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mag- istar lang sa balay, maghulat  
sa tabang.

Sa ato karon, pwedeng mahitabo 
nga sama niini. Upat ka mga tawo 
ang nagtuman og assignment gikan 
sa ilang bishop nga bisitahan, sa 
iyang balay, ang tawo nga paralitiko. 
Akong makita nga ang usa kanila 
gikan sa Relief Society, usa gikan sa 
elders quorum, usa gikan sa Aaronic 
Priesthood, ug, ang katapusan, usa ka 
full- time nga misyonaryo. Sa bag- ohay 
nga ward council, human magkasabut 
bahin sa panginahanglan sa ward, ang 
bishop mihatag og “makaluwas” nga 
assignment. Kining upat gisangunan 
sa pagtabang sa tawo nga paralitiko. 

Ni Elder Chi Hong (Sam) Wong
Sa Seventy

Madungog nato pirme si Pre-
sidente Thomas S. Monson 
nga moingon, “Motabang sa 

pagluwas.” 1 Nakahunahuna ko og 
istorya sa Bag- ong Tugon. Ehemplo 
kini kon unsaon sa mga miyembro 
ug mga misyonaryo nga maghiusa 
pinaagi sa ward council sa pagtabang 
ug pagluwas. Ang istorya makita sa 
Marcos 2:1–5. Akong nakita nga ang 
kasinatian nga gigamit ni Jesus sa pag-
tudlo kanato sa pihong mga doktrina 
o mga baruganan makapadasig pirme 
ug sayon masabtan.

Usa ka tawo sa istorya mao kad-
tong paralitiko, kinsa dili makalihok 
kon dili tabangan. Kining tawhana 

pag- ula—mga gasa sa paghinulsol, 
pagpasaylo, kahupay, ug paglaum.17

Kon mas palandungon nato ang 
kaimportante sa sakrament, mas ma-
sagrado ug makahuluganon kini ngari 
kanato. Kini ang pahayag sa 96 anyos 
nga amahan ngadto sa iyang anak 
sa dihang nangutana, “Pa, nganong 
mosimba man ka? Dili ka makakita, 
dili makadungog, ug maglisud sa 
paglihok- lihok. Nganong mosimba 
man ka?” Ang amahan mitubag, “Tu-
ngod sa sakrament. Moadto ko aron 
moambit sa sakrament.”

Unta kitang tanan motambong sa 
miting sa sakrament nga andam aron 
makabaton og “tinud- anay nga espi-
ritwal nga kasinatian, balaang pag-
kalawat, usa ka pagbag- o sa [atong] 
kalag.” 18

Nasayud ko buhi atong Langitnong 
Amahan ug Manluluwas. Mapasala-
maton ko sa oportunidad nga gihatag 
sa sakrament aron mabati ang Ilang 
gugma ug moambit sa Espiritu. Sa 
pangalan ni Jesukristo, amen. ◼
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Magkahiusa sa 
Pagluwas
Aron makatabang sa Manluluwas, kita kinahanglang 
magkahiusa ug magkauyon gayud sa pagbuhat. Matag tawo, 
matag katungdanan, ug matag calling importante.
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Dili sila makapaabut nga siya rang usa 
ang mosimba. Kinahanglan sila nga 
moadto sa iyang balay ug bisitahan 
siya. Kinahanglan nila siyang pangi-
taon, mao nga miadto sila. Ang tawo 
gidala kang Jesus.

“Ug didtoy nangabut nga nanagdala 
kaniyag usa ka paralitiko nga giyayo-
ngan sa upat ka tawo” (Marcos 2:3).

Apan, ang kwarto puno kaayo. Dili 
sila makaagi sa pultahan. Sigurado ko 
nga gisulayan nila ang tanan nga ilang 
mahunahunaan, apan dili gayud sila 
makaagi. Wala mahitabo ang ilang gip-
lano. Dunay babag sa ilang pagbuhat 
sa “pagluwas.” Apan wala sila mohu-
nong. Wala nila biyai sa may pultahan 
ang tawo nga paralitiko. Nagsabut sila 
kon unsay sunod buhaton—unsaon 
nila pagdala sa tawo kang Jesukristo 
aron ayohon. Ang buhat sa pagtabang 
kang Jesukristo sa pagluwas og mga 
kalag, dili gayud makahasol. Duna 
silay plano—dili sayon, apan ila kining 
gibuhat.

