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Rio de Janeiro  

Brazil ka milyon nga miyembro 
(1 sa matag 151 nga taga- Brazil 
usa ka Santos sa Ulahing mga 
Adlaw, o 0.67 porsyento sa 
nasudnong populasyon)
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6

355

Ang Rio de Janeiro usa lang sa daghang mga sentro sa kalig- on 
sa Simbahan sa Brazil. Sa dili madugay usa ka templo ang 
ipahinungod sa Rio. Ania ang pipila ka kasayuran mahitungod 
sa Simbahan sa Brazil.
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Templo sa São Paulo Brazil, ang unang 
templo nga natukod sa Habagatang 
Amerika, gipahinungod

1978
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sa nasudnong gobyerno2001
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Sa 2020 kami nakalahutay og mga kalamidad ug usa ka tibuok kalibutan nga pandemya. Atong 
natun- an ang Basahon ni Mormon pinaagi sa Dali, Sunod Kanako uban sa atong mga kaigso-

onan nga anaa sa duol ug lagyo. Nagkahiusa kita tibuok kalibutan diha sa pagpuasa ug sa hugot 
nga pagtuo.

Sa nag- usab- usab nga kalibutan, kita makaangkla sa atong mga kalag ngadto sa atong Manluluwas, 
si Jesukristo, ug sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Manghinaut kami nga kini ug ang ubang mga arti-
kulo niining isyu makatabang ninyo nga mobati sa diwa sa Pasko, ang Espiritu sa Ginoo:

•  Si Elder D. Todd Christofferson nagtudlo nganong kita nagkinahanglan og Manluluwas  
(tan- awa sa pahina 12).

•  Sa “Pagpaambit sa Kahayag sa Manluluwas sa Pasko,” mosugyot kami og pipila ka mga ideya 
alang sa pagpangalagad panahon sa Pasko (tan- awa sa pahina 8).

•  Si Jakob Jones misulat kabahin sa upat ka gasa nga atong mahatag sa Ginoo aron sa pagdapit 
sa gasa sa Espiritu Santo ngari sa atong mga kinabuhi (tan- awa sa pahina 28).

•  Sa sayong bahin niining tuiga, ang Unang Kapangulohan miaprobar sa pagmantala sa tulo ka 
bag- ong magasin sa Simbahan, sugod sa sunod bulan: usa alang sa mga hamtong, usa alang  
sa mga batan- on, ug usa alang sa mga bata. Kining mga magasin anaa sa daghang mga pinulo-
ngan, naghatud sa ebanghelyo ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga adlaw sa tibuok kalibu-
tan. Pinaagi niining bag- ong mga magasin, magpadayon kita nga makapaminaw sa tingog sa 
Ginoo pinaagi sa Iyang mga sulugoon ug makakonektar sa matag usa isip mga sakop sa tibuok 
kalibutan nga Simbahan. (Magkat- on pa og dugang diha sa pahina 6.)

Malipayong Pasko gikan sa mga kawani sa Liahona

Pagpaambit 
sa Kahayag sa 

Manluluwas 
sa Pasko
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Nganong Nagkinahanglan 
Kita ni Jesukristo
Elder D. Todd Christofferson

12

Dawata ang 
Gasa
Jakob R. Jones

28

Pagpangalagad ngadto sa Tanan
Elder Richard Neitzel Holzapfel

18

Ang Ebanghelyo: Usa ka Angkla 
sa Panahon sa Kausaban
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5 Makahimo Ka sa Pagdan- ag sa Kalibutan

6 Mahinamong Nagpaabut sa Tulo ka Bag- ong Magasin
Makapadasig nga mga kausaban alang sa Liahona sa sunod tuig!

8 Mga Baruganan sa Pagpangalagad
Pagpaambit sa Kahayag sa Manluluwas sa Pasko
Ang panahon sa Pasko naghatag kanato og pipila ka lahi 
nga paagi sa pagpangalagad.

12 Nganong Nagkinahanglan Kita ni Jesukristo
Ni Elder D. Todd Christofferson
Pahinayan ang kasaba niining panahon sa Pasko ug mamalandong 
sa Anak sa Dios.

18 Pagpangalagad ngadto sa Tanan
Ni Elder Richard Neitzel Holzapfel
Unsaon sa pagpangalagad sa uban sa natural ug normal nga paagi.

24 Mas Magpaduol: Paghigugma sama sa Gibuhat sa Manluluwas
Ni Becky ug Bennett Borden
Daghan kaayo kita og makat- unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas 
sa pagpakigdait sa uban.

28 Dawata ang Gasa
Ni Jakob R. Jones
Upat ka mga paagi aron mabati ang gugma sa Dios—ang tinuod 
nga gasa sa Pasko.

32 Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Pagtabang sa mga bakwit ug sa walay mga panimalay didto sa France; 
ang paghinumdom sa natubag nga mga pag- ampo didto sa bilanggoan; 
ang pagpili sa pagbayad sa ikapulo; ang pagdawat og usa ka subo nga 
espirituhanong impresyon.

36 Dali, Sunod Kanako: Basahon ni Mormon
Kining sinemana nga mga artikulo makasuporta sa imong pagtuon 
sa Basahon ni Mormon karon nga bulan.

40 Unsaon Nako sa Pag- istorya ang Akong mga Anak mahitungod 
sa Ebanghelyo sa Inadlaw- adlaw nga mga Paagi?
Ang diskusyon sa ebanghelyo dili kinahanglang makalaay ug pormal.

Mga Young Adult

42
Ang Social media makapasakit 
kanato kon kita mohukom sa 
uban sa dili matarung nga paagi 
o motandi sa atong kaugalingon 
ngadto sa uban. 
Magkat- on kon 
unsaon nato 
paghimo sa social 
media nga usa 
ka positibo nga 
impluwensya.

Kabatan- onan

50
Nasagmuyo, dayon 
napanalanginan, panahon sa 
Pasko; pipila ka mga kabatan- onan 
mipaambit sa espirituhanong mga 
gasa nga ilang nadawat; artipisyal 

nga kahayag 
makapalinga 
kanato gikan 
sa Kahayag ni 
Kristo; ug ang 
mga kasinatian 
ni Moroni 
nagtudlo kanato 
og mga leksyon 
sa kinabuhi.

Mga Bata

Higala
Pagkat- on 
mahitungod sa 
mga gasa nga 
mahimo natong 
ikahatag ug 
madawat.

Anaa sa Hapin
Pagtahud sa Batang Jesus,  

ni Matias Stomer,  
Bridgeman Images.

Mga Dali nga Mabasa

Dali, Sunod Kanako nga Suporta

Mga Seksyon
Mga Sulod
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Dili Dayon Makita nga mga 
Panalangin sa Ikapulo
Ni Kimberly Jensen
Sa daghang mga higayon ang mga 
panalangin sa ikapulo ginagmay 
apan gamhanan.

Naglisud sa Pagtuon sa Dali, Sunod 
Kanako sa Inyong Kaugalingon? 
Ania Ang Pipila Ka Sugyot alang  
sa Bag- ong Tuig
Ni Annelise Gardiner
Usa ka young adult mipaambit og mga 
ideya kon unsaon pagkat- on og dugang 
pa gikan sa Dali, Sunod Kanako kon 
magtuon kamo sa inyong kaugalingon.

Buntoga ang Kamingaw pinaagi sa 
Pagpakigdait kang Kristo
Ni Kylie Parrish
Usa ka young adult mipaambit og 
panabut sa pag- focus sa Manluluwas 
atol niining usahay mingaw nga 
panahon.
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PAGPAKAON SA GIGUTOM
•  Pagboluntaryo sa usa ka sentro sa pagpanghatag 

og rasyon.
•  Pag- apil sa usa ka pagdonar og pagkaon.
•  Pagdala og pagkaon ngadto sa usa ka tawo.
•  Pagdapit og usa ka tawo sa panihapon sa Pasko.

Samtang mag-
saulog kamo 
sa pagkatawo 
ug kinabuhi 
ni Jesukristo 
niini nga bulan, 

aniay pipila ka mga ideya 
aron matabangan kamo 
sa pagtabang sa uban ug 
mopaambit sa kahayag 
nga Iyang gidala diha sa 
inyong kinabuhi.

PAGPAAMBIT SA THE 
CHRIST CHILD NGA VIDEO

•  Pagpaambit sa video 
diha sa social media.

•  Pagpasalida niini 
diha sa inyong pani-
malay uban sa mga 
higala sa ubang mga 
tinuohan.

•  Pagpaambit niini sa 
usa ka estranghero 
diha sa bus.

•  Gamita kini sa usa 
ka leksyon sa home 
evening.

HUPAYA ANG 
NAGMASULUB- ON

•  Pakig- uban sa usa ka 
tawo kinsa nag- inusara.

•  Bisitaha ang usa ka 
tawo kinsa nag- inusara 
sa pagpuyo.

•  Dapita kadtong kinsa 
nag- inusara sa inyong 
panimalay.

•  Pagbaton og bag- ong 
higala.

PAGDAPIT OG MGA TAWO NGADO SA SIMBAHAN
•  Pag- ampo aron masayud kinsa ang dapiton.
•  Dapita ang uban sa espesyal nga tulumanon sa 

Pasko sa ika- 20 sa Disyembre.
•  Personal nga modapit ug pinaagi sa social media.
•  Dapita ang mga higala sa mga kalihokan sa Pasko. 

Alang sa dugang nga mga ideya kon unsaon sa 
pagdapit sa uban, susiha ang “5 ka Buhatunon 
(ug 2 ka Dili) Kon Magdapit sa mga Higala ngad-
to sa Simbahan” dinhi sa digital nga mga isyu 
niining bulana.

PAGBISITA SA MASAKITON UG SA NAG- ANTUS
•  Pagpamutos og mga hygiene kit.
•  Paggahin og panahon uban niadtong mga 

nagmasakiton.
•  Pangutana sa unsang paagi kamo makatabang.
•  Pagdonar ngadto sa usa ka charity.
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6 L i a h o n a

Sama sa balaan nga kompas nga 
kini gihinganlan (tan- awa sa Alma 
37:38–45), ang Liahona nga maga-
sin nagtinguha sa paggiya sa mga 
mambabasa niini ngadto sa atong 
Manluluwas, si Jesukristo. Karon 

mao kini ang sinugdanan sa usa ka bag-ong 
yugto isip kabahin sa makapahinam nga mga 
kausaban sa mga pamantalaan sa Simbahan. 

Sugod sa sunod bulan, ang Simbahan 
momantala og tulo ka tibuok kalibutan nga mga 
magasin: ang Liahona alang sa mga hamtong, 
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga 
magasin alang sa mga kabatan-onan, ug ang 
Higala nga magasin alang sa mga kabataan. 
Depende sa pinulongan, ang mga magasin 
mahimong maanaa na matag bulan o matag 
sunod bulan. 

Kon kasamtangan ka nga tig-subscribe sa  
Liahona, ang imong subskripsyon awtomatik  
nga magpadayon sa sunod tuig kon asa kutob  
ang imong subskripsyon. Kon ang imong  
pamilya ganahan nga makadawat sa ang Higala  
o sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan 
nga mga magasin, mahimong mag-subscribe  
ka sa lokal nga distribution center o sa  
store.ChurchofJesusChrist.org. 

Ang mga ward ug mga branch giawhag 
nga mohatag og mga subskripsyon ngadto 
sa bag-ong nabunyagan nga mga miyembro 
ingon man sa mga kabataan ug kabatan-onan 
nga nagsimba nga wala ang ilang mga gini-
kanan. Tan- awa kining mga feature sa maga-
sin ug ikonsiderar kon sa unsang paagi kini 
makapanalangin kaninyo, sa inyong pamilya, 
ug mga higala.

Mahinamong Nagpaabut sa 
Tulo Ka Bag- ong Magasin
Ang mga kausaban sa mga 
magasin sa Simbahan naghatag 
og timailhan sa tibuok kalibutan 
nga paglambo sa Simbahan.

Ang Liahona:  
Alang sa mga Hamtong

Mga mensahe gikan sa mga  
lider sa Simbahan

Mga kasinatian gikan sa 
matinud- anong mga miyembro

Mga artikulo nga makatabang sa 
pagtuon sa Dali, Sunod Kanako

Mga sukaranan sa ebanghelyo alang 
sa bag- ong mga miyembro

Mga gisukip nga adunay mga balita ug 
mga feature gikan sa inyong dapit
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Maka- subscribe kamo sa giimprinta 
nga mga magasin o makahatag 

og subskripsyon nga gasa sa  
store .ChurchofJesusChrist .org.  

Makabasa kamo sa mga magasin 
sa digital nga format diha sa 
Gospel Library nga app o sa  

liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Tan-awa sa pahina 50  
niini nga isyu aron 

makat-on pa og dugang 
kabahin sa bag-ong 

magasin sa kabatan-onan.

Alang sa Kalig-on 
sa mga Kabatan-onan 

nga magasin: Alang sa mga 
Kabatan-onan

Mga mensahe gikan sa mga  
lider sa Simbahan

Mga leksyon nga naggamit og mga 
butang alang sa home evening
Mga tubag sa mga pangutana 

gikan sa kabatan- onan
Mga artikulo mahitungod sa media, 

mga sumbanan, mga higala, 
ug ubang importante nga 

mga hilisgutan

Ang Higala:  
Alang sa mga Bata
Mga mensahe gikan sa 
mga lider sa Simbahan

Mga kalihokan alang sa mas 
gagmay nga mga bata

Mga istorya nga sinulat sa mga bata
Mga artikulo nga magpalambo 

sa pagsabut sa ebanghelyo
Artwork sa mga bata



8 L i a h o n a

Samtang kita mohinumdom sa 
Manluluwas nga si Jesukristo sa 
tibuok tuig, ang Pasko mao ang 
panahon nga atong saulugon ang 
labing mahinungdanong gasa nga 

nahatag: “Kay gihigugma gayud sa Dios ang 
kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang 
iyang bugtong Anak” ( Juan 3:16). Samtang 
mangalagad kita panahon sa Pasko, makaha-
tag usab kita og mga gasa nga makatabang sa 
uban nga mapaduol ngadto sa Manluluwas. 
Maanindot kaayo nga maghunahuna sa atong 
kaugalingon nga parehasan ang gihatag nga 
gasa sa Langitnong Amahan.

Ako Gihapon nga 
Gibahandi ang Gasa
Susan Hardy, California, USA

Niadtong 11 anyos pa ko, ang akong 
magtutudlo sa Sunday School, si Brother 

Mga Baruganan sa Pagpangalagad

PAGPAAMBIT SA KAHAYAG SA 
MANLULUWAS SA PASKO

LIT
RA

TO
 S

A 
PA

GK
AT

AW
O 

NI
 N

ILT
ZA

 B
EA

TR
IZ 

SA
NT

ILL
AN

 C
AS

TIL
LO

Deets, misulti sa among klase nga kon among 
sag- ulohon ang mga Artikulo sa Hugot nga 
Pagtuo ug ipasabut ngadto kaniya unsa ang 
gipasabut niini, iyaha kaming palitan og 
among kaugalingong set sa mga kasulatan.

Si Brother ug Sister Deets ang batan- ong 
magtiayon, nga bag- o lang nagsugod. Dili 
ko sigurado kon si Brother Deets maka-
himo sa pagpalit og usa ka gasa alang ni 
bisan kinsa. Apan mihukom ko nga kon 
nagtuo siya nga ingon niana kaimportante 
sa pagsag- ulo sa mga Artikulo sa Hugot 
nga Pagtuo, akong dawaton ang hagit.

Pagkahuman nga akong nahuman ang 
tanang 13, milabay ang panahon ug nakali-
mot ko mahitungod sa iyang saad.

Dayon, sa Adlaw sa Pasko, nakadawat 
ko og package nga anaa ang akong nga-
lan niini. Sa pag- abli nako niini nakita 
ang set sa mga kasulatan nga alang gayud 
kanako, nga gisukipan og usa ka kard nga 

Hunahunaa  
kadtong 
inyong gipa-
ngalagaran. 
Unsaon ninyo 
pagtabang 
kanila nga 
mahimong 
mas mapaduol 
ngadto kang 
Kristo karong 
Pasko?
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nag- aghat nako sa pagbasa niini kanunay. 
Niadto ning 1972, ug hangtud karong adla-
wa anaa pa gihapon nako kadtong mga 
kasulatan. Bililhon kini ngari kanako.

Dili tungod sa kantidad sa gasa apan 
ang kamabination nga iyang gipakita ngari 
kanako ug ang sakripisyo nga andam siyang 
mihimo alang kanako nga nakapabayaw 
kanako inubanan sa dakong tinguha sa 
pagtuon sa pulong sa Dios. Naningkamot ko 
sa pagsunod sa ehemplo ni Brother Deets 
sa pagpangalagad pinaagi sa paghatag og 
makahuluganong mga gasa niadtong nagli-
but kanako, naglaum nga makapanalangin 
ako sa mga kinabuhi sa uban ingon man 
siya nakapanalangin nako.

Usa ka Imbitasyon sa 
Paghimo og usa kaTampo
Richard M. Romney, Utah, USA

Sa dihang kadtong nagplano sa among 
kalihokan sa Pasko sa ward mihangyo 

kanako sa pagbisita sa usa ka dili kaayo 
aktibo nga miyembro ug modapit kaniya 
sa pag- apil sa programa, moangkon ko nga 

nakulbaan gyud ko. Akong nahimamat si 
Darren kausa lang kahigayon, sa dihang 
miapil siya og usa ka kalihokan sa ward. 
Gipurongan ang iyang ulo og purong nga 
pangmotorsiklo. Ang iyang puting taas 
nga buhok gihigtan nga pina- ponytail, 
ta- as ang iyang puti nga bangas, ug ang 
iyang mga bukton napuno sa patik.

Karon, giubanan sa usa ka sakop sa 
komite, nagbarug ko sa pultahan ni Darren, 
naghunahuna unsa kahay iyang isulti. Iya 
kaming gipadayon, ug gisultihan namo siya 
kon nganong anaa kami didto. Miingon 
siya, “Oy, ganahan ko nga mobuhat niana!”

Nindot kaayo ang iyang gihimo, nag-
tabang sa paghimo sa kalihokan nga 
makahuluganon alang sa kadaghanan. 
Pagkataud- taud, ang akong kauban sa pag-
pangalagad ug ako gihangyo sa pagbisita 
ni Darren kanunay. Ingon og malipay siya 
nga makakita namo, ug aduna kami mga 
makalingaw nga panag- istoryanahanay. 
Mapasalamaton ko sa inspirasyon sa pag-
dapit kaniya sa pag- apil sa programa sa 
kalihokan sa ward nga misangpot ngadto 
sa usa ka gipangga nga relasyon.

IPAAMBIT ANG 
INYONG MGA 
KASINATIAN
Ipadala kanamo ang 
inyong mga kasinatian 
sa pagpangalagad o kon 
kamo ang gipangala-
garan. Adto sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org 
ug i- klik ang “Mosumiter 
og usa ka Artikulo o 
Feedback.”
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Pagpangalagad sa Uban atol sa Pasko
Ania ang pipila ka butang nga inyong mabuhat aron sa 

pagsiguro nga kadtong inyong gipangalagaran masayud 
nga kamo naghunahuna kanila ilabi na niining panahon 
sa tuig.

1. Usahay ang usa ka tawag sa telepono o mensa-
he sa text makahimo og maayong mga butang. 
Sugdan sa usa ka yanong pakig- istorya “Oy, kumusta 
naka?” makahimo og kalainan.

2. Apil sa ilang mga pagsaulog kon angay. Ang Pasko 
mahimong usa ka talagsaong panahon aron makat- on 
mahitungod sa mga pagtuo nga kumon sa atoa. Kon 
mopaambit kamo og mga pagtuo ug maminaw sa 
uban, inyong giablihan ang kahigayunan ngadto sa mas 
dakong salabutan.

3. Mag- ampo alang kanila sumala sa ilang ngalan. 
Hangyoa ang Langitnong Amahan sa pagtabang kanin-
yo sa paghunahuna og mga paagi sa pagdala kanila 
nga mas maduol ngadto sa Iyang Anak.

4. Yanong mga regalo kasagaran ang mas mahinum-
duman. Ang gasa dili kinahanglan nga maluho aron 
higugmaon. Ang gasa sa paggahin og panahon, ang 
gasa sa pagpaminaw, ang pagpaambit og usa ka litrato 
o usa ka panumduman—kining tanan mahimong mga 
gasa sa kasingkasing.

5. Mohatag sa gasa sa pagpapamatuod. Hangyoa sila 
sa pagpakigbahin sa ilang gugma sa Manluluwas diha 
ninyo, ug tanyag/dalit sa pagpaambit sa inyong gugma 
alang Kaniya ngadto nila.

Gamit ang Dan- agi ang Kalibutan 
sa Pagpangalagad

Inyong magamit ang Dan- agi ang Kalibutan nga kam-
panya sa pagtabang ninyo samtang kamo mangalagad. 
Aniay pipila ka ideya aron ikaw makasugod. (Pangita og 
dugang sa ComeuntoChrist .org.)

1. Ipaambit ang video nga The Christ Child. Maka- 
post kamo niini, makapaambit og link, o makadapit sa 
uban sa pagtan- aw niini uban ninyo.

2. Dapita ang uban sa pagtambong og tulumanon sa 
Pasko. Ang ubang mga tawo gustong mosimba apan 
wala masayud kon asa moadto. Dapita sila nga mosim-
ba uban ninyo.

3. Awhaga sila sa pagpanghatag ngadto sa uban. 
Mahimo silang modonar ngadto sa Humanitarian 
Services sa Simbahan o sa lokal nga mga charity. Kon 
nagpuyo ka sa usa ka siyudad nga nahimutangan sa 
usa sa Giving Machine sa Simbahan, mahimo ninyo 
silang paubanon ninyo kon kamo moadto sa pagdonar. 
Ang mga machine [makina] naghatag og yanong paagi 
sa pagpadala og usa ka gasa nga makapanalangin sa 
katawhan sa tibuok kalibutan.

4. Pagpalista alang sa inadlaw- adlaw nga mga pag- 
aghat sa pagserbisyo. Makatabang ka sa uban sa 
pagpalista usab. Ang mga pag- aghat mahimong maka-
hatag og mga oportunidad alang ninyo nga mag- uban 
sa pagserbisyo.

5. Pun- a ang ilang panimalay sa kalinaw. Pahibaloa 
sila nga ang mga misyonaryo adunay usa ka espesyal 
nga mensahe sa Pasko nga ilang ikapaambit, usa nga 
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makahatag og paglaum ug gugma ngadto 
sa ilang mga kasingkasing.

6. Ipaila sila ngadto sa Dan- agi ang 
Kalibutan. Ipakita nila unsaon sa pagkat- 
on og dugang diha sa ComeuntoChrist .org.

Pagpangalagad ngadto sa Tanan Isip 
usa ka Kongregasyon

Ang matag panginahanglan sa kongregas-
yon managlahi. Ang pipila makabenepisyo 
sa pag- organisar og mas dako nga kalihokan. 
Ang uban nga mga kongregasyon mahimong 
makabenepisyo gikan sa gagmay ug yano. 
Kadtong naapil sa pagplano ug pag- organisar 
sa mga kalihokan mainampoon nga mohuna-
huna kon unsaon sa pagtubag sa mga pangi-
nahanglan nga anaa.

•  Ang mga miyembro nga naggikan sa tulo 
ka stake sa Paris, France, nakatabang sa 
pagsuporta og usa ka Dan- agi ang Kalibutan 
soirée [salo- salo] nga naglakip og usa ka 
pasundayag sa talento ug usa ka pasunda-
yag sa urog [fashion]. Miandam sila sa mga 
butang nga gihatag ngadto sa mga bakwit 
ug sa mga tawo nga nakasinati og kawalay 
kapuy- an. (Tan- awa sa “Lighting the World 
in Paris,” pahina 32.)

MAS DUOL 
NGADTO SA 
MANLULUWAS
“Kon sa simbolikanhong 
paagi moadto kita sa 
kwadra sa Betlehem, 
‘diin ang Dios sa mga 
oras sa kagabhion 
nagpahulay na diha sa 
mga dagami,’ kita mas 
makaila sa Manluluwas 
isip usa ka gasa gikan 
sa usa ka mabination, 
mahigugmaon nga 
Langitnong Amahan.”
Elder Dale G. Renlund sa 
Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, “Nga Ako Unta 
Makadala sa Tanan nga mga 
Tawo ngari Kanako,” Liahona, 
Mayo 2016, 40.

•  Ang Charlotte North Carolina Central 
Stake mipahigayon og kalihokan nga 
“Pasko sa tibuok Kalibutan” alang sa 
komunidad, nga may social aron sa 
pagsaulog ni Kristo pinaagi sa pagka-
on, mga pagpakita sa mga internas-
yonal nga tradisyon sa Pasko, musika, 
mga proyekto sa pagserbisyo, ug 
usa ka nativity [pagkatawo sa batang 
Jesus] sa mga bata.

•  Ang mga miyembro sa Vero Beach 
Florida Stake miapil sa usa ka paghi-
numdom sa komunidad kabahin sa 
nganong magsaulog kita sa Pasko. 
Gipangdonar ang mga dulaan ngadto 
sa mga charity sa komunidad. Usa 
ka kuro sa mga bata sa Primary ang 
mipasundayag, ug daghang mga 
simbahan adunay mga booth nga 
nagpakita og mga impormasyon.

•  Ang Jacksonville Florida South 
Stake mipasundayag og Savior of 
the World nga produksyon alang sa 
komunidad. ◼
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M apasalamaton ko nga, agig dugang sa Pasko ang Disyembre nagdala 
og usa ka okasyon sa pagpamalandong sa kinabuhi ug mga gikatampo 
sa Propeta nga si Joseph Smith, ang iyang adlawng natawhan nga sa 

Disyembre 23. Malisud ang paghatag og hingpit nga pagdayeg sa unsay iyang 
nakab- ot isip usa ka instrumento diha sa mga kamot sa Ginoo diha sa usa ka pali-
but nga nagmakanunayon ang oposisyon, pagpanggukod, ug hagit. Sa panahon 
nga moabut, makita nato ang Propetang Joseph nga pasidunggan isip ang takus 
nga nangulo niining bantugan ug katapusang dispensasyon—ang bugtong nga 
dispensasyon nga gitakda nga magmalampuson bisan paman ang tanang nanga-
ging dispensasyon natapos sa apostasiya. 

Wala ko magdahum nga adunay bisan kinsa niini nga dispensasyon nga 
mas nakat-on nga mahadlok sa Dios ug dili sa tawo kay sa Propeta (tan-awa 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 3:7-8). Ang Ginoo nagkinahanglan og pipila ka 
lisod kaayo nga mga butang ni Joseph. Iya kining gibuhat, ug kitang tanan ang 
nakabenepisyo.

Ang paghubad ug pagmantala sa Basahon ni Mormon mao ang talagsaong 
kalampusan ug mao ang sukaranan sa kalampusan sa kawsa sa Ginoo niining 
katapusang dispensasyon. Pinaagi sa Basahon ni Mormon ug sa iyang mga panan- 
awon ug mga pagpadayag, si Joseph mipadayag ni Jesukristo alang sa moder-
nong panahon sa Iyang tinuod nga kinaiya isip ang Bugtong Anak sa Dios ug 
Manunubos sa katawhan. 

Labi na gayud niini nga panahon nga kita makahinumdom sa personal nga 
relasyon sa Propeta uban sa Manluluwas ug ang “pagpamatuod, ang katapusan 
sa tanan, nga [iyang gihatag] mahitungod ni [Kristo]: Nga siya buhi!” (Doktrina ug 
mga Pakigsaad 76:22). Ang pagsaksi ni Joseph sa buhi nga Kristo nakahatag sa 
akong hunahuna sa pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley (1910- 2008): 
“Walay Pasko kon wala nahitabo ang Pasko sa Pagkabanhaw. Ang batang masuso 
nga si Jesus sa Betlehem mahisama ra unta sa laing batang masuso kon wala pa 

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

NGANONG  
NAGKINAHANGL AN K ITA  

ni Jesukristo
Pahinaye ang kasaba niining panahon sa 

Pasko ug pamalandong sa katingalahan ug 
sa kahalangdon sa Anak sa Dios.
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ang matubsanon nga Kristo sa Getsemani ug 
sa Kalbaryo, ug ang madaugon nga kamatuo-
ran sa Pagkabanhaw.” 1

Nganong Nagkinahanglan man 
Kita ni Jesukristo?

Dugay na, usa ka tawo kinsa nahimong 
miyembro sa Simbahan sulod sa daghang 
katuigan nangutana nako, “Nganong magkina-
hanglan man ko ni Jesukristo? Gituman nako 
ang mga kasugoan; usa ko ka maayong tawo. 
Nganong magkinahanglan ko sa Manluluwas?” 
Moingon gyud ko nga kining kapakyas sa 
miyembro sa pagsabut niining labing suka-
ranang bahin sa atong doktrina, kining suka-
ranang elemento sa plano sa kaluwasan, 
nakapahingangha kanako.

