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Samtang nagpadayon ang Pagpahiuli, ang ebanghelyo 
makita sa tibuok kalibutan. Ang Kenya usa ka ehemplo 
sa pagtubo sa Simbahan diha sa Africa.

Ang mga opisina sa Area sa 
Nairobi hingpit na nga naglihok, 
nagserbisyo sa 100,000 ka mga 
miyembro sa 18 ka mga nasud 
sa central Africa.

2020

Ang Nairobi Stake naorganisar.2001

Espesyal nga puasa nakatigum 
og pundo aron sa paghupay sa 
huwaw sa 15 ka mga barangay.
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Unang lokal nga mga kinabig 
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200 ka Tuig nga Kahayag
Sa usa ka matahum, maayo nga adlaw 200 ka tuig na ang milabay, usa ka batan- ong lalaki misulod 

sa kakahoyan sa tuyo nga mangayo og kapasayloan ug mag- ampo kon asa nga simbahan siya 
magpasakop. Gikan sa usa ka milagroso nga panan- awon, iyang nahibaloan nga dili siya angay nga 
magpasakop sa bisan hain niini. Mao kana ang mitimaan sa sinugdanan sa Pagpahiuli sa ebanghelyo 
ni Jesukristo—usa ka proseso nga nagpadayon sa atong panahon.

Niini nga isyu, nagsaulog kita og 200 ka tuig nga kahayag:
•  Si Presidente Russell M. Nelson nagtudlo kon sa unsang paagi ang pagpundok sa Israel sa 

duha ka habig sa tabil makaandam kanato ug sa uban alang sa Ikaduhang Pag- anhi sa Ginoo 
(pahina 6).

•  Si Elder LeGrand R. Curtis Jr. nagpakita kon sa unsang paagi ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nakatampo sa nagpadayon nga Pagpahiuli—ug sa unsang paagi ang matag usa kanato 
makatampo (pahina 18).

•  Alang sa kabatan- onan, si Elder Neil L. Andersen nagpaambit og lima ka kamatuoran nga 
atong makat- unan gikan sa Unang Panan- awon (pahina 52).

Samtang magkat- on kita gikan sa mga pulong sa atong propeta ug sa mga istorya sa 
matinud- anong mga Santos, hinaut makat- on kita sa samang kahibalo nga nahibaloan ni Propeta 
Joseph Smith 200 ka tuig na ang milabay: nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo tinuod, buhi 
nga mga binuhat kinsa nahigugma kanato. Ug ipaambit nato kana nga kahibalo ngadto sa atong mga 
higala ug mga silingan.

Matinuoron,
Elder Randy D. Funk sa Seventy
Editor sa mga Magasin sa Simbahan
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sa Kinatibuk- ang 
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28
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Elder LeGrand R. Curtis Jr.
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Ang Umaabut sa Simbahan
Presidente Russell M. Nelson
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5 Ang Kinatibuk- ang Komperensya paglabay sa Katuigan

6 Ang Umaabut sa Simbahan
Ni Presidente Russell M. Nelson
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nag- andam sa kalibutan alang sa pagbalik sa Manluluwas.

12 Mga Hulagway sa Pagtuo
Berglind Guðnason
Sa dihang ang iyang mga panlimbasug sa depresyon dili na maagwanta, 
si Berglind nakigsulti mahitungod sa iyang mga panlimbasug, ug ang 
Langitnong Amahan mitabang kaniya nga mamaayo.

14 Mga Baruganan sa Pagpangalagad
Pagpangalagad pinaagi sa Kinatibuk- ang Komperensya
Ang kinatibuk- ang komperensya naghatag kanato og daghang paagi 
sa pagpangalagad—sa wala pa, atol, ug human sa kinatibuk- ang 
komperensya nga tapos sa semana.

18 Ang Nagpadayon nga Pagpahiuli
Ni Elder LeGrand R. Curtis Jr.
Ang Pagpahiuli nagsugod sa Sagradong Kakahoyan 200 ka tuig na 
ang milabay, ug nagpadayon kini karon.

24 Aduna Silay Paglaum sa Pag- anhi ni Kristo— 
ug Makalaum Usab Kita
Ni Mindy Selu
Makaangkon kita og paglaum sa Ikaduhang Pag- anhi ni Kristo sa 
samang paagi sa mga propeta sa Basahon ni Mormon.

28 Dali, Sunod Kanako: Basahon ni Mormon
Gamita kining sinemana nga mga artikulo sa pagpalambo sa imong 
pagtuon sa Basahon ni Mormon niining bulana.

32 Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Usa ka amahan mihatag sa iyang anak nga babaye og bililhon nga gasa; 
usa ka nagbangutan nga inahan gipahinumduman sa grasya sa Dios; 
usa ka sister namalandong sa bili sa kalag; ang hugot nga pagtuo sa 
batang lalaki nakatabang sa iyang pamilya.

36 Mga Leksyon gikan sa Basahon ni Mormon
Usa ka Dako nga Kausaban sa Kasingkasing
Ni Elder Kyle S. McKay
Kon maghinulsol kita, ang Pag- ula sa Manluluwas makahimo diha 
kanato og dakong kausaban sa kasingkasing.

40 Pagpalambo sa Atong Kasinatian sa Templo
Sa Unang Kapangulohan

Mga Young Adult
42 
Ang mga young adult importante 
nga bahin sa nagpadayon 
nga Pagpahiuli. Pagkat- on 
unsaon nimo sa 
pagtabang!

Kabatan- onan
50 
Ang Unang Panan- awon 
mao ang ebidensya sa 
gugma sa 
Dios alang 
sa Iyang mga 
anak—ilabi 
na niadtong 
nagtinguha 
Kaniya.

Mga Bata

Higala
Ang Simbahan 
ni Jesukristo 
gipahiuli  
na!

Anaa sa Hapin
Gilitratohan ni  

Stefano Cirianni

Dali nga Mabasa

Mga Seksyon

Mga Sulod

Suporta sa Dali, Sunod Kanako
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PANG- DIGITAL LAMANG NGA MGA ARTIKULO SA ABRIL

KONTAKA KAMI
Ipadala ang imong mga pangutana ug feedback 
ngadto sa liahona@ChurchofJesusChrist.org.

I- sumiter ang imong mga istorya sa  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
o ipadala pinaagi sa koreyo ngadto sa:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Digital  nga Liahona

PANGITA PA OG DUGANG
Diha sa Gospel Library nga app ug sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org, ikaw makahimo nga:

• Makapangita sa kasamtangan nga isyu.

• Makadiskubre og digital lamang nga sulod.

• Makapangita sa milabay nga mga isyu.

• Makasumiter sa imong mga istorya ug feedback.

• Maka- subscribe o makahatag og regalo nga 
subskripsyon.

• Makapalambo sa pagtuon gamit ang mga 
himan nga digital.

• Makapaambit og paboritong mga artikulo 
ug mga video.

• Maka- download o maka- imprinta og mga artikulo.

• Makapaminaw sa imong paboritong mga artikulo.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Gospel Library nga app

Pagkaplag og Kalipay sa Paghimo 
sa Buhat sa Ginoo
Ang mga young adult sa tibuok kalibutan 
nagpaambit kon sa unsang paagi sila 
miapil sa nagpadayon nga Pagpahiuli.

Ang Imong Kaagi Nagpugong 
ba Kanimo?
Ni Jeff Bates
Usa ka young adult nagpaambit 
kon sa unsang paagi ang pagdapit 
kang Jesukristo sa atong kinabuhi 
makatabang kanato sa pagpadayon 
sa unahan.

Ang Paggamit sa Kompleto nga 
Ngalan sa Simbahan Kiwaw 
apan Angay Lang
Ni Lauri Ahola
Usa ka young adult mipaambit kon sa 
unsang paagi ang pagsunod sa tambag 
ni Presidente Nelson nakatabang niya 
nga mas maayong makapaambit sa 
ebanghelyo.
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Aron mangita sa mga 
pakigpulong gikan sa 
bag- o ug nangaging 
mga kinatibuk- ang 
komperensya, bisitaha ang 
gc .ChurchofJesusChrist .org  
o ang “General Conference”  
nga seksyon sa Gospel 
Library app.

Karon anaa na sa ika- 190 nga tuig niini, ang kinatibuk- ang 
komperensya usa ka dugay na nga tradisyon matag Abril ug 

Oktubre, apan adunay pipila ka makapaikag nga mga kausaban 
paglabay sa katuigan:

1967
Ang kinatibuk- ang 
komperensya gisibya sa 
TV nga dunay kolor. Ang 
mga lalaki sa Tabernacle 
Choir misul- ob og light 
blue nga mga jacket, ug 
ang mga babaye misul- ob 
og may pagka- pink nga 
mga blouse.

1949
Migamit og mga kamera 
diha sa Tabernacle, ang 
komperensya unang 
gisibya sa telebisyon.
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1924
Ang mga mikropono 
unang gigamit diha sa 
pulpito sa Tabernacle. 
Kaniadto, ang mga 
mamumulong magsalig 
sa gikusgon sa ilang mga 
tingog aron madungog.

1962
Ang mga pakigpulong 
gihubad ngadto sa 
ubang mga pinulongan—
German, Dutch, ug 
Spanish—sa unang 
higayon diha sa 
Tabernacle. Karon ang 
mga pakigpulong gihubad 
sa sobra 90 ka mga 
pinulongan!

1977
Giusab gikan sa tulo 
ka adlaw ug unom ka 
kinatibuk- ang sesyon, ang 
komperensya milungtad 
og duha ka adlaw ug 
naglakip og lima ka 
kinatibuk- ang sesyon.

2000
Ang bag- ong Conference 
Center sa Siyudad 
sa Salt Lake, nga 
kalingkuran og 21,000 
ka tawo, mipahigayon 
sa unang kinatibuk- ang 
komperensya niini.

1830
Duha ka bulan human 
maorganisar ang 
Simbahan, si Joseph 
Smith midumala sa 
unang kinatibuk- ang 
komperensya sa Fayette, 
New York. Mga 30 ka 
miyembro ug uban pa 
ang mitambong.

1850
Ang Deseret News 
mimantala sa unang 
kompleto nga report sa 
komperensya tungod kay 
ang usa ka batan- ong 
reporter, si George 
D. Watt, nakahimo 
sa pagsulat sa mga 
pakigpulong pinaagi 
sa esteno [shorthand].

1867
Ang kinatibuk- ang 
komperensya milungtad 
og upat ka adlaw imbis sa 
kasagarang tulo tungod 
kay ang kongregasyon 
mibotar nga magpabilin 
og dugang usa ka adlaw.

ANG KINATIBUK-  ANG KOMPERENSYA 
PAGLABAY SA KATUIGAN
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Ang Simbahan 
ni Jesukristo 
sa mga Santos 
sa Ulahing 
mga Adlaw 
nag- andam 
sa kalibutan 
alang sa adlaw 
nga “ang yuta 
mapuno sa 
kahibalo sa 
Ginoo”  
(Isaias 11:9).
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Kamo ug ako makaapil sa nagpadayon nga Pagpahiuli sa ebang-
helyo ni Jesukristo. Nindot kini kaayo! Kini dili hinimo sa tawo! 
Gikan kini sa Ginoo, kinsa miingon, “Ako modali sa akong 
buluhaton diha sa iyang angay nga panahon” (Doktrina ug mga 

Pakigsaad 88:73). Kini nga buhat gitugutan pinaagi sa balaang pahibalo 
200 ka tuig na ang milabay. May pito lamang kini ka mga pulong: “Kini 
ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!” (tan- awa sa Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:17).

Gipamulong sa Makagagahum nga Dios, kana nga pahibalo midala sa 
batan- ong si Joseph Smith ngadto ni Ginoong Jesukristo. Kadtong pito ka 
pulong maoy nagsugod sa Pagpahiuli sa Iyang ebanghelyo. Ngano? Tungod 
kay ang buhi natong Dios mapinanggaon nga Dios! Gusto Niya nga ang 
Iyang mga anak makaangkon ug imortalidad ug kinabuhing dayon! Ang 
dakong buhat sa ulahing mga adlaw nga kita kabahin giestablisar, sumala sa 
iskedyul, sa pagpanalangin sa kalibutan nga naghulat ug naghilak.

Dili ko makasulti bahin sa Pagpahiuli nga wala ang kahinam. Kining 
tinuod nga kasaysayan makahinuklog gayud! Talagsaon kini! Kulba- hinam 
kini! Katingalahan ba nga ang mga mensahero gikan sa langit mianhi aron 
sa paghatag og awtoridad ug gahum niini nga buhat?

Karon, ang buhat sa Ginoo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw paspas nga nagpadayon. Ang Simbahan 
adunay talagsaon, walay sama nga umaabot. “Wala makita sa mata, ni 
madungog sa dalunggan, . . . ang gikatagana sa Dios alang kanila nga 
nahigugma kaniya” (1 Mga Taga- Corinto 2:9; tan- awa usab sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad 76:10).

Hinumdumi nga ang kahingpitan sa pagpangalagad ni Kristo anaa sa 
umaabut. Ang mga panagna kabahin sa Iyang Ikaduhang Pag- anhi tuma-
non pa. Nagpadulong pa lang kita sa gikahinaman niining katapusang 

Ni Presidente  
Russell M. 
Nelson
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dispensasyon—sa diha nga ang Ikaduhang 
Pag- anhi sa Manluluwas mahimong reyalidad.

Pagpundok sa Israel sa Duha ka 
Habig sa Tabil

Ang gikinahanglan nga pasiuna sa Ikaduhang 
Pag- anhi mao ang dugay nang gihulat nga pag-
pundok sa nagkatibulaag nga Israel (tan- awa sa 
1 Nephi 15:18; tan- awa usab ang ulohang pahina 
sa Basahon ni Mormon). Kini nga doktrina sa 
pagpundok mao ang usa sa mga importanting 
pagtulun- an sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang Ginoo 
mipahayag: “Ako mohatag nganha kaninyo sa 
usa ka timailhan . . . nga Ako mopundok, gikan 
sa ilang dugay nga pagkatibulaag, sa akong mga 
katawhan, O balay ni Israel, ug motukod pag- usab 
taliwala kanila sa akong Zion” (3 Nephi 21:1).

Wala lamang nato gitudlo kini nga doktrina, 
misalmot pa kita niini. Ato kining gibuhat sam-
tang nagtabang kita sa pagpundok sa pinili sa 
Ginoo sa duha ka habig sa tabil. Isip kabahin sa 
giplano nga dangatan sa yuta ug sa mga lumu-
lupyo niini, ang atong patay nga mga kaliwat 
kinahanglang matubos (tan- awa sa Doktrina ug 

mga Pakigsaad 128:15). Sa maloloy- ong paagi, 
ang pagdapit sa “pagduol ngadto kang Kristo” 
( Jacob 1:7; Moroni 10:32; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 20:59) matanyag usab ngadto sa mga 
nangamatay nga walay kasayuran sa ebanghelyo 
(tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 137:6–8).  
Hinoon, usa ka parte sa ilang pagpangandam 
nagkinahanglan sa yutan- on nga mga paningka-
mot sa uban. Magpundok kita og mga pedigree 
tsart, mohimo og mga family group sheet, ug 
mopahigayon og puli nga buhat sa templo aron 
sa pagpundok sa mga indibidwal ngadto sa 
Ginoo ug ngadto sa ilang mga pamilya (tan- awa 
sa 1 Mga Taga- Corinto 15:29; 1 Pedro 4:6).

Ang mga pamilya kinahanglang hiusahon 
pagsilyo alang sa kahangturan (tan- awa sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 2:2–3; 49:17; 138:48; 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:39). Usa ka lig- ong 
koneksyon ang kinahanglang himoon tali sa mga 
amahan ug mga anak. Sa atong panahon, usa 
ka tibuok, kompleto, ug hingpit nga panaghi-
usa sa tanang dispensasyon, mga yawe, ug mga 
gahum kinahanglang lig- ong ikonektar (tan- awa 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 128:18). Alang 
niining sagrado nga mga katuyoan, ang balaang 

Hinumdumi nga 
ang kahingpitan 
sa pagpangalagad 
ni Kristo anaa sa 
umaabut.
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mga templo karon anaa sa tibuok kalibutan. 
Akong panghimug- atan pag- usab nga ang pagtu-
kod niini nga mga templo tingali dili makausab 
sa inyong kinabuhi, apan ang inyong pagserbis-
yo sulod sa templo seguradong makausab.

Ang panahon moabut nga kadtong dili mosu-
nod sa Ginoo ibulag gikan niadtong mosunod 
(tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 86:1–7). 
Ang atong pinakaluwas nga paniguro mao ang 
pagpadayon nga mahimong takus nga maka-
sulod sa Iyang balaan nga balay. Ang labing 
mahinungdanong gasa nga imong ikahatag sa 
Ginoo mao ang paghimo sa imong kaugalingon 
nga walay buling sa kalibutan, takus nga motam-
bong sa Iyang balaan nga balay. Ang iyang gasa 
kaninyo mao ang kalinaw ug kasiguroan sa 
pagkasayud nga kamo takus sa pagsugat Kaniya, 
kon moabut na ang panahon.

Agig dugang sa buhat sa templo, ang pag-
tungha sa Basahon ni Mormon maoy usa ka 
timailhan sa tibuok kalibutan nga ang Ginoo 
misugod na sa pagpundok sa Israel ug sa pag-
tuman sa mga pakigsaad nga Iyang gihimo 
ngadto ni Abraham, Isaac, ug Jacob (tan- awa sa 
Genesis 12:2–3; 3 Nephi 21; 29). Ang Basahon 

ni Mormon nagdeklarar sa doktrina sa pagpundok (tan- awa, panangli-
tan, ang 1 Nephi 10:14). Nakapahimo kini sa mga tawo nga magkat- on 
kabahin ni Jesukristo, nga motuo sa Iyang ebanghelyo, ug mopasakop 
sa Iyang Simbahan. Gani, kon wala ang Basahon ni Mormon, ang gisaad 
nga pagpundok sa Israel dili mahitabo.

Ang misyonaryo nga 
buhat importante usab 
niana nga pagpundok. Ang 
mga sulugoon sa Ginoo 
manglakaw aron sa pag-
sangyaw sa Pagpahiuli. Sa 
daghang mga nasud ang 
mga miyembro ug mga 
misyonaryo nangita sa 
nagkatibulaag nga Israel; 
nangayam sila kanila 
“gikan sa mga lungag sa 
mga pangpang” ( Jeremias 
16:16); ug nangisda sila 
kanila, sama sa karaang 
panahon.

Ang misyonaryo nga buhat mokonektar sa katawhan ngadto sa pakig-
saad nga gihimo sa Ginoo uban ni Abraham sa karaan:

“Ikaw mahimo nga panalangin ngadto sa imong binhi nga mosunod 
kanimo, nga sa ilang mga kamot sila modala niini nga pagpangalagad ug 
Pagkapari ngadto sa tanan nga mga nasud;

Ug Ako mopanalangin kanila pinaagi sa imong ngalan; kay kutob 
sa modawat niini nga Ebanghelyo pagatawgon sunod sa imong ngalan, 
ug pagaiphon nga imong binhi, ug mobarug ug mopanalangin kanimo, 
ingon nga ilang amahan” (Abraham 2:9–10).

Ang misyonaryo nga buhat mao lang ang sinugdanan sa panalangin. 
Ang katumanan, ang pagkompleto, niadto nga mga panalangin moabut 
kon kadtong misulod na sa tubig sa bunyag mohingpit sa ilang kinabuhi 
ngadto sa punto nga sila makasulod sa balaan nga templo. Ang pagdawat 
sa tuga [endowment] didto mosilyo sa mga miyembro sa Simbahan ngad-
to sa pakigsaad kang Abraham.

Ang pagpili sa pagduol ngadto kang Kristo wala magdepende kon 
asa ka nagpuyo; nagdepende kini sa indibidwal nga pasalig. Ang tanang 
miyembro sa Simbahan makapahimulos sa doktrina, mga ordinansa, mga 
yawe sa pagkapari, ug mga panalangin sa ebanghelyo, bisan asa pa ang 
ilang nahimutangan. Ang mga tawo mahimong “pagadad- on sa kasayuran 
sa Ginoo” (3 Nephi 20:13) nga dili mobiya sa ilang mga yutang natawhan.

Tinuod, sa unang mga adlaw sa Simbahan, ang pagkakabig sa kasaga-
ran nangahulugan usab og pagbalhin. Pero karon, ang pagpundok nahi-
tabo diha sa kada nasud. Ang Ginoo mimando sa pag- establisar sa Zion 
(tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 6:6; 11:6) sa matag kayutaan diin 
Iyang gihatag sa Iyang mga Santos ang ilang natawhan ug nasyonalidad. 
Ang dapit sa pagpundok alang sa Brazilian nga mga Santos mao ang 
Brazil; ang dapit sa pagpundok alang sa Nigerian nga mga Santos mao 

Ang labing mahinungdanong 
gasa nga imong ikahatag sa 
Ginoo mao ang paghimo sa imong 
kaugalingon nga walay buling sa 
kalibutan, takus nga motambong 
sa Iyang balaan nga balay.
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ang Nigeria; ang dapit sa pagpundok alang 
sa Korean nga mga Santos mao ang Korea. 
Ang Zion mao “ang putli og kasingkasing” 
(Doktrina ug mga Pakigsaad 97:21). Kana ang 
dapit diin anaa ang matarung nga mga Santos.

Ang espirituhanong seguridad kanunay nga 
magdepende kon giunsa sa pagpakabuhi sa usa 
ka tawo, dili kon asa ang usa ka tawo nagpuyo. 
Mosaad ko nga kon atong himoon ang atong 
labing maayo sa pagpakita og pagtuo diha ni 
Jesukristo ug mopahimulos sa gahum sa Iyang 
Pag- ula pinaagi sa paghinulsol, makabaton 
kita sa kahibalo ug gahum sa Dios aron mata-
bangan kita sa pagdala sa mga panalangin sa 
gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo ngadto 
sa matag nasud, kaliwatan, pinulongan, ug 
katawhan ug sa pag- andam sa kalibutan alang 
sa Ikaduhang Pag- anhi sa Ginoo.

Ang Ikaduha nga Pag- anhi
Ang Ginoo mobalik sa yuta nga Iyang 

gihimong balaan pinaagi sa Iyang misyon didto 
sa mortalidad. Sa kadaugan, moadto Siya pag- 
usab sa Jerusalem. Magsul- ob og harianong 
kupo nga pula nga nagsimbolo sa Iyang dugo, 
nga miagas gikan sa matag lungag sa panit, 
Siya mobalik sa Balaang Siyudad (tan- awa sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 133:46–48). Didto 

ug bisan asa, “ang himaya sa Ginoo igapadayag, 
ug ang tanan nga unod sa tingub makakita niini” 
(Isaias 40:5; tan- awa usab sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 101:23). Ang Iyang “ngalan pagataw-
gon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga 
Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, 
Prinsipe sa Pakigdait” (Isaias 9:6).

Siya modumala gikan sa duha ka kaulohan sa 
kalibutan: ang usa sa karaang Jerusalem (tan- 
awa sa Zacarias 14) ug ang lain didto sa Bag- ong 
Jerusalem “pagatukuron diha sa Kayutaan sa 
America” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 
1:10). Gikan niini nga mga sentro Siya mogiya 
sa mga kalihokan sa Iyang Simbahan ug ging-
harian. Usa ka laing templo pagatukuron sa 
Jerusalem. Gikan niana nga templo Siya maga-
hari sa kahangturan isip Ginoo sa mga Ginoo. 
Adunay mogawas nga tubig gikan sa ilawom 
sa templo. Ang katubigan sa Patay nga Dagat 
mamaayo. (Tan- awa sa Ezequiel 47:1–8.)

Nianang panahona Siya adunay bag- ong mga 
ngalan ug palibutan sa espesyal nga mga Santos. 
Pagailhon Siya isip “Ginoo sa kaginoohan, ug 
ang Hari sa kaharian: ug sila nga [magauban] 
kaniya [mao kadtong mga] tinawag, ug mga pini-
li, ug mga kasaligan” (Pinadayag 17:14) sa ilang 
responsibilidad dinhi sa mortalidad. Dayon Siya 
“magahari sa kahangturan” (Pinadayag 11:15).

Ako mosaad 
kaninyo nga 
samtang kamo 
mosunod ni 
Jesukristo, inyong 
makaplagan ang 
malungtarong 
kalinaw ug tinuod 
nga kalipay.
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Ang yuta ibalik ngadto sa paraisohanong 
kahimtang niini ug mahimo nga bag- o. Adunay 
mahimong bag- o nga langit ug bag- o nga yuta 
(tan- awa sa Pinadayag 21:1; Ether 13:9; Doktrina 
ug mga Pakigsaad 29:23–24).

Atong responsibilidad—atong kahigayunan—
nga motabang sa pag- andam sa kalibutan alang 
nianang adlawa.

Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot 
nga Pagtuo

Sa kasamtangan, dinhi ug karon, nagpuyo 
kita sa panahon sa kasamok. Mga linog ug mga 
tsunami naghimo og kadaot, mga gobyerno 
napukan, grabeng problema sa ekonomiya, ang 
pamilya giataki, ug ang diborsyo nagkadaghan. 
Aduna kitay angay nga kabalak- an. Apan dili 
nato angayang tugutan ang atong mga kahadlok 
nga mowagtang sa atong hugot nga pagtuo. 
Atong masuklan kanang mga kahadlok pinaagi 
sa paglig- on sa atong pagtuo.

Nganong magkinahanglan man kita nianang 
malahutayon nga hugot nga pagtuo? Tungod 
kay ang malisud nga mga adlaw anaa sa unahan. 
Panagsa ra unya sa umaabut nga mahimong 
sayon o sikat ang mamahimong Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. Matag usa kanato paga-
sulayan. Si Apostol Pablo mipahimangno nga 
sa ulahing mga adlaw, kadtong matinguhaon 
nga nagsunod sa Ginoo “pagalutoson gayud” 
(2 Timoteo 3:12). Kana nga paglutos mahimong 
mobitad kaninyo ngadto sa pagkahuyang o 
modasig kaninyo nga mas sulundon ug maisu-
gon sa inyong inadlaw- adlaw nga kinabuhi.

