ni kamo makatan- aw og por-
nograpiya sa online ug mobaliwala sa 
hiyas ug kaputli nga walay grabe nga 
espirituhanong sangputanan. Kon ma-
wala ninyo ang Espiritu, kamo nawala. 
Ayaw pagpalibog ug pagpalingla.

Ang tinuod nga disipulo magpada-
yon sa pagmata ngadto sa Dios kada 
adlaw sa makahuluganong personal 
nga pag- ampo, tininuod nga pagtuon 
sa kasulatan, personal nga pagkama-
sulundon, ug dili hinakog nga pagser-
bisyo. Pagpabilin sa ebanghelyo ug 
pagbantay.

Daghang mga tuig na ang milabay, 
si Sister Pearson ug ako gitawag sa pag-
dumala sa Washington Tacoma Mission. 
Ang tawag usa gyud ka surprisa. Uban 
sa kahadlok nakigkita ko sa chairman 
ug sa CEO sa kompaniya diin ako 
nagtrabaho ug gipahibalo sila sa akong 
mission call. Klaro kaayo nga wala 
sila makagusto sa akong desisyon nga 
mobiya sa kompaniya. “Kanus- a nimo 

gihimo kini nga desisyon, ug nganong 
wala nimo hisguti kini og sayo uban 
namo?” gusto silang masayud.

Nianang higayuna, usa ka klaro nga 
tubag miabut sa akong hunahuna. Mii-
ngon ko, “Gihimo nako kini nga desis-
yon isip usa ka batan- on nga nag- edad 
og 19, sa dihang mihimo ko og sagrado 
nga mga pakigsaad uban sa Dios didto 
sa templo sa pagsunod sa Manluluwas. 
Natukod nako ang akong kinabuhi 
niadto nga mga pakigsaad, ug gusto 
gayud nako nga tumanon kini karon.”

Kon mosulod kita og pakigsaad 
uban sa Dios, wala nay pagsibug. 
Ang pag- uyon- uyon, paghunong, ug 
pagkawala sa kadasig dili opsyon. Sa 
gingharian sa Dios, dunay sumbanan 
sa kahamili alang sa kahimayaan. 
Nagkinahanglan kini og maisugon nga 
pagkadisipulo! Walay lugar alang sa 
ordinaryo o kontento ra sa kaugalingon 
nga mga disipulo. Ang ordinaryo kaa-
way sa kahamili, ug ang ordinaryo nga 
pasalig makapugong ninyo sa paglahu-
tay hangtud sa katapusan.

Kon kamo nanlimbasug, naglibug, 
o espirituhanong nawala, moawhag 
ko ninyo sa pagbuhat sa butang nga 
akong nahibaloan nga makapabalik 
ninyo. Sugdi pag- usab sa mainampo-
ong paagi ang pagtuon sa Basahon 

ni Mormon ug sunda ang mga 
pagtulun- an niini, kada adlaw, kada 
adlaw, kada adlaw! Mopamatuod ko sa 
dakong gahum sa Basahon ni Mormon 
nga makausab sa inyong kinabuhi 
ug makalig- on sa inyong tinguha sa 
pagsunod ni Kristo. Ang Espiritu Santo 
mousab sa inyong kasingkasing ug 
motabang ninyo nga makakita sa “mga 
butang ingon nga sila gayud mao.” 12 
Mopakita Siya ninyo unsay inyong 
sunod nga buhaton. Mao kini ang  
saad ni Nephi kaninyo:

“Ug ako miingon ngadto kanila . . . 
kinsa kadto nga mopatalinghug sa 
pulong sa Dios, ug hugot nga mogu-
nit niini, dili gayud sila malaglag; ni 
ang mga pagtintal ug ang nagdilaab 
nga mga panâ sa kaaway makabuntog 
kanila ngadto sa pagkabuta, sa pagdala 
kanila sa kalaglagan.

“Busa, ako . . . miawhag kanila . . . 
nga sila unta mamati ngadto sa pulong 
sa Dios ug mahinumdom sa paghupot 
sa iyang mga sugo sa kanunay sa tanan 
nga mga butang.” 13

Mga kaigsoonan, ang paglahutay 
hangtud sa katapusan mao ang labing 
dako nga pagsulay sa pagkadisipulo. 
Ang atong inadlaw nga pagkadisipulo 
modeterminar sa atong mahangturong 
destinasyon. Pagmata ngadto sa Dios, 
gunit sa kamatuoran, tumana ang 
inyong sagradong mga pakigsaad sa 
templo, ug pabilin diha sa ebanghelyo!

Mosaksi ko sa nabanhaw nga buhi 
nga Kristo. Nasayud ko nga Siya buhi. 
Ang akong labing dako nga tinguha 
mao nga ako magmatinuoron ug 
magmatinud- anon hangtud sa katapu-
san sa pagsunod sa Iyang talagsaong 
ehemplo. Pinaagi sa sagradong panga-
lan sa Ginoo nga si Jesukristo, amen. ◼
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Sa panahon sa akong pagserbisyo 
sa Simbahan, nakasaksi ko sa debos-
yon ug kamatinud- anon sa mga mi-
yembro sa Simbahan sa lain- laing mga 
nasud, ang uban dunay politikanhon, 
sosyal, o ekonomikanhong kasungian. 
Usa ka komon nga butang nga sagad 
nakong makita niining matinud- anong 
mga miyembro mao ang panglantaw 
nga sila adunay bahin sa kahangturan. 
Ang mahangturong panglantaw sa 
ebanghelyo modala kanato sa pag-
sabut sa dapit nga atong gi- okupar 
diha sa plano sa Dios, sa pagdawat sa 
kalisdanan ug sa pag- uswag pinaagi 
niini, sa paghimo og mga desisyon, ug 
himoong sentro sa atong kinabuhi ang 
atong balaang potensyal.

Ang panglantaw mao ang paagi nga 
atong makita ang mga butang kon kita 
motan- aw niini gikan sa layo, ug motu-
got kini nato nga makadayeg sa tinuod 
nga bili niini.

Daw sama kini nga anaa sa lasang 
ug dunay kahoy sa atong atubangan. 
Gawas kon moatras kita og gamay, dili 
kita makadayeg kon unsa gayud ang 
lasang. Kausa mibisita ko sa lasang sa 
Amazon sa Leticia, Colombia, duol sa 
utlanan sa Brazil ug Peru. Wala ko ma-
kadayeg sa gidak- on niini hangtud nga 
misakay ko nga nagtan- aw ibabaw niini 
ug nakalantaw.

Sa dihang ang among mga anak 
gagmay pa, magtan- awan sila og chan-
nel sa telebisyon para sa mga bata nga 
nagsibya og programa nga gitawag og 
What Do You See? Ang screen mopa-
dako sa usa ka butang, ug ang mga 
bata motag- an kon unsa kini samtang 
ang imahe nag- anam- anam kadako. Sa 
higayon nga ang tibuok butang makita 
na, dali ra ninyong mahibaloan nga 
kini iring, tanom, usa ka piraso nga 
prutas, ug uban pa.

Nakahinumdom ko nga usa ka higa-
yon nagtan- aw sila nianang programa 
ug mipakita kini og duol gayud kaayo 
nga bati kaayo tan- awon para nila, 
gani luod; apan samtang ang imahe 
nagkadako, ilang naamguhan nga kini 
usa ka lami kaayo nga pizza. Dayon 
miingon sila nako, “Papa, paliti mi og 
pareho ana!” Human nila masabti kon 
unsa kini, ang butang nga sa primero 

human ikapahibalo ngadto kanila ang 
laraw sa katubsanan.” 2

Makapainteresado nga mahibaloan 
ang pagkasunod- sunod diha sa proseso 
sa pagtudlo. Ang atong Langitnong 
Amahan unang mitudlo nila ni Adan ug 
Eva sa plano sa katubsanan, ug dayon 
Siya mihatag kanila og mga sugo.

Usa kini ka dakong kamatuoran. 
Ang pagkasabut sa plano makatabang 
sa katawhan sa pagtuman sa kasugoan, 
sa paghimo og mas maayong mga 
desisyon, ug makabaton og husto nga 
kadasig.

Ni Elder Rafael E. Pino
Sa Seventy

Sa usa ka pinadayag nga gihatag 
kang Moises, gisultihan kita sa 
gipahayag nga intensyon sa atong 

Langitnong Amahan: “Kay tan- awa, 
mao kini ang akong buhat ug ang 
akong himaya—ang pagpahinabo 
sa pagka- imortal ug sa kinabuhi nga 
dayon sa tawo.” 1 Sumala niana nga pa-
mahayag, ang tinguha sa Amahan mao 
ang paghatag sa tanan sa oportunidad 
nga makadawat og kahingpitan sa 
kalipay. Ang mga pinadayag sa Ulahing 
mga Adlaw nagpakita nga ang atong 
Langitnong Amahan mihimo og mahi-
nungdanong plano sa kalipay alang sa 
tanan Niyang mga anak, usa ka espes-
yal kaayo nga plano aron makabalik 
kita sa pagpuyo uban Kaniya.

Ang pagkasabut niining plano sa 
kalipay makahatag kanato og mahang-
turong panglantaw ug makatabang 
kanato nga hatagan gayud og bili ang 
mga sugo, ordinansa, pakigsaad, ug 
mga pagsulay ug mga kalisdanan.

Usa ka mahinungdanong baruganan 
nagagikan ni Alma: “Busa ang Dios 
mihatag ngadto kanila sa mga sugo, 

Ang Mahangturong 
Panglantaw sa 
Ebanghelyo
Alang sa mga desisyon nga makaapekto sa kahangturan, 
mahinungdanon ang pagbaton og panglantaw sa ebanghelyo.
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lain tan- awon nahimong butang nga 
madanihon kaayo.

Mopakigbahin ko og laing kasi-
natian. Sa among balay ang among 
mga anak ganahang maghimo og mga 
jigsaw puzzle. Tingali kaming tanan 
dunay oportunidad nga maghimo og 
puzzle. Ang uban ginama sa daghang 
gagmay nga mga piraso. Nakahinum-
dom ko nga usa sa among mga anak 
(dili lang ko mohatag sa iyang ngalan 
aron maprotektahan ang iyang pagka-
tawo) mo- focus gayud sa tinagsa nga 
mga piraso, ug sa dihang ang usa wala 
mohaum sa dapit nga sa iyang huna-
huna angay gayud didto, masuko siya 
ug maghunahuna nga kini walay ayo 
ug gustong molabay niini. Sa katapu-
san nakakat- on ra siya nga mohimo sa 
puzzle sa dihang nakasabut siya nga 
ang matag gagmay nga piraso dunay 
kabutangan niini sa kinatibuk- an, bisan 
kon wala dayon siya mahibalo kon asa 
kini mohaum.

Usa kini ka paagi sa pagpamalan-
dong sa plano sa Ginoo. Dili kita ki-
nahanglang mabalaka sa matag piraso 
nga lahi apan mosulay hinoon sa pag- 
focus sa kinatibuk- an, maghunahuna 
kon unsay resulta niini sa katapusan. 
Ang Ginoo nasayud kon asa dapita 
ang matag piraso aron mohaum kini 
sa plano. Tanang mga sugo importante 
sa kahangturan diha sa konteksto sa 
mahinungdanong plano sa kalipay.

Hilabihan kaimportante nga dili kita 
mohimo og mga desisyon nga may bili 
sa kahangturan gamit ang panglantaw 
sa mortalidad. Alang sa mga desisyon 
nga makaapekto sa kahangturan, mahi-
nungdanon ang pagbaton og panglan-
taw sa ebanghelyo.

Si Elder Neal A. Maxwell mitudlo: 
“Bisan kon ‘nakaangkla’ nianang dako 
ug talagsaong paglaum, pipila sa atong 
gilauman niining kalibutana lahi. 
Mahimong maglaum kita og usbaw sa 
sweldo, espesyal nga date, kadaugan 
sa eleksyon, o mas dakong balay—mga 
butang nga mahimong mahitabo o dili 
mahitabo. Ang pagtuo diha sa plano sa 
Amahan maghatag nato og paglahutay 
bisan kon dili matuman kadtong mga 
gilauman. Ang paglaum mopabilin nato 
nga ‘matinguhaon nga moapil’ diha sa 
maayong mga kawsa bisan kon morag 
dili matuman kining mga kawsa (tan- 
awa sa D&P 58:27).” 3

Ang pagkawalay mahangturong 
panglantaw, o pagkawala niini, maka-
pahimo nato sa pagbaton og yutan- 
ong panglantaw isip atong personal 
nga sumbanan ug sa paghimo og 
mga desisyon nga wala mahiangay 
sa kabubut- on sa Dios.

Ang Basahon ni Mormon naghis-
got sa kinaiya ni Nephi ug sa kinaiya 
nila ni Laman ug Lemuel. Silang tanan 
nag- antus og daghang kalisdanan 
ug kasakit; hinoon, ang ilang mga 

kinaiya ngadto niini managlahi gayud. 
Si Nephi miingon, “Ug hilabihan ang 
mga panalangin sa Ginoo kanamo, nga 
samtang kami nabuhi uban sa hilaw 
nga karne sa kamingawan, ang among 
mga kababayen- an mihatag og daghan 
nga gatas nga masuso sa ilang mga 
anak, ug mga mahimsog, oo, gani sama 
ngadto sa mga kalalakin- an; ug sila mi-
padayon sa ilang pagpanaw nga wala 
nay mga pagbagulbol.” 4

Sila si Laman ug Lemuel, sa laing 
bahin, labihang nakareklamo. “Ug busa 
si Laman ug si Lemuel, ingon nga mga 
magulang, kanunay nagbagulbol batok 
sa ilang amahan. Ug sila nagbagulbol 
tungod kay sila wala makahibalo sa 
mga pamaagi sa Dios kinsa naglalang 
kanila.” 5 Ang pagkawala masayud o 
pagbaliwala “sa mga pamaagi sa . . . 
Dios” maoy usa ka paagi nga mawala 
ang mahangturong panglantaw, ug ang 
pagbagulbol usa lamang sa mga simto-
mas. Bisan kon si Laman ug Lemuel na-
kasaksi sa daghang milagro kauban ni 
Nephi, sila mituaw, nga nag- ingon: “Ug 
kita naglatagaw diha sa kamingawan 
niining daghan nga mga katuigan; ug 
ang atong mga kababayen- an naghago, 
bisan og mabdos; ug sila nanganak sa 
kamingawan ug nag- antus sa tanan nga 
mga butang, gawas sa kamatayon; ug 
kini maayo pa unta nga sila namatay sa 
wala pa sila mobiya sa Jerusalem kay 
sa nag- antus niini nga mga kasakit.” 6

Kadto ang duha ka managlahi kaayo 
nga mga kinaiya, bisan kon ang kalis-
danan ug kasakit nga ilang gisagubang 
pareho ra. Klaro lang, ang ilang mga 
panglantaw managlahi.

Si Presidente Spencer W. Kimball 
misulat sa mosunod: “Kon atong 
tan- awon ang mortalidad nga maoy 
kinatibuk- an sa pagpakabuhi, ang 
kasakit, kasub- anan, kapakyasan, ug 
ang hamubo nga kinabuhi mahimong 
usa ka kalamidad. Apan kon atong 
tan- awon ang kinabuhi isip usa ka 
mahangturon nga butang nga mobira 
balik ngadto sa nangagi nga kinabuhi 
sa wala pa dinhi sa yuta [premortal] ug 
paingon ngadto sa mahangturong uma-
abut human sa kamatayon, nan ang 
tanan nga mga panghitabo mabutang 
sa eksakto nga panglantaw.” 7
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“Dali, O Hari sa mga Hari!” 3 Usa kita 
ka dako kaayo nga pamilya sa tibuok 
kalibutan nga mga tumutuo, mga disi-
pulo sa Ginoo nga si Jesukristo.

Atong gidala ang Iyang ngalan, ug 
kada semana samtang kita moambit sa 
sakrament, kita nagsaad nga ato Siyang 
hinumduman ug sundon ang Iyang 
mga sugo. Kita layo pa sa pagkahing-
pit, apan kita tinuoray sa atong pagtuo. 
Kita nagatuo Kaniya. Kita nagasimba 
Kaniya. Kita nagasunod Kaniya. Kita 
nahigugma kaayo Kaniya. Ang Iyang 
kawsa mao ang pinakamahinungdanon 
sa tibuok kalibutan.

Kita nagpuyo, mga kaigsoonan, sa 
kapanahunan diin duol na ang Ikadu-
hang Pag- anhi sa Ginoo, panahon nga 
dugay nang gipaabut sa mga tumutuo. 
Kita nagpuyo sa kapanahunan sa mga 
gubat ug hungihong sa mga gubat, sa 
kinaiyanhong mga kalamidad, kapana-
hunan diin ang kalibutan nag- atubang 
sa grabeng kalibug ug kagubot.

Apan kita nagpuyo usab sa mahima-
yaong panahon sa Pagpahiuli, pana-
hon nga ang ebanghelyo gipakatap sa 
kalibutan—panahon diin ang Ginoo 

Ni Elder Neil L. Andersen
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Samtang kita nanganta, natan-
dog ako sa paghunahuna nga 
niining mga gutloa gatusan ka 

libo, tingali minilyon, ka mga Santos 
nga matuohon sa 150 ka nasud, sa 
makatingala nga 75 ka lain- laing mga 
pinulongan,1 naghiusa sa pagpataas 
sa atong tingog ngadto sa Dios, sa 
pagpanganta:

Hari’s mga Hari!
Dugay ming naghulat,
Sa imong pag- anhi,
Nga magawasnon mi.2

Paanhia ang Imong 
Gingharian
Ang paghunahuna sa Iyang pag- anhi nagpahinam kanako. Kini 
kulbahinam gayud! Ang gidak- on ug kahalangdon, ang gilapdon  
ug katalagsaon, mas molabaw pa sa makita sa mortal nga mga  
mata o masinati.

Si Elder David B. Haight misaysay 
og istorya bahin sa eskultor nga si 
Michelangelo aron sa paghulagway sa 
kaimportante sa pagtan- aw sa tanan 
sa eksakto nga panglantaw: “Sam-
tang ang eskultor nagsilsil og bloke 
sa marmol, usa ka batang lalaki ang 
mag- adtoan kada adlaw ug hilum nga 
nagtan- aw. Sa dihang ang hulagway 
ni David mitumaw ug migawas gikan 
nianang bato, kompleto na aron ma-
dayeg sa tibuok kalibutan, ang batang 
lalaki nangutana ni Michelangelo, 
‘Giunsa nimo pagkahibalo nga naa 
siya diha?’” 8

Ang panglantaw nga nakita sa 
eskultor nianang bloke sa marmol lahi 
kay sa batang lalaki nga nagtan- aw 
niya nga nagtrabaho. Ang panan- aw 
sa artist bahin sa mga posibilidad nga 
anaa sa bato mitugot niya sa pag-
mugna og buhat sa art.

