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babaye nga sila Kathleen ug Anne. Sulod 
sa atubangang hapin: Gilitratohan ni  
Abrar Mohsin. Sulod sa luyo nga hapin: 
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72 Ang Basahon ni Mormon  
Nagtudlo kabahin ni Jesukristo
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Mga Ideya sa Family Home Evening

SA INYONG PINULONGAN
Ang Liahona ug ubang mga materyal sa Simbahan anaa sa daghang pinulongan sa 
languages.lds.org. Bisitaha ang facebook.com/liahona.magazine (anaa sa pinu-
longang English, Portuguese, ug Spanish) sa pagpangita og mga ideya sa family home 
evening, mga tabang sa leksyon sa Dominggo, ug mga artikulo nga mahimo ninyong 
ipakigbahin sa mga higala ug pamilya.

MGA HILISGUTAN NIINI NGA ISYU
Mga numero sa pahina nagrepresentar sa unang pahina sa artikulo.

Basahon ni Mormon, 12, 
24, 40, 41, 42, 43, 66, 68, 
72, 74, 75, 76

Calling, mga, 15
Dios nga Kapangulohan, 

28, 32
Espiritu Santo, 4, 28, 32, 

50, 52, 70
Family home evening, 12, 

28, 54
Gugma, 4, 32, 50, 52, 60
Halad sa puasa, mga, 71
Hingpit nga kalipay, 4, 10
Hugot nga Pagtuo, 50, 

58, 60, 62, 80

Hunter, Howard W., 18
Jesukristo, 28, 32, 50, 52, 

70, 72
Kabatan- onan, 50, 58
Kabubut- on, 4, 44
Kaminyoon, 18, 44
Kinabuhing dayon, 50, 52
Kinaiya, 10, 50
Langitnong Amahan, 32, 

54, 70
Mga Bata, 14, 15, 44
Misyonaryo nga buhat, 

12, 58, 66
Pag- ampo, 14, 15
Pagkakabig, 40

Pagkamabination, 18, 71
Pagkamasulundon, 4, 32, 

60, 62, 70, 74
Paglaum, 50, 52, 60, 62
Pagpamatuod, 32, 42, 58, 

66, 70
Pagtudlo, 28
Pagtuon sa kasulatan, 12, 

54, 56, 58, 70, 72, 75
Pamilya, 7, 12, 14
Plano sa kaluwasan, 28, 44
Priesthood, 28, 50
Propeta, mga, 18, 28
Sakripisyo, 18, 71
Trabaho, 44

Kini nga isyu naglangkob og mga artikulo ug mga kalihokan nga magamit alang sa  
family home evening. Ang mosunod mao ang duha ka ehemplo.

“Umanhi ka, ug Sumunod Kanako: 
Pagtudlo sa Sukaranang mga Baruga-
nan diha sa Panimalay,” pahina 28: Kini 
nga artikulo adunay mga ideya sa pagtudlo 
ug pagkat- on alang sa unom ka mga 
hilisgutan. Mahimo ninyong gamiton ang 
ideya alang sa hilisgutan sa kabatan- onan 
sa Enero, ang Dios nga Kapangulohan, sa 
family home evening. Mahimo ninyong 
ribyuhon isip pamilya ang mga pamaagi sa 
pagkat- on nga gihulagway diha sa artikulo 
ug hisguti hain ang makatabang kaayo 
alang sa inyong pamilya. Mahimo ninyong 
dapiton ang mga sakop sa pamilya sa 
paggamit niini nga mga pamaagi sa pag- 
andam sa umaabut nga mga leksyon sa 
family home evening nga gibase sa mga 
hilisgutan sa ebanghelyo niini nga artikulo.