Kon giunsa ninyo sa pag- atubang ang mga 
pagsulay sa kinabuhi maoy kabahin sa pagpa-
lambo sa inyong pagtuo. Ang kalig- on moabut 
kon kamo makahinumdom nga kamo adunay 
balaanon nga kinaiya, usa ka panulundon nga 
labing bililhon. Ang Ginoo mipahinumdom 
kaninyo, sa inyong mga anak, ug sa inyong mga 
apo nga kamo ang tinuod nga mga manunu-
nod, nga kamo gitagana sa langit nga matawo 
sa inyong pihong panahon ug lugar, motubo 
ug mamahimong Iyang mga tiggunit sa bandila 
ug katawhan sa pakigsaad. Sa inyong paglakaw 
diha sa dalan sa Ginoo sa pagkamatarung, kamo 
mapanalanginan nga mopadayon diha sa Iyang 

pagkamaayo ug mahimong kahayag ug manluluwas ngadto sa Iyang 
katawhan (tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 86:8–11).

Buhata ang bisan unsa nga gikinahanglan sa paglig- on sa inyong pag-
tuo kang Jesukristo pinaagi sa pagpalambo sa inyong pagsabut sa dok-
trina nga gitudlo sa Iyang gipahiuli nga Simbahan ug pinaagi sa walay 
puas nga pagtinguha sa kamatuoran. Nakabase sa lunsay nga doktrina, 
makahimo kamo sa pagpadayon uban ang pagtuo ug lig- on nga kamaka-
nunayon ug malipayong mobuhat sa tanan nga anaa sa inyong gahum sa 
pagtuman sa katuyoan sa Ginoo.

Aduna kamoy mga adlaw nga mawad- an gayud sa kadasig. Busa pag- 
ampo alang sa kaisug nga dili moundang! Subo lang, pipila sa inyong 
giisip nga mga higala mobudhi kaninyo. Ug ang ubang butang daw dili 
lang gayud makiangayon.

Hinoon, ako mosaad kaninyo nga samtang kamo mosunod ni 
Jesukristo, inyong makaplagan ang malungtarong kalinaw ug tinuod 
nga kalipay. Samtang tumanon ninyo ang inyong mga pakigsaad uban sa 
nagkadugang nga katukma, ug samtang kamo manalipod sa Simbahan 
ug gingharian sa Dios dinhi sa yuta karon, ang Ginoo mopanalangin nin-
yo sa kalig- on ug kaalam sa 
pagbuhat sa unsay mabu-
hat lamang sa mga miyem-
bro sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.

Kita kinahanglang 
mahimong mga tigpalig- on 
sa indibidwal nga hugot 
nga pagtuo sa Dios, hugot 
nga pagtuo kang Ginoong 
Jesukristo ug hugot nga 
pagtuo sa Iyang Simbahan. 
Kinahanglan kitang mag- 
ugmad og mga pamilya ug 
masilyo sa balaang mga 
templo. Kinahanglang kitang motukod sa Simbahan ug gingharian sa 
Dios dinhi sa yuta (tan- awa sa Mateo 6:33). Kinahanglan kitang mangan-
dam alang sa atong kaugalingong kapalaran: himaya, pagka- imortal, ug 
mga kinabuhing dayon (tan- awa sa Mga Taga- Roma 2:7; Doktrina ug 
mga Pakigsaad 75:5).

Mapaubsanon akong mopamatuod kaninyo nga—sama sa gipahayag 
ni Propeta Joseph Smith—ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo 
“magpadayon nga maisugon, halangdon, ug gawasnon, hangtud nga kini 
makasulod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, molukop sa matag 
nasud, ug makasulti sa matag dunggan, hangtud ang mga katuyoan sa 
Dios matuman, ug ang Halangdong Jehova moingon nga ang buhat 
nahuman na” (History of the Church, 4:540).

Miapil kita sa buhat sa Labaw’ng Makagagahum nga Dios. Nag- ampo 
ko nga ang Iyang mga panalangin maanaa sa matag usa kaninyo. ◼
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Ang kalig- on moabut kon kamo 
makahinumdom nga kamo 
adunay balaanon nga kinaiya, 
usa ka panulundon nga labing 
bililhon.
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Berglind Guðnason
Árnessýsla, Iceland

Si Berglind (wala) uban sa iyang igsoong babaye 
nga si Elín (tuo). Sa dihang si Berglind anaa 
sa pinakagrabeng depresyon nga iyang nasinati 
sukad, iyang gibati nga dili na siya makapadayon 
pa. Pinaagi sa paghisgot mahitungod sa 
iyang mga panlimbasug ngadto sa pamilya ug 
mga higala, nakakaplag siya og espiritwal ug 
emosyonal nga pagkaayo pinaagi sa mga himan 
nga gihatag sa Langitnong Amahan.
MINDY SELU, PHOTOGRAPHER

M G A  H U L A G W A Y  S A  P A G T U O

Ang paghisgot mahitungod sa akong 
depresyon ngadto sa pamilya ug mga higala 
nakatabang pag- ayo. Miresulta usab kini sa 
dugang nga tabang. Dili ko gustong motu-
mar og mga tambal o moadto sa therapy. 
Nagsige ko og sulti sa akong kaugalingon, 
“Aduna akoy Dios.” Apan ang Dios mihatag 
og daghan pa nga mga himan, sama sa 
tambal ug therapy, aron atong gamiton agig 
dugang sa espirituhanong mga butang.

Dihang anaa ko sa akong labing grabe 
nga depresyon, ang mga tawo moingon 
kanako, “Mamaayo ra ni.” Kapuyon kaayo ko 
nga maminaw niana apan, bisan salikwaut 
kining paminawon, tinuod kana.

Wala gayud ako magtuo nga maingon 
ako niini ka malipayon karon. Adunay mga 
adlaw nga manglimbasug gihapon ko, apan 
uban sa mga himan nga gihatag sa Langit-
nong Amahan kanako, makahimo ako niini. 
Karon kon mobati ko sa akong kaugalingon 
nga nagpadulong sa depresyon, akong sul-
tihan ang akong kaugalingon nga gimahal 
ako, aduna akoy mga tawo nga makaistorya, 
ug mamaayo ra ang sitwasyon.

PAGDISKOBRE PA OG DUGANG
Pagtan- aw pa mahitungod sa 
panaw sa pagtuo ni Berglind, 
lakip sa dugang nga mga litrato, 
sa online o Gospel Library nga 
bersyon niini nga artikulo sa 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013.
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Isip mga magtutudlo sa klase sa pagpangandam sa misyon, si Susie ug Tom Mullen 
kanunay nga mohangyo sa mga sakop sa ilang mga klase sa pagdapit og usa ka tawo 
nga motan- aw sa kinatibuk- ang komperensya.
“Ang pagdapit og tawo nga mobuhat og usa ka butang usa ka importante nga bahin 

sa misyonaryo nga buhat, ug magamit usab kini diha sa pagpangalagad,” miingon siya. 
“Ang among mga estudyante kanunay nga mo- report kon unsa ka maayo ang resulta 
niini kanila ug sa tawo nga ilang gidapit.”

Ania ang pipila sa mga paagi sa pagtabang nga gi- report sa ilang mga estudyante:

•  “Nangalagad kami sa usa ka higala kinsa adunay pipila ka isyu nga gipanglimba-
sugan. Gidapit namo siya sa pagpaminaw sa kinatibuk- ang komperensya alang sa 
mga tubag. Sa dihang nakigsulti kami kaniya human sa komperensya, misulti siya 
kanamo nga daghan kaayo siya’g nadunggan nga mga ideya nga makatabang.”

•  “Mipahigayon kami og party sa kinatibuk- ang komperensya ug ang tanan mida-
la og pagkaon nga mapaambit. Lingaw kaayo kadto nga nakahukom kami nga 
buhaton kadto pag- usab.”

•  “Midapit ko og higala nga motan- aw sa kinatibuk- ang komperensya uban kanako. 
Samtang nag- istorya kami mahitungod niini, nakahukom kami nga mangadto 
sa meetinghouse aron susihon kon pwede kaming motan- aw niini didto. Nahimo 
namo, ug kadto ang labing nindot nga kasinatian nga maana didto!”

Sama sa nakat- onan sa mga Mullen ug sa ilang mga estudyante, adunay daghang 
paagi sa pagpangalagad pinaagi sa kinatibuk- ang komperensya. Usa ka talagsaong pa-
agi nga mopaambit og makapadasig nga mga kinutlo, mga tradisyon sa pamilya, maka-
huluganon nga mga diskusyon, ug mga pagtulun- an sa mga sulugoon sa Ginoo!

Mga Baruganan sa Pagpangalagad

PAGPANGALAGAD PINAAGI SA  
KINATIBUK- ANG KOMPERENSYA

Uban sa tanang makapabayaw nga mga kinutlo, mga tradisyon sa pamilya, ug 
mga pagtulun- an gikan sa mga sulugoon sa Ginoo, ang kinatibuk- ang kompe-
rensya naghatag kanato og daghang mga paagi sa pagpangalagad—sa wala 
pa, atol, ug human sa kinatibuk- ang komperensya nga tapos sa semana!
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Mga Baruganan sa Pagpangalagad

PAGPANGALAGAD PINAAGI SA  
KINATIBUK- ANG KOMPERENSYA
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Dapita ang Uban ngad-
to sa Inyong Panimalay
“Ang Manluluwas misugo sa Iyang mga sumusunod nga ‘maghigugmaay 
sa usag usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo’ (Juan 13:34). Mao 
nga atong tan- awon kon unsa ka dako ang Iyang paghigugma kana-
to. . . . Kon ato Siyang himoon nga atong ehemplo, kinahanglan kitang 
maningkamot kanunay sa pagtabang sa pagpaapil sa tanan.”  
—Presidente Dallin H. Oaks 1

Katuigan ang milabay ang among talagsaon nga home teacher 
nga si Mike nakamatikod nga ang akong tulo ka bata ug ako adu-
nay gamay lamang nga laptop nga among katan- awan sa kinatibuk- 
ang komperensya. Siya diha- diha dayon midapit kanamo ngadto 
sa iyang balay aron motan- aw uban kaniya ug sa iyang asawa, si 
Jackie, namugos nga ganahan sila nga naay kauban. Nalipay ang 
akong mga anak nga motan- aw sa komperensya diha sa usa ka tinu-
od nga TV; mapasalamaton kaayo ko nga nakabaton og suporta; 
ug kaming tanan giganahan sa among panahon nga nagkauban.

Human niana, ang pagtan- aw og dungan sa kinatibuk- ang kom-
perensya nahimo na nga tradisyon. Bisan kon nakaangkon na kami 
og among kaugalingong TV, malipayon gihapon kaming mangadto 
sa ilang Mike ug Jackie dala ang among mga unlan, mga notebook, 
ug mga snack alang sa kinatibuk- ang komperensya. Ang pagpa-
minaw sa mga pulong sa mga propeta nga magkauban nakahimo 
niini nga mas espesyal. Nahimo kaming daw usa ka pamilya. Si 
Mike ug Jackie nahimong pipila sa akong labing suod nga mga 
higala ug ikaduha nga mga apohan sa akong mga anak. Ang ilang 
gugma ug pakighigala usa ka talagsaon nga panalangin sa akong 
pamilya. Mapasalamaton kaayo ko sa ilang kaandam sa pag- abli 
sa ilang panimalay ug sa ilang mga kasingkasing kanamo.
Suzanne Erd, California, USA

MGA BARUGANAN NGA HUNAHUNAON

“Nakamatikod”
Ang Manluluwas mahigugmaong migahin og 
panahon aron makita ang mga panginahang-
lan sa uban ug dayon milihok aron sa pagtu-
bag niadto nga mga panginahanglan (tan- awa 
sa Mateo 9:35–36; Juan 6:5; 19:26–27).  
Makabuhat usab kita niini.
“Diha- diha dayon midapit”
Human kita makamatikod sa mga pangina-
hanglan niadtong atong gipangalagaran, ang 
sunod nga lakang mao ang paglihok.
“Pagpaminaw sa mga pulong 
sa mga propeta”
Kita kinahanglang “[mag]tigum sa kanunay” 
(Moroni 6:5) aron sa pagkat- on og dungan, 
paglambo og dungan, ug paghisgot mahi-
tungod sa espirituhanong mga butang nga 
labing mahinungdanon sa atong mga kalag.
Ang “Dali, ug paminawon ta, pulong sa prope-
ta” 2 tingali maoy usa sa labing importanting 
mga pagdapit nga matanyag nato ngadto 
niadtong atong gipangalagaran.
“Gugma ug pakighigala”
Aron tinud- anay nga makatabang ug maka-
impluwensya sa uban, kinahanglan gayud 
kitang mag- ugmad og relasyon uban sa 
kalooy ug “tiunay nga paghigugma” (tan- awa 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41).



MUBO NGA MGA SULAT
 1. Dallin H. Oaks, “Love and the Law” (video), mormonandgay .ChurchofJesus 

Christ .org.
 2. “Dali, ug Paminawon Nato ang Pulong sa Propeta,” Mga Himno, nu. 15.
 3. David A. Bednar, “Paglukop sa Yuta pinaagi sa Social Media,” Liahona,  

Ago. 2015, 50.
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“Pagpaambit sa ebanghelyo”
Gihangyo kita sa pagpakigsaad nga “moba-
rug 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” 
(Mosiah 18:9).
“Pagmugna og diskusyon”
Ang mga mensahe sa kinatibuk- ang 
komperensya makadasig og mga panag- 
istoryahanay nga talagsaon, mapuslanon, 
ug giniyahan sa espirituhanong paagi. Ug 
kini nga matang sa mga diskusyon makalig- 
on sa imong mga relasyon, makatabang 
nga molambo ang imong pagpamatuod, 
ug mohatag kanimo og kalipay! (tan- awa sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 50:22).
“Mogamit og mga pangutana”
“Ang maayo nga mga pangutana makatabang 
kaninyo sa pagsabut sa mga interes, mga 
kahingawa, o mga pangutana nga anaa sa 
uban. Kini makapahanas sa inyong pagtudlo, 
makapadapit sa Espiritu, ug makatabang sa 
mga tawo nga makat- on.” 4

Ipaambit diha sa Internet
“Ang mga channel sa social media mao ang mga himan sa tibuok kalibu-
tan nga personal ug positibong makaapekto sa daghang mga tawo ug mga 
pamilya. Ug ako nagtuo nga ang panahon miabut alang nato isip mga 
disipulo ni Kristo sa paggamit niining dinasig nga mga himan sa husto 
ug mas epektibo nga paagi sa pagpamatuod sa Dios ang Mahangturong 
Amahan, Iyang plano sa kalipay alang sa Iyang mga anak, ug sa Iyang 
Anak, nga si Jesukristo, isip Manluluwas sa kalibutan.”  
—Elder David A. Bednar 3

Ang internet nagtugot kanato sa pagpaambit sa ebanghelyo 
ngadto sa tibuok kalibutan. Ganahan ko niana! Mopaambit ko og 
pipila ka mga kalihokan alang sa kinatibuk- ang komperensya, apan 
sa kasagaran naningkamot ko sa pagtabang sa uban sa pagmugna 
og diskusyon gikan sa mga pakigpulong sa kinatibuk- ang kompe-
rensya. Ang pagkakita og mga pangutana gikan sa uban sa kasaga-
ran makatabang nato nga makakita sa mga butang sa bag- ong paagi 
ug mahimong sinugdanan sa atong kaugalingong mahinungdanon 
nga pangdiskusyon nga mga pangutana.

Akong nakaplagan nga samtang ikaw mogamit og mga pangu-
tana aron sa paghisgot sa mga pakigpulong sa kinatibuk- ang 
komperensya ngadto sa mga pamilya nga imong gipangalagaran, 
makatabang kini kanimo nga makita ang ilang mga kalig- on ingon 
man ang ilang mga panginahanglan. Usa sa akong paborito nga 
mga ipangutana mao ang, Unsay imong gibati nga mao ang tema 
gikan sa labing bag- o nga sesyon sa kinatibuk- ang komperensya?

Ang tubag hapit kanunay nagtugot nimo nga makita ang nag-
panghitabo sa ilang kinabuhi ug unsay importante kanila. Nagtugot 
kini nimo nga mahimong mas maayo nga tigpangalagad nga 
brother o sister tungod kay mas klaro na nimo silang makita. ◼
Camille Gillham, Colorado, USA
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Ni Elder  
LeGrand R.  
Curtis Jr.
General Authority  
Seventy ug Church  
Historian ug Recorder

Ang Nagpadayon nga  

Ang Pagpahiuli nagsugod sa 
Sagradong Kakahoyan 200 
ka tuig na ang milabay ug 
nagpadayon karon—ug kamo 
ug ako pwede nga mahimong 
kabahin niini.
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Talagsaon ug makahinam karon nga pana-
hon nga maanaa sa yuta. Panalangin 
nato nga moapil sa dagkong mga pang-

hitabo sa dispensasyon sa kahingpitan sa pana-
hon, pagpangandam sa Ikaduhang Pag- anhi sa 
Ginoo.1 Dili lamang nga makakita kita niining 
talagsaon nga mga panghitabo apan mahimo 
usab nga parte niini.2

Usahay maghisgot kita sa Pagpahiuli sa 
ebanghelyo nga daw nahitabo kining tanan sa 
usa lang ka higayon. Duha ka gatus ka tuig ang 
milabay, ang Unang Panan- awon misugod sa 
proseso, apan, siyempre, ang Pagpahiuli wala 
matapos didto. Ang buhat sa Ginoo pinaagi ni 
Joseph Smith ug sa iyang mga kauban mipada-
yon diha sa paghubad sa Basahon ni Mormon, 
pagpahiuli sa pagkapari, pag- organisar sa 
Simbahan, pagpadala og mga misyonaryo, pag-
tukod og mga templo, pag- organisar sa Relief 
Society, ug uban pa. Kini nga mga panghitabo 
sa Pagpahiuli misugod niadtong 1820 ug mipa-
dayon sa tibuok kinabuhi ni Joseph Smith.

Bisan nindot kaayo ang mga butang nga 
gipadayag sa Dios pinaagi ni Joseph Smith, ang 
Pagpahiuli wala makompleto sa panahon ni 
Joseph. Pinaagi sa mga propeta pagkahuman 
niya atong nadawat ang mga butang nga sama 
sa nagpadayon nga paglambo sa buhat sa tem-
plo; dugang nga mga kasulatan; paghubad sa 
mga kasulatan ngadto sa daghang pinulongan; 
pagdala sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kali-
butan; ang pag- organisar sa Sunday School, 
Young Women, Primary, ug mga korum sa 
pagkapari; ug daghang kausaban sa organisas-
yon ug pamaagi sa Simbahan.

“Mga saksi kita sa proseso sa pagpahiuli,” 
miingon si Presidente Russell M. Nelson. 
“Kon maghunahuna kamo nga hingpit na nga 
napahiuli ang Simbahan, ang sinugdanan pa 
lamang ang inyong nakita. Daghan pa kaa-
yo ang moabut. . . . Hulata ang sunod tuig. 
Ug dayon ang sunod pa nga tuig. Tumara 
ang inyong bitamina. Pahulay. Makahinam 
kaayo kini.” 3
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Nahisubay sa pamahayag ni Presidente Nelson 
nga nagpadayon ang Pagpahiuli, atong nakita 
ang daghang mahinungdanong kausaban sa 
Simbahan sukad siya nahimong Presidente niini. 
Lakip niini mao ang pag- usab sa mga korum sa 
pagkapari, ang pagpangalagad nga mipuli sa 
home ug visiting teaching, ug ang pagpasiugda 
sa nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa 
Simbahan nga paagi sa pagtuon sa ebanghelyo.4 
Dugang nga mga kausaban ang nahitabo sukad 
niadto, ug daghan pa ang moabut.

Usa ka Ehemplo sa West Africa
Ang akong pagpamatuod kalabut sa nagpa-

dayon nga kinaiya sa Pagpahiuli naimpluwen-
syahan sa lima ka tuig nga akong gigahin sa 
pagserbisyo diha sa Africa West Area Presidency. 
Sukad sa akong kabatan- on, aduna akoy pagpa-
matuod sa ebanghelyo. Apan sa akong pagpuyo 
sa Africa, nakauban nako ang pipila sa unang 
mga taga- West Africa nga midawat sa ebanghel-
yo. Nakita usab nako ang Simbahan nga paspas 

nga mikatap sa tibuok kontinente, diin gatusan 
ka mga ward ug mga stake ang naporma, ang 
mga templo ug mga meetinghouse napuno sa 
matinud- anong mga miyembro, ug ang maayo 
nga mga babaye ug mga lalaki midawat, sa tibu-
ok nilang kasingkasing, sa gipahiuli nga ebang-
helyo. Nakita sa kaugalingon nakong mga mata 
ang katumanan sa panagna ni Joseph Smith nga 
ang Simbahan “mopuno sa yuta.” 5

Duha sa ingon nga matinud- anong mga 
miyembro, si James Ewudzie ug 
Frederick Antwi, miabag nako usa ka 
adlaw sa Accra Ghana Temple. Pipila 
ka tuig sa wala pa moabut ang mga 
misyonaryo nga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw didto sa Ghana, si James 
kabahin sa usa ka grupo sa mga 1,000 
ka tawo kinsa migamit sa Basahon ni 
Mormon ug ubang mga materyal sa 
Simbahan sa ilang mga tulumanon 
sa simbahan. Nag- ampo sila alang sa 
adlaw nga ang Simbahan moabut sa 
Ghana. Miapil siya sa ubang batan- ong 

lalaki nga mibiyahe libut sa Ghana ug mitudlo sa 
ebanghelyo sumala sa makita diha sa atong mga 
materyal. Sa dihang ang mga misyonaryo miabut 
niadtong 1978, gibunyagan siya sa unang adlaw 
nga ang mga bunyag sa Santos sa Ulahing mga 
Adlaw gipahigayon didto sa Ghana.

Sa sayong bahin sa pagka- miyembro ni Fred, 
mitambong siya og haya sa usa ka paryente kinsa 
usa ka pangulo sa tribo. Didto iyang nasayran  
nga ang plano sa pamilya mao ang paghimo kani-
ya nga bag- ong pangulo. Nasayud nga ang ingon 
nga katungdanan makapahimo niya sa pagbuhat 
og mga butang nga sukwahi sa iyang mga tinu-
ohan sa ebanghelyo, nagdali siyang mibiya human 
sa lubong ug mibalibad sa usa ka posisyon nga 
makahatag unta niya og kabantug ug bahandi.

Sa dihang gipahinungod na ang Templo 
sa Accra, si James ug Fred mibiyahe og sobra 
sa upat ka oras, sa usa ka direksyon, matag 
semana aron mahimo sila nga mga temple 
worker. Samtang mipahigayon ko og mga ordi-
nansa uban kanila, napuno ako sa pagbati sa 

kasaysayan nga naglibut kanako. Nakaamgo sa 
kasaysayan sa Simbahan sa Africa nga girepre-
sentar nilang duha, akong gibati nga susama kini 
nga si John Taylor o Wilford Woodruff o ubang 
nag- unang mga miyembro sa Simbahan kauban 
nako nga nagbuhat niadto nga mga ordinansa.

Ang akong nakita, nasinati, ug gibati sa West 
Africa maoy kabahin sa unsay gisulti sa Ginoo 
ngadto ni Enoch nga mahitabo: “Ug pagka-
matarung ako mopakanaog gikan sa langit; ug 
kamatuoran Ako mopadala gikan sa yuta, aron 
sa pagpamatuod sa akong Bugtong Anak; . . . 
ug pagkamatarung ug kamatuoran Ako mosugo 
nga mosilhig sa yuta ingon sa usa ka lunop, aron 
pagpundok sa akong pinili gikan sa upat ka mga 
suok sa yuta” (Moises 7:62).

Akong nakita ang pagkamatarung ug kamatu-
oran nga mikatap sa tibuok kontinente sa Africa 
ug ang mga pinili gipundok gikan niana nga 
bahin sa kalibutan. Ang akong pagpamatuod sa 
Pagpahiuli miusbaw tungod kay akong nakita 
kana nga importanting bahin sa Pagpahiuli nga 
nahitabo sa akong atubangan.

Ang Dios 
mihatag kanato 

og talagsaong 
oportunidad 

sa paghimo og 
importanting mga 

tahas niini nga 
buhat.

Unang misyonaryo nga si Samuel 
Smith nga nagpaambit sa Basahon 
ni Mormon

Si Fred Antwi, usa ka pioneer nga miyembro 
sa Simbahan sa Ghana
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Aduna pa usab akoy laing nakita kabahin sa 
nagpadayon nga Pagpahiuli: usa ka lig- ong pag-
tuo ug espirituhanong kalagsik taliwala sa mga 
miyembro sa Africa. Nakadungog ko ni Elder 
David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles nga miingon, “Ang Kirtland 
[diin nagpuyo ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw niadtong mga 1830] dili lang diha sa 
Ohio. Anaa usab kini sa Africa.” Daghang tawo 
ang mipasakop sa Simbahan didto sa Africa base 
sa ilang gamhanang personal nga espirituha-
nong mga kasinatian. Kadtong bag- o nga mga 
miyembro nagdala og espirituhanong kalagsik 
ug panginahanglan alang sa dugang nga pagkat- 
on sa ebanghelyo. Alang kanila ang Pagpahiuli 
nagpadayon sa personal nga pagsabut. Samtang 
padayon silang dugang nga nagkat- on mahi-
tungod sa Simbahan, ang mga kamatuoran sa 
ebanghelyo padayon nga nabuksan sa ilang 
panan- aw. Mao usab kini kanatong tanan sam-
tang mopadayon kita sa pagpalambo sa atong 
kahibalo sa ebanghelyo.

Tulo ka Paagi sa Pagtabang sa Nagpada-
yon nga Pagpahiuli

Ang Dios mihatag kanato og talagsaong opor-
tunidad sa paghimo og importanting mga tahas 
niini nga buhat. Ang Ginoo miingon nga ang 
“lawas [sa Simbahan] nagkinahanglan sa matag 
sakop” (Doktrina ug mga Pakigsaad 84:110). 
Ang tanang miyembro sa Simbahan adunay 
panalangin sa pag- apil niining nagpadayon nga 
Pagpahiuli. Unsaon nato paghimo niini?

Usa ka paagi nga makaapil kita mao ang 
paghimo ug pagtuman og sagradong mga 
pakigsaad. Ang mga ordinansa, lakip ang mga 
ordinansa sa templo, walay tumong gawas 
kon ang mga tawo mohimo gayud ug dayon 
motuman sa mga pakigsaad nga konektado 
niana nga mga ordinansa. Si Sister Bonnie 
Parkin, kanhi Kinatibuk- ang Presidente sa 
Relief Society, mitudlo, “Ang paghimo og mga 
pakigsaad mao ang pagpahayag sa andam nga 
kasingkasing; ang pagtuman sa mga pakigsa-
ad, mao ang pagpahayag sa matinud- anong 
kasingkasing.” 6

Iyang katawhan sa pakigsaad pinaagi sa bunyag, 
kumpirmasyon, sa sakramento, sa Melchizedek 
nga Pagkapari, ug mga ordinansa sa templo.