Ang Ginoo nasayud kon unsay 
Iyang gusto nga matuman sa matag 
usa nato. Nasayud Siya sa matang 
sa kausaban nga gusto Niya nga 
makab- ot sa atong kinabuhi, ug wala 
kitay katungod nga motambag Niya. 
Ang Iyang mga hunahuna mas taas 
kay sa atong mga hunahuna.9

Ako mopamatuod nga kita dunay 
mahigugmaon, makiangayon, ug 
maloloy- on nga Langitnong Amahan, 
kinsa miandam og plano alang sa 
atong mahangturong kalipay. Ako 
mopamatuod nga si Jesukristo mao 
ang Iyang Anak ug ang Manluluwas 
sa kalibutan. Ako nasayud nga si  
Presidente Thomas S. Monson usa  
ka propeta sa Dios. Gisulti ko  
kining mga butanga sa pangalan  
ni Jesukristo, amen. ◼
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misaad nga Siya “mopasanay . . . og 
usa ka putli nga mga katawhan,” 4 kinsa 
Iyang sangkapan “sa katarung ug uban 
sa gahum sa Dios.” 5

Kita nagmaya niini nga kapa-
nahunan ug nag- ampo nga kita sa 
maisugong paagi makasagubang sa 
atong mga panglimbasug ug kawalay 
kasiguroan. Ang mga kalisdanan sa 
uban mas grabe kay sa uban, apan 
ang tanan makasinati niini. Si Elder 
Neal A. Maxwell kausa misulti ngari 
nako, “Kon ang tanan maayo para 
nimo karon, paabut lang.”

Bisan tuod ang Ginoo balik- balik 
nga misiguro nato nga kita “dili ma-
hadlok,” 6 ang pagbaton og klarong 
pagsabut nga may kinabuhi lapas pa sa 
pagkamortal dili kanunayng sayon kon 
kita anaa sa mga pagsulay.

Si Presidente Thomas S. Monson 
mitudlo nako og importanting leksyon 
kabahin sa pagbaton og mahangturong 
panglantaw.

Diseotso ka tuig ang milabay 
samtang nagbiyahe sakay sa tren sa 
Switzerland uban ni Presidente Mon-
son, nangutana ko sa iyang bug- at nga 
mga responsibilidad. Ang iyang tubag 
milig- on sa akong pagtuo. “Sa Unang 
Kapangulohan,” si Presidente Monson 
miingon, “kami naningkamot sa pagpa-
lambo niini nga buhat. Apan kini ang 
buhat sa Ginoo, ug Siya ang nagdu-
mala niini. Siya ang naa sa timon. Kami 
nahingangha samtang Siya nagmugna 
og mga oportunidad nga dili namo 
mahimo ug nagbuhat og mga milagro 
nga dili namo mahunahuna.” 7

Mga kaigsoonan, ang pagkakita ug 
ang pagtuo sa mga milagro sa pag- 
establisar sa Ginoo sa Iyang gingha-
rian sa yuta makatabang nato nga 
makakita ug motuo nga ang kamot 
sa Ginoo nag- impluwensya usab sa 
atong kinabuhi.

Ang Ginoo mipahayag, “Ako maka-
himo pagbuhat sa akong kaugalingon 
nga buhat.” 8 Kita ang maningkamot 
nga buhaton atong bahin, apan Siya 
ang bantugan nga arkitekto. Ubos sa 
direksyon sa Amahan, Iyang gilalang 
kining kalibutan. “Ang tanan nga mga 
butang gihimo pinaagi kaniya; ug kon 
wala siya walay butang nga gihimo nga 

nahimo.” 9 Samtang kita espirituhanong 
nagmatngon, atong makita ang Iyang 
kamot sa tibuok kalibutan ug mismo 
sa atong kinabuhi.

Mopakigbahin ko og sanglitanan.
Niadtong 1831, uban lang sa 600 

ka miyembro sa Simbahan, ang Ginoo 
mipahayag, “Ang mga yawe sa gingha-
rian sa Dios gitugyan ngadto sa tawo 
sa yuta, ug gikan dinhi ang ebanghelyo 
mokaylap ngadto sa mga kinatumyan 
sa yuta, ingon sa bato nga gipikas 
gikan sa bukid nga walay gigamit nga 
mga kamot mokaylap, hangtud kini 
mopuno sa tibuok yuta.” 10

Si propeta Nephi nanagna nga du-
nay “diyutay ra” nga mga miyembro sa 
Simbahan kon ikompara sa populasyon 
sa mga tawo sa yuta apan sila anaa “sa 
ibabaw sa tibuok yuta.” 11

Tulo ka matahum nga mga sanglita-
nan sa kamot sa Ginoo nga miestablisar 
sa Iyang gingharian mao ang mga tem-
plo nga gipahibalo karon ni Presidente 
Monson. Pipila ka dekada lang ang 
milabay, kinsa ang magtuo nga dunay 
matukod nga templo sa Haiti, Thailand, 
ug sa Ivory Coast?

Ang hiyograpikan-
hong pagdesisyon sa lo-
kasyon sa usa ka templo 
dili sayon. Moabut kini 
pinaagi sa pagpadayag 
gikan sa Ginoo ngadto 
sa Iyang propeta, nagti-
maan og importante nga 
trabaho nga pagahi-
moon, ug nag- ila sa 
pagkamatarung sa mga 
santos kinsa momahal 
ug moatiman sa Iyang 
balay sulod sa mga henerasyon.12

Ang akong asawa, si Kathy, ug ako 
mibisita sa Haiti duha na ka tuig ang 
milabay. Sa ibabaw sa kabukiran nga 
nagbuntaog sa Port- au- Prince, uban 
namo ang mga miyembro sa Haiti 
sa pagsaulog sa pagpahinungod sa 
nasud ni Elder Thomas S. Monson 30 
ka tuig na ang milabay. Walay maka-
limot sa grabe kaayong linog niad-
tong 2010. Uban sa matinud- anong 
mga miyembro ug maisugong mga 
grupo sa misyonaryo nga hapit tanan 
taga- Haiti, ang Simbahan dinhi sa 

isla nga nasud nagpadayon sa pag-
tubo ug pagkalig- on. Nakabayaw sa 
akong pagtuo ang pagtan- aw niining 
matarung nga mga Santos sa Dios, 
nagsinina og puti, nga dunay gahum 
sa balaan nga priesthood sa paggiya 
ug pagpahigayon sa sagrado nga mga 
ordinansa sa balay sa Ginoo.

Kinsa ang makalarawan sa balay 
sa Ginoo sa matahum nga siyudad sa 
Bangkok? Ang mga Kristiyano 1 lang 
ka porsyento niining nasud nga Budd-
hist. Sama sa Haiti makita sab nato sa 
Bangkok nga ang Ginoo mipundok 
sa mga pinili dinhi sa yuta. Samtang 
didto mi mga pipila lang ka bulan, 
among nahimamat sila si Sathit ug ang 
mapahinunguron nilang mga anak. 
Si Sathit namiyembro sa Simbahan 
sa 17 anyos pa siya ug nagserbisyo 
og misyon sa iyang yutang nataw-
han. Wala madugay sa institute iyang 
nakaila si Gaew, ug sila na- sealed sa 
Manila Philippines Temple. Niadtong 
1993, ang Kaivaivatanas nadasmagan 
og trak nga ang drayber nakatulog, ug 
si Sathit naparalisar gikan sa dughan 
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paubos. Nagpabiling lig- on ang ilang 
pagtuo. Si Sathit dinayeg nga magtu-
tudlo sa International School sa Bang-
kok. Nagserbisyo siya isip presidente 
sa Thailand Bangkok North Stake. 
Atong nakita ang mga milagro sa Dios 
sa Iyang milagruso nga mga buhat sa 
kaugalingon natong kinabuhi.

Ang milagro sa Simbahan sa Ivory 
Coast dili masaysay kon wala kining 
duha ka magtiayon: Sila si Philippe ug 
Annelies Assard ug Lucien ug Agathe 
Affoue. Nagpamiyembro sila sa Simba-
han isip batan- ong magtiayon, usa sa 
Germany ug ang usa sa France. Niad-
tong mga 1980, si Philippe ug Lucien 
mibati nga mobalik sa ilang nasud nga 
natawhan sa Africa aron sa pagtukod 
sa gingharian sa Dios. Para kang Sister 
Assard, kinsa usa ka German, ang pag-
biya sa iyang pamilya, ug ang pagtugot 
nga si Brother Assard mobiya sa trabaho 
isip batid nga mechanical engineer, 
nagkinahanglan og dakong pagtuo. Ang 
duha ka magtiayon nagkita sa unang 
higayon sa Ivory Coast ug gisugdan ang 
Sunday School. Kadto 30 ka tuig na ang 
milabay. Karon aduna nay walo ka stake 
ug 27,000 ka mga miyembro niining 
matahum nga nasud sa Africa. Ang 
mga Affoue nagpadayon sa madungga-

nong pagserbisyo, ingon man ang mga 
Assard, kinsa bag- ohay lang nakahuman 
og misyon sa Accra Ghana Temple.

Inyo bang nakita ang kamot sa Dios 

nga nagpadayon sa Iyang buhat? Inyo 
bang nakita ang kamot sa Dios diha sa 
kinabuhi sa mga Assard ug mga Affoue 
o sa Kaivaivatanas sa Thailand? Inyo 
bang nakita ang kamot sa Dios diha 
sa kinabuhi sa mga Assard ug mga 
Affoue? Inyo bang nakita ang kamot 
sa Dios diha sa kaugalingon ninyong 

kinabuhi?
“Ug walay butang nga 

ang tawo makapasakit 
sa Dios . . . gawas niadto 
kinsa dili mokumpisal sa 
iyang sayop diha sa tanan 
nga mga butang.” 13

Ang milagro sa Dios dili 
lang sa Haiti nanghitabo, 
sa Thailand, o sa Ivory 
Coast. Tan- awa sa inyong 
palibut.14 “Ang Dios mahu-
nahunaon sa matag kataw-
han . . . ; oo, siya nag- ihap 
sa iyang mga katawhan, 
ug ang iyang kasingkasing 
sa kalooy anaa sa tibuok 
yuta.” 15

Usahay atong makita 
ang kamot sa Ginoo sa 

kinabuhi sa uban apan makapangu-
tana, “Unsaon nako nga mas klarong 
makakita sa Iyang kamot sa akong 
kinabuhi?”

Ang Manluluwas miingon:
“Dili kamo magduhaduha.” 16

“Ayaw kahadlok.” 17

“Walay . . . usa [ka gagmayng 
langgam] . . . mahulog [ngadto] sa 
yuta nga dili [mahibaloan] sa inyong 
Amahan. . . .

“Ayaw kamo pagkahadlok . . . , [kay] 
kamo labaw pag bili kay sa daghang 
mga langgam.” 18

Hinumdumi ang batan- ong lalaki 
nga misulti ngadto ni propeta Eliseo 
sa dihang gilibutan sila sa mga kaa-
way: “Ah, agalon ko! [unsaon] nato 
paghimo?” 19

Si Eliseo mitubag:
“Ayaw kahadlok: kay sila nga ania 

uban kanato labing daghan kay kanila 
nga anaa kanila.

“[Dayon] si Eliseo nag- ampo, . . . 
Ginoo, . . . bukha ang iyang mga mata, 
aron siya makakita. Ug ang Ginoo 
[mibuka] sa mga mata sa batan- ong 
lalaki; ug siya [nakakita] sa bukid nga 
puno sa mga kabayo ug mga carro 
nga kalayo.” 20

Kon kamo motuman sa mga sugo 
ug mag- ampo inubanan sa pagtuo 
aron makita ang kamot sa Ginoo sa 
inyong kinabuhi, mosaad ko nga Iyang 
bukhon og mas dako ang inyong espi-
rituhanong mga mata, ug mas maklaro 

Ibabaw sa wala: si Presidente Thomas S. Monson didto sa Haiti 
alang sa pagpahinungod sa nasud niadtong 1983. Ibabaw: 
Ivory Coast pioneer Philippe ug Annelies Assard (wala) ug 
Lucien ug Agathe Affoue. Sa wala: Ang presidente sa stake 
nga si Sathit Kaivaivatana ug iyang asawa, si Juthamas, sa 
Bangkok, Thailand. 
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sa inyong panan- aw nga wala mo 
mag- inusara.

Ang kasulatan nagtudlo nga kita 
“[magbarug] nga makanunayon diha 
sa hugot nga pagtuo niana diin moa-
but.” 21 Unsay moabut? Ang Manluluwas 
nag- ampo:

“Amahan namo nga anaa sa langit, 
pagabalaanon unta ang imong ngalan.

“Paanhia ang imong gingharian. Pa-
gabuhaton unta ang imong kabubut- on, 
dinhi sa yuta maingon sa langit.” 22

Bag- o lang ta nga mikanta sa “Dali, 
O Hari sa mga Hari.”

Motubo ang atong pagtuo sam-
tang kita magpaabut sa mahimayaong 
adlaw sa pagbalik sa Manluluwas dinhi 
sa yuta. Ang paghunahuna sa Iyang 
pag- anhi nagpahinam kanako. Kini 
kulbahinam gayud! Ang gidak- on ug 
kahalangdon, ang gilapdon ug kata-
lagsaon, mas molabaw pa sa makita 
sa mortal nga mga mata o masinati.

Nianang adlawa, Siya dili moanhi 
nga giputos og bakbak nga gipahigda 
sa pasungan,” 23 apan Siya moabut “diha 
sa mga panganod sa langit, gisul- uban 
sa gahum ug dako nga himaya; uban 
sa tanan nga balaan nga mga anghel.” 24 
Kita makadungog sa “tawag sa punoan 
sa mga manolunda, ug . . . sa tingog 
sa trumpeta sa Dios.” 25 Ang adlaw ug 
ang bulan mausab, ug ang “mga bitoon 
ilabay gikan sa ilang mga dapit.” 26 
Kamo ug ako, o kadtong nagsunod 
nato, “mga santos . . . gikan sa [upat ka 
mga suok] sa yuta,” 27 “pagadasigon ug 
. . . pagasakgawon aron sa pagsugat 

kaniya,” 28 ug kadtong namatay nga ma-
tarung, sila usab “pagasakgawon aron 
sa pagsugat kaniya diha sa taliwala . . . 
sa langit.” 29

Dayon, ang ingon og imposible nga 
kasinatian: “Tanan nga mga tawo,” mii-
ngon ang Ginoo, “makakita kanako.” 30 
Kon unsaon kini? Wala kita makahi-
balo. Apan mopamatuod ko nga kini 
mahitabo—sama sa gipanagna. Kita 
moluhod uban sa pagtahud “ug ang Gi-
noo mopadungog sa iyang tingog, ug 
ang tanan nga mga lumulupyo sa yuta 
makadungog niini.” 31 “Ug kini mao ang 
. . . tingog sa daghan nga mga tubig, 
ug ingon sa tingog sa usa ka dako nga 
dugdug.” 32 “[Dayon] ang Ginoo, . . . ang 
Manluluwas, mobarug sa taliwala sa 
iyang mga katawhan.” 33

Dayon ang dili malimtang panagkita 
og usab sa mga anghel sa langit ug 
mga Santos sa yuta.34 Apan ang pina-
kaimportante, si Isaias mideklarar, “Ang 
tanang mga kinatumyan sa yuta naka-
kita na sa kaluwasan sa atong Dios,” 35 
ug Siya “mohari ibabaw sa tanan nga 
mga tawo.” 36

Nianang adlawa, mahilom ang mga 
nagduha- duha, “kay matag dunggan 
makadungog . . . , ug matag tuhod 
moluhod, ug matag dila mokumpisal” 37 
nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak 
sa Dios, ang Manluluwas ug Manunu-
bos sa kalibutan.

Karon ang Pasko sa Pagkabanhaw. 
Kita nagmaya uban sa mga Kristiyano 
sa tibuok kalibutan sa Iyang mahima-
yaon nga Pagkabanhaw ug sa gisaad 

sa atong kaugalingon nga pagkaban-
haw. Hinaut nga maandam kita sa 
Iyang pag- anhi pinaagi sa kanunay nga 
pagbalik- balik og hinumdom niining 
mahimayaong hitabo ug niadtong 
atong mga gimahal, ug hinaut nga 
ang Iyang pag- ampo mao ang atong 
pag- ampo “Paanhia ang imong ging-
harian. Pagabuhaton unta ang imong 
kabubut- on, dinhi sa yuta maingon sa 
langit.” 38 Mopamatuod ako nga Siya 
buhi. “Dali, O Hari sa mga Hari.” Sa 
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Samtang ang kinatibuk- ang komperensya 

gihubad tanan ngadto sa 94 ka pinulongan, 
dili tanang pinulongan dungan nga gi- 
transmit, ingon man sa tanang sesyon. Para 
sa sesyon sa Dominggo sa Hapon niini nga 
komperensya, 75 ka mga pinulongan ang 
gi- transmit nga live.

 2. “Dali, O Hari sa mga Hari,” Mga Himno, 
nu. 30.

 3. Niadtong Martes, Marso 31, 2015, ang 
opisina sa Unang Kapangulohan mipa-
dala nako og email nag- ingon nga ako 
mamulong sa Dominggo sa hapon, Abril 5, 
human dayon sa himno sa kongregasyon 
“Dali, O Hari sa mga Hari.” Ang teksto 
niining importante nga himno sa Pagpa-
hiuli, nga gisulat ni Parley P. Pratt, usa 
ka mapaubsanong pangamuyo ngadto 
sa Manluluwas sa pagbalik dinhi sa yuta. 
Naglangkob kini sa mensahe sa akong pa-
kigpulong sa komperensya nga tingali mas 
impluwensyal kay sa bisan unsang laing 
himno nga atong gikanta. Natandog kaayo 
ko sa kaimportante sa matuohon nga mga 
Santos bisan asa nga miapil sa Dominggo 
sa Pasko sa Pagkabanhaw, nagtuaw ngadto 
sa Dios, ug sa naghiusa sa pagpanganta 
sa “Dali, O Hari sa mga Hari! Dugay ming 
naghulat.” Nakahibalo nga personal akong 
walay labut sa pagpili og musika alang 
sa kinatibuk- ang komperensya, naghu-
nahuna ko nga kadtong responsable sa 
musika nakabasa sa akong pakigpulong 
sa komperensya nga giulohan og “Paanhia 
ang Imong Gingharian” ug dayon mipili 
niini nga himno mahitungod sa Ikaduhang 
Pag- anhi sa Manluluwas. Wala madugay 
akong nahibaloan nga ang direktor sa 
Tabernacle Choir mirekomendar na diay 
sa himno ngadto sa Unang Kapangulohan 
sayo pa sa Marso, mga semana sa wala pa 
ipadala ang akong pakigpulong ngadto sa 
Unang Kapangulohan alang sa paghubad. 
Ang katapusang higayon nga ang “Dali, O 
Hari sa mga Hari” gikanta sa kongregasyon 
sa kinatibuk- ang komperensya gikanta ni-
adtong Oktubre 2002. Tanan kita naningka-
mot sa paghimo sa atong bahin, apan Siya 
ang bantugan nga arkitekto.