“Usa ka Panaw diha sa Kamingawan,” 
pahina 76: Hunahunaa ang paghimo og 
gamayng obstacle course diha sa inyong 
panimalay, tingali usbon ang pagpahimu-
tang sa mga kasangkapan ug magbutang 
og higot tabok sa agianan. Taptapi ang 
mga mata sa matag sakop sa pamilya ga-
was sa usa ka tawo kinsa motudlo sa uban 
sa pamilya kon unsaon sa pag- agi lahus 
niini. Pagkahuman ninyo tingali maghisgut 
kon sa unsang paagi nga ang Langitnong 
Amahan migiya ni Nephi ug sa iyang 
pamilya ngadto sa gisaad nga yuta. Dayon 
mahimo ninyong hisgutan ang mga paagi 
nga nahatag sa Langitnong Amahan alang 
kaninyo ug sa inyong pamilya aron maka-
tabang kaninyo nga luwas nga makabalik 
ngadto Kaniya.
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Kitang tanan gusto nga malipay kadtong atong gihi-
gugma, ug gusto nga sila dili kaayo masakitan kutob 
sa mahimo. Samtang basahon nato ang mga istorya 

sa kalipay—ug kasakit—diha sa Basahon ni Mormon, ang 
atong mga kasingkasing matandog samtang maghunahuna 
kita sa atong mga minahal. Ania ang usa ka tinuod nga 
istorya sa usa ka panahon sa kalipay:

“Ug nahinabo nga walay panagbingkil diha sa yuta, 
tungod sa gugma sa Dios nga anaa sa mga kasingkasing 
sa mga katawhan.

“Ug wala nay mga kasina, ni panagbangi, ni kagubot, 
ni malaw- ay nga mga buhat, ni mga pamakak, ni mga 
pagbuno, ni bisan unsa nga matang sa pagkamaulagon; 
ug sa pagkamatuod wala nay mga katawhan nga labaw 
pa ka malipayon sa tanan nga mga katawhan nga gilalang 
sa kamot sa Dios.”

Dayon atong mabasa:
“Ug pagkabulahan kanila! Kay ang Ginoo mipanalangin 

kanila sa tanan nila nga mga kalihokan; oo, sila gipanala-
nginan ug gipauswag hangtud milabay ang usa ka gatus 
ug napulo ka mga tuig; ug ang unang kaliwatan gikan 
kang Kristo namatay na, ug wala nay panagbingkil sa 
tibuok yuta” (4 Nephi 1:15–16, 18).

Ang mahigugmaon nga mga disipulo ni Kristo mag- 
ampo ug motrabaho alang sa ingon niana nga panalangin 
alang sa uban ug sa ilang mga kaugalingon. Gikan sa 
istorya sa Basahon ni Mormon ug, sa kadaghanan nato, 
gikan sa atong kaugalingong kasinatian, kita nasayud nga 
ang gasa sa kalipay makab- ot. Kita nasayud nga ang dalan 
sa kalipay maayo pagkamarka. Kita usab nasayud nga ang 
pagmintenar sa kalipay dili sayon gawas kon, sama sa mga 
Nephite human sa pagbisita sa Manluluwas, “ang gugma sa 
Dios” nagpabilin sa atong mga kasingkasing.

Kana nga gugma diha sa mga kasingkasing sa mga 
Nephite tungod kay sila mituman sa balaod nga nakapa-
posible niini. Ang summary niana nga balaod makita diha 
sa mga pag- ampo sa sakrament, diin nagsugod sa kina-
singkasing nga pagpangamuyo ngadto sa atong mahigug-
maong Langitnong Amahan. Kita mag- ampo uban sa usa 
ka kasingkasing nga puno sa hugot nga pagtuo, ug uban 
sa usa ka dakong paghigugma alang, sa atong personal 
nga Manluluwas. Mopasalig kita sa tinuod nga katuyoan 
sa pagdala diha kanato sa Iyang ngalan, sa paghinumdom 
Kaniya, ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo. Sa katapusan, 
atong gamiton ang hugot nga pagtuo nga ang Espiritu 
Santo, ang ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan, 
kanunay nga magauban kanato, nga nagpamatuod sa 
atong mga kasingkasing sa Amahan ug sa Iyang Hinigug-
mang Anak. (Tan- awa sa D&P 20:77, 79.)