Ang ikaduhang paagi nga makaapil kita sa 
nagpadayon nga Pagpahiuli mao ang pagtuman 
sa mga katungdanan ug buluhaton nga atong 
madawat. Mao kana ang paagi nga mouswag ang 
Simbahan. Ang mahalaron nga mga magtutud-
lo motudlo sa ebanghelyo ngadto sa kabataan, 
kabatan- onan, ug mga hamtong. Ang tigpangala-
gad nga kaigsoonan moatiman sa indibidwal nga 
mga miyembro sa Simbahan. Ang mga kapangu-
lohan ug mga bishopric mohatag og giya sa mga 
stake, mga district, mga ward, mga branch, mga 
korum, mga organisasyon, mga klase, ug mga 
grupo. Ang mga lider sa kabatan- onan moatiman 
sa batan- ong mga babaye ug batan- ong mga lala-
ki. Ang mga clerk ug mga sekretarya morekord 
sa mahinungdanong impormasyon nga marekord 
dayon sa langit, ug daghan pang uban ang mopa-
higayon og mahinungdanong mga tahas sa pag- 
andam sa katawhan alang sa kinabuhing dayon 
ug sa Ikaduhang Pag- anhi sa Manluluwas.

Pinaagi sa paghimo ug pagtuman sa mga pakig-
saad, wala lang nato giandam ang atong kinabuhi 
alang sa kinabuhing dayon, apan nagtabang ug 
naglig- on usab kita sa unsay gitawag sa Ginoo nga 
“akong mga katawhan sa pakigsaad” (Doktrina 
ug mga Pakigsaad 42:36). Mohimo kita og mga 
pakigsaad uban sa Dios ug mahimong kabahin sa 

Kabatan- onan nga naglinya aron mosulod sa Accra Ghana Temple

SA
M

UE
L 

SM
IT

H:
 A

NG
 U

NA
NG

 M
IS

YO
NA

RY
O,

 N
I S

AM
 L

AW
LO

R



22 L i a h o n a

usa ka lawak klasehanan diin gisugyot namo 
nga mag- ampo kami. Human kami makalu-
hod, gihangyo namo siya nga maoy mag- ampo. 
Human sa pag- ampo mibarug siya nga naghi-
lak ug miingon, “Sige, magpabunyag ko.” Ug 
human sa pipila ka minuto nabunyagan siya. 
Pagkasunod tuig naminyo siya kang Sebastiano 
Caruso, ug mipadako sila og upat ka anak, diin 

Ang ikatulong paagi nga makaapil kita sa 
Pagpahiuli mao ang pagtabang sa pagpundok 
sa Israel. Gikan sa labing unang mga adlaw sa 
Pagpahiuli, usa kini ka mahinungdanong bahin 
sa buhat. Sama sa gitudlo ni Presidente Nelson, 
aduna kitay kahigayunan ug katungdanan nga 
motabang sa pagpundok nga mahitabo sa duha 
ka habig sa tabil. Sa iyang panapos nga mensahe 
sa iyang unang kinatibuk- ang komperensya isip 
Presidente sa Simbahan, si Presidente Nelson 
direktang misulti, “Ang among mensahe ngad-
to sa kalibutan yano ug sinsero: among gidapit 
ang tanang anak sa Dios sa duha ka habig sa 
tabil sa pagduol ngadto sa ilang Manluluwas, 
modawat sa mga panalangin sa balaan nga 
templo, magbaton og molahutay nga kalipay, 
ug mahimong angayan sa kinabuhing dayon.” 7

Ang pagpundok sa Israel dinhi nga habig 
sa tabil nagpasabut sa misyonaryo nga buhat. 
Kitang tanan kinsa makaserbisyo og full- time 
nga misyon kinahanglang ikonsiderar pag- ayo 
kana nga oportunidad. Giisip nako nga usa ka 

dakong panalangin nga nakahimo ko sa pagser-
bisyo og misyon sa Italy sa dihang bag- o pa ang 
Simbahan didto. Ang among mga branch nag- 
abut sa inabangan nga mga hawanan, ug nagla-
um kami nga sa umaabut aduna nay mga stake 
ug mga ward didto. Mitan- aw ko sa maisugong 
mga pioneer nga mipasakop sa simbahan ug 
mipahimutang sa pundasyon alang sa pagpun-
dok sa Israel nianang maanindot nga yuta.

Usa niini mao si Agnese Galdiolo. Kaming 
tanan kusganong mibati sa Espiritu samtang 
gitudloan siya sa mga leksyon sa misyonaryo. 
Apan, bisan mibati niana nga Espiritu, nasayud 
siya nga mosupak pag- ayo ang iyang pamilya 
nga magpabunyag siya. Hinoon, sa usa ka punto, 
nga puno sa Espiritu, miuyon siya nga magpa-
bunyag. Apan nausab ang iyang hunahuna sa 
buntag sa iyang iskedyul sa bunyag. Sayo siyang 
miabut sa inabangan nga hawanan diin didto siya 
bunyagan aron sa pagsulti namo nga tungod sa 
pagpamugos sa pamilya, dili siya makapabunyag.

Sa wala pa mobiya, miuyon siya nga mag- 
istorya mi og pipila ka minuto. Miadto kami sa 

ang tanan nakaserbisyo og misyon ug mipada-
yon sukad sa pagserbisyo sa Simbahan.

Si Agnese ug Sebastiano miserbisyo usab og 
misyon, diin si Sebastiano maoy presidente sa 
misyon. Sa dihang miserbisyo ko og ikaduha 
nga misyon sa Italy, 25 ka tuig human sa pri-
mero, akong nakita kon unsay nahimo sa mga 
Caruso ug sa ubang mga pioneer sa pagpalapad 
sa gingharian sa Dios didto. Ang akong mga 
misyonaryo ug ako mitrabaho sa pagpalig- on sa 
Simbahan, nagdamgo nga usa ka adlaw adunay 
templo nga tukuron sa Italy. Hunahunaa ang 
akong kalipay sa nahitabo nga kami karon aduna 
nay Rome Italy Temple.

Adunay pipila lang ka kalipay nga makatandi 
sa misyonaryong kalipay. Pagkadakong pana-
langin nga matawo sa panahon nga malipayon 
kitang makaapil sa nagpadayon nga Pagpahiuli 
pinaagi sa pagtabang sa pagpundok sa Israel!

Siyempre, ang misyonaryong kalipay dili 
lamang mabati sa full- time nga mga misyonaryo. 
Ang matag usa kanato makatabang sa pagka-
kabig o pagpaaktibo sa atong mga kaigsoonan 

Sama sa gitudlo 
ni Presidente 

Nelson, aduna 
kitay kahigayunan 

ug katungdanan 
nga motabang sa 

pagpundok nga 
mahitabo sa duha 
ka habig sa tabil.

Atol sa bunyag ni Agnese Galdiolo

Si Elder ug Sister Curtis uban sa pipila 
ka sakop sa pamilyang Caruso
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Pinaagi sa buhat 
sa templo ug family 

history nga kita 
makatabang sa 

pagpundok sa Israel 
sa pikas habig 

sa tabil.

pinaagi sa pakigtambayayong sa full- time nga 
mga misyonaryo. Aduna kitay oportunidad sa 
pagpundok sa Israel pinaagi sa pagdapit sa uban 
sa pagduol ug pagtan- aw ug pinaagi sa pagpa-
kigdait niadtong gitudloan.

Pinaagi sa buhat sa templo ug family history 
nga kita makatabang sa pagpundok sa Israel 
sa pikas habig sa tabil. Daghan na nga katuigan 
nga atong sagradong responsibilidad ang paghi-
mo niini nga buhat. Sa wala pa mamatay si Joseph 
Smith, ang mga Santos mipahigayon og mga bun-
yag alang sa mga patay, ug ang pipila nakadawat 
sa ilang mga tuga [endowment] ug mga pagsilyo. 
Sa pagkakompleto sa Templo sa Nauvoo, ang 
mga tuga alang sa buhi kadaghan na nga gipahi-
gayon. Ang mga tuga ug pagsilyo alang sa katigu-
langan gisugdan usab sa mga templo sa Utah.

Si Eliza R. Snow, usa ka aktibong partisipan-
te niana nga proseso sa pagpahiuli, nakasabut 
sa importansya niana nga bahin sa Pagpahiuli. 
Migahin siya og daghang panahon sa endow-
ment house, mitabang sa mga ordinansa didto.8 

Panahon sa usa ka pagbisita sa Relief Society 
niadtong 1869, mitudlo siya sa iyang mga sister, 
“Namalandong ko sa mahinungdanong buhat 
nga kinahanglan natong buhaton, gani sa pag-
tabang sa kaluwasan sa mga buhi ug mga patay. 
Gusto nato nga mahimong . . . takus nga mga 
kauban sa mga Dios ug mga Balaan.” 9

Ug, siyempre, ang pagkaanaa sa mga ordinan-
sa sa templo hilabihan nga napadak- an tungod 
sa pagtukod sa daghang mga templo sa tibuok 
kalibutan, nga dugangan pa.

Tungod sa mga himan nga mahimo natong 
magamit karon, ang buhat sa templo ug fami-
ly history mahimong regular nga bahin sa 
atong pag- apil sa nagpadayon nga Pagpahiuli. 
Interesado ko ug miapil sa buhat sa family 
history sulod sa daghang katuigan, apan ang 
online nga mga himan hilabihan nga nakata-
bang sa akong kalampusan sa pagdala og mga 
ngalan sa pamilya ngadto sa templo. Aduna akoy 
sagradong mga panumduman nga naglingkod sa 
lamesa didto sa among apartment sa Ghana ug 
nangita og mga ngalan sa akong katigulangan 

nga taga- Europa nga madala nako ug sa akong 
asawa ngadto sa Accra Ghana Temple. Kana 
nga malipayong oportunidad misunod kanamo 
ngadto sa ubang mga dapit diin kami gipadala.

Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Dios 
misugod sa proseso sa “pagpahinabo sa pag-
pahiuli sa tanan nga mga butang nga gipamu-
long pinaagi sa ba- ba sa tanan nga balaan nga 
mga propeta sukad sa sinugdanan sa kalibu-
tan” (Doktrina ug mga Pakigsaad 27:6). Kana 
nga pagpahiuli nagpadayon hangtud karon 
tungod kay ang Dios “[nag]padayag . . . karon” 
ug “mopadayag pa og daghan nga dagko ug 
mahinungdanon nga mga butang kalabut sa 
Gingharian sa Dios” (Mga Artikulo sa Hugot 
nga Pagtuo 1:9). Mapasalamaton kaayo ko nga 
makahimo kita sa pag- apil niining nagpadayon 
nga Pagpahiuli. ◼

“Kon maghunahuna kamo nga hingpit 
na nga napahiuli ang Simbahan, ang 

sinugdanan pa lamang ang inyong nakita. 
Daghan pa kaayo ang moabut.”  

—Presidente Nelson
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa Mga Taga- Efeso 1:10; Doktrina ug mga 

Pakigsaad 27:13.
 2. Tan- awa sa Daniel 2:35–45; Doktrina ug mga Pakigsaad 65.
 3. Russell M. Nelson, sa “Latter- day Saint Prophet, Wife and 

Apostle Share Insights of Global Ministry,” Okt. 30, 2018, 
newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

 4. Tan- awa ang “Dinasig nga Direksyon,” Liahona, 
Mayo 2019, 121.

 5. Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: 
Joseph Smith (2007), 169.

 6. Bonnie D. Parkin, “With Holiness of Heart,” Liahona, 
Nob. 2002, 103.

 7. Russell M. Nelson, “Magpadayon Tang Tanan,” Liahona, 
Mayo 2018, 118–19. Mipalanog niana nga hunahuna, 
misulti si Presidente Nelson sa kinatibuk- ang komperensya 
paglabay sa usa ka tuig: “Hinaut nga atong ipahinungod 
ug ipahinungod pag- usab ang atong kinabuhi sa 
pagserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga anak—sa duha ka 
habig sa tabil” (“Panapos nga Pakigpulong,” Liahona, 
Mayo 2019, 112).

 8. Ang endowment house natukod sa Temple Square 
samtang ang Salt Lake Temple gitukod pa. Gipahinungod 
niadtong 1855, ang endowment house gigamit alang sa 
mga ordinansa sa templo hangtud 1889.

 9. Eliza R. Snow, pakigpulong ngadto sa Lehi Ward Relief 
Society, Okt. 27, 1869, Relief Society Minute Book, 
1868–79, Church History Library, 26–27.

Si Eliza R. Snow, unang 
lider sa Relief Society
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Unsa nga mga pulong ang mosulod sa hunahuna kon 
maghunahuna ka sa Basahon ni Mormon?

Mga Nephite, mga Lamanite, ubang - ite?
Gubat, kamingawan, kaalaot?
Paghinulsol, katubsanan, pagkamatarung?
Si Jesukristo?
Paglaum?
Ang Pasko sa Pagkabanhaw mao ang hingpit nga pana-

hon sa pagpamalandong pag- usab sa mensahe sa Basahon ni 
Mormon. Labing importante, ang mensahe nga si Jesus mao 
ang Kristo, ang atong Manluluwas ug Manunubos. Tungod 
Kaniya, kita sa katapusan mahimong gawasnon gikan sa 
mga kasakit sa lawas ug kalag. Gikan sa kamatayon ug sala. 
Makabuntog kita sa matag dili maayo nga butang nga mahita-
bo kanato sa kalibutan.

Sa ato pa, makaangkon kita og paglaum.
Paglaum—tinuod nga paglaum, nakasentro kang 

Jesukristo—midasig sa karaang mga propeta sa pagtipig 
og mga rekord diha sa bulawang mga palid nga mahimong 
Basahon ni Mormon. Si Jacob misulti kanato, “Kay, alang 
niini nga katuyoan kami nakahimo sa pagsulat niini nga 
mga butang, nga sila unta masayud nga kami nasayud kang 
Kristo, ug kami adunay usa ka paglaum sa iyang himaya sa 
daghan nga gatusan ka mga tuig sa wala pa siya moanhi” 
( Jacob 4:4).

Gusto ni Jacob nga mahibaloan nato nga siya—ug ang 
ubang mga propeta nga nagtipig og rekord—nasayud sa 
pag- anhi ni Kristo. Daghang gatusan ka tuig sa wala pa 
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Ang mga propeta sa Basahon ni Mormon adunay paglaum nga si 
Kristo moanhi. Diha sa pagbasa sa ilang mga pulong, makaangkon kita 

nianang sama nga paglaum alang sa Iyang pag- anhi pag- usab.

ADUNA SILAY 

PAGLAUM  

Siya moanhi! Ug nadasig sila nga makaangkon niana nga 
paglaum gikan sa mga pulong sa mga propeta nga ilang 
nabasa. Si Jacob mipasabut, “ug dili lamang kay kami ang 
adunay paglaum sa iyang himaya, apan usab ang tanan 
nga balaan nga mga propeta nga una pa kanamo.

“Tan- awa, sila mituo kang Kristo ug nagsimba sa 
Amahan sa iyang ngalan, ug usab kami nagsimba sa 
Amahan sa iyang ngalan. . . .

“Busa, kami nangita sa mga propeta, ug kami adunay 
daghan nga mga pagpadayag ug sa espiritu sa pagpanag-
na; ug ingon nga aduna sa tanan niini nga mga saksi kami 
nakaangkon og usa ka paglaum, ug ang among hugot 
nga pagtuo nahimo nga dili matarug” ( Jacob 4:4–6; 
tan- awa usab sa 1 Nephi 19:21; Jacob 7:11; Mosiah 3:13; 
Helaman 8:16).

Ang paglaum nga ilang naangkon gikan sa ilang 
kaugalingong mga kasinatian ug mga panagna samtang 
nagbasa sila sa mga kasulatan miandam kanila alang sa 
adlaw nga si Kristo moabut. Sa samang paagi, ang mga 
propeta karon nag- awhag kanato sa pagpangandam alang 
sa panahon nga si Kristo moanhi pag- usab. Kon gusto 
nato nga makaangkon nianang sama nga paglaum, kita 
usab kinahanglang “mangita sa mga propeta, ug [mag-
tinguha nga] adunay daghan nga mga pagpadayag ug 
sa espiritu sa panagna.” Ang ilang mga pagpamatuod ni 
Jesukristo dili lang makapalig- on sa atong pagpamatuod 
apan makatabang usab kanato nga maandam alang sa 
Iyang pag- anhi.

SA PAG- ANHI NI KRISTO— 
UG MAKALAUM USAB KITA

Ni Mindy Selu
Mga Magasin sa Simbahan



 A b r i l  2 0 2 0  25

AN
G

 T
AL

AN
-A

W
O

N
 N

I J
O

RG
E 

CO
CC

O
 S

AN
TÁ

N
G

EL
O

Lehi
“Busa, unsa ka dako ang pagkamahinungdanon sa paghimo niini nga 
mga butang nga masayran ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, aron 
sila masayud nga walay tawo nga makapuyo nga buhi atubangan 
sa Dios, gawas pinaagi sa mga maayo nga buhat, kalooy, ug grasya 
sa Balaang Mesiyas, kinsa mitugyan sa iyang kinabuhi sumala sa 
unod, ug gikuha pag- usab pinaagi sa gahum sa Espiritu, nga siya 
unta makapahinabo sa pagkabanhaw sa mga patay, ingon nga 
mao ang unang mabanhaw.”
2 Nephi 2:8

Nephi
“Ug kami naghisgot kang Kristo, 
kami nalipay diha kang Kristo, 
kami nagsangyaw kang Kristo, 
kami nanagna kang Kristo, ug kami 
nagsulat sumala sa among mga 
panagna, nga ang among mga anak 
mahimo nga masayud sa unsa nga 
tinubdan sila mahimo nga mangita 
alang sa kapasayloan sa ilang 
mga sala.”
2 Nephi 25:26
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Samuel ang 
Lamanite
“Kay tan- awa, siya sa pagkamatuod 
mamatay nga ang kaluwasan moabut; 
oo, kini angay kaniya ug kinahanglan 
gayud nga siya mamatay, aron 
mopahinabo sa pagkabanhaw sa mga 
patay, nga sa ingon ang mga tawo 
mahimo nga dad- on sa atubangan 
sa Ginoo.

“Oo, tan- awa, kini nga kamatayon 
magpahinabo sa pagkabanhaw, ug 
magtubos sa tanan nga mga katawhan 
gikan sa unang kamatayon—nga espiri-
tuhanon nga kamatayon; sa tanan nga 
mga katawhan, pinaagi sa pagkapukan ni 
Adan nga nahimulag gikan sa atubangan 
sa Ginoo, giila nga patay, ngadto sa mga 
butang nga temporal ug sa mga butang 
nga espirituhanon.

“Apan tan- awa, ang pagkabanhaw ni 
Kristo motubos sa katawhan, oo, gani 
sa tanan nga mga katawhan, ug modala 
kanila balik sa atubangan sa Ginoo.”
Helaman 14:15–17

Amulek
“Ug kana nga mahinungdanon ug 
katapusan nga sakripisyo mao ang 
Anak sa Dios, oo, walay kinutuban 
ug walay katapusan.

“Ug sa ingon siya modala sa kaluwa-
san ngadto sa tanan kinsa motuo diha 
sa iyang ngalan; kini ingon mao ang 
katuyoan sa katapusan nga sakripisyo, 
aron sa pagpagawas sa mga kasingkasing 
sa kalooy, diin mobuntog sa kaangayan, 
ug modala og mga kahigayunan ngad-
to sa mga tawo nga sila mahimo nga 
makabaton og hugot nga pagtuo ngadto 
sa paghinulsol.

“Ug sa ingon ang kalooy motagbaw 
sa mga gipangayo sa kaangayan, ug 
gakson sila diha sa mga bukton sa kalu-
wasan, samtang siya nga walay hugot 
nga pagtuo ngadto sa paghinulsol walay 
panalipod sa tibuok balaod nga gipanga-
yo sa kaangayan; busa ngadto lamang 
kaniya nga adunay hugot nga pagtuo sa 
paghinulsol mapahinabo ang mahinung-
danon ug walay katapusan nga laraw sa 
katubsanan.”
Alma 34:14–16

Alma
“Ug siya magpadayon, mag- antus 
sa mga sakit ug mga kasakit ug mga 
pagtintal sa matag matang; ug kini 
aron ang pulong matuman nga 
nag- ingon nga siya modala diha kaniya 
sa mga sakit ug mga balatian sa iyang 
mga katawhan.

“Ug siya modala diha kaniya sa kama-
tayon, nga siya mahimo nga mohubad sa 
mga higot sa kamatayon diin naghigot sa 
iyang mga katawhan; ug siya modala diha 
kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang 
iyang kasingkasing mahimo nga mapuno 
uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya 
mahimo nga masayud sumala sa unod 
unsaon pagtabang ang iyang mga kataw-
han sumala sa ilang mga kahuyang.”
Alma 7:11–12
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Mormon
“Hibaloi ninyo nga kamo kinahanglan makaangkon og 
kasayuran sa inyong mga amahan, ug maghinulsol sa 
tanan ninyong mga sala ug mga kadautan, ug motuo 
diha kang Jesukristo, nga siya mao ang Anak sa Dios, 
ug nga siya gipatay pinaagi sa mga Judeo, ug pinaagi 
sa gahum sa Amahan siya nabuhi pag- usab, diin siya 
nakaangkon og kadaugan sa lubnganan; ug usab diha 
kaniya ang kahapdos sa kamatayon nabuntog.

“Ug siya mipahinabo sa pagkabanhaw sa mga patay, 
diin ang tawo mabanhaw aron mobarug sa atubangan 
sa iyang hukmanan.

“Ug siya mipahinabo sa katubsanan sa kalibutan, 
tungod niini siya nga hikaplagan nga walay kasaypanan 
sa iyang atubangan sa adlaw sa paghukom kini ihatag 
ngadto kaniya sa pagpuyo sa atubangan sa Dios didto sa 
iyang gingharian, aron pag- awit sa walay hunong nga mga 
pagdayeg uban sa koro sa kahitas- an, ngadto sa Amahan, 
ug ngadto sa Anak, ug ngadto sa Espiritu Santo, nga usa 
ka Dios, diha sa usa ka kahimtang sa kalipay nga walay 
katapusan.”
Mormon 7:5–7 ◼

Haring Benjamin
“Ug siya pagatawgon og Jesukristo, ang Anak sa Dios. . . .

“Ug sud- onga, siya mianhi nganhi sa iyang kaugalingon nga 
mga katawhan, nga ang kaluwasan unta modangat ngadto sa mga 
katawhan gani pinaagi sa hugot nga pagtuo sa iyang ngalan; . . . 

“Ug siya mabanhaw sa ikatulo nga adlaw gikan sa patay. . . .
“Kay tan- awa, ug usab ang iyang dugo giula sa mga sala niad-

to kinsa napukan pinaagi sa kalapasan ni Adan, kinsa namatay 
nga walay kasayuran sa kabubut- on sa Dios mahitungod kanila, 
o kinsa sa walay kasayuran nakasala.”
Mosiah 3:8–11
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Unsay Kahulugan sa Pasko sa 
Pagkabanhaw ngari Kanako?

Paghinulsol
Si Jesukristo nangutana 
sa matag usa kanato, 
“Dili ba kamo mobalik 
ngari kanako, ug mag-
hinulsol sa inyong mga 
sala, ug makabig, nga 
aron unta Ako moayo 
kaninyo?” Siya misaad, 
“Kinsa kadto nga modu-
ol Ako modawat kaniya” 
(3 Nephi 9:13–14). Unsa 
ang imong bation kon 
ikaw maghinulsol?

Dali, Sunod Kanako: 
B A S A H O N  N I  M O R M O N

MARSO 30–ABRIL 12  

Pasko sa 
Pagkabanhaw

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Tan- awa, 

ania ra ang Tawo!” Liahona, 
Mayo 2018, 108.

 2. Russell M. Nelson, “Samtang 
Dungan Kita nga Magpadayon sa 
Unahan,” Liahona, Abr. 2018, 7.

Sa Pasko sa Pagkabanhaw, 
atong gisaulog ang 

“labing importante nga 
panghitabo sa kasaysayan 
sa” 1—ang Pagkabanhaw sa 
atong Manluluwas nga si 
Jesukristo. Kini nga pang-
hitabo mahinungdanon 
sa plano sa Langitnong 
Amahan sa kalipay.

Sa premortal nga 
kinabuhi, si Jesukristo 
gipili nga mahimo natong 
Manluluwas. Misaad Siya 
nga mohatag sa paagi 
aron kita mapasaylo sa 
atong mga sala ug maka-
balik sa atong langitnong 
panimalay.

Nianang buntag 
sa unang Pasko sa 
Pagkabanhaw, si Jesus 
mituman sa Iyang saad. 
Gibuntog Niya ang kama-
tayon. Isip resulta, “Siya 
mao ang kahayag ug ang 
kinabuhi sa kalibutan; oo, 
usa ka kahayag nga walay 
katapusan, nga dili gayud 
mahimo nga mongitngit; 
oo, ug usab usa ka kinabuhi 
nga walay katapusan, nga 
wala na ang kamatayon” 
(Mosiah 16:9).

Unsa nga mga pana-
langin ang gidala sa 
Pagkabanhaw nganha 
kanimo?
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Kinabuhing Dayon
Ang Pag- ula sa 
Manluluwas naka-
himong posible sa 
kinabuhing dayon, 
o kahimayaan. Aron 
madawat kini nga 
panalangin, kinahanglan 
gayud nga motuman 
kita sa mga sugo. Si 
Presidente Russell 
M. Nelson mitawag 
sa dalan padulong sa 
kinabuhing dayon nga 
“ang dalan sa pakigsa-
ad.” 2 Unsay kinahanglan 
natong buhaton aron 
makasunod niining 
dalan padulong sa 
kinabuhing dayon?