 4. Doktrina ug mga Pakigsaad 100:16.
 5. 1 Nephi 14:14.
 6. Doktrina ug mga Pakigsaad 10:55.
 7. Personal nga kasinatian, Mayo 1997.
 8. 2 Nephi 27:20.
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Mitan- aw ko niya ug hinayng miingon, 
“Dili ko pwede.”

“Nganong dili?” mitubag siya.
Ako siyang giingnan, “Kay dili man 

ko miyembro sa Simbahan.” 1

Dili katuo ang misyonaryo niini. Na-
kalitan siya. Tingali naghunahuna siya, 
“Apan kining batan- ona nagtambungan 
sa matag miting! Nganong dili pa man 
ni siya miyembro sa Simbahan?”

Pagkasunod adlaw, ang mga misyo-
naryo miadto dayon sa among balay, 
ug gibuhat nila ang tanan aron matud-
loan ang akong tibuok pamilya. Apan 
tungod kay dili interesado ang akong 
pamilya, ang ako lamang sinemana 
nga pagtambong sa Simbahan sa sobra 
unom ka bulan ang nakapahimo sa 
mga misyonaryo nga masaligon nga 
mopadayon. Sa katapusan, ang gika-
hinaman nakong higayon miabut sa 
dihang ila kong gidapit nga mahimong 
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo. 
Gipasabut ko sa mga misyonaryo 
nga tungod kay menor de edad pa 
ko, gikinahanglan ang pagtugot sa 
akong mga ginikanan. Miuban ko sa 
mga misyonaryo aron makigkita sa 
akong amahan, nagtuo nga ang iyang 

Ni Elder Jorge F. Zeballos
Sa Seventy

12 anyos pa lamang ako sa dihang 
ang mga misyonaryo miabut sa 

unang higayon sa pagsangyaw diha 
sa siyudad nga akong natawhan sa 
amihanang Chile. Usa ka Dominggo, 
human nga nagtambong na ko sa ga-
mayng branch og unom ka bulan, usa 
ka misyonaryo mitanyag nako sa pan 
samtang nagpaambit siya sa sakrament. 

Kon Kamo ang 
Mahimong Responsable
Magpadayon kita pinaagi sa pagkat- on sa atong katungdanan, paghimo 
og husto nga mga desisyon, paglihok sumala niana nga mga desisyon,  
ug pagdawat sa kabubut- on sa atong Amahan.

 9. Juan 1:3.
 10. Doktrina ug mga Pakigsaad 65:2.
 11. 1 Nephi 14:12.
 12. Niadtong tinglarag sa 2001, samtang 

nagpuyo sa Brazil, madasigon akong mi-
pakigbahin ni Presidente James E. Faust 
sa Unang Kapangulohan og daghang 
dalaygong mga kamatuoran mahitungod 
sa mga Santos nga nagpuyo sa siyudad 
sa Curitiba, naglaum nga iyang isulti 
ang impormasyon ngadto ni Presidente 
Gordon B. Hinckley. Gipahunong ko ni 
Presidente Faust sa tunga- tunga. “Neil,” 
miingon siya, “dili kita modiktar sa Presi-
dente. Ang desisyon asa tukuron ang tem-
plo tali ra sa Ginoo ug sa Iyang propeta.” 
Ang Curitiba Brazil Temple gipahinungod 
niadtong 2008.

 13. Doktrina ug mga Pakigsaad 59:21.
 14. Usa sa dakong milagro sa kamot sa 

Ginoo mao ang paglambo sa Iyang 
gingharian sa tibuok Estados Unidos diha 
sa mga siyudad ug mga lungsod sa kada 
estado. Ania ang usa ka sanglitanan. Ni-
adtong Mayo 2006 na- assign ko sa stake 
conference sa Denton, Texas. Mi- istar ko 
sa panimalay sa presidente sa stake, si 
Presidente Vaughn A Andrus. Gihisgutan 
ko ni Sister Andrus sa sayo nga bahin 
sa kasaysayan sa Simbahan sa Denton, 
nagsugod sa iyang mga ginikanan, sila 
si John ug Margaret Porter. Sa sinugda-
nan adunay usa lang ka Sunday School. 
Apan ang mga Porter mipakigbahin sa 
ebanghelyo sa mga Ragsdales, kinsa 
mipakigbahin niini sa mga Nobles ug 
Martinos. Ang mga misyonaryo, siyempre, 
mihatag sa ilang importante nga kontri-
busyon. Daghang pamilya ang nagpa-
miyembro sa Simbahan. Ang uban nga 
gikan sa kasadpan mibalhin sa Denton. 
Karon, diin kaniadto usa ra ka gamay nga 
branch, karon aduna nay upat ka stake, 
ug usa sa mga anak nga lalaki sa mga 
Martino, si Elder James B. Martino, kinsa 
nagpamiyembro sa Simbahan niadtong 
siya 17 anyos pa nagserbisyo isip General 
Authority sa Simbahan.

 15. Alma 26:37.
 16. Mateo 21:21.
 17. Marcos 5:36.
 18. Mateo 10:29, 31.
 19. 2 Mga Hari 6:15.
 20. 2 Mga Hari 6:16–17.
 21. Mosiah 4:11.
 22. Mateo 6:9–10; tan- awa usab sa Doktrina 

ug mga Pakigsaad 65:6.
 23. Lucas 2:12.
 24. Doktrina ug mga Pakigsaad 45:44.
 25. 1 Mga Taga- Tesalonica 4:16.
 26. Doktrina ug mga Pakigsaad 133:49.
 27. Doktrina ug mga Pakigsaad 45:46.
 28. Doktrina ug mga Pakigsaad 88:96.
 29. Doktrina ug mga Pakigsaad 88:97.
 30. Doktrina ug mga Pakigsaad 101:23.
 31. Doktrina ug mga Pakigsaad 45:49.
 32. Doktrina ug mga Pakigsaad 133:22.
 33. Doktrina ug mga Pakigsaad 133:25.
 34. Tan- awa sa Moises 7:63.
 35. Isaias 52:10.
 36. Doktrina ug mga Pakigsaad 133:25.
 37. Doktrina ug mga Pakigsaad 88:104.
 38. Mateo 6:10.
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mahigugmaong tubag mao ang “Anak, 
kon naa na ka sa saktong edad, ma-
kahimo na ka sa kaugalingon nimong 
mga desisyon.”

Samtang ang mga misyonaryo 
nakig- istorya kaniya, nag- ampo ko og 
maayo nga matandog ang iyang kasing-
kasing aron iya kong tugutan. Ang 
iyang tubag ngadto sa mga misyonaryo 
mao kini: “Elders, sa miaging unom 
ka bulan, akong nakita ang akong 
anak nga si Jorge mobangon og sayo 
matag Dominggo sa buntag, mosul- ob 
sa iyang labing nindot nga sinina, ug 
molakaw ngadto sa simbahan. Maayo 
ang akong nakita nga impluwensya sa 
Simbahan sa iyang kinabuhi.” Dayon, 
namulong kanako, gisurprisa ko niya 
sa pag- ingon, “Anak, kon ikaw ang 
mahimong responsable niini nga de-
sisyon, nan aduna kay pagtugot nako 
nga magpabunyag.” Gigakos nako 
ang akong amahan, gihagkan siya, ug 
gipasalamatan sa iyang gibuhat. Pagka-
sunod adlaw gibunyagan ko. Niadtong 
miaging semana mao ang ika- 47 nga 
anibersaryo nianang importanteng 
higayon sa akong kinabuhi.

Unsay atong mga responsibilidad 
isip mga miyembro sa Simbahan 
ni Jesukristo? Si Presidente Joseph 
Fielding Smith mipahayag niini sa 
mosunod: “Aduna kita niining duha ka 
dagkong mga responsibilidad. . . . Una, 
ang pagpaninguha sa atong kaugali-
ngong kaluwasan; ug, ikaduha, ang 

atong katungdanan ngadto sa atong 
isigka- tawo.” 2

Kini ang dagkong mga responsibi-
lidad nga gisangun sa atong Amahan 
kanato: pagtinguha sa atong kauga-
lingong kaluwasan ug sa uban, uban 
sa pagsabut nga niini nga pamahayag, 
kaluwasan mao ang pagkab- ot sa 
kinatas- ang ang- ang sa himaya nga gi-
andam sa atong Amahan alang sa Iyang 
masulundong mga anak.3 Kini nga mga 
responsibilidad nga gisalig kanato—ug 
diin kita gawasnong midawat—kina-
hanglang maoy motino sa atong mga 
prayoridad, mga tinguha, mga desisyon 
ug sa inadlaw- adlaw natong gawi.

Alang sa tawo nga nakasabut nga, 
tungod sa Pag- ula ni Jesukristo, ang 
kahimayaan tinud- anay nga mahimong 
makab- ot, ang kapakyas sa pagkab- ot 
niini maoy katumbas sa panghimaraut. 
Sa ingon, ang kaatbang sa kaluwasan 
mao ang panghimaraut, sama nga ang 
kaatbang sa kalampusan mao ang 
kapakyasan. Si Presidente Thomas S. 
Monson mitudlo kanato nga “ang mga 
tawo dili makontento og dugay sa 
pagka- ordinaryo kon ilang makita nga 
mahimo ra nilang makab- ot ang kaha-
mili.” 4 Ngano, karon nga kita makon-
tento man sa mas ubos sa kahimayaan 
kon ang kahimayaan posible?

Tuguti akong ipaambit ang upat ka 
mga baruganan nga makatabang nato 
sa pagtuman sa atong mga tinguha 
nga mahimong responsable ngadto 

sa atong Amahan sa Langit, ingon man 
molihok sumala sa Iyang gipaabut nga 
mahimo kitang sama Kaniya.

1. Pagkat- on sa Atong Katungdanan
Kon atong buhaton ang kabubut- on 

sa Dios, kon mahimo kitang respon-
sable ngadto Kaniya, kinahanglan 
sugdan nato pinaagi sa pagkat- on, pag-
sabut, pagdawat, ug pagpuyo sumala 
sa Iyang kabubut- on alang kanato. Ang 
Ginoo miingon, “Busa, karon himoa 
ang matag tawo nga makakat- on sa 
iyang katungdanan, ug sa pagbuhat sa 
buhatan diin siya natudlo, diha sa tanan 
nga kakugi.” 5 Ang tinguha sa pagbuhat 
unsa ang matarung dili igo kon dili 
nato siguroon sa pagsabut unsay gipa-
abut sa atong Amahan kanato ug gusto 
nga atong buhaton.

Diha sa istorya sa Alice in Wonder-
land, si Alice wala masayud asa nga 
dalan subayon, busa nangutana siya sa 
Cheshire Cat, “Pwede ko nimo sulti-
han asa nga dalan ang akong subayon 
gikan dinhi?”

Ang iring mitubag, “Mag- agad na 
kon asa ka gusto nga moadto.”

Miingon si Alice, “Wala koy paka-
bana kon asa.”

“Nan dili importante unsa nga 
dalan ang imong subayon,” miingon 
ang iring.6

Hinoon, nasayud kita nga ang 
dalan padulong sa “kahoy, kansang 
bunga madanihon sa paghimo sa usa 
nga malipayon” 7—“ang dalan, nga 
padulong ngadto sa kinabuhi”—hik-
tin. Magkinahanglan og paningkamot 
subay sa dalan, ug “diyutay ra ang 
nakatultol niini.” 8

Si Nephi nagtudlo kanato nga “ang 
mga pulong ni Kristo magtug- an ka-
ninyo sa tanan nga mga butang nga in-
yong buhaton.” 9 Dayon siya midugang 
nga “ang Espiritu Santo . . . mopakita 
nganha kaninyo sa tanan nga mga bu-
tang nga kinahanglan inyong buha-
ton.” 10 Sa ingon, ang mga tinubdan nga 
nagtugot kanato nga makat- on sa atong 
mga katungdanan mao ang mga pulong 
ni Kristo nga atong nadawat pinaagi sa 
karaan ug modernong mga propeta ug 
ang personal nga pinadayag nga atong 
madawat pinaagi sa Espiritu Santo.
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2. Paghimo sa Desisyon
Kon nakat- on man kita kabahin 

sa Pagpahiuli sa ebanghelyo, sa usa 
ka piho nga sugo, mga katungdanan 
kalabut sa pag- alagad sa usa ka calling, 
o sa mga pakigsaad nga atong gihimo 
sa templo, anaa ra kanato kon moli-
hok ba kita sumala niana nga bag- ong 
kahibalo. Ang matag tawo gawasnong 
mopili alang sa iyang kaugalingon 
nga mosulod sa usa ka sagradong 
pakigsaad sama sa bunyag o sa mga 
ordinansa sa templo. Tungod kay ang 
pagpanumpa normal nga kabahin sa 
relihiyusong kinabuhi sa mga tawo sa 
karaang panahon, ang karaang balaod 
nag- ingon nga “dili kamo magpa-
numpa sa akong ngalan sa bakak.” 11 
Hinoon, sa tunga- tunga sa panahon, 
ang Manluluwas mitudlo og mas taas 
nga paagi sa pagtuman sa atong mga 
pasalig sa dihang Siya miingon nga 
ang oo nagpasabut nga oo ug ang dili 
nagpasabut nga dili.12 Ang pulong sa 
tawo igo na unta sa pag- establisar sa 
iyang kamatinuoron ug pasalig ngadto 
sa lain—ug mas labi na kon kana 
nga tawo mao ang atong Amahan sa 
Langit. Ang pagtuman sa pasalig maoy 
mopakita sa kamatuoran ug kamatinu-
oron sa atong pulong.

3. Paglihok Sumala sa Nakat- unan
Human makat- on sa atong katung-

danan ug mohimo sa mga desisyon nga 
may kalabutan niana nga pagkat- on ug 
pagsabut, kinahanglan kitang molihok 
sumala niana nga pagkat- on.

Usa ka gamhanan nga ehemplo sa 
lig- ong determinasyon nga matuman 
ang Iyang pasalig sa Iyang Amahan 
makita sa kasinatian sa Manluluwas 
dihang ang tawo nga paralitiko gidala 
kaniya aron ayuhon. “Ug sa pagkakita 
ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon 
sa paralitiko, Anak, ang imong mga 
sala gipasaylo na.” 13 Nasayud kita nga 
ang Pag- ula ni Jesukristo gikinahang-
lan aron mapasaylo kita sa atong mga 
sala, apan niining hitabo sa pag- ayo 
sa paralitiko, kana nga maanindot 
nga panghitabo wala pa mahimo; 
ang Getsemani wala pa mahitabo. 
Hinoon, si Jesus wala lang mopanala-
ngin sa paralitiko aron makabarug ug 

makalakaw, apan Siya usab mipasaylo 
kaniya sa iyang mga sala, sa ingon 
naghatag og klarong timailhan nga Siya 
dili mopakyas, nga Iyang tumanon ang 
Iyang pasalig ngadto sa Iyang Amahan, 
ug nga sa Getsemani ug didto sa krus 
Iyang buhaton ang unsay Iyang gisaad 
nga buhaton.

Pig- ot ang dalan nga atong gipili 
nga subayon. Adunay mga hagit diha 
sa dalan nga magkinahanglan sa atong 
hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug sa 
atong labing maayo nga paningkamot 
nga magpabilin sa dalan ug mopada-
yon sa unahan. Kinahanglan kitang 
maghinulsol ug magmasulundon ug 
mapailubon, bisan kon wala kita maka-
sabut sa tanang kahimtang nga naglibut 
kanato. Kinahanglan kitang mopasaylo 
sa uban ug magpuyo sumala sa unsay 
atong nakat- unan ug sa mga pagpili 
nga atong gihimo.

4. Andam sa Pagdawat sa Kabubut- on  
sa Amahan

Ang pagkadisipulo wala lang nagki-
nahanglan nga kita nagkat- on sa atong 
katungdanan, naghimo og hustong mga 
desisyon, ug naglihok sumala niini, 
apan mahinungdanon usab ang pagpa-
lambo sa kaandam ug ang abilidad sa 
pagdawat sa kabubut- on sa Dios, bisan 
kon wala kini motukma sa atong mata-
rung nga mga tinguha o gusto.

Nakadayeg ko sa kinaiya sa 
sanlahon kinsa miadto sa Ginoo, 

“nangamuyo kaniya, ug sa nagluhod 
siya miingon kaniya, Kon buot ka, 
makahinlo ikaw kanako.” 14 Ang san-
lahon wala mohangyo og bisan un-
sang butang, bisan tingali matarung 
ang iyang mga tinguha; andam ra 
gyud siya sa pagdawat sa kabubut- on 
sa Ginoo.

Pipila ka tuig ang milabay usa ka 
minahal, matinud- anong magtiayon 
nga akong mga higala gipanalangi-
nan sa dugay nang gipangandoy nga 
anak nga lalaki, diin ilang giampo sa 
dugayng panahon. Kana nga pani-
malay napuno sa kalipay samtang 
ang among mga higala ug ilang anak 
nga babaye, nga bugtong anak nila 
kaniadto, nalingaw sa pakig- uban sa 
gamayng bata. Usa ka adlaw, hinoon, 
adunay wala damha nga panghitabo: 
ang gamayng bata, kinsa tres anyos pa 
nianang higayuna, kalit nga na- coma. 
Pagkasayud nako sa sitwasyon, gitaw-
gan nako ang akong higala aron mo-
padayag sa among suporta nianang 
lisud nga panahon. Apan ang iyang 
tubag usa ka leksyon ngari nako. Siya 
miingon, “Kon kabubut- on sa Ama-
han nga kuhaon siya, nan ok ra kana 
kanamo.” Ang mga pulong sa akong 
higala walay bisan gamayng timail-
han sa pagreklamo, pagsukol- sukol, 
o pagkadili kontento. Hinoon, akong 
mabati diha sa iyang mga pulong ang 
pasalamat ngadto sa Dios nga mitu-
got kanila sa pagtagamtam sa ilang 
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sa atong diosnong kinaiya. Nanghi-
naut ko nga kitang tanan mas makaila 
ug makatuman sa atong sagradong 
responsibilidad—ang mando sa atong 
Amahan—nga mopalambo sa atong 
diosnong kinaiya aron kita makalawig 
sa atong panaw nga mas malampu-
son ug makaangkon sa atong balaang 
kapalaran.