“Nan, sa pagsugod,” mitubag ko, “anaa 
kining importante kaayong butang bahin 
sa kamatayon. Sa akong hunahuna dili ka 
gusto nga ang imong kamatayon mao ang 
imong katapusang kahimtang, ug kon wala si 
Jesukristo walay pagkabanhaw.”

Naghisgot ko mahi-
tungod sa ubang mga 
butang, sama sa pangi-
nahanglan nga gani 
ang labing maayong 
mga tawo aduna alang 
sa kapasayloan ug 
paglimpyo nga mahi-
mo lamang pinaagi sa 
maulaong grasya sa 
Manluluwas.

Sa laing bahin, hino-
on, ang pangutana lagmit 
mao ni, “Dili ba maka-

himo ang Dios sa bisan unsay Iyang gusto ug 
moluwas na lang kanato tungod kay Siya nahi-
gugma man kanato, nga dili na magkinahang-
lan og usa ka Manluluwas?” Sa ingon niining 
pagkasulti, medyo ubay- ubay ang mga tawo sa 
kalibutan karon nga adunay susama niana nga 
pangutana. Motuo sila sa Dios ug sa kinabuhi 
human niining kinabuhia apan magdahum nga 
tungod kay ang Dios nahigugma kanato, dili 
importante kaayo kon unsay atong buhaton o 
dili; Siya lamang moatiman sa mga butang.

Kini nga pilosopiya dunay karaan nga gigi-
kanan. Si Nehor, pananglitan, “mipamatuod 
ngadto sa mga katawhan nga ang tanan nga 
mga katawhan kinahanglan maluwas sa kata-
pusan nga adlaw, ug nga sila dili kinahanglan 

nga mahadlok ni mangurog, apan nga sila 
unta mohangad sa ilang mga ulo ug magli-
pay; kay ang Ginoo milalang sa tanan nga 
mga tawo, ug usab mitubos sa tanan nga mga 
tawo; ug, sa katapusan, ang tanan nga mga 
tawo kinahanglan makaangkon og kinabuhi 
nga dayon”(Alma 1:4).

Kamo nakaila sa doktrina ni Nehor nga 
gipariha sa pamaagi sa kaluwasan nga gitak-
da ni Lucifer, usa ka “anak sa kabuntagon,” 
sigurado ang labing uyamot sa tanang uyamot 
sukad masukad (Isaias 14:12; tan- awa usab sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 76: 25–27). Sumala 
sa gipasabut sa Dios sa makausa, si Lucifer 
“mao gihapon sukad sa sinugdanan, ug siya 
miduol sa akong atubangan, nag- ingon—Tan- 
awa, ania ako, ipadala ako, ako mahimo nga 
imong anak, ug ako motubos sa tanan nga 
mga katawhan, nga walay usa ka kalag nga 
. . . mawala, ug sa pagkatinuod ako mobuhat 
niini; busa ihatag kanako ang imong dungog.

“Apan, tan- awa, ang akong Hinigugmang 
Anak, nga mao ang akong Hinigugma ug 
Pinili sukad sa sinugdanan, miingon ngari 
kanako—Amahan, ang imong pagbuot mao 
ang matuman, ug ang himaya imo sa kahang-
turan.” (Moises 4:1–2).

Kini dili lang usa ka sitwasyon diin gisu-
portahan ni Jesus ang plano sa Amahan ug 
si Lucifer mitanyag og gamay nga pag- usab. 
Ang tanyag ni Lucifer nakaguba unta sa plano 
pinaagi sa pagwagtang sa atong oportunidad 
sa kinaugalingong paglihok. Ang plano ni 
Lucifer gipasiugdahan og pagpamugos, sa 
paghimo sa tanang mga anak sa Dios—kitang 
tanan—mahimo niyang mga tawo- tawo. Sa 
pagsumada sa Amahan niini:

“Busa, tungod kay si Satanas misukol 
batok kanako, ug nagtinguha sa paglaglag sa 
kabubut- on sa tawo, diin Ako, ang Ginoong 
Dios, mihatag ngadto kaniya, ug usab, nga 
Ako kinahanglan nga mohatag ngadto kaniya 
sa akong kaugalingon nga gahum; pinaagi sa 
gahum sa akong Bugtong Anak, Ako nagsugo 
nga siya isalikway;

“Ug siya nahimo nga Satanas, oo gani ang 
yawa, ang amahan sa tanan nga mga bakak, 
sa pag- ilad ug pagbuta sa mga tawo, ug 
pagdala kanila nga ulipon sa iyang pagbuot, 
gani kutob sa dili maminaw ngadto sa akong 
tingog” (Moises 4:3–4).

Sa pagtandi sa kalainan, ang pagbuhat 
niini sa paagi sa Amahan nagtanyag kanato 

Nadasig pinaagi sa gugma, 
ang atong Langitnong Amahan 
mimugna sa kalooy pinaagi 
sa paghalad sa Iyang Bugtong 
nga Anak isip katagbawan 
alang sa atong mga sala.
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og usa ka mahinungdanong mortal nga kasi-
natian. Pinaagi sa “mortal nga kasinatian,” 
buot nakong ipasabut ang pagpili sa atong 
dalan, “ang [pagtilaw] sa kapait, nga [kita 
unta] masayud sa paghatag og bili sa maayo” 
(Moises 6:55); pagkat- on, paghinulsol, ug 
paglambo, nahimo nga mga binuhat makahi-
mo sa pagbuhat sa atong kaugalingon kay sa 
yano nga “pagaaghaton” (2 Nephi 2:13); ug sa 
katapusan pagbuntog sa dautan ug pagpakita 
sa atong tinguha ug abilidad sa pagsunod sa 
celestial nga balaod.

Kini nagkinahanglan og kahibalo sa maayo 
ug dautan sa atong bahin, uban sa kapasidad 
ug mga oportunidad sa pagpili tali sa duha. 
Ug kini nagkinahanglan sa pagkamay tuluba-
gon alang sa mga pagpili nga gihimo—kon 
dili, kini dili gayud mga pagpili. Pagpili, 
agig resulta, nagkinahanglan og balaod, o 
mabana- bana nga mga sangputanan. Kita 
kinahanglan gayud nga makahimo pinaagi sa 
piho nga aksyon o pagpili nga maoy hinung-
dan sa piho nga sangputanan o resulta—ug 
pinaagi sa pagpili nga sukwahi makahimo 
og sukwahi nga sangputanan. Kon ang mga 
aksyon walay tukma nga mga sangputanan, 
nan ang usa ka tawo walay gahum batok 
sa mga sangputanan, ug ang pagpili walay 
kahulugan.

Balaod ug Kaangayan
Ang paggamit og kaangayan isip samang 

pulong sa balaod, si Alma namahayag, “Karon 
ang buhat sa kaangayan [nga mao, ang ope-
rasyon sa balaod] [dili] malaglag; kon mao, 
ang Dios mohunong sa pagka- Dios” (Alma 
42:13). Iyang hingpit nga pagsabut ug pag-
gamit sa balaod—o sa laing pagkasulti, ang 
Iyang kaangayan—nga naghatag sa Dios sa 
Iyang gahum. Nagkinahanglan kita sa kaa-
ngayan sa Dios, usa ka sistema sa lig- on ug 
dili mausab nga mga balaod nga Siya Mismo 
nagpuyo pinaagi ug naggamit, aron nga kita 
makabaton ug paggamit sa kabubut- on.2 Kini 
nga kaangayan mao ang sukaranan sa atong 
kagawasan sa pagbuhat ug mao lamang ang 
atong dalan ngadto sa hingpit nga kalipay.

Ang Ginoo nagsulti kanato, “Kana nga gidu-
mala pinaagi sa balaod mao usab ang gitipigan 
pinaagi sa balaod ug gihingpit ug gibalaan 
pinaagi sa mao gihapon” (Doktrina ug mga 
Pakigsaad 88:34). Apan kita kinahanglan nga 
moangkon nga walay usa nato ang kanunay 

ug wala pakyasa nga “gidumala pinaagi sa balaod.” Ug kita dili gayud 
makatan- aw sa balaod o sa kaangayan sa pagtagana ug paghingpit kana-
to kon kita makalapas sa balaod (tan- awa sa 2 Nephi 2:5). Busa, maingon 
nga makiangayon apan nadasig pinaagi sa gugma, ang atong Langitnong 
Amahan mimugna sa kalooy. Gibuhat niya kini pinaagi sa paghalad 
sa Iyang Bugtong Anak isip halad- pasig- uli alang sa atong sala, usa ka 
Binuhat kinsa, uban sa Iyang Pag- ula, matagbaw ang kaangayan alang 
kanato, nagpahimutang kanato sa husto uban sa balaod aron nga kini 
sa makausa pa mosuporta ug motagana kanato, dili mohimaraut kanato. 
Gipasabut ni Alma:

Ug karon, ang laraw sa kalooy dili mapadangat gawas nga usa ka 
pag- ula kinahanglan pagahimoon; busa ang Dios sa iyang kaugalingon 
miula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan, aron pagpadangat 
sa laraw sa kalooy, pagtagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan, nga 
ang Dios unta mahimo nga usa ka mahingpit, makiangayon nga Dios, 
ug usa ka maloloy- on nga Dios usab. . . .

“Apan adunay balaod nga gihatag, ug silot nga gipauban, ug paghi-
nulsol gitugutan; diin nga paghinulsol, ang kalooy miangkon; kon dili 
pa, ang kaangayan moangkon sa binuhat ug mopatuman sa balaod, 
ug ang balaod mopahamtang sa silot; kay kon dili, ang mga buhat sa 
kaangayan maguba, ug ang Dios mohunong sa pagka- Dios.

“Apan ang Dios dili mohunong sa pagka- Dios, ug ang kalooy 
moangkon sa mahinulsulon, ug ang kalooy modangat tungod sa pag- 
ula” (Alma 42:15, 22–23).

Ang mahinulsulon, siyempre, mao kadtong kinsa moangkon sa 
responsibilidad ug modawat sa Iyang kalooy pinaagi sa paghinulsol.3 
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O, sa laing pagkasulti, ang paghinulsol mao 
ang atong buhaton aron maangkon ang malo-
loy-ong gasa sa pagpasaylo nga matanyag sa 
makaangayon nga Amahang Langitnon alang 
kanato tungod sa Iyang Hinigugmang Anak 
nga miula sa atong mga sala.

Ang Pag- ula ni Jesukristo
Tungod sa Pag- ula ni Jesukristo, kita mauli-

an gikan sa dili maayong mga pagpili. Tungod 
sa Pag- ula ni Jesukristo, ang mga epekto ngari 
kanato sa sala ug kasaypanan sa uban, ug sa 
uban pang dili makiangayon, gitarung. Aron 
mamaayo, ug mahimong balaan, nagkina-
hanglan kita og Manluluwas. Busa, ang tubag 
sa a`tong pangutana mao, “Dili, ang Dios dili 
mobuhat sa bisan unsang paagi nga Iyang 
gusto aron sa pagluwas sa usa ka tawo. Dili 
Siya mahimong magpataka ug usab magmaki-
angayon. Ug kon Siya dili makiangayon, Siya 
dili Dios.” Busa, ang kaluwasan ug kahima-
yaan kinahanglan gayud matuman sa paagi 
nga giabagan ug nahisubay sa dili mausab 

nga balaod, ngadto sa 
kaangayan. Ug salamat 
sa Dios, Siya nag-abag 
sa kaangayan pinaagi 
sa paghatag og usa ka 
Manluluwas.”

Hinumdumi nga 
sa dakong konseho 
sa kinabuhi nga wala 
pa sa yuta, si Lucifer 
wala mibulontaryo nga 
mamahimo natong 
manluluwas. Dili siya 
interesado sa pag- antus 

o mamatay o mopaagas sa bisan unsa sa iyang 
dugo alang sa atong kaayohan. Wala siya 
nagtinguha nga mamahimo nga sanglitanan 
sa kaangayan apan aron mahimo nga usa ka 
balaod ngadto sa iyang kaugalingon.4 Kini 
akong opinyon nga sa pag- ingon ngadto sa 
Amahan, “Ihatag kanako ang imong dungog,” 
(Moises 4:1), si Lucifer nag- ingon, “Ihatag 
kanako ang katungod sa pagmando,” nagti-
nguha sa paggamit sa gahum sumala sa iyang 
gusto. Ang balaod mahimo nga bisan unsay 
iyang isulti sa bisan unsang higayon. Sa ingon 
niana nga paagi, walay usa nga mahimong usa 
ka gawasnon sa paglihok. Si Lucifer mao ang 
mahimong labing gamhanan, ug walay usa 
nga mouswag.

Si Jesus, sa laing bahin, nakasabut nga 
ang dili matuis nga kaangayan ug kalooy 
maoy gikinahanglan alang sa Iyang kaig-
soonan aron mouswag. Uban sa Amahan, 
Siya nagtinguha sa dili pagpamugos ug 
pagdominar kanato apan sa pagpalingka-
was ug pagbayaw kanato aron nga kita 
mahimong “labaw sa tanan” ug “aduna sa 
tanan nga gahum” sa Amahan (Doktrina 
ug mga Pakigsaad 132:20).

Pagkaangayan nato nga magmaya 
nga kining Unang Anak diha sa espiritu 
maoy andam nga mamahimong Bugtong 
nga Anak diha sa unod, aron moantus sa 
dili masabut ug mamatay sa dili dungga-
non nga paagi aron sa pagtubos kanato. 
Hingpit Niyang gihiusa ang kaangayan ug 
kalooy. Siya moluwas kanato gikan sa—
dili sa, apan gikan sa—atong mga sala 
(tan- awa sa Helaman 5:10–11; tan- awa 
usab sa Mateo 1:21).

Ug usab Siya motubos kanato gikan 
sa Pagkapukan, gikan sa espiritwal ug 
pisikal nga kamatayon. Siya moabli sa 
pultahan ngadto sa pagka- imortal ug 
kinabuhing dayon. Imposible nga masu-
kod ang kaladmon sa Iyang gugma. “Sa 
pagkamatuod gipas- an niya ang atong 
kasakitan, ug gipas- an niya ang atong mga 
kasub- anan: . . .

“. . . Siya ginasamaran tungod sa 
atong kalapasan, siya napangos tungod 
sa atong mga kasal- anan, ang silot sa 
atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug 
tungod sa iyang mga labod kita nangaa-
yo” (Isaias 53:4–5).

Ang Unang Natawo nga 
Anak diha sa espiritu andam 
nga mahimong ang Bugtong 
Anak diha sa unod, aron 
moantus ug mamatay aron 
sa pagtubos kanato.
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Himaya sa Dios
Samtang nagsingabut ang Pasko, naka-

amgo ko nga ang pipila adunay kabalaka 
ug tingali pipila ka kahadlok mahitungod sa 
umaabut. Mahimong dunay daghang “kasa-
ba” diha sa inyong kinabuhi, madaghan o 
magamay ang makanunayong pagkalambigit 
sa online nga walay puas, walay panahon 
nga maghilom ug mamalandong ug mag-
hunahuna, walay panahon sa pagtan- aw 
sa kahiladman ug pagsabut kon hain na 
kamo dapit ug asa kamo angay padulong. 
Kamo lagmit naimpluwensyahan sa layo 
sa kamatuoran nga mga gilauman, sama sa 
“ang kahingpitan kinahanglan nga diha- diha 
dayon” o “ang walay pagkabalda nga kalipay 
ug kalampusan kinahanglang mao ang nor-
mal sa kinabuhi.”

Hinaut nga inyong ipadaplin kining sayop 
nga hunahuna, pahinayi ang “kasaba,” ug 
paggahin og panahon niining panahon sa 
Pasko, bisan usa ka oras, kon dili mas dag-
han pa—sa pagpamalandong sa “kanindot ug 
kahalangdon sa . . . Anak sa Dios.” 5 Himoa 
kini nga takna sa kasiguroan ug pagbag- o 
alang kaninyo.

Sa miaging panahon sa Pasko, misulat ko 
niini nga mensahe:

“Kon atong hisgutan ang pagkatawo ni 
Jesukristo, tukma natong pamalandungan 
kon unsay masunod. Ang Iyang pagkatawo 
walay kinutuban ang kamakahuluganon 
tungod sa mga butang nga Iyang masinati 
ug antuson aron nga Siya mas makata-
bang kanato—tanan natapos diha sa Iyang 
Pagpalansang ug Pagkabanhaw (tan- awa sa 
Alma 7:11–12). . . .

“[Apan ako usab] naghunahuna nga kini 
angay niining panahon sa tuig sa paghunahu-
na lang mahitungod nianang batang masuso 
sa pasungan. Ayaw kaayo palabi sa pagbati 
nga nabug- atan o maghunahuna pirme sa 
moabut. . . . Paggahin og hilom, malinawon 
nga higayon sa pagpamalandong sa pagsugod 
sa Iyang kinabuhi—ang hinapos sa langitnong 
panagna apan ang yutan- ong sinugdanan 
alang Kaniya.

“Paggahin og panahon sa pag- relaks, pag-
baton og kalinaw, ug tan- awa kining gamay 
nga bata diha sa inyong hunahuna. Ayaw 
kaayo og kabalaka . . . sa unsay mahimong 
moabut sa Iyang kinabuhi o diha sa inyoha. 
Hinoon, gahini og malinawon nga gutlo sa 

pagpamalandong tingali bahin sa labing hilom nga gutlo sa kasaysayan 
sa kalibutan—sa dihang ang tibuok kalangitan nagmaya sa mensahe 
nga ‘Himaya sa Dios sa kalangitan, ug sa yuta panagdait sa mga tawo 
nga iyang gikahimut- an’ (Lucas 2:14).” 6 ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong sa debosyonal, “A Message at Christmas [Usa ka Mensahe sa 
Pasko],” nga gihatag didto sa Brigham Young University–Hawaii niadtong Disyembre 12, 2017.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: Gordon B. Hinckley (2016), 384.
 2. “Ug ngadto sa matag gingharian gihatagan og usa ka balaod; ug ngadto sa matag 

balaod adunay pipila ka mga kinutuban usab ug mga kasabutan. Ang tanan nga 
mga binuhat kinsa wala magpuyo niadto nga mga kasabutan dili kahatagan og 
kaangayan.” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:38–39). Ang Dios mosubay ug mobuhat 
pinaagi sa balaod sa kinatas- ang gingharian. Busa, “Siya nakasabut sa tanan nga mga 
butang, ug ang tanan nga mga butang anaa sa iyang atubangan, ug ang tanan nga 
mga butang anaa palibut kaniya; ug siya labaw sa tanan nga mga butang, ug diha sa 
tanan nga mga butang, ug pinaagi sa tanan nga mga butang, ug anaa palibut sa tanan 
nga mga butang; ug ang tanan nga mga butang gihimo pinaagi kaniya, ug gikan 
kaniya, gani ang Dios, hangtud sa kahangturan” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:41).

 3. “Oo, ug ingon sa kanunay nga ang akong mga katawhan maghinulsol Ako mopasaylo 
kanila sa ilang mga kalapasan batok kanako” (Mosiah 26:30).

 4. Kadtong kinsa mosunod ni Satanas nagpadayon nianang sama nga tumong, apan 
ingon nga ang Ginoo namahayag, “kana nga naglapas sa usa ka balaod, ug wala 
magsunod pinaagi sa balaod, apan nagtinguha nga mahimo nga usa ka balaod 
ngadto sa iyang kaugalingon, ug matinguhaon nga magpuyo diha sa sala, ug 
sa hingpit magpabilin diha sa sala [nga mao, sa usa ka kahimtang sa pagkadili 
masulundon sa balaod], dili mabalaan pinaagi sa balaod, ni pinaagi sa kalooy, 
kaangayan, ni paghukom. Busa, sila kinahanglan nga magpabilin nga mahugaw sa 
gihapon” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:35).

 5. Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: Gordon B. Hinckley, 385.
 6. D. Todd Christofferson, “Pagmalinawon,” Liahona, Dis. 2015, 36.
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Isip kabahin sa atong mga paningkamot sa pagpangalagad 
sa mas balaan ug mas halangdon nga paagi, ang mga lider 
sa Simbahan nagsugod sa paghisgut kabahin sa miyembro 

nga misyonaryo nga buhat isip ang pagpangalagad ngadto sa 
tanan, “maanaa man o wala ang ilang mga ngalan sa listahanan 
sa imong pangalagaran nga mga kaigsoonan.” 1 Kini nga mas 
maayo nga paagi usa ka lahi nga panglantaw—usa ka gipanin-
dot nga paagi nga makausab sa tanan mahitungod kon unsang 
paagi ug nganong mangalagad kita sa uban.

Si Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles nakaobserbar: “Sa bisan unsang paagi nga 
natural o normal para nimo, ipaambit sa mga tawo ngano nga 
si Jesukristo ug ang Iyang Simbahan importante para nimo. 
Dapita sila nga ‘moduol ug motan- aw.’ Dayon dasiga sila nga 
moduol ug motabang. Adunay daghang mga kahigayonan 
alang sa mga tawo nga motabang sa atong Simbahan.

“Pag- ampo dili lang aron makit- an sa mga misyonaryo ang 
mga pinili. Pag- ampo kada adlaw sa tibuok ninyong kasingka-
sing aron inyong mapalgan kadtong kinsa moduol ug motan- 
aw, moduol ug motabang, ug moduol ug magpabilin.” 2

Ang pagpangalagad mao ang mahitungod sa pagkahimong 
mas mapahinunguron ug mas nakabig nga mga disipulo ni 
Jesukristo kinsa adunay susama nga mga pagbati sa gugma ug 
kalooy ingon sa Manluluwas. Ang Ginoo midapit kanato sa 

Ni Elder Richard 
Neitzel Holzapfel
Area Seventy,  
Utah Area

Pagpangalagad  
NGADTO SA TANAN

Sa unsang 
paagi ang 
panawagan ni 
Elder Uchtdorf 
sa pagpangala-
gad sa natural 
ug normal nga 
mga paagi 
makausab sa 
pagpaambit 
sa ebanghelyo 
alang kaninyo?
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pag- uswag sa pagpangalagad sa uban sa 
natural ug normal nga mga paagi tungod 
sa gugma nga anaa kita alang kanila. Dili 
kini mahitungod sa paghimo sa pagpa-
ngalagad. Kini mao ang pagkahimong usa 
ka tigpangalagad nga sama ni Jesukristo.

Pagkat- on sa Pagpangalagad ngadto 
sa (Gi- assign nga) Tawo

Nagkat- on pa gihapon kita aron mahi-
mong tigpangalagad nga mga kaigso-
onan. Ang usa ka kausaban sama niini 
magkinahanglan og panahon, ug tingali 
makahimo kita og mga sayop. Sa akong 
hunahuna, usa niadto nga mga sayop 
mao ang pagkonsiderar sa mga buluha-
ton sa pagpangalagad isip “dili tinuod” o 
“pinugos” lamang nga panaghigalaay—sa 
paagi nga dili normal o natural. Apan 
ang Ginoo naghatag kanato og piho nga 
mga buluhaton isip tigpangalagad nga 
mga kaigsoonan. Niini nga paagi, Iyang 
gisiguro nga walay usa nga wala maapil.

Kon ang natural nga mga katalag-
man moigo sa Estados Unidos, ang mga 
organisasyon sa Red Cross ug National 
Guard mopalihok sa ilang mga boluntar-
yo ug mo- assign kanila sa piho nga mga 
dapit aron makahatag sa labing dako nga 
tabang. Ang pagdawat og usa ka bulu-
haton nakapahimo sa oras ug gugma sa 
mga boluntaryo nga dili na boluntaryo. 
Walay tawo nga nakasinati og kalisdanan 
sa iyang kinabuhi ang mo- kwestyon niini 
nga mga buluhaton. Ang mga nakabene-
pisyo mapasalamaton nga adunay tawo 
nga miabut aron sa pagtabang!

Sama sa mga boluntaryo sa National 
Guard o Red Cross, kon kita mahimong 
mga disipulo ni Jesukristo pinaagi sa 
paghimo og sagradong mga pakigsa-
ad, kita moboluntaryo nga tawagon sa 
paghimo og piho nga mga buluhaton sa 
pagtabang sa uban.

Kini nga mga buluhaton maghatag 
kanato og mga oportunidad sa pagkat- on 
ug pagpalambo sa atong mga abilidad 

Ang pagpangalagad 
ngadto sa tanan nagkina-
hanglan og andam nga 
kasingkasing ug mga mata 
aron makakita niadtong 
naglibot kanato—ang 
mga tawo nga gibutang 

sa Ginoo sa 
atong mga 
dalan.
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sa pagpangalagad, kasagaran 
pinaagi sa atong mga kapakyasan. 
Apan sa dili madugay, ang pag-
pangalagad mahimong “ikaduha 
nga kinaiya” kanato—sama nga 
nakakat- on kita sa paglakaw, 
pag- istorya, pagbisikleta, pagpa-
tukar og instrumento sa musika, o 
pagkat- on og sport.

Unsa Ang Pagpangalagad ngadto 
sa Tanan sa “Natural ug Normal 
nga mga Paagi”?

Ang atong indibidwal nga mga 
buluhaton sa pagpangalagad 
makaandam kanato sa “pagpanga-
lagad ngadto sa tanan” sa normal 
ug natural nga mga paagi. Ang 
pagpangalagad ngadto sa tanan 
nagkinahanglan og andam nga 
kasingkasing ug mga mata aron 
makakita niadtong naglibot kana-
to—ang mga tawo nga gibutang 

sa Ginoo sa atong mga dalan. Ang “pagpanga-
lagad” nianang higayona mahimong sama ka 
yano sa pagdapit kanila—sa natural ug nor-
mal nga paagi—nga “moduol ug motan- aw” 
o “moduol ug motabang.”

Ang Manluluwas mihatag og ehemplo. 
Sa dihang si Jesus mipakita ngadto sa mga 
katawhan didto sa templo sa Bountiful, Siya 
miingon ngadto kanila, “Apan karon mobalik 
Ako ngadto sa Amahan, ug usab aron magpa-
kita sa akong kaugalingon ngadto sa nawala 
nga mga tribo sa Israel” (3 Nephi 17:4).

Sama kanato, ang Manluluwas adunay 
dapit nga adtoan. Ang istorya mipadayon:

“Ug nahinabo nga human si Jesus nakapa-
mulong, siya milibut sa iyang mga mata pag- 
usab ngadto sa pundok sa mga katawhan, 
ug nakakita nga sila naghilak, ug nagtan- aw 
kaniya ingon og nagpasabut nga sila mohang-
yo kaniya sa pagpabilin og diyutay pa nga 
panahon uban kanila.

“Ug siya miingon ngadto kanila: Tan- awa, 
ang akong kasingkasing napuno sa kapu-
angod diha kaninyo” (3 Nephi 17:5–6).3

Bisan tuod Siya nagplano nga moadto sa 
usa ka dapit, ang Manluluwas adunay mga 
mata aron makakita ug usa ka kasingkasing 
nga makabati, busa Siya mihunong aron sa 
pagpangalagad sa mga katawhan:

“Aduna ba kamo dihay mga masakiton? 
Dad- a sila ngari. Aduna ba kamo dihay mga 
bakol, o mga buta, o mga pungkol, o mga 
angol, o mga sanglahon, o mga dili makalihok, 
o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbu-
yan sa tanan nga mga matang sa sakit? Dad- a 
sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adu-
nay kalooy diha kaninyo; ang akong kasingka-
sing napuno sa kalooy” (3 Nephi 17:7).

Ang pagkaila sa Manluluwas sa samang 
paagi nga ato Siyang nailhan, nga Siya miga-
hin og panahon sa pag- ayo sa masakiton sa 
wala pa ang Iyang sunod nga lakaw mao ang 
usa ka natural nga butang. Alang kanato, ang 
pagpangalagad ngadto sa tanan sa normal ug 
natural nga mga paagi mahimong maglakip sa 
yanong pagdapit sa usa ka tawo sa pagbuhat 
og butang nga giplano na ninyong buhaton o 
pag- uban kaninyo ngadto sa usa ka kalihokan 
nga giplano na ninyong tambongan.

Kon nagtambong kamo og kurso sa 
pagbarug sa kinaugalingong paningkamot, 
dapita ang inyong silingan nga motambong 
uban kaninyo. Kon moadto kamo sa usa 
ka kalihokan sa ward, dapita ang inyong 
kauban sa trabaho nga mokuyog kaninyo. 
Kon nagpahigayon na kamo og pamilya nga 
pagtuon sa kasulatan o home evening, dapi-
ta ang inyong higala nga moapil kaninyo. 
Mao kana ang buot ipasabut sa “moduol ug 
motan- aw”. Kini wala nagkinahanglan kanato 
sa pagdugang og usa ka kalihokan sa atong 
busy nga mga iskedyul. Sa panahon nga dili 
posible ang pagbisita sa personal, ang pag-
pangalagad mahimo pinaagi sa mensahe sa 
text, email o tawag sa telepono.