Pagkabanhaw
Ang kamatayon dili 
kapugngan, apan 
ang kadaugan sa 
Manluluwas batok 
sa kamatayon nagsi-
guro nga ang tanan 
mabanhaw—ang lawas 
ug espiritu mahiusa 
pag- usab sa hingpit 
nga porma (tan- awa sa 
Alma 11:43). Sa unsang 
paagi nga ang kahi-
balo sa Pagkabanhaw 
makahatag kanimo og 
paglaum?
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Nganong Gidapit man Kita ni 
Haring Benjamin nga Mahimong 

Sama sa usa ka Bata?ABRIL 13–19  

Mosiah 1–3

Mibati ka ba sukad nga 
nahumok ang imong 

kasingkasing samtang 
nag- obserbar ka og bata? 
Ang mga bata kanunay 
nga mamulong gikan sa 
kasingkasing ug mopa-
dayag og gugma ug yano 
nga mga pamahayag sa 
pagtuo. Ang Manluluwas 
mitudlo, “Busa bisan 
kinsa nga magpakaubos 
sa iyang kaugalingon 
sama niining gamayng 
bata, siya mao ang labing 
dako sa gingharian sa 
langit” (Mateo 18:4).

Mahimong usa kini ka 
rason nganong si Haring 
Benjamin mihangyo sa 
iyang katawhan sa pagsa-
likway sa kinaiyanhon nga 
pagkatawo ug mahimong 
sama sa mga bata (tan- awa 
sa Mosiah 3:19).

Unsaon nato pagkahi-
mong sama sa mga bata? 
Tan- awa ang Mosiah 3:19 
aron masulatan ang mga 
blangko sa mga pulong 
nga gigamit ni Haring 
Benjamin sa paghulagway 
og tawo nga sama sa bata.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________
DISKUSYON
Pangita og sama sa bata nga mga 
kinaiya diha sa imong paborito 
nga mga bayani sa Basahon 
ni Mormon. Unsaon nimo sa 
pagsunod sa ilang ehemplo?

Ang pagkahimong sama sa usa 
ka bata nagtugot kanato nga mas 
mapaduol kang Kristo ug makasinati 
sa kalipay sa pagkahimong Santos 
pinaagi sa Iyang Pag- ula.
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ABRIL 20–26  

Mosiah 4–6

Unsay Gipasabut nga Mahisulat  
ang Ngalan ni Kristo diha sa  

Atong Kasingkasing?

Sa Basahon ni Mormon, 
ang mga tawo gitawag sa 

daghang mga ngalan—mga 
Nephite, mga Lamanite, ug 
mga Anti- Nephi- Lehi mao 
lamang ang pipila. Apan si 
Haring Benjamin nagtingu-
ha nga ang iyang katawhan 
pagatawgon sa mas taas, 
mas balaan nga ngalan—
ang ngalan ni Jesukristo.

Ania ang paagi kon unsa-
on nato nga magpabilin 
ang ngalan sa Manluluwas 
nga “nahisulat kanunay sa 
[atong] mga kasingkasing” 
(Mosiah 5:12):

MAKIGSAAD PINAAGI 
SA BUNYAG

Atol sa bunyag, nakigsaad kita 
sa Dios nga dad- on ngari kanato 
ang ngalan ni Kristo. Unsa kaha 
ang gipaabut niana? (Tan- awa 

sa Mosiah 18:8–9.)

MOAMBIT SA SAKRAMENTO
Gisugo kita nga takus nga moambit 

sa sakramento matag semana. 
Atol sa sakramento, mopasalig kita 

pag- usab sa atong pakigsaad sa 
pagdala diha sa atong kaugalingon 

sa ngalan ni Jesukristo (tan- awa 
sa Moroni 4:3).

DISKUSYON
Unsa ang imong buhaton 
matag adlaw aron sa 
pagsiguro nga nahinumdom 
ka sa ngalan ni Kristo nga 
nahisulat diha sa imong 
kasingkasing?

MOLIHOK ISIP USA KA 
DISIPULO NI JESUKRISTO

Ang atong mga pakigsaad 
nagkinahanglan kanato sa 

pagsunod sa mga sugo. Ang atong 
mga lihok kinahanglang mopakita 
sa atong tinguha nga mosunod ni 
Kristo ug mahimong sama Kaniya. 
Sa pagbuhat niini, mahimo kitang 

padayon nga tawagon pinaagi 
sa Iyang ngalan. Kini ang paagi 

nga kita mahinumdom sa ngalan 
ni Kristo nga nahisulat diha sa 
atong kasingkasing (tan- awa 

sa Mosiah 5:12).
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Nahuman ko sa abogasiya sa panahon sa unang birthday 
sa akong anak nga babaye. Ang akong asawa ug ako 

mahinamon nga mosaulog sa akong gradwasyon, sa birthday 
sa among anak, ug sa bag- ong mga oportunidad nga moabut 
kanamo, apan walay nahitabo sumala sa plano.

Wala koy trabaho human nako makompleto ang akong 
degree ug naglisud sa pagpangita og trabaho. Wala madugay, 
miabut ang pinansyal nga kalisud. Bisan ang pagpahigayon 
og yano nga selebrasyon sa birthday mahimong lisud.

Human sa daghang pag- istoryahanay uban sa akong 
asawa, among gidawat ang among sitwasyon. Dili kadto 
sayon alang kanako isip amahan nga dili makahimo sa 
pagpalit og bisan usa ka simpleng regalo alang sa 
akong anak ug makita ang akong asawa nga mibati 
og kasagmuyo.

Wala ko makasabut sa nahitabo. Nag- ampo ko 
ug nangamuyo sa Langitnong Amahan sa pag-
tabang kanako nga makasabut unsay Iyang 
gipaabut nako. Sa kalit, nga morag adu-
nay tingog nga namulong sa akong 
hunahuna, akong nadungog 
ang mosunod nga mga pulong: 
“Ikaw adunay gihuptan nga 
mas bililhon pa kay sa bisan 
unsang materyal nga bahan-
di dinhi sa yuta. Naghupot 
ka sa pagkapari. Unsa may 
mas maayo pa nga gasa 
nga mahimo nimong 
mahatag sa imong anak 
kay sa usa ka panalangin 
sa pagkapari?”

Nakahilak ko samtang 
naghunahuna ko kon 
unsay kahulugan sa pag-
kapari ngari nako. Ang 

akong kasingkasing napuno sa pasalamat sa dihang akong 
gihunahuna nga ang pagkapari mao ang gahum nga makahi-
usa sa akong pamilya alang sa tanang kahangturan.

Akong gipaambit ang akong mga pagbati ngadto sa akong 
asawa. Giingnan nako siya nga ang paghatag og panalangin 
sa among anak mao lamang ang akong mahatag. Nakahukom 
mi nga makahatag kini og kalipay ug kalinaw ngadto kaniya, 
ug kana igo na.

Sa adlaw sa birthday sa among anak, ang mga higala, mga 
paryente, ug mga silingan midala og cake ug yano nga mga 

dekorasyon. Mapasalamaton kami nga magsaulog 
niining espesyal nga adlaw uban niadtong 

among gimahal. Nianang gabhiona, akong 
gipatong ang akong mga kamot sa ulo sa 

akong anak ug mihatag kaniya og pana-
langin. Ako siyang gipanalanginan sa 
tanan nga giaghat sa Espiritu sa Ginoo 
nga akong isulti.

Nagsinati gihapon kami og pana-
hon sa mga kausaban ug mga hagit 
kalabut sa pagkawalay trabaho ug 
panalapi. Apan bisan diha sa kasu-
bo ug kasagmuyo, ang kalinaw ug 
kahupayan miabut kanamo pinaagi 
sa atong Manluluwas, si Jesukristo. 
Wala akoy pagduha- duha nga ang 

pagkahimong miyembro sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nga makagamit sa gahum sa pag-
kapari usa ka panalangin. Mao 
lamang kadto ang akong maha-
tag sa birthday sa akong anak, 
ug sobra na kini. ◼
Jonathan Mafra Sena de Santana, 
Santa Catarina, Brazil
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Panalangin Lamang ang Akong Mahatag

M G A  T I N G O G  S A  M G A  S A N T O S  S A  U L A H I N G  M G A  A D L A W

Morag adunay tingog nga 
namulong sa akong hunahuna, 
akong nadungog: “Ikaw adunay 
gihuptan nga mas bililhon pa kay 
sa bisan unsang materyal nga 
bahandi dinhi sa yuta.”
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26 anyos ako sa dihang ang akong 
bana ug ako nawad- an sa among 

unang anak. Si Kennedy nahiling nga 
adunay tumor sa utok sa dihang 13 pa 
lang siya ka bulan. Human sa tulo ka 
operasyon, lima ka hugna sa chemothe-
rapy, ug daghang mga tambal ug pag-
patambal, namatay siya sa among mga 
bukton sa pangedaron nga 20 ka bulan.

Nahugno ko nga nawad- an sa 
akong matahum, kuryuso ug lag-
sik nga batang babaye. Nganong 
nahitabo man kini? Unsaon nako sa 
pagpadayon? Daghan kaayo ko og 
mga pangutana, apan wala koy bisan 
unsang tubag. Pipila ka adlaw human 
sa lubong, ang akong bana ug ako 
mibisita sa lubnganan, nga natabunan 
pa sa nindot nga pink nga mga bulak 
ug mga laso gikan sa paglubong.

Samtang naghunahuna ko sa akong 
anak, nakakita ko og kuyabog nga 
langgam, bata pa kaayo aron maka-
lupad, naglukso- lukso sa kasagbutan. 
Kini nga langgam nagpahinumdom 
kanako ni Kennedy tungod kay 
ganahan siya og mga mananap. Ang 
langgam milukso ngadto ibabaw sa 
lubnganan ug nagdula- dula sa mga 
laso ug mga bulak. Mipahiyom ko, 
nasayud nga mao gayud kini ang unsay 
gusto ni Kennedy. Ang langgam dayon 
milukso padulong nako. Wala gayud 
ako molihok. Ang gamay nga langgam 
milukso tupad gayud kanako, misan-
dig sa akong bitiis, mipiyong sa iyang 
mga mata, ug nakatulog.

Maglisud ko og pasabut sa akong 
mga pagbati nianang higayuna. 
Mibati ko nga mora og gigakos ko sa 
akong Kennedy. Dili ko makagakos 
sa akong anak, apan kining gamay 

Usa Ka Gamay nga Langgam  
Mipahinumdom Kanako

nga langgam—usa ka nilalang sa atong 
Amahan sa Langit—miabut ug mipahu-
lay sa gamayng ulo niini kanako, nagpa-
hinumdom nako nga ang Langitnong 
Amahan nakasabut sa akong kasakit ug 
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kanunay nga maanaa aron sa paghupay 
kanako ug pagtabang kanako agi niini 
nga pagsulay.

Si Elder David A. Bednar sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
miingon, “Kon ang mga pulong dili 
makahatag sa kahupayan nga atong 
gikinahanglan . . . , kon ang kataru-
ngan ug rason dili makahatag og igong 
pagsabut kalabut sa mga inhustisya ug 
sa walay kaangayan sa kinabuhi, . . . ug 

kon daw kita nag- inusara ra gyud, sa 
tinuoray gipanalanginan kita pinaagi sa 
malumong mga kalooy sa Ginoo” (“Ang 
Malumong mga Kalooy sa Ginoo,” 
Liahona, Mayo 2005, 100–101).

Wala pa nako makuha ang tanang 
tubag sa akong mga pangutana, apan 
kining malumo nga kalooy misiguro 
kanako nga si Kennedy ug ako pareho 
nga gihigugma sa atong Langitnong 
Amahan ug nga pinaagi sa maulaong 
sakripisyo sa Iyang Anak, si Jesukristo, 
aduna akoy paglaum nga si Kennedy, 
ang akong bana, ug ako magkahiusa 
pag- usab isip pamilya sa umaabut. ◼
Laura Linton, Utah, USA

Samtang naghunahuna 
ko sa akong anak, 
usa ka kuyabog nga 
langgam, bata pa 
kaayo aron makalupad, 
milukso- lukso sa 
kasagbutan padulong 
kanako.
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Sa dihang gihangyo ko nga pangulo-
han ang diskusyon sa Relief Society 

mahitungod sa pagdapit sa Manlulu-
was sa pagpakaon sa Iyang karnero, 
nakahukom ko nga kon gusto nakong 
dasigon ang mga sister, kinahanglang 
duna koy buhaton alang sa usa sa Iyang 
mga karnero.

Nagtigum ko og kaisug ug gidapit 
ang usa ka dili kaayo aktibo nga sister 
nga motambong sa usa ka kalihokan sa 
Relief Society uban nako. Iyang gida-
wat ang akong imbitasyon ug pareho 
kaming nalingaw. Gibati nako nga 
maayo kini nga ehemplo, ug naghinam- 
hinam ko nga ipaambit ang akong 
kasinatian. Apan ang Ginoo aduna pay 
daghan nga itudlo kanako.

Usa ka buntag samtang nag- ilis ko, 
nakabantay ko nga nawala ang akong 
pilak nga pulseras. Kini nga pulseras 
gihatag kanako isip regalo sa birthday 
samtang mibisita ko sa France, busa 
kini adunay espesyal nga kahulugan 
kanako. Misugod ko sa pagpangita 

Mas Bililhon Kay Sa Pilak nga Pulseras

kamatinguhaon ang imong pag- ampo 
alang sa imong mga sister sa Simbahan? 
Sama ba sila ka bililhon sa imong pulse-
ras nganha kanimo? Kumusta man ang 
imong mga sister gawas sa Simbahan? 
Nag- ampo ba usab ikaw alang kanila?”

Sa dihang gipaambit nako ang 
akong kasinatian sa akong nawala nga 
pulseras diha sa Relief Society, nindot 
kaayo ang among diskusyon. Gisultihan 
nako ang mga sister nga akong nakat- 
unan nga kon ang Manluluwas mosugo 
kanato sa pagpakaon sa Iyang karnero, 
kinahanglang hinumduman nato nga 
“ang bili sa mga kalag mahinungdanon 
sa panan- aw sa Dios” (Doktrina ug 
mga Pakigsaad 18:10). Gusto Niya nga 
magmanggihunahunaon kita niadtong 
naglibut kanato ug magmahal, mo-
amuma, ug mag- ampo uban sa tanan 
natong kusog alang kanila. Samtang 
ato kining buhaton, atong mahibaloan 
nga ang tanan labi pa ka bililhon kay sa 
usa ka pilak nga pulseras. ◼
Sylvie Houmeau, Quebec, Canada
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niini sa kasagarang mga dapit, apan 
wala nako kini makit- i. Nakaingon ko sa 
akong kaugalingon nga kon mag- ampo 
lang ko, mas paspas nakong makit- an 
ang akong pulseras.

Human ko mag- ampo, gipangi-
ta nako bisan asa. Sulod sa duha ka 
adlaw nag- ampo ko pag- ayo ug nag-
siksik sa hilabihan. Nangamuyo ko sa 
Langitnong Amahan nga tabangan ko 
sa pagpangita niini, apan wala gihapon 
nako makit- i. Hilabihan ang akong 
kaguol tungod kay kini nga pulseras 
bililhon kanako.

Usa ka gabii ang akong anak nga 
lalaki miuban kanako sa pag- ampo diha 
sa akong higdaanan. Human sa among 
pag- ampo, aduna siyay gipunit ug 
gihatag kini kanako. Ang ako kadtong 
pulseras! Iya kining nakit- an ilawom sa 
higdaanan. Wala lang gayud nako kini 
makit- i sa akong pagpangita. Nakahilak 
ko sa kalipay nga nahibalik kini kanako.

Sa kalit lang, adunay impres-
yon nga miabut kanako: “Sama ba 

Usa ka buntag, nakabantay ko nga nawala 
ang akong pilak nga pulseras. Hilabihan 
ang akong kaguol tungod kay kini nga 
pulseras bililhon kanako.
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Dili pa kaayo dugay, ang akong asa-
wa ug ako midala sa among duha 

ka kinamanghurang mga anak nga 
lalaki ngadto sa France aron malibut 
ang mga dapit nga akong giserbisyohan 
isip full- time nga misyonaryo. Mibisita 
kami sa mga branch sa Simbahan diin 
nakaserbisyo ko ug nagmaya uban sa 
mga miyembro nga akong natudloan. 
Mibisita usab kami og makasaysaya-
nong mga dapit.

Usa ka dapit mao ang mga guba 
sa Château de Châlucet. Kining dako 
kaayo nga karaang palasyo gisulong 
ug dakong bahin ang nalumpag mga 
siglo na ang milabay. Gituboan og 
katanuman ang palibut sa mga guba, 
ug ang agianan padulong didto pig- ot 
ug tungason. Naglisud kami sa pagkat-
kat, apan dili usik ang among kahago 
pag- abut namo.

Ang mga bata ganahan nga monaug 
ngadto sa kanhi prisohan ug mokatkat 
sa nahabilin nga mga bongbong sa 
palasyo. Ang palasyo nakapalingaw ka-
ayo kanila sama nga nalingaw ako niini 
24 ka tuig na ang milabay.

Samtang didto kami, usa ka unos 
sa ting- init mitumaw sa layo. Paspas 
kini nga nagkaduol. Ang itom nga mga 
panganod ug kilat mipuno sa kalangi-
tan, nga gisundan sa dagkong tingog sa 
mga dugdug.

Nagdali kaming milugsong sa agi-
anan ug midagan ngadto sa sakyanan 
samtang ang unos kusog nga mipa-
dulong kanamo. Sa wala madugay, 
ang kusog kaayo nga ulan mihumod 
kanamo ug ang yuta nga agianan 
nahimong lapok. Nabalaka kami nga 

madakin- as ug mahagbong sa bakilid, 
batuon nga agianan.

Nakakita kami og kapasilongan diha 
sa mga kahoy sa daplin sa agianan. Sikit 
kami nga nagpundok ubos sa kapasilu-
ngan ug naghunahuna kon unsa kadu-
gay kaming maghulat aron mopadayon 
sa paglugsong.

“Mag- ampo ta,” miingon ang among 
kinamanghurang anak.

Mihangyo siya nga maoy mohalad 
niini ug nag- ampo nga mohunong na 
ang ulan aron luwas kaming makalug-
song sa bungtod. Mitan- aw siya kanamo 
ug miingon, “Ang gikinahanglan na 
lang nato karon mao ang igong pagtuo.”

Mipasabut ko nga ang pag- ampo dili 
kanunay nga ingon niana.

“Dili,” miingon siya, “mohunong kini 
human sa 10 minutos!”

Pagkahuman og mga 10 minutos, 
mihunong ang ulan.

“OK, adto na ta!” miingon siya.
“Kon mobiya ta karon, mosugod na 

usab ang ulan ug maabtan ta,” miingon 
ang among mas magulang nga anak.

“Dili!” mitubag ang among kamang-
huran. “Adto na ta!”

Misubay kami sa mas uga nga parte 
sa agianan, giduso ang mga sagbut ug 
mga sanga sa among pag- agi. Didto sa 
sakyanan, mihalad kami og pag- ampo 
sa pasalamat. Wala madugay misugod 
na usab ang ulan.

“Nakita ninyo unsay mahimo sa 
gamay nga pagtuo?” misulti nga mapa-
inubsanon ang among anak.

Mitudlo siya namong tanan og mahi-
nungdanon leksyon nianang adlawa. ◼
Godfrey J. Ellis, Washington, USA

“Nakita Ninyo Unsay Mahimo 
sa Gamay nga Pagtuo?”

Nagkapandol- pandol kaming milugsong sa agianan samtang ang unos kusog nga 
mipadulong kanamo. “Mag- ampo ta,” miingon ang among kinamanghurang anak.
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Tungod sa Pagkapukan ni Adan, ang sakit ug sala napaila sa kalibutan. Kining 
duha mahimong makalaglag sa ilang tagsa- tagsa ka mga dapit. Sa tanan nga mga 
balatian, tingali walay sama ka malukupon o makadaut kay sa kanser. Sa ubang 

mga nasud, sobra sa ikatulo nga bahin sa populasyon ang magkasakit og usa ka matang 
sa kanser, ug kini ang responsable sa hapit ikaupat nga bahin sa tanang kamatayon.1 
Ang kanser sa kasagaran magsugod sa usa ka selula [cell], hilabihan ka gamay nga 
makita lamang kini pinaagi sa microscope. Apan makahimo kini sa pagtubo ug pagka-
tap nga paspas kaayo.

Ang mga pasyente sa kanser moagi og pagpatambal aron mahuwasan sa kanser. 
Ang hingpit nga paghuwas nagpasabut nga wala nay makita nga bisan unsang ebiden-
sya sa sakit. Hinoon, ang mga propesyonal dali nga mipasabut nga bisan og ang usa 
ka pasyente nahuwasan, wala kini magpasabut nga siya naayo na.2 Sa ingon, bisan og 
ang pagkahuwasan naghatag og kahupayan ug paglaum, ang mga pasyente sa kanser 
kanunay nga naglaum og usa ka butang nga labaw pa sa pagkahuwasan—naglaum 
sila nga mamaayo. Sumala sa usa ka tinubdan, “Aron madeklarar nga ang usa ka tawo 
naayo na sa kanser, kinahanglang hulaton ug tan- awon kon ang kanser mobalik pa ba, 
mao nga ang panahon mahinungdanon nga elemento. Kon ang usa ka pasyente mag-

pabilin nga nahuwasan sulod sa pipila ka tuig, ang kanser tingali 
naayo. Adunay mga kanser nga mobalik human sa daghang katui-
gan sa pagkahuwas.” 3

Sakit ug Sala
Kon ang kanser hilabihan nga makadaut sa lawas, ang sala mas 

labaw pa nga makadaut sa kalag. Ang sala kasagaran magsugod 
sa gamay—usahay gamay kaayo nga dili gani mabantayan—apan 
makahimo kini sa pagtubo nga paspas kaayo. Mokutkut kini, dayon 
mopaluya, dayon mopatay sa kalag. Kini ang dakong hinung-
dan—sa pagkatinuod, ang bugtong hinungdan—sa espiritwal nga 
kamatayon sa tanang nilalang. Ang tambal sa sala mao ang paghi-
nulsol. Ang tinuod nga paghinulsol 100 porsyento nga epektibo 
aron mahuwasan ang makasasala, o mapahinabo ang kapasayloan 
sa mga sala. Kini nga kapasayloan mohatag og kahupayan ug 
kalipay sa kalag. Hinoon, ang pagkadawat og kapasayloan sa sala 

Ni Elder  
Kyle S. McKay
Sa SeventyUsa ka Dako 

nga Kausaban 
sa Kasingkasing

Ang sala mokutkut, 
dayon mopaluya, ug 

dayon mopatay sa 
kalag. Ang sala mao ang 
dakong hinungdan—sa 

pagkatinuod ang bugtong 
hinungdan—sa espiritwal 

nga kamatayon.  

Ang tambal sa sala mao 
ang paghinulsol.
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ug mahimong gawasnon sa mga sintoma ug mga epekto niini wala mag-
pasabut nga ang makasasala hingpit na nga naayo. Adunay usa ka butang 
mahitungod sa kasingkasing sa napukan nga tawo nga motugot o daling 
madala sa pagpakasala. Sa ingon, ang sala mahimong mahitabo pag- usab, 
bisan human sa mga katuigan nga napasaylo. Ang pagpabilin nga napa-
saylo, o sa laing mga pulong, pagbaton og kapasayloan sa sala, importante 
kaayo aron hingpit nga maayo.

Nalimpyo ug Naayo
Kini nga analohiya makatabang kanato nga makasabut nga sa espiri-

tuhanong paagi, kinahanglang dili lang kita nalimpyohan sa sala apan 
usab naayo sa pagkamakasasala. Ang gubat nga mipahimutang sa atong 
kabubut- on nga mobuhat og maayo batok sa atong kinaiya nga mobuhat 
og dautan makakapoy. Kon matinud- anon, magmadaugon kita dili lang 
tungod kay atong gipalabaw ang atong kabubut- on sa atong kinaiya, apan 
tungod kay atong gitugyan ang atong kabubut- on ngadto sa Dios ug gi-
usab Niya ang atong kinaiya.

Si Haring Benjamin mitudlo, “Kay ang kinaiyanhon nga tawo mao ang 
usa ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa pagkapukan ni Adan, 
ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya motugyan ngadto 
sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, ug isalikway ang iyang kinaiyanhon 
nga pagkatawo . . . pinaagi sa pag- ula ni Kristo ang Ginoo” (Mosiah 3:19). 
Agig tubag niini ug sa ubang mga pagtulun- an, ang katawhan ni Haring 
Benjamin nag- ampo, “O kaloy- i, ug dihogi sa inula nga dugo ni Kristo nga 
kami mahimo nga makadawat sa kapasayloan sa among mga sala, ug ang 
among mga kasingkasing mahimo nga putli” (Mosiah 4:2). Human sila 
mag- ampo, ang Ginoo mitubag sa ilang duha ka bahin nga hangyo. Una, 
“ang Espiritu sa Ginoo midangat diha kanila, ug sila napuno sa hingpit 
nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga sala, 
ug nagbaton og kalinaw sa ilang tanlag” (Mosiah 4:3).

Nakakita nga ang iyang katawhan “nakadawat sa kapasayloan”, si 
Haring Benjamin miawhag kanila ngadto sa hingpit nga pagkaayo pinaagi 
sa pagtudlo kanila unsaon sa pagpabilin diha sa kapasayloan (tan- awa sa 
Mosiah 4:11–30). “Kon kamo mobuhat niini,” misaad siya, “kamo sa kanu-
nay magmalipayon, ug mapuno sa gugma sa Dios, ug sa kanunay magba-
ton sa kapasayloan sa inyong mga sala” (Mosiah 4:12).

Ang mga tawo mituo ug mibugkos sa ilang kaugalingon ngadto sa mga 
pulong ni Haring Benjamin, diin ang Ginoo mitubag sa ikaduhang bahin 
sa ilang mga pag- ampo — nga “ ang [ilang] mga kasingkasing mahimo nga 
putli.” Diha sa pagpasalamat ug pagdayeg, ang mga tawo nakatuaw, “Ang 
Espiritu sa Ginoong Makagagahum, nakahimo og dako nga kausaban din-
hi kanamo, o dinhi sa among mga kasingkasing, nga kami wala nay hilig 
sa pagbuhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay” (Mosiah 
5:2). Gipasabut ni Haring Benjamin nga kining dako nga kausaban nagpa-
sabut nga sila natawo sa Dios (tan- awa sa Mosiah 5:7).

“Giunsa Kini Pagbuhat?”
Si propeta Alma mitudlo nga kinahanglan gayud kitang maghinulsol ug 

matawo pag- usab—matawo sa Dios, nausab sa atong kasingkasing (tan- awa 
sa Alma 5:49). Samtang padayon kita nga maghinulsol, ang Ginoo mokuha 

sa tanan natong mga sala ug Iyang kuhaon 
kanang natural nga hinungdan o motugot sa 
sala ngari kanato. Apan, sa mga pulong ni Enos, 
“Ginoo, giunsa kini pagbuhat?” (Enos 1:7). 
Ang tubag yano, apan lawom ug mahangturon. 
Ngadto kanila nga naayo gikan sa bisan unsang 
kahimtang, pisikal o espiritwal, ang Ginoo 
mideklarar, “Ang imong pagtuo nakapaayo kani-
mo” (tan- awa sa Marcos 5:34; Enos 1:8).