“Ug kay dili man sila makaduol 
kang Jesus tungod sa panon sa mga 
tawo, ilang gibuslotan ang atop sa 
ibabaw niya; ug sa nakahimo na silag 
lungag, ilang gitonton ang higdaanan 
diin diha ang paralitiko” (Marcos 2:4).

Ila siyang gidala sa atop. Kon 
walay hagdanan sa gawas nga ilang 

kasak- an, dugay gyud siguro sila 
tanang nakasaka sa atop. Siguro 
ingon ani ang nahitabo: ang batan- 
ong lalaki sa iyang ward ang unang 
misaka sa atop. Kay batan- on pa siya 
ug lagsik kaayo, dili kini lisud para 
niya. Ang iyang kauban sa home 
teaching gikan sa elders quorum 
ug ang taas ug kusgan nga full- time 
nga misyonaryo sigurado gayud nga 
miduot niya gikan sa ubos. Ang Relief 
Society sister mipahinumdom nila 
nga mag- amping ug midasig nila. Ang 
mga lalaki miukab sa atop samtang 
ang sister padayong mihupay sa tawo 
samtang naghulat nga maayo—aron 
makalihok nga siya ra ug mamahi-
mong gawasnon.

Niining assignment sa pagluwas ki-
nahanglang magtinabangay gayud ang 
tanan. Sa kritikal nga gutlo, kinahang-
lan ang pag- amping aron mapaubos 
ang paralitiko gikan sa atop. Ang upat 
ka tawo kinahanglang magkahiusa 
ug magkauyon gayud sa pagbuhat. 
Dili pwedeng dunay panaglalis tali sa 
upat. Kinahanglan silang magdungan 
sa pagtonton sa tawo nga paralitiko. 
Kon dunay paspas nga mopaubos sa 
pisi kay sa tulo, ang tawo mahulog 
sa iyang higdaanan. Dili siya kakupot 
nga siya ra tungod sa iyang lisud nga 
kahimtang.

Aron makatabang sa Manluluwas, 
kita kinahanglang magkahiusa ug 
magkauyon gayud sa pagbuhat. Matag 
tawo, matag katungdanan, ug matag 
calling importante. Kinahanglan kitang 
maghiusa diha ni Ginoong Jesukristo.

Sa katapusan, ang paralitiko gi-
pahimutang atubangan ni Jesus. “Sa 
pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, 
siya miingon sa paralitiko, Anak, 
ang imong mga sala gipasaylo na” 
(Marcos 2:5). Si Jesus naluoy niya ug 
giayo siya—dili lang sa pisikal apan 
sa espiritwal usab: “Anak, ang imong 
mga sala gipasaylo na.” Dili ba kana 
nindot? Dili ba ganahan man usab 
kita nga mahitabo kana natong tanan? 
Ganahan gyud ko.

Nakaila ba kita og tawo sa atong 
kinabuhi nga naparalitiko sa espiritwal, 
tawo nga dili makabalik sa Simbahan 
nga siya ra? Siya usa tingali sa atong 
mga anak, ginikanan, kapikas, o higala.

Sa kadaghang full- time nga mga 
misyonaryo nga naa karon sa matag 
unit sa Simbahan, maalamon para 
sa mga bishop ug mga presidente sa 
branch nga gamiton og maayo ang 
ilang ward ug branch council. Ang 
bishop makadapit sa tanang sakop 
sa ward council nga magdala og lista 
sa mga ngalan sa nanginahanglan 
og tabang. Ang mga sakop sa ward 
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Miuyon ang kauban sa sundalo, 
“Oo, mas maayong masayud mi niana; 
kay igo ra namong nasayran, nga kami 
alagad sa hari: kon ang iyang kawsa 
sayop, wala mi sala kay igo lang mi 
nga misunod kaniya.”

Midugang si William, “Kon ang 
kawsa dili maayo, hari lang ang res-
ponsable sa tanan.”

Dili ikatingala, misupak si Haring 
Henry. “Katungdanan sa matag alagad 
nga mosunod sa hari; apan ang matag 
alagad responsable sa iyang kalag.” 1

Wala mosulay si Shakespeare sa 
paghusay niini nga lantugi diha sa 
drama, ug sa laing bahin kini nga lan-
tugi nagpadayon hangtud karon—kin-
say responsable sa mahitabo sa atong 
kinabuhi?