Sa pagpakig- uban sa Espiritu Santo, ang atong mga 
kasingkasing mausab aron kita buot ug mo- welcome sa 
gugma sa atong Langitnong Amahan ug ni Ginoong Jesu-
kristo. Ang paagi aron ang gugma sa Dios mosulod sa atong 
mga kasingkasing yano ra, sama sa paagi nga mawala ang 
pagbati niana nga gugma sa atong mga kasingkasing. Sama 
pananglit, mahimong ang usa ka tawo mopili nga dili ka-
ayo mag- ampo sa Langitnong Amahan o dili mobayad og 
hingpit nga ikapulo o mohunong sa pagbusog sa pulong 
sa Dios o pagbaliwala sa mga kabus ug timawa.

Ang bisan unsang pagpili sa dili pagtuman sa mga 
sugo sa Ginoo makapabiya sa Espiritu gikan sa atong mga 
kasingkasing. Uban niana nga pagkawala, ang kalipay 
makuhaan.

Ang kalipay nga gusto nato alang sa atong mga mina-
hal nag- agad sa ilang mga pagpili. Bisan og gihigugma 
nato ang usa ka bata, usa ka investigator, o ang atong 

Ni Presidente 
Henry B. Eyring
Unang Magta-
tambag sa Unang 
Kapangulohan

M E N S A H E  S A  U N A N G  K A P A N G U L O H A N

Kalipay  
ALANG NIADTONG 

ATONG GIHIGUGMA
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PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE

Si Presidente Eyring nagtudlo nga ang kalipay nga 
atong bation sa kinabuhi mag- agad sa himoon 

natong mga desisyon. Samtang hisgutan ninyo kini nga 
mensahe, ikonsiderar ang pagtutok sa mga butang nga 
gihisgutan ni Presidente Eyring nga atong mapili nga 
buhaton (sama sa pag- ampo, pagtrabaho, paggamit og 

hugot nga pagtuo, ug pagpasalig sa atong mga kauga-
lingon uban sa tinuod nga katuyoan) sa paggiya kanato 
sa dalan sa kalipay. Mahimo ninyong dapiton ang 
inyong gitudloan sa pagsulat og duha o tulo ka mga 
binuhatan nga gusto nilang buhaton nga mas mogiya 
kanila ngadto “sa dalan sa mahangturong kalipay.”

mga higala, dili kita makapugos ka-
nila sa pagtuman sa mga sugo aron 
sila mokwalipay sa Espiritu Santo sa 
pagtandog ug pag- usab sa ilang mga 
kasingkasing.

Busa ang labing maayong tabang 
nga atong mahatag mao ang paggiya 
niadtong atong gihigugma sa pag-
bantay sa ilang kaugalingong mga 
pagpili. Gibuhat kini ni Alma uban sa 
usa ka pagdapit nga mahimo ninyong 
itanyag:

“Magpaubos sa inyong mga kauga-
lingon sa atubangan sa Ginoo, ug mo-
tawag sa iyang balaan nga ngalan, ug 
magbantay ug mag- ampo sa kanunay, 
nga kamo mahimo nga dili matintal la-
baw niana nga kamo makalahutay, ug 
sa ingon giyahan pinaagi sa Balaang 
Espiritu, magmapainubsanon, magma-
aghup, masinugtanon, mapailubon, 
puno sa gugma ug mainantuson;

Mag- angkon og hugot nga pagtuo 
diha sa Ginoo; mag- angkon og  

paglaum nga kamo makadawat og  
kinabuhi nga dayon; mag- angkon  
og gugma sa Dios sa kanunay diha 
sa inyong mga kasingkasing, nga 
aron kamo bayawon sa katapusan 
nga adlaw ug makasulod ngadto 
sa iyang kapahulayan” (Alma 
13:28–29).