Una, ang Dios Mimando Kanato nga 
Magmabungahon

Usa ka importante nga bahin 
sa pagkamabungahon nga usahay 
nataligam- an mao ang pagpalambo sa 
gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang 
Manluluwas mitudlo:

“Ako mao ang tanum nga parras, 
kamo mao ang mga sanga: Ang maga-
pabilin kanako, kang kinsa magapabi-
lin ako, mao siya ang magapamungag 
daghan: kay gawas kanako wala gayud 
kamoy arang mahimo. . . .

“Kon kamo pabilin kanako, ug 
ang akong mga sulti pabilin kaninyo, 
pangayo kamog bisan unsa nga inyong 

Ni Elder Joseph W. Sitati
Sa Seventy

Salamat, Tabernacle Choir, nianang 
malumong pasidungog sa Manlu-
luwas sa kalibutan.

Sa adlaw nga ang Dios Amahan 
mitawag sa Iyang Bugtong Anak sa 
pagbuhat sa tawo sumala sa Ilang 
panagway ug pagkasama, Iyang 
gipanalanginan ang iyang mga anak, 
nga nag- ingon, “Pagmabungahon, ug 
pagsanay, ug pun- a ang yuta, ug pag-
baton og gahum niini, ug pagmando 
. . . ibabaw sa matag buhi nga butang 
nga naglihok diha sa yuta.” 1 Sa ingon, 
ang atong mortal nga panaw nag-
sugod uban sa balaang mando ug 
panalangin. Ang mahigugmaong 
Amahan mihatag nato sa mando ug 
sa panalangin nga magmabungahon 
ug magsanay ug magmando aron kita 
molambo ug mahimo gani nga sama 
Kaniya.

Mga kaigsoonan, karong hapuna 
mohangyo ko sa inyong pagtuo ug 
mga pag- ampo samtang mopakigba-
hin ko ninyo og pipila ka hunahuna 
bahin sa tulo ka sukaranang mga hiyas 

Pagmabungahon, 
Pagsanay, ug Pagbaton 
og Gahum sa Yuta
Ang Langitnong Amahan mimando ug mipanalangin kanato nga 
magmabungahon, magsanay, ug magbaton og gahum sa yuta aron  
kita mahisama Kaniya.

gamay nga anak bisan sa mubo lang 
nga panahon, ingon man ang iyang 
hingpit nga kaandam sa pagdawat 
sa kabubut- on sa Amahan alang 
kanila. Paglabay sa pipila ka adlaw, 
kanang gamay nga bata gikuha og 
balik ngadto sa iyang celestial nga 
mansyon.

Magpadayon kita pinaagi sa 
pagkat- on sa atong katungdanan, 
paghimo og husto nga mga desisyon, 
paglihok sumala niana nga mga de-
sisyon, ug pagdawat sa kabubut- on sa 
atong Amahan.

Mapasalamaton ug malipayon 
kaayo ko sa desisyon nga gitugot sa 
akong amahan nga akong himoon 
47 ka tuig na ang milabay. Paglabay 
sa panahon, akong nasabtan nga 
ang kondisyon nga iyang gihatag 
kanako—nga mahimong responsable 
niana nga desisyon—nagpasabut 
nga mahimong responsable ngadto 
sa akong Langitnong Amahan ug 
magtinguha sa akong kaugalingong 
kaluwasan ug sa akong isigkatawo, 
sa ingon mahimong mas sama sa 
gilauman ug gusto sa akong Amahan 
nga ako mamahimo. Niining espesyal 
nga adlaw, ako mopamatuod nga ang 
Dios nga atong Amahan ug ang Iyang 
Hinigugma nga Anak buhi. Sa panga-
lan ni Jesukristo, amen. ◼
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gusto, ug kini pagabuhaton alang 
kaninyo.

“Ang akong Amahan mapasidung-
gan sa diha nga mamunga kamog dag-
han; ug nga sa ingon pagahimatud- an 
nga kamo akong mga tinun- an.” 2

Magmabungahon kita samtang kita 
magpuyo diha kang Kristo ug samtang 
kita “[m]agdala diha [kanato] sa [Iyang] 
ngalan [ug] . . . sa pag- alagad kaniya 
ngadto sa katapusan” 3 pinaagi sa pag-
tabang sa uban nga moduol ngadto 
Kaniya.

Sa atong panahon, ang buhing mga 
propeta ug mga apostoles magpada-
yon nga mopalanog sa ilang tingog sa 
pagdapit sa usag usa nato nga hingpit 
nga maapil sa buhat sa kaluwasan 
sumala sa atong mga abilidad ug mga 
oportunidad.

Ang sinugdanan sa tubag nga ma-
kahatag og daghang bunga mao ang 
“magmaaghup ug magmapainubsanon 
sa kasingkasing.” 4 Mas hingpit kitang 
makaduol kang Kristo samtang kita 
monunot sa mga pag- aghat sa Bala-
ang Espiritu ug motuman sa tanang 
pakigsaad nga atong gihimo.5 Maka-
pangita ug makadawat kita sa gasa 
sa gugmang putli ug dunay gahum 
nga modapit sa atong pamilya, atong 
katigulangan, ug atong mga silingan 
ug mga higala nga mga miyembro ug 
dili mga miyembro nga makadawat sa 
ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang pagtrabaho diha sa diwa sa 
gugmang putli dili usa ka katungdanan 
kondili usa ka hingpit nga kalipay. Ang 
mga hagit mahimong mga oportuni-
dad sa pag- ugmad og pagtuo. Mahimo 
kitang “mga saksi sa [kaayo sa] Dios sa 
tanan nga mga panahon ug diha sa ta-
nan nga mga butang, ug diha sa tanan 
nga mga dapit nga [kita] mahimo nga 
maanaa, bisan hangtud sa kamatayon.” 6

Kitang tanan makahimo ug kina-
hanglang hingpit nga maapil sa buhat 
sa kaluwasan. Ang Manluluwas mihatag 
nato sa mosunod nga responsibilidad 
uban sa saad: “Ako mao ang nagpili 
kaninyo, ug nagtudlo kaninyo, aron 
managpanglakaw kamo ug managpa-
munga, ug magalungtad ang inyong 
bunga: aron nga pinaagi sa akong 
ngalan igahatag kaninyo sa Amahan 

ang bisan unsang butang nga inyong 
pangayoon kaniya.” 7

Ikaduha, ang Dios Mimando Kanato sa 
Pagsanay

Ang atong pisikal nga lawas usa ka 
panalangin gikan sa Dios. Ato kining 
nadawat sa katuyoan nga matuman 
ang buhat sa Langitnong Amahan “ang 
pagpahinabo sa pagka- imortal ug sa 
kinabuhi nga dayon sa tawo.” 8 Ang 
lawas mao ang paagi diin maangkon 
nato ang atong balaang potensyal.

Ang lawas makahimo sa espiritu 
nga mga anak sa Langitnong Amahan 
sa pagsinati sa kinabuhi dinhi sa yuta.9 
Ang pagbaton og anak makahatag sa 
ubang espiritu nga mga anak sa Dios sa 
oportunidad nga makatagamtam usab 
sa kinabuhi dinhi sa yuta. Ang tanang 
natawo sa mortalidad dunay oportuni-
dad nga mouswag ug mahimaya kon 
motuman sila sa mga sugo sa Dios.

Ang kaminyoon tali sa lalaki ug ba-
baye mao ang institusyon nga gi- orden 
sa Dios alang sa katumanan sa mando 
sa pagsanay. Ang relasyon sa sama nga 
sekso walay abilidad nga mosanay.

Ang legal ug pinasubay sa balaod 
nga kaminyoon nga na- sealed sa 
templo ug diin ang mga pakigsaad sa 

sealing gitahud makahatag sa ginika-
nan ug sa ilang mga anak sa opor-
tunidad alang sa labing nindot nga 
kasinatian sa gugma ug pagpangandam 
alang sa mabungahong kinabuhi. Nag-
tanyag kini nila sa ideyal nga kahim-
tang diin sila makatuman sa ilang mga 
pakigsaad ngadto sa Dios.

Tungod sa Iyang gugma alang nato, 
gitakda sa Langitnong Amahan nga ang 
tanan Niyang matinud- anong mga anak 
nga wala o dili makatagamtam sa mga 
panalangin sa pakigsaad sa kaminyoon 
ug mga anak o sa kahingpitan niadtong 
mga panalangin tungod sa mga rason 
nga dili nila sayop, sa kaugalingong 
panahon sa Ginoo, sila makatagamtam 
niining mga panalangin.10

Ang buhing mga propeta ug mga 
apostoles mitambag sa tanan nga 
dunay oportunidad nga mosulod sa 
pakigsaad sa mahangturong kamin-
yoon nga mopadayon diha sa kaalam 
ug pagtuo. Kinahanglang dili nato 
langayon kanang sagradong adlaw 
tungod sa kalibutanong mga tinguha 
o magpaabut sa tukma nga kauban sa 
lebel nga walay mahimong kwalipika-
dong kandidato.

Ang saad sa tanang na- sealed 
diha sa pakigsaad sa mahangturong 
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kaminyoon ug kinsa magmabungahon 
pinaagi sa pagtuman sa ilang mga 
pakigsaad mao nga ang kaaway dili 
gayud makabaton og gahum sa pagpa-
huyang sa pundasyon sa ilang mahang-
turong panag- uban.

Ikatulo, ang Dios Mimando Kanato sa 
Pagbaton og Gahum sa Yuta

Ang pagbaton og gahum sa yuta 
ug pagmando sa tanang butang nga 
naglihok mao ang pagkontrol nii-
ning mga butang aron matuman niini 
ang kabubut- on sa Dios 11 samtang 
nagsunod kini sa katuyoan sa Iyang 
mga anak. Ang pagbaton og gahum 
naglakip sa pagkontrol sa atong kau-
galingong lawas.12 Kini wala maglakip 
sa pagkabiktima nga walay mahimo 
niining mga butang o mogamit niini 
nga supak sa kabubut- on sa Dios.13

Ang pagpalambo sa abilidad sa 
pagbaton og gahum sa mga butang 
sa yuta magsugod sa mapaubsanong 
pag- ila sa atong tawhanong kahuyang 
ug sa gahum nga magamit nato pinaagi 
ni Kristo ug sa Iyang Pag- ula. Kay “si 
Kristo miingon: Kon kamo adunay 
hugot nga pagtuo kanako kamo maka-
baton sa gahum sa pagbuhat sa bisan 
unsa nga butang nga maayo ngari ka-
nako.” 14 Kini nga gahum magamit nato 
kon kita mopili sa pagbuhat sa pagsu-
nod sa Iyang mga sugo. Atong madu-
gangan ang atong abilidad pinaagi sa 
pagtinguha sa mga gasa sa Espiritu ug 
sa pagpalambo sa atong mga talento.

Natawo ug nagdako ko sa lisud nga 
kahimtang nga komon sa daghang 
pamilya sa Africa. Naangkon nako 
ang abilidad sa pagbuntog niadtong 
mga kahimtang pinaagi sa pagtinguha 

ug pag- angkon og edukasyon, uban 
sa tabang sa akong ginikanan. Ang 
pagpalambo og panglantaw sa unsay 
makab- ot nako importante sa akong 
pag- uswag. Wala madugay, isip batan- 
ong magtiayon, ang akong asawa, si 
Gladys, ug ako nakakaplag sa gipahiuli 
nga ebanghelyo, nga padayong nagpa-
nalangin sa among kinabuhi og espiri-
tuhanong giya. Sama sa tanang pamilya, 
duna kami mga pagsulay ug mga hagit. 
Apan sa among pagdangup sa Ginoo 
alang sa tabang, nakaplagan namo ang 
mga tubag nga nagdala og kalinaw ug 
kahupayan, ug wala mi mobati nga 
nabug- atan niining mga butanga.

Ang mga hagit nga gisagubang sa 
tawhanong katilingban karon, lakip na 
ang imoralidad, pornograpiya, arma-
dong panagbangi, polusyon, pag- abuso 
sa drugas, ug kakabus, midagsang 
tungod kay daghan sa kalibutan gawas-
nong mipili “sa kabubut- on sa yawa 
ug sa pagkatawhanon” 15 imbis nga sa 
kabubut- on sa Dios. “Sila wala mangita 

sa Ginoo sa pagpahimutang sa iyang 
pagkamatarung, apan ang matag tawo 
naglakaw diha sa iyang kaugalingon 
nga paagi, ug sama sa hulagway sa 
iyang kaugalingon nga dios, kansang 
hulagway sama sa kalibutan.” 16

Hinoon, ang Dios nagdapit sa tanan 
Niyang mga anak sa pagbaton sa Iyang 
tabang sa pagbuntog ug paglahutay sa 
mga hagit niini nga kinabuhi uban niini 
nga mga pulong:

“Ako mao ang Dios; Ako mibuhat sa 
kalibutan, ug sa mga tawo sa wala pa 
sila diha sa unod.

“. . . Kon ikaw moduol ngari ka-
nako, ug maminaw sa akong tingog, ug 
motuo, ug mohinulsol sa imong tanan 
nga mga kalapasan, ug mopabunyag, 
gani sa tubig, diha sa ngalan sa akong 
Bugtong Anak, . . . ikaw makadawat sa 
Espiritu Santo, mangayo sa tanan nga 
mga butang diha sa iyang ngalan, ug 
bisan unsa ang imong pangayoon, kini 
ihatag kanimo.” 17

Ang matinud- anong mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw nga nakasabut sa 
ilang balaang potensyal ug misalig sa 
tibuok kasingkasing sa gahum nga ma-
gamit pinaagi sa Pag- ula ni Ginoong  
Jesukristo malig- on diha sa ilang na-
tural nga kahuyang ug “makahimo sa 
tanan nga mga butang.” 18 Makabuntog 
sila sa mga pagdani sa yawa nga mibu-
tang sa daghan ubos sa pagkaulipon 
ngadto sa kaaway. Si Pablo mitudlo:

“Ang Dios kasaligan, [ug] dili niya 
itugot kamo nga pagapanulayon sa 
labaw sa inyong kaarangan; apan uban 



129MAYO 2015

Sa pagtapos sa matag semana, ang 
akong mga kamot manakit sa pabalik- 
balik nga pagnusnus niini og sabon, 
tubig, ug gahi nga brush. Nagkina-
hanglan usab ko og pahulay gikan sa 
kabug- at sa lisud nga propesyon. Ang 
Dominggo naghatag sa gikinahanglan 
kaayo nga pahulay.

Unsay gipasabut sa Manluluwas sa 
dihang miingon Siya nga “ang adlaw 
nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, 
dili ang tawo alang sa adlaw nga igpa-
pahulay”? 2 Nagtuo ko nga gusto Niyang 
atong masabtan nga ang Igpapahulay 
maoy Iyang gasa kanato, naghatag og 
tinuod nga pahulay gikan sa kalisud sa 
matag adlaw nga kinabuhi ug oportu-
nidad alang sa espiritwal ug pisikal nga 
pagbag- o. Ang Dios mihatag kanato 
niining espesyal nga adlaw, dili para 
malingaw o maghago apan aron mopa-
hulay gikan sa katungdanan, uban sa 
pisikal ug espiritwal nga pagpahulay.

Sa Hebreohanon, ang pulong nga 
Igpapahulay nagpasabut og “kapahu-
layan.” Ang tumong sa Igpapahulay 
nagsugod niadtong Paglalang sa kalibu-
tan, dihang human sa unom ka adlaw 
nga pagtrabaho ang Ginoo mipahulay 
gikan sa buhat sa paglalang.3 Sa dihang 

Ni Elder Russell M. Nelson
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Minahal kong kaigsoonan, ta-
lagsaon kining duha ka adlaw 
nga komperensya. Nabayaw 

kita sa makadasig nga musika ug ma-
tahum nga mga pag- ampo. Ang atong 
mga espiritu nalig- on sa mga mensahe 
sa kahayag ug kamatuoran. Niining 
Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw, 
nagkahiusa ug matinud-anon na usab 
kitang nagpasalamat sa Dios alang sa 
propeta!

Ang pangutana sa matag usa kanato 
mao kini: tungod sa akong nadungog 
ug nabati niining komperensya, unsaon 
nako sa pag- usab? Bisan unsa pay 
inyong tubag, dapiton ko kamo sa pag-
susi usab sa inyong mga pagbati ug sa 
inyong kinaiya, mahitungod sa adlaw 
nga Igpapahulay.

Giganahan ko sa mga pulong ni 
Isaias, kinsa mitawag sa adlaw nga 
Igpapahulay nga “usa ka kahimut- an.” 1 
Apan naghunahuna ko, ang Igpapahu-
lay makahimuot ba gayud kaninyo ug 
kanako?

Una akong nahimuot sa Igpapa-
hulay daghang tuig na ang milabay sa 
dihang, isip busy nga surgeon, ako na-
sayud nga ang Igpapahulay nahimong 
adlaw alang sa pag- ayo sa kaugalingon. 

Ang Igpapahulay usa  
ka Kahimut- an
Unsaon ninyo pagsiguro nga ang inyong kinaiya sa Igpapahulay 
mopadulong sa kalipay ug kamaya?

sa pagpanulay siya magatagana usab 
ug lutsanan sa paglikay, aron kamo 
makahimo sa pag- antus niini.” 19

“Kay maingon nga siya gayud na-
kaantus man sa diha nga gitintal siya, 
nan, makahimo siya sa pagtabang 
kanila nga mga ginatintal.” 20

Ang Langitnong Amahan mimando 
ug mipanalangin kanato nga magma-
bungahon, magsanay, ug magbaton og 
gahum sa yuta aron kita mahisama Ka-
niya. Iyang giandam ang tabang aron 
ang matag usa kanato, molambo gayud 
nga mahisama Kaniya, sumala sa atong 
indibidwal nga pagpili. Nanghinaut 
ko nga kitang tanan magpakabuhi sa 
ingon nga paagi nga kita magiyahan sa 
panglantaw sa atong diosnong kinaiya, 
makaangkon sa tanan natong balaang 
mga pribilehiyo, ug makatuman sa 
atong balaang kapalaran.

Ako mopamatuod sa buhing ka-
matuoran bahin sa Dios nga Amahan 
ug sa Iyang Hinigugmang Anak, ang 
atong Manluluwas nga si Jesukristo; 
bahin sa Iyang mahimayaong plano 
sa kalipay; ug sa mga yawe nga Iyang 
gitugyan sa buhing propeta sa yuta 
karon, nga mao si Thomas S. Monson, 
kinsa atong gihigugma ug gipaluyo-
han. Ako nag- ampo nga kita maka-
baton sa gahum sa pagtagamtam sa 
kahingpitan sa Iyang mga panalangin 
sa pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
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gipadayag Niya ang Napulo ka mga 
Sugo ngadto ni Moises, ang Dios mi-
sugo nga “hinumduman mo ang adlaw 
nga igpapahulay, aron sa pagbalaan 
niini.” 4 Wala madugay, ang Igpapahulay 
gisunod isip pahinumdom sa kaluwa-
san sa Israel gikan sa pagkaulipon sa 
Ehipto.5 Tingali labing importante, ang 
Igpapahulay gihatag isip malungtarong 
pakigsaad, makanunayong pahinum-
dom nga ang Ginoo mobalaan sa Iyang 
mga katawhan.6

Dugang pa, kita karon moambit sa 
sakrament sa adlaw nga Igpapahu-
lay agi og paghandum sa Pag- ula ni 
Jesukristo.7 Usab, kita nakigsaad nga 
andam kitang modala diha kanato sa 
Iyang balaan nga ngalan.8

Ang Manluluwas mipaila sa iyang 
Kaugalingon isip Ginoo sa Igpapahu-
lay.9 Kini ang Iyang adlaw! Balik- balik, 
Siya mihangyo kanato sa pagtuman sa 
Igpapahulay 10 o sa pagbalaan sa adlaw 
nga Igpapahulay.11 Ubos kita sa pakig-
saad sa pagbuhat sa ingon.