Kon ngil- ad ang mahitabo, may 
purohan nga ipasangil sa uban o gani 
sa Dios. Usahay may pagpangangkon 
nga mahitabo, ug ang mga indibidwal 

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

Ang drama nga The Life of King 
Henry V ni William Shakespear 
naglakip og hugna sa usa ka 

gabii diha sa kampo sa English nga 
mga sundalo sa Agincourt sa wala 
pa ang ilang gubat batok sa French 
nga mga sundalo. Diha sa awop nga 
suga ug nagtakuban, si Haring Henry 
nagsuroy- suroy nga wala mailhi sa 
iyang mga sundalo. Nakigsulti siya 
kanila, nagsukod sa kaisug sa iyang 
gamay nga pundok sa kasundalohan, 
ug kay wala sila makaila niya, prangka 
sila sa ilang mga tubag. Ilang gihisgu-
tan kon kinsay responsable sa mahi-
tabo sa mga tawo diha sa gubat—ang 
hari o ang matag sundalo.

Sa usa ka bahin mipahayag si Haring 
Henry, “Mas kontento kong mamatay sa 
kasundalohan sa hari kay sa bisan asa; 
ang iyang kawsa makatarunganon.”

Mitubag si Michael Williams, “Mas 
labaw na kay sa among nasayran.”

council magsabut kon unsaon nga 
mas makatabang sila. Ang mga bi-
shop maminaw sa ideya ug mohimo 
og assignment.

Ang full- time nga mga misyo-
naryo dakong tabang sa mga ward sa 
buhat sa pagluwas. Batan- on pa sila 
ug lagsik kaayo. Ganahan sila nga 
dunay lista sa pihong mga ngalan sa 
tawo nga tabangan. Malingaw silang 
magtinabangay sa mga sakop sa 
ward. Nasayud sila nga kini dakong 
mga oportunidad aron makakita sila 
og katudloan. Mapahinunguron sila 
sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo. 
Lig- on ang ilang pamatuod nga mas 
mahisama sila ni Kristo sa ilang pag- 
apil sa buhat sa pagluwas.

Sa pagtapos, akong ipaambit ang 
usa pa ka tinago nga bahandi nga 
naa niining istorya sa kasulatan. Naa 
kini sa bersikulo 5: “Sa pagkakita ni 
Jesus sa ilang pagsalig” (emphasis 
gidugang). Wala ko kabantay niini sa 
nangagi—ilang pagsalig. Ang atong 
hiniusang pagsalig makaapekto usab 
sa kaayohan sa uban.

Kinsang mga tawhana kadtong 
gihisgutan ni Jesus? Maglakip kini sa 
upat nga midala sa paralitiko, ang 
tawo mismo, ang mga tawo nga nag- 
ampo para niya, ug tanang naminaw 
didto sa pagsangyaw ni Jesus ug 
miabiba sa tago alang sa umaabut 
nga milagro. Maglakip usab kini sa 
kapikas, ginikanan, anak, misyonaryo, 
presidente sa korum, presidente sa Re-
lief Society, bishop, ug higala nga anaa 
sa layo. Makatabang kita sa usag usa. 
Kinahanglang aktibo kita sa pagluwas 
sa nanginahanglan.

Mopamatuod ko nga si Jesukristo 
usa ka Dios sa mga milagro. Si Jesu-
kristo nahigugma natong tanan ug 
dunay gahum sa pagluwas ug pag- 
ayo, sa pisikal ug sa espiritwal. Kon 
motabang kita Kaniya sa Iyang misyon 
sa pagluwas og mga kalag, kita usab 
maluwas samtang nagbuhat niini. Ako 
mopamatuod sa ingon sa balaan Niya 
nga pangalan, nga mao si Jesukristo, 
amen. ◼
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Gawasnon sa 
Kahangturan, nga 
Molihok alang sa Ilang 
Kaugalingon
Kabubut- on kini sa Dios nga kita mahimong gawasnon nga 
mga tawo aron makab- ut ang atong hingpit nga potensyal sa 
temporal ug sa espiritwal nga paagi.