Gisaligan sa Pagpangalagad
Sa dihang si Presidente M. Russell Ballard 

mi- set apart kanako isip ang bag- ong pre-
sidente sa Provo Utah Young Single Adult 
First Stake, mihatag siya og yano ug piho nga 
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buluhaton: “Bisitaha ang imong mga lider ug 
mga miyembro sa ilang mga panimalay ug 
mga apartment!” Mao kadto; wala siya miha-
tag og lain nga pagbansay o mga buluhaton.

Sa pagpakigsabut sa among mga paning-
kamot uban sa among mga bishop, nagsugod 
kami sa Martes, duha ka adlaw human sa 
among komperensya sa stake. Samtang nanga-
lagad kami sa among stake, nakahimo kami 
og mga sayop, wala makakita og mga opor-
tunidad ug sa kasagaran naghunahuna, “Unta 
nasulti ko kadto og mas maayo pa” o “Unta 
nangutana ko og mas maayong pangutana.”

Ang Presidente sa Brigham Young University 
nga si Kevin J Worthen nakaobserbar nga ang 
“pagkapakyas mao ang usa ka mahinungda-
non nga bahin sa atong mahangturong kaus-
wagan—ang atong pagpangita sa kahingpitan. 
Ug tungod sa Pag- ula kita mahimo nga—kon 
kita motubag sa mga kapakyasan sa husto 
nga paagi—mapanalanginan uban sa usa ka 
bag- ong matang sa pagkat- on nga magtugot sa 
atong mga kapakyasan nga mahimong kabahin 
sa proseso sa pagkahingpit.” 4

Kini mao ang among kasinatian samtang 
nagkat- on kami sa pagpangalagad sa mga 
lider ug miyembro sa stake ug sa uban nga 
among nahimamat. Samtang nagpadayon 
kami sa pagpangalagad, ang Ginoo misugod 
sa pagbutang og mas daghang mga tawo sa 
among agianan.

Sa usa ka higayon, usa sa akong mga mag-
tatambag, si J. B. Haws, ug ako naglakaw 
taliwala sa mga apartment complex dihang 
nakahimamat kami og batan- ong lalaki 
diha sa parkinganan. Mihunong kami aron 
mangumusta ug nasayran nga siya mohawa 
na sa among stake. Nag- istorya kami kadiyot 
ug nakadiskobre nga siya usa ka returned- 
missionary nga nag- atubang og mga pangu-
tana mahitungod sa iyang pagtuo. Ang akong 
magtatambag usa ka hanas nga magtutudlo 
kinsa dali ra nga makasuod og mga tawo. 
Ang pagtubag og mga pangutana sama niini 
natural ug normal lang alang kang J. B. Akong 
makita sa mata niining batan- ong lalaki ang 
usa ka kahayag nga migawas pag- usab nga 

tingali nawala sulod sa taudta-
od nga panahon samtang nag- 
istoryahanay sila.

Kini klaro nga interesado si 
J. B. kaniya ug sa iyang mga 
pangutana ug mga kabalaka. Ang 
batan- ong lalaki matinuorong 
mipaambit sa iyang mga pagbati 
tungod kay si J. B. mipakita og 
kalooy. “Napuno ang kasingka-
sing” sa akong magtatambag sa 
gugma, ug siya adunay tinguha 
sa pagsabut niining batan- ong 
lalaki nga wala naghukom kaniya. 
Nangutana si J. B. kon makabisita 
ba kami kaniya kon makabalhin 
na siya sa iyang bag- ong apart-
ment. Mitando ang batan- ong lala-
ki, nagbayloay og mga numero sa 
cellphone, ug mihimo og usa ka 
saad sa pag- follow up kaniya.

Sa wala pa kami mobiya, 
nangutana kami kon aduna bay 
bisan unsang butang nga among 
mahimo aron sa pagtabang. 
Miingon siya, “Ang paghunong 
aron mangumusta mao ang usa 
sa labing importanteng butang nga inyong 
nahimo alang kanako karong adlawa.” 
Nianang pagkagabii, naghunahuna ko sa 
akong kaugalingon, “Kon si J. B. ug ako wala 
pa migawas aron mangalagad, wala unta 
namo mahimamat kini nga batan- ong lalaki.”

Ingon og ang Ginoo nasayud nga kami 
mangalagad nianang gabhiona, mao nga 
Iyang gibutang kini nga batan- ong lalaki sa 
among dalan—nagsalig nga kami makakita 
kaniya ug mangalagad ngadto kaniya.

Kon magtinguha kita sa pagpangalagad 
ngadto sa tanan samtang kita magpadayon sa 
atong inadlaw- adlaw nga kinabuhi, ang Ginoo 
mobutang og mga tawo sa atong dalan tungod 
kay Siya nagsalig kanato nga mohangad gikan 
sa atong mga cellphone, mogahin og panahon 
sa pagpahiyom ngadto sa usa ka estranghe-
ro, o mangutana sa usa ka tawo nga atong 
nahimamat sa merkado o sa bisan asa nato 
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makaplagan ang atong kaugalingon diha 
sa eskwelahan, trabahoan, o sa simbahan.

Ang Talagsaong mga Resulta 
sa Pagpangalagad

Sa paghinumdom sa ehemplo sa 
Manluluwas sa 3 Nephi, nadiskobrehan 
nako ang usa ka importanting baruganan 
mahitungod sa pagpangalagad. Sama sa 
inyong mahinumduman:

“Ug nahinabo nga sa diha nga siya 
nahuman sa pagpamulong, ang tanan 
nga pundok sa mga katawhan, nagkahi-
usa, ug miduol uban sa ilang mga masa-
kiton ug may mga balatian, ug ilang mga 
bakol, ug uban sa ilang mga buta, ug uban 
sa ilang mga amang, ug sa tanan kanila 
nga gitakbuyan sa tanan nga matang sa 
sakit; ug siya miayo kanila matag usa 
kanila nga gidala ngadto kaniya.

“Ug silang tanan, kadto kinsa nangaa-
yo ug kadto kinsa mga maayo, miluhod sa 
iyang tiilan, ug misimba kaniya; ug kutob 
sa miduol kaniya ang kadaghanan miha-
lok sa iyang mga tiil, hangtud nga ang 
iyang mga tiil naligo sa ilang mga luha” 
(3 Nephi 17:9–10).

Bantayi nga kadto nga mga tigpangalagad nga mga 
kaigsoonan kinsa mitabang sa pagdala niadtong ilang 
nailhan ug gihigugma nga mas mapaduol kang Jesukristo 
nakakaplag usab sa ilang kaugalingon diha sa tiilan sa 
Manluluwas, nga nagyukbo, nagsimba, ug naghalok ug 
nagligo sa Iyang mga tiil uban sa ilang mga luha.

Samtang mangalagad kita ngadto sa tanan, atong maki-
ta si Kristo nga nag- ayo sa emosyonal, espiritwal ug pisi-
kal nga mga samad. Ug samtang magdapit kita sa uban 
nga “moduol ug motan- aw” ug “moduol ug motabang” 
sa natural ug normal nga mga paagi, kita makakaplag sa 
atong kaugalingon nga mga samad nga namaayo usab. ◼
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Ene. 6, 2015), 3, speeches .byu .edu.

Kon magtinguha kita sa 
pagpangalagad ngadto sa 
tanan samtang kita mag-
padayon sa atong inadlaw- 
adlaw nga kinabuhi, ang 
Ginoo mobutang og mga 
tawo sa atong 
dalan tungod 
kay Siya nag-
salig kanato.
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Ni Becky ug Bennett Borden

I sip mga miyembro sa Simbahan kinsa 
mga homosekswal kanunay kaming 
modangup ngadto sa ehemplo sa 
Manluluwas alang sa tabang sa pag-
sabut kon unsaon sa labing maayong 

paagi maka- ugmad og mga relasyon uban sa 
mga miyembro sa Simbahan ug sa uban. Usa 
ka adlaw kami naghunahuna mahitungod kon 
sa unsang paagi ang Manluluwas mihang-
yo kanato nga “maghigugmaay ang usa sa 
usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo” 
( Juan 13:34). Nakaplagan namo nga makapa-
interes nga wala Siya moingon nga “tungod 
kay ako nahigugma kaninyo” apan hinoon 
“ingon nga ako nahigugma kaninyo.” Kini 
mihimo kanamo sa paghunahuna mahitungod 
kon sa unsang paagi ang Manluluwas nahi-
gugma sa katawhan. Sa unsa nga mga paagi 
Siya mipakita og gugma?

Mihukom kami sa paggahin og panahon 
sa pagtuon sa Bag- ong Tugon, nga pihong 
mangita sa mga istorya kon giunsa pagpakig-
dait sa Manluluwas sa ubang mga tawo atol 
sa Iyang mortal nga pangalagad. Isip usa ka 
bana ug asawa kinsa nakasinati og pagka-
ibug sa sama og sekso, gusto namong piho 
nga mas makasabut kon sa unsang paagi si 

Daghan kaayo kita og makat- unan 
gikan sa ehemplo sa Manluluwas sa 
pagpakigdait sa uban.

Jesus mitratar niadtong kinsa daw wala masulod sa depinisyon sa 
kasagaran sa katilingban. Ania ang pipila ka sumbanan nga among 
namatikdan.

Si Jesus Miatubang sa mga Kalainan sa Kultura uban sa 
Pagkamabination

Kita nagpuyo sa usa ka panahon sa dakong sosyal ug politikal 
nga panagbangi, sama sa nasinati sa Manluluwas sa Iyang kinabuhi. 
Pipila sa mga isyu sa Iyang panahon kay dugay na ug nakagamot 
na pag- ayo sa mga tinuohan sa kasaysayan ug kultura.

Sama pananglit, ang Ginoo tuyo gayud nga mibiyahe latas sa 
Samaria, usa ka dapit nga gilikayan sa mga Judeo tungod sa usa 
ka panag- away nga nagsugod sa miaging gatusan pa ka tuig. Sa 
dihang si Jesus nakahimamat og usa ka babaye ug mihangyo kani-
ya sa pagkawos og tubig, siya ingon og mitubag isip usa ka reli-
hiyoso ug politikal nga “lain”—nagpasabut sa kalainan tali Kaniya 
isip usa ka Judeo ug sa iyaha isip usa ka Samarianhon. (Tan- awa 
sa Juan 4.) Si Jesus, agig tubag, mitagad niini nga babaye isip anak 
nga babaye sa Dios. Ang Iyang reaksyon sa pagpakigsulti sa iyaha 
sa mahigugmaon ug matinud- anong paagi usa ka talagsaong ehem-
plo alang sa matag usa kanato. Usa ka komon nga estratehiya sa 
kaaway mao ang pagsulay sa pagbulag kanato ngadto sa manag-
lahi nga mga grupo, nakigbatok sa usag usa diha sa panagsangka. 
“Apan ang Ginoo nagatan- aw sa kasingkasing” (1 Samuel 16:7).

Sayon ra ang paggamit sa leksyon niini nga istorya sa atong 
katilingban karon. Samtang magpadayon kita sa tibuok natong 
inadlaw- adlaw nga mga kinabuhi, lakip sa mga miting ug mga 

MAS MAGPADUOL:  
Paghigugma sama sa 
Gibuhat sa Manluluwas
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kalihokan sa Simbahan, kita makahimamat 
og mga tawo gikan sa lain- laing mga back-
ground. Tingali pipila gani ang nganlan sa 
kalibutan isip politikal o kultural nga mga 
kaaway. Imbis nga mag- focus kon unsa kaha 
ang magbulag kanato, kita makapili sa pag- 
focus kon unsay komon nga aduna nato 
isip mga anak sa langitnong mga ginikanan 
ug magkat- on sa pagpakigsulti sa uban sa 
mahigugmaong paagi, sama sa gibuhat sa 
Manluluwas.

Sa dihang ang Manluluwas mibisita sa 
mga katawhan sa Amerika human sa Iyang 
Pagkabanhaw, Siya mitudlo nga “[ang] yawa 
. . . mao ang amahan sa panagbingkil, ug siya 
nagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo 
sa panagbangi uban ang kasuko, sa usag usa” 
(3 Nephi 11:29). Ang mga katawhan naminaw 
Kaniya, ug sa sunod nga henerasyon, nakahi-
mo sila og katilingban diin “walay adunahan 
ug kabus, ulipon ug gawasnon, apan silang 
tanan gihimo nga mga gawasnon, ug nag- 
ambit sa langitnon nga gasa” (4 Nephi 1:3).

Si Jesus Nagpaduol Imbis nga Magpalayo
Si Jesus aktibong naningkamot nga mas 

magpaduol ngadto sa uban, sa emosyonal 
nga paagi ug gani sa pisikal nga paagi sa 
pipila ka higayon, imbis nga mogamit og 
mga pangatarungan sa pagpalayo sa Iyang 
Kaugalingon gikan niadtong kinsa kanunay 
nga gitamay ug gisalikway.

Sama pananglit, si Jesus kausa nakahima-
mat og tawo nga nadaot ang kamot. Tungod 
kay kadto mao ang Igpapahulay, dihay reli-
hiyusong mga gidili nga nagpugong sa unsa 
nga trabaho ang kinahanglang buhaton ni-
anang adlawa. Imbis molikay sa usa ka tawo 
nga nanginahanglan og tabang hangtud nga 
moabut ang usa ka oportunidad nga madawat 

sa sosyal nga paagi, si Jesus mipili sa “pagbuhat og maayo” diha- 
diha dayon (Mateo 12:12). Gidapit Niya ang tawo nga ipatuy- od 
ang iyang kamot. “Ug gituy- od niya ang iyang kamot ug hingulian 
kini, naayo ingon sa usa” (Mateo 12:13).

Susama nga mga istorya ang gisubli sa tibuok nga kasulatan. 
Si Jesus miila uban sa kalooy sa usa ka babaye kinsa gikonside-
rar nga hugaw (tan- awa sa Lucas 8), miabiabi ug miayo sa usa 
ka tawo kinsa nakadungog og mga tingog ug misamad sa iyang 
kaugalingon (tan- awa sa Marcos 5), ug miayo sa usa ka tawo kinsa 
sayop nga gihusgahan sa uban (tan- awa sa Juan 9:1–7). Usa ka 
sumbanan nga atong makita sa tibuok nga kasulatan mao nga kon 
“mituyhad si Jesus sa kamot” (Mateo 8:3), kini sa kasagaran aron 
sa pag- awhag ug paghigugma sa uban ug sa paghatag og pagkaa-
yo ug kalinaw.

Tingali usa ka imbitasyon gikan niini nga mga istorya mao 
nga kita mas makapaduol niadtong kinsa tingali lahi kanato. 
Sama pananglit, motapad ba kita sa usa ka tawo nga nagbisita 
sa simbahan, bisan kon sila wala nagsinina og sama sa uban? 
Mohatag ba kita og luna alang kanila aron makaapil sa usa ka 
panag- istoryahanay sa hallway? Mopahiyom ba kita ug mangumus-
ta ug mabinationg mangutana sa pagpaningkamot nga mas makai-
la kanila ug motabang kanila nga mobati nga nalakip?

Ug tingali mas importante, unsaon nato nga makapalam-
bo og mas suod nga emosyonal ug espiritwal nga relasyon sa 
uban, nga magpaambit og kalinaw ug gugma sama sa gibuhat sa 
Manluluwas? Nasayud kita nga mapanalanginan kita sa Dios kon 
maningkamot kita nga makigdait—ilabi na niadtong kinsa daw 
lahi kanato.

Si Jesus Midapit og mga Tawo aron Magpaambit og Pagkaon
Atol sa among pagtuon sa Bag- ong Tugon, natandog kami kon 

kapila ang Manluluwas mipaambit og pagkaon sa uban. Sa maka-
daghang higayon, gisaway Siya tungod sa mga tawo nga Iyang 
gipili nga gahinan og panahon.

Sa usa ka ehemplo, si Jesus mitawag isip usa sa Iyang mga 
disipulo og usa ka tawo nga ginganlan og Mateo, kinsa usa ka 
“maniningil sa buhis”, o usa ka tawo nga nagrepresentar sa naghari 
nga gobyerno niadto nga panahon (tan- awa sa Lucas 5:27; Giya 
ngadto sa mga Kasulatan, “Publikano”). Ang mga maniningil sa 
buhis sa kasagaran gikasilagan sa katawhan nga Judeo. Mao nga 
sa dihang si Mateo mipahigayon og usa ka dako nga kasaulogan 
alang kang Jesus ug sa Iyang mga disipulo, ang mga escriba ug 
mga Pariseo—kadtong gipakaingon nga nagsunod sa mga sugo sa 
Dios—mireklamo. “Nganong makigsalo man kamog pangaon ug 
panginom uban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasa-
la?” nangutana sila. Si Jesus mitubag, “Ang mga maayog lawas wala 
magkinahanglan sa mananambal; kondili ang mga masakiton” 
(Lucas 5:30–31).

Kini usa ka gamhanang ehemplo kon sa unsang paagi ang 
Manluluwas mipili nga dili maimpluwensyahan sa dayag nga mga 
panagway o kalibutanong mga dungog. Hinoon, Iyang gitutukan 
ang mga panginahanglan, bili, ug potensyal sa matag indibid-
wal. Usa ka makapahinam nga pagkaamgo ang miabut kanamo 

PAGSUSI PA OG DUGANG
Ang Simbahan adunay mga kapanguhaan 
nga makatabang kaninyo nga mas maka-
sabut, gikan sa panglantaw sa ebanghel-
yo, sa sensitibo nga mga hilisgutan sama 
sa pagkaibug sa sama og sekso. Bisita sa 
ChurchofJesusChrist .org ug pilia ang 
“Living Life,” dayon “Life Help.”



 D i s y e m b r e  2 0 2 0  27

samtang kami nagbasa mahitungod ni Jesus 
nga nagpaambit og pagkaon uban ni Mateo 
ug sa uban. Kita dili gayud makaimpluwen-
sya sa usa ka tawo kon kita walay maayong 
relasyon kanila. Gawas kon kita mogahin og 
panahon nga makaila kanila ug sa paghigug-
ma ug pagdawat kanila kon asa sila sa ilang 
panaw, kita tingali adunay gamay ra kaayo 
nga epekto sa ilang kinabuhi.

Tingali nakadungog kamo sa panultihon nga 
“Higugmaa ang makasasala; kasilagi ang sala.” 
Naggahin ba kita og igong panahon sa unang 
bahin niana nga pagdapit? Si Jesus nagsulti 
kanato nga “maghigugmaay sa usag usa” (tan- 
awa sa Juan 13:34) ug sa pagpasaylo “kapitoan 
ka pito” (tan- awa sa Mateo 18:22). Imbis nga 
mogahin og panahon sa pagsulay sa pagti-
no ug pagdumot sa sala sa laing tawo, atong 
magamit kana nga enerhiya sa pagpalambo og 
mga relasyon sa atong mga kaigsoonan.

Ganahan kami mogamit sa panultihon nga 
“Higugmaa ang makasasala; dapita sila sa 
panihapon!” Tungod kay kitang tanan naka-
sala “ug nakabsan sa himaya sa Dios” (Mga 
Taga- Roma 3:23), kini maghatag gayud kanato 
og daghang mga oportunidad sa pagserbisyo 
sa uban pinaagi sa mahigugmaong giandam 
nga mga pagkaon, nga gihukad sa usa ka 

dapit diin anaa ang Espiritu sa Dios. Atong libutan ang atong mga 
lamesa og mga panag- istoryahanay sa sinserong kamabination, 
tinuoray nga paghigalaay, ug tinuyo nga mga paningkamot aron 
makakita sa usag usa sa paagi nga si Jesus nakakita kanato.

Pagtukod sa Zion
Niining tuiga kita misaulog sa ikaduhang siglo sa Unang Panan- 

awon, sa dihang gipahibalo ni Jesukristo nga ang Iyang ebanghel-
yo ipahiuli. Sunod tuig, magkat- on kita gikan sa mga ehemplo sa 
nag- unang mga Santos kinsa mitabang sa pagtukod sa gingharian 
sa Ginoo dinhi sa yuta sa kini nga dispensasyon. Kining nag-
unang mga Santos nagkinahanglan nga makakita og paagi aron 
magtambayayong ug maghiusa, bisan tuod og sila gikan sa lain- 
laing mga nasud, kanhing relihiyusong mga tinuohan, ug sosyal- 
ekonomikanhong mga kahimtang.

Nag- atubang kita og susama nga oportunidad karon. 
Kinahanglan makakaplag kita og paagi unsaon nga magkahiusa sa 
atong pagtuo, bisan pa sa kultural ug politikal nga mga kalahian 
nga nagsulay sa pagbulag kanato. Mahitabo lamang kini kon atong 
tugutan ang Manluluwas nga mahimong atong giya. Siya hingpit 
nga nakasabut sa atong mga kahuyang ug makahimo sa huyang 
nga mga butang nga malig- on (tan- awa sa Ether 12:27). Siya hing-
pit nga nakasabut sa atong mga kasakit ug makatabang kanato 
nga mamaayo (tan- awa sa Alma 7:11–12). Siya hingpit nga naka-
sabut sa atong mga kalainan ug nagsaad gihapon nga kita—sama 
sa gihulagway sa Doktrina ug mga Pakigsaad 49:25—mouswag 
ug maglipay sa Zion. Magkauban. ◼
Ang mga tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.JE
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Ni Jakob R. Jones

Usa ka gabii sa Nobyembre miabut ko sa balay nga 
nakadiskubre nga ang akong mga anak miusab 
sa ilang kwarto ngadto sa usa ka kahibulongan 

nga lugar [wonderland] sa Pasko. Mga Christmas tree, 
nagkidlap- kidlap nga garland, mga higot sa mga suga, 
ug papel nga mga snowflake ang miadorno sa mga suok, 
mga frame sa higdaanan, mga bongbong, ug kisame. 
Usa ka hinimo nga halinganan nga kompleto sa mga 
troso, mga suga, ug mga medyas ang mikompleto sa 
talan- awon. Kana nga talagsaon nga talan- awon sa Pasko 
nakapainit sa among panimalay ug mga kasingkasing.

Lain sa akong paboritong mga talan- awon sa Pasko 
mao ang gihulagway ni propeta Nephi. Ang amahan ni 
Nephi, si Lehi, mipaambit og usa ka damgo diin naka-
kita siya og usa ka matahum nga kahoy kansang bunga 
mipuno sa iyang kalag og hingpit nga kalipay (tan- awa 
sa 1 Nephi 8:12). Si Nephi nagtinguha nga siya usab 
makakita unta sa kahoy nga gihulagway sa iyang ama-
han. Agig tubag sa pag- ampo, si Nephi gipakita og usa 
ka panan- awon. Ang asoy ni Nephi niana nga kasinatian 
mao ang, alang kanako, usa ka matahum nga istorya sa 
Pasko. Siya misulat:

“Ug nahinabo human ako makakita sa kahoy, ako mi-
ingon ngadto sa Espiritu: Ako nakakita sa imong gipakita 
ngari kanako nga kahoy nga bililhon labaw sa tanan.

“Ug siya miingon ngari kanako: Unsa ang imong 
gitinguha?

“Ug ako miingon ngadto kaniya: Aron masayud sa 
kahulugan niana . . .

“. . . Ug ako nakakita sa dakbayan sa Nazaret; ug diha 
sa dakbayan sa Nazaret ako nakakita sa usa ka birhen. . . .

“. . . Ug siya miingon ngari kanako: Tan- awa, ang bir-
hen nga imong nakita mao ang inahan sa Anak sa Dios, 
sumala sa kahimtang sa unod.

Dawata ang Gasa
Ang pagtuon sa pulong sa Dios, 

pagserbisyo, paghinulsol, ug pag- adto sa 
templo makatabang kanato nga mobati 

sa gugma sa Dios niini nga Pasko.

“. . . Ug ako mitan- aw ug nakakita sa birhen pag- usab, 
nagkugos og bata diha sa iyang mga bukton.

“Ug ang anghel miingon ngari kanako: Tan- awa ang 
Kordero sa Dios, oo, gani, ang Anak sa Amahan sa 
Kahangturan!” (1 Nephi 11:9–11, 13, 18, 20–21).

Nagtuo ko nga kini importante nga sa dihang si Nephi 
mihangyo nga masayud sa kahulugan sa kahoy, gipaki-
ta siya sa unang Pasko. Ang Espiritu nangutana dayon 
kon si Nephi nakasabut sa kahulugan sa kahoy. Si Nephi 
mihatag niining dinasig nga tubag:

“Oo, mao kini ang gugma sa Dios, nga makatag sa 
tibuok kalibutan diha sa mga kasingkasing sa mga anak 
sa mga katawhan; busa, mao kini ang labing madanihon 
sa tanan nga mga butang.”

Ang Espiritu midugang, “Oo, ug ang labing hingpit 
nga kalipay ngadto sa kalag” (1 Nephi 11:22–23).

Pinaagi niini nga kasinatian, si Nephi nakakat- on nga 
ang butang nga labing madanihon ug makalipay sa atong 
mga kalag mao ang pagbati sa gugma sa Dios pinaagi sa 
Iyang Anak, si Jesukristo. Kana mao ang tinuod nga gasa 
sa Pasko. Apan, daghan kanato ang nanglimbasog sa pag-
bati sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi—bisan atol ni-
ining panahon sa pagsaulog. Ang mosunod mao ang upat 
ka sugyot sa mga butang nga atong mabuhat aron mada-
wat ang gasa sa gugma sa Dios niining panahon sa Pasko.

1. Pagtuon sa Pulong sa Dios
Pagsugod o pagbag- o og regular nga pagtuon sa 

kasulatan ug sa mga pulong sa buhing mga propeta. 
Diha sa panan- awon ni Lehi, siya nakakita og “usa ka 
gunitanan nga puthaw” (1 Nephi 8:19) nga nagpaingon 
ngadto sa kahoy. Kadtong kinsa nakasinati sa gugma sa 
Dios migunit sa gunitanan, kanunay migunit niini, ug 
mipadayon paingon sa unahan hangtud sila mikaon sa 
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bunga sa kahoy (tan- awa sa 1 Nephi 8:30). Si Nephi nakakat- on nga 
kini nga gunitanan nagrepresentar sa pulong sa Dios (tan- awa sa 
1 Nephi 11:25).

Makadapit kita sa Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi sa pagtuon 
sa Iyang mga pulong. Ang atong pasalig dili kinahanglan nga dako 
kaayo. Kon ang mga higala mangutana kon unsa ka dugay sila kina-
hanglan magtuon sa mga kasulatan, kanunay kong motubag, “Pagbasa 
hangtud nga mabati ninyo ang Espiritu; dayon tingali mabati ninyo 
nga magpadayon.” Dili ang gidaghanon sa mga minuto, mga bersikulo, 
o mga kapitulo nga atong basahon ang importante. Ang mas impor-
tante mao ang kasinatian nga atong gitinguha nga mabatonan uban 
sa Espiritu samtang kita magtuon. Ang Ginoo mopanalangin kanato 
sa matag ginagmayng paningkamot nga atong himoon.

Ang pagtuon sa Dali, Sunod Kanako alang sa Disyembre naglakip 
sa basahon ni Moroni ug sa usa ka espesyal nga kapitulo nga giulo-
han og “Pasko.” Unsa ang mas maayong oportunidad sa pagsubsob sa 
atong kaugalingon sa mga kasulatan kay sa pagtuon sa mga pag- ampo 
sa sakramento ug sa mga pulong sa mga propeta sama ni Moroni sam-
tang sila maghatag og gamhanan, personal nga pagsaksi ni Jesukristo?

Mahimo usab natong tun- an ang mga 
pulong sa buhing mga propeta pinaagi sa 
pagbasa sa kinatibuk-ang komperensya nga 
isyu sa Liahona o pinaagi sa pagpaminaw 
sa ilang mga pakigpulong diha sa Gospel 
Library. Sama sa gunitanan nga puthaw sa 
damgo ni Lehi, ang atong gibag- o nga pagtu-
on sa mga pulong ni Kristo makagiya kanato 
sa pagsinati sa gugma sa Dios niini nga Pasko.

2. Pagserbisyo
Tingali ang labing gihandum nga Pasko sa 

akong pagkabatan- on mao ang tuig nga ang 
among pamilya miapil uban sa mga iyaan, 
mga uyoan, ug mga ig- agaw sa paghatag og 
sinina, pagkaon, mga dulaan, mga antiyohos, 
ug mga gamit sa panimalay [appliances] ngad-
to sa usa ka lokal nga pamilya nga nangina-
hanglan. Dili gayud ko makalimot nga apil ko 
sa dakong grupo sa mga tawo nga midala sa 
Pasko sa ilang panimalay. Kana nga pagbati 
mipadayon og dugay human milabay ang 
Pasko ug ang mapasalamaton nga mga pag-
pahayag sa inahan ug sa iyang upat ka anak 
nagpabilin sa akong panumduman. Ang pag-
serbisyo sa kana nga pamilya mitugot sa gug-
ma sa Dios nga “makatag sa tibuok” (1 Nephi 
11:22) nakong kasingkasing.