Ako nag- ampo nga kadtong inyong 
gihigugma modawat sa usa ka dinasig 
nga pagdapit sa pagpili sa dalan sa 
mahangturong kalipay. ◼
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Ang Hagit sa Pagkamabination

Mga Buhat Nga Mogiya ngadto sa Kalipay

KABATAN- ONAN

MGA BATA

Kamo makapili nga magma-
tarung ug magmalipayon. Apan 
ang mga tawo nga naglibut kaninyo 
tingali makahimo gihapon og sayop nga 
mga pagpili nga moresulta ngadto sa kasakit o pagkadili 
komportable. Samtang kadto nga mga desisyon sila ang mi-
himo, ang inyong ehemplo makaimpluwensya sa ilang mga 
pagpili alang sa kaayohan. Sa unsang paagi ang inyong mga 
pagpili nga makahatag og kalipay ngadto sa uban? Hisguti 
uban sa inyong pamilya ang lain- laing mga paagi nga kamo 
positibong makaimpluwensya niadtong naglibut kaninyo ug 
motabang kanila nga magmalipayon.

Ako makahimo sa 
paggakos sa tawo 
nga nagguol. □

Ako makahimo 

sa pagserbisyo sa 

tawo sa hilom. □

Ako makahimo sa  

pagbasa o pagtan- aw og  

pakigpulong sa kompe-

rensya mahitungod sa 

pagkamabination. □

Ako makahimo sa 
pag- awit og kanta 
sa Primary alang sa 
akong pamilya. □

Ako makahimo sa 

pagpahiyom sa tawo 

kinsa nag- inusara 

tan- awon. □

Ako makahimo ____

___________________

______________. □

Ako makahimo ____

___________________

______________. □

Si Presidente Eyring mitudlo nga “ang kalipay nga atong 
gusto alang sa atong mga minahal nagdepende sa ilang 

mga pagpili.”
Inyong mabasa ang mahitungod sa epekto nga maangkon 

tungod sa pagpili gikan sa mga ehemplo ni Nephi, Laman ug 
Lemuel. Si Laman ug Lemuel nagbagulbol ug dili gusto nga 
mosunod sa mga sugo (tan- awa sa 1 Nephi 2:12). Isip resulta, 
sila ug ang ilang kaliwat gitunglo ug gipahimulag gikan sa 
atubangan sa Ginoo (tan- awa sa 2 Nephi 5:20–24). Si Nephi 
mipili sa pagsunod sa mga sugo (tan- awa sa 1 Nephi 3:7), 
ug tungod niana, siya ug ang iyang mga katawhan “mipuyo 
subay sa matang sa pagkamalipayon” (2 Nephi 5:27).

Sa dihang si Jesus mibisita sa 
mga katawhan sa Amerika, 

Siya mitudlo kanila sa paghi-
gugma sa usag usa ug sa pag-
kamabination. Unsay inyong 
mabuhat aron sundon si Jesus ug 
mohigugma sa uban? Ania ang 
pipila ka ideya. Markahi og tsek 
ang matag hagit nga inyong 
nakompleto.
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Ang Pamilya: 
Usa ka Pamaha-
yag ngadto sa 
Kalibutan

Sa kinatibuk- ang miting sa Relief 
Society niadtong 1995, sa dihang 

si Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) unang mibasa sa “Ang 
Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto 
sa Kalibutan,” si Bonnie L. Oscarson, 
kinatibuk- ang presidente sa Young 
Women, miingon: “Atong gipasalama-
tan ug gimahal ang ka klaro, kayano, 
ug kamatuoran niining pinadayag 
nga dokumento. . . . Ang pamahayag 
kalabut sa pamilya nahimong atong 
sukdanan sa paghukom sa mga pilo-
sopiya sa kalibutan, ug ako magpa-
matuod nga ang mga baruganan . . . 
ingon ka tinuod karon sama kaniadto 
dihang kini gihatag kanato sa pro-
peta sa Dios hapit 20 ka tuig na ang 
milabay.” 1