Ang dakong kausaban sa kasingkasing nga 
nasinati ni Alma nahimo “sumala sa iyang hugot 
nga pagtuo” ug ang kasingkasing sa iyang mga 
sumusunod nausab samtang sila “mitugyan sa 
ilang pagsalig diha sa tinuod ug buhi nga Dios” 
(Alma 5:12, 13). Ang kasingkasing sa katawhan 
ni Haring Benjamin “nausab pinaagi sa hugot 
nga pagtuo diha sa . . . ngalan [sa Manluluwas]” 
(Mosiah 5:7).

Kon gusto nato niini nga matang sa pagtuo, 
aron nga kita makasalig sa Ginoo sa tibuok 
natong kasingkasing, kinahanglan natong 
buhaton ang moresulta ngadto sa pagtuo ug 
dayon mobuhat sa unsay sangputanan niana 
nga pagtuo. Lakip sa daghang butang nga 
mosangput ngadto sa pagtuo, sa konteksto niini 

Kining dako nga kausaban 

sa kasingkasing himoon 

diha kanato; dili himoon 

pinaagi kanato.

nga kausaban sa kasingkasing, ang Ginoo miha-
tag og gibug- aton sa pagpuasa, pag- ampo, ug 
sa pulong sa Dios. Ug bisan tuod ang pagtuo 
mosangput ngadto sa daghang butang, ang pag-
hinulsol mao ang unang bunga niini.

Ikonsiderar ang mosunod nga duha ka bersi-
kulo gikan sa basahon ni Helaman nga naghatag 
og gibug- aton niini nga mga baruganan. Una, 
atong mabasa ang mahitungod sa katawhan 
kinsa “nagpuasa ug nag- ampo sa kanunay, ug . . . 
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nagkalig- on ug nagkalig- on diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo . . . ngadto 
sa paglimpyo ug pagbalaan sa ilang mga kasingkasing, diin nga pagbalaan 
moabut tungod sa ilang pagtugyan sa ilang mga kasingkasing ngadto sa 
Dios” (Helaman 3:35). Dayon, gikan ni Samuel ang Lamanite nga propeta, 
atong makat- unan, “Ang balaan nga mga kasulatan, oo, ang mga panagna 
sa balaan nga mga propeta . . . nagdala . . . ngadto sa hugot nga pagtuo 
sa Ginoo, ug ngadto sa paghinulsol, nga mao ang hugot nga pagtuo ug 
paghinulsol nga nagdala og kausaban sa kasingkasing” (Helaman 15:7).

Nagsalig sa Dios
Dinhi daklit natong hisgutan ug ilhon nga kining dako nga kausaban 

nga atong gihisgutan himoon diha kanato; dili himoon pinaagi kanato. 
Makahimo kita sa paghinulsol, pag- usab sa atong pamatasan, sa atong mga 
kinaiya, bisan sa atong mga tinguha ug mga gituohan, apan lapas sa atong 
gahum ug kapasidad ang pag- usab sa atong kinaiyahan. Alang niining 
dako nga kausaban, hingpit kita nga nagsalig sa Labawng Makagagahum 
nga Dios. Siya ang madagayaon nga mopalunsay sa atong kasingkasing 
ug mousab sa atong kinaiyahan “human sa tanan nga atong mabuhat” 
(2 Nephi 25:23). Ang iyang pagdapit makanunayon ug sigurado: “[Mag]
hinulsol, ug moduol ngari kanako uban sa hingpit nga katuyoan sa kasing-
kasing, ug Ako moayo [kaninyo]” (3 Nephi 18:32).

Ang epekto sa pagkaayo gikan sa pagkamakasasala mao nga kita mahi-
mong “mausab gikan sa [atong] kalibutanon ug napukan nga kahimtang, 
ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkamatarung . . . nahimo nga iyang mga 
anak nga lalaki ug mga anak nga babaye; Ug sa ingon [kita] nahimo nga 

bag- o nga mga linalang” (Mosiah 27:25, 26).  
Ang atong mga panagway mosanag sa 
Kahayag ni Kristo. Dugang pa, ang mga 
kasulatan nagsulti kanato nga “ang gipanga-
nak gikan sa Dios dili magpakasala” (1 Juan 

5:18). Maingon niini dili tungod kay dili na 
kita makahimo sa pagpakasala, apan tungod 

kay kinaiya na nato karon nga dili magpakasala. 
Usa gayud kana ka dako nga kausaban.

Kinahanglang hinumduman nga ang pagsi-
nati og dakong kausaban sa kasingkasing usa ka 
proseso nga mogahin og panahon, dili usa ka 
punto sa panahon. Ang kausaban sa kasagaran 
hinay- hinay, usahay dili mailhan, apan kini tinu-
od, kini gamhanan, ug kini gikinahanglan.

Kon wala pa kamo makasinati niana nga 
dako nga kausaban, mangutana ko ninyo: 
Naghinulsol ba kamo ug nakadawat og kapa-
sayloan sa inyong mga sala? Nagtuon ba kamo 
sa mga kasulatan? Kanunay ba kamo nga 
nagpuasa ug nag- ampo, nga kamo mag- anam 
og kalig- on diha sa pagtuo kang Kristo? Igo 
ba ang inyong pagtuo nga mosalig sa Ginoo 
sa tibuok ninyong kasingkasing? Nagbarug ba 
kamo nga makanunayon niana nga pagtuo? 
Nagbantay ba kamo sa inyong mga hunahuna, 
mga pulong, ug mga buhat ug nagsunod sa 
mga sugo sa Dios? Kon nagbuhat kamo niini, 
kanunay kamong magmalipayon, ug mapuno 
sa gugma sa Dios, ug kanunay nga magbaton 
og kapasayloan sa inyong mga sala. Ug kon 
magpabilin kamo diha sa kapasayloan, kamo 
mamaayo ug mausab !

Si Jesukristo adunay gahum sa paglimpyo 
kanato gikan sa atong mga sala ug usab sa 
pag- ayo kanato sa atong pagkamakasasala. 
Gamhanan Siya sa pagluwas, ug aron makab- ut 
kana, gamhanan Siya sa pag- usab. Kon atong 
itugyan ang atong kasingkasing ngadto Kaniya, 
mopakita og hugot nga pagtuo pinaagi sa pag-
himo sa tanang kausaban nga atong mahimo, 
Iyang gamiton ang Iyang gahum diha kanato 
aron mapahinabo kining dako nga kausaban sa 
kasingkasing (tan- awa sa Alma 5:14). ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa Stacy Simon, “Facts & Figures 2019:  

US Cancer Death Rate Has Dropped 27% in 25 Years,” 
American Cancer Society, Ene. 8, 2019, cancer.org.

 2. Tan- awa ang “Remission: What Does It Mean?”  
webMD.com.

 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Salamat sa Pag- ula ni Jesukristo, kita dili lamang malimpyohan 
gikan sa sala; kita usab mahimong maayo sa pagkamakasasala.
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“Ang labing importanting bahin sa Pagpahiuli mao ang balaan nga templo. Ang 
sagradong mga ordinansa ug mga pakigsaad niini importante kaayo sa pag- 
andam og katawhan nga andam sa pagsugat sa Manluluwas sa Iyang Ikaduhang 

Pag- anhi.” 1
Matag karon ug unya, ang Unang Kapangulohan mohimo og mga kausaban sa mga 

seremonya sa templo ug mga pamaagi aron sa pagpalambo sa kasinatian sa mga miyem-
bro diha sa templo ug sa pagtabang sa tanan nga mosulod nga mobati og mas suod nga 
koneksyon ngadto sa Dios sulod niining sagrado nga mga dapit.

Isip kabahin sa kasinatian sa templo, ang mga miyembro mosul- ob og pang- 
seremonya nga sinina nga adunay doktrina ug simbolikanhon nga kahulugan nga 
masubay og balik ngadto sa pagsimba sa templo sa Daang Tugon (tan- awa sa Levitico 8 
ug Exodo 28).

Adunay pipila ka kausaban nga gihimo sa pang- seremonya nga sinina sa templo. 
Kini nga mga kausaban wala magpakita og mga kausaban sa simbolismo o doktrina  
sa templo apan gituyo aron sa paghimo sa kasinatian sa templo nga mas yano, 

Sa Unang Kapangulohan

Pagpalambo sa 
Atong Kasinatian 
sa Templo

“Ang bisan unsang kausaban 
nga gihimo ngadto sa mga 
ordinansa ug mga pamaagi 
wala mousab sa kasagrado 
sa mga pakigsaad nga 
gihimo [sa templo]. Ang mga 
kausaban nagtugot sa mga 
pakigsaad nga matanom diha 
sa kasingkasing sa mga tawo 
nga nagpuyo sa lain- laing 
panahon ug kahimtang.”
Presidente Russell M. Nelson, miting 
sa pagpangulo sa kinatibuk- ang 
komperensya, Okt. 2019.

komportable, ug daling mabuhat pinaagi sa paghimo sa  
sinina nga sayon isul- ob, sayon atimanon, ug dili mahal.

Ang pipila niini nga mga kausaban naglakip sa:

•  Yano nga desinyo sa belo ug kupo.
•  Pagtangtang sa plastik nga gisukip gikan sa kalo 

ug sa higot gikan sa kalo ug belo.
•  Paggamit og mas lig- on nga materyal nga sama sa 

mga kupo, kalo, ug laso, nga makatabang niini nga 
molungtad og dugay ug naghimo niini nga mas 
sayon atimanon.

Hinaut nga kini nga mga kausaban makatabang sa pagpa-
lambo niining sagrado nga kasinatian alang kaninyo samtang 
himoon ninyo ang pagsimba sa templo nga usa ka regular 
nga bahin sa inyong kinabuhi. ◼
MUBO NGA SULAT

1.  Russell M. Nelson, “Panapos nga Pakigpulong,” Liahona,  
Nob. 2019, 120.
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MGA TUBAG SA KASAGARANG MGA PANGUTANA

Makapadayon ba ko sa paggamit sa 
pang- seremonya nga sinina nga anaa 
na kanako?

Oo. Ang miagi nga mga estilo padayon nga 
gamiton hangtud nga kini kinahanglang ilisan.
Unsaon nako pagdispatsar sa angay nga paagi 
ang daan nga pang- seremonya nga sinina?

“Sa pagdispatsar sa gisi nga pang- seremonya 
nga sinina sa templo, ang mga miyembro 
kinahanglang mobungkag sa sinina pinaagi sa 
paggunting- gunting aron dili na mailhan ang 
orihinal nga gamit niini” (Tamdanan nga Basahon 2: 
Pagdumala sa Simbahan [2010], 21.1.42).
Mahimo ba nakong mausab ang anaa na  
nako nga sinina sumala sa bag- ong mga 
kausaban?

Oo. Dugang nga impormasyon kon unsaon 
makita diha sa store.ChurchofJesusChrist.org/

ceremonialclothing kon mo- log in ka gamit 
ang imong account sa pagka- miyembro o 
pinaagi sa pagbisita sa Distribution Services ug 
pagpangutana sa usa ka klerk sa tindahan.
Madonar ba nako ang daan nga 
pang- seremonya nga sinina?

Kon angay, mahimo nimong ihatag ang 
gamit na nga sinina ngadto sa natugahan nga 
mga sakop sa pamilya o mga higala. Hinoon, 
ang pang- seremonya nga sinina, bisan unsa 
pa ang kahimtang, kinahanglang dili idonar sa 
templo, sa Deseret Industries, o sa bisan unsang 
pabayloanan og sinina.
Unsaon nako pag- angkon sa bag- ong sinina?

Alang sa impormasyon mahitungod sa bili ug 
pagkaanaa diha sa inyong dapit, adto sa store.
ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing o 
bisitaha ang Distribution Services.
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Niini nga Seksyon

44 Sa Unsang Paagi ang mga 
Young Adult Naghimo og 
Kalainan sa Nagpadayon 
nga Pagpahiuli

Ipaambit ang Imong Istorya
Aduna ka bay talagsaon nga istorya nga 
ipakigbahin? O gusto ka ba nga makakita 
og mga artikulo mahitungod sa pipila ka 
mga hilisgutan? Kon mao, gusto kami nga 
makadungog gikan kaninyo! Makasumiter 
ka og artikulo o feedback sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org.

Pangitaa kini nga mga artikulo 
ug daghan pa:
•  Sa liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Sa BH matag Semana (ubos sa Batan- 

ong mga Hamtong nga seksyon sa 
Gospel Library)

Mga Young Adult

Mahimo Kitang Mopakatap sa Kahayag 
sa Ebanghelyo

Digital Lamang
Naghunahuna Ka ba nga Wala 
Kay Katuyoan isip Young Adult? 
Hunahunaa Pag- usab
Ni Cesar Gervacio

Ang Paggamit sa Kompleto nga 
Ngalan sa Simbahan Kiwaw 
apan Angay Lang
Ni Lauri Ahola

Pagkaplag og Kalipay sa Paghimo 
sa Buhat sa Ginoo

Pagtukod sa Gingharian diha 
sa New Caledonia
Ni Mindy Selu

Ang batan- on nga pagkahingkod mao ang panahon alang sa pagtubo, mga 
oportunidad, ug usa ka kahigayunan nga mosugod sa pagtukod sa imong 
kinabuhi. Ug kana posibleng lisud, makahinam, ug makahadlok sa samang 

higayon (ingon ana gayud kadto alang kanamo).
Apan samtang wala kita masayud sa mga tubag sa tanang labing dinalian nga 

mga pangutana sa kinabuhi, adunay usa ka butang nga hingpit kitang sigurado—
nga ang mga young adult sa kanunay usa ka mahinungdanon kaayo nga 
pwersa sa nagpadayon nga Pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo.

Sa pagplano sa seksyon niining bulana, nakigsulti kami sa daghang mga 
young adult mahitungod sa ilang pag- apil sa pagpundok sa Israel. Ug nahimo 
kaming mapaubsanon tungod sa ilang sinsero nga gugma ug pagkamaunungon 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Bisan pa sa ilang mga kahimtang, kining batan- ong 
mga Santos nakasabut sa ilang mahinungdanong tahas niining katapusang 
dispensasyon. Diha sa “Sa Unsang Paagi ang mga Young Adult Naghimo og 
Kalainan sa Nagpadayon nga Pagpahiuli” sa pahina 44, imong mabasa kon sa 
unsang paagi ang mga young adult sa India, Hungary, Barbados, Australia, ug sa 
Estados Unidos miandam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag- anhi sa Manluluwas.

Sa pang- digital lamang nga mga artikulo, si Cesar mihatag og mga panabut 
kon sa unsang paagi nato makita ang atong katuyoan ug mahimong mas 
maayo nga mga lider. Si Lauri naghisgot mahitungod sa mga panalangin nga 
atong madawat kon kita mosunod sa tambag sa propeta. Ang ubang mga young 
adult mipaambit sa ilang mga kasinatian sa pagserbisyo sa templo, pagpangalagad, 
family history, ug misyonaryo nga buhat. Ug mipaambit kami og ehemplo gikan sa 
usa ka young adult sa New Caledonia nga naghulagway kon sa unsang paagi ang 
batan- ong mga miyembro naghimo sa buhat sa Ginoo diha sa gagmay nga 
mga dapit sa Simbahan.

Bisan asa ka ug bisan unsa ang imong kahimtang, makahimo ka og mas 
dakong kalainan diha sa pagpundok sa Israel kay sa imong mahunahunaan. 
Isip mga young adult, kita ang umaabut nga mga lider niini nga Simbahan. Ug ang 
aligato sa atong mga paningkamot karon moduslit ug mopakatap sa kahayag sa 
ebanghelyo sa tibuok kalibutan sa umaabut.

Matinuoron,
Chakell Wardleigh ug Mindy Selu
Mga editor sa mga Magasin sa Simbahan sa seksyon sa young adult
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Sa Unsang Paagi ang 
mga Young Adult Naghimo 
og Kalainan sa  
Nagpadayon nga 
Pagpahiuli

Kon makadungog kamo og imbitasyon sa usa ka lider sa Simbahan 
nga moapil sa nagpadayon nga Pagpahiuli o motabang sa pagpun-
dok sa Israel, maghunahuna ba kamo, “Unsay akong mabuhat? Usa 

lang ko ka tawo,” “Bata pa ko kaayo,” “Dili pa ko minyo,” o “Wala koy igong 
nahibaloan. Unsa nga kalainan ang akong mahimo?”

Ang matag usa kanato adunay sama niana nga mga hunahuna nga 
mosulod sa atong utok matag karon ug unya. Apan paningkamot nga 
mawagtang kana nga pagduha- duha sa kaugalingon samtang mobasa ka 
sa mosunod nga pipila ka mga kapahayag:

•  Si Joseph Smith 22 anyos pa lang sa dihang misugod siya sa paghu-
bad sa Basahon ni Mormon.

•  Si Oliver Cowdery 22 anyos usab ug si John Whitmer 26 anyos (ug 
pareho sila nga mga ulitawo!) sa dihang misugod sila sa pagtrabaho 
isip tigsulat ni Joseph.

•  Niadtong 1835, sa dihang gitawag ang unang Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, ang ilang mga edad anaa sa 23 ngadto sa 35.

•  Daghan sa unang mga Santos kinsa mipasakop sa Simbahan ug 
mipakatap sa ebanghelyo mga young adult.

Sa kinatibuk- an, ang Dios milihok pinaagi sa mga young adult sa nag- 
unang mga adlaw sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo. Mga tawo 
nga sama nimo.

Pamalandungi kana.
Ang Simbahan wala mokatap sa tibuok yuta karon kon ang tanan nag-

tuo nga sila walay mahimong kalainan. Ug ikaw—oo, ikaw!—kabahin sa 
usa ka pinili nga kaliwatan nga mopadayon sa pagpahiuli ug pagpangulo 
sa Simbahan ni Jesukristo karon. M
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Ang mga young 
adult kanunay 
nga adunay 
importanting 
tahas sa buhat 
sa kaluwasan.
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Ang Dios milihok pinaagi sa  
mga young adult sa unang  
mga adlaw sa Pagpahiuli.  
Mga tawo nga sama nimo.

Gipadala Ka Dinhi. 
Karon. Alang sa  
usa ka Rason.

Kon maghisgot mahitungod sa atong hene-
rasyon, si Presidente Russell M. Nelson mitud-
lo, “Nagpuyo kamo sa ‘ikanapulo ug usa nga 
takna.’ Ang Ginoo mipahayag nga kini mao ang 
katapusan nga panahon nga Siya motawag 
og mga mamumuo ngadto sa Iyang ubasan 
sa pagpundok sa mga pinili gikan sa upat 
ka mga suok sa kalibutan. (Tan- awa sa D&P 
33:3–6.) Ug kamo gipadala sa pag- apil niini nga 
panagpundok.” 1

Hunahunaa ang pundok sa 65,000 ka full- 
time nga misyonaryo nga nagpaambit sa ebang-
helyo sa tibuok adlaw, kada adlaw, sa tibuok 
kalibutan. Hunahunaa ang tanang young adult 
nga naghimo og mga pakigsaad sa templo, 
nagpahimulos sa gipahiuli nga pagkapari ug 
mga panalangin sa templo ug nakigsaad nga 
magmatinud- anon, molig- on sa ilang mga pamil-
ya, ug mopalig- on sa gingharian sa Dios dinhi sa 
yuta. Hunahunaa ang mga young adult nga nag-
serbisyo isip mga lider sa Simbahan sa tibuok 

JOSEPH SMITH, 
EDAD 22
Misugod sa paghubad 
sa Basahon ni 
Mormon

OLIVER 
COWDERY, 
EDAD 22
Misugod sa 
pagtrabaho isip 
tigsulat ni Joseph

JOHN 
WHITMER, 
EDAD 26
Misugod sa 
pagtrabaho isip 
tigsulat ni Joseph
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kalibutan. Hunahunaa kadtong padayon nga 
naningkamot sa pagsunod ni Jesukristo bisan 
pa sa tanang pagsulay nga ilang nasinati. Ang 
mga young adult importante na nga bahin sa 
Pagpahiuli sukad pa sa sinugdanan. Ug ang 
nagpadayon nga Pagpahiuli importante nga 
bahin sa kinabuhi sa daghang young adult 
nga mga miyembro sa Simbahan.

Unsay Kahulugan 
sa Pagpahiuli 
ngari Kanato

Alang sa kadaghanan kanato, ang atong 
pag- apil sa Pagpahiuli naggikan sa unsay 
gitudlo niini kanato. Alang ni Vennela 
Vakapalli, usa ka young adult nga kina-
big gikan sa Andhra Pradesh, India, “ang 
Pagpahiuli mao ang mahitungod sa pagtingu-
ha og pagpadayag. Si Joseph Smith nagti-
nguha og pagpadayag diha sa kakahoyan. 
Nagpakitambag siya sa Ginoo, mihulat siya 
sa tubag, nagmapailubon siya. Mao kana ang 
akong giganahan.” Si Vennela mipasabut, 
“Sa wala pa ako makadungog mahitungod 
sa Pagpahiuli, wala kaayo akoy nasayran 
mahitungod sa pagtinguha og pagpadayag. 

Usa sa labing importanting mga butang nga 
nakapahingangha nako mao ang kadako sa 
panahon nga iyang gigahin sa pag- angkon 
og pagpadayag gikan sa Dios. Mao kana ang 
akong nakat- unan gikan sa Pagpahiuli.”

Si Emma ug Jacob Roberts, batan- ong 
magtiayon gikan sa Utah, USA, miuyon nga 
ang Pagpahiuli mao ang mahitungod sa 
“nagpadayon nga pagpadayag”—alang sa 
atong kaugalingon ug alang sa kalibutan—
”nga makaangkon kita og propeta, usa ka 
tigpamaba dinhi sa kalibutan gikan sa Dios, 
nagsiguro nga bisan unsa pa ang mga hagit 
nga masinati nato sa kalibutan, aduna kitay 
tawo nga nagtrabaho ug nag- ampo ug nakig-
sulti sa Dios sa pagsiguro nga andam kita ug 
makahimo sa pag- atubang sa bisan unsang 
mga hagit nga dala sa kalibutan samtang 
nausab kini.”

“Ang daghan kaayong kahibalo nga miabut 
tungod sa Pagpahiuli nakapahimo sa akong 
kinabuhi nga mas sayon ug dili kaayo maka-
hasol,” miingon si Jacob. Miabut kini uban sa 
kasiguroan “nga adunay Dios nga nagmahal 
kanato ug nagbantay kanato,” miingon si 
Emma. “Ang iyang tuyo mao ang atong kali-
pay. Isip mga young adult, hingpit kita nga 
makasalig ug makasunod Kaniya tungod kay 
nasayud kita nga ang Iyang tumong mao ang 
atong kalipay. Nasayud kita nga kita mahang-
turong mga binuhat, ug naghatag kana kana-
ko og dakong paglaum ug pagtuo, nga bisan 

Ang Pagpahiuli 
mao ang 
mahitungod sa 
pagtinguha og 
pagpadayag.

VENNELA VAKAPALLI,  
EDAD 22, INDIA

“Ang daghan kaayong 
kahibalo nga miabut 
tungod sa Pagpahiuli 
nakapahimo sa akong 
kinabuhi nga mas 
sayon ug dili kaayo 
makahasol.

JACOB ROBERTS,  
EDAD 29, ESTADOS UNIDOS
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unsay akong buhaton karon ug bisan unsa ang 
mga sayop nga akong mahimo karon, makahimo 
gihapon ako sa paghinulsol ug aduna ako niini nga 
panahon sa paglambo ug pagkat- on.”

Kana nga matang sa kasiguroan nakatabang 
usab ni Ramona Morris, usa ka young adult gikan 
sa Barbados, sa una niyang pagkat- on mahitungod 
sa Pagpahiuli. Apil sa ubang butang, nakaang-
kon siya og pagpamatuod nga ang “Langitnong 
Amahan anaa alang kanato. Ang Pagpahiuli 
makahatag gayud og kalinaw ngadto niadtong 
nagpangutana sa katuyoan sa ilang kinabuhi ug 
nagpangutana sa plano sa Dios alang kanila.”

Apan bisan kon ang pagsabut sa Pagpahiuli 
nakahatag og katin- awan sa iyang kinabuhi, miang-
kon usab siya nga “tungod sa pagkalayo kaayo sa 
punoang buhatan sa Simbahan, lisud nga mako-
nektar sa ebanghelyo, apan tungod kay duna akoy 
lig- ong pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo, 
nasayud ko nga bisan og layo ko, mabati gihapon 
nako nga kabahin sa Pagpahiuli, nga wala ako 
mag- inusara.”

Ug wala gayud siya mag- inusara. Ang mga young 
adult sa tibuok kalibutan miapil sa Pagpahiuli pinaagi 
sa pagserbisyo sa templo, family history, ug misyonar-
yo nga buhat. Tungod sa pagsabut sa personal nga 
pagpadayag nga atong naangkon gikan sa pagkat- on 
mahitungod sa Unang Panan- awon ni Joseph Smith ug 
sa Pagpahiuli, makahimo kitang tanan nga magpadayon 
sa pagtinguha nga masayud sa kabubut- on sa Dios ug 
unsa nga tahas ang atong mahimo sa nagpadayon nga 
Pagpahiuli.

Mga Young Adult nga 
Nangulo sa Simbahan

Bisan kon mga young adult kita, pwede kitang mahi-
mong mga lider sa Simbahan karon. Bisan og siya lang 
ang bugtong miyembro sa Simbahan sa iyang pamilya, 
si Janka Toronyi sa Győr, Hungary, nalig- on sa pag- apil 
sa iyang mga kaubang young adult diha sa ubang mga 
aspeto sa Pagpahiuli: “Daghan sa akong mga higala 
ang nagmisyon, ug nindot kaayo nga makita ang ilang 
pag- uswag ug unya mibalik sila ug hilabihan ang ilang 

Ang Pagpahiuli makahatag 
og kalinaw ngadto 
niadtong nagpangutana 
sa katuyoan sa ilang 
kinabuhi ug sa plano sa 
Dios alang kanila.

RAMONA MORRIS,  
EDAD 28, BARBADOS

Ang Pagpahiuli mao ang mahitungod sa 
pagpalig- on sa atong mga miyembro.