Ang atong pagserbisyo sa uban dili kina-
hanglan nga dako o komplikado. Samtang nag-
serbisyo isip usa ka bishop, akong nakat- unan 
nga adunay daghan sa atong mga ward ug 
mga komunidad kinsa, sa bisan unsang adlaw, 
mobati nga nag- inusara, nabalaka, o nabug- 
atan. Ang usa ka tawag sa telepono, manggi-
hunahunaon nga mensahe sa text, mabination 
nga sulat, linuto sa balay nga pagkaon, makig- 
uban sa paglakaw- lakaw sa kasilinganan, o ang 
usa ka tanyag sa pagtabang sa mga anak sa usa 
ka tawo mahimong usa ka pinadala sa langit 
nga milagro ug tubag sa pag- ampo.

Kon kita mangutana sa atong Langitnong 
Amahan, “Aduna bay usa ka tawo nga akong 
matabangan karon?” mahimong adunay usa 
ka ngalan o nawong nga mosantup sa atong 
hunahuna, ug ang mga pag- aghat sa Espiritu 
Santo makatabang kanato nga makasabut kon 
sa unsang paagi kita makapanalangin niana nga 
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tawo. Samtang kita molihok niadto nga mga 
pag- aghat, masinati nato ang pipila ka bahin sa 
gugma sa Dios alang kanila ug alang kanato.

Ang “Dan- agi ang Kalibutan” nga inisyatibo 
sa Simbahan nagsugyot og yanong mga buhat 
sa serbisyo sa pagtabang sa uban nga mobati 
sa gugma sa Dios. Kon ang Espiritu moag-
hat kaninyo sa pagdawat sa gasa sa gugma 
sa Dios diha sa inyong kinabuhi pinaagi sa 
pagserbisyo karong Pasko, ang Dan- agi ang 
Kalibutan makatabang kaninyo sa pagsugod 
(bisitaha ang ComeuntoChrist .org).

3. Maghinulsol
Ang ikatulo nga pagdapit mao ang pagda-

wat sa gasa sa Manluluwas nga paghinulsol. Si 
Elder Lynn G. Robbins sa Seventy mitudlo: “Ang 
paghinulsol anaa kanunay nga gasa sa Dios 
ug makahimo nato sa pag- agi gikan sa kapak-
yasan ngadto sa kapakyasan nga dili mawala 
ang bisan unsa nga kadasig. Ang paghinulsol 
dili Iyang alternatibo nga plano sa higayon nga 
kita mapakyas. Ang paghinulsol mao ang Iyang 
plano, nakahibalo nga kita makasala.” 1

Kini nga kinabuhi lisud. Samtang maning-
kamot kita paingon sa atong tumong sa kina-
buhing dayon, kitang tanan magkulang ug 
magkinahanglan sa matubsanong gahum sa 
Pag- ula ni Jesukristo. Usa sa mga rason nga 
ang Manluluwas andam nga mipili sa pagsi-
nati sa silot sa atong mga sala kay aron Siya 
makatanyag kanato sa gasa sa paghinulsol. 
Miantus na Siya alang sa atong mga sala. 
Ang nahabilin mao ang atong pagpili kon 
modawat ba kita sa Iyang pagdapit:

“Busa, kinsa kadto nga maghinulsol ug 
maduol ngari kanako ingon sa usa ka gamay 
nga bata, kaniya Ako modawat, kay ingon 
niana ang gingharian sa Dios. Tan- awa, 
kay ingon niana Ako motugyan sa akong 
kinabuhi, ug modawat niini pag- usab; busa 
paghinulsol, ug duol ngari kanako kamo 
nga mga lumulupyo sa yuta, ug maluwas” 
(3 Nephi 9:22).

Nagtuo ko nga kitang tanan nagdala og 
pipila ka palas- anon sa sala, dako o gamay, 
nga ang Espiritu nag- aghat kanato sa pag-
diskarga. Makatabang ang atong mga bishop 

ug mga presidente sa stake. Ang Manluluwas adunay mabination ug 
mapasayloon nga kinaiya, ug Siya nagpaambit sa susama nga mga 
pagbati sa Iyang mga sulugoon. Sila nahigugma kanato ug makata-
bang kanato nga mamaayo pinaagi sa Pag- ula sa Manluluwas. Kita sa 
matag usa makadawat sa tanyag sa Manluluwas nga moduol ngadto 
Kaniya ug hingpit nga mamaayo karong Pasko.

4. Bisita sa Balay sa Ginoo
Pipila sa mga higayon diin gibati nako ang gugma sa Dios sa hila-

bihan mao ang diha sa Iyang balaang mga templo. Didto, ang akong 
pinalanggang asawa ug ako nasilyo sa usag usa alang sa karon ug sa 
kahangturan. Miadto ko didto nga nagtinguha og giya alang sa mga 
desisyon ug sa pagpangita og kalinaw atol sa mga panahon sa kaug-
tas. Sulod sa templo, ang langit daw mas duol, ug ang pagpadayag 
ingon og mas dali nga moabut.

Kabahin sa mga ordinansa sa Melchizedek nga Pagkapari, nga nag-
lakip sa mga ordinansa sa templo, ang Ginoo miingon, “Diha sa mga 
ordinansa niana, ang gahum sa pagka- diosnon gipakita” (Doktrina ug 
mga Pakigsaad 84:20).

Samtang moapil kita sa mga ordinansa sa templo, kita mahimong 
makaila sa Dios, ug ang kalinaw ug gahum sa usa ka diosnon nga 
kinabuhi mapakita sa atong mga kinabuhi.

Si Presidente Thomas S. Monson (1927–2018) misaad, “Kon motam-
bong kita sa templo, dunay moabut nato nga matang sa pagkaespiritu-
hanon ug pagbati sa kalinaw nga molabaw pa sa bisan unsang pagbati 
nga moabut sa kasingkasing sa tawo.” 2

Kon taudtaod na sukad nga kamo mibati og kalinaw, unsa kaha 
kon tugotan kining panahon sa Pasko sa pagtimaan sa sinugdanan sa 
nabag-ong pasalig nga motambong sa templo kon kini moabli na pag 
usab? Kon kamo wala pa makadawat sa inyong kaugalingong pagtu-
ga, ang inyong ward o mga lider sa branch makatabang kaninyo sa 
pagpangandam. Kita usab makabati sa gugma sa Dios samtang kita 
mangita ug mosumiter og mga ngalan aron ang atong katigulangan 
makadawat sa mga panalangin sa templo.

Ang Tinuod nga Gasa
Ang pulong sa Dios, kinasingkasing nga pagserbisyo, paghinul-

sol, ug pag- apil sa mga ordinansa sa templo mao ang tanan nga mga 
oportunidad sa pagdawat sa tinuod nga gasa sa Pasko. Ang Apostol 
Juan misulat, “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod 
niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak” ( Juan 3:16). Niini nga 
Pasko, nag- ampo ko nga ang matag usa kanato magiyahan pinaagi sa 
Espiritu sa pagpili niadtong mga butang nga makatabang kanato nga 
makasinati sa talagsaon nga gasa sa gugma sa Dios pinaagi sa Iyang 
Anak, si Jesukristo. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Lynn G. Robbins, “Kon Dili Kapitoan Ka Pito,” Liahona, Mayo 2018, 22.
 2. Thomas S. Monson, “Ang mga Panalangin sa Templo,” Liahona, Mayo 2015, 91–92.
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Kauban sa mga walay pinuy- anan 
diha sa kadalanan ug sa mga 

bakwit nga nangatulog diha sa parke 
sa Paris, France, ang panginahanglan 
sa tabang anaa makita sa among mga 
mata sa matag adlaw, bisan atol sa 
panahon sa Pasko. Duha ka nga mga 
higala ug ako mihukom sa pagporma 
og usa ka grupo sa komunidad nga 
gitawag og Solidarity to Act Together 
[Kahiusahan sa Paglihok og Dungan] 
aron sa pagtabang kon asa kami 
makahimo.

Duyog sa suporta sa daghang mga 
bulontaryo sa tibuok komunidad 
ingon man usab sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw gikan sa tulo ka 
mga stake sa Paris, among giorgani-
sar ang mga kalihokan nga Dan- agi 

Pagdan- ag sa Kalibutan  
didto sa Paris
Georgette Lalaus, Île de France, France

ang Kalibutan aron sa pagtabang sa 
among mga kaigsoonan nga anaa sa 
panginahanglan.

Sulod sa nagsunod nga tulo ka 
tuig, mipahigayon kami og tapos sa 
tuig nga Dan- agi ang Kalibutan nga 
kalihokan diin ang mga artist, mga 
boluntaryo, ug mga bisita gikan sa 
nagkadaiyang mga simbahan ug 
mga organisasyon sa Paris miabut sa 
pagpasundayag ug pagdonar og mga 
kasangkapan ngadto sa nanginahang-
lan. Mikabat og mga bulan sa pagpa-
ngandam, apan ang mga boluntaryo 
ug mga tigpasundayag nakasinati og 
ingon kadako nga kalipay sa pag- apil 
diha sa kalihokan. Walay usa kanila 
nga gustong mosipyat niini. Alang 
sa among ikatulong kalihokan sa 

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

Dan- agi ang Kalibutan, 82 ka parti-
sipante ang miabut bisan pa man og 
dunay strike sa transportasyon!

Sa wala pa ang kalihokan, mian-
dam kami ug mipundok sa mga 
backpack nga puno sa mga pro-
duktong panglimpyo sa lawas aron 
ipang- apud- apod sa mga bakwit ug 
walay pinuy- anan sa Paris. Mipundok 
usab kami og mga habol, mga hapin 
sa higdaanan, mga unlan, mga gamit 
sa sports, mga tsinelas pangkaligo, ug 
gani bisikleta, nga ipanghatag ngadto 
sa mga bakwit.

Sa miaging tuig mipahigayon usab 
kami og usa ka pasundayag sa fashi-
on atol sa kalihokan. Usa ka 22 anyos 
nga stylist kinsa miapil miingon nga 
ang suporta nga iyang nadawat naka-
hatag kaniya og kalig- on sa pagtuo sa 
iyang mga abilidad. Samtang nakig-
sulti siya nako, napahinumduman ko 
nga ang tanan nagkinahanglan nga 
mobati nga gikinahanglan ug nga ang 
tanan kanato anaa sa panginahanglan 
sa ubang mga paagi.

Naglantaw mi sa sunod tuig. Nag-
laum pa gani mi og mas daghan pang 
mga partisipante ug mga kalihokan. 
Ang uban gitanyagan og mga budiga 
ug mga van nga refrigerated aron 
matabangan kami uban sa mga ahen-
siya sa komunidad ug makig- alayon 
sa usa ka dakong internasyonal nga 
kompanya sa pagkaon [catering] aron 
sa paghatag og balanse nga mga pag-
kaon alang niadtong nanginahanglan. 
Nag- organisar usab kami og usa ka 
paagi sa paghatag og libre nga mga 
leksyon sa French alang niadtong 
nagkat- on og French isip ikaduha 
nga pinulongan.

Akong nasuta ang pagserbisyo og 
halangdon nga kawsa makahatag og 
dili matukib nga kalipay. Ang ginag-
mayng mga lihok makapalig- on sa 
mga indibidwal sa talagsaong mga 
paagi. Ang mga pahiyom ug pasalamat 
nga among nadawat nakadasig namo 
sa paghimo og mas daghan pa. ◼

Akong nasuta nga ang pagserbisyo nakahatag og dili mahulagway 
nga kalipay ug nga ang gamay nga mga buhat makapalig- on sa mga 
indibidwal sa dalaygon nga mga pamaagi.
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Upat og tunga ka tuig ko nga nag-
silbi sulod sa federal nga bilang-

goan tungod sa kasong pangilad sa 
real estate. Kadaghanan sa mga baba-
ye didto hilum ra ug matinahuron. 
Dayon 10 ka mga babaye mibalhin 
ngadto sa atbang gikan sa akong silda.

Magtukaw sila sa lawom nang gabii 
nga magkinataw- anay ug nagpaminaw 
og saba nga musika. Ingon og wala 
silay pagpakabana kon unsa ka apek-
tado ang uban sa ilang pamatasan. 
Ang akong mga kauban sa kwarto 
mihangyo nako sa pagpakigsulti kani-
la, apan ang panag- istoryahanay sama 
niini sa kasagaran dili mosangput og 
maayo sulod sa bilanggoan. Hinoon 
nag- ampo ko alang niining mga baba-
ye aron mausab ang ilang batasan ug 
alang sa kalinaw nga mahiuli, apan 
misamot man hinoon.

Usa ka gabii samtang nag- ampo, 
nakaamgo ko nga wala diay ko 
naningkamot nga maila- ila ang akong 
mga silingan. Miadto ko sa ilang silda 
pagkasunod adlaw ug nakig- istorya 
nila. Gipakita nila ang mga litrato sa 
ilang mga pamilya ug mga minahal. 
Nangayo sila og pasaylo tungod sa 
ilang kasaba. Sukad adto, mokamay 
na sila sa ilang mga kamot ug ingon 
og malipay kon makita ko nila.

Pipila ka mga semana sa wala pa 
ang Pasko, midapit sila nako sa pag-
panihapon uban kanila sa Bisperas 

sa Pasko. Nagplano usab kami sa 
pagpaambit sa usag usa og espiritu-
hanong mga kasinatian nga among 
naangkon. Pagka- bisperas sa Pasko, 
nagpundok mi ug nagbitay og pipila 
ka mga dekorasyon nga papel. Wala 
mi Christmas tree, apan kaming tanan 
mibati og usa ka malinawon nga 
diwa. Human sa among yano nga 
panihapon sa isdang barilis ug mga 
tsi- tsirya nga patatas, mipaambit kami 
sa among mga kasinatian. Lain- lain 
ang among mga relihiyon ug ang 
matag usa sa among mga istorya lahi, 
apan ang among mga kasingkasing 
nagkakonektar, ug ang Espiritu anaa.

Misulti si April kanamo nga ang 
iyang inahan namatay sa paghinubra 
sa drugas sa dihang 14 pa si April. 
Nagpuyo si April sa kadalanan ug 
nakabaton og anak nga iyang gipa-
sagop sa pag- edad niya og 15. Nan-
limbasug siya sa iyang kaugalingong 
pagkaadik sa drugas, misugod siya sa 
pagpamaligya og drugas, ug sa kadu-
gayan napriso.

“Usa ka adlaw naghunahuna ko 
kon nganong nabuhi pa man ko,” 

Ang Gahum sa Pag- ampo  
diha sa Bilanggoan
Portia Louder, Utah, USA
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miingon si April. “Wala ra man untay 
kalainan kon namatay pa ko. Walay 
nasayud nga napriso ko. Wala man 
gani makahibalo kon nawala na ko.” 
Nag- ampo dayon siya ug nangutana 
sa Dios kon nakaila ba Siya kinsa siya.

Sa pagkasunod semana, usa ka 
magtatambag diha sa prisohan mitu-
nol niya og usa ka sulat gikan sa usa 
ka babaye nga iyang gipasagop.

“Ang Dios nangita gyud nimo,” 
miingon ang magtatambag.

“Nagsulat ko sa akong anak nga 
babaye karon, ug siya nakabisita nako 
sa makausa,” miingon si April. “Wala 
koy dakong nahibaloan sa relihiyon, 
apan nakahibalo ko nga ang Dios 
nagpakabana nako tungod kay Siya 
mitubag sa akong mga pag- ampo.”

Human mipaambit si April sa iyang 
istorya, hilom kaayo ming tanan nga 
nagluha ang among mga mata.

Sa akong panahon didto sa pri-
sohan, akong gibubo ang akong 
kinasingkasing sa pag- ampo nga nag-
hangyo sa atong Amahan sa Langit sa 
pagbantay ug pagpanalipod sa akong 
pamilya. Apan sa dihang nag- ampo 
ko alang sa akong mga silingan diha 
sa bilanggoan, nagsugod ko sa pag- 
ila sa ilang balaanong potensyal ug 
nabati ang mas hingpit nga gugma ug 
kalooy sa atong Manluluwas.

Kadto nga Bisperas sa Pasko sulod 
sa prisohan maanindot. ◼

Kanunay nakong hinumduman kining Bisperas sa Pasko.
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Mga Regalo sa  
Pasko o Ikapulo?
Anna Williams, Alabama, USA ikapulo. Walay usa nga nahibalo nga 

nagkulang ko og $503, apan adunay 
wala magpaila nga tawo ang mipada-
la nako og lima ka tag $100 diha sa 
koreyo.

Mao kadto ang sinugdanan sa 
akong pag- usab. Miusab kini nako 
sa espirituhanong paagi. Nakaamgo 
ko nga ang Dios nahigugma kanako, 
ug nga Siya nagpakabana kanako, ug 
nga Siya gusto nga magmalampuson 
ko. Sukad niadtong puntoha, miba-
yad na ko sa akong ikapulo. Apan 
dili kadto kanunayng sayon.

Usa ka Pasko sa daghang kautigan 
na ang milabay, ang akong kinama-
gulangang anak nga babaye naka-
hinumdom nga nakadungog nako 
nga nagsulti nga dili ko makahimo sa 
pagbayad og ikapulo ug mamalit og 
mga gasa sa Pasko alang kaniya ug sa 
iyang mga igsoon.

“Nasayud mi nga wala mi makuha 
bisan unsang butang, apan sige lang,” 
ang akong anak misulti nako sa wala 
madugay. “Mihukom kami nga gus-
to namo nga mobayad ka sa imong 
ikapulo.”

Sama sa naandan, ang Ginoo 
mihatag, ug sila aduna gayuy mga 
gasa sa Pasko.

Alang sa usa ka nag- inusara nga 
inahan nga makasuporta sa iyang 
mga anak ug mobayad sa ikapulo 
usa ka dakong butang. Sukad nga 
mihukom ko sa pagbayad sa ikapulo, 
napanalanginan ko. Dili ako aduna-
han, apan ang Ginoo makahimo og 
paagi alang kanako.

Napanalanginan ko sa laing paagi 
usab. Ang maayong mga ehemplo 
sa mga miyembro sa Simbahan ug 
pamilya nakatabang sa akong mga 
anak ug nako nga magpabilin nga 
aktibo sa Simbahan. Ako silang 
gisultihan nga ang tanang kabahin 
sa panalangin nga gisaad sa Ginoo—
nga ang mga tamboanan sa langit 
maabli alang kanamo. ◼
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Nangita ko og usa ka simbahan hangtud nga gipaila- ila ko sa sister nga mga 
misyonaryo ngadto sa Ang Simbahan ni Jesukirsto sa mga Santos sa Ula-

hing mga Adlaw. Nabunyagan ug nakumpirma ko paglabay sa usa ug tunga 
sa bulan. Usa sa mga butang nga ang mga misyonaryo mitudlo nako mao ang 
baruganan sa ikapulo.

“Madawat nimo ang mga panalangin kon mobayad ka sa ikapulo,” misulti 
sila kanako.

Nag- inusara ko nga ginikanan. Hapit dili igo ang akong kwarta ipalit og 
pagkaon ug sa akong mga balayranan. Kasagaran dakong butang ang pagba-
yad og ikapulo o pagpalit og pagkaon, pagbayad sa akong mga balayranan, o 
pagbayad sa sakyanan.

Sulod sa katuigan, miagi ko og panahon nga naningkamot sa pagbayad og 
ikapulo. Sa katapusan, ako miingon, “Kon nagtuo ka nga tinuod ang ebanghel-
yo, nan kinahanglan aduna kay buhaton niana. Sa higayon nga makabuhat na 
ka sa butang, ang Dios mopanalangin kanimo.”

Nakautang ko og $500 sa ikapulo, apan nagkinahanglan usab ko og $503 
para ibayad sa pipila ka balayranan. Dili nako makita kon unsaon nga masul-
bad kini, apan miingon ko, “sulayan lang gyud nako.” Mibayad ko sa akong 

Mituo ko nga ang ebanghelyo tinuod, apan makahimo kaha ko 
sa pagbayad sa ikapulo?



B isperas kadto sa Pasko. Bag- ohay 
lang kaming nakadawat sa among 

bag- ong mga pajama, usa ka tradis-
yon sa among pamilya. Ang mga 
bata mopatukar og musika sa Pasko 
ug ang tanan magsayaw. Walay usa 
nga saputon; ang tanan malipayon, 
mapahiyomon, ug naglingaw- lingaw. 
Pagkasayud nga ako hapit na manga-
nak, naghunahuna ko unsa ka dako 
akong gugma sa among pamilya, 
kabahin sa akong paghinam- hinam 
nga makaangkon og dugang anak 
nga tali- abut.

Dayon mibati ko og klaro nga 
impresyon. Ang Espiritu mihung-
hong kanako nga usa sa among 
sakop sa pamilya dili makauban 
namo sunod tuig.

Wala madugay nianang gabhiona, 
samtang ang akong bana, si Tim, ug 
ako namutang sa mga regalo ubos sa 

Usa ka Tawo ang  
Mawala Sunod Tuig
Rebecca Clarkson, California, USA
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nga paghiling [checkup] sa dili pa 
manganak. Ang mga doktor mihatag 
sa makaguol nga balita. Usa ka ultra-
sound nakompirmar nga ang bata 
namatay na duha ka semana sa wala 
pa ang pagbisita.

Samtang si Tim ug ako namauli, 
nangahugno, nakaamgo kami nga 
duha ka semana sa wala pang Bespi-
ras sa Pasko. Wala gyud mi masayud 
kon kanus- a ang espiritu mosulod 
sa lawas, apan si Tim ug ako miba-
ti nga ang among batang masuso 
makauban sa among pamilya, bisan 
lang sa usa ka higayon, nianang 
Bisperas sa Pasko uban sa tanan 
nga nanagsayaw ug nagmalipayon. 
Kami mibati og tumang kalipay, ug 
mibati kami nga ang batang masuso 
nahimong kabahin niini. Sa dihang 
siya mibiya kanamo, nagtuo kami 
nga siya nahimong sakop sa among 
pamilya kinsa dili na namo maka-
uban sa sunod Bisperas sa Pasko. 
Nagtuo ko nga ugma damlag among 
makita pag- usab ang among batang 
masuso. Mapasalamaton ko sa kali-
naw nga gidala ngari kanako. ◼

kahoy, misulti siya kanako nga miba-
ti siya og impresyon na sa sayo pa 
nianang gabhiuna nga usa sa among 
sakop sa pamilya dili namo maka-
uban sunod gabii sa Pasko. Gisultihan 
nako si Tim nga nadawat nako ang 
samang impresyon.

Sa wala pa kami mobiya sa usa 
ka liwas sa Pasko nga biyahi aron sa 
pagbisita sa pamilya nga tua sa gawas 
sa estado, nakig- istorya si Tim sa mga 
bata mahitungod sa siguridad sam-
tang magbyahe kami. Nabalaka mi sa 
hunahuna nga mawad- an og usa ka 
sakop sa pamilya sa among pagbya-
he, apan kami mibati og kasiguroan 
nga ang tanan maayo ra. Mibyahe 
kami, nakaangkon og talagsaong pag-

bisita sa mga sakop sa pamilya, 
ug luwas nga nakapamauli.

Sa wala madugay panahon 
na alang sa akong regular 

Sa Bisperas sa Pasko, naghunahuna ko kon unsa ka dako ang akong 
paghigugma sa among pamilya. Dayon mibati ko og klaro nga impresyon.
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Unsa ang atong makat- unan 
gikan sa Basahon ni Moroni?

S i Moroni nagpuyo sa 
gubot nga panahon. 
Nakasaksi siya sa 

katapusang kalaglagan sa 
mga Nephite, ang iyang 
amahan namatay sa gubat 
(tan- awa sa Mormon 8:3), 
ug ang mga Nephite kin-
sa midumili sa paglimud 
ni Jesukristo gipamatay 
(tan- awa sa Moroni 1:2). 
Si Moroni usab dili “maka-
limud kang Kristo” (Moroni 
1:3). Milayas siya alang sa 
kasiguroan ug nagpaka-
buhi sa pagtago sulod sa 
daghang katuigan.

Moroni 1–6
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(NOBYEMBRE 30–DISYEMBRE 6)

“Ako mosulat og dugang pa 
nga mga butang” (Moroni 1:4)

Atol niining panahona, nag-
tuo si Moroni nga nahuman na 
ang iyang pagsulat sa mga palid, 
apan kabubut- on kadto sa Ginoo 
nga siya “mosulat og dugang 
nga pipila ka mga butang, nga 
tingali sila mahimo nga bililhon 
ngadto sa akong mga kaigso-
onan . . . sa uban nga umaabut 
nga adlaw”(Moroni 1:4).

Unsa may iyang gisulat?
Gidugang ni Moroni ang kapitulo 8 ug 9 sa 

basahon ni Mormon, naglakip sa iyang giminu-
bo sa basahon ni Ether, ug gidugang sa iyang 
kaugalingon nga basahon (ang basahon ni 
Moroni) ngadto sa mga palid ni Mormon.

Ang sinulat ni Moroni naglangkob og 
daghang mga butang nga bililhon alang 
kanato. Misulat siya mahitungod sa buhat sa 
Simbahan (tan- awa sa Moroni 1–6), naglakip 
sa mga pagtulun- an gikan sa iyang amahan, si 
Mormon (tan- awa sa Moroni 7–9), ug mirekord 
sa iyang katapusang pagpamatuod (tan- awa 
sa Moroni 10).

Nganong misulat siya niini?
Nasayud sa balaang mga katuyoan sa 

Basahon ni Mormon, si Moroni mabinantayon 
gayud sa pagpili unsay iyang gisulat. Human 
og basa sa basahon ni Moroni, ikonsiderar 
ang pagpangutana nganong gipili ni Moroni 
sa pagrekord sa unsay iyang gibuhat. Unsa 
ang iyang gibati nga importante kaayo? Sa 
unsang paagi ang katapusang pagpamatuod 
ni Moroni nakaimpluwensya sa inyong mga 
pagbati mahitungod sa Basahon ni Mormon?



“Unsa kana nga kamo molaum?”  
(Moroni 7:41)Moroni 7–9
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(DISYEMBRE 7–13)

“Kamo magbaton  
og paglaum  

pinaagi sa pag- ula  
ni Kristo  

ug sa gahum sa iyang 
pagkabanhaw, aron mabanhaw 
ngadto sa kinabuhi nga dayon”  

(Moroni 7:41).
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Ang espirituhanong 
mga gasa gihatag 
sa Dios pinaagi sa 

Espiritu Santo alang sa 
atong kaayohan (tan- awa 
sa Moroni 10:8). Matag usa 
kanato gipanalanginan og 
espirituhanong mga gasa 
gikan sa Dios, ug adunay 
daghan nga mga gasa nga 
atong madawat.

Pipila sa espirituhanong 
mga gasa giila diha sa mga  
kasulatan (tan- awa sa 
Moroni 10:9–16; Doktrina 
ug mga Pakigsaad 46: 
13–25); daghan ang 
wala. Sa unsang paagi 
nga kamo makaila ug 
makapalambo sa espi-
rituhanong mga gasa 
nga gihatag sa Dios 
kaninyo? Sa unsang 
paagi nga kamo maka-
palambo og ubang mga 
gasa? Aniay pipila ka 
ideya nga makatabang 
kaninyo:

Unsaon nako nga makatinguha 
og espirituhanong mga gasa?

Paglihok
Ang pagkat- on mahitungod sa espirituhanong 

mga gasa makatabang, apan kinahanglan ninyo 
nga gamiton kana nga kahibalo. Kon magpakita 
kamo og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, 
maghinulsol, ug motuman sa inyong mga pakigsa-
ad, kamo mahimong angayan nga makadawat og 
espirituhanong mga gasa. Usab, pangita og mga 
sitwasyon diin magamit ninyo ang inyong espiritu-
hanong mga gasa. Hinumdumi nga kini nga mga 
gasa dili lang makabenepisyo kaninyo, apan sila 
usab makabenepisyo sa uban (tan- awa sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad 46:26). Sa unsang paagi nga 
magamit ninyo ang inyong espirituhanong mga 
gasa aron sa pagtabang sa uban?

Moroni 10
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(DISYEMBRE 14–20)

Pangutana
Pag- ampo ug pangutana sa Dios kon unsa nga 

espirituhanong mga gasa ang Iyang gipanalangin 
kaninyo o unsa nga gasa ang kinahanglan ninyong 
paningkamutan sa pagpalambo. Motabang Siya 
kaninyo. Ang inyong patriyarkal nga panalangin 
tingali usab makapadayag sa inyong espirituha-
nong mga gasa. Kon wala pa kamo makadawat sa 
inyong patriyarkal nga panalangin, ikonsiderar ang 
pagpakig- istorya sa inyong bishop o branch presi-
dent mahitungod sa pagdawat og usa.

Pagtuon
Ang espirituhanong mga gasa nagkinahang-

lan og paningkamot aron makadawat niini. 
Samtang naningkamot alang sa usa ka piho 
nga gasa, ikonsiderar ang pagkat- on og dugang 
mahitungod niini gikan sa mga kasulatan, sa 
inyong patriyarkal nga panalangin, o sa mga 
pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya. 
Makapangutana usab kamo sa uban mahitu-
ngod sa ilang mga kasinatian.
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Unsa ang gitudlo kanato sa mga 
propeta sa Basahon ni Mormon 

mahitungod sa Pasko?