Unsaon nato sa pagbalaan ang 
adlaw nga Igpapahulay? Niadtong 
mas batan- on pa ko, gitun- an nako 
ang lista nga gibuhat sa ubang tawo 
sa mga butang nga buhaton ug mga 

butang nga dili buhaton sa Igpapahu-
lay. Ulahi na nakong nasayran gikan sa 
mga kasulatan nga ang akong binuha-
tan ug kinaiya panahon sa Igpapahu-
lay maoy usa ka timailhan tali kanako 
ug sa akong Langitnong Amahan.12 
Ubos nianang pagsabut, wala na ko 
magkinahanglan og listahan sa angay 
buhaton ug dili buhaton. Kon kina-
hanglan nakong modesisyon nga 
ang usa ka kalihokan angay ba o dili 

angay alang sa Igpapahulay, mangu-
tana lang ko sa akong kaugalingon, 
“Unsa man nga timailhan ang gusto 
nakong ihatag ngadto sa Dios?” Kana 
nga pangutana nakapaklaro kaayo 
sa akong mga pagpili sa adlaw nga 
Igpapahulay.

Bisan kon ang doktrina kalabut sa 
adlaw nga Igpapahulay nagsugod sa 
karaang panahon, gibag- o kini niining 
ulahing mga adlaw isip kabahin sa 
bag- o nga pakigsaad nga adunay 
saad. Paminaw sa gahum niining bala-
anong sugo:

“Nga kamo mahimo unta nga labaw 
nga moamping sa inyong mga kau-
galingon nga walay buling gikan sa 
kalibutan, ug kamo moadto sa balay 
alampoanan ug mohalad sa inyong 
mga sakramento diha sa akong balaan 
nga adlaw;

“Kay sa pagkatinuod kini mao ang 
adlaw nga gitudlo ngadto kaninyo 
sa pagpahulay gikan sa inyong mga 
kahago, ug mohatag og mga paghalad 
sa inyong mga pag- ampo ngadto sa 
Labing Halangdon. . . .

“Ug niini nga adlaw . . . ang in-
yong pagkaon andamon uban sa usa 
ka katuyoan sa kasingkasing aron 
ang inyong pagpuasa mahimo nga 
hingpit, . . . nga ang inyong kalipay 
mapuno. . . .

“Ug tungod kay kamo nagbuhat 
niini nga mga butang uban sa pagpa-
salamat, uban sa malipayon nga mga 
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kasingkasing ug mga panagway, . . . 
ang kahingpitan sa yuta mainyo.” 13

Hunahunaa ang gidak- on niana nga 
pamahayag! Ang kahingpitan sa yuta 
gisaad niadtong magbalaan sa adlawng 
Igpapahulay.14 Dili ikatingala nga si 
Isaias mitawag sa Igpapahulay nga  
“usa ka kahimut- an.”

Unsaon ninyo pagsiguro nga ang 
inyong kinaiya sa Igpapahulay mopa-
dulong sa kalipay ug kamaya? Agig du-
gang sa inyong pag- adto sa simbahan, 
pag- ambit sa sakrament, ug pagmaku-
gihon sa inyong tawag nga moserbisyo, 
unsa pa ang ubang kalihokan nga 
makatabang aron ang Igpapahulay ma-
kahimuot kaninyo? Unsa nga timailhan 
ang inyong ihatag sa Ginoo sa pagpa-
kita sa inyong gugma alang Kaniya?

Ang Igpapahulay naghatag og 
talagsaong oportunidad sa paglig- on 
sa mga relasyon sa pamilya. Total, ang 
Dios gusto sa matag usa kanato, isip 
Iyang mga anak, nga makabalik ngadto 
Kaniya isip natugahan nga mga Santos, 
na- sealed sa templo isip mga pamilya, 
ngadto sa atong mga katigulangan, ug 
sa atong kaliwatan.15

Makahimut- an nato ang Igpapahu-
lay kon atong itudlo ang ebanghelyo 
ngadto sa atong mga anak. Ang atong 
responsibilidad isip mga ginikanan 
klaro kaayo. Ang Ginoo miingon, 
“Tungod kay ang mga ginikanan 
adunay mga anak diha sa Zion . . . nga 
wala magtudlo kanila sa pagsabut sa 
doktrina sa paghinulsol, hugot nga 
pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi 
nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa 
Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong 
sa mga kamot, kon walo ka tuig ang 
panuigon, ang sala anaa diha sa mga 
ulo sa mga ginikanan.” 16

Mga tuig na ang milabay ang Unang 
Kapangulohan mihatag og gibug- aton 
sa kaimportante sa de- kalidad nga 
panahon sa pamilya. Sila misulat:

“Nanawagan kami sa mga ginikanan 
sa paggahin sa ilang pinakamaayong 
paningkamot sa pagtudlo ug pagma-
tuto sa ilang mga anak diha sa mga 
baruganan sa ebanghelyo nga maoy 
magpabilin kanila nga duol sa Simba-
han. Ang panimalay mao ang basihan 
sa usa ka matarung nga kinabuhi, ug 

walay laing himan ang makahulip 
sa dapit niini o makatuman sa im-
portanting mga gamit niini sa pag-
padayon niining hinatag sa Dios nga 
responsibilidad.

“Motambag kami sa mga ginikanan 
ug mga anak sa paghatag sa pinaka-
taas nga prayoridad sa pag- ampo sa 
pamilya, family home evening, pagtuon 
sa ebanghelyo ug panudlo, ug maayo 
nga mga kalingawan sa pamilya. Bisan 
unsa ka takus ug angay ang ubang 
mga buluhaton o mga kalihokan, kini 
kinahanglang dili tugutan sa pagkuha 
sa balaang hinatag nga responsibilidad 
nga ang mga ginikanan ug mga pa-
milya lamang ang igong makabuhat.” 17

Kon mamalandong ko niining tam-
bag, hapit ko manghinaut nga mobalik 
ko sa pagka- batan- ong amahan. Karon 
ang mga ginikanan dunay talagsaong 
mga kapanguhaan sa pagtabang nila sa 
paghimo sa panahon sa pamilya nga 
mas makahuluganon, sa Igpapahulay 
ug bisan sa ubang mga adlaw. Anaa 
nila ang LDS. org, Mormon. org, ang 
mga Bible video, ang Mormon Chan-
nel, ang Media Library, ang Friend, ang 
New Era, ang Ensign, ang Liahona, ug 
daghan—mas daghan pa. Kining mga 
kapanguhaan makatabang kaayo sa 
mga ginikanan sa pagbuhat sa ilang 
sagrado nga katungdanan sa pagtudlo 
sa ilang mga anak. Walay laing buhat 
nga mas importante kay sa matarung, 
mainampingong pagkaginikanan!

Samtang magtudlo kamo sa ebang-
helyo, makakat- on kamo og dugang. 

Kini ang pamaagi sa Ginoo sa pagta-
bang kaninyo nga makasabut sa Iyang 
ebanghelyo. Miingon siya:

“Ako mohatag nganha kaninyo og 
usa ka sugo nga kamo motudlo sa usag 
usa sa doktrina sa gingharian.

“Pagtudlo kamo nga makugi-
hon . . . , aron kamo matudloan nga 
labaw sa hingpit . . . diha sa doktrina, 
diha sa balaod sa ebanghelyo, diha sa 
tanan nga mga butang mahitungod 
ngadto sa gingharian sa Dios.” 18

Ang ingon nga pagtuon sa ebang-
helyo naghimo sa Igpapahulay nga 
ikahimuot. Kining saad anaa bisan 
unsay gidak- on sa pamilya, komposis-
yon, o dapit.

Agi og dugang sa panahon uban sa 
pamilya, makasinati kamo og tinuod 
nga kahimuot sa Igpapahulay gikan 
sa buhat sa family history. Ang pagpa-
ngita ug pagkakaplag og mga sakop 
sa pamilya kinsa nag- una kaninyo 
dinhi sa yuta—kadtong walay kahiga-
yunan nga makadawat sa ebanghelyo 
samtang ania dinhi—makahatag og 
dakong kalipay.

Ako nakakita niini mismo. Pipila ka 
tuig ang milabay, ang akong minahal 
nga asawa nga si Wendy determinado 
sa pagkat- on unsaon sa pagsiksik sa 
family history. Hinay ang iyang pag- 
uswag sa sinugdanan, apan anam- 
anam niyang nakat- unan unsa ka 
sayon ang pagbuhat niining sagrado 
nga buhat. Ug nakita ko siya nga mas 
malipayon. Kamo usab dili kinahang-
lang mopanaw ngadto sa ubang mga 
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nasud o gani sa sentro sa family history. 
Diha sa panimalay, gamit ang computer 
o mobile device, kamo makaila sa mga 
kalag kinsa nangandoy sa ilang mga 
ordinansa. Himoa ang Igpapahulay nga 
makahimuot pinaagi sa pagpangita sa 
inyong mga katigulangan ug himoon 
silang gawasnon gikan sa bilanggoan 
sa espiritu! 19

Himoa ang Igpapahulay nga maka-
himuot pinaagi sa pagserbisyo ngadto 
sa uban, ilabi na niadtong dili maayo 
ang gibati o kadtong nag- inusara o na-
nginahanglan.20 Ang pagbayaw sa ilang 
mga espiritu mobayaw usab sa inyoha.

Sa dihang gihulagway ni Isaias ang 
Igpapahulay isip “usa ka kahimut- an,” 
mitudlo usab siya kanato unsaon sa 
paghimo niini nga makahimuot. Mii-
ngon siya:

“Kong ilikay mo . . . sa pagbuhat sa 
imong kalipayan sa akong adlaw nga 
balaan; ug sa pagtawag sa adlaw nga 
igpapahulay nga usa ka kahimut- an, 
. . . ug mopasidungog ka [sa Ginoo], 
nga walay pagbuhat sa imong kauga-
lingon nga mga paagi, ni mangita sa 
imong kaugalingon nga kalipayan, ni 
magasulti sa imong kaugalingon nga 
mga pulong:

“Unya ikaw magakalipay sa imong 
kaugalingon diha sa Ginoo.” 21

Ang dili pagtinguha sa inyong “ka-
ugalingon nga kalipayan” sa Igpapa-
hulay nagkinahanglan og disiplina sa 
kaugalingon. Mahimong ihikaw ninyo 

sa inyong kaugalingon ang unsay 
inyong ganahan. Kon mopili kamo nga 
malipay ang inyong kaugalingon diha 
sa Ginoo, dili kamo motratar niini sama 
sa ordinaryong adlaw. Ang naandan 
ug lingaw- lingaw nga mga kalihokan 
mahimong buhaton sa laing higayon.

Hunahunaa kini: Sa pagbayad sa 
ikapulo, atong giuli ang ikanapulo nga 
bahin sa atong paglambo ngadto sa 
Ginoo. Sa pagbalaan sa Igpapahulay, 
atong gigahin ang usa sa pito ka adlaw 
isip Iya. Mao nga pribilehiyo nato nga 
mopahinungod og kwarta ug panahon 
ngadto Kaniya nga mipahulam kanato 
og kinabuhi matag adlaw.22

Ang hugot nga pagtuo sa Dios  
makamugna og gugma alang sa 
Igpapahulay; ang hugot nga pagtuo 
diha sa Igpapahulay makamugna og 
gugma alang sa Dios. Ang sagrado 
nga Igpapahulay sa tinud- anay usa  
ka kahimut- an.

Karon, sa pagtapos niining kompe-
rensya, nasayud kita nga bisan asa kita 
magpuyo kita mahimong mga ehemplo 
sa mga tumutuo diha sa atong mga 
pamilya, mga silingan, ug mga higala.23 
Ang tinuod nga mga tumutuo moba-
laan sa adlawng Igpapahulay.

Akong tapuson uban sa pangamuyo 
ni Moroni, samtang iyang gitiwas ang 
Basahon ni Mormon. Siya misulat, 
“Duol ngadto kang Kristo, ug pag-
hingpit diha kaniya, ug ilimud ang 
inyong mga kaugalingon sa tanan nga 

dili diosnon; ug kon kamo molimud 
sa inyong mga kaugalingon sa tanan 
nga dili diosnon, ug mohigugma sa 
Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, 
hunahuna ug kusog, niana . . . kamo 
pagasantoson diha ni Kristo.” 24

Uban sa gugma sa akong kasingka-
sing, ibilin ko kini kaninyo ingon nga 
akong pag- ampo, pagpamatuod, ug 
panalangin sa sagrado nga pangalan  
ni Jesukristo, amen. ◼
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Mamumulong Istorya
Neil L. Andersen (119) Si Thomas S. Monson nga kanhi Elder pa naghisgot kang Neil L. Andersen nga ang Ginoo moabli sa mga pultahan ug mopahigayon og mga milagro. Ang 

pagtuo sa usa ka magtiayon sa Thailand nagpabiling lig- on sa dihang ang bana naparalisar. Human nga nagkahimamat sa Ivory Coast, duha ka magtiayon nga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw mitukod sa gingharian sa Dios didto.

Wilford W. Andersen (54) Usa ka Native American nagsulti sa doktor nga mahimo niyang tudluan ang doktor unsaon pagsayaw apan siya kinahanglang maminaw sa musika.
David A. Bednar (46) Isip batang lalaki, si David A. Bednar nahadlok nga siya mapriso human iyang nabuak ang bintana sa usa ka tindahan.
Linda K. Burton (29) Usa ka amahan nagsulti sa iyang mga anak nga sila luwas kon sila magpabilin sa sulod sa pisi nga koral libut sa ilang nataran. Ang Ginoo naggiya sa usa  

ka sister uban sa iyang bana sa paghimo og panimalay diin anaa ang Espiritu.
Gérald Caussé (98) Human makapuyo og 22 ka tuig sa Paris, ang pamilyang Caussé nakaamgo nga wala pa gyud sila makabisita sa Eiffel Tower. Tulo ka mga lalaki nga taga- 

Africa naglakaw og sobra sa 300 ka milya (480 km) aron motambong og komperensya sa district, mobayad sa ikapulo, ug mokuha og mga kopya sa Basahon ni 
Mormon.

D. Todd Christofferson (50) Si D. Todd Christofferson nag- awhag ug nag- ampo para sa usa ka babaye kinsa mibati nga dili angay isip inahan.
L. Whitney Clayton (36) Ang siyete anyos nga batang babaye kinsa bugtong buhi sa pagkahagsa sa eroplano nagkapandol- pandol padulong sa kahayag sa layo hangtud siya naluwas.
Quentin L. Cook (62) Ang uyuan ni Quentin L. Cook namatay atol sa gubat panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Usa ka miyembro sa Simbahan nga Samoan nagtinguha sa 

pag- ampo kabahin sa iyang sakit, nagpatan- aw sa doktor aron masayran unsay problema.
Cheryl A. Esplin (8) Si Cheryl A. Esplin nagtambong og miting diin ang mga sister nakakat- on nga ang kamatuoran ug ang Espiritu Santo naghatag sa ilang panimalay ug pamilya 

og gahum sa pagbuntog sa dautan. Ang igsoong babaye sa apohan sa tuhod ni Cheryl A. Esplin nakadawat og dakong impresyon sa pagpakigbahin sa iyang 
pagpamatuod.

Henry B. Eyring (17) Ang Espiritu Santo naghupay ug naglig- on sa masulub- ong ginikanan sa batang lalaki nga namatay sa aksidente.
(22) Si Henry B. Eyring mibati nga napanalanginan nga ang iyang halad sa puasa nakatabang sa mga Santos sa Vanuatu nga nagun- ob tungod sa dakong unos. 
Usa ka sister nagpasalamat sa mga halad sa puasa nga nakatabang niya ug ubang mga miyembro sa Simbahan panahon sa sibil nga gubat sa Sierra Leone.
(84) Samtang ang 13 anyos nga si Henry B. Eyring nangolekta og mga halad sa puasa, usa ka tawo miabug kaniya palayo. Si Henry B. Eyring nadasig sa pagpana-
langin sa samdan nga bata nga mabuhi. Ang Espiritu Santo nagdasig sa himatyon nga tawo nga mobuhat sa iyang calling ug mobati sa bug- at nga palas- unon sa 
iyang bishop.

Larry M. Gibson (77) Ang amahan ni Larry M. Gibson naghatag kaniya og silver dollar aron sa pagpahinumdom kaniya sa iyang mahangturong kapaingnan [destiny]. Si Larry M. 
Gibson naglakaw og 50 ka milya (80 km) sulod sa 19 ka oras uban sa iyang mga anak.

Jeffrey R. Holland (104) Usa ka batan- ong lalaki miluwas sa iyang magulang nga hapit mahulog sa pangpang pinaagi sa pagkupot sa iyang mga kamot ug gibira siya aron maluwas.
Thomas S. Monson (88) Isip deacon, si Thomas S. Monson mibati nga napanalanginan kon iyang ipaambit ang sakrament ngadto sa masakiton nga tawo. Si Thomas S. Monson naka-

palambo og gugma sa Basahon ni Mormon human og bisita sa lubnganan ni Martin Harris. Samtang naa pa sa navy, si Thomas S. Monson mihatag og panalangin 
sa priesthood ngadto sa usa ka higala, kinsa naayo.
(91) Human mag- ampo sa templo kabahin sa pagbalik sa iyang misyon, usa ka batan- ong lalaki nakadawat og kasiguroan gikan sa usa ka returned missionary 
kinsa nagserbisyo sa samang misyon.