JANKA TORONYI,  
EDAD 24, HUNGARY
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pagkahingkod tungod sa tanan nilang kasinati-
an. Usa kini ka talagsaon nga kasinatian alang 
kanamong tanan. Ug kanunay nga nindot maki-
ta ang akong mga higala nga young single adult 
nga nagserbisyo sa ilang mga calling ug usahay 
bisan sa mga oportunidad nga sila mismo ang 
naghimo, sama sa pagboluntaryo nga mahi-
mong magtatambag sa mga komperensya sa 
AKK (Alang sa Kalig- on sa Kabatan- onan). Gibati 
nako nga ang Pagpahiuli dili kanunay nga mahi-
tungod sa pagtudlo sa katawhan mahitungod sa 
ebanghelyo—mahitungod kini sa paglig- on sa 
atong mga miyembro.”

Ang mga young adult sa Hungary nakasa-
but nga sila ang umaabut nga mga lider sa 
Simbahan. “Gikinahanglan kami ug kinahang-
lang makahimo kami sa buluhaton, nga usahay 
lisud,” miangkon si Janka. “Gipadali sa Ginoo ang 
buhat ug kami kabahin niini. Usahay maghuna-
huna kami, ‘Unsaon kaha nako kini pagbuhat?’ 
Apan nindot nga makita nga ang atong mga 
lider misalig pag- ayo kanamo. Makapadasig kini 
niadtong nagmahal sa Simbahan ug adunay 
lig- on nga pagpamatuod, tungod kay nasa-
yud kami nga usa ka adlaw kami ang himoong 
responsable. Kinahanglan kaming modawat sa 

responsibilidad alang sa among kaugalingong 
espirituhanong pag- uswag.”

Si Sean ug Stefany Joseph gikan sa Western 
Australia miapil sa Pagpahiuli pinaagi sa pagtudlo 
sa kabatan- onan sa ilang ward. “Alang kanako, 
ang pag- apil sa Pagpahiuli mao ang pagtabang sa 
umaabut nga mga henerasyon nga makasabut 
unsa ang ebanghelyo ug sa unsang paagi kini 
makatabang kanila ug sa uban diha sa ilang kina-
buhi,” miingon si Stefany. “Makatabang kami sa 
pagmugna og mas lig- on nga pundasyon alang 
sa Simbahan diha sa among nasud sa umaabut.”

“Gusto namo nga motabang sa kabatan- onan 
nga makabaton og pagpamatuod sa Basahon 
ni Mormon ug ni Joseph Smith ug makaamgo 
sa ilang kaugalingon nga tinuod sila nga mga 
anak sa Dios,” mipasabut si Sean. “Dili namo 
gusto nga usa kini ka butang nga kantahon lang 
nila sa Primary— gusto namo nga mahibaloan 
gayud nila nga tinuod kini.”

Alang kang Vennela, ang pagsunod sa ebang-
helyo didto sa India dili kanunay sayon, apan 
nasayud siya nga ang kalig- on sa mga miyembro 
nga young adult didto makadasig sa uban ug 
makatabang sa paglambo sa Pagpahiuli. “Dinhi, 
ang mga young adult matinud- anon kaayo. 

Alang kanako, ang pag- apil sa 
Pagpahiuli mao ang pagtabang 
sa umaabut nga mga 
henerasyon nga makasabut 
kon sa unsang paagi ang 
ebanghelyo makatabang 
kanila ug sa uban diha sa 
ilang kinabuhi.

STEFANY JOSEPH,  
EDAD 28, AUSTRALIA



 A b r i l  2 0 2 0  49

Mangita sila og mga oportunidad sa pagpaambit 
sa ilang mga pagpamatuod,” miingon siya. “Mora 
kami og mga pioneer sa India. Magbalhin- balhin 
kami gikan sa lain- laing mga dapit ug gani ang 
pipila kanamo mobiya sa among mga pamilya. 
Ang kinabuhi posibling lisud dinhi, apan mipili 
gihapon kami sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang 
mga kasulatan naghatag kanako og dakong 
paglaum, kalig- on, ug kaisug.”

Bisan asa pa kita, isip mga young adult, maka-
padayon kita nga adunay kusganong impluwen-
sya sa nagpadayon nga Pagpahiuli pinaagi sa 
atong pagtuo ug pasalig sa ebanghelyo.

Ang Umaabut sa 
Simbahan: Depende 
ra Kanato

Kita ang umaabut sa Simbahan. Anaa kita 
sa katapusang pakiggubat. Ang Langitnong 
Amahan misalig kanato nga motabang Kaniya 
sa Iyang buhat—ang Iyang buhat nga maka-
pausab og kinabuhi sa kahangturan. Nasayud 
Siya nga igo ang atong kalig- on nga mopadayon 
sa unahan ug makigbatok sa tanang paagi sa 
kaaway. Ug si Satanas nag- anam na ka des-
perado. Nasayud siya nga dili siya makadaug 
niini nga gubat tungod kay ang buhat sa Ginoo 
mopatigbabaw.

“Nasayud kita nga gipadali sa Ginoo ang 
buhat ug walay makapugong niana,” miingon si 
Janka. “Nasayud kita nga mahitabo gayud kana 
bisan og magkinaunsa pa. Apan kinahanglan 
kitang mohukom kon mahimo ba kitang kabahin 
niini ug motabang niini sa pag- uswag o motan- 
aw lang diha sa daplin. Aduna kitay kabubut- on 
aron mahimong kabahin niini, ug aduna kitay 

pagpamatuod aron makahimo sa pagpili sa husto ug mopili sa pagsu-
nod ni Kristo. Kinahanglan kitang mahimong kabahin niini.”

Busa depende ra kanato ang pagpili kinsa ang atong dapigan.
Depende ra kanato ang pagbaton og kaisug aron mobarug sa 

unsay atong gituohan.
Depende ra kanato ang pagtinguha og personal nga pagpadayag 

alang sa atong kinabuhi.
Depende ra kanato ang pagtugot sa lisud nga mga hagit nga atong 

giatubang nga mopalig- on sa atong pagtuo sa Manluluwas.
Depende ra kanato ang pagsunod Kaniya ug pagbuhat sa tanan 

natong mahimo aron madala ang uban ngadto Kaniya.
Depende ra kanato ang paglahutay hangtud sa katapusan sa pina-

kamaayong paagi nga atong mahimo.
Anaa na gayud kita sa katapusang mga adlaw. Ug ang pagpangulo 

sa Simbahan sa unsay gitawag ni Presidente Nelson nga “labing mahi-
nungdanong dispensasyon sa kasaysayan sa kalibutan” 2 morag bug- at 
ra kaayo nga responsibilidad. Apan hunahunaa kini—ang Langitnong 
Amahan igo nga misalig kanato ug mitagana kanato nga maanaa sa 
kalibutan niining piho nga punto sa panahon, niining panahon diin 
mag- atubang kita og dili maihap nga mga tintasyon ug mga makabal-
da ug daghang nagkasumpaki nga mga opinyon.

Pinaagi sa pagpadala kanato dinhi sa labing mahinungdanong dis-
pensasyon, wala giplano sa Langitnong Amahan nga mapakyas kita. 
Nasayud Siya sa atong potensyal, sa atong kalig- on, sa atong kaisug, 
ug sa katapusan, nasayud Siya nga makahimo kita og kalainan diha 
sa Pagpahiuli sa Simbahan, bisan unsa pa ang atong edad o kahim-
tang sa kaminyoon. Bisan unsa pa ka lisud ang atong mga pagsulay, 
o unsa ka lisud ang pagpangulo ug pagpaambit sa ebanghelyo sa 
tibuok kalibutan, kon anaa Siya nga nagsuporta kanato, kinsa man ang 
makahimo sa pagpakig- away batok kanato? Motabang Siya kanato sa 
paghimo sa imposible. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Russell M. Nelson, “Barug isip Tinuod nga mga Milenyal,” Liahona, Okt. 2016, 48.
 2. Russell M. Nelson, “Barug isip Tinuod nga mga Milenyal,” Liahona, 46.

Makakita ka og dugang nga mga istorya sa mga young adult gikan sa tibuok 
kalibutan nga miapil sa Pagpahiuli diha sa pang- digital lamang nga artikulo 
“Pagkaplag og Kalipay sa Paghimo sa Buhat sa Ginoo.”
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sa Semana sa Pasko sa 
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Usa ako ka kinabig 
sa Simbahan. Usa sa mga 
butang nga unang nakapadani kanako mao ang 
mga kalihokan sa kabatan- onan. Bisan karon 
ganahan gihapon kong mogahin og panahon 
uban sa mga higala sa Simbahan kinsa adunay 
maayo, makabayaw nga matang sa kalingawan. 
Labi na akong ganahan nga moadto sa Suva Fiji 
Temple uban kanila matag semana.

Sa Fiji daghan kaayo ang pagpamugos 
sa kaedad. Ang mga tindahan dili kanunay 
mangayo og ID kon mopalit og ilimnong 
makahubog, sigarilyo, ug ingon nianang mga 
butang. Ang mga bata mamalit niini bisan 
kanus- a. Mahimong lisud ang pagpili sa 
matarung.

Usa sa mga butang nga nakapabilin kanako 
nga lig- on mao ang akong mga manghud. Ako 
ang kinamagulangan, mao nga maghunahuna 
ko nila sa matag higayon nga matintal ko sa 
paghimo og sayop. Dili ko gusto nga mohimo 
sila og bisan unsang ngil- ad nga mga desisyon 
tungod kay nakakita na sila nako nga naghimo 
niini. Sa wala pa mamatay ang akong mama, 
gipasaad ko niya nga atimanon ang akong mga 
igsoon ug kanunay maanaa alang nila.

Sa pagkakaron ako lamang ang miyembro 
sa Simbahan sa tanan namong managsoon. 
Apan nag- ampo ako alang kanila matag adlaw. 
Nagpasalamat ko sa Langitnong Amahan sa 
paghatag kanila og laing adlaw nga magpa-
kabuhi, ug nag- ampo ko nga makadawat sila 
og kahibalo sa Iyang ebanghelyo. Sila ang 
nagpalig- on kanako.

Mikayla J., edad 17, Fiji
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SA DIHANG 16 ANYOS PA KO, 
mibiyahe ko gikan sa akong panimalay 
sa Idaho ngadto sa usa ka komperensya 
sa East Coast sa Estados Unidos, nga 
gitambungan sa batan- ong mga lalaki ug 
mga babaye nga gikan sa tanang 50 ka 
estado ug dul- an sa 40 ka mga nasud. 
Sa wala pa kini, panagsa ra kaayo nga 
mabutang ko og sitwasyon diin ang 
akong mga gituohan ug mga kombik-
syon nakapalahi kanako.

Usa ka gabii sa usa ka dili pormal 
nga panagpundok, mitumaw ang usa ka 
diskusyon mahitungod sa pipila ka mga 
tinuohan ug binuhatan sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Usa ka dakong grupo sa mga 
estudyante kalit nga mibaling sa ilang 
pagtagad kanako ug misugod sa pagpa-
ngutana, ang uban niini nanghinaway sa 
atong mga gituohan.

Nakalitan ako niini. Apan human 
ako makahunahuna sa makadiyot, 
misugod ko sa pagpaambit og pipila PA
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Ni Elder  
Neil L. Andersen
Sa Korum sa 
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

akong lig- on nga kombiksyon. Ang uban 
mihangyo pa gani og dugang nga impor-
masyon mahitungod sa Simbahan. Sa 
akong pagpauli sa akong kwarto nianang 
gabhiona, nakaamgo ko nga ang tawo 
nga naapektohan pag- ayo niini nga kasi-
natian mao ako. Akong nabati sa akong 
kaugalingon ang gahum sa paghatag 
og pagpamatuod mahitungod sa Dios 
nga Amahan, ni Jesukristo, ug sa Unang 
Panan- awon.

Sukad niana nga kasinatian sobra sa 
50 ka tuig na ang milabay, nakapama-
tuod ko og gatusan na ka mga higayon 
mahitungod sa Amahan, sa Anak, ug ni 
Propeta Joseph Smith. Niini nga mga 
kasinatian, kanunay nakong gibati ang 
nanghimatuod nga pagsaksi sa Espiritu 
Santo.

Gusto kong mopaambit og lima ka 
baruganan nga akong nakat- unan gikan 
sa akong espirituhanong pagsabut sa 
Unang Panan- awon. Kini nga mga baru-
ganan nakapalig- on sa akong pagtuo 

LIG- UNA ANG INYONG 
PAGTUO PINAAGI SA 
UNANG PANAN- AWON

ka sukaranang mga baruganan. Akong 
gipasabut nga aduna kitay Langitnong 
Amahan, nga kita Iyang mga anak, ug nga 
kita anaa sa yuta aron makapalambo og 
pagtuo diha ni Jesukristo ug pamatud- an 
ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpili 
sa maayo batok sa dautan.

Ang pagpaambit niini nga mga baru-
ganan migiya kanako ngadto sa pagpa-
matuod ni Joseph Smith. Ang ubang mga 
estudyante wala mangutana mahitungod 
ni Joseph Smith, apan nakabantay ko sa 
akong kaugalingon nga mipasabut sa 
sinugdanan nganong mituo ko sa unsay 
akong gituohan. Sa dihang misulti ko 
mahitungod sa pagpakita sa Amahan ug 
sa Anak diha sa Sagradong Kakahoyan, 
kalit nga nahilom ang tanan. Usa ka 
kusog nga pagbati sa pagkabalaan misu-
lod sa kwarto, ug usa ka dakong pagbati 
sa espirituhanong gahum midapat kana-
ko ug sa akong mga pulong.

Pagkahuman, pipila ka mga estud-
yante mipasalamat kanako tungod sa 
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Nag- ampo ko nga mosunod 
kamo sa sundanan ni Joseph 
sa pag- ampo, magkat- on sa 
mga kamatuoran nga iyang 
nakat- unan, ug molig- on sa 
inyong pagtuo sa Langitnong 
Amahan ug sa Iyang Anak, 
si Jesukristo.
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ug sa akong tinguha sa pagsunod sa 
atong Langitnong Amahan ug sa Iyang 
Hinigugmang Anak. Manghinaut ko nga 
makalig- on usab kini ninyo.

1. Ang Amahan, ang Anak, ug 
ang Espiritu Santo Managlahi 
nga mga Binuhat

Sulod sa daghang mga siglo, ang 
relihiyusong mga eskolar ug mga philo-
sopher nagdebate mahitungod sa kina-
iyahan sa Dios nga Amahan, si Jesukristo, 
ug sa Espiritu Santo. Daghan ang nag-
tuo nga Sila usa ka binuhat. Tungod 

2. Kita mga Anak sa Dios
Pinaagi sa Unang Panan- awon ug 

ubang mga kasinatian, si Propeta Joseph 
Smith nakakat- on nga ang Dios dili usa ka 
layong gahum kinsa milalang sa kalibu-
tan ug sa mga lumulupyo niini ug dayon 
gikalimtan kini. Sa pagkatinuod, ang 
matag usa kanato “hinigugmang anak nga 
babaye [o anak nga lalaki] sa langitnong 
mga ginikanan.” 1

Ang pamahayag mahitungod sa  
pamilya nag- ingon: “Ang tanan nga mga 
tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha 
sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hini-
gugmang espiritu nga anak nga lalaki 
o babaye sa langitnong mga ginikanan, 
ug, sa ingon, ang matag usa adunay 
mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan 
nga mahimong usa ka dios.” 2 Ang atong 
Amahan klarong mideklarar niana nga 
padulngan: “Kini ang akong buhat ug 
ang akong himaya—ang pagpahinabo sa 
pagka- imortal ug sa kinabuhi nga dayon 
sa tawo” (Moises 1:39).

Ang atong tinuod nga pagkatawo 
nagagikan sa Dios, ug ania kita sa yuta 
aron mas mahisama Kaniya. Kini nga pag-
sabut gikan sa Unang Panan- awon mitu-
got kanako sa batan- on pa nga masayud 
nga ako adunay personal nga Langitnong 
Amahan kinsa nagmahal kanako ug gusto 
nga mobalik ako Kaniya.

3. Mahimo Kitang Mapasaylo sa 
Atong mga Sala

Usa sa dakong kabalaka ni Joseph 
mao ang mapasaylo sa iyang mga sala. Sa 
usa ka istorya sa Unang Panan- awon, ang 
Ginoo namulong ngadto sa batan- ong 
tigpangita sa kamatuoran niini nga mga 
pulong: “Joseph, akong anak, ang imong 
mga sala gipasaylo na. Lakaw, magalakaw 
kamo sa akong kabalaoran, ug pagaban-
tayan ninyo ang akong mga sugo, ug 
pagabuhaton ninyo sila. Tan- awa, Ako 
mao ang Ginoong Dios sa himaya. Ako 
gilansang sa krus alang sa kalibutan, 
aron kadtong tanan nga motuo sa akong 
ngalan mahimo nga makaangkon og kina-
buhing dayon.” 3

sa kasinatian ni Joseph sa Sagradong 
Kakahoyan 200 ka tuig na ang milabay, 
nasayud kita sa hingpit nga kamatuoran 
mahitungod sa kinaiyahan sa Dios.

Una sa tanan, Siya buhi! Ikaduha, 
ang Amahan ug Anak duha ka bulag, 
mahimayaon, nabanhaw nga mga binu-
hat, lahi sa usag usa. Wala madugay, si 
Joseph nakat- on nga “ang Espiritu Santo 
walay lawas nga unod ug mga bukog, 
apan usa ka personahe sa Espiritu. Kon 
dili tungod niini, ang Espiritu Santo dili 
makapuyo sulod kanato” (Doktrina ug 
mga Pakigsaad 130:22).

GIKAN SA UNANG PANAN- AWON, 
ATONG NAKAT- UNAN NGA KINI 
NGA CELESTIAL NGA MGA BINUHAT 
PERSONAL NGA NAKAILA KANATO, 
SAMA NGA NAKAILA SILA NI JOSEPH.
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Nakat- unan ni Joseph nga pinaagi sa 
Pag- ula ni Jesukristo, mahimo siya nga 
mapasaylo sa iyang mga sala ug mahi-
mong limpyo ug putli sa atubangan sa 
Dios. Gihatagan siya og sigurado nga 
kahibalo nga gidala ni Jesukristo sa iyang 
Kaugalingon ang mga sala ug mga palas- 
anon sa tanan kinsa nakapuyo ug mopu-
yo pa dinhi sa yuta.

Gikan sa Unang Panan- awon, atong 
nakat- unan nga tungod sa grasya sa 
atong Manluluwas, si Jesukristo, kita usab 
mahimong mapasaylo sa atong mga sala 
ug usa ka adlaw mobarug nga limpyo 
atubangan sa Amahan.

4. Ang Atong Langitnong 
Amahan Maminaw ug Motubag 
sa Atong mga Pag- ampo

Sa kakahoyan nianang adlawa sa 1820, 
nakat- unan ni Joseph nga ang Langitnong 
Amahan maminaw ug motubag sa pag- 
ampo. Sa kaulahian, si Joseph miingon, 
“Ako adunay hingpit nga pagsalig nga 
makabaton og balaan nga pagpadayag, 
ingon sa ako nang nabuhat” ( Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:29). Ang iyang 
ehemplo nagtudlo kanato nga makaduol 
kita sa atong Langitnong Amahan diha 
sa pag- ampo aron makadawat og atong 
kaugalingong mga tubag.

Gibalik- balik ni Joseph kini nga sunda-
nan sa pag- ampo sa daghang higayon. 
Aduna siyay pagsalig nga ang Ginoo 
maminaw ug motubag sa iyang mga pag- 
ampo. Nag- ampo siya mahitungod sa mga 
butang nga malagmit giampo usab ninyo.

Nag- ampo siya alang sa kaalam 
(tan- awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 
1:12–13).

Nag- ampo siya mahitungod sa bunyag 
(tan- awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 
1:68).

Nag- ampo siya alang sa kaluwasan 
(tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
121:1–4).

Nag- ampo siya alang sa mga mis-
yonaryo (tan- awa sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 109:22).

Nag- ampo siya alang sa Simbahan, sa 

mga miyembro niini, ug sa mga lider niini 
(tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
109:71–76).

Ug nag- ampo siya alang sa iyang 
pamilya (tan- awa sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 109:68–69).

Usa kini ka sundanan alang kanato. 
Gipakita ni Joseph kanato nga makahi-
mo kitang tanan sa pagduol sa atong 
Amahan diha sa pag- ampo.

5. Ang Amahan ug Anak 
Personal nga Nakaila Kanato

Gikan sa Unang Panan- awon, atong 
nakat- unan nga kini nga celestial nga 
mga Binuhat personal nga nakaila kana-
to, sama nga nakaila sila ni Joseph. Ang 
Amahan mitawag ni Joseph sa iyang 
ngalan ug, “nagtudlo ngadto sa lain,” mi-
ingon, “Kini mao ang Akong Hinigugmang 
Anak. Paminaw Kaniya! ” ( Joseph Smith—
Kasaysayan 1:17).

Ang Amahan ug Anak nasayud sa mga 
panginahanglan, mga kabalaka, ug mga 
pangandoy ni Joseph, sama nga nasayud 
Sila sa atoa. Nasayud usab sila sa atong 
mga kalampusan ug mga kasub- anan.

Sa akong kabatan- on, daghan ako 
og giampo. Samtang naghinumdom ko 
karon, ang uban niadto nga mga butang 
daw dili ingon niana ka importante. 
Apan importante kini kanako kaniadto, 
ug nasabtan nako sa bata pa nga edad 
nga aduna akoy Amahan sa Langit kinsa 
naminaw kanako. Dili kanunay nga maka-
dawat ko og diha- diha nga tubag, apan 
gibati nako nga sa Iyang kaugalingong 
panahon ug sa Iyang kaugalingong paagi 
motubag Siya sa akong pag- ampo sa 
paagi nga maayo alang kanako.

Pagbaton og pagsalig ug saligi nga 
ang Dios mamulong kaninyo. Tuo niana 
nga mga pagbati nga mosulod sa inyong 
kasingkasing. Mituo ako sa pag- ampo 
ug nakasabut sa gahum niini tungod kay 
nahibalo ko sa mga kasinatian ni Propeta 
Joseph Smith. Nasayud ko nga ang Dios 
nahibalo sa akong ngalan ug nga Siya 
motubag kanako, sama nga Siya nakaila 
sa inyong ngalan ug motubag kaninyo.

Pagpamatuod
Sa kadaghanan sa 68 ka tuig nga nag-

puyo ko dinhi sa yuta, akong gisulayan 
ang sundanan ni Joseph sa pag- ampo. 
Sama sa tanang tinuod nga mga disipulo 
sa Manluluwas, nakadawat usab ako og 
mga tubag gikan sa langit. Nasayud ko 
nga si Jesus mao ang Kristo. Siya ang 
Anak sa Dios. Siya nabanhaw ug buhi 
karon. Siya adunay gahum sa pagpasay-
lo sa atong mga sala. Pinaagi sa atong 
pagtuo, pagkamasulundon, ug paghinul-
sol, makahimo Siya sa pagdala kanato 
nga luwas balik sa atong langitnong 
panimalay.

Isip usa ka Apostol ni Ginoong 
Jesukristo ug isip Iyang gi- orden nga 
saksi, mopamatuod ko uban sa pagkasi-
gurado ug kombiksyon nga gikumpirmar 
sa Balaang Espiritu nga ang Amahan 
ug Anak mipakita kang Joseph Smith 
sa Sagrado nga Kakahoyan. Nag- ampo 
ko nga mosunod kamo sa sundanan ni 
Joseph sa pag- ampo, magkat- on sa mga 
kamatuoran nga iyang nakat- unan, ug 
molig- on sa inyong pagtuo sa Langitnong 
Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Tema sa Young Women,” youngwomen 

.ChurchofJesusChrist .org.
 2. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 

Kalibutan,” Liahona, Mayo. 2017, 145.
 3. “Joseph Smith’s Accounts of the First Vision,” 

josephsmithpapers .org.
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Duna kami pag- aghat nga makit- an 
namo siya, busa nganong wala 
man kini mahitabo?

Usa ka TAXI,  
usa ka ESTUDYANTE,  

ug usa ka  
TUBAG SA 

PAG- AMPO
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Usa ka adlaw ang akong misyonaryo nga kompanyon ug 
ako gihatagan og referral sa pagtudlo og tawo kinsa 
nagpuyo sa usa ka barangay nga gitawag og Tema, duol 

sa matahum nga siyudad sa Accra, Ghana. Ang numero sa mga 
balay niana nga barangay dili kaayo tukma, mao nga gihatagan 
kami og sinulat nga deskripsyon sa pagtabang namo sa pagpa-
ngita sa balay.

Sa dihang miabut mi sa barangay, gisunod namo ang direk-
syon apan dili namo makit- an ang tawo tungod kay daw daghan 
ang mga balay nga mohaum sa samang deskripsyon. Naglibug, 
nakahukom mi nga manuktok sa mga pultahan sa kasilinganan 
aron mangutana, apan daw walay usa nga nakaila sa tawo nga 
among gipangita. Aduna koy pag- aghat nga mangayo og tabang 
sa Langitnong Amahan.

Human sa among pag- ampo, akong gibati nga among makit- 
an ang tawo nga among gipangita, mao nga gipangusgan namo 
ang among paningkamot. Bisan pa, wala namo siya makit- i. 
Gikapoy mi ug nakahukom nga mobalik sa among proselyting 
area tungod kay kami duna pay laing mga appointment. Sa 
pag- abut namo sa parkinganan sa taxi, ang drayber sa taxi nga 
midala kanamo sa barangay nakakita sa among nasagmuyo nga 
mga nawong ug nangutana kon nakit- an ba namo ang among 
gipangita. Ang among tubag, siyempre, wala.

Misugyot siya nga manulod kami sa usa ka eskwelahan nga 
anaa sa eskina ug mangutana didto. Gisultihan namo siya nga 
dili kana ang deskripsyon nga gihatag kanamo, apan miinsis-
ter siya. Nanggawas mi sa taxi ug miadto sa eskwelahan—dili 
tungod kay nagtuo mi nga makit- an namo didto, apan aron lang 
malipay ang among higala nga nabalaka.

Sa pagsugod namo og lakaw padulong sa administrasyon 
nga gambalay sa eskwelahan, usa ka gamay nga batang lalaki 
midagan padulong sa among direksyon. Mipahiyom siya ug 
miingon nga siya ug ang iyang igsoong lalaki mao lang ang mga 
miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw nga nagpuyo niini nga dapit ug nga makata-
bang siya namo.