Samtang basahon 
ninyo ang mosunod 
nga mga kasulatan, 

unsa ang gitudlo kanato sa 
matag propeta mahitungod 
sa pagkahimugso sa 
Manluluwas? Ikonsiderar 
ang pagrekord sa inyong 
mga hunahuna o ipaambit 
kini ngadto sa inyong 
pamilya.

Pasko
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(DISYEMBRE 21–27)

Nephi  
(mga 600 BC)

“Ako nakakita sa 
usa ka birhen . . . 
nagkugos og bata 
diha sa iyang mga 
bukton. “Ug ang 
anghel miingon 
ngari kanako: Tan- 
awa ang Kordero sa 
Dios, oo, gani ang 
Anak sa Amahan 
sa Kahangturan!” 
(tan- awa sa 1 Nephi 
11:13–33).

Alma nga 
Batan- on  
(mga 83 BC)

“Siya matawo 
kang Maria, . . . 
gani ang Anak sa 
Dios” (tan- awa sa 
Alma 7:7–13).

Samuel ang 
Lamanite  
(mga 6 BC)

“Lima pa ka 
tuig ang moabut, 
ug tan- awa, unya 
moabut ang Anak 
sa Dios” (tan- awa sa 
Helaman 14:1–13).

Abinadi  
(mga 148 BC)

“Tanan nga mga 
propeta . . . sukad 
ang kalibutan 
nagsugod—. . . sila 
wala ba mag- ingon 
nga ang Dios sa 
iyang kaugalingon 
kinahanglan 
manaog taliwala 
sa mga katawhan 
. . . ?” (tan- awa sa 
Mosiah 13:33–35).

Nephi, anak ni 
Helaman (mga AD 1)

“Ang tingog sa Ginoo 
miabut nganha kaniya, 
nag- ingon: . . . pagka-
ugma moabut Ako diha 
sa kalibutan”(tan- awa 
sa 3 Nephi 1:4–22).

Haring Benjamin  
(mga 124 BC)

“Ang Ginoo . . . 
manaog . . . aron 
moipon sa mga 
katawhan, . . . ug 
siya pagatawgon 
og Jesukristo, ang 
Anak sa Dios, . . . 
ug ang iyang inahan 
pagatawgon og 
Maria” (tan- awa sa 
Mosiah 3:5–11).
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MGA PAGHULAGWAY PINAAGI NI JOSIE PORTILLO

ka mga Paagi 
sa Pagsugod 
og Panag- 
istoryahanay

 Unsay imong 
hunahuna niadtong 
mga pakigpulong 
sa kinatibuk- ang 
komperensya nga 
atong gitan- aw?

Kon ang imong 
anak nagsinati 
og lisud nga 
panahon

Samtang dungan 
nga mangaon o 
sa tingkatulog

Unsaon Nako  
Pag- istorya ang Akong 
mga Anak mahitungod 

sa Ebanghelyo sa  

Inadlaw- 
adlaw 

nga mga 
Paagi?

DUGANG NGA MAKATABANG NGA 
MGA KAPANGUHAAN
•  “Minahal nga mga Ginikanan” (ang luyo 

nga hapin sa Higala)
•  “Mga Tuku, mga Gangis, ug Panahon uban 

sa mga Anak” (Hunyo 2019 Liahona)
•  “Pagpanalipod sa mga Bata” (Okt. 2019 

Liahona)
•  “Naghisgot mahitungod sa Lisud nga mga Hilisgutan” 

(Mar. 2015 Liahona)

Isip mga ginikanan, atong trabaho ang pagtudlo 
sa atong mga anak mahitungod sa ebanghelyo. 
Apan ang diskusyon sa ebanghelyo dili kinahang-
lang makalaay ug pormal! Ania ang pipila ka ideya 
sa paglakip sa mga diskusyon sa ebanghelyo sa 
inadlaw- adlaw nga kinabuhi.

7

7

 Aduna bay 
usa sa imong 
mga higala 
nga nangutana 
mahitungod sa 
relihiyoso nga 
mga butang?

ka Dili Pormal 
nga mga 
Panahon sa 
Pag- istoryahanay
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Mga Hunahuna ug mga Sugyot
•  Tudloi ang imong anak nga OK 

ra nga adunay mga pangutana 
mahitungod sa ebanghelyo. Tutal, 
pangutana kadto nga nakapaaghat 
ni Joseph Smith nga mag- ampo alang 
sa tabang, nga misangput sa Unang 
Panan- awon! Tabangi sila nga maka-
amgo nga makaugmad gihapon sila 
og pagpamatuod bisan wala mahibalo 
sa tanang tubag.

•  Isulti kon imong nabati ang 
Espiritu, panahon man kini sa home 
evening, sa simbahan, o sa matahum 
nga pagsalop sa adlaw. Makatabang 
kini kanila nga mosugod sa pag- ila 
kon sa unsang paagi ang Espiritu 
mamulong kanato. Ipasabut nga ang 
Espiritu makasulti kanato pinaagi sa 
daghang lain- laing paagi, sama sa init 
o gaan nga mga pagbati, klaro nga 
mga hunahuna, pagbati sa kalinaw, 
ug uban pa.

•  Himoa ang mga mensahe sa 
ebanghelyo nga dali ra nga 
makita. Ang imong tin- edyer tingali 
dili motan- aw og mga artikulo 
sa magasin sa Simbahan diha sa 
ilang telepono, apan tingali ilang 
paklion ang Liahona nga anaa sa 
lamesa. Tingali dili sila maminaw sa 
mga pakigpulong sa kinatibuk- ang 
komperensya sa ilang libre nga oras, 
apan tingali makakuha sila og pipila 
ka pulong gikan sa pakigpulong 
nga imong gipaminaw samtang 
nag- andam ka og panihapon.

•  Labing importante, padayon sa 
pagpaningkamot, bisan kon kini 
daw walay epekto! Ang mga kasu-
latan puno sa mga istorya mahitungod 
sa mga bata kinsa wala maminaw sa 
sinugdanan, sama ni Alma nga Batan- 
on. Salig nga usa ka adlaw ang espiritu-
hanon nga mga kamatuoran motuhop 
sa ilang mga kasingkasing. ◼

 Aduna bay bisan 
unsa sa atong gibasa 
diha sa Dali, Sunod 
Kanako bag- ohay 
lang nga gihunahuna 
gihapon nimo?

 Unsa man ang 
bag- o lang nimong 
nabasa diha sa 
mga kasulatan? 
Aduna ka bay mga 
pangutana?

 Aduna bay bisan unsang 
butang sa simbahan karon nga 
ikaw adunay pangutana?

Sa wala pa ug human sa 
mga miting o mga kalihokan 
sa Simbahan

Bisan kanus- a nga nakabantay ka 
og butang nga may kalabutan 
sa usa ka espirituhanong 
mensahe

Atol sa usa ka 
proyekto sa 
pagserbisyo o 
kon magtabang 
sa uban

Bisan kanus- a—kon 
makig- istorya ka 
nga dayag, adunay 
gugma sa imong 
kasingkasing, ug 
tinguha nga maminaw 
ug makasabut

Nagsige ko  
og hunahuna 

mahitungod niini 
nga kasulatan bag- ohay 

lang. Unsay imong 
mga hunahuna 

kabahin niini?

Samtang nagsaysay 
og mga istorya sa 
pamilya o naghisgot 
sa katigulangan

 Kumusta na man ang 
imong calling (o laing 
buluhaton sa Simbahan)? 
Unsay makatabang nimo?
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Lima ka tuig ang milabay, ang akong bana ug ako nakahukom nga mag-
sugod og channel sa YouTube, diin kami nagsugod sa matinud- anong 
pagpaambit sa paagi nga kami nagpuyo isip mga miyembro sa ang 

Simbahan ni Jesukristo. Ang among ideya mao ang paghisgut kabahin sa 
atong mga gituohan pinaagi sa among pamaagi sa kinabuhi.

Kami adunay dako nga panalangin sa pagdawat og makadasig nga men-
sahe gikan sa pipila sa among mga sumusunod nga nagsulti kanamo mahi-
tungod sa pag- adto sa simbahan sa unang higayon o gani sa pagpabunyag! 
Kini nga mga mensahe mipuno kanamo sa hilabihan nga kalipay.

Mapasalamaton kaayo kami alang sa mabungahon nga mga kasinatian 
nga gitanyag sa mga social network kanamo sa pagsangyaw sa mensahe sa 
gipahiuli nga ebanghelyo pinaagi sa pagpaambit lang sa among mga kinabu-
hi. Apan samtang ang social media makamugna og talagsaong mga kasina-
tian, makatabang kanato sa pagpalambo og makahuluganong mga relasyon, 
ug magtugot kanato sa pagpaambit sa atong pagpamatuod sa ebanghelyo, 
kini usab makahatag kanato og mga kasinatian nga makapahuyang kanato 
sa espirituhanong paagi, modala kanato sa paghukom sa uban sa dili mata-
rung nga mga paagi, ug makalimot kon si kinsa gayud kita.

Ang seksyon sa mga young adult karong bulana maghisgut niadto nga 
mga hilisgutan ug uban pa. Sayon ang pagkumpara sa atong kaugalingon o 
sa atong mga kinabuhi sa unsay atong makita diha sa social media, apan kita 
makakat- on sa paggamit sa social media sa paghimo og positibo nga kahim-
tang diin kita makapugong sa paghukom sa atong kaugalingon o sa uban, 
makaangkon og pagsalig sa atong diosnong kinaiya, ug labing importante, 
ipasabut ngadto sa uban, pinaagi sa atong ehemplo, ang kalipay nga gidala 
sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Bárbara Rodríguez

Mga Young Adult

Paggamit sa Social Media  
sa Positibo nga Paagi

Pangitaa kini nga mga artikulo ug daghan pa:
•  Diha sa liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Diha sa YA matag Semana (ubos sa sek-

syon sa Mga Young Adult sa Gospel Library)

Ipaambit ang Inyong Istorya
Aduna ba kamoy kasinatian nga ikapaambit? 
O gusto ba kamo nga makakita og mga arti-
kulo mahitungod sa piho nga mga hilisgutan? 
Kon mao, gusto kaming makadungog gikan 
kaninyo! Mahimo ninyong isumiter ang inyong 
artikulo o ang inyong feedback diha sa  
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Niini nga Seksyon

44 Paghukom sa Matarung 
nga Paghukom (Bisan sa 
Social Media)
Pinaagi sa mga sakop sa 
kinatibuk- ang hunta [general 
board] sa Young Women ug 
mga kawani sa Liahona

48 Ang Reyalidad luyo 
Niadtong mga Profile 
nga Nindot Kaayong 
Pagkalitrato
Ni Bárbara Rodríguez

Digital Lamang

Ang Atong Trabaho Dili Mao Ang 
Paglabay og mga Bato
Ngalan gipugngan

Unsaon nga Mahimong anaa 
apan Wala diha sa Social Media
Ni Faith Ferguson
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Pinaagi sa mga sakop sa kinatibuk- ang hunta 
[general board] sa Young Women ug mga 
kawani sa Liahona

“Ayaw paghukom.”
Madungog nato kini sa makadaghan kaayo sa kali-

butan karon, uban sa mga mensahe nga nagsulti kanato 
nga dili ato ang katungod sa paghukom sa uban. Sa 
pulong lang nga paghukom adunay daghang pagkane-
gatibo nga nalambigit niini. Apan isip mga miyembro 
sa Simbahan sa Manluluwas, nasayud kita nga ang 
paghukom usa ka butang nga Iyang gitambag kanato sa 
pagbuhat—basta buhaton lang nato kini sa Iyang paagi.

Sa dihang si Jesus miayo sa usa ka tawo sa 
Igpapahulay, mahait kaayo Siya nga gihukman tungod 
kay sa balaod ni Moises natakda ang mga pagdili kaba-
hin sa unsay inyong buhaton sa Igpapahulay—ug ang 
katawhan wala magtuo nga Siya nagsubay niadtong 
mga lagda. Apan ang Manluluwas mibadlong kanila 
tungod sa kadali nga mangita og sayop sa uban. Dayon 
Siya mitambag kanila nga “ayaw na kamo pagpanghu-
kom pinasikad sa panagway, hinonoa pagpanghukom 
kamo sa matarung nga paghukom” (Juan 7:24; tan- awa 
usab sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 7:1–2).

Unsa man kita ka sagad, sama niadtong mihukom sa 
Manluluwas, nga mohukom sa uban sa dili matarung 
nga paagi? Tingali labaw pa kay sa atong mahunahuna-
an! Tungod kay ang paghukom sa uban sayon ra ka-
ayo, ilabi na diha sa social media, kinahanglan kita nga 

M G A  Y O U N G  A D U L T

Uban sa tabang sa Manluluwas, makakat- on kita 
sa paghukom sa paagi nga Iyang gusto kanato.

Paghukom  
sa Matarung nga Paghukom 
(Bisan sa Social Media)

makat- on unsaon sa paggamit sa tambag sa Manluluwas 
sa paghukom sa matarung nga paghukom sa kalibutan 
karon.

Pag- ila sa Matarung batok sa Dili 
Matarung nga mga Paghukom

Kabahin ang paghukom sa atong kabubut- on. Adunay 
daghang butang nga kinahanglan atong gamiton ang 
paghukom diha sa kinabuhi: mga butang sama sa pagpili 
og trabaho, pagdesisyon uban kang kinsa makig gahin og 
panahon ug kon unsaon sa paggamit ang atong pana-
hon, pagpili sa media nga gamiton, ug uban pa. Apan sa 
unsang paagi nga makagamit kita niining mga paghu-
kom—ug sa katapusan sa tanang paghukom—sa mata-
rung nga paagi?

Si Presidente Dallin H. Oaks, Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan, mihatag og unom ka mga lagda 
kon unsaon sa paghukom sa husto nga paagi. Masayud 
kita nga ang atong mga paghukom matarung kon:

1. Kini “malikayan ang pagpamahayag nga ang usa 
ka tawo [na]siguro sa kahimayaan o . . . padulong 
na gayud siya sa kalayo sa impyerno.”

2. Kini “magiyahan pinaagi sa Espiritu . . . , 
dili sa kasuko, panimalos, kasina, o interes.”

3. Kini “nasulod sa atong pagkatinugyanan.”
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4. Kini naglakip sa “igo nga kahibalo sa mga kamatuoran.”
5. Dili kini mahitungod sa mga tawo apan mahitungod 

sa mga sitwasyon.
6. Kini “moggamit sa matarung nga mga sumbanan.” 1

Si propeta Moroni mihatag usab og usa ka sumbanan 
alang sa paghukom sa matarung nga paagi: “Ang tanan nga 
mga butang nga maayo nagagikan sa Dios; ug kana nga mga 
dautan nagagikan sa yawa; kay ang yawa . . . nagdapit ug 
nagdani sa pagpakasala, ug sa pagbuhat niana nga dautan 
sa kanunay ”(Moroni 7:12).

Kon ang pagtan- aw sa social media, paghunahuna sa 
panaghigalaay, o mga pagdesisyon kon unsaon sa paggamit sa 
atong panahon, sa dili pa mohimo og paghukom, mangutana 
kita sa atong kaugalingon, Kini bang post/tawo/kalihokan:

•  makapahimo kanako nga mobati og kalinaw ug 
kamaayo?

•  makadapit ba nako sa pagbuhat og maayo?
•  makatabang ba nako sa paghigugma sa Dios 

ug moserbisyo Kaniya?

Kon kita makaamgo nga ang tanan nga maayong mga 
butang naggikan sa Dios, makagamit kita sa atong kabubut- on 
sa paghimo og maalamon ug matarung nga mga paghukom 
kabahin sa uban, kabahin sa atong kaugalingon, ug kabahin 
sa unsay atong pun- on sa atong kinabuhi.

Paglingkawas sa Pagbalik- balik sa 
Dili Matarung nga Pagpanghukom

Karon nga ato nang natino kon unsay matarung nga 
paghukom, unsay atong mahimo kon atong makita ang atong 
kaugalingon nga naungot sa negatibong paghukom? Ania ang 
pipila ka mga ideya:

•  Paggahin og panahon nga magpuasa sa social media. 
Makahatag kini kaninyo og oportunidad sa paghinay- 
hinay, pagbawi, ug pakigsuod sa uban sa tinuoray nga 
mga paagi. Kon kamo makakita og mas daghang mga 
tawo nga wala sa social media, makaamgo kamo nga 
sila mga tinuod nga mga tawo nga dunay tinuod nga 
mga panlimbasug, ug kamo mas minus nga dunay 
kalagmitan nga mohukom kanila.

•  Imbis nga magpost og mahitungod sa inyong kaugali-
ngon, pagpost mahitungod sa usa ka tawo nga inyong 
gimahal kinsa nakapadasig kaninyo. Sultihi ang uban 
nganong nakadayeg ka niining tawhana. Makahatag 
kini kaninyo og usa ka higayon sa pagtan- aw gawas 
sa inyong kaugalingon ug sa pagpanalangin kay sa 
magpadayeg.

•  Pilia ang paghatag og lunsay, kinasingkasing nga pagtu-
bag sa matag adlaw diha sa social media, kini mahimong 
sa paghatag og pagbati sa adlawng natawhan, usa ka 
pagpahalipay, o gani bisan usa ka mabinationg mensahe.

•  Sa kanunay adunay mga tawo diha sa social media nga 
sobra ra kaayo ang gipaambit diha sa social media, 
mopaambit lang sa maanindot kaayo nga mga pag-
bakasyon, ingon og dunay hingpit nga mga pamilya, 
o kasagaran mabingkilon. Sa dili pa kita mohukom, 
makapangutana kita sa atong kaugalingon, “Unsa ba 
ang nahibaloan sa Ginoo mahitungod niining tawhana, 
ug unsay akong makat- unan kabahin nila?” Pag- ampo 
alang sa tabang aron makita sila sama sa Iyang pagtan- 
aw. Ug kon ang ilang mga post kanunay naghatag 
kanimo og negatibo nga mga pagbati, mahimo gayud 
nimo silang i- unfollow.

Ang pagtan- aw sa tanan kon unsa gayud sila—mga anak 
sa langitnong mga ginikanan—makapausab sa atong mabaw 
nga mga impresyon kanila ngadto sa mahangturong pang-
lantaw. Adunay gahum diha sa pag- amgo sa tinuod nga 
pagkatawo ug katuyoan sa tanan. Sama sa gipahinumdom ni 
Sister Michelle Craig, Unang Magtatambag sa Kinatibuk- ang 
Kapangulohan sa Young Women:

“Kamo adunay balaang kinaiyahan ug katuyoan nga talag-
saong angay kaninyo. . . .

“Sayon ra kining pagkumpara sa atong kaugalingon 
ngadto sa uban. Sa kanunay adunay usa ka tawo nga daw 
aduna sa tanang mga butang kon ipunon o mas impor-
tante kay kanato. Apan sa kasagaran kita makalimot nga 
ang ilang katuyoan lahi gikan sa atong katuyoan. Kon kita 
maningkamot sa tinuoray nga pagpakabuhi kon si kinsa 
gayud kita—kon kita nakasabut ug mapasalamaton sa mga 
gasa ug mga talento gikan sa Dios nga talagsaon ngari 
kanato isip mga indibidwal—nan makasinati gayud kita 
og kalipay. “ 2
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Sa katapusan, ang paglingkawas gikan sa pagbalik- balik 
sa paghukom diha sa social media nagkinahanglan og pag-
lihok sa atong bahin. Nagkinahanglan kini og pagtan- aw sa 
gawas sa atong kaugalingon sa pagtandog sa kinabuhi sa 
laing tawo. Nagkinahanglan kini sa pagbayaw sa uban ug sa 
pagpaambit sa Kahayag ni Kristo. Sa pagbuhat sa ingon, dili 
lamang kita makaserbisyo sa uban, apan kita mobati usab og 
mas maayo mahitungod sa atong kaugalingon.

Pagbuntog sa Kaugalingon nga 
Paghukom ug Makadaot nga mga 
Pagtandi

Usa sa gamhanang himan ni Satanas mao ang pagpaning-
kamot sa pagpugong kanato sa pagbaton og usa ka tinuod 
nga pagsabut sa tinuod nato nga pagkatawo. Kon kita mahi-
salaag sa atong tinuod nga pagkatawo, ang mahukmanong 
mga hunahuna ug pagpanaway sa kaugalingon mapulihan 
og mga pagbati nga kapuangod sa kaugalingon ug gugma. 
Kita mopahilayo sa uban, sa atong kaugalingon, ug gani sa 
Espiritu Santo.

Ang kamatuoran, ang pagkumpara dili kanunayng kaba-
hin niadtong gikumpara sa atong kaugalingon; sa kasagaran 
kabahin kini sa atong kaugalingon ug sa kakulang og pagsa-
lig sa atong kaugalingon. Ang pagkompara sa pagkatinuod 
mahimong usa ka dili matarung nga paghukom sa atong 
kaugalingon.

Ug samtang ang pagkumpara lagmit mao ang 
makapawagtang sa kalipay,3 nahibalo sa atong bili, sa atong 
mga kalig- on ug mga talento, ug katuyoan sa Langitnong 
Amahan alang kanato ug kinsa kita sa umaabot mao ang 
yawe ngadto sa kalipay.

Ang Manluluwas migahin sa Iyang kinabuhi sa pagbuhat 
og maayo (tan- awa sa Mga Buhat 10:38). Nagpakabuhi 
Siya alang sa uban, nga walay usa ka sayop. Ug gani Siya sa 
gihapon gibadlong ug gihukman. Apan tungod kay nasayud 
Siya kon si kinsa gayud Siya sa tinud- anay ug unsa ang Iyang 
katuyoan, nakahimo Siya sa pagdala sa paghukom inubanan 
sa grasya, wala kini tuguti nga nakababag sa unsay Iyang 
tuyo nga buhaton.

Samtang mosunod kita sa Iyang ehemplo, makahimo usab 
kita sa samang buhat! Ang kalibutan nakapahimo ra niining 
sayon alang kanato sa pagkompara sa atong kaugalingon 
ug paghukom ug kalimtan kon si kinsa kita, apan mahimo 
kitang makakat- on gikan ni Sister Joy D. Jones, Kinatibuk- ang 
Presidente sa Primary, kinsa mitudlo: “Kon ang gugma nga 
atong gibati alang sa Manluluwas ug sa unsay Iyang gibuhat 
alang nato mas dako pa kay sa enerhiya nga atong gihatag 
sa mga kahuyang, pagduha- duha, o dili maayong kinaiya, 
nan motabang Siya nato nga mabuntog ang mga butang 
nga nakaingon sa pag- antus sa atong kinabuhi. Luwason kita 
Niya gikan sa atong mga kahuyang.” 4

Sa atong nahibaloan “ang bili sa mga kalag mahinung-
danon sa panan- aw sa Dios” (Doktrina ug mga Pakigsaad 
18:10). Karon pulihi ang pulong nga mga kalag sa inyong 
kaugalingong ngalan. Hinuktoki sa makadiyot. Ang 
Langitnong Amahan nakaila sa inyong ngalan, Siya nasayud 
sa inyong bili ug ang Iyang Bugtong Anak namatay alang 
kaninyo kay kamo ingon niana kabililhon ngadto Kaniya.

Busa kon ang kalibutan bug- at nang pamation ug ang 
pagkompara mosugod na, paduol ngadto Kanila ug inyong 
mabati nga ang pagduha- duha sa kaugalingon ug ang ka-
ugalingong paghukom matunaw ug mabati ang tinuod nga 
pagsalig sa kaugalingon nga maggikan sa pagkahibalo sa 
inyong labing bililhon nga bili.

Tan- aw ngadto sa Manluluwas
Kita sa kanunay makatan- aw ngadto sa Manluluwas alang 

sa giya sa tanan natong buhaton. Kabahin sa unsay Iyang 
gitanyag kanato pinaagi sa Iyang Pag- ula mao ang gahum 
sa pag- usab ug maghunahuna unsaon sa pagbuhat sa tanan 
nga Iyang gisugo nga atong buhaton. Ug kon mopili kita 
sa pagsunod ug mopaduol ngadto Kaniya, Siya motabang 
kanato nga makat- on nga buhian ang dili matarung nga pag-
hukom ug motan- aw sa uban—ug sa atong kaugalingon—
pinaagi sa Iyang mga mata. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan- awa sa Dallin H. Oaks, “‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, 

Ago. 1999, 9–12.
 2. Ni Michelle Craig, “How Do You Feel Joy in the Lord?” Nob. 22, 

2019, blog .ChurchofJesusChrist .org.
 3. “Comparison is the thief of joy” gipahinungod ngadto kang 

Theodore Roosevelt.
 4. Joy D. Jones, “Bili nga dili Masukod,” Liahona, Nob. 2017, 15.
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Ni Bárbara Rodríguez

D ila pa lang dugay ang milabay, 
usa sa akong mga sumusunod 
sa Instagram mikomentaryo 

bahin sa usa ka litrato, nag- ingon, 
“Giunsa man ninyo nga maanyag 
man mo kaayong tan- awon uban sa 
duha ka anak, samtang ako naglisud 
na sa usa?” Nakakatawa dayon ko 
ug gustong motubag niya dungan 
sa litrato kon unsay akong hitsura 
nianang higayona.

Mitubag ko, “Nagtuo ko kanunay 
nga wala koy pakabana sa akong 
hitsura kon ikumpara sa ubang mga 
mama. Mao kana ang epekto sa social 
media—may kalagmitan kita nga 
mokumpara sa atong kaugalingon 
ngadto sa laing tawo, samtang kana 
nga tawo nagkumpara sa iyang ka-
ugalingon sa lain. Apan ang reyalidad 
mao nga dili ko maanyag tan- awon 
karon, ug dili ko makaako og upload 
og litrato kon unsay akong hitsura. 
Kasagran mamustura lang ko ug 
‘desenting’ tan- awon kon Biyernes 
ug sa Dominggo.”

Nagpaambit ko mahitungod 
sa among kinabuhi diha sa social 
media sulod sa pipila na ka tuig 
karon. Kadaghanan gyud, akong 
gipaningkamutan nga ipakita kon 
unsa ang “tinuod nga kinabuhi” 
sa mga miyembro sa ang Simbahan 

M G A  Y O U N G  A D U L T

Kon kita 
mokompara 
sa atong 
kaugalingon 
diha sa 
social media, 
mas dako 
ang atong 
mataligam- an.

ni Jesukristo. Ug sa pagbuhat sa ingon, nakabaton 
ko og mga kasinatian nga nakaaghat nako sa pag-
hunahuna mahitungod sa mga hiyas ug mga risgo 
sa social media.

Ang Social Media wala Nagpakita 
sa Tanang Butang

Dili kini ang unang higayon adunay tawo nga 
nangutana kanako sa pangutana nga sama niana. 
Ang nakaapan mao nga, ang social media nagpaki-
ta lamang og gamay kaayong bahin sa kinabuhi sa 
tawo. Sa akong kahimtang, bisan kon naningkamot 
ko nga magpakatinuod, imposible nga mapakita nako 
ang tanang butang. Ug dili kita angay nga mokumpa-
ra sa atong mga kaugalingon o ibase ang atong bili 
diha sa usa ka maanindot nga litrato. Ang pagkum-
para, ilabi na sa social media, makapalisud kaayo sa 
pag- ila sa atong mga kalig- on nga hinatag sa Dios.

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, maning-
kamot kita sa pagbuhat sa atong labing maayo nga 
mahimong sama ni Jesukristo. Apan ang kamatu-
oran mao nga walay usa kanato nga hingpit. Ug sa 
social media, kinahanglan maningkamot kita nga 
dili mohimo og sayop nga paghukom dili lamang 
kabahin sa atong kaugalingon apan ngadto usab 
sa uban. Kinahanglan mohinumdom kita nga bisan 
kon maghunahuna kita sa hingpit nga kinabuhi sa 
usa ka tawo, wala kita nakakita sa personal nga 
mga hagit nga ilang giatubang. Wala gayud kita 
masayud unsay nahitabo sa kinabuhi sa mga tawo 
lapas pa sa unsay ilang gipili nga ipaambit nga 
mainampingong gisala nga mga feed.

Ang Reyalidad  
luyo Niadtong mga 
Profile nga Nindot 
Kaayong Pagkalitrato
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Ang Katinuod sa usa ka 
Litrato sa Pamilya

Sa kasagaran adunay daghan kaayong panghitabo 
luyo sa mga makita sa kada litrato sa pamilya nga inyong 
makita sa socila media. Ang ubang mga tawo mahimong 
motan- aw sa mga litrato ug mangutana sa ilang kauga-
lingon, “Nganong ang akong litrato sa pamilya dili man 
ingon niana kanindot tan- awon?” Apan wala kita nasa-
yud kon unsay gikinahanglan aron makakuha kadtong 
“hingpit nga mga litrato”.