“Gikan sa pamahayag sa pamilya,” 
midugang si Carole M. Stephens, 
unang magtatambag sa kinatibuk- 
ang kapangulohan sa Relief Society, 
“kita makakat- on, ‘Sa kinabuhi nga 
wala pa dinhi sa yuta, ang espiritu 
nga anak nga mga lalaki ug anak 

nga babaye nakaila ug nagsimba 
sa Dios ingon nga ilang Amahan 
sa Kahangturan’ 2 . . .

“. . . Tanan kita nahisakop ug giki-
nahanglan sa pamilya sa Dios .” 3

Kita nagpuyo sa panahon nga ang 
mga ginikanan kinahanglang mana-
lipod sa ilang mga panimalay ug sa 
ilang mga pamilya. “Ang Pamilya: Usa 
ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” 
makagiya kanato. 

Dugang nga mga Kasulatan
Mosiah 8:16–17;  
Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38

Tun- i sa mainampuong paagi kini nga materyal ug tinguhaa nga masayud unsay angay nga 
ipakigbahin. Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa doktrina sa pamilya makapanalangin ni-
adtong inyong giamumahan pinaagi sa visiting teaching? Alang sa dugang nga impormasyon, 
adto sa reliefsociety.lds.org.

Mga Buhi nga mga 
Sugilanon

“Si Lee Mei Chen Ho nga taga 
Tao Yuan Third Ward, Tao Yuan 
Taiwan Stake, miingon nga ang 
pamahayag nagtudlo kaniya nga 
ang mga relasyon sa pamilya 
makatabang sa pagpalambo og 
balaanong hiyas sama sa hugot 
nga pagtuo, pasensya, ug paghi-
gugma. ‘Kon mosulay ko sa pag-
palambo sa akong kaugalingon 
sumala sa pamahayag, makasi-
nati ko og tinuoray nga kalipay,’ 
siya miingon.” 4

Si Barbara Thompson, kinsa 
anaa sa dihang ang pamahayag 
gibasa sa unang higayon ug 
wala madugay miserbisyo isip 
magtatambag sa kinatibuk- ang 
kapangulohan sa Relief Society, 
miingon: “Naghunahuna ko sa 
makadiyot nga [ang pamahayag 
sa pamilya] wala kaayo magtu-
mong kanako kay wala man ko 
maminyo ug walay mga anak. 
Pero ingon ako kadali nga nag-
hunahuna, ‘Apan kini may kala-
butan kanako. Ako sakop sa usa 
ka pamilya. Ako anak nga ba-
baye, usa ka igsoon nga babaye, 
usa ka iyaan, usa ka ig- agaw, usa 
ka pag- umangkon, ug usa ka apo 
nga babaye. . . . Bisan kon ako 
lang ang buhi nga miyembro sa 
akong pamilya, ako miyembro 
gihapon sa pamilya sa Dios.’” 5

Ikonsiderar Kini
Sa unsang paagi nga “Ang  
Pamilya: Usa ka Pamahayag  
ngadto sa Kalibutan“ usa ka  
dokumento alang sa atong 
panahon?

M E N S A H E  S A  V I S I T I N G  T E A C H I N G

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Bonnie L. Oscarson, “Mga Tigpanalipod 

sa Pamahayag bahin sa Pamilya,” Liahona, 
Mayo 2015, 14–15.

 2. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto 
sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.

 3. Carole M. Stephens, “Ang Pamilya Iya sa 
Dios,” Liahona, Mayo 2015, 11.

 4. Nicole Seymour, “‘Ang Pamilya: Usa ka Pa-
mahayag ngadto sa Kalibutan’ 10 na ka Tuig 
nga Panghitabo, Liahona, Nob. 2005, 127.

 5. Barbara Thompson, sa Anak nga mga  
Babaye sa Akong Gingharian: Ang  
Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society 
(2011), 148.