Ang akong kompanyon ug ako nagtinan- away nga dili maka-
tuo. Usa kadto ka milagro. Ang bata mitabang namo nga makit- 
an ang tawo nga among gipangita, ug sa katapusan midawat 
siya sa ebanghelyo ug nabunyagan.

Kini nga kasinatian mitudlo kanako nga ang Langitnong 
Amahan motubag sa mga pag- ampo sa Iyang kaugalingong 
panahon ug sa Iyang kaugalingong paagi. Kon dili kita dayon 
makakuha og mga tubag sa atong mga pag- ampo, mahimo 
kitang mopakita og hugot nga pagtuo Kaniya ug magkat- on 
sa pagpailub. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Rivers State, Nigeria.

Ni Sydney Chime Ihunwo
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Ni Elder Edward Dube
Sa Seventy

Pagkakuha  
sa Akong Pagtuo  

sa  
Hinay- hinay
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Usa sa labing importante nga 
mga higayon sa akong kinabuhi 
nahitabo kanako sa edad nga 10 

dihang migahin ko og duha ka semana 
sa pagkat- on sa doktrina sa Katoliko sa 
Loreto Roman Catholic Mission, mga 20 
ka milya (32 km) ang gilay- on gikan sa 
akong panimalay sa Silobela, Zimbabwe. 
Nakahimo ako sa pag- ila ug pagmahal sa 
Manluluwas nga si Jesukristo ug sa pag-
salig sa Ginoo pinaagi niining unang mga 
leksyon ug mga impresyon.

Samtang naa ko sa chapel sa Katoliko, 
nakakita ko og mga painting nga dunay 
mga eksena sa kinabuhi sa Manluluwas 
nga gipapilit sa bongbong: mga eksena 
sa pagkatawo ni Jesukristo, nagtudlo diha 
sa templo, nag- ampo sa Tanaman sa 
Getsemani, nagpas- an sa krus padulong 
sa Kalbaryo, gilansang sa krus sa Golgota, 
ug ang Iyang Pagkabanhaw. Nakapaguol 
gayud kanako nga makita kadto nga mga 
lansang ug mga tunok. Sa dihang miabut 
ko sa painting sa Paglansang sa Krus, 
milugmaw ang luha sa akong mga mata. 
Ug matag higayon mohilak ko ug moi-
ngon, “Oy, grabe gyud kaayo ang Iyang 
naagian, alang lamang kanako.”

Atol sa seremonya sa kumpirmas-
yon, usa sa mga pari mitan- aw sa akong 
mga mata ug miingon, “[Ikaw] mao ang 

kahayag sa kalibutan” (tan- awa sa Mateo 
5:14). Dayon, nagtudlo sa nagsiga nga 
kandila, iyang gikutlo ang mga pulong sa 
Manluluwas, “Pasigaa ninyo ang inyong 
kahayag sa atubangan sa mga tawo 
aron makita nila ang inyong mga maa-
yong buhat ug dayegon nila ang inyong 
Amahan nga anaa sa langit” (Mateo 5:16).

Samtang nagkadaghan ang akong 
nakat- unan mahitungod ni Jesus, misugod 
ko nga gustong makaserbisyo sa uban. 
Sama pananglit, kinahanglang sag- ubon 
namo ang among tubig lima ka milya (8 
km) gikan sa among barangay. Kasagaran, 
ang mga babaye sa barangay, lakip sa 
akong inahan, maglukdo og 20 ka litro nga 
sudlanan nga puno sa tubig. Human sa 
akong kasinatian sa Katoliko nga semi-
nary, kanunay ko nga magduso og 200 
ka litro nga sudlanan sa tubig aron sa 
pagtabang sa akong inahan, ug mitabang 
usab ko sa laing duha ka biyuda kinsa 
among mga silingan. Nakahinumdom ko 
sa nindot nga pagbati nga akong bation sa 
matag higayon nga mitabang ko sa uban.

Kini nga mga kasinatian nakatabang 
sa pagpalambo sa akong pagtuo sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug 
miandam kanako sa dili direktang paagi 
sa pagdawat sa ebanghelyo ni Jesukristo 
sa dihang 22 anyos ko.

Ang pagkakuha og pagpamatuod 
mogahin og panahon. Kasagaran 
magkinahanglan kini og gagmay 
nga mga kasinatian nga matigum.

PAGDAWAT SA BASAHON NI 
MORMON

Nagdako ko atol sa panahon sa ka-
usaban sa akong nasud. Ang puti nga 
minoriya nga gipangulohan ni Ian Smith 
mipahayag og kagawasan gikan sa Britain 
niadtong 1965. Nakaaghat kana og silot 
gikan sa United Nations ug nakasugod 
sa daghang katuigan nga gubat sibil nga 
milungtad hangtud sa 1980, nga mitima-
an sa pagkagawasnon sa Zimbabwe. Sa 
dihang nahuman na ko sa akong pag- 
eskwela, mibalhin ko ngadto sa usa ka 
siyudad aron manarbaho ug wala motam-
bong og bisan unsa nga simbahan sulod 
sa daghang katuigan.

Usa ka adlaw nakigdula ko sa mga 
anak sa akong agalon, nuybe ug siyete 
anyos na ang ilang panuigon. Miingon 
sila, “Kahibalo ka, ang among amahan 
mao ang presidente sa branch sa among 
Simbahan.” Mipasabut sila unsa ang 
presidente sa branch ug, sa walay paghu-
nahuna, miingon ko, “Dili makasulod sa 
langit ang inyong amahan.” Nakaamgo 
ko nga nakahimo ko og dakong sayop, ug 
naghunahuna ko pag- ayo unsay akong 
masulti nila aron makalimtan nila ang 
akong nasulti. Sa pagtapos sa adlaw, sa 
dihang nakita nila ang ilang amahan, 
midagan sila ngadto kaniya ug gisulti 
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nianang adlawa, nabati nako ang kadasig 
nga mobuhat og maayo, apan ang naka-
patandog gayud kanako wala madugay 
sa akong pagbasa mao ang 3 Nephi 11. 
Nakabasa ko mahitungod sa mga Nephite 
kinsa misinati og gubat ug kasamok, ug 
dayon ang Manluluwas nga si Jesukristo 
mipakita kanila.

Ang akong nasud misinati sa among 
kaugalingong gubat sulod sa 15 ka tuig. 
Ang pipila sa mga tawo nga kadungan 
nako og tubo sa among barangay miadto 
sa gubat ug wala na makabalik. Ang uban 
mga baldado na sa tibuok kinabuhi.

Busa, samtang nagbasa mahitungod 
sa mga Nephite, gibati nako nga daw ang 
Manluluwas nga si Jesukristo namulong 
kanako sa dihang miingon Siya, “Tindog 
ug duol kamo ngari kanako, aron kamo 
. . . mobati sa mga agi sa lansang sa akong 
mga kamot ug sa mga tiil, nga kamo masa-
yud nga ako mao ang Dios sa Israel, ug 
ang Dios sa tibuok yuta, ug gipatay tungod 
sa mga sala sa kalibutan” (3 Nephi 11:14).

Akong gibati nga daw personal siya 
nga namulong kanako, nag-imbitar kana-
ko nga moduol Kaniya. Nakaamgo ko nga 
makahimo ako niini. Nakapausab kini sa 
tanan.

PAGKAANGKON SA AKONG 
PAGPAMATUOD

Mikabat og pipila ka bulan aron maka-
angkon og kaisug nga moadto sa simba-
han. Nasayud ko kon asa ang simbahan, 
apan walay mga misyonaryo sa among 
gamay nga branch. Niadtong Pebrero 
1984, misulod ko sa chapel sa Kwekwe. 
Gusto nakong mogawas og balik. Dili ko 
sigurado nga nalakip ko ug milingkod 
ko sa luyo, andam nga mobiya dayon. 
Human sa pangbukas nga tulumanon, 
ang presidente sa branch, si Mike Allen, 
mihatag sa iyang pagpamatuod mahi-
tungod sa Manluluwas nga si Jesukristo 
ug sa Basahon ni Mormon. Mibati ko og 
koneksyon. Ang sunod nga tawo mihatag 
usab sa iyang pagpamatuod mahitu-
ngod sa Manluluwas ug sa Basahon ni 
Mormon, ug mao usab ang ikatulo nga 
tawo. Nalipay kaayo ko. Wala ko makaku-
ha og kaisug nga moadto sa pulpito, mao 
nga mibarug ko diha sa akong nahimuta-
ngan ug miingon, “Gimahal nako si Jesus. 
Nagbasa ko sa Basahon ni Mormon.” 
Ug milingkod ko. Mao kadto ang 
sinugdanan sa akong pagpamatuod.

Kadto nga mga pagpamatu-
od mao ang paagi sa Ginoo 

unsay akong nasulti. Abi nako og mawag-
tang ko sa akong trabaho.

Ang akong boss sa sayo pa mipakita 
kanako og jacket sa dihang didto pa siya 
sa militar nga nagpakita nga nakapatay 
siya. Mao nga akong nasulti ang unsay 
akong nasulti. Sa Kalma nga paagi, nangu-
tana siya nako nganong nakasulti ko niad-
to. Miingon ko, “Boss, hinumdumi, misulti 
ka nako nga nakapatay ka sa gubat. 
Gisulti diha sa Biblia, ‘Dili ka magpatay.’”

Nangutana siya nako asa nga simba-
han ko magtambongan. Giingnan nako 
siya nga magtambongan ko kaniadto sa 
Simbahang Katoliko apan wala na maka-
simba sulod sa pito ka tuig. Mipaambit 
siya og mga kasinatian diha sa Daang 
Tugon mahitungod sa mga gubat ug mga 
kagubot, ug dayon mihatag siya kanako 
og kopya sa Basahon ni Mormon. Nalipay 
kaayo ko nga wala ko mawad- i og trabaho.

Mihatag siya kanako og Basahon ni 
Mormon niadtong 1981, apan wala nako 
kini basaha o gani ablihi sulod sa duha 
ka tuig. Usa ka Dominggo gilaay ko sa 
dihang ang akong mga higala nangadto 
og laing lugar, mao nga akong gipunit ang 
basahon ug miadto sa duol nga estasyo-
nan sa tren ug mibasa. Sa akong pagbasa 
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Akong nakat- unan nga 
ang pagkadisipulo 
usa ka proseso ug 
kinahanglan kitang 
mopadayon sa 
paglambo.

sa pagtabang 
kanako tungod 

kay nakatabang 
kini kanako nga 

mobati nga nalakip 
didto. Gibati nako nga 

mga igsoon nako kini. Sa 
misunod nga mga adlaw 

nag- ampo ko alang kanila ug 
aron madawat. Nakahimamat 

ko didto og mga miyembro nga 
mabination kaayo ug kinsa mita-

bang kanako.
Daghan ang nahitabo nianang 

adlawa nga misulod ko sa chapel. 
Naghunahuna ko kon unsa kaha ang 
nahitabo kon wala mopaambit sa ilang 
mga pagpamatuod kadto nga mga 
miyembro. Wala kamo masayud kon 
adunay tawo nga nanglimbasug. Kon 
mobarug kamo ug mosulti sa unsay 
inyong gibati, tingali mao gayud kana 
ang gikinahanglang madungog sa usa 
ka tawo.

Ihatag ang inyong pagpamatuod 
kanunay. Kon inyong buhaton, inyong 
gilig- on ang inyong kaugalingon ug ang 
uban sa inyong palibut. Barugi ang unsay 
inyong nahibaloan. Samtang mosunod 
kamo sa tambag gikan sa Basahon ni 
Mormon, mas mapaduol kamo ngadto 
sa Manluluwas.

MAGPADUOL SA MANLULUWAS
Ang panahon nga akong gigahin sa 

Loreto Roman Catholic Mission mipa-
himutang kanako sa dalan padulong sa 
pagkahimong disipulo sa Manluluwas 
nga si Jesukristo. Sukad niadto akong 
nakat- unan nga ang pagkadisipulo usa 
ka proseso ug kinahanglan kitang mopa-
dayon sa paglambo bisan pa sa atong 
mga kahuyang ug mga limitasyon. Kon 
modawat kita sa pagdapit nga: “Kamo 
kinahanglang magmahingpit, ingon nga 
hingpit ang inyong Amahan nga langit-
non” (Mateo 5:48), mouswag kita padu-
long sa kinabuhing dayon “pagtulun- an 
ngadto sa lain nga pagtulun- an, lagda 
ngadto sa lain nga lagda” (tan- awa sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 98:12).

Nasayud kita nga ang kinabuhi dili 
kanunay nga sayon, ug makasinati kita og 
kalisdanan ug kasakit niana nga proseso, 
apan ang paghangad ngadto sa Ginoo 
mao lamang ang paagi sa pagkaplag og 
kalinaw diha sa atong kinabuhi.

Ang Pag- ula sa Manluluwas nga si 
Jesukristo mao ang tanan alang kanako. 
Nasayud ko nga ang Manluluwas nagti-
nguha sa pag- ugmad og relasyon kanato. 
Kinahanglan kitang mohangad, mosunod 
Kaniya, ug motabang sa pagbayaw sa 
uban samtang Siya motabang ug moba-
yaw kanato. ◼
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Pagpalambo og 
Pagtuo
Sa espirituhanon nga mga 
pangutana, dili lamang 
pangatarungan ang atong 
gikinahanglan; nagkina-

hanglan usab kita og pagtuo aron masa-
yud nga ang Unang Panan- awon tinuod 
nga nahitabo. Makapalambo kita niana 
nga pagtuo pinaagi sa pagpangutana sa 
Langitnong Amahan ug sa pagpaminaw 
sa Espiritu.
Julia B., edad 17, California, USA

Pagtuon sa Biblia
Hangyoa ang imong mga higala sa pag-
tuon sa Biblia. Kon motuo sila niini isip 
pulong sa Dios, nan angay silang motuo 
nga ang Dios mamulong kanato karon 
pinaagi sa mga panan- awon sama sa 
Unang Panan- awon tungod kay mibuhat 
Siya niini kang Adan, Moises, Isaias, ug 
ubang mga propeta sa lain- laing mga 
paagi.
Elder Muanda, edad 22, Kenya Nairobi Mission

M G A  P A N G U T A N A  &  M G A  T U B A G

Pangayo sa Dios
Ang kamatuoran nga ang 
apostasiya milungtad 
og gatusan ka tuig wala 
magpasabut nga ang 
Dios mihunong sa Iyang 

mga panan- awon. Nagkinahanglan kita 
og mapaubsanon nga kasingkasing ug 
mangutana sa Dios uban sa tinuod nga 
katuyoan ug sinsero nga kasingkasing, 
sama sa gibuhat ni Joseph Smith.
Jeremi E., edad 19, Kinshasa,  
Democratic Republic of the Congo

Unsa ang 
imong isulti 
kon ang imong 
mga higala dili 
motuo nga 
ang Unang 
Panan- awon 
mahimong 
mahitabo?“Pinaagi sa personal 

nga pagpadayag, 
makadawat kamo sa 
inyong kaugalingong 
saksi nga ang Basahon 
ni Mormon mao ang 
pulong sa Dios, nga si 
Propeta Joseph Smith 
usa ka propeta, ug nga 
kini ang Simbahan 
sa Ginoo. Bisan kon 
unsa man ang isulti o 
buhaton sa uban, wala 
gayuy bisan kinsa nga 
makakuha sa usa ka 
pagsaksi nga nadawat 
sa inyong kasingkasing 
ug hunahuna kon unsa 
ang kamatuoran.”
Presidente Russell M. Nelson, 
“Pagpadayag alang sa Simbahan, 
Pagpadayag alang sa Atong mga 
Kinabuhi,” Liahona, Mayo 2018, 95.
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Tuo sa Dios
Akong pangutan- on 
ang akong mga higala, 
“Nagatuo ba mo sa Dios? 
Nagtuo ba mo nga Siya 
ang milalang sa tanang 

butang? Nagtuo ba mo nga mipakita 
Siya sa mga propeta sa karaang pana-
hon? Ug kon nagtuo mo, nganong dili 
man mo motuo nga mahimo kini karon? 
Posible kini.”
Sarah M., edad 16, Utah, USA

Ipaambit ang Imong 
Pagpamatuod
Mopaambit ko sa akong pagpamatuod 
sa akong mga higala nga ang atong 
Langitnong Amahan mopadayag sa mga 
butang ngadto sa Iyang mga anak kon 
sila mohangyo Kaniya sa kinasingkasing 
nga masayud sa kamatuoran. Si Joseph 
Smith adunay tinguha nga masayud sa 
kamatuoran, ug siya milihok sumala 
sa iyang pagtuo. Makatagamtam usab 
kamo og talagsaong kasinatian kon 
kamo mangayo sa Langitnong Amahan 
pinaagi sa pag- ampo sa tibuok ninyong 
kasingkasing.
Mara C., edad 20, Lima, Peru

Giunsa ni Joseph Smith sa 
paghubad ang Basahon ni 
Mormon?
Sa wala pa motago sa bulawang mga palid, si Moroni, ang katapusang 
propeta sa Basahon ni Mormon, misulat diha sa ulohan nga pahina sa 
basahon nga ang basahon pagahubaron “pinaagi sa gasa ug gahum sa 
Dios.” Nagpabilin kini nga maoy labing maayo nga paghulagway sa pag-
hubad sa Basahon ni Mormon.

Si Joseph Smith midiktar sa mga pulong sa paghubad ngadto sa mga 
tigsulat, kasagaran si Oliver Cowdery. Tungod kay si Joseph mihubad og 
hingpit nga wala mailhi nga pinulongan, kinahanglan siyang mosalig sa 
Ginoo. Usa ka paagi nga mitabang ang Ginoo mao ang pagsangkap og 
pisikal nga mga himan nga makatabang ni Joseph sa paghubad. Ang mga 
saksi miingon nga si Joseph mitan- aw ngadto sa mga instrumento ug 
nga ang mga pulong mipakita kaniya sa Iningles. Ang mga instrumento 
sa paghubad naglakip sa “mga tighubad” o “Urim ug Thummim”—duha 
ka tin- aw nga mga bato nga gihigot sa metal nga bayanan aron si Joseph 
makatan- aw agi niini. Gihatag kini ngadto ni Joseph uban sa mga palid. 
Laing instrumento nga gigamit ni Joseph mao ang “bato sa manalagna” 
nga iyang tan- awon, kasagaran pinaagi sa pagbutang niini sulod sa kalo. 
Nakit- an ni Joseph kini nga bato sa sayo pa ug gigamit kini sa pagpangita 
og gitago o nawala nga mga butang. Pareho niyang gigamit ang mga tig-
hubad ug ang bato sa manalagna samtang naghubad siya, kanunay nga 
nagsalig sa inspirasyon sa langit.

Ang paghubad sa Basahon ni Mormon tinuod gayud nga milagroso 
ug nahimo “pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.”

Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa paghubad sa Basahon 
ni Mormon, tan- awa ang “Book of Mormon Translation” sa topics .Church 
ofJesusChrist .org o sa Gospel Topics sa Gospel Library nga app.

Unsa May Imong Hunahuna?

Isumiter ang imong tubag ug, kon 
ganahan, apili og klaro kaayo nga litrato 
hangtud Mayo 15, 2020, sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (i- click ang 
“Submit an Article or Feedback”). O 
i- email ang imong tubag ngadto sa 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Ang mga tubag tingali i- edit alang sa gitas- on 
o sa pagklaro. Ang gimantala nga mga tubag 
gituyo alang sa tabang ug panglantaw, dili isip 
opisyal nga mga pamahayag sa doktrina sa 
Simbahan.
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“Naglisud ko sa pakigkauban 
sa akong mga ginikanan. 
Unsaon nako sa pagpalambo 
sa among relasyon?”
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Tan- awa sa Mateo 27:29; Marcos 15:17; 
Juan 19:2.
Ang mga sundalo nga Romano mibutang og 
korona nga mga tunok sa Manluluwas. “Tingali 
kining bangis nga buhat maoy usa ka hiwi nga pagsulay 
nga sundugon ang pagpahimutang og pang- emperador nga 
laurel diha sa Iyang ulo. . . . Sakit kaayo kining bation, tungod 
kay ang mga tunok nagpasabut sa kasuko sa Dios samtang 
gitunglo Niya ang yuta alang ni Adan nga sugod niana 
mopagawas kini og mga tunok. Apan pinaagi sa pagsul- ob 
sa korona, giusab ni Jesus ang mga tunok isip simbolo sa 
Iyang himaya” (Presidente James E. Faust, Abr. 1991 nga 
kinatibuk- ang komperensya).

“Ang Akong 
Pagkahari Dili Iya 

Niining Kalibutana” 
(Juan 18:36).

Tan- awa sa Mateo 27:28; Marcos 15:17; Juan 19:2.
Ang mapula harianon nga kolor, ug ang mga sundalo 
mabiaybiayong misul- ob niini nga kupo diha ni Jesukristo 
tungod kay miangkon Siya nga mao ang hari sa mga Judeo. 
Siyempre, sa reyalidad Siya mas labaw pa niana—Siya ang 
“Hari sa kaharian, ug Ginoo sa kaginoohan” (1 Timoteo 6:15; 
Pinadayag 19:16).
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“Dugo manggawas gikan 
sa matag lungag sa iyang 

mga panit, hilabihan ka 
dako sa iyang kasubo”  

(Mosiah 3:7).

Upat ka Imahe gikan sa  
SEMANA SA PASKO  
SA PAGKABANHAW
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Korona nga mga Tunok

Kupo nga Mapula
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Tan- awa sa Mateo 26:36; Marcos 14:32;  
Lucas 22:39–40; Juan 18:1.
“Simbolikanhon kaayo nga ang ‘dugo [migawas] gikan sa matag 
lungag sa panit’ [Mosiah 3:7] samtang nag- antus si Jesus sa 
Getsemani, sa dapit sa pugaanan sa oliba. Aron makahimo 
og lana niadtong panahon sa Manluluwas, ang mga oliba 
unahon og dugmok nga paligiran kini og dakong bato. Ang 
mga ‘kupog’ ibutang sa humok, dili kaayo hugot nga pagkalala 
nga mga basket nga ipatong- patong. Ang gibug- aton niini 
maoy makapagula sa una ug pinakanindot nga lana. Dayon 
dugangan ang pagpuga pinaagi sa pagbutang og dakong 
tuod o kahoy sa ibabaw sa gipatong- patong nga mga basket, 
aron makapagula og daghan pa nga lana. Sa katapusan, aron 
makuha ang pinakatapusang mga tulu, ang tuod pabug- atan 
pa gyud og mga bato sa isig ka tumoy aron mahimo ang 
kinabug- atang dat- og. Ug oo, ang lana sama og dugo sa unang 
pag- agas niini” (Elder D. Todd Christofferson, Okt. 2016 nga 
kinatibuk- ang komperensya).

“Wala Siya dinhi, 
kondili nabanhaw” 

(Lucas 24:6).

Tan- awa sa Mateo 28:1–8;  
Juan 20:1–18.
“Ang walay sulod nga lubnganan 
nianang unang buntag sa Pasko sa 
Pagkabanhaw mao ang tubag sa 
pangutana ni Job, ‘Kon ang tawo 
mamatay, mabuhi ba siya pag- usab?’ 
[ Job 14:14]. Sa tanan nga makadungog 
sa akong tingog, akong ipahayag, 
Kon ang tawo mamatay, mabuhi siya 
pag- usab. Kita nasayud, kay kita adunay 
kahayag sa gipadayag nga kamatuoran” 
(Presidente Thomas S. Monson, “Siya 
Nabanhaw!” Abr. 2010 nga kinatibuk- ang 
komperensya).
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

UNSAY IMONG 
KATUYOAN?

Isip mga young adult, ang 
matag usa kanato adunay 

tahas nga himoon sa 
nagpadayon nga pagpahiuli. 
Sa unsang paagi ka miapil?

42
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Buhi si Jesukristo ug  

Gipahiuli Niya ang Iyang  

SIMBAHAN
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Niadtong 1820, ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo 
mipakita kang Joseph Smith. Ang Langitnong Amahan 

miingon, “Kini ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!” 
Ang Pagpahiuli sa ebanghelyo misugod nianang adlawa 200 ka 
tuig na ang milabay. Nagpadayon kini karon!

Moabut ang adlaw nga si Jesukristo mobalik sa yuta pag- usab. 
Ania ang upat ka paagi nga makatabang ka sa Pagpahiuli ug 
mangandam alang sa panahon nga mobalik na si Jesus:
• Lig- una ang imong pagtuo diha ni Jesukristo.
• Pagkat- on mahitungod sa imong pamilya ug tabangi 

nga ang buhat sa templo mapahigayon alang kanila.
• Pangandam sa pag- adto sa templo.
• Tabangi ang mga tawo nga makat- on mahitungod 

ni Jesukristo ug sa Iyang Simbahan.

Ang pagbuhat niining mga butanga makatabang sa 
pag- andam sa kalibutan alang sa talagsaong adlaw 
sa diha nga si Jesus moanhi pag- usab! ●

G I K A N  S A  U N A N G  K A P A N G U L O H A N

Ni Presidente 
Russell M. 

Nelson

Pagtabang sa 
PAGPAHIULI

Gipahaum gikan sa “Paglaum sa Israel” (tibuok kalibutan 
nga debosyonal sa kabatan- onan, Hunyo 3, 2018), 19, 

HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

Miingon si Presidente 
Nelson nga ang mga bata 
makatabang sa Pagpahiuli. 
Unsa ang usa ka paagi 
nga makatabang ka?
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Pagkat- on mahitungod sa Pagpahiuli
Ang mga misyonaryo nagtudlo niini nga pamilya kon sa unsang paagi ang ebanghelyo ni Jesukristo 

gipahiuli. Pangitaa ang mga butang sa ubos nga nagrepresentar sa mga parte sa Pagpahiuli.

Paklia ang pahina aron makat- on pa mahitungod sa Pagpahiuli!
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Pulong sa 
Kaalam sakramento

misyonaryo 
nga buhat

mga kasulatan gasa sa Espiritu 
Santo

mga templo

family history
simbahan pagkapari
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Ang Simbahan ni 
Jesukristo Gipahiuli!
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Sa wala pa kita moanhi sa yuta, nagpuyo kita uban sa atong Langitnong mga 
Ginikanan. Gihigugma kita Nila! Ang Langitnong Amahan adunay nindot nga plano 

alang kanato. Moanhi kita sa yuta aron makaangkon kita og lawas ug makat- on 
ug molambo. Dayon mobalik kita aron mopuyo sa atong langitnong panimalay. 