Brent H. Nielson (101) Si Brent H. Nielson ug mga sakop sa iyang pamilya mapailubong nahigugma sa dili kaayo aktibo nga sakop sa pamilya pabalik sa Simbahan.
Bonnie L. Oscarson (14) Usa ka batan- ong babaye sa Italy niadtong 1850 miatubang sa mangungubot. Ang anak nga babaye ni Bonnie L. Oscarson midepensa sa pagkainahan didto 

sa eskwelahan sa iyang anak.
Boyd K. Packer (26) Si Boyd K. Packer nagpaabut sa gawas sa klasehanan sa iyang umaabut nga asawa, si Donna Smith, aron hatagan siya og biskwit ug halok.
Kevin W. Pearson (114) Si Presidente Heber J. Grant nag- ampo nga siya magpabiling matinud- anon hangtud sa katapusan. Si Kevin W. Pearson miundang sa trabaho aron dawaton 

ang tawag isip presidente sa misyon.
Rafael E. Pino (117) Ang mga anak ni Rafael E. Pino nakakat- on sa pagdayeg sa panglantaw gikan sa programa sa telebisyon ug jigsaw puzzle. Usa ka batang lalaki nangutana 

ni Michelangelo kon giunsa niya pagkahibalo nga ang panagway ni David anaa sa bloke sa marmol.
Dale G. Renlund (56) Usa ka inahan sa South Africa nagtudlo sa iyang anak nga babaye kabahin sa pagkamatugtanon [tolerance]. Usa ka misyonaryo nakadawat og impresyon  

nga nakatabang niya nga magmapailubon ngadto sa iyang kompanyon.
Michael T. Ringwood (59) Si Michael T. Ringwood nakakat- on sa iyang misyon ug sa seminary nga ang pinakaimportante nga serbisyo mao kadtong giila sa Dios.
Ulisses Soares (70) Usa ka deacon mipasidaan sa iyang mga kaklase kabahin sa pornograpiya. Si Ulisses Soares nakakat- on sa iyang misyon nga ang dautan dili makababag sa 

gahum sa pagpamatuod sa disipulo.
Joseph W. Sitati (126) Si Joseph W. Sitati mipalambo sa iyang kaugalingon gikan sa medyo lisud nga kahimtang pinaagi sa pag- angkon og maayong edukasyon.
Carole M. Stephens (11) Si Carole M. Stephens mibisita sa usa ka sister nga Native American sa Arizona, USA, kinsa nagkonsiderar sa iyang kaugalingong nga apohan sa tanan.
Dieter F. Uchtdorf (80) Usa ka gobernador sa Russia nagpundok og mga mag- uuma ug pekeng mga tindahan aron dayegon sa nagbisita nga mga ambasador. Ang mga lider sa stake 

naghan- ay og mga tumong nga nagtutok sa ilang pagpangalagad.
Rosemary M. Wixom (93) Nabag- o ang pagtuo sa dili kaayo aktibo nga sister human sa iyang pagtuon sa ebanghelyo, pagbasa sa Basahon ni Mormon, ug pagdawat og suporta gikan 

sa pamilya ug mga miyembro sa ward.
Jorge F. Zeballos (123) Ang amahan sa 12 anyos nga si Jorge F. Zeballos nagtugot kaniya nga magpamiyembro sa Simbahan. Usa ka matinud- anong magtiayon midawat sa 

kabubut- on sa Langitnong Amahan sa dihang namatay ilang anak.

Indeks sa mga Istorya sa Komperensya

Ang mosunod nga lista sa pinili nga mga kasinatian nga may kalabutan sa kinatibuk- ang komperensya nga magamit sa personal  
nga pagtuon, family home evening, ug ubang pagtudlo. Ang numero nagpasabut sa unang pahina sa pakigpulong.
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Para sa mga Bata
• Si Elder David A. Bednar sa Korum 

sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mipakigbahin sa istorya nga nahad-
lok human wala niya tuyoa nga ma-
kabuak sa bintana sa tindahan duol 
sa iyang balay (pahina 46). Dayon 
siya mitudlo nga kon kita modangop 
kang Jesukristo ug mosunod Kaniya, 
kita mobati og kalinaw imbis kahad-
lok. Unsay inyong buhaton kada ad-
law aron pagtabang sa inyong mga 
anak nga modangop sa Manluluwas? 
Unsaon ninyo pagtudlo kanila nga 
magpadayon sa unahan kang Kristo 
bisan sa panahon sa kalisud?

• Si Sister Linda K. Burton, kinatibuk- 
ang presidente sa Relief Society, 
naghisgot sa usa ka pamilya nga mi-
balhin og bag- ong balay nga walay 
koral ang nataran (pahina 29). Ang 

amahan mimarka sa mga utlanan sa 
nataran gamit ang pisi ug giingnan 
iyang mga anak nga sila luwas kon 
sila magpabiling anaa sulod sa linya. 
Ang mga bata misunod, bisan sa di-
hang ang bola miuntol lapas sa pisi. 
Unsaon sa mga ginikanan pagta-
bang sa ilang mga anak nga malu-
was? Unsa nga mga panalangin ang 
maangkon gumikan sa pagsunod sa 
atong mga ginikanan? Unsa nga mga 
utlanan nga gihatag sa Langitnong 
Amahan ngari kanato?

• Si Bishop Gérald Caussé, Unang 
Magtatambag sa Presiding Bishopric, 
naghisgot sa tulo ka lalaki sa Africa 
kinsa naglakaw og duha ka semana 
sa lapukong mga agianan aron mo-
tambong og miting sa district (pahina 
98)! Sila nagpabilin og usa ka semana 
aron sila makaambit sa sakrament 

sa dili pa sila mouli. Dayon ilang 
gilukdo ang mga kahon nga puno sa 
mga kopya sa Basahon ni Mormon 
aron ilang mahatag sa mga tawo sa 
ilang balangay. Naghunahuna ba 
kamo nga ang ebanghelyo talagsaon 
nga butang? Unsa nga mga sakripisyo 
ang andam ninyong buhaton aron 
ikinabuhi ang ebanghelyo?

Para sa mga Kabatan- onan
• Daghang mga pakigpulong niining 

komperensya naghatag og gibug- 
aton sa kaimportante sa pamilya 
ug sa panimalay. Sama panang-
lit, si Sister Bonnie L. Oscarson, 
kinatibuk- ang presidente sa Young 
Women, naghangyo sa mga miyem-
bro sa Simbahan nga “panalipdan 
ang panimalay isip usa ka dapit 
nga ikaduha lamang sa templo sa 
pagkabalaan” (pahina 14). Unsa ang 
inyong mahimo aron sa pagpanali-
pod sa panimalay? Unsa ang inyong 
matabang aron mahimong sagrado 
nga dapit inyong panimalay?

• Si Elder Russell M. Nelson sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitudlo nga ang atong kinaiya ug 
pamatasan sa Igpapahulay usa ka 
timaan tali sa Langitnong Amahan 
ug kanato (pahina 129). Samtang 
inyong basahon ang pakigpulong 
ni Elder Nelson, kamo maghuna-
huna sa umaabut nga Dominggo ug 
mangutana, “Unsa nga timaan ang 
akong ihatag ngadto sa Dios?”

• Si Elder Ulisses Soares sa Seventy 
naghisgot kabahin sa deacon kinsa 
misunod sa ehemplo ni Kapitan 
Moroni (pahina 70). Sa dihang siya 
nakakita sa pipila niya ka kaklase nga 
nagtan- aw og pornograpiya sa ilang 
cell phone, siya miingon kanila nga 
sayop ang ilang gibuhat ug kina-
hanglang hunungon kini nila. Usa ka 
higala ang mihunong. Unsaon nato 
nga makadawat og kalig- on sa pagpili 
sa husto? Unsaon nato pagkasayud 
unsay luwas nga atong kalingawan?

• Ang elektronik nga mga himan 
makahatag og pagbati nga gamha-
nan tungod kay kini makahatag og 
access sa walay limit nga impor-
masyon ug media. Apan kamo 

Paghimo sa Komperensya nga Kabahin 
sa Atong mga Kinabuhi
Hunahunaa ang paggamit sa pipila niini nga mga kalihokan ug mga pangutana  
isip pagsugod sa panaghisgutan o personal nga pagpamalandong.

Sila Namulong Kanato
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mihunong ug nangutana kon kini 
ba nagkontrolar kaninyo? Si Elder 
José A. Teixeira sa Seventy miingon, 
“Makapahayahay ang pagpadaplin 
sa atong mga electronic device sa 
makadiyot” (pahina 96). Sulayi kini. 
Sa dili madugay, pagpili og adlaw 
nga dili mogamit sa device. Tingali 
kini ang dili kaayo ninyo gustong 
buhaton, apan masurprisa mo sa 
panahon nga inyong gigahin sa 
pagpakig- istorya ug paghimo og 
mga panunduman uban sa inyong 
mga higala ug pamilya.

• Ang pagpuasa mao ang usa sa pinaka-
maayong paagi aron makaangkon og 
espirituhanong gahum. Si Presidente 
Henry B. Eyring, Unang Magtatambag 
sa Unang Kapangulohan, nagpahi-
numdom kanato nga ang pagpuasa 
ug pag- ampo nakalig- on ni Jesus 
batok sa tintasyon ni Satanas samtang 
ang Manluluwas didto sa kamingawan 
(pahina 22). Sa sunod nga Dominggo 
sa pagpuasa, sunda ang ehemplo ni 
Jesus ug pagpuasa nga may katuyoan. 
Kamo makadawat usab og balaanong 
tabang ug proteksyon.

Para sa mga Hamtong
• Pipila sa mga mamulong sa kompe-

rensya naghisgot sa kaimportante 
sa kaminyoon ug pamilya diha sa 
katilingban ug sa plano sa kaluwa-
san. Mahimo ninyong tubagon ang 
lima ka pangutana ni Sister Burton 
diha sa pahina 31 ug mainampoong 
mamalandong kon unsaon 
ninyo nga mas makatabang 
ug mohigugma niadtong suod 
kaninyo. Isip pamilya, hisguti 
kon unsaon ninyo nga mas ma-
sentro sa inyong panimalay si 
Jesukristo ug unsaon ninyo nga 
mas makasuporta sa usag usa.

• Si Presidente Thomas S.  
Monson nagpahinumdom 
kanato sa mga panalangin gu-
mikan sa pagsimba sa templo, 
lakip ang pagka- espirituhanon, 
kalinaw, ug sa paglig- on sa 
pagbuntog sa mga tintasyon 
ug mga pagsulay (pahina 
91). “Kon motambong kita sa 
templo,” siya miingon, “dunay 

moabut nato nga matang sa pagka-
espirituhanon ug pagbati sa kalinaw 
nga molabaw pa sa bisan unsang 
pagbati nga moabut sa kasingkasing 
sa tawo.” Unsay inyong buhaton aron 
mahimong mas makahuluganon ang 
inyong pag- adto sa templo?

• Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo 
usa ka baruganan sa buhat. “Dili su-
lagma nga kita motuo sa Manluluwas 
ug sa Iyang ebanghelyo kay sa kita 
sulagmang nag- ampo o nagbayad sa 
ikapulo,” miingon si Elder L. Whitney 
Clayton sa Kapangulohan sa Seventy. 
“Kita aktibong mopili nga motuo” 
(pahina 36). Samtang kamo nagbasa 
sa iyang pakigpulong ug sa mga 
pakigpulong ni Elder Dallin H. Oaks 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles (pahina 32); Rosemary M. 
Wixom, kinatibuk- ang presidente sa 
Primary (pahina 93); Bishop Gérald 
Caussé (pahina 98); ug Elder Kevin W. 
Pearson sa Seventy (pahina 114), 

ikonsiderar ang paglista og mga pa-
maagi sa paglig- on sa inyong pagtuo 
ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo. 
Dayon paglista sa gisaad nga mga  
panalangin tungod sa napalig- on  
nga pagtuo.

• Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitudlo nga ang Pag- ula ug Pagka-
banhaw sa Manluluwas naglangkob 
sa “labing mahinungdanong pagpa-
kita sa balaanong gugma nga sukad 
napakita sa kasaysayan sa kalibutan” 
(pahina 104). Sa unsang paagi ang 
inyong mga panghunahuna, mga 
pulong, ug mga aksyon mas nagpa-
kita sa inyong pagdayeg sa unsay 
nabuhat sa Manluluwas?

• Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, mipasabut sa milag-
rusong gasa sa grasya ug sa kaim-
portante sa pagkamasulundon ug 
paghinulsol. “Ang pagpaninguha sa 
pagsabut sa gasa sa grasya sa Dios 
sa tibuok natong kasingkasing ug 
hunahuna naghatag kanatong tanan 
sa paghigugma ug pagsunod gyud 
sa atong Langitnong Amahan uban 
sa kaaghup ug pasalamat,” miingon 
siya (pahina 107). Ikonsiderar ang 
pagpadayon sa inyong pagtuon ka-
bahin sa grasya pinaagi sa pagbasa 
sa Mga Taga- Roma 3:23; 6:1–4; 2 
Nephi 25:23, 26; Mosiah 2:21; 5:2; 
27:25; Alma 34:10, 15; Ether 12:27;  
ug Moroni 10:32. ◼
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Tulo ka Templo Gipahibalo

Mga templo giplano para sa Port- 
au- Prince, Haiti; Abidjan, Ivory 
Coast; ug Bangkok, Thailand, 

gipahibalo ni Presidente Thomas S. 
Monson atol sa sesyon sa Dominggo 
sa buntag sa kinatibuk- ang komperen-
sya. Sa kada usa niini, kini mao ang 
unang templo nga itukod sa nasud. 
Ang eksaktong mga lokasyon sa tem-
plo ipahibalo sa umaabut nga petsa.

“Pagka- talagsaon sa mga panalangin 
nga giandam alang sa atong matinud- 
anong mga miyembro niini nga mga 

dapit ug, sa pagkatinuod, bisan asa sa 
tibuok kalibutan nga adunay mga tem-
plo” miingon si Presidente Monson.

Port- au- Prince Haiti Temple
Ang Haiti panimalay sa sobra sa 

20,000 ka mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa nasud nga may mga 10 ka 
milyon nga mga tawo. Ang misyonaryo 
nga buhat opisyal nga gisugdan niad-
tong 1980. Ang pinakaduol nga templo 
mao ang Santo Domingo Dominican 
Republic Temple. Bisan nahimutang sa 

Mga Balita sa Simbahan

sama nga isla, ang gilay- on sa templo 
hapit usa ka adlaw nga biyahe.

Abidjan Ivory Coast Temple
Ang Ivory Coast (Côte d’Ivoire) 

panimalay sa sobra sa 27,000 ka mga 
miyembro sa Simbahan sa nasud nga 
may mga 20 ka milyon ka mga tawo. Ang 
misyonaryo nga buhat opisyal nga gisug-
dan niadtong 1988. Ang pinakaduol nga 
templo mao ang Accra Ghana Temple, 
nga 340 ka milya (550 km) ang gilay- on.

Bangkok Thailand Temple
Ang Thailand panimalay sa sobra sa 

19,000 ka mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa nasud nga may mga 67 ka 
milyon nga mga tawo. Ang Simbahan 
opisyal nga naorganisar sa Thailand 
niadtong 1966. Ang Bangkok Thailand 
Temple moserbisyo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw sa Thailand, ingon 
man usab sa Southeast Asia. Sa karon, 
ang pinakaduol nga templo sa Thailand 
mao ang Hong Kong China Temple, 
nga sobra sa 1,000 ka milya (1,610 km) 
ang gilay- on.

Dugang mga Balita kabahin sa Templo
Ang mga petsa sa open house, pag-

saulog sa kultura, ug pagbukas sa lima 
ka templo gipahibalo na para sa tuig 
2015 sa Córdoba, Argentina; Payson, 
Utah, USA; Trujillo, Peru; Indianapolis, 
Indiana, USA; ug Tijuana, Mexico. Ang 
gibag- o nga Mexico City Mexico Temple 
ipahinungod og usab sa 2015.

Sa milabayng duha ka tuig, ang Sim-
bahan nagpahinungod sa mga paning-
kamot niini sa pagkompleto sa miaging 
gipahibalo na nga mga templo. Dugang 
sa 3 ka bag- ong mga templo, adunay 
144 ka mga templo nga magamit, 5 nga 
gipanindot, 13 nga gitukod pa, ug 13 
nga gipahibalo na sa una nga anaa na sa 
lain- laing mga kahimtang sa pagpangan-
dam sa dili pa sugdan og tukod. ◼
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Lima ka bag- ong mga General 
Authority gipaluyohan atol sa 
kinatibuk- ang komperensya, 

nga moserbisyo sa Unang Korum sa 
Seventy. Sila si Elder Kim B. Clark, 
Elder Allen D. Haynie, Elder Von G. 
Keetch, Elder Hugo Montoya, ug Elder 
Vern P. Stanfill.

Gipaluyohan usab ang bag- ong 
kinatibuk- ang kapangulohan sa Young 
Men. Si Stephen W. Owen moserbisyo 
isip presidente; Douglas D. Holmes, 
unang magtatambag; ug M. Joseph 
Brough, ikaduhang magtatambag.

Usa ka bag- ong magtatambag 
sa kinatibuk- ang kapangulohan sa 
Primary gipaluyohan usab. Si Mary R. 
Durham gi- call nga moserbisyo isip ika-
duhang magtatambag. Si Rosemary M. 
Wixom magpadayon sa pagserbisyo 
isip presidente, ug Cheryl A. Esplin, 
kinsa kanhi nagserbisyo isip ikaduhang 
magtatambag, moserbisyo karon isip 
unang magtatambag.

Ang mga biography sa bag- ong 
natawag nga mga lider mabasa sa mga 
pahina 140–144. ◼

Bag- ong mga Lider 
Gipaluyohan

Si Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa 

Unang Kapangulohan, nanawa-
gan alang sa “pagpalambo sa 
malipayong kaminyoon” panahon 
sa international interreligious 
summit sa Vatican City nga  
gipasiugdahan sa Simbahang  
Katoliko niadtong Nobyembre 18, 
2014. Ang kalihokan, giulohan og 
“The Complementarity of Man 
and Woman,” nakapahiusa sa mga 
lider sa relihiyon gikan sa 14 ka 
mga tinuohan ug sa 23 ka nasud.

“Ang lalaki ug babaye, nahiusa 
diha sa kaminyoon, adunay dili 
matupngan nga gahum sa pag-
mugna og kalipay para sa ilang 
kaugalingon, sa ilang pamilya, ug 
sa mga tawo nga naglibut kanila,” 
miingon si Presidente Eyring. ◼

Si Presidente 
Eyring sa 
Vatican Summit

Uban sa bag- ohayng pagmantala 
sa pinulongan nga Kosraean, ang 
Basahon ni Mormon nahubad na 

karon sa 110 ka mga pinulongan. Ang 
Kosrae usa ka isla sa Federated States 
sa Micronesia.

Ang giimprinta nga mga kopya sa 
Basahon ni Mormon sa pinulongang 
Kosraean maanaa na inigka Hulyo 
2015. Ang mga digital version maanaa 
sa LDS.org, ingon man usab sa Gospel 
Library ug sa mobile apps sa Basahon 
ni Mormon, inigka Marso. Ang Simba-
han nagpagawas karon sa mga digital 
version sa mga kasulatan ug sa teksto 
sa mga basahon nga mahimong i- print. 
Kini nakapahimo sa bag- ong nahubad 
nga mga basahon nga maanaa sa mga 
miyembro sa mas sayo nga panahon.