Hugot nga Pagtuo,  
Pamilya, 
Kahupayan
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NOTEBOOK SA KOMPERENSYA SA OKTUBRE 2015
“Unsa nga Ako ang Ginoo namulong Ako namulong; . . . bisan pinaagi sa 
akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon 
kini managsama ra” (D&P 1:38).

“Ang pagtuo diha ni Ginoong Jesu-
kristo dili butang nga gaan, naglutaw 
sa kahanginan. Ang pagtuo dili moa-
but kanato pinaagi sa sulagma ni mag-
pabilin kanato pinaagi sa katungod sa 
pagkapanganay. Kini, sama sa giingon 
sa kasulatan, ang “pasalig . . . , ang 
panghimatuod sa pagkaanaa sa mga 
butang nga dili nato makita.’ [Mga 
Hebreohanon 11:1]. Ang pagtuo ma-
kamugna og espirituhanong kahayag, 
ug kana nga kahayag masabtan. Ang 
pagtuo diha ni Jesukristo usa ka gasa 
gikan sa langit nga moabut samtang 
kita mopili nga motuo ug samtang 

kita magtinguha ug maghupot niini. 
Ang inyong pagtuo mahimong mag- 
anam kalig- on o mag- anam kahuyang. 
Ang pagtuo usa ka baruganan sa 
gahum, importante dili lamang niining 
kinabuhia, apan sa atong pag- uswag 
human sa kamatayon. Kay tungod 
sa grasya ni Kristo, usa ka adlaw kita 
maluwas pinaagi sa pagtuo diha sa 
Iyang ngalan. Ang gidak- on sa inyong 
pagtuo sa umaabut dili pinaagi sa 
sulagma, apan pinaagi sa pagpili.”
Si Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Ang Hugot nga Pagtuo, 
Dili pinaagi sa Sulagma, apan pinaagi sa Pagpili,” 
Liahona, Nob. 2015, 65.

LIT
RA

TO
 S

A 
M

G
A 

M
IY

EM
BR

O
 N

G
A 

NA
G

TA
N-

 AW
 S

A 
KO

M
PE

RE
NS

YA
 S

A 
KY

IV
, U

KR
AI

NE
, P

IN
AA

G
I N

I M
AR

IN
A 

LU
KA

CH

Samtang kamo magribyu sa kinatibuk- ang komperensya sa Oktubre 2015, inyong magamit 
kining mga pahina (ug mga Notebook sa Komperensya sa umaabut nga mga isyu) aron sa 
pagtabang kaninyo sa pagtuon ug paggamit sa bag- o nga mga pagtulun- an sa buhi nga 
mga propeta ug mga apostoles ug ubang mga lider sa Simbahan.
D O K T R I N A  N G A  G I H A T A G A N  O G  G I B U G -  A T O N

Ang Hugot nga Pagtuo Usa  
ka Pagpili

P R O P E T I K A N H O N N G A S A A D

Ipadan- ag 
ang Imong 
Kahayag
“Samtang magsunod kita sa 
ehemplo sa Manluluwas, atoa 
ang responsibilidad nga mahi-
mong kahayag sa kinabuhi sa 
uban, masakop man sa atong 
pamilya, mga higala, kauban 
sa trabaho, kaila, o sa mga 
estranghero.

“Sa matag usa kaninyo ako 
moingon nga kamo mga anak sa 
atong Langitnong Amahan. Gikan 
kamo sa Iyang presensya aron 
magpuyo niini nga yuta sa usa 
ka panahon, sa pagpamalandong 
sa gugma ug mga pagtulun- an sa 
Manluluwas ug maisugong mo-
pasiga sa kahayag aron ang tanan 
makakita. Kon mahuman na 
kana nga panahon, kon nabuhat 
ninyo ang inyong bahin, mainyo 
ang mahimayaong panalangin sa 
pagpuyo og balik uban sa Kaniya 
sa kahangturan.”
Presidente Thomas S. Monson, “Pagpakita 
og Ehemplo ug Kahayag,” Liahona,  
Nob. 2015, 88.
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MGA TUBAG ALANG 
KANINYO
Matag komperensya, ang mga 
propeta ug mga apostoles moha-
tag og dinasig nga mga tubag sa 
mga pangutana sa mga miyembro 
sa Simbahan. Gamita ang inyong 
isyu sa Mayo 2015 o bisitaha ang 
conference.lds.org sa pagpangita 
og mga tubag niini nga mga 
pangutana:

•  Ngano nga ang uban mas 
nakabenepisyo man sa Simba-
han kay sa uban? Tan- awa sa 
Dieter F. Uchtdorf, “Nakabe-
nepisyo Kaayo Kini!” 20.

•  Unsa ang pipila ka mga 
kamatuoran ug mga dok-
trina nga makatabang nato 
nga malig-on sa Simbahan? 
Tan- awa sa M. Russell Ballard, 
“Dios ang Nagtimon,” 24.

•  Ngano nga ang senior 
nga mga pangulo sa Sim-
bahan mga tigulang man 
nga mga tawo? Tan- awa 
sa David A. Bednar, “Gipili 
nga Magpamatuod sa Akong 
Ngalan,” 128.

•  Nganong kinahanglan man 
kong moapil diha sa Simba-
han kon ako nang ikonside-
rar ang akong kaugalingon 
nga espirituhanon? Tan- awa 
D. Todd Christofferson, “ 
Nganong Anaa ang  
Simbahan,” 108.

BAG- ONG LINAIN NGA MGA SAKSI

Sa pagbasa, pagtan- aw, o pagpaminaw sa mga pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya 
bisitaha ang conference.lds.org

M G A  S U S A M A  O G  K A H U L U G A N

Ang Sakrament
Daghang mga mamumulong usahay mamulong sa samang mga hilisgutan 
sa ebanghelyo. Ania ang tulo ka mga mamumulong nga naghisgot kabahin 
sa sakrament:

•  “Kon kita moambit sa sakrament uban sa hugot nga pagtuo, ang  
Espiritu Santo makapanalipod nato ug niadtong atong gihigugma  
gikan sa mga tintasyon nga moabut nga nagkakusog ug nagkadag-
han.” —Presidente Henry B. Eyring, “Ang Espiritu Santo isip Inyong 
Kauban,” 104.

•  “Ang Igpapahulay ug ang sakrament mahimong mas makalipay kon 
magtuon kita sa mga istorya ni Kristo. Sa pagbuhat sa ingon, naghimo 
kita og mga tradisyon nga naglig- on sa atong hugot nga pagtuo ug 
pagpamatuod ug nagpanalipod usab sa atong pamilya.” —Si Elder 
Claudio R. M. Costa, “Nga Sila sa Kanunay Mohinumdom Kaniya,” 101.

•  “Ang tukmang panahon nga mangutana og, “Unsa pa may akong 
kulang?” mao ang panahon nga moambit kita sa sakrament. . . . Ni-
ining hilum nga palibut, samtang padulong sa langit ang atong mga 
hunahuna, sa kalumo mosulti ang Ginoo nato unsay sunod natong 
buhaton.” —Si Elder Larry R. Lawrence, “Unsa pay akong Kulang?” 34.

“Nakadawat ko og 
klaro nga impres-
yon . . . nga dili mag- 
focus sa unsay dili 
nako mahimo apan sa 
unsay akong mahimo. 
Makapamatuod ko 
sa yano ug bililhong 
mga kamatuoran 
sa ebanghelyo.” 
—Si Elder Gary E. 
Stevenson, “Yano ug 
Bililhong mga Kama-
tuoran,” 92.