Apan dili nato kini mabuhat nga kita ra. Magkinahanglan kita og tabang.
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Dayon si Jesus nag- antus alang kanato didto sa Tanaman 
sa Getsemani. Gibati niya ang tanan natong mga 
kasakit ug kaguol. Namatay Siya alang kanato diha sa 
krus. Tungod niini, makadangup kita Kaniya kon kita 
nasakitan o magul- anon o nagkinahanglan og tabang. 
Makahinulsol kita kon makabuhat kita og sayop.

Sa ikatulong adlaw human  
namatay si Jesus, Siya  

nabanhaw. Si Jesus nabuhi  
pag- usab! Tungod niini,  

mabanhaw usab kita. Makahimo  
kita sa pagpuyo sa langit pag-usab  

human kita mamatay.
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Ang Langitnong Amahan mipili sa atong 
kinamagulangang igsoon, si Jesukristo, nga 

moanhi sa yuta aron sa pagtabang kanato. Si 
Jesus mipakita kanato unsaon sa paghigugma 

sa uban ug sa pagsunod sa mga sugo sa 
Langitnong Amahan. Mipili Siya og mga 

Apostoles aron mangulo sa Iyang Simbahan.
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Human mamatay ang mga Apostoles, ang mga tawo 
misugod sa pagkalimot sa pipila ka importante nga 
mga bahin sa ebanghelyo ni Jesus. Mihunong sila sa 
pagtuo nga ang Langitnong Amahan kanunay nga 

modasig sa Iyang mga anak dinhi sa yuta. Nakalimot sila 
nga ang tanan dinhi sa yuta makabaton og kahigayunan 

nga mabunyagan. Mihunong sila sa pagtuo nga ang mga 
propeta ug apostoles kanunayng mogiya sa Simbahan.

Milabay ang daghang katuigan. 
Sa katapusan, panahon na aron 
ibalik ang nangawala nga mga 
bahin sa ebanghelyo ni Jesus. 
Panahon na aron ipahiuli ang 

Iyang Simbahan! Ang Langitnong 
Amahan nagkinahanglan og 

tawo nga mahimong propeta 
ug motabang sa pagpabalik 
niini sa yuta. Mipili siya og 

usa ka batang lalaki nga 
ginganlan og Joseph Smith.

Human sa Iyang Pagkabanhaw, si 
Jesus mibisita sa Iyang mga disipulo sa 

Jerusalem ug sa Amerika. Mihangyo siya 
sa Iyang mga Apostoles nga mopadayon 

sa pagtudlo sa mga tawo mahitungod 
sa Iyang ebanghelyo. Daghang mga 

tawo nga nakadungog sa mga Apostoles 
nabunyagan ug mipasakop sa Simbahan.
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Usa ka adlaw, si Joseph nagbasa sa Biblia. Sa 
Santiago 1:5, giingon dinhi nga ang Langitnong 
Amahan motubag sa atong mga pangutana kon 
kita mangutana uban sa pagtuo. Si Joseph aduna 
gayuy pangutana! Nasayud siya nga adunay daghang 
simbahan nga nagtudlo mahitungod ni Jesus. Apan 
gusto niyang mahibaloan kon aduna bay usa nga 
sama sa Simbahan ni Jesus diha sa Bag- ong Tugon.

Usa ka matahum nga adlaw sa tingpamulak 
sa panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw, si 

Joseph miadto sa kakahoyan duol sa iyang 
panimalay. Miluhod siya ug misugod sa 

pag- ampo. Dayon mibati si Joseph og dili 
maayong pagbati. Si Satanas misulay sa 

pagbalda kaniya. Apan si Joseph mipadayon 
sa pag- ampo sa tanan niyang kusog.

Dayon usa ka nindot nga kahayag 
ang mikunsad. Nakita ni Joseph ang 

Langitnong Amahan ug si Jesukristo. 
Gitawag kini nga Unang Panan- awon. 

Miingon Sila nga ang Simbahan ni Jesus 
wala dinhi sa yuta. Apan maanaa kini sa dili 

madugay. Ang Pagpahiuli nagsugod na!
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Si Juan Bautista midala og balik sa Aaronic nga 
Pagkapari aron kita mabunyagan. Si Pedro, Santiago, 
ug Juan midala sa Melchizedek nga Pagkapari aron 

makadawat kita sa Espiritu Santo ug makaangkon og 
mga panalangin kon kita masakit.

Si Elijah mianhi aron masilyo kita ngadto 
sa atong mga pamilya diha sa templo.

Ang Langitnong Amahan mipadala 
og mga anghel aron mapahiuli 
ang importanting mga bahin sa 
ebanghelyo. Si Anghel Moroni 

mihatag ni Joseph sa bulawang 
mga palid aron makaangkon 

kita sa Basahon ni Mormon nga 
makatabang kanato nga makat- on 

mahitungod ni Jesukristo.
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Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
giorganisar. Nagpasabut kana nga 
ang Simbahan ni Jesus nahibalik na 
sa yuta! Kining tanan nga mga butang 
kabahin sa Pagpahiuli.

Ang Pagpahiuli sa ebanghelyo nagpadayon 
gihapon karon. Ang mga propeta, apostoles, 

mga misyonaryo ug mga miyembro 
nagpaambit sa maayong balita ni Jesukristo 

sa tibuok kalibutan. Ang mga Templo 
gitukod sa daghang mga yuta aron ang mga 

tawo masilyo ngadto sa ilang mga pamilya 
sa kahangturan. Ug ang Simbahan nagtabang 

sa mga tawo sa mga dapit diin adunay 
kagutom o kalamidad.

Ang tanan adunay mabuhat sa pagtabang 
sa Pagpahiuli. Makatabang ka pinaagi sa 
pagkat- on mahitungod sa imong family 
history ug sa pagpahigayon og mga bunyag 
sa templo. Mahimo ka nga mohatag og 
ikapulo sa pagtukod og mga simbahan ug 
mga templo. Mahimo ka nga mohatag og 
mga halad sa puasa aron sa pagtabang sa 
mga tawo nga nanginahanglan. Makasulti 
ka sa mga tawo mahitungod ni Jesukristo.
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Si Jesus mihatag kanato sa Iyang Simbahan aron sa pagtabang kanato nga makabalik sa 
atong langitnong panimalay. Makaambit kita sa sakramento ug kanunay nga mohinumdom sa 
unsay Iyang gibuhat alang kanato. Makapakita kita og gugma sa uban, sama sa Iyang gibuhat. 

Makatabang kita sa uban nga makat- on mahitungod sa Iyang ebanghelyo! ●
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Pangitaa Kini!
M A K A L I N G A W  N G A  B U H A T O N
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Tungod sa Pagpahiuli, ang mga tawo karon sa tibuok kalibutan mahimong mahibalo mahitungod sa 
ebanghelyo ni Jesukristo! Pila ka kopya sa Basahon ni Mormon ang imong makit- an? Pila ka bandera 

sa mga nasud ang imong makit- an? Dugang nga hagit: Duna ka bay nailhan sa mga bandera?
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Ang Langitnong Amahan 
Modungog sa Akong 

mga Pag- ampo
Ang Langitnong Amahan midungog 

sa pag-ampo ni JosephSmith.

Modungog usab Siya sa akoa!

K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A
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Ang Langitnong Amahan 
Modungog sa Akong 

mga Pag- ampo
Ang Langitnong Amahan midungog 

sa pag-ampo ni JosephSmith.

Modungog usab Siya sa akoa!
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“Pangita, ug kamo makakaplag” 
(3 Nephi 14:7).

Si Zulma naglingkod sa usa sa 
mga lingkuranan sa simbahan 

ug mihapyod sa iyang uniporme 
sa eskwelahan. Ang de- kolor 
nga kahayag midan- ag agi sa 

stained glass nga bintana, ug 
adunay krus nga nagbarug 
sa atubangan sa chapel. 
Si Zulma nag- eskwela 

og eskwelahan sa 
simbahan, busa motambong 

siya sa mga tulumanon sa 
pagsimba kaduha sa usa ka adlaw kuyog sa ubang 
estudyante. Ganahan si Zulma sa iyang simbahan. 
Gimahal niya si Jesus ug ganahan nga makat- on 
mahitungod Kaniya.

Hilum siya nga milingkod samtang ang pari misugod 
sa pagsulti. Apan karon lahi ang iyang gibati. Sa kalit 
usa ka bag- ong hunahuna ang misulod sa iyang 
pangisip ug kasingkasing: Aduna pay dugang nga 
kamatuoran nga makuha sa kalibutan.

Nag- abut ang mga kilay ni Zulma. Dugang 
nga kamatuoran? Unsay gipasabut niana?

Nakahunahuna na usab siya niini. Adunay 
dugang nga kamatuoran.

Gipiyong ni Zulma ang iyang mga mata ug 
gihunahuna pag- ayo ang iyang gibati. Daghan 
siya og nakat- unan nga maayo sa simbahan. 
Apan karon naghunahuna siya kon duna pa bay 
kulang. Tingali aduna pay daghan nga gusto sa 
Dios nga mahibaloan niya. Pero unsaon man 
niya sa pagkakaplag niini?

Usa ka Simbahan 
alang ni  
Zulma
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Tingali aduna pay daghan nga gusto 
sa Dios nga mahibaloan ni Zulma.

Ni Lucy Stevenson
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

Wala madugay nakig- istorya siya sa 
iyang magulang nga lalaki, si Alberto, 
mahitungod sa iyang mga hunahuna.

“Naghunahuna ka nga aduna pay 
dugang nga kamatuoran nga makuha sa 
kalibutan?” Nangutana si Alberto.

Mitando si Zulma. “Gusto ko nga 
makat- on sa ubang mga simbahan,” 
miingon siya.

“OK,” mitubag si Alberto. “Mokuyog ko 
nimo!”

Sulod sa pipila ka mga tuig, si Zulma ug 
Alberto mibisita og lain- laing simbahan. 
Human sa usa ka tulumanon sa simbahan, 
si Alberto miingon, “Maayo ang gipangtudlo 
niana nga simbahan.”

Miuyon si Zulma, apan gibati gihapon 
nila nga daw adunay kulang, mao nga 
mipadayon sila sa pagpangita.

Mao kini si Zulma sa dihang gamay pa siya. 
Sa tuo mao ang usa ka litrato niya karon uban 
sa iyang bana, si Elder Walter F. González sa 
Seventy.
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Usa ka adlaw si Alberto nagdali sa pagsaka sa ilang 
balay. “Akong nakit- an ang simbahan nga atong gipangita!” 
Miingon si Alberto. Gigakos niya si Zulma.

Misiga ang mga mata ni Zulma. “Asa? Giunsa man?”
“Ang akong higala nakahimamat og pipila ka misyonaryo 

gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw,” miingon si Alberto. “Naminaw ko nila, 
ug mituo ko sa ilang gitudlo!”

Nalipay pag- ayo si Zulma ug Alberto nga 
nagsayaw- sayaw sila libut sa balay. Apan nakadawat dayon 
si Zulma og dili maayong balita. Dili gusto ni Mamá nga 
makigkita siya sa mga misyonaryo. “12 pa lang ka,” miingon 
si Mamá. “Bata pa kaayo ka.”

Tungod kay mas magulang si Alberto, gitugutan siya nga 
padayong makigkita sa mga misyonaryo. Paglabay sa pipila 
ka semana, gibunyagan siya.

Si Zulma nagsige og hangyo ni Mamá kon mahimo 
ba siya nga makakat- on gikan sa mga misyonaryo. Sa 
katapusan, misugot si Mamá.

Sa dihang ang mga misyonaryo mitudlo ni Zulma, mibati 
siya og kainit sa iyang kasingkasing. Usa sa mga misyonaryo 
naglisud sa pagsulti og Kinatsila, apan dili kini importante. 
Ang importante nga maayo kaayo ang gibati ni Zulma. 
Sa dihang nakakat- on siya mahitungod ni Joseph Smith 
ug sa Basahon ni Mormon, nasayud siya nga iyang 
nakaplagan ang kamatuoran nga iyang 
gipangita!

Gusto ni Zulma nga magpabunyag. 
Apan unsa kaha ang isulti ni Mamá? 
Malipayon kaayo si Zulma sa dihang 
misugot si Mamá! Sa adlaw sa iyang 
bunyag, si Zulma nagsinina og lubos 
puti. Nasayud siya nga ang Dios 
nagmahal kaniya. Nasayud siya nga 
nakaila Siya kaniya. Ug nasayud siya 
nga mitabang Siya kaniya 
nga makakaplag sa Iyang 
gipahiuli nga Simbahan! ●
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Hello  
gikan sa 

Sagrado  
nga  

Kakahoyan!

Hi, kami si 
Margo ug 

Paolo.

1

2

Sa dihang 14 anyos pa si Joseph Smith, nagpuyo 

siya sa usa ka balay nga troso sa New York, 

USA.Dunasiyaylimakaigsoonglalakiug

tulokaigsoongbabaye.Misunodsiyasa

iyang mga ginikanan ug mahigalaon 

sauban.MibasasiyasaBiblia

uban sa iyang pamilya, apan 

wala sila motambong sa 

samangsimbahan.

KugihansiJoseph.

Mitabang siya sa 

pagputol og mga kahoy 

aron makapananum ang 

iyang pamilya og mga 

lagutmon.Mitabang

usab siya sa iyang 

pamilya sa pagkolekta 

og duga sa maple nga 

kahoy aron sa paghimo 

ogasukar.
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Kini nga mga bata nagpuyo kon 
asa nagdako si Joseph Smith!

Nasayud ko nga ang 
Sagrado nga Kakahoyan 
usa ka espesyal nga dapit 
tungod kay si Joseph Smith 
didto nag- ampo ug nakakita 
sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus.
Piper D., edad 5,  
New York, USA

Mapasalamaton ako nga 
nagpuyo kami duol sa 
panimalay ni Joseph Smith. 
Ganahan ko nga moadto sa 
Grandin building nga anaa 
ang printing press. Gusto 
gayud nakong makita kon 
asa nila gitagik ang unang 
mga kopya sa Basahon ni 
Mormon.
Roscoe B., edad 9,  
New York, USA

MGALITRATOSABATAN-ONGMGALALAKIPINAAGINIJULIEPOULSON; 

MGA PAGHULAGWAY PINAAGI NI KATIE MCDEE

Salamat 
sa pagbisita 

sa Sagrado nga 
Kakahoyan uban 
namo. Magkita 
kita sa sunod  

higayon!

3

4

5

Karong bulana, aron 
sa pagsaulog sa Pagpahiuli, 

atong bisitahon ang dapit 
diin ang Unang Panan- awon 

nahitabo 200 ka tuig 
na ang milabay!

Gusto ni Joseph nga makakita og simbahan sama 

saanaadihasaBiblia.Usakaadlawmiadtosiyasa

kakahoyanugnag-ampo.AngLangitnongAmahan

ugsiJesusmipakitakaniya.MisultiSilakaniyanga

angiyangmgasalanapasaylo.MiingonusabSila

nga kinahanglang dili siya moapil sa bisan unsa 

ngasimbahan.SadilimadugayangSimbahan

ni Jesusipahiuli!

Daghang mga tawo ang 

mibugal-bugalkang

Joseph tungod sa iyang 

nakita.Miingonsilanga

gihimo-himoraniyakini.

Apan si Joseph nagsulti 

satinuod.Miingon

siya, “Ako nasayud niini, 

ug ako nasayud nga ang 

Dios nasayud niini, ug ako 

dili makalimud niini” (Joseph 

Smith—Kasaysayan 1:24–25).

Karon, ang mga 

tawo makaadto 

sa dapit diin 

nag-ampo

siJoseph.

Maanindot dinhi 

ug malinawon 

kaayo.
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Ni Marissa Widdison
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

“Kay balaang dapit ang templo diin kita masilyo”  
(Songbook sa mga Bata, 99).
“Ang Pasko sa Pagkabanhaw maoy usa 

ka maayong panahon sa paghunahuna 
mahitungod ni Jesus ug sa paghinumdom sa Iyang 
Pagkabanhaw,” miingon si Sister Rojas. Mipakita 
siya og hulagway ni Jesus. “Tungod Kaniya, ang 
mga tawo nga namatay na mabuhi pag- usab.”

Mihangad si Alonso sa dihang misulti niini 
ang iyang magtutudlo sa Primary. Nagpasabut ba 
kana nga makita nako pag- usab ang akong mga 
ginikanan? Naghunahuna si Alonso.

Namatay si Mamá katuigan na ang milabay. 
Wala kaayo makahinumdom si 
Alonso kaniya, apan ganahan 
siyang motan- aw sa 
mga litrato niini. Dayon 
namatay usab si Papá.

Karon nagpuyo si 
Alonso uban ni Abuela, 
ang iyang lola. Gitudloan 
siya niini mahitungod 
sa iyang simbahan, Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Bunyagan ug kumpirmahan siya 
sa sunod tuig, sa dihang igo na 
ang iyang pangedaron.

Dayon si Sister Rojas mipakita 
og litrato sa usa ka puti nga 
gambalay. “Laing talagsaon nga 
gasa gikan ni Jesus mao ang 
mga templo. Kini ang usa sa 
mga templo dinhi sa Chile.”

Mitan- aw si Alonso sa 
bulawan nga estatuwa 
ibabaw sa gambalay. Nindot M
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“Makauban ba nako pag- usab si Mamá 
ug Papá?”

Ang Pamilya sa 
Kahangturan ni 

Alonzo
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kaayo kadto! Naghunahuna siya 
kon unsay nahitabo sa sulod.

“Diha sa mga templo nga ang 
mga pamilya masilyo nga mag- uban 
sa kahangturan,” miingon si Sister Rojas. 
“Kini nga templo sa Santiago mao ang dapit 
diin gisilyo ko ngadto sa akong mga ginikanan 
human kami mipasakop sa Simbahan. Tungod kay kami 
nasilyo, mahimo nako silang makauban bisan human 
niini nga kinabuhi.”

Mibati og kahinam si Alonso sa dihang nadungog niya 
kana. “Mahimo ba ko nga masilyo ngadto sa akong mga 
ginikanan?” nangutana siya. “Bisan tuod patay na sila?”

Miyango si Sister Rojas. “Oo! Usa kana sa mga rason 
nga ang mga templo importante kaayo. Makapanalangin 
kini sa tanang sakop sa atong pamilya, lakip niadtong 
namatay na.”

Sa nahabilin nianang adlawa, si Alonso padayon nga 
naghunahuna sa mga templo. Mihangyo siya ni Abuela 
nga tudloan pa siya. Mihisgot si Abuela mahitungod sa 
puti nga mga sinina nga isul- ob sa mga tawo sa sulod ug 
sa maanindot nga artwork sa mga bongbong.

“Labaw sa tanan, dinhi niini nga masilyo ka ngadto sa 
imong mga ginikanan,” miingon si Abuela. “Mohangyo 
kita og duha ka tawo sa ward nga maoy mobarug alang 
kanila panahon sa pagsilyo.”

“Pwede ta nga moadto ugma?” Nangutana si Alonso. 
“Gusto nako nga makauban si Mamá ug Papá sa 
kahangturan!”

Mipahiyum si Abuela. “Nalipay ko nga gusto ka 
nga moadto,” miingon siya. “Apan ang kinadul- an 
nga templo anaa sa Concepción. Wala kitay igong 
kwarta alang sa mga tiket sa bus.”

“Motabang ko og tigum alang sa biyahe!” 
Miingon si Alonso.

Sukad niadto, matag higayon nga makakita 
si Alonso og sinsilyo diha sa dalan o dunay 
kahigayunan nga makapangita og kwarta, mibayad 
siya og ikapulo ug dayon midugang sa nahabilin 
ngadto sa ilang pundo sa templo.

Human sa mga bulan nga nagtigum, si Alonso ug 
Abuela sa katapusan aduna nay igong kwarta aron 
mobiyahe ngadto sa templo. Mihangyo sila ni Brother 
ug Sister Silva nga mokuyog kanila. Sa adlaw sa biyahe, 
mihimo sila og dugay nga pagbiyahe sa bus padulong sa 
siyudad sa Concepción. Hapit na mosalop ang adlaw sa 
dihang nakakita si Alonso og daw bulawan sa layo.

“Makita na nako si anghel 
Moroni!” Miingon si Alonso, 

nagtudlo ngadto sa estatuwa 
ibabaw sa asul nga linginong atop  

sa templo.
Migahin sila sa gabii diha sa usa ka 

apartment tapad sa templo. Sa buntag, misulod 
si Alonso sa templo sa unang higayon. Nakakita siya og 
dako nga hulagway ni Jesus sa sulod. Siya ug si Abuela 
nag- ilis og puti. Mibati siya og kalipay ug kalinaw.

Sa dihang panahon na alang sa pagsilyo, si Alonso 
misulod sa usa ka matahum nga lawak nga dunay mga 
samin sa bongbong. Usa ka temple worker mipakita ni 
Alonso, Abuela, ug sa mga Silva unsaon sa pagluhod 
libut sa espesyal nga lamesa nga gitawag og altar. 
Gihapinan kini og humok nga panapton.

Si Brother ug Sister Silva anaa didto alang sa mama 
ug papa ni Alonso. Si Abuela anaa didto alang sa iyang 
igsoong babaye kinsa namatay sa wala pa matawo si 
Alonso.

Mipiyong sa iyang mga mata, gihunahuna ni Alonso 
nga anaa ang tibuok niyang pamilya.

Dili ko kahulat nga makita sila pag- usab, 
naghunahuna si Alonso. Mapasalamaton kaayo 
ko nga ang mga pamilya mahimong magkuyog sa 
kahangturan! ●
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Sa wala pa napahiuli ang Simbahan, ang mga tawo 
nagtuo nga kon ang usa ka tawo sa ilang pamilya 

mamatay nga wala mabunyagi, dili na gayud sila 
makakita kaniya pag- usab. Apan tungod sa Pagpahiuli, 
mahimo kitang bunyagan alang kanila diha sa templo. 
Mahimo kitang masilyo nga mag- uban sa kahangturan!

Sama ni Joseph Smith, gipili ka usab sa Langitnong 
Amahan sa paghimo og importante nga buhat sa imong 
kinabuhi. Ang pipila niana nga buhat pagahimoon 
sa mga templo. Mahimo nimong kuhaon ang mga 
ngalan sa imong katigulangan kinsa wala mabunyagi 
sa dihang nagpuyo pa sila dinhi sa yuta. Dayon, human 
ka makadawat og rekomend sa templo, mahimo ka nga 
moadto sa templo ug magpabunyag alang kanila.

Samtang imong himoon kini nga buhat, pag- ampo 
sa Langitnong Amahan nga giyahan ka. Ang 

imong katigulangan makatabang usab kanimo. 
Pagkaimportante ug sagradong panalangin kini alang 
kanimo ug alang kanila!

Ang uban tingali dili makahimo sa buhat sa 
templo karon, apan mabuhat nimo kini sa umaabut. 
Hinumdumi kanunay nga ikaw anak sa Dios. 
Nahigugma Siya kanimo sa hingpit.

Paminaw sa mga pag- aghat sa Espiritu Santo ug 
pangandam nga moadto sa templo sa umaabut. 
Ang pagbuhat niini makatabang kanimo sa 
pag- ugmad og usa ka talagsaon nga kinabuhi sa 
imong kaugalingon ug alang sa imong mga pamilya 
kaniadto, karon, ug sa umaabut. Samtang buhaton 
nimo ang buhat sa Ginoo, motabang Siya kanimo. 
Ikaw usa sa Iyang labing maisugon nga mga 
espiritu. ●

Ang Templo ug 
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Ni Sister Joy D. Jones
Kinatibuk- ang  

Presidente sa Primary
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Elder Dale G. Renlund sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
Gikuha gikan sa “Ang Panalangin sa Pagpahiuli alang Kanimo,” Liahona, Peb. 2020, 52.

Ikaw hinigugma nga anak sa Dios, nailhan Niya 
ug gimahal Niya. Ang Dios nakaila kang Joseph Smith. 

Mao usab kini kanimo. Ang Dios nakaila kanimo.



Sa sayong bahin sa tingpamulak niadtong 1820, si Joseph Smith 
nag-ampo ug nakakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Kini nga 
magasin naghisgut mahitungod niana nga espesyal nga panahon. Ania 
ang pipila ka pahina nga angayng tan- awon:

•  Usa ka istorya sa hulagway nagsulti kon sa unsang paagi ang 
Gipahiuli nga Simbahan parte sa plano sa Dios (H4–10).

•  Si Presidente Nelson naghisgot kon sa unsang paagi kita makatabang 
sa Pagpahiuli (H2).

•  Usa ka bag- ong kanta nagtudlo mahitungod sa Unang Panan- awon 
(H16–17).

•  Usa ka istorya nagtudlo kon sa unsang paagi ang Pagpahiuli 
makapanalangin sa atong mga pamilya (H20–21).

Dili ba nindot nga kita maapil sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw? Atong ipaambit ang maayong balita ni 
Jesus ug sa Iyang Simbahan ngadto sa kalibutan!
Malipayong Pasko sa Pagkabanhaw,
Ang Higala

Minahal nga mga Ginikanan,

MGA SULOD

H2 Gikan sa Unang Kapangulohan: 
Pagtabang sa Pagpahiuli

H4 Ang Simbahan ni Jesukristo Gipahiuli!

H11 Makalingaw nga Buhaton: Pangitaa Kini!

H12 Koloranan nga Pahina

H14 Usa ka Simbahan alang ni Zulma

H16 Musika: Ang Unang Panan- awon

H18 Hello gikan sa Sagrado nga Kakahoyan!

H20 Ang Pamilya sa Kahangturan ni Alonzo

H22 Ang Templo ug Ikaw

H23 Maayo nga Ideya
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Pangitaa ang Liahona 
nga gitago sa sulod!

UNSAON SA PAGPADALA SA ARTWORK 

O KASINATIAN SA INYONG MGA ANAK 

NGADTO SA LIAHONA
Adto sa liahona .ChurchofJesusChrist .org ug i- klik ang “Submit 
an Article or Feedback.” O i- email kini kanamo sa liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org uban sa ngalan, edad, siyudad nga 
gipuy- an sa inyong anak, ug kini nga pamahayag sa pagtugot: 
“Ako, [isukip ang imong ngalan], mohatag og pagtugot sa 
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa paggamit sa gisumiter sa akong anak diha sa 
mga magasin sa Simbahan, sa mga website sa Simbahan, 
ug sa mga platform sa social media, ug posible sa ubang 
mga materyal sa Simbahan.” Naghinam- hinam kami nga 
makadungog gikan kaninyo!