Pipila sa bag- ong mga paghubad sa 
mga kasulatan ipahibalo sa sunod nga 
duha ka tuig. Tulo ka bag- ong gihubad 
nga Basahon ni Mormon ug lima ka 
dugang gihubad nga triple combination 
(ang Basahon ni Mormon, Doktrina ug 

mga Pakigsaad, ug 
Perlas nga Labing 
Bililhon nga gi-

mantala sa usa ka 
edisyon) imantala 
sa 2015. Ang mga 
miyembro nga 
mosulti niadtong 
mga pinulongan 
pahibaloon kon 
imantala na ang 

mga digital 
version. ◼

Ang Basahon ni 
Mormon anaa na 
sa 110 ka mga 
Pinulongan
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Si Elder Lynn G. Robbins sa Kapa-
ngulohan sa Seventy mamulong sa 

tibuok kalibutan nga debosyonal alang 
sa mga young adult nga isibya sa Do-
minggo, Mayo 3, 2015, sa alas 6:00 sa 
hapon Mountain Daylight Time. Ang 
sibya mao ang ikaduha sa tulo ka  
tibuok kalibutan nga debosyonal  
nga giplano para sa 2015.

Tanang mga young adult (nag- edad 
og 18–30) ug mga estudyante nga 
hapit na mahuman sa high school o 
ang equivalent gidapit sa pagtambong. 
Ang sibya maanaa sa Church satellite 
system, sa Internet, ug ubang media. 
Dugang mga materyal nga gibase  
sa mga debosyonal maanaa usab  
sa devotionals. lds. org. ◼

Kamo makatabang sa paglig- on 
sa pagtuo diha kang Jesukristo 

karong tuiga—sa inyong kaugalingon 
ug sa uban—pinaagi sa pagtan- aw ug 
pagpakigbahin sa The Life of Jesus 
Christ Bible Videos sa BibleVideos. org 
ug sa Bible Videos app.

Kining makapalig- on sa pagtuo nga 
mga kapanguhaan libre nga gitanyag 
sa ubang mga simbahan sa paning-
kamot sa pagpakigbahin sa mensahe 
sa Manluluwas kutob sa mahimo sa 
tibuok kalibutan, aron makatabang sa 
mga nanan- aw nga mobati sa Iyang 
gugma ug pagdasig kanila nga mas 
gustong mahisama Kaniya.

Sa 92 ka mga Bible video nga  
gibuhat sa Simbahan sa milabayng 
tulo ka tuig, sobra sa katunga niini 
ang nahubad na gikan sa Iningles 
ngadto sa Spanish, Portuguese, 
Italian, French, Russian, German, 
Korean, Japanese, ug Chinese. ◼

Ang mga batan- on sa tibuok  
kalibutan gidapit nga moapil  
sa live, interactive nga sesyon 

nga Mag- atubangay sa pagpangutana 
ug pagtubag uban ni Elder David A. 
Bednar sa Korum sa Napulog Duha  
ka mga Apostoles ug sa iyang asawa,  
si Susan.

Makaapil mo sa interactive chat 
inigka Mayo 12, 2015, sa alas 6:00 sa 
hapon Mountain Daylight Time, pinaagi 
sa pagtan- aw sa live nga sibya diha sa 
LDS. org, sa LDS Youth Facebook page, 
sa Youth Activities site (lds. org/ youth/ 
activities), o sa Mormon Channel’s  
YouTube page. Ang sibya hubaron 
usab nga live sa Spanish, Portuguese, 
Italian, German, French, Russian,  
Korean, Japanese, ug Chinese.

Ang mga batan- on giawhag sa  
pagsumiter og mga pangutana sa  
Youth Activities site sa dili pa ug atol  

sa Q&A; sila makasunod usab sa pa-
naghisgutan diha sa #LDSface2face.

“Among giawhag ang mga batan- on, 
samtang sila mangandam niining Q&A, 
sa pagtinguha sa giya sa Espiritu sa 
pagpamalandong sa mga pangutana 
nga ilang ipangutana,” miingon si 
Elder Bednar. “Kon maanaa kanato 
ang Espiritu, kitang tanan dungan nga 
magkat- on.” ◼

Q&A uban ni Elder ug Sister Bednar

Paglig- on sa 
Pagtuo gamit ang 
mga Bible Video

Debosyonal alang sa mga Young Adult
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Ang LDS. org adunay bag- ong menu 
structure ug streamlined naviga-

tion karong Mayo, ang pinakaulahi sa 
nagpadayong pagpalambo sa Simbahan 
aron mahimong mas personal ug sayon 
gamiton ang opisyal nga website niini.

Ang mga developer ug designer 
mihiusa sa mga feedback sa tiggamit 
sulod sa daghang katuigan uban sa 

dugang pagsiksik aron makamugna 
og mas natural nga menu. Ang pag- 
testing nagpakita nga ang bag- ong 
navigation naghimo nga mas sayon  
ra niini ang pagpangita sa sulod  
[content] ug sa mga kapanguhaan.

Adunay video tour sa LDS. org aron 
pagtabang sa mga miyembro sa pag- 
adjust sa bag- ong organisasyon. ◼

Unsay gibuhat sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw nga mahimong 
mas maayong tawo sa komunidad 

kon asa sila nagpuyo? Susiha pinaagi 
sa pag- adto sa MormonNewsroom. org. 
Ania ang pipila ka mga ehemplo gikan 
sa bag- ong mga posting sa internasyonal 
nga mga Newsroom website.

New Zealand ug Vanuatu
Sa dihang ang Cyclone Pam miigo 

sa gamayng isla nga nasud sa Pasipiko 
nga Vanuatu, ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw sa Auckland, New Zealand 
—inabagan sa Church Humanitarian 
Services—nagkapundok aron pagtabang 
niadtong nagun- ob tungod sa unos. Sila 
miimpake og 2,000 ka kahon nga pag-
kaon aron pagtabang kutob sa mahimo 
sa mga naapektuhan. Ang kada sudla-
nan adunay harina, bugas, prutas nga 
de lata, mga batong, corned beef, isda, 
mga biskwit, mga raisin, mga noodle, 
chocolate milk powder, ug pang- abri 

sa lata. Ang 
sudlanan 
mismo magamit 
pa og lain, sama sa 
kasudlan og tubig.

Dominican Republic ug Canada
Sa Dominican Republic ug 

Canada, ang mga babaye nga Santos sa 
Ulahing  
mga Adlaw miapil sa pagsaulog sa 
International Women’s Day, usa ka 
kahilokan nga gipasiugdahan sa United 
Nations. Sobra sa 1,200 ka mga babaye 
ang nagkapundok sa mga meeting-
house sa Simbahan sa lain- laing dapit 
sa Dominican Republic aron sa pagpa-
sidungog sa daghang kontribusyon sa 
mga babaye sa tibuok kalibutan. Mga 
lider sa relihiyon, sa sibiko, ug sa militar 
ang miapil sa kalihokan, nga naglakip 
og programa sa musika ug pagpamu-
long. Sa Canada, ang mga babaye nga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw nagsaulog 

usab sa adlaw pinaagi sa pagpakigba-
hin og impormasyon kabahin sa Relief 
Society, naghatag og gibug- aton nga  
usa kini ka “talagsaon kaayong paagi  
sa pagserbisyo sa tibuok kalibutan.”

United Kingdom
Ang orihinal nga tumong mao ang 

pagtahi og 100 ka sinina para sa nangi-
nahanglang mga bata sa Africa, apan sa 
dihang nahuman sila, ang mga babaye 
sa Coventry Ward sa England nakatahi 
og sobra sa 230. Ang yanong mga sinina, 
nga hinimo gikan sa mga punda sa un-
lan, sayon ra nga himoon. Usa ka sister, 
kinsa wala pa kasulay og tahi, nakahimo 
og tulo niini.

Arkansas, USA
Sobra sa 600 ka mga tawo ang 

mitambong sa debosyonal sa interfaith 
community sa hilisgutan kabahin sa 
kagawasan sa relihiyon nga gipasiugda-
han sa Little Rock Arkansas Stake, lakip 
ang mga representante gikan sa Katoliko, 
Methodist, ug komunidad sa Islam ug 
usa ka Evangelical radio personality. Ang 
kalihokan sa lain- laing tinuohan naglakip 
usab og mensahe nga gi- videotape gikan 
sa state lieutenant governor ug panapos 
nga pag- ampo gikan sa usa ka state se-
nator, silang duha mga Baptist. Ang mga 
nag- organisar sa kalihokan miingon nga 
kini “nagsumpay sa pagsinabtanay.” ◼

Mga Website Nag- feature 
sa Pagserbisyo

Mas Sayon Gamiton nga LDS.org
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Elder Kim B. Clark
Unang Korum sa Seventy

Ang tibuok kinabuhi nga edukasyon—pagka- 
estudyante ug magtutudlo—makabenepisyo ni 

Elder Kim Bryce Clark sa iyang bag- ong assignment 
sa Unang Korum sa Seventy. Gipaluyohan niadtong 
Abril 4, 2015, si Elder Clark magsugod sa iyang pagser-
bisyo mga pipila lang ka semana human matapos ang 
iyang assignment isip presidente sa Brigham Young 
University–Idaho.

“Nag- eskwela nako sukad singko anyos pa lang ko,” 
miingon ang bag- ong gi- call nga Seventy. “Ganahan 
kaayo ko nga magkat- on ug magtudlo.”

Siya natawo sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, niad-
tong Marso 20, 1949, ngadto kang Merlin ug Helen 
Mar Clark, kinamagulangan sa tulo ka anak. Nagdako 
siya sa Siyudad sa Salt Lake hangtud 11 anyos, sa 
dihang ang iyang amahan nakatrabaho sa Spokane, 
Washington.

Bisan tuod siya nagplano nga moeskwela sa  
Brigham Young University sa Provo, Utah, isip junior  
sa high school siya mibati nga kinahanglan siyang mo-
susi sa ubang mga opsyon ug mihukom nga mo- apply 
sa Harvard University sa Massachusetts—dapit nga 
nahimo niyang panimalay sobra sa tulo ka dekada.

Pagkahuman sa iyang unang tuig sa pagtuon sa 
Harvard, si Elder Clark miserbisyo sa South German 
Mission gikan 1968 hangtud 1970. Sa iyang pag- uli siya 
mieskwela sa BYU, diin sa wala madugay iyang nahi-
mamat si Sue Lorraine Hunt sa iyang ward. Mga pipila 
ka bulan ang milabay sila naminyo niadtong Hunyo 14, 
1971. Mga ginikanan sila sa pito ka mga anak.

Pagkahuman sa ilang kasal, ang magtiayon mibalhin 
sa Boston, Massachusetts, ang dapit, diin si Elder Clark 
mi- enroll pag- usab sa Harvard. Didto iyang naangkon 
ang bachelor of arts degree, ang master of arts degree, 
ug PhD—ang tanan sa economics. Si Elder Clark nahi-
mong magtutudlo sa Harvard Business School niadtong 
1978 ug sa wala madugay nahimong dean sa eskwe-
lahan niadtong 1995. Niadtong 2005 siya nahimong 
presidente sa BYU–Idaho, diin siya miserbisyo og hapit 
usa ka dekada.

Si Elder Clark nakaserbisyo isip presidente sa elders 
quorum, executive secretary sa ward, magtatambag sa 
bishop, bishop, high councilor, magtatambag sa stake 
mission president, ug Area Seventy. ◼

Upat sa mismong panghitabo atol sa Unang Panan- awon, 
nga gisulat ni Joseph Smith, anaa na karon sa 10 ka 

pinulongan. Kini ma- access sa josephsmithpapers. org, diin 
ang online viewer makahatag usab og access ngadto sa 
orihinal nga mga dokumento ug mga journal. ◼

Mga Panghitabo sa Unang 
Panan- awon

Gikan sa Mayo 2015 hangtud sa Oktubre 2015, ang 
mga leksyon sa Melchizedek Priesthood ug Relief 

Society sa ikaupat nga Dominggo kinahanglang andamon 
gikan sa usa o daghan pa nga mga pakigpulong nga gipa-
mulong sa Abril 2015 nga kinatibuk- ang komperensya. 
Inig ka Oktubre 2015, ang pakigpulong mahimong pilion 
gikan sa Abril 2015 o sa Oktubre 2015 nga kinatibuk- ang 
komperensya. Ang mga presidente sa stake ug district 
kinahanglan nga mopili unsa nga mga pakigpulong ang ga-
miton sa ilang mga dapit, o sila mahimong modelegar niini 
nga responsibilidad ngadto sa bishop ug mga presidente 
sa branch.

Kadtong motambong sa ikaupat nga Dominggo nga mga 
leksyon giawhag sa pagtuon daan sa mga pinili nga mga 
pakigpulong. Ang mga pakigpulong sa komperensya anaa 
sa daghang mga pinulongan sa conference. lds. org. ◼

Mga Pagtulun- an alang  
sa Atong Panahon
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Ang panghitabo nga nakadala og dakong kausaban 
sa kinabuhi ni Elder Von G. Keetch miabut samtang 

siya nagkompleto og judicial clerkship uban ni Chief 
Justice Warren E. Burger ug Justice Antonin Scalia sa 
United States Supreme Court ug nangandam nga motra-
baho isip full- time nga abogado.

Siya mahimo ra unta nga motrabaho sa bisan asa nga 
siyudad sa Estados Unidos ngadto sa dagkong mga law 
firm. Apan, siya ug ang iyang asawa, si Bernice Pymm 
Keetch, nag- ampo sa inspirasyon aron masayud unsay 
angay nilang buhaton. Human sa panahon sa pagsiksik, 
ang magtiayon mibalik sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, 
diin siya nagtrabaho sa law firm ni Kirton McConkie.

Niining higayona, si Elder Keetch naghunahuna 
nga iyang gisakripisyo ang iyang abilidad sa pagtra-
baho sa bag- ong mga kaso nga legal aron maduol sa 
iyang pamilya. Apan, isip chief outside legal counsel 
sa Simbahan, si Elder Keetch midebate sa mga isyu sa 
konstitusyon ug sa mga precedent- setting case bahin 
sa kagawasan sa relihiyon. Siya mirepresentar hapit sa 
tanang dagkong denominasyon sa nasud. “Ganahan 
kaayo ko nga makatrabaho niining talagsaong mga 
kliyente ug motrabaho niining dagko nga mga isyu,” 
miingon siya.

Natawo niadtong Marso 17, 1960, sa Provo, Utah, 
ngadto kang Gary ug Deanne Keetch, si Elder Keetch 
mao ang kinamagulangan sa upat ka anak. Ang iyang 
pamilya nagpuyo sa Orem, Utah, sa wala pa mobalhin 
ngadto sa Pleasant Grove, Utah—diin siya ug iyang 
umaabut nga asawa dungan nga nagserbisyo sa ilang 
high school seminary council.

Si Elder Keetch nagserbisyo sa Germany Dusseldorf 
Mission ug nahigugma pag- ayo sa mga German. Sa iyang 
pag- uli gikan sa mission field, iyang giminyoan si Bernice 
Pymm sa Salt Lake Temple niadtong Nobyembre 21, 
1981; sila adunay unom ka anak. Si Elder Keetch migra-
war sa Brigham Young University niadtong 1984 uban sa 
degree sa political science ug nakaangkon og degree sa 
abogasiya gikan sa unibersidad niadtong 1987.

Sa daghang katuigan, si Elder Keetch, kinsa gipa-
luyohan niadtong Abril 4, 2015, sa Unang Korum sa 
Seventy, nakaserbisyo sa bishopric, sa high council, 
presidente sa stake, ug Area Seventy. ◼

Si Elder Allen D. Haynie gipaluyohan isip sakop sa 
Unang Korum sa Seventy niadtong Abril 4, 2015.
Si Elder Haynie natawo niadtong Agosto 29, 1958, 

ngadto kang Van Lloyd ug Sarah Lulu Lewis Haynie.
Siya natawo sa Logan, Utah, apan sa iyang 

pagkabatan- on nagdako siya sa lain- laing mga siyudad 
sa amihanang Utah ug sa Silicon Valley sa California. 
Siya mieskwela sa lima ka lain- laing eskwelahan sa 
elementarya, duha ka eskwelahan sa junior high, ug sa 
katapusan mieskwela og high school sa Bountiful, Utah.

Kining lain- laing kasinatian “mitudlo nako og 
importante kaayong leksyon sa pagkat- on unsaon sa 
pagdayeg ang tanan,” siya miingon, “tungod kay morag 
kada tuig mobalhin ko og dapit ug gikinahanglan nga 
makighigala na usab ko og lain. Usa sa mga butang 
nga akong ganahan kaayo sa Simbahan mao nga kini 
naghatag kanato og oportunidad nga makig- ila- ila sa 
mga tawo ug makakaplag og bili sa ilang lain- laing mga 
kaagi [background], kasinatian, talento, ug abilidad.”

Nagserbisyo siya sa Argentina Cordoba Mission 
gikan 1977 hangtud 1979.

Nakahuman og bachelor’s degree sa political science 
gikan sa Brigham Young University, Si Elder Haynie 
nagpadayon nga makaangkon og juris doctorate gikan 
sa J. Reuben Clark Law School niadtong 1985.

Siya nagtrabaho og usa ka tuig isip judicial clerkship 
sa U.S. Ninth Circuit Court of Appeals sa San Diego, 
California, sa wala pa moapil sa law firm sa Latham and 
Watkins, nagtrabaho isip abogado sa ilang opisina sa 
San Diego. Mga lima ka tuig ang milabay siya ug ang 
iyang igsoon nga lalaki mitukod og ilang kaugalingong 
law firm.

Si Elder Haynie nagserbisyo usab isip presidente sa 
elders quorum, presidente sa Young Men sa ward, mag-
tutudlo sa seminary, high councilor, bishop, presidente 
sa stake, ug Area Seventy.

Iyang nahimamat si Deborah Ruth Hall samtang 
nag- eskwela sa BYU, ug silang duha naminyo niadtong 
Disyembre 19, 1983, sa Salt Lake Temple. Mga ginika-
nan sila sa unom ka mga anak.

Nahimong emosyonal sa paghisgot sa iyang pag-
pamatuod, si Elder Haynie miingon nga una niyang 
nabasa ug namarkahan ang Basahon ni Mormon sa 
dihang siya 12 anyos. “Wala ko makahinumdom nga 
ako wala motuo; wala ko makahinumdom nga ako 
wala mag- ampo.” ◼

Elder Von G. Keetch
Unang Korum sa Seventy

Elder Allen D. Haynie
Unang Korum sa Seventy
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Si Elder Vern Perry Stanfill nagtuo nga walay sulagma 
nga panghitabo. Siya nagtuo nga ang paghimamat 

sa isigkatawo niining kinabuhi adunay katuyoan ug ang 
Ginoo makadasig sa Iyang mga anak nga mahimong 
panalangin sa uban.