Sama pananglit, sa makausa misulay mi og palitrato 
nga pamilya human sa pagsimba. Mahimong komplika-
do kini sa dunay duha ka gagmay nga mga bata, apan 
ganahan gyud ko nga makuha kini nga higayon ug 
dayon matan- aw kon unsa na kadagko ang mga bata.

Samtang naningkamot kami nga mapahimutang ang 
mga bata alang sa pagpalitrato, kinahanglan pa ko nga 
mogahin og higayon sa pag- istorya sa akong dos anyos 
nga anak nga lalaki, si Alvin, kinsa ganahan magpaku-
gos nako. Miduko ko, gipahiran ang iyang mga luha, 
ug dayon mihangyo kaniya sa pagbarug aron akong 
ipasigarbo ang among mga sinina (nga ako gayud nga 
gihunahua sa pagpares nianang buntaga). Ang akong 
tres anyos nga anak nga babaye, si Avril, mihangyo usab 
sa akong bana nga kuguson siya kay dili sab siya gustong 
mobarug. Dili gyud sila gusto nga magpalitrato.

Ang sesyon sa pagpalitrato wala gyud molampos—
mao nga miundang nalang kami. Apan sa dihang nakauli 
na ko, nakakita ko og mas maayo. Ang akong igsoong 
lalaki (nga mao ang naglitrato) mikuha sa higayon sa 
dihang ang tanan kasamok nahitabo. Ang akong bana 
ug ako nag- am- am sa among mga anak diha sa litrato. 
Wala gyud kini nakapasigarbo sa among mga sinina, 
apan mao gyud kadto ang malumo—ug tinuod—nga 
higayon. Ganahan ko niini.

Sa dihang akong gipaambit ang litrato sa social 
media, gisulatan nako kini og “Ang reyalidad sa litrato 
sa pamilya.” Wala gyud nako mahunahuna nga daghan 
kaayong mga tawo nga nakasabut niini, apan nakapa-
amgo kini nako nga ang mga butang dili kanunayng 
kinahanglan nga hingpit tan- awon. OK ra nga mopada-
yon lang ug magpakatinuod. Apan nagtudlo usab kini 
kanako og mas dako nga leksyon—nga kon motuo kita 
nga ang usa ka tawo hingpit, wala lang gyud kita naka-
kita sa tanang detalye.

Ayaw Itugot nga ang Social 
Media Motabon sa Inyong 
Tinuod nga Pagkatawo

Ang mga network sa social media usa ka gamha-
nang himan nga atong magamit alang sa daghang 

kaayohan. Apan kinahanglan kita nga magmatngon nga 
dili mawad- an sa kadasig o mokumpara sa atong kau-
galingon sa unsay atong makita diha sa social media. Sa 
giingon ni Elder Gary E. Stevenson sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Unta, makat- unan nato ang 
pagkamas sa tinuod, makaplagan ang daghang kahimu-
ot, ug makasinati og minos nga pagkawalay kadasig kon 
nag- atubang og mga hulagway nga nagpakita og gimithi 
nga reyalidad ug nga sa kasagaran modangat sa makalu-
ya nga mga pagtandi.” 1

Nasayud ko nga kon atong hinumduman ang atong 
balaan nga kinaiyahan isip mga anak sa Dios, dili kita 
magbilin og luna alang sa sakit nga mga pagkumpara o 
personal nga mga paghukom. Ug kon mohunong kita sa 
pagpaminaw sa mga pagkumpara nga mosulay sa pag-
saway sa atong mga potensyal, makahimo kita sa pagpa-
kabuhi ngabuhong nga walay kabalaka mahitungod sa 
tanan niadtong post nga ingon og litratong hingpit. ◼

Si Bárbara Rodríguez 25 anyos ug natawo sa 
Anzoátegui, Venezuela, diin nahimamat niya 
ang iyang bana. Kasamtangan silang nagpuyo 
sa Lima, Peru. Si Bárbara mapahinunguron nga 
naghimo og makapabayaw nga sulod sa ilang 
social network.

MUBO NGA SULAT
 1. Tan- awa sa Gary E. Stevenson, “Espiritwal nga Eklipse,” 

Liahona, Nob. 2017, 46.
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DUGANG 
NGA MGA PAHINA, 

DUGANG 
NGA MGA ISTORYA,  

DUGANG PA ALANG KANINYO!

•  Makapadasig nga 
mensahe gikan sa mga 
lider sa Simbahan.

•  Dugang pang mga istorya 
nga sinulat sa mga 
kabatan- onan.

Sa Enero 2021 mao 
ang sinugdanan sa 
bag- ong magasin sa 
kabatan-onan-Alang 
sa Kalig-on sa mga 
Kabatan-onan-nga 
gituyo aron sa paghiusa 
ug pagkonektar sa 
mga batan- on sa tibuok 
kalibutan.

MAKAPAABUT KA NGA:
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52

52 Usa ka Panalangin sa mga 
Tradisyon sa Pasko
Ni Isabel Toa

54 Unsay anaa sa 
Imong Lista?
Ni Annelise Gardiner ug Sam 
Lofgran

56 Mga Pangutana ug mga 
Tubag: Magpadayon 
sa inyong mga higala? 
Nag- amag nga mga bato?

58 Siya Mao ang Kahayag
Ni Laura Fuchs

60 3 ka mga Leksyon sa 
Kinabuhi gikan sa Moroni
Ni David Dickson ug Chakell 
Wardleigh Herbert

64 Ang Katapusang Pulong: 
Hingpit diha kang Kristo
Ni Elder Gerrit W. Gong

65 Mga Tawo gikan sa 
Basahon ni Mormon: 
Mormon ug Moroni

NIINI NGA SEKSYON

DUGANG PA ALANG KANINYO!

KABATAN- ONAN

•  Suporta sa kon unsay 
inyong nakat- unan sa 
seminary ug sa Dali, 
Sunod Kanako.

•  Bag- ong mga poster nga 
maadorno o ipaambit 
online.

•  Mga tubag sa inyong mga 
pangutana sa ebanghelyo.

Padayon nga 
madasig ug 
mabayaw samtang 
kamo makat- on 
sa ebanghelyo 
ni Jesukristo ug 
mobasa kon sa 
unsang paagi ang 
uban maisugon nga 
nagsunod niini.
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Ni Isabel Toa

14 anyos pa ko sa dihang nasinati nako 
ang unang Pasko nga walay snow. 

Ang akong pamilya bag- o lang mibalhin 
gikan sa kabukiran sa Utah ngadto sa 
Texas, USA. Alang nako, ang Texas patag 
ra ug init kaayo. Lisud nga mobati og 
diwa sa Pasko kon wala koy mga higala sa 
akong bag- ong eskwelahan ug ilabi na kon 
walay snow diha sa yuta. Gibati nako nga 
morag wala ko dawata sa bisan asa nga 
grupo, mao nga bation nako kasagaran 
ang kamingaw ug kaguol.

Bisan pa sa akong kaguol, usa na lang 
ka semana Pasko na, ug nag- agad ko sa  
among mga tradisyon sa pamilya sa Pasko 
aron sa pagbayaw sa akong kalag. Ang 
makalingaw nga mga kalihokan nga 
gibuhat sa akong pamilya sa nangagi nga 
mga tuig kanunayng makapabati nako og 
tumang kalipay. Ang mga tradisyon mao 
ang dakong bahin kon unsaon namo pag-
saulog ang Pasko, busa naghunahuna ko 
nga wala koy kabalaka- an. Gitawag kini og 
mga tradisyon kay adunay rason, maong 
nasayud ko nga angay kining ipadayon.

PAGPABILIN SA DIWA SA PASKO 
NGA BUHI

Ang mga adlaw nga padulong sa Pasko 
hinay kaayong milabay. Wala pay bisan 
unsang butang nga among gihimo isip 
pamilya aron sa pagsaulog, mao nga miba-
ti ko nga medyo napildi. Sa dihang miabut 
na gyud ang Bisperas sa Pasko, nagpaabut 
ko sa tibuok adlaw sa usa ka butang nga 
mahitabo—bisan unsang butang nga 

magpakita nako nga ang among gipangga 
nga mga tradisyon sa pamilya magpadayon 
gihapon diha sa among bag- ong panima-
lay. Sigurado ko nga makahimo gyud ko 
sa pagpasiugda niining bililhon nga mga 
tradisyon sa akong kaugalingon, apan dili 
ko ganahan. Sa usa ka paagi, nangita ko 
og timailhan aron makita nako nga ang 
diwa sa Pasko buhi pa gihapon.

Ang adlaw nahimong kagabhion ug 
nag- anam nako og kasapot. Nanglugmaw 
ang mga luha sa akong mga mata sam-
tang nagtapok ang among pamilya alang 
sa pag- ampo. Ang akong tibuok panimalay 
bugnaw ug haw- ang, bisan og kaming 
tanan nagpuyo sa sulod niini. Sa kalit lang, 
ang akong papa miguba sa kahilom sa usa 
lang ka pangutana.

“Aduna bay gustong makadawat og 
panalangin sa pagkapari?”

Ang akong kasingkasing mikulba. 
Nabalaka kaayo ko kabahin kon makapa-
himutang ba kaha kami og mga suga sa 
Pasko o makaluto og cookies sa holiday 
nga akong nakalimtan sa usa ka espesyal 
kaayong tradisyon nga among gibuhat kada 
Bisperas sa Pasko—kaming tanan nakada-
wat og panalangin sa pagkapari. Ang pag-
dawat og panalangin gikan sa akong papa 
kanunayng nakahatag kanako og kalinaw, 
apan dili ang tanan sa akong pamilya ang 
nakatagamtam sa pagdawat. Usahay ang 
akong mga igsoon ug ang akong mama 
moingon nga wala sila mobati nga nagkina-
hanglan sila. Dili ko gusto nga molaum na 
usab kon ang tanan mobalibad.

Apan kining higayuna lahi. Mibarug 
akong mama ug milingkod sa lingkuranan 
nga gidala sa akong papa alang kanamo.

“Ganahan ko,” hinay siya nga miingon.
Nasurprisa kaayo kaming tanan, apan 

ang akong papa wala sab magpanuko. 
Gipandong niya ang iyang mga kamot 
sa ulo sa akong mama ug misugod sa 
pagpamulong. Akong mabati kon unsa 
ka mabatyagon ang akong papa sa mga 
pagbati ug personal nga mga panlimbasug 
ni mama. Namulong siya sa mga pulong sa 
kahupayan ug kalinaw ngadto kaniya atol 
niining panahon sa kausaban.

Sa kalit lang mibati ko og mainit nga 
pagbati sa akong dughan—hapit nahi-
sama nga adunay miduslit og posporo 
sa kinahiladman nako. Nasayud ko nga 
akong nabati ang Espiritu Santo, bisan og 
ang kainit sa akong dughan dili sama sa 
kanunay nakong pagbati sa Espiritu sa una. 
Sama ra kini nga ang Langitnong Amahan 
direkta nga namulong kanako, ug dili gani 
kadto ang akong panalangin sa pagkapari!

Samtang hilom kaayong miingon akong 
amahan og “amen” ug akong gibuka ang 
akong mga mata nga napuno sa luha, 
nakaamgo ko nga ang akong tibuok pamil-
ya naghilak. Nakadungog kaming tanan 
sa Espiritu nga namulong ngari kanamo 
diha sa malumo ug mahigugmaong paagi 
nga ang tanang butang mahimong OK ra. 
Ang akong mama ug papa naggakos, ug 
akong gibati nga ang kagul- anan nga anaa 
kanako sa dugayng panahon sa katapusan 
miiway aron mopuli ang kalipay.

Wala ray espesyal mahitungod sa paggahin og panahon sa 
Pasko diha sa bag- ong panimalay, apan usa ka panalangin 

sa pagkapari ang nakapausab sa tanan.

Usa ka Panalangin sa 

TRADISYON  
SA PASKO



Kaming tanan nakadawat sa mga 
panalangin, lakip nako. Sa akong panala-
ngin ang Ginoo misiguro kanako nga Siya 
kanunayng nagmahunahunaon kanako ug 
gusto nga ako magmalipayon. Nakahatag 
kini nako og mga pagbati sa kalinaw ug 
kainit nga wala pa nako nabati sukad nga 
mibalhin kami sa Texas.

ANG GAHUM SA PAGKAPARI TINUOD
Wala man tuod namo natuman ang 

matag tradisyon niana nga tuig, apan kanu-
nay kaming mihinumdom kon giunsa namo 
pagbati ang gahum sa Dios nga midagayday 
pinaagi sa panalangin sa pagkapari sa akong  
papa. Kanunay nakong mahinumduman  
kon giunsa niini pag- usab ang akong mga  
pagbati sa kasubo ngadto sa kalinaw ug  
kalipay. Nakat- on usab ko og usa ka bililhon  
nga leksyon mahitungod sa gahum sa pag-
pakari. Kon ang tanang butang sa inyong  
palibut ingon og anaa sa sayop nga direk-
syon, ang panalangin sa pagkapari maka-
pahinumdom kaninyo sa mabinantayon  
ug mahigugmaon nga presensya sa Ginoo 
diha sa inyong kinabuhi. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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UNSAY ANAA SA  
IMONG LISTA?

D A L I ,  S U N O D  K A N A K O

Unsa gayud inyong gusto alang sa Pasko 
karong tuiga? Naghisgot kita mahitungod og labaw 
pa kay sa mga regalo lamang—unsa man gayud ang 
inyong gikinahanglan?

Ang usa ka panginahanglan mao ang usa ka butang 
nga gikinahanglan nga anaa kaninyo aron mabuhi. Sa 
panahon sa Pasko, mahimong sayon ang pag- focus 
lamang sa atong pisikal nga mga gusto, apan sa atong 
espirituhanong mga panginahanglan diay?

Hunong sa paglista sa 
unsay inyong gusto, ug 
sugdi sa pag- angkon 
kon unsay inyong 
gikinahanglan.

Ni Annelise Gardiner ug Sam Lofgran
Mga Magasin sa Simbahan GIKINAHANGLAN NGA MGA GASA

Kita nasayud nga ang atong mga espiritu 
aduna kanunay mga panginahanglan, nga ang 
mga gasa sama sa pagtuon sa kasulatan ug 
pag- ampo makatabang sa pagtuman niini, apan 
ang atong mga espiritu usab adunay ubang mga 
panginahanglan, depende sa atong mga kahim-
tang. Nagpundok kami og pipila ka mga istorya 
gikan sa kabatan- onan sa tibuok kalibutan kinsa 
nakadiskubre unsa ang ubang “mga gasa” nga 
gikinahanglan sa ilang mga espiritu. Samtang 
magbasa kamo, paghunahuna mahitungod kon 
unsa nga mga gasa ang tingali gikinahanglan sa 
inyong kaugalingong espiritu.

Ang Gasa sa Seminary
Juan R., 16 anyos, gikan sa Chile nakadiskubre nga ang seminary usa ka butang nga 
iyang gikinahanglan. “Sa seminary ako makakat- on sa kamatuoran, ug ang Espiritu 
maghatag kanako og kaalam. Sa bisan unsang higayon nga ako mobati sa Espiritu, 
nasayud ko nga anaa ko sa dapit diin mao ang gusto sa Dios nga maanaa ko nianang 
higayuna. Mao kini ang akong pagbati kon naa ko sa seminary, mao nga nasayud ko 
nga kini importante alang kanako nga moadto didto. Nasayud ko kanunay nga ang 
pag- adto sa seminary mohatag kanako og mga tubag sa akong mga pangutana o 
pagduha- duha.”

Ang Gasa sa mga Higala
Rhoeta M., 15 anyos, gikan sa Idaho, USA, nakadisku-
bre nga siya nagkinahanglan og maayong mga higala 
samtang siya nagpakisusi sa Simbahan. “Sa dihang 
nagsugod ko sa pagtambong sa miting sa sakramento, 
mga klase, ug Young Women, giabi- abi ko dayon sa 
daghang mahigalaon nga mga nawong ug sa usa ka 
maamumahon nga komunidad. Giapil ko sa tanang 
mga kalihokan, ug ang akong bag- ong nahimong mga 
higala miawhag kanako sa pagsunod sa plano sa Dios. 

Sila mitabang kanako sa paghimo ug pagtuman sa akong 
espirituhanong mga tumong.” Human sa pagkat- on og 
dugang gikan sa mga misyonaryo ug pagpakigdait sa 
iyang mga higala sa simbahan, si Rhoeta mihukom nga 
magpabunyag. “Mapasalamaton kaayo ko nga nakakap-
lag sa maong maayo nga mga tawo,” miingon siya, “ug 
ako napanalanginan nga nakabaton og usa ka maayo 
kaayo nga pagbalhin ngadto sa Simbahan!”
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MGA SUGYOT
Nagkinahanglan og 

higala? Pangita og ubang 
mga tawo kinsa nagkina-
hanglan og mga higala ug 
mahimong higala kanila. 
Pagtanyag og tabang ngad-
to sa ubang kabatan- onan 
sa mga klase sa inyong ward 
o eskwelahan.

Nagkinahanglan og 
responsibilidad? Pakig- 
istorya sa inyong bishop ug 
pangayo og calling. Mahimo 
usab kamong mangita og 
mga paagi sa pagserbisyo sa 
inyong komunidad.

Nagkinahanglan og 
espirituhanong pag- 
amuma? Tambong sa 
seminary. Basaha ang inyong 
mga kasulatan. Paminaw 
sa usa ka pakigpulong sa 
komperensya.

PAGHATAG UG PAGDAWAT
Karon nga inyo nang natino ang mga pangi-

nahanglan sa inyong espiritu, unsaon ninyo sa 
pagtubag niini?

Sugdi pinaagi sa pagtakda og mga tumong aron 
makab- ut ang unsay inyong gikinahanglan. Ang 
pagtakda og mga tumong mao ang usa ka talagsa-
ong paagi sa pagtuman sa bag- o nga mga butang, 
ug ang programa sa Kabataan ug Kabatan- onan 
makatabang kaninyo nga makasugod.

Ang inyong pamilya mahimong laing maayong 
dapit aron sa pagpangita og tabang sa pagtubag sa 
inyong mga panginahanglan—inyong direkta nga 
pamilya ug ang inyong pamilya sa ward o branch. 
Bisan sa panahon ni Moroni, usa ka nag- unang 
rason alang sa pagpahigayon og mga miting sa 
Simbahan mao ang “pagpakigsulti sa usag usa 
mahitungod sa kaayohan sa ilang mga kalag” 
(Moroni 6:5).

Ug siyempre, gusto motabang ang Langitnong 
Amahan kaninyo sa pagtubag sa inyong espirituha-
non nga mga panginahanglan ug sa pagpalambo 
sa inyong hugot nga pagtuo diha Kaniya. Kon 

kamo mag- ampo ngadto Kaniya, Siya makatabang 
kaninyo sa pagtino kon unsay inyong gikinahang-
lan ug unsa nga mga tumong ang inyong matakda.

Karong Pasko, ayaw paghulat sa usa ka tawo 
sa pagtagna unsay anaa sa inyong listahan sa 
pangandoy sa espirituhanon nga mga pangina-
hanglan—pagtakda og mga tumong ug ihatag 
kadtong gikinahanglan nga mga gasa sa inyong 
kaugalingon! Apan usab, ayaw pagpanuko sa pag-
pangayo og tabang aron sa pagkab- ot sa inyong 
mga tumong. Ug, tungod kay kini mao ang pana-
hon sa paghatag, pangita og mga paagi nga kamo 
makatabang sa pagtubag usab sa espirituhanon 
nga mga panginahanglan sa uban.

Ayaw kalimti ang mga Rhoeta ug mga Sam sa 
kalibutan. Ang mga tawo nga naglibut kaninyo 
tingali dili gayud masayud kon unsa ang wala nila—
unsay ilang gikinahanglan aron mahimong mali-
payon ug makakaplag sa ilang katuyoan—gawas 
kon kamo mopaambit sa mensahe sa ebanghelyo 
ngadto kanila. Mao kana ang labing maayong gasa 
nga makuha ni bisan kinsa alang sa Pasko! ◼

UNSA NGA MGA GASA ANG INYONG GIKINAHANGLAN?
Kini nga kabatan- onan nakakaplag unsay ilang gikinahanglan 

aron sa pagpalambo sa ilang mga pagpamatuod, mahimong mas 
malipayon, ug mas magpaduol sa Dios. Human mabasa ang ilang 
mga kasinatian, unsay inyong namatikdan nga mao ang pipila sa 
mga panginahanglan sa inyong espiritu? Paghimo og usa ka lista 
aron matabangan kamo sa pagsubay niini.

Ang Gasa sa Ebanghelyo
Sam D., 19 anyos, gikan sa 
Turkey nakadiskubre nga ang 
butang nga wala sa iyang 
kinabuhi mao ang Simbahan. 
“Nabunyagan ko sa edad nga 
16, ug human niana, misugod 
ko sa tinouray nga pagpakabuhi 
sa akong kinabuhi. Mas klaro 
ang tanan. Aduna koy katuyoan 
sa pagpakabuhi.”

Ang Gasa sa Pagserbisyo
Julie S., 16 anyos, gikan sa Texas, USA, naka-
diskubre nga siya nagkinahanglan og usa ka 
calling. “Bag- ohay lang ko gitawag isip chorister 
sa akong ward, ug kini nagpasabut nga kina-
hanglan gayud nga dili ko ma- late sa simbahan! 
Kanunayng lisud gayud kini sa akong pamilya, 
ug kini nga calling dili lamang maghatag kana-
ko og dakong kalipay tungod kay ganahan ko 
og musika, apan kini naghimo usab sa mga 
Dominggo sa akong pamilya nga dili na kaayo 
magdali- dali ug mas naka- iskedyul na.”
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Pagpaambit og Maayo 
nga mga Butang
Kon sila ang akong mga 
higala, akong katungdanan 
ang pagtabang kanila nga 
mahimong mas maayo, sa 

pagpaambit sa ebanghelyo ug sa tanang 
mga panalangin nga akong nadawat pinaagi 
sa pagsunod niini. Kon sila dili mopakita og 
interes niadtong maayo nga mga butang, 
mahimong hinay- hinay nga magsugod og 
kawala ang akong pakighigalaay kanila. Bisan 
tuod og lisud kini, usahay mao kana ang 
labing maayong butang nga buhaton.
Matheus T., 16 anyos, Minas Gerais, Brazil

Mosulti nga Walay Kahadlok
Ang akong mga higala nasayud nga ako 
nahisakop sa Simbahan. Nag- istoryahanay 
kami kon unsay husto nga buhaton ug unsay 
dili. Karon kon kauban nako ang akong 
higala, magpakabuotan siya sa usa ka dalay-
gon nga paagi, ug kana nakapalipay kanako. 
Nagtudlo kini kanako nga kinahanglan ko 
mosulti nga walay kahadlok.
Diego R., 16 anyos, Siyudad sa Mexico, Mexico

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

Magmahimong 
mas Maayo nga 
Impluwensya
Ako adunay mga higala 
kinsa dili maayo nga mga 
impluwensya, apan kana 

wala magpasabut nga dili ko makig- istorya 
kanila. Gitagad nako sila uban sa pagtahud 
ug pagkamabination. Wala ko naghukom o 
nagsaway kanila. Nasayud ko nga ang mga 
higala makaimpluwensya sa atong paagi sa 
paghunahuna ug paglihok ug gani makatino 
sa tawo nga kita mahimo. Kutob sa akong 
mahimo, magpaambit ko sa ebanghelyo 
kanila ug magdapit kanila sa mga kalihokan 
sa Simbahan.
Saireth V., 18 anyos, Morelos, Mexico

Ang mga tubag tingali i- edit alang sa gitas- on 
o sa pagkaklaro. Ang gimantala nga mga tubag 
gituyo alang sa tabang ug panglantaw, dili isip 
opisyal nga mga pamahayag sa doktrina sa 
Simbahan.

Pipila sa akong 
mga higala dili 
maayo nga mga 
impluwensya. 
Mahimo ba 
nga maghigala 
gihapon kami?

“Pagpakita og sum-
banan alang sa tibuok 
kalibutan! Hangupa 
ang pagkalahi! Ang 
booklet nga giulohan 
og Alang sa Kalig- on 
sa mga Kabatan- onan 
kinahanglang maoy 
inyong sumbanan. Kini 
ang sumbanan nga 
gilauman sa Ginoo 
nga sundon sa tanan 
Niyang kabatan- onan.”
Presidente Russell M. Nelson, “Paglaum 
sa Israel” (tibuok kalibutan nga debosyo-
nal sa kabatan- onan, Hunyo 3, 2018), 16, 
HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
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Unahon ang Dios
Ayaw kasagmuyo kon ang 
inyong mga higala dili 
modawat sa inyong maayong 
ehemplo. Adunay gamay 
kaayo nga kalainan tali sa 

pagkadalo ug sa pag- atiman sa kaugalingon. 
Dili ninyo kinahanglan ipaubos ang inyong 
mga sumbanan o ibaliwala ang inyong mga 
gituohan alang sa uban; nagpuyo kita aron 
sa pagpahimuot sa Langitnong Amahan, dili 
ni bisan kinsa. Pag- ampo ug pagsiksik sa mga 
kasulatan alang sa giya, paminaw sa mga 
pag- aghat sa Espiritu Santo, ug labing impor-
tante, ayaw tuguti nga ang kalibutanong 
mga butang makahisalaag kaninyo gikan sa 
higpit ug pig- ot nga dalan.
Riley E., 15 anyos, Manila, Philippines

Pagbarug sa mga Balaang Dapit
Akong nakat-uanan gikan sa akong mga 
lider sa Simbahan nga kinahanglan kitang 
mobarug sa mga balaang dapit, bisan paman 
kon kita mag-inusara. Padayon nga magpuyo 
sa mga sumbanan nga gitakda sa inyong 
kinabuhi ug sa inyong kasingkasing. Sulayi 
sila sa pag-imbitar ngadto sa usa ka leksyon 
o miting sa sakrament. Makadala kamo 
sa kahayag sa ebanghelyo bisan asa kamo 
moadto! Ug labaw sa tanan, ipakita ang gug-
ma sa Manluluwas alang sa matag usa kanila
Allanis O., edad 18, Setúbal, Portugal

Dili ba kini medyo katingad- an alang sa 
igsoon ni Jared sa paghangyo sa Ginoo 
aron sa pagpasiga sa mga bato?
Una sa tanan, ang igsoon nga lalaki ni Jared nag- ampo diha sa hugot nga pag-
tuo, nagtuo nga siya “makadawat sumala sa [iyang] mga tinguha” (Ether 3:2). 
Kini nagpasabut nga siya misalig nga “sa Dios walay butang nga dili mahimo” 
(Lucas 1:37). Ug ang Ginoo mitahud sa iyang matinud- anon nga hangyo.

Ikaduha, ang igsoon nga lalaki ni Jared mahimong nagsunod og usa ka 
nahaunang ehemplo: ang arka ni Noe. Ang Ginoo misulti sa igsoon nga lalaki 
ni Jared nga ang iyang kasko dili mahimo nga dunay kalayo o bintana (tan- awa 
sa Ether 2:23–24), apan ang Biblia nag- ingon nga ang arka ni Noe adunay 
usa ka “bintana” (Genesis 6:16). Bisan pa niana, ang pulong nga gihubad isip 
“bintana” lagmit dili gayud tingali usa ka bintana. Ang ubang mga rabbi ug 
ubang mga iskolar miingon ang “gawang” sa arka usa ka bililhon nga bato nga 
misanag sa arka.(tan- awa sa Genesis 6:16, footnote a). Ang istorya sa arka ni 
Noe tingali nahibaloan ngadto sa igsoong lalaki ni Jared. (Ang rekord sa Jaredite 
naglakip sa usa ka asoy nga naglakip sa Paglalang hangtud sa tore sa Babel 
[tan- awa sa Ether 1:3–4].) Mao nga ang hangyo sa igsoon nga lalaki ni Jared 
mahimong dili tanan talagsaon.

Unsa ang Inyong Hunahuna?
Unsaon nako nga makabaton 
og kaisug sa pagsunod sa espiri-
tuhanong mga pag- aghat?

Isumiter ang inyong tubag ug, kon ganahan, 
apili og klaro kaayo nga litrato hangtud 
Enero 15, 2021, sa liahona .ChurchofJesus 
Christ .org (i- klik ang “Submit an Article or 
Feedback”).
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Ni Laura Fuchs

T ingali kini katingalahan kon paminawon, apan kanunay 
ko nga maghinam- hinam alang sa Pasko sa akong misyon, 
gatusan o gani liboan ka milya gikan sa naandan nga dra-

ma sa pamilya ug mga makabalda nga mga komersyal. Ang Pasko 
mao ang kabahin ni Kristo, ug unsa pay mas maayong paagi kay 
sa pagtabang sa uban nga moduol ngadto Kaniya?