Si Elder Stanfill ganahan nga moalagad sa ebang-
helyo ngadto sa uban, ilabi na sa tinagsa- tagsa nga pag- 
alagad ngadto sa ubang tawo.

Natawo niadtong Agosto 8, 1957, ngadto kang Jed 
ug Peggy Stanfill, si Elder Stanfill nagdako sa ranso sa 
bakahan duol sa Townsend, Montana. Siya nakakat- on 
sa bili sa kakugi ug nakapalig- on sa pagpamatuod sa 
Manluluwas nga si Jesukristo. Ikatulo sa upat ka anak, 
si Elder Stanfill adunay duha ka magulang nga mga 
lalaki ug manghud nga babaye kinsa matinud- anong 
nagserbisyo sa Simbahan.

“Anaa sa among kinabuhi ang kamot sa Ginoo bisan 
pa sa among mga kahuyang,” miingon siya. “Akong 
asawa ug ako dili hingpit nga mga tawo. Dili hingpit 
ang among pamilya. Kami ordinaryo nga mga tawo 
kinsa naningkamot nga mabuhi kada adlaw ug nagtu-
got sa Ginoo nga mahimong kabahin niini.”

Human sa pagserbisyo og full- time nga misyon sa 
Toulouse, France, ug sa pagsursige og degree sa agri-
cultural economics sa Brigham Young University, iyang 
nahimamat ug giminyoan si Alicia Cox. Sila naminyo 
niadtong Disyembre 17, 1980, sa Salt Lake Temple.

Human sa gradwasyon, ang mga Stanfill mibalik  
sa Montana aron makatabang sa pagdumala sa ranso 
sa pamilya, sa pag- asikaso sa mga baka, uhot, ug lugas. 
Iyang gibaligya ang negosyo niadtong 1998 ug misugod 
sa pagdumala og portfolio sa real estate ug financial 
instruments, ingon man nagpasiugda og mga buhat sa 
pagtabang sa katawhan [philanthropic] ug sa personal 
nga mga kabtangan.

Si Elder Stanfill nalambigit sa pagpalupad og ero-
plano [aviation] sa negosyo ug kalingawan ug nagdu-
mala sa commercial fixed wing ug rotorcraft ratings.

Dugang sa pag- amuma sa upat ka anak nga babaye 
uban sa iyang asawa, si Elder Stanfill adunay oportu-
nidad sa pagserbisyo sa Simbahan isip presidente sa 
elders quorum, bishop, high councilor, presidente sa 
stake, ug Area Seventy. Nagserbisyo siya sa Ikaunom 
nga Korum sa Seventy dihang gitawag siya sa Unang 
Korum sa Seventy. ◼

Elder Vern P. Stanfill
Unang Korum sa Seventy

Si Elder Hugo Montoya masabtang nabug- atan sa dihang 
siya gitawag sa Unang Korum sa Seventy. Siya nakakap-

lag og kahupayan sa mabinationg mga pulong ni Presi-
dente Thomas S. Monson atol sa miting sa pagbansay sa 
bag- ong mga General Authority: “Kamo anaa dinhi tungod 
kay kamo nahigugma sa Manluluwas.” Si Elder Montoya 
mibati og kadasig, nasayud nga ang iyang bag- ong calling 
nakapahimutang niya diha sa buluhaton sa Ginoo.

“Nahigugma ko sa Manluluwas, ug ako moadto bisan 
asa ako paadtuon,” miingon siya. “Buhaton nako bisan 
unsay ipabuhat kanako. Isulti nako bisan unsay ipasulti 
kanako.” Si Elder Montoya gipaluyohan atol sa sesyon sa 
Sabado sa Hapon sa Ika- 185 nga Tinuig nga Kinatibuk- 
ang Komperensya sa Simbahan.

Si Elder Montoya nakakaplag usab og kalig- on gikan 
sa kabilin nga pagtuo sa iyang pamilya. Ang iyang apohan 
sa tuhod nga si Rafael Monroy usa ka mahinungdanong 
tawo sa kasaysayan sa Simbahan sa Mexico. Niadtong 1915 
si Brother Monroy ug kauban nga miyembro, si Vicente 
Morales, giaresto sa grupo sa mga rebolusyanista pana-
hon sa Mexican Revolution. Silang duha gisultian nga sila 
buhian kon, usa sa ilang demanda, ilang ilimod ang ilang 
relihiyon.

Silang duha wala mosugot ug gipatay sila pinaagi sa 
firing squad.

Si Elder Montoya miingon nga ang ehemplo sa iyang 
apohan sa tuhod nagpabiling gamhanang impluwensya 
sa iyang kinabuhi. “Akong nakat- unan nga ang mga pag-
bati sa kahadlok mabuntog pinaagi sa mga pagbati sa 
pagtuo ug pagpamatuod kon kamo nasayud nga inyong 
gibuhat ang husto nga mga butang.”

Si Elder Montoya natawo niadtong Abril 2, 1960, sa 
Fresno, California, ngadto kang Abel Montoya ug Maclovia 
Monroy. Siya halos nagdako sa Mexico.

Iyang giminyoan si Maria del Carmen Balvastro sa 
Hermosillo; sila nabugkos sa Mesa Arizona Temple niad-
tong Abril 6, 1983. Sila adunay lima ka mga anak.

Human og serbisyo isip full- time nga misyonaryo sa 
Mexico City North Mission gikan 1979 hangtud 1981, siya 
miserbisyo isip presidente sa Young Men sa ward, high 
councilor, bishop, presidente sa stake, area auditor, ug 
Area Seventy.

Siya migradwar sa Sonora State University niadtong 
1986 uban sa agricultural engineering degree ug nagtra-
baho og daghang mga posisyon sa pagdumala [manage-
ment position] sa Xerox ug isip magtutudlo sa institute sa 
Simbahan. ◼

Elder Hugo Montoya
Unang Korum sa Seventy
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Sa dihang si Stephen W. Owen 14 anyos pa, ang 
iyang silingan misuhol kaniya sa pagputol sa mga 

sagbut sa iyang lapad kaayo nga nataran ug sa pag- ibot 
sa mga sagbut sa iyang tanaman kada semana. “Milung-
tad og tulo ka adlaw para nako sa pag- mower nianang 
lawn,” miingon nga nagpahiyom si Brother Owen, kinsa 
gipaluyohan niadtong Abril 4, 2015, isip kinatibuk- ang 
presidente sa Young Men.

Sa dihang nahuman na ang batan- ong Stephen, ang 
iyang maalamong employer mihangyo kaniya nga ku-
yugan siya nga maglakaw sa tanaman aron ipakita ang 
usa ka sagbut o duha nga wala maibut.

“Iya ko nga giingnan nga kinahanglang ibton nako 
ang tanang sagbut,” miingon siya. “Mao kadto ang akong 
unang trabaho ug kini nakatabang nako nga makasabut 
unsay kahulugan nga mahimong responsable sa trabaho.”

Si Brother Owen nakakat- on og mga leksyon nia-
nang tuiga nga sobra pa sa pag- atiman sa nataran ug 
tanaman. Usa niini, iyang nadiskobre nga ang katag-
bawan makaplagan sa pagkugi og maayo sa hustong 
paagi. Iya usab nga nakat- unan ang bili sa mga mentor.

Ang silingan naglaum sa unsay pinakamaayo para 
kang Stephen. “Sama ra nga siya nag- ingon kanako, 
‘Nasayud ko kon unsa ka sa umaabut, ug gusto ko nga 
motabang nimo.’”

Ang matag batan- ong lalaki sa Simbahan, siya midu-
gang, nagkinahanglan og mga mentor aron pagtabang 
kaniya nga mahimong pinakamaayong tighupot sa 
priesthood. “Dako kaayo ang akong pagbati sa mga 
batan- on,” miingon siya. “Gihigugma nako sila ug nasa-
yud ko nga kini ang kritikal nga panahon nga mahimo 
nilang sundanan sa ilang tibuok kinabuhi.”

Si Brother Owen nagserbisyo sa Texas San Antonio 
Mission ug sa wala madugay miserbisyo isip Scoutmaster, 
presidente sa Young Men sa ward, bishop, high counci-
lor, ug presidente sa stake.

Ang lumad nga taga- Holladay, Utah, nagdumala 
usab sa California Arcadia Mission gikan 2005 hang-
tud 2008, diin siya miserbisyo uban sa iyang asawa,  
si Jane Stringham Owen. Naminyo sila niadtong  
Disyembre 28, 1979, sa Provo Utah Temple. Sila  
adunay lima ka mga anak.

Siya natawo niadtong Marso 22, 1958, sa Siyudad sa 
Salt Lake, Utah, ngadto kang Gordon ug Carolyn Owen. 
Siya migradwar sa University of Utah nga may finance 
degree ug mao ang presidente sa Great Harvest Bread 
Company sa Provo, Utah. ◼

Stephen W. Owen
Kinatibuk- ang Presidente sa Young Men

Samtang nagbalanse sa mga kinahanglanon sa 
kinabuhi sa panimalay, mga calling sa Simbahan, 

trabaho, ug uban pang mga responsibilidad sa iyang 
kinabuhi isip minyo, si Mary Richards Durham naka-
matikod nga kon unahon niya ug sa iyang bana ang 
Ginoo, ang tanan mamaayo ra. “Nindot kini nga butang. 
Kon kamo mosalig, ang Ginoo mopanalangin kaninyo,” 
miingon siya.

Kini ang tema nga kadaghan na niyang nakita. 
Siya gitawag sa pagserbisyo isip presidente sa Young 
Women sa ward samtang ang iyang bana nagserbisyo 
diha sa kapangulohan sa stake. Sa wala madugay silang 
duha nagserbisyo sa diha nga ang iyang bana midu-
mala sa Japan Tokyo Mission gikan 2000 hangtud 2003. 
Karon siya moserbisyo isip ikaduhang magtatambag sa 
kinatibuk- ang kapangulohan sa Primary samtang ang 
iyang bana nagsugod sa pagserbisyo isip Area Seventy.

“Samtang kaming duha magtinabangay ug uban sa 
Ginoo, ang tanan mahimong mas sayon,” miingon siya.

Si Mary Lucille Richards natawo niadtong Marso 15, 
1954, sa Portsmouth, Virginia, ngadto kang L. Stephen 
Richards Jr. ug Annette Richards. Samtang ang iyang 
amahan nag- ekswela sa pagkadoktor, ang pamilya  
mibalhin ngadto sa Minneapolis, Minnesota, sa wala  
pa mopuyo sa Siyudad sa Salt Lake, Utah.

Naamumahan pinaagi sa hugot nga pagtuo ug 
gugma sa iyang mga ginikanan ug sa mga kaparyen-
tihan, iyang nasayran nga ang ebanghelyo tinuod. 
“Kalipay ang kasinatian niadtong nagsunod sa ebang-
helyo. Dili kini lisud. Makalingaw kini,” miingon si 
Sister Durham.

Isip batan- ong babaye, siya nakadayeg sa kaimpor-
tante sa pagpangita og takus nga lalaki nga minyoan 
ug ilakip kini sa kada adlaw nga pag- ampo ug kada 
semana nga pagpuasa. Human sa high school siya 
mieskwela sa Brigham Young University isip eskolar 
tungod kay maayo siyang mosayaw [dance scholarship] 
ug nahimamat si Mark Durham, kinsa nag- eskwela sa 
University of Utah. “Nakita dayon nako iyang kabuo-
tan,” miingon siya.

Ang magtiayon naminyo niadtong Hunyo 1974 sa 
Salt Lake Temple. Sila adunay pito ka mga anak.

Si Sister Durham nakaserbisyo isip presidente sa 
Relief Society sa stake, magtatambag sa kapangulohan 
sa Relief Society sa ward, magtutudlo sa Doktrina sa 
Ebanghelyo, presidente sa Young Women sa ward, ug, 
kinabag- ohan, isip sakop sa Primary general board. ◼

Mary R. Durham
Ikaduhang Magtatambag sa 
Kinatibuk- ang Kapangulohan sa Primary
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Panahon sa tulo ka tuig nga si M. Joseph Brough 
miserbisyo isip presidente sa Guatemala Guatemala 

City Central Mission (gikan 2011 hangtud 2014), nama-
tay ang iyang amahan ug ugangan nga lalaki.

Bisan tuod og ang iyang asawa mahimo ra untang 
mouli sa Estados Unidos para sa lubong, ang magtiayon 
mihukom niining duha ka panghitabo nga siya magpa-
bilin sa Guatemala ug magpadayon sa ilang misyonaryo 
nga buhat. “Kami nasayud nga mas maayo nga magpa-
bilin ug magtrabaho kutob sa among mahimo,” miingon 
si Brother Brough, gitawag niadtong Abril 4, 2015, isip 
ikaduhang magtatambag sa kinatibuk- ang kapangulo-
han sa Young Men. “Mao kadto ang gilauman sa iyang 
amahan ug akong amahan nga among buhaton.”

Si Brother Brough natawo sa Siyudad sa Salt Lake, 
Utah, niadtong Disyembre 11, 1963, ngadto kang 
Monte J. ug Ada B. Brough. Sa iyang kabatan- on nag-
tubo sa Farmington, Utah, ug Robertson, Wyoming. Ang 
pamilya mibalhin sa Minnesota sa dihang namatay ang 
amahan ni Joseph, kinsa sa wala madugay moserbisyo 
isip sakop sa Seventy, kinsa gitawag isip presidente 
sa misyon. Si Joseph anaa sa senior sa high school sa 
dihang nahuman iyang amahan sa pagserbisyo isip pre-
sidente sa misyon. Imbis nga mobalik sa high school, 
mikuha si Joseph sa high school equivalency exam ug 
mideretso dayon ngadto sa Weber State University sa 
Ogden, Utah.

Ang iyang mga ginikanan, hinoon, miinsister nga 
siya mogradwar sa seminary nga makadawat sa upat ka 
tuig nga sertipiko. Diha sa pagtambong sa seminary sa 
Davis High School iyang nahimamat ang iyang umaabut 
nga asawa, si Emily Jane Thompson. Sila naminyo niad-
tong Abril 25, 1985, sa Salt Lake Temple; sila ginikanan 
sa upat ka mga anak.

Sa wala pa maminyo ang magtiayon, si Brother 
Brough nagserbisyo isip misyonaryo sa Guatemala 
Quetzaltenango Mission. Ang iyang presidente sa mis-
yon, si Jorge H. Perez, nahimong “pinaka impluwensyal 
nga tawo sa akong kinabuhi,” miingon siya.

Tigpasiugda [founder] ug tag- iya sa Rotational  
Molding of Utah, iyang naangkon ang bachelor’s degree 
sa finance ug master of business administration gikan 
sa University of Utah. Sa Simbahan siya nakaserbisyo 
isip bishop, presidente sa Young Men sa ward ug high 
councilor. ◼

“Ang kabatan- onan niining henerasyon adunay mas 
dakong kapasidad sa pagkamasulundon kay sa 

bisan unsa nga milabay nga henerasyon. Sa akong hu-
nahuna kabahin kana sa dagan sa panahon [timetable] 
ug pagpangandam sa Ginoo para sa mga adlaw nga kita 
mabuhi,” miingon si Brother Douglas D. Holmes, kinsa 
gipaluyohan niadtong Abril 4, 2015, isip unang magta-
tambag sa kinatibuk- ang kapangulohan sa Young Men.

Si Brother Holmes natawo niadtong Pebrero 27, 
1961, sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, ngadto kang Dee W. 
ug Melba Howell Holmes ug nagdako sa Cottonwood 
Heights, Utah.

Human og serbisyo sa Scotland Glasgow Mission 
gikan 1980 hangtud 1982, si Brother Holmes nakadawat 
og bachelor’s degree sa family science gikan sa Brigham 
Young University niadtong 1986 ug nagpadayon aron 
makaangkon og master of business administration degree 
gikan sa Marriott School of Management sa unibersidad.

Human sa gradwasyon, siya nahimong management 
consultant sulod sa tulo ka tuig ug dayon mibuhat og 
malampusong pagpanarbaho sa telecommunications 
industry, nahimong executive vice president of strategy 
and corporate development sa Media One group. Gikan 
2000 hangtud sa iyang calling isip presidente sa misyon 
niadtong 2010 ug pag- usab gikan sa 2013, siya adunay 
negosyo sa investment ug real estate development.

Daghan sa iyang panahon ug talento iyang gigahin 
ngadto sa mga nonprofit organization, nagserbisyo diha 
sa mga board sa United Way of Davis County, Utah; 
Parents for Choice in Education; Safe Harbor Women’s 
Shelter sa Davis County; ug sa Academy for Creating 
Enterprise.

Siya nakaserbisyo isip ward mission leader, presi-
dente sa Young Men sa ward, bishop, ug kinabag- ohan 
isip magtatambag sa kapangulohan sa stake. Siya ang 
nagdumala sa Michigan Detroit Mission gikan 2010 
hangtud 2013.

Gipakaslan niya si Erin Sue Toone niadtong 
Hunyo 22, 1985, sa Salt Lake Temple. Mga ginikanan 
sila sa unom ka mga anak.

“Among nakita ang gahum sa pulong sa among 
kinabuhi, maanaa man sa pulong sa mga propeta o sa 
kasulatan o sa mga paghunghong sa Espiritu Santo,” 
miingon si Brother Holmes. ◼

M. Joseph Brough
Ikaduhang Magtatambag sa Kinatibuk- ang 
Kapangulohan sa Young Men

Douglas D. Holmes
Unang Magtatambag sa Kinatibuk- ang 
Kapangulohan sa Young Men



Before Thee, Lord, ni Annette Everett

“Kanimo Dios moyukbo ko

Magpasalamat kanimo.

Mabayaw ug matandog ko

Kon naa ang Espiritu.

Pagkatam- is sa pulong mo!

Giyahe ko, O Ginoo.

Buhaton ko ang sugo mo.

Ampingan ko ang pulong mo.”

(Hymns, no. 158)
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“Hinaut nga ang atong Langitnong Amahan mo-
panalangin kanato nga kita unta makabaton sa 

espiritu sa pagsimba sa templo, nga kita magmasu-
lundon sa Iyang mga sugo, ug nga kita unta mosu-
nod og maayo sa mga lakang sa atong Ginoo ug 

Manluluwas, Si Jesukristo,” miingon si Presidente 
Thomas S. Monson atol sa ika- 185 nga Tinuig nga 

Kinatibuk- ang Komperensya sa Simbahan. “Ako mo-
pamatuod nga Siya ang atong Manunubos. Siya  
ang Anak sa Dios. Siya kini kinsa miabut gikan sa 

lubnganan nianang unang buntag sa pasko sa  
Pagkabanhaw, pagdala kaniya sa gasa sa kinabuhing 

dayon alang sa tanang mga anak sa Dios.”
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