Usa ka gabii sa Disyembre, ang akong kompanyon ug ako 
padulong nang mamalik sa among apartment human sa usa 
ka adlaw sa misyonaryo nga buhat sa La Paz, usa ka lahi kaayo 
nga dapit sa mga utlanan sa Siyudad sa Laoag, Philippines. 
Naglingkod ko sa sidecar sa usa ka traysikol nga nihuot og 
maayo tupad sa akong kompanyon nga unom ka tiil ang 
katas- on, ug kontento ra gyud ko sa kinabuhi. Mabugnaw 
nga hangin ang among nabati, nagpahinumdom nako (hapit) 
sa daghang Pasko nga minglabay nga puno sa snow didto sa PA
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amo—apan lahi ra gihapon ang katugnaw sa akong naandan 
sa Disyembre.

Samtang nagsakay kami paingon sa kabaryuhan, ang akong 
mga mata nagtan- aw ngadto sa langit. Sa ibabaw, layo gikan sa 
kahayag ug kasaba sa siyudad, adunay mga liboan ka mga bitoon 
nga makita. Apan nagkagamay nga mga bitoon ang makita sam-
tang nagkaduol na kami sa sentro sa lungsod, hangtud nga ang 
kinahayagan nalang ang makita.

Naghunahuna ko mahitungod sa kahayag gikan sa mga bitoon 
ug ni Jesukristo. Naghunahuna ko sa mga bitoon nga nagpahibalo 
sa Iyang pagkatawo ug si Kristo Mismo, ang “masidlak nga bitoon 
sa kabuntagon” (Pinadayag 22:16). Siya mao ang labing masidlak 
nga bitoon, ang nagasidlak nga ehemplo alang kanatong tanan. 
Ug bisan pa niana, sama niadtong mga bitoon nga akong nakita 
samtang nagsakay sa traysikol, bisan Siya masalipdan sa mahayag 

Liboan ka milya gikan sa panimalay, nakat- on ko 
og usa ka leksyon gikan sa gagmay kaayong mga 
kahayag nga trinilyon ka milya ang kalay- on.

Siya Mao ang 
KAHAYAG
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nga polusyon. Magkadaghan ang kalinga, magkadaghang minug-
na nga kahayag, magkaminus nga makita ang natural nga kaha-
yag. Sa gawas sa usa ka probinsya sa Pilipinas, ang uban nga mga 
bitoon makita pa gihapon bisan gikan sa taliwala sa lungsod, apan 
sa mga dagkong siyudad sama sa Manila, dili ka makakita og usa 
ka bitoon sa gabii. Ang kahayag gikan sa mga pahinumdom, mga 
negosyo, ug mga panimalay tanan misalipod sa kahayag sa layo 
nga mga bitoon.

Ang samang butang mahitabo kon atong palibutan ang atong 
kaugalingon sa mga kalinga ug mga artipisyal nga mga kahayag. 
Kini nahimong mas lisud nga makita ang kahayag ni Kristo.

Tinuod gayud kini sa mga panahon sa Pasko. Sayon ra nga 
mapalabihan ang mga kalihokan sa mga holiday ug mahimong 
magkapuliki ang atong kaugalingon sama kaguliyang sa Manila 
atol sa oras sa pagdali- dali [rush hour]. Adunay mga regalo 

nga pangitaon, party nga planohon, mga kard nga sulatan, ug 
dili maihap nga mga pasundayag, ug mga kalihokan nga tam-
bungan. Kon kita mobati nga wala na kitay usa ka bakanting 
panahon sa paghangad, tingali dili na gani kita makaamgo 
kon unsa na ka hanap ang kahayag ni Kristo diha sa atong 
mga kinabuhi.

Sa atong pagpasiga sa atong mga panimalay ug mga punoan 
sa kahoy, kita dili makalimut sa pagpasiga sa Kahayag ni Kristo 
diha sa atong mga kasingkasing. Tingali gusto kita nga mohunong 
sa mga kapistahan sulod sa usa ka gutlo aron sa paghinumdom 
kon unsa ang atong gisaulog. Ang Pasko Mahitungod ni Kristo. 
Siya mao ang kahayag, ug kon atong minusan ang mga kalinga 
ug mohangad, makakita kita Kaniya, nagmakanunayon gayud ug 
nagasidlak aron ang kalibutan makakita. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

Siya Mao ang 
KAHAYAG
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3 KA MGA 
LEKSYON SA 
KINABUHI 
GIKAN SA 
MORONI

Ni David Dickson ug Chakell Wardleigh Herbert
Mga Magasin sa Simbahan

Gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan, 
ang Basahon ni Mormon usa ka nagpadayon 
nga pag- uswag sa gamhanang mahangturon 

nga mga kamatuoran, talagsaong mga saad ug mga 
leksyon ug makapadasig nga mga ehemplo sa hugot 
nga pagtuo diha ni Jesukristo. Ug ang pinakanindot 
nga bahin mao nga kining tanan tinuod!

Apan kon kita nagsingabot na sa katapusan ug 
nakaabut na sa mga kapitulo ni Moroni, siya sigu-
rado nga adunay pipila ka labing gamhanan nga 
mga kamatuoran ug makapausab nga leksyon alang 
kanato! Gitapos ni Moroni ang Basahon ni Mormon 
sa iyang talagsaon nga pagpamatuod ug sa iyang 
personal nga imbitasyon sa pagduol ngadto ni Kristo 
ug magtinguha nga masayud sa kamatuoran sa 
atong kaugalingon mismo. Apan taliwala niadtong 
gamhanan nga mga pamahayag, ania ang dugang 
nga tulo ka mga leksyon nga makapausab sa kinabu-
hi nga atong makat- unan gikan sa iyang katapusang 
mga kapitulo niining talagsaon nga basahon.



 D i s y e m b r e  2 0 2 0  61

Adunay usa ka makatagbaw nga pag-
bati nga moabut sa katapusan sa usa ka 
malisud apan magantihon nga proyekto: 
pagbutang sa katapusang piraso sa jigsaw 
puzzle o sa pagsumiter sa labing nindot 
nga proyekto sa eskwelahan.

Si Moroni naghunahuna nga nahuman 
na siya sa iyang kontribusyon sa Basahon 
ni Mormon human marekord ang pagka-
pukan sa Jaredite nga nasud nga makita 
diha sa basahon ni Ether. Nagsugod siya 
sa, “Karon ako, si Moroni, human makata-
pos sa pagmubo sa asoy sa mga katawhan 
ni Jared, ako nagtuo nga dili na mosulat 
og dugang pa, apan ako karon wala pa 
mamatay” (Moroni 1:1).

Ang kamatuoran nga siya buhi pa 
tingali miabut nga mura og usa ka surprisa 
kay sa inyong gituohan. Total, naglatagaw 
siyang nag- inusara, nga anaa ang mga 
kaaway sa matag habig.

Aduna pa siyay panahon nga mabuhat 
unsay iyang buhaton. Ug sa 10 lamang 
ka kapitulo, gipahimuslan kini ni Moroni. 
Ang pipila sa mga kamatuoran nga iyang 
gilakip mao ang mga pamaagi sa pag- 
orden og mga teacher ug mga priest; mga 
instruksyon alang sa sakramento (lakip ang 
mga pag- ampo); mga pagtulun- an kon 

unsaon sa pagpahigayon og mga miting 
sa Simbahan; usa ka gamhanan nga pakig-
pulong sa iyang amahan bahin sa hugot 
nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli; 
ug ang sagrado nga saad nga makita diha 
sa Moroni 10:3–5 nga nagtudlo sa matag 
usa kanato kon unsaon sa pagdawat og 
personal nga pagpadayag mahitungod sa 
katinuod sa Basahon ni Mormon. Wow!

Kadtong 10 ka kapitulo wala gani niya 
planoha sa pagsulat, gidugang ni Moroni 
ang mga malisod nga mga kamatuoran 
alang sa umaabut nga mga magbabasa 
sa Basahon ni Mormon.

Kitang tanan makakat- on gikan sa iyang 
ehemplo. Sa sunod higayon nga makakap-
lag kamo og dyutayng panahon nga naha-
bilin kay sa gilauman, o kon inyong nabati 
nga kamo nagtrabaho og maayo ug labing 
siguro angay nga nahuman na unta, angay 
lang ba nga mag- ampo ug mamalandong 
sa pagdiskobre kon aduna pa bay diyutay 
nga imong matampo?

Total, ang tibuok kalibutan napanala-
nginan tungod sa gihimo ni Moroni.

1. 
Tan- aw Lapas 
sa Katapusan
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Kon nakahukom kamo sa pagpatubo sa 
inyong paborito nga punoan sa kahoy sa 
inyong tugkaran, kinahanglan kamo nga 
mopakita og dugang pa nga pailub. Bisan 
kon mao kini ang husto nga panahon sa 
tuig ug anaa ang maayong mga panahon 
sa pagpatubo, lagmit modagngat pa giha-
pon og pipila ka tuig gikan sa pagpu- po sa 
unang bunga sa inyong paningkamot.

Apan mahimo gyud gihapon, dili ba? 
Total, maayong mga butang moabut niad-
tong kinsa mohulat. Ug bisan kon kamo 
nananom og laing matang sa kahoy kana 
dili moabut sa hingpit nga pagkagulang 
sulod sa daghang mga siglo (sama sa usa 
ka kahoy nga oliba), makabaton pa kamo 
og katagbawan nga mahibalo nga ang 
inyong mga anak ug apo makabenepisyo.

Walay usa ninyo nakabuhat sa gibuhat 
ni Moroni, bisan pa man. Ang buhat sa 
kinabuhi sa iyang amahan, nga nahi-
mong buhat ni Moroni human nama-
tay ang iyang amahan, dili pa gayud 

makapamunga. Dili pa sa 10 ka tuig. Dili 
pa sa liboan ka tuig. Si Mormon misulat, 
“Kini nga mga butang gisulat ngadto sa 
salin sa balay ni Jacob . . . ug sila pagata-
goan ngadto sa Ginoo nga sila motungha 
diha sa iyang kaugalingon nga tukma nga 
panahon” (Mormon 5:12).

Si Moroni wala masayud kon kanus- a 
ang eksaktong higayon nga kining buhat 
motungha, apan tingali siya adunay ma-
ayong ideya nga kini dugay pa. Siya naka-
kita og panan- awon sa atong panahon ug 
nanagna sa piho nga mga kondisyon nga 
moabut (tan- awa sa Mormon 8:35).

Kini ang atong nasayran nga sigurado: 
si Moroni wala naghimo niini alang sa 
kaayohan sa iyang pamilya o mga higala 
o gani sa mga kaila. Pipila sa labing maka-
tandog nga mga pulong nga sukad nahisu-
lat, miingon si Moroni: “ako nag- inusara. 
Ang akong amahan namatay diha sa away, 
ug ang akong tanan nga mga kabanay, 
ug ako wala nay mga higala ni dapit nga 

kapaingnan; ug hangtud kanus- a ang 
Ginoo motugot nga ako mabuhi ako wala 
masayud” (Mormon 8:5).

Siya nawad- an sa tanan niya nga pamil-
ya. Tanan niyang mga higala. Iyang tibuok 
sibilisasyon! Ug sa dihang nahuman na 
siya sa iyang rekord, naghimo siya og usa 
ka kahon nga bato sa pagsilyo sa sagrado 
nga rekord nga dili makita ang kahayag sa 
adlaw alang sa mga gatusan ka tuig.

Ang Pagpuyo nga matarung maka-
mugna og positibong mga kausaban sa 
kalibutan. Usahay kadtong ginagmayng 
mga buhat modangat pa og daghang 
henerasyon sa dili pa ang hingpit nga 
epekto. Apan si Moroni nagtudlo kanato 
nga kanunay kitang makasalig sa tayming 
sa Dios. Kinahanglan lang kita mohimo sa 
atong bahin.

2. 
Hinumdumi ang 
Kahon nga Bato
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Magpakatinuod kita: ang mga pagsulay 
moabut, ang kinabuhi dili patas, ug usa-
hay, ang tanang butang makapasakit lang. 
Ang kinabuhi lisud kon naghunahuna kita 
nga sa katapusan nakalahutay kita sa usa 
ka pagsulay, hangtud lain na usab nga hut- 
ong sa pagsulay ang moabut.

Mahimong nagsagubang kita og 
kabalaka o depresyon, pagkawala sa 
minahal, o sa uban nga mga hagit, usahay 
ang pagpabilin sa pagtuo ug paglaum 
ingon og malisud. Niining malisud nga 
mga higayon sayon ra nga maghunahuna, 
“Unsang hitaboa nga ang mga butang 
nagkagrabe na man?”

Nan, alang kang Moroni, kana usa ka 
tinuod nga pahayag. Ang mga butang 
tingali wala nay mas grabe pa alang 
kaniya sa hinapos sa iyang kinabuhi. Atol 
sa malisud nga panahon, kon ang pamati 
mura na og wala nay rason sa pagpada-
yon o magpabilin sa paglaum, makatan- 
aw kita niining ehemplo sa dili matandog 
nga pagtuo diha sa atubangan sa daghan 
kaayong kalaglagan.

Ang uban motawag sa kinabuhi ni 
Moroni nga usa ka makalilisang. Bisan 
kon siya nagmatinud- anon, nawad- an 
siya sa tanan nga iyang gimahal. Siya mao 
ang katapusang nahabilin sa iyang tibuok 
sibilisasyon. Kinahanglan niyang humanon 
ang rekord sa iyang amahan tungod kay 
si Mormon gipatay sa wala pa siya naka-
angkon og higayon sa paghuman. Ug si 
Moroni nga gipangita sa mga Lamanite 
ug nagtago tago alang sa iyang kinabuhi 
sa dihang siya misulat sa iyang basahon 
sa kasulatan.

Mahunahuna ba ninyo kon unsa ka 
makalilisang ug kawalay paglaum kadto 
nga sitwasyon? Kon adunay tawo nga 
nakasinati og mga pagsulay sama ni 
Moroni, tingali matintal sila sa pagbiya sa 
ilang pagtuo, sa paglimud kang Kristo, ug 

sa pagbasol sa Langitnong Amahan alang 
sa ilang makalilisang nga mga kahimtang. 
Apan wala buhata ni Moroni.

Hinoon, nagpadayon si Moroni hangtud 
sa katapusan (tan- awa sa Moroni 1:3). 
Iyang gihuptan ang usa ka mahangturong 
panglantaw sa pagtabang kaniya sa pag- 
atubang sa iyang mga hagit. Nasayud siya 
unsay tinuod ug nasayud nga bisan unsa 
ang nahitabo ngadto kaniya, basta nag-
baton siya og pagtuo diha sa Manluluwas 
ug misalig sa Langitnong Amahan, ang 
tanang mga panalangin nga iyang gisaad 
matuman usa ka adlaw, ug siya maluwas 
pinaagi sa gahum ni Jesukristo ug sa mga 
panalangin sa Iyang Pag- ula (tan- awa sa 
Moroni 10).

Karon, mao kana ang usa ka gamhanan 
nga pagpamatuod.

Kon ang mga butang ingon og grabe 
na kaayo, makakuha kita og kahupayan 
diha sa mahangturon nga panglantaw 

ug pag- ugmad og hugot nga pagtuo sama 
kang Moroni. Kon ato kining buhaton, kita 
gisaaran nga kita “makahimo sa tanan 
nga mga butang nga maayo ngadto kang 
[JKristo]” (Moroni 10:23). Mahimo kita 
nga masayod nga ang Langitnong Amaan 
maga- uban kanato. Makasalig kita nga 
ang Iyang plano sa kalipay makahatag og 
paagi alang kanato aron mabuntog ang 
matag usa ka kalisdanan nga atong atu-
bangon sa mortalidad. Ug atong mapali-
butan ang atong kaugalingon sa kahayag, 
kalipay, ug mga panalangin sa gipahiuli 
nga ebanghelyo ni Jesukristo.

Inubanan sa mahangturong panglan-
taw, kita sa kanunay makabaton og rason 
nga molaum. Ug kita makasalig nga usa 
ka adlaw kitang tanan makaingon nga, 
“Unsang hitaboa nga ang mga butang 
nagkaayo na man?” ◼

3. 

Maghupot og usa ka  
Mahangturon nga  
Panglantaw
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Ang espirituhanon nga kahayag ug kinabuhi moabut kon ang regular nga relihiyusong 
pagtahud makapaduol kanato ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa atong 
Manluluwas, si Jesukristo. Uban sa pagkamasulundon matag adlaw, makakaplag kita 

og mga tubag, hugot nga pagtuo, ug kalig- on sa pag- atubang sa mga hagit matag- adlaw ug 
mga oportunidad uban sa pagpailub sa ebanghelyo, panglantaw, ug hingpit nga kalipay.

Samtang magtinguha kita sa bag- o ug mas balaan nga mga paagi sa paghigugma sa 
Dios ug motabang kanato ug sa uban nga maandam sa pagsugat Kaniya, atong hinumdu-
man nga ang pagkahingpit anaa kang Kristo, dili sa atong kaugalingon o sa pagkaperpek-
syonista sa kalibutan.

Ang pagdapit sa Dios napuno sa gugma ug posibilidad tungod kay si Jesukristo mao “ang 
dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi” (Juan 14:6). Alang niadtong mibati nga nabug- 
atan, Siya nagdapit, “Umari kanako,” ug kadtong moduol Kaniya, Siya nagsaad, “papahulayon 
ko kamo” (Mateo 11:28). “Duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya, . . . mohi-
gugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog, niana ang iyang grasya 
igo alang kaninyo, nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo” 
(Moroni 10:32).

Niini nga pasalig “pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo” 
mao usab ang kahupayan, kalinaw, ug panaad nga kita makapadayon uban sa hugot nga 
pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo bisan kon ang mga butang dili mahiuyon sa atong gila-
uman, gipaabut, o gani sa unsay angayan, pinaagi sa dili nato sala, bisan human nato 
gibuhat ang labing maayo.

Sa nagkadaiyang mga panahon ug mga pamaagi, mobati kita og kakulang, dili sigurado, 
tingali dili takus. Apan sa atong matinud- anon nga mga paningkamot sa paghigugma sa Dios 
ug sa pagpangalagad sa atong mga silingan, ato tingaling bation ang gugma sa Dios ug giki-
nahanglan nga inspirasyon alang sa ila ug atong kinabuhi.

Uban sa kalooy, ang atong Manluluwas miawhag ug misaad nga kita mahimong “mopa-
dayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga 
kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo”(2 Nephi 31:20). 
Ang doktrina ni Kristo, ang Pag- ula sa atong Manluluwas, ug ang hingpit nga pagsunod sa Iyang 
dalan sa pakigsaad makatabang kanato nga mahibalo sa Iyang mga kamatuoran ug makahimo 
natong gawasnon (tan- awa sa Juan 8:32).

Ako mopamatuod nga ang Iyang dalan sa pakigsaad modala ngadto sa labing dakong gasa 
nga gisaad sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan: “Kamo makabaton og kinabuhi nga 
dayon” (2 Nephi 31:20). ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong sa Oktubre 2018 nga kinatibuk- ang komperensya.

Hingpit diha kang Kristo

Ni Elder Gerrit W. Gong
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

A N G  K A T A P U S A N G  P U L O N G



Si Mormon mipamubo 
ug mihugpong sa 
kadaghanan sa Basahon  
ni Mormon (tan- awa 
sa Mga Pulong ni 
Mormon 1:3–5).

Mormon & Moroni
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Mihuman sa 
paghugpong sa mga 

palid ug gilubong 
kini sa Bungtod 

sa Cumorah 
(tan- awa sa  

Mormon 8:3–5, 14).

Nahimong 
pangulo sa 
kasundalohan 
sa Nephite sa 
dihang 15 anyos pa 
lang siya (tan- awa sa 
Mormon 2:1).

Amahan ni Moroni  
(tan- awa sa Mormon 8:13) 
ug ang usa ka disipulo 
ni Kristo (tan- awa sa 
3 Nephi 5:13).

Mibisita 
kang Joseph 

Smith isip usa 
ka nabanhaw nga 
binuhat (tan- awa 
sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:33).

Si Moroni nakig- away 
kuyog ang mga 
kasundalohan  
sa Nephite uban 
ni Mormon (tan- awa sa 
Mormon 6:11–12)
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Tulo ka bag-ong mga 
magasin sa Simbahan 
sa sunod tuig! Paklia 
ngadto sa pahina 6 aron 
makat-on mahitungod sa 

makapahinam 
ug importante 
nga mga 
kausaban.

MGA YOUNG ADULT

PAGGAMIT SA 
SOCIAL MEDIA 
SA POSITIBO 
NGA PAAGI

42
KABATAN-ONAN

MGA LEKSYON SA 
KINABUHI GIKAN 
KANG MORONI

60
MGA GINIKANAN

7 KA YANO NGA 
MGA IDEYA SA 

KALIHOKAN 
SA PASKO

H15
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A ng Langitnong Amahan mihatag 
kanato sa Iyang Anak, si Jesukristo. 

Ug si Jesus mihatag sa Iyang kinabuhi 
alang kanato aron makapuyo kita uban 
Kaniya pag- usab. Mao kini ang labing 
mahinungdanon sa tanan nga mga gasa. 
Si Jesus gawasnong mihatag kanato niini 
nga gasa.

Mahimo kang mohatag og gasa 
ngadto ni Jesus. Unsa nga mga gasa 
ang inyong mahatag Kaniya?

Ug aduna pay 
dugang nga butang nga 
inyong mahatag Kaniya. Naglibut 
kaninyo, adunay mga tawo nga Iyang 
gihigugma nga mahimo ninyong 
tabangan.

Nag- ampo ko nga gawasnon kitang 
mohatag, sama sa gibuhat ni Jesus. ●

Gikuha gikan sa “Gifts of Love,” debosyonal sa Brigham Young 
University, Dis. 1980.

Mga Gasa sa 
Gugma alang 

kang Jesus

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 
Henry B. Eyring

Ikaduhang 
Magtatambag sa 

Unang Kapangulohan
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Mahimo kamong 
magsunod sa mga 

kasugoan.

Mahimo kamong magbasa sa kasulatan.

Mahimo kamong mag- ampo.
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Snowflake sa Pagserbisyo
Makahatag kita og gasa ngadto ni Jesus pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Paghimo og snowflake 
sa pagserbisyo aron sa pagpahinumdom kaninyo kon kinsa ang mahimo ninyong serbisyohan.

1. Guntinga ang sirkulo.
2. Pil- a og katunga ang sirkulo subay sa usa sa mga linya. Dayon 

pil- a kini og katunga pag- usab, ug dayon pil- a pag- usab.
3. Guntinga subay sa tuldok- tuldok nga mga linya sa outline sa 

tawo. Ayaw guntinga ang kilid sa mga tiil ug mga kamot.
4. Bukhara ang papel ug isulat diha sa matag tawo ang ngalan 

sa usa ka tawo nga mahimo ninyong serbisyohan.
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Ang Hingpit  
nga Kahoy
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Ni Sydney Squires
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa usa ka tinuod nga istorya)

“Si Jesus, kanhi kabus, karon mahimayaon” 
(Mga Himno, nu. 117).
“Ma, tan- awa kini!” Mitudlo si Joshua ngadto sa 

Christmas tree. Taas kini ug nipis, nga adunay 
hingpit nga berde nga mga dahon.

Mihunong si Mama ug gitan- aw ang presyo. 
Milingo- lingo siya. “Dili, dili ko gusto.”

Nanghupaw si Joshua ug mipadayon sa paglakaw. 
Ang merkado puno sa mga tindahan sa pagkaon 
ug mga Christmas tree. Puno kini sa mga pamilya 
nga namalit og mga Christmas tree ug mga sangkap 
aron sa paghimo og lamiang mga pagkaon, sama sa 
bûche de Noël (dessert sa Pasko nga porma og troso). 
Giuban ni Mama si Joshua aron mamalit og pagkaon, 
apan sige siya og tan- aw sa mga Christmas tree. Pipila 
sa mga kahoy kay taas ug nipis. Ang uban kay mubo 
ug linginon. Nakakita gani si Joshua og usa nga sama 
lang sa iyang gitas- on!

Miingon si Mama nga sila walay daghang kwarta 
karong tuiga. Sila tingali dili makapalit og usa ka 
Christmas tree. Kana nakapaguol og gamay kang 
Joshua. Matag higayon nga moadto siya sa merkado 
uban ni Mama, nagpadayon siya sa pagpangita 
sa hingpit nga Christmas tree. Tingali, basin 
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mga dekorasyon. Dili na kaayo baliko ug masulub- on 
tan- awon ang kahoy karon. Matahum kini. Hingpit kini.

“Usa kini ka hingpit nga kahoy ni Jesus,” miingon si 
Joshua.

“Unsay buot nimong ipasabut?” Nangutana si Mama.
“Ang atong kahoy sama lang ni Jesus,” miingon si 

Joshua. “Si Jesus natawo sa usa ka kabus, hugaw nga 
pasungan. Ang atong kahoy kabus ug masulub- on 
didto sa merkado. Apan karon ang kahoy matahum 
ug maanindot na, sama kon sa unsang paagi si Jesus 
nahimo nga usa ka matahum nga hari.”

“Ang atong hingpit nga kahoy nga Jesus,” miingon si 
Papa. “Ganahan ko niana.”

Mipahiyum si Joshua. Mahimo kining sa usa ka 
espesyal kaayo nga Pasko. ●
Kini nga istorya nahitabo sa France. Paklia ngadto sa pahina H6 
aron makakat- on og dugang mahitungod niana nga nasud.
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lang, makakita sila og Christmas tree nga madala sa 
panimalay.

Gigunitan ni Joshua ang kamot ni Mama samtang 
naglakaw sila padulong sa sunod nga laray sa mga 
Christmas tree. Nahingangha si Joshua. Atua ra—ang 
hingpit nga Christmas tree!

Nag- una siya og dagan ug gibutang ang usa ka kamot 
sa Christmas tree. Dili kaayo kini berde. Kulangan kini 
og pipila ka dahon. Dili kaayo kini taas. Sa pagkatinuod, 
baliko kaayo kini, sama sa usa ka tigulang nga nag- akbo 
sa sungkod.

“Mama, hingpit kini!” Gisulti ni Joshua. “Mahimo ba 
natong dad- on kini sa panimalay? Palihug?”

Gitan- aw ni Mama ang presyo. “Aw, dili ra kaayo ni 
mahal. Ug nagtuo ko nga masulod ra kini sa sakyanan.”

Dili na gayud makahulat si Joshua. Nagsige siya og 
dula sa bukton sa iyang kupo samtang naghulat siya ni 
Mama nga bayran ang Christmas tree. Dayon 
usa ka buotan nga tawo ang mitabang 
kanila sa pagbutang sa kahoy sulod sa 
sakyanan. Sa dihang naabot na gayud 
sila sa panimalay, ang iyang igsoon 
sa gawas nga lalaki, si Matthieu, ug si 
Papa mitabang sa pagkuha sa kahoy 
gikan sa sakyanan. Gidala nila ang 
kahoy sa sulod ug gibutang kini sa 
suok sa ilang atubangan nga lawak.

“Una, kinahanglan natong itaud 
ang mga suga,” miingon si Matthieu.

Lisud ang pagsab- it sa mga 
suga tungod kay ang kahoy baliko 
kaayo. Gibutang ni Matthieu ang 
mga suga sa ibabaw. Gibutang 
ni Joshua kini sa ubos. Sunod 
gisab- it nila ang mga dekorasyon. 
Sa katapusan gitabangan ni Papa si 
Joshua sa pagbutang sa bitoon sa 
ibabaw.

Gipasiga ni Papa ang mga suga 
ug gigakos si Mama. Mipahiyom 
si Joshua sa kahoy. Ang mga 
suga sa kahoy mihimo sa tibuok 
kwarto nga mobati nga mainiton 
ug makapahupay. Milingkod siya 
sa ubos sa kahoy ug mihangad 
ngadto sa hayag og kolor nga 
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Adunay mga hapit 40,000 ka miyembro sa Simbahan sa France! 

Ang templo sa Paris, France, nahuman niadtong Mayo 2017.

Nagbiyahe mi sa 
tibuok kalibutan aron 

makakat- on mahitungod 
sa mga anak sa Dios. 
Kuyugi mi samtang 

bisitahon namo 
ang France!

Ilado ang France 

alang sa mga pan 

ug mga keso niini. 

Daghang mga tawo 

mopalit og presko 

nga mga baguette 

gikan sa boulangeries 

(mga panaderya) 

matag adlaw.

Kini mao ang usa 

ka Basahon ni 

Mormon sa French.

Salut!  
Kami si Margo 

ug Paolo!

Kumusta 
gikan sa 
France!
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Taga- France ka ba? Sulati kami! 
Ganahan kaming  

makadungog gikan kaninyo

Gusto nako ang tanan mahitungod sa 
Primary—ang mga kanta, ang mga 

magtutudlo, ang mga kalihokan, 
ug ang mga butang nga akong 
makat- unan mahitungod ni Jesu-
kristo. Ganahan ko ilabi na kon 
magtimbaya kami sa mga bata 

og malipayong adlawng natawhan. 
Mahinamon kong motambong sa 

Primary matag semana.
Julien B., 10 anyos,  
Haute- Garonne, France

Ang akong paborito nga istorya sa Basa-
hon ni Mormon mao ang mahitu-

ngod ni Nephi nga nagpasaylo ug 
naghigugma sa iyang mga igsoon. 
Salamat sa ehemplo ni Nephi, kini 
nga bahin sa mga kasulatan naka-
tabang gayud kanako nga mas 

sayon nga mangayo og pasaylo ug 
sa pagpasaylo sa akong mga igsoon 

nga lalaki kon maglalis kami.
Evelyne N., 6 anyos,  

Île- de- France, France

Ang Louvre, sa Paris, 

mao ang labing 

dako nga museyo 

sa art sa kalibutan! 

Kini adunay labaw 

sa 380,000 ka mga 

piraso sa art.

Ang French nga mga bata ganahan 

nga magdula sa gitawag og “escargot.” 

Molukso ka diha sa usa ka porma og 

tuliyok aron maakabot sa katapusan!
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Sa habagatang 

France, ang mga tawo 

mangandam alang 

sa Pasko pinaagi sa 

paghimo og usa ka 

“crèche,” o eksena 

sa pagkatawo ni 

Jesukristo. Ang eksena 

puno sa mga tawo 

nga naghulat nga 

matawo si Jesukristo. 

Sa Bisperas sa Pasko, 

ibutang nila ang 

estatuwa sa batang 

Jesus diha sa crèche!

Salamat sa 
pagsuhid sa France 

uban namo!

Himamata ang pipila sa among 
mga higala gikan sa France!
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Ni Jane McBride
(Gibase sa usa ka tinuod 
nga istorya)

“Have a happy fam’ly 
Christmas! . . . Wrap 
your hearts in love 
this year” (Children‘s 
Songbook, 51).

N asagmuyo dihadiha 
dayon si Anna sa 

dihang misulod siya sa 
kwarto ug nakita ang 
Christmas tree. Ang 
pampainit sa tubig sa 
ilang balay mibuto, ug 
nagbanaw ang tubig 
sa salog. Naningkamot 
pa gihapon si Papa sa 
paglimpyo sa katag. Ang 
pipila ka mga regalo 
ilawom sa Christmas tree 

hingpit nga nangabasa.
Si Anna ug ang iyang 

manghud nga mga lalaki 
mikuha og mga tualya ug 

misulay sa pagpauga sa mga 
regalo. Apan wala gayud kini 

magsilbi. Ang mga regalo nadaot 
gayud sa tubig.

Ang pamilya ni Anna 
nagsinati og lisud nga 
panahon. Iyang papa walay 
trabaho karon. Iyang mama 
hapit na manganak, ug pirme 
maglain iyang lawas. Ug karon 
wala na silay mga regalo alang 
sa Pasko.

Nianang gabhiona samtang 
si Anna nangandam na sa 
pagkatulog, nakadungog siya M
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Usa ka 
Surprisa sa 

Pasko
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ni Mama ug Papa nga nag- istoryahanay sa kusina.
“Unsa man ang atong buhaton?” Nangutana si 

Mama. Murag naghilak siya. “Kita walay igong 
kwarta alang sa bayranan sa balay, ug karon 
kita gani walay mga regalo alang sa mga bata.” 
Si Anna mibati og kahadlok ug kabalaka.

“Makakita ra kita og paagi,” miingon si Papa.
Misulod si Anna sa kusina. Gituy- od ni 

Mama iyang mga kamot ug hugot nga migakos 
kaniya. Uban sa iyang mga bukton nga naglibut 
sa tiyan ni Mama, nabati ni Anna nga milihok 
ang batang masuso. Mipahiyum siya. “Kita 
adunay usa ka bag- ong bata nga masuso nga 
moabut. Kanunay kang nag- ingon nga ang 
usa ka bata nga masuso usa ka milagro.”

Mipahiyom og balik si Mama. “Husto 
kana. Kita adunay daghan nga angay 
pasalamatan.”

“Anaa nato ang usag usa,” miingon si Papa. Gihagkan 
niya ang ibabaw sa ulo ni Anna. “Ma- OK ra unya ni.”

Samtang nagpadulong sa iyang kwarto, nakadungog 
si Anna nga naghilak ang iyang mga igsoong lalaki. 
Milingkod siya sa higdaanan ni David.

“Subo kaayo ang tanan,” hilum nga miingon si David.
“Ug kita dili na makakuha og mga regalo,” miingon si 

Robbie, nga nagbakho.
“Ma- OK ra unya ni,” Miingon si Anna pag- usab. 

“Tan- awa unya.”
Sa wala pa siya mihigda, miluhod si Anna ug 

nangutana sa Langitnong Amahan kon unsay iyang 
mabuhat alang sa iyang pamilya. Siya walay kwarta aron 
ipalit og mga regalo, apan siya gihapon anaay mainiton, 
makahupay nga pagbati sa iyang kasingkasing.

Pagkasunod buntag, nagpabilin siya sa higdaanan 
nga naghunahuna sulod sa pipila ka minuto sa wala 
pa nangandam alang sa pag- eskwela. Dayon usa ka 
ideya ang misantup kaniya! Nianang hapona nagdali 
siya og pauli ug mibuhat sa iyang mga buluhaton ug 
homework. Dayon nagkuha siya og pipila ka papel ug 
lambo ug pipila ka mga marker ug sticker nga iyang 
nakuha alang sa iyang adlawng natawhan. Gidala niya 
kini tanan sa iyang kwarto ug gisirad- an ang pultahan.

Hapit makakatawa si Anna sa dihang naghunahuna 
siya kon unsa kaha ka kasurprisa ang iyang pamilya. 
Una gipilo niya ang papel ug gihigot kini gamit ang 
lambo aron makahimo og upat ka mga booklet. Gipili 
niya ang usa ka bitoon nga sticker aron ibutang sa 
booklet ni Mama ug usa ka planeta alang kang Papa. 

Gibutang niya ang usa ka iro alang sa booklet 
ni David ug usa ka rocket alang kang Robbie.

Dayon nagsugod og drowing si Anna. Alang 
kang Mama midrowing siya og hulagway 
sa iyang kaugalingon nga nanilhig sa salog. 
Midrowing siya og hulagway sa iyang 
kaugalingon nga nagluto og panihapon uban 
ni Papa, usa ka hulagway niya nga nagdula og 
football uban ni David, ug usa ka hulagway 
niya nga nagbasa og libro kang Robbie. Kini 
nagkinahanglan kaniya og pipila ka adlaw sa 
pagpuno sa matag booklet og mga hulagway.

Sa katapusan, Bisperas na sa Pasko, ug 
mainampingong gibutang ni Anna ang iyang 
mga booklet ilawom sa Christmas tree.

Pagkasunod buntag, gihatagan niya ang 
matag tawo sa iyang pamilya og usa ka booklet. 

“Ganahan ko niini nga mga hulagway,” miingon si 
David. “Ganahan ko nga magdula og football.”

“Dili lamang kini mga hulagway,” miingon si Anna 
nga adunay kahinam sa iyang mga mata. “Kini mga 
coupon! Ang tanang mga hulagway nagpakita og mga 
butang nga akong buhaton alang kaninyo.”

“Kini mao ang labing nindot nga regalo nga ikaw 
makahatag kanamo,” miingon si Mama samtang siya 
mitan- aw sa iyang mga booklet. Mapasalamaton si 
Anna nga ang Langitnong Amahan mitabang kaniya sa 
paghunahuna og himo og mga coupon sa Pasko. Usa 
ka bag- ong bata nga masuso ang umaabot, ug uban 
sa tabang sa Langitnong Amahan, ang tanan gayud 
ma- OK ra. ●
Ang tagsulat nagpuyo sa Colorado, USA.
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Paghimo og inyong kaugalingong 

coupon nga mga libro!

1
32
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Kini nga istorya nahitabo didto sa England wala 
madugay pagkahuman sa Ikaduhang Gubat sa 
Kalibutan.

Si Hermann Mössner gikulbaan samtang siya misulod 
sa chapel. Siya ug ang iyang mga higala gikan 

sa kampo nagsul- ob pa gihapon og mga uniporme, 
gimarkahan sa mga letra nga “P.O.W.” Ang tanan 
nasayud sa kahulugan niadto nga mga letra nga mao 
ang “prisoner of war [binilanggo sa gubat].” Unsa 
kaha ang hunahunaon sa mga miyembro sa branch? 
Motan- aw ba sila niya isip ilang kaaway?

Ang chapel duol ra sa Leeds, England. Apan si Hermann 
dili taga England. Gikan siya sa Germany. Human napugos 
sa pagpakig- away sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, 
si Hermann nadakpan sa mga sundalo nga British ug 
gipadala ngadto sa usa ka prisohan sa English nga kampo. 

Mao kini ang iyang unang higayon diha sa simbahan sa 
dugay na nga panahon.

Si Hermann miginhawa og lawom samtang milingkod 
siya sa usa sa mga lingkuranan. Iyang nakita ang presidente 
sa branch, si George Camm, naglingkod sa atubangan. Si 
Presidente Camm higala ni Hermann. Ang makita siya nga 
mipahiyom nakapaayo sa gibati ni Hermann.

Pipila ka bulan ang milabay, si Presidente Camm 
miabut aron sa pagbisita ni Hermann sa kampo human 
makadungog nga siya lang ang miyembro sa Simbahan 
didto. Sa sinugdanan si Hermann medyo nabalaka. 
Masilag ba kaha niya si Presidente Camm? Ang ilang 
mga nasud nakig- away batok sa usag usa diha sa gubat, 
human sa tanan.

Apan sa dihang nagkahimamat si Hermann ug si 
Presidente Camm, mipahiyom sila ug naglamanohay. 
Dayon nagdungan sila sa pag- ampo. Nanganta sila ug 
naghisgot mahitungod sa ebanghelyo. Nagdungan pa 
gani sila sa pag- ambit sa sakramento.

M A I S U G O N  N G A  M G A  E H E M P L O
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Usa ka Gasa sa 
Panaghigalaay

Ni Lucy Stevenson
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa usa ka tinuod nga istorya)
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“Gihigugma ko ikaw, akong igsoon,” miingon si 
Hermann sa dihang si Presidente Camm kinahanglan 
nang mobiya. Nakita niya ang mga luha sa mga mata 
ni Presidente Camm samtang miwara- wara siya sa 
pagpanamilit.

Human niana, si Presidente Camm mibisita ni 
Hermann matag Sabado. Atol sa tibuok semana, si 
Hermann mibuhat sa iyang labing maayo sa pagsunod 
sa ebanghelyo. Mipaambit siya sa iyang pagpamatuod 
uban sa laing mga piniriso samtang mitrabaho sila sa 
umahan. Mitubag siya sa ilang mga pangutana samtang 
naglalik sila og kahoy human sa taas nga trabaho sa 
adlaw. Usahay mag- ampo siya uban kanila.

“Oy, Hermann,” usa sa mga piniriso miingon usa ka 
gabii niana. “Mahimo ba ko nga mouban nimo ug ni 
Mr. Camm sa Sabado?”

Mihangad si Hermann gikan sa bloke sa kahoy 
nga iyang gilalik. Mipahiyum siya. “Siyempre!”

“Pwede ako sab?” laing binilanggo nangutana.
Sila si Hermann ug Presidente Camm naghinam-  

hinam kaayo sa pagtudlo og dugang pa nga mga 
piniriso. Wala madugay ang uban nila gusto pa 
gani nga magpabunyag!

Ug karon, samtang si Hermann mitan- aw sa palibut 
sa chapel sa mga pamilya nga naghulat sa pagsugod 
sa simbahan, mibati siya og kalinaw. Ang pipila ka 
mga miyembro nakulbaan diha sa palibut ni Hermann 
sa sinugdanan. Apan sa wala madugay ang tanan 
misalig na kaniya. Ang ubang mga piniriso nga gustong 
makat- on mahitungod sa ebanghelyo nakakuha 
og pagtugot sa pagbiya sa kampo aron moadto sa 
simbahan kuyog ni Hermann ma- Dominggo. Sa 
kadugayan, si Herman natawag pa gani nga mahimong 
presidente sa Sunday School sa branch.

Milabay ang panahon, ug ang Pasko nagkaduol 
na. Gusto ni Hermann nga magbuhat og usa ka 
butang aron mopasalamat sa mga miyembro kinsa 
mabination kaayo niya. Dayon nakahunahuna siya 
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og ideya! Hapit na ang panahon sa party sa Pasko sa 
branch. Nagpundok si Hermann og daghang bloke sa 
kahoy ug misugod sa paglalik. Sa tagsa- tagsa, gihimo 
niya ang mga bloke ngadto sa gagmayng trak- trak, mga 
elepante, eroplano, tren- tren, ug mga kabayo- kabayo.

Sa katapusan miabut ang adlaw sa party. Ang tanan 
nangaon ug nanganta og mga awit sa Pasko. Si Hermann 
ug iyang mga higala gikan sa kampo mikanta og awit sa 
Pasko sa pinulongan nga German.

Dayon si Hermann mikuha og usa ka dakong bag. 
Ang sulod 40 ka mga dulaan nga kahoy! Mihatag si 
Hermann og usa sa matag bata sa Primary. Mao kadto 
ang Pasko nga dili nila mahikalimtan. ●

Human sa tulo ka tuig 
sa kampo, si Hermann 
mibalik na ngadto sa 
iyang pamilya didto sa 
Germany. Mga tuig ang 
milabay, mibisita si Her-
mann sa samang chapel 
nga iyang gitambungan 
isip usa ka piniriso sa 
gubat. Pipila sa mga 
hamtong didto miingon 
kaniya nga anaa pa 
gihapon nila ang mga 
dulaan nga kahoy nga 
iyang gilalik alang kanila 
sa dihang bata pa sila!
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ni Max. Apan wala na siya makit- i bisan asa.
Dihang nangabut na mi, dunay miingon, 

“Mag- ampo ta alang ni Max!” Miluhod 
kami nga nag- alirong ug militok og yano 

nga pag- ampo. Mihangyo kami sa Langitnong 
Amahan alang sa mga ideya kon asa pangitaon si Max.

Sa pag- ingon gyud namo og “amen,” dunay paghot 
nga naggikan sa kabinet! Si Max kadto!

Ang Langitnong Amahan nakaila kanato ug 
nahigugma kanato. Ang mga tubag sa atong mga 
pag- ampo mahimong dili kanunayng moabut diha- diha 
dayon. Ug ang Langitnong Amahan mahimong dili 
kanunayng motubag sa atong mga pag- ampo sa paagi 
nga mao gayud atong gusto. Apan sa ingon niana nga 
paagi kita molambo sa pagtuo ug pailub.

Kon kamo adunay bisan unsang problema o gusto 
lang nga makig- istorya, ang Langitnong Amahan 
kanunayng maminaw kaninyo! ●

N iadtong sais anyos pa ko, usa ka 
tigulang nga magtiayon sa among 

ward nga nangita og usa ka maayong 
kapuy- an sa ilang iro, si Max. Nasayud sila 
nga magustohan sa among pamilya si Max. 
Mao nga kami misagop kaniya!

Pipila ka semana human niadto, pipila sa among 
mga higala miabut aron mopuyo uban kanamo sulod sa 
pipila ka adlaw. Among balay napuno sa mga bata nga 
magdagan- dagan sa tanang dapit.

Apan si Max naanad sa usa ka nindot, ug hilum nga 
panimalay. Ang maanaa sa balay nga puno sa sabaan 
nga mga bata nakapanerbyos niya og maayo. Usa ka 
adlaw sa dihang nagdula mi ug nagkinataw- anay, kalit 
namong naamguhan nga nawala si Max!

Nangita kami ni Max sa bisan asa na lang. Kahilakon 
na ko samtang ang akong mama nagdrive para namo sa 
kasilinganan. Gisusi pa gani namo sa unang mga tag- iya 

Pag- ampo  
alang ni Max
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Ni Elder W. 
Mark Bassett

Sa Seventy
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Dan- agi ang Kalibutan
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Si Jesus nagdala sa kahayag ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan. Ania ang pipila ka 

mga kalihokan nga makatabang kanimo nga mobati ug mopaambit sa Iyang kahayag. 

Kolori ang ginumerohan nga mga dapit human nimo mabuhat ang matag kalihokan.

Basaha ang Lucas 1:26–31 ug kantaha ang 

“Lullaby ni Maria” (Songbook sa mga Bata, 28).

Paghimo og kard sa Pasko alang sa usa ka tawo ug kantaha ang “Didto sa Pasungan” (Mga Himno, nu. 124).

Basaha ang Lucas 2:4–7 ug kantaha ang 

“Pag- adto ni Jose sa Bethlehem” (Songbook 

sa mga Bata, 22).

Pagbuhat og mabinationg buhat alang sa usa 
ka tawo ug kantaha ang “Mipadala sa Bugtong 
Anak” (Songbook sa mga Bata, 20).

Basaha ang Lucas 2:8–18 ug kantaha ang  

“Ang Anghel Paminawa!”(Mga Himno, nu. 128.).

Basaha ang Mateo 2:1–11 ug kantaha 
ang usa ka awit o himno sa Pasko.

Hisguti kon unsay imong gibati mahitungod sa pagkatawo ni Jesukristo ug kantaha ang “Mahilum nga Gabii” (Mga Himno, nu. 123).
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“Kay ngari kanato usa ka bata matawo”  
(2 Nephi 19:6).

Nakaiktin si Rose sa iyang pagbangon samtang 
mitambo sa bintana. Ang ilang mga higala 

moabut na sa bisan unsang taknaa!
Sa matag tuig sa panahon sa Pasko, si Rose ug ang 

iyang pamilya modula sa eksena sa Pagkatawo ni 
Jesukristo. Kanunay silang magdapit og mga tawo sa 
pagtambong ug moapil kanila. Niining higayona ilang 
gidapit ang ilang mga silingan ug mga misyonaryo! 
Si Rose nalipay tungod kay ang ilang mga silingan 
adunay usa ka batang masuso nga himoon nga ang 
batang masuso nga si Jesus.

Hapit na maandam ang tanan. Gikuha na ni mama 
ang mga pagkaon gikan sa oven. Ang mga manghud 
nga lalaki ni Rose nanghipos na sa tanan nilang 
dulaan. Gikuha ni Ellen ang mga igsusul- ob. Ug si 
Rose pa gani ang mipapilit sa dako, dalag (yellow) 
nga bitoon ngadto sa bongbong aron idayan- dayan.

“Rose,” mitawag si mama gikan sa kusina. 
“Makatabang ka ni Ellen nga maandam ang mga 
igsusol- ob?”

Eksena sa 
Pagkatawo ni 
Jesukristo nga 
gihimo sa usa 
ka Silingan
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Ni Lorraine Starks
(Gibase sa usa ka tinuod nga istorya)
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Kinsa ang inyong maimbitar aron magsaulog sa pagkatawo ni Jesus uban kaninyo karong tuiga?

“OK, Ma!” Miadto si Rose aron motabang sa iyang 
igsoon, kinsa nagdala og gisapwang nga mga habol.

“Aduna na tay mga habol, mga tualya, ug mga sinina 
gikan sa aparador,” miingon si Ellen. “Makagamit pa gani 
kita niining bukag nga kunohay usa ka pasungan.” Iyang 
gitunol ni Rose ang dakong bukag. Gibutangan ni Rose og 
humok nga habol sa sulod niini alang sa batang masuso.

“Perpekto,” miingon si Rose.
Ang manghud ni Rose nga si Jack mikuha sa abuhon 

(gray) nga habol ibabaw sa iyang ulo ug nagkiningkoy. 
“Pwede be ako ang himoong asno?”

Mikatawa si Rose. “Dili pwede! Gusto ka mahimong 
usa ka Mago, hinumdumi?”

“O oo!” miingon si Jack. Iyang gikuha ang korona 
nga dulaan ug gibutang kini sa iyang ulo.

Dayon dihay nanuktok sa pultahan.
“Ania na sila!” Miingon si Rose. “Akong ablihan.”
Sa wala madugay ang balay napuno sa malipayon 

nga mga tawo. Mitabang si Rose sa tanan nga 
makailis sa ilang mga igsusol- ob. Ang sister nga mga 
misyonaryo mao ang mga magbalantay sa karnero. 
Iyang mga igsoong lalaki ug igsoong babaye mao ang 
mga Mago. Ang matahum nga batang masuso mao 
ang batang Jesus, ug ang iyang mga ginikanan mao 
si Maria ug Jose.

Gisul- ob ni Rose ang humok, puti nga kalo. Siya mao 
ang karnero.

Sa katapusan ang tanan nakailis na ang tanan ug 
andam nang magsugod. Si Elder ug Sister Yancey, usa ka 
magtiayon nga misyonaryo gikan sa ilang ward, miabli 
sa Bag- ong Tugon ngadto sa istorya sa Pagkatawo ni 
Jesus. Gibasa nila og kusog ang mga bersikulo. Ang 
tanan milihok sa ilang bahin.

Sa katapusan sa istorya, ang tanan nanganta og 
“Mahilum nga Gabii.” Mibati si Rose og kainit ug kalipay. 
Nasayud siya nga gibati niya ang Espiritu Santo. Daw si 
Jesus duol kaayo sa iyang kasingkasing.

Human sa kanta, nagpasalida si mama sa video 
nga “Samuel and the Star [Si Samuel ug ang Bitoon].” 
Nag- ampo si Ellen. Dayon gipagawas nila ang mga 
pagkaon. Ang tanan nalingaw sa panag- istoryahanay.

“Unya, unsa ang inyong paborito nga bahin?” 
Nangutana si Sister Yancey.

“Ganahan ko sa pagkanta,” miingon si Ellen. “Ug 
makigdula sa batang Jesus.” Giyugyog ni Ellen ang 
batang masuso diha sa iyang paa. Nakigdula siya 
kaniya hangtud nahuman ang musika.

“Ganahan ko sa pagdala sa mga gasa ni Jesus,” 
miingon si Jack. Nagsul- ob pa gihapon siya sa 
pagpakaaron- ingnon nga korona.

“Ikaw, Rose?”
Gituyhad ni Rose og maayo ang iyang mga bukon. 

“Ganahan ko sa tanan!” miingon siya sa usa ka makusog 
nga tingog. “Apan labaw sa tanan, ganahan ko nga ang 
tanan nia dinhi nga nagsaulog ni Jesus. Tungod kay mao 
kana ang pasabut sa Pasko.” ●
Ang tagsulat nagpuyo sa Texas, USA.
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Si  
Samuel 
ug ang 

Bitoon
Daghang karaan nga mga 

katuigan ang milabay, ug layo 

tabok sa dagat, ang usa ka 

tawo sa Dios nga ginganlan 

og Samuel mihatag og 

usa ka panagna.

Gisultian niya ang mga katawhan og daghan nga mga 

butang mahitungod sa pagkatawo sa Manluluwas. 

Namulong siya ngadto kanila mahitungod ni Jesukristo, 

ug sa unsang paagi moanhi Siya sa yuta.

Ang mga tawo wala maminaw. Ang ilang mga kasingka-

sing napuno sa pagduha- duha. Busa gidala nila si Samuel 

ngadto sa ganghaan sa siyudad ug gipalayas siya.

Apan si Samuel wala mohunong. Kinahanglan 

niyang pahibaloon sila. Mikatkat siya sa ibabaw sa 

paril sa siyudad ug mitawag kanila sa ubos.

“Sulod lamang sa lima ka tuig ang Ginoo moabut, diha 

sa usa ka kagabhion nga adunay daghang bitoon, 

aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa ilang mga 

sala, ug sa paghatag sa kalibutan sa Iyang kahayag.”
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Ug sama sa kanunay 

mahitabo, kon maisugon gayud 

ang mga propeta, ang Ginoo 

motuman sa Iyang mga saad, 

sama sa saad nga gihimo 

ni Samuel sa karaan. ●

“Ug bisan tuod og sa lima pa kini ka tuig, ug bisan 

og layo pa kini, ang adlaw mosalop, ang kagabhion 

magsugod, apan mahimong hayag sama sa 

adlawan.”

Ang katawhan hilabihang nasuko ug gibusdak ang 

ilang mga tiil. Miingon sila nga walay Kristo nga 

moabut. Nanglabay sila og mga bato. Ila siyang 

gipanâ. Wala kini makaigo kaniya, matag usa.

Ang matinud- anon naghulat, sa dakong kahinam, sa 

panghinaut nga sila unta makakita—sa bitoon, sa kaha-

yag, sa mga saad, nga mas bililhon pa kay sa bulawan.

Dayon human sa lima ka tuig, sa Betlehem, si Kristo 

naghigda diha sa usa ka pasungan sa toril. Nakakita 

sila sa kahayag ug nasayud nga moabut Siya, ang 

ilang Manluluwas, ang Ginoo sa tanan.

Makatan- aw kamo niini nga video sa  
bit .ly/ 3cz7F2j. O basaha ang asoy diha 
sa Helaman 13–15; 3 Nephi 1:13–15, 21.
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Si Moroni Miluwas sa mga 
Kasulatan alang Kanato

M G A  I S T O R Y A  S A  K A S U L A T A N

Si propeta Mormon mihimo og basahon mahitungod ni 
Jesus. Gisulat niya kini diha sa bulawan nga mga palid. Sa 

wala pa siya mamatay, mihangyo si Mormon sa iyang anak 
nga si Moroni sa pag- atiman sa basahon.
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Gihimo ni Moroni kon unsay 
gihangyo sa iyang amahan. 

Gipabilin niya nga luwas ang mga 
palid. Usahay kinahanglan niya 

nga motago gikan sa dautang 
mga tawo. Kanunay siya nga 

nag- inusara. Apan nasayud siya 
nga importante kaayo ang basahon.

Si Jesus mibisita ni Moroni! Gipakita 
Niya si Moroni kon sa unsang 
paagi ang basahon makatabang 
sa daghang mga tawo sama 
kaninyo ug kanako. Gidugang ni 
Moroni ang iyang pagpamatuod 
ngadto sa mga palid. Misulat siya 
ngari kanato ingon og kita anaa 
didto kauban kaniya.
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Ang Dios misulti kang Moroni sa 
paglubong sa mga palid aron 
nga mapabilin kining luwas. 

Daghang katuigan ang milabay, 
gihubad kini ni Joseph Smith. 
Karon giimprinta kini isip ang 

Basahon ni Mormon.
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Ang Basahon ni Mormon gisulat alang kanako! 
Makatabang kini kanako sa bisan unsang problema.  

Usa kini ka gasa gikan sa Dios. ●

Basaha ang mahitungod niini diha sa Mormon 8 ug sa Pasiuna sa Basahon ni Mormon.
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K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A
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Unsay inyong nakat- unan gikan sa Basahon ni Mormon karong tuiga?

Ang Basahon ni Mormon 
Alang Kanako!



Ang magasin niining bulana tanan mahitungod sa mga gasa. Usa 
sa mga gasa nga among gitrabaho alang sa inyong pamilya mao 
ang usa ka tibuok Higala nga magasin sa inyong pinulongan!

Ania ang pipila ka butang nga inyong mapaabot sa Higala inig 
ka 2021:

•  Usa ka binulan nga hagit alang sa kabataan sa tibuok 
kalibutan nga magkaubang buhaton aron sa pagsunod 
ni Jesus

•  Mga istorya sa mga pioneer gikan sa daghang mga nasud
•  Mga kard sa kasaysayan sa Simbahan
•  Mas daghan pang mga istorya gikan sa kabataan sa tibuok 

kalibutan!
Samtang ang bag-ong bersyon sa Liahona wala maglakip sa 

Higala nga magasin, mahimo kang mag-subscribe sa Higala sa 
store.ChurchofJesusChrist.org. O sa usa ka lokal nga distribution 
center sa  Simbahan. Bisan kanus-a mapupos ang imong subs-
kripsyon sa Liahona awtomatik kini nga modugang sa bag-o nga 
Liahona.

Uban sa gugma,
Ang Higala

Minahal nga mga Ginikanan,
©
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Pangitaa ang Liahona nga 
gitago sa sulod!

ANAA SA HAPIN SA HIGALA

Paghulagway pinaagi ni Kathleen Peterson

MGA SULOD

H2 Gikan sa Unang Kapangulohan:  
Mga Gasa sa Gugma alang kang Jesus

H4 Ang Hingpit nga Kahoy

H6 Kumusta gikan sa France!

H8 Usa ka Surprisa sa Pasko

H10 Maisugon nga mga Ehemplo:  
Usa ka Gasa sa Panaghigalaay

H12 Pasundayag sa Art sa Basahon 
ni Mormon!

H14 Higala ngadto sa Higala: Pag- ampo 
alang ni Max

H15 Makalingaw nga Buhaton: Dan- agi 
ang Kalibutan

H16 Eksena sa Pagkatawo ni Jesukristo 
nga gihimo sa usa ka Silingan

H18 Si Samuel ug ang Bitoon

H20 Mga Istorya sa Kasulatan: Si Moroni 
Miluwas sa mga Kasulatan alang Kanato

H23 Koloranan nga Pahina: Ang Basahon 
ni Mormon alang Kanako!
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