“Uban sa tibuok kong 
kasingkasing gusto 
kong mahimo nga 
usa ka tinuod nga 
sumusunod ni Jesu-
kristo. Siya akong gi-
higugma. Siya akong 
gitahud. Mosaksi ko 
sa katinuod sa Iyang 
pagkabuhi.” —Elder 
Dale G. Renlund, 
“Pinaagi sa Panan- aw 
sa Dios,” 94.

“Nagpasalamat ko 
sa Pag- ula sa atong 
Manluluwas ug 
naglaum sama ni 
Alma nga mosinggit 
gamit ang trumpeta 
sa Dios.” —Elder 
Ronald A. Rasband, 
“Ako Nahingangha, 
Nahibulong,” 90.
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Dios—dili lamang alang sa tanan nga 
mga katawhan, apan alang sa matag 
usa kanato isip mga indibidwal.” 1 
Ang mga hagit siguradong moabut, 
kay kini natural nga bahin sa pagka- 
mortal, apan dili kita kinahanglan 
nga mabug- atan sa kasagmuyo ug 
kasub- anan. Mahimo natong ibu-
tang ang atong pagsalig sa Ginoo 
ug mag- positibo.

Si Jesukristo misaad kanato nga 
kita makasinati og kalisdanan, apan 
Siya usab miawhag, “Sumalig kamo, 
gidaug ko na ang kalibutan” ( Juan 
16:33). Si Presidente Ezra Taft Benson 
(1899–1994) nagtudlo nga tungod kay 
ania nato ang ebanghelyo, “kita isip 

Kita kanunay makakita og tambag sa 
mga kasulatan nga “managkalipay” 

ug “magmaya.” Ang Ginoo nagsulti ka-
nato sa 2 Nephi 2:25, “Ang mga tawo 
naingon, nga sila unta makabaton og 
hingpit nga kalipay.” Ang katuyoan 
niini nga kinabuhi mao ang paggiya 
kanato ngadto sa hingpit nga kalipay 
nga gisaad sa Ginoo sa katapusan.

Ang pagmaya wala magpasabut 
nga ignorante o walay kasinatian 
sa mga hagit sa kinabuhi. Si Elder 
Neal A. Maxwell (1926–2004) sa  
Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mihulagway sa pagmaya 
isip “usa ka lawom nga pagsalig 
sa gipakita nga mga katuyoan sa 

KITA NAGTUO SA PAGKAPOSITIBO

U N S A  A N G  A T O N G  G I T U O H A N

“Daghan kaayong 
butang sa kinabuhi 
nag- agad sa atong ki-
naiya. Ang paagi nga 
kita mopili sa paglan-
taw sa mga butang 
ug sa pagtubag sa 

uban makahimo sa tanang kalainan. 
Sa pagbuhat sa atong labing maayo 
ug dayon sa pagpili nga magmalipayon 

mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
mao unta ang labing malaumon ug 
dili kaayo negatibo.” 2

Kitang tanan mobati og kasubo 
ug kasagmuyo sa matag karon ug 
unya, apan kita mahimo gihapon nga 
magmaya. Si Eder Richard G. Scott 
(1928–2015) sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles miingon, 
“Ako mosaksi nga uban sa hugot nga 
pagtuo sa Manluluwas ug sa pagsu-
nod sa Iyang mga pagtulun- an, ang 
kalipay dili gayud mahuman, apan 
ang kaguol matapos.” 3 Kita makapuyo 
uban sa hingpit nga kalipay nga na-
sayud nga ang atong “mga kasakitan 
sulod lamang sa mubo nga higayon” 
(D&P 121:7).

Samtang atong ibutang ang atong 
pagsalig sa plano sa Dios alang ka-
nato ug mopili sa pagpuyo og posi-
tibo nga kinaiya, ang atong abilidad sa 
pag- atubang sa mga hagit sa kinabuhi 
molig- on. Ang atong mga kabalaka ug 
kahadlok dili na kaayo makaapekto 
kanato, ug kita makasinati sa hingpit 
nga kalipay nga Iyang gusto alang 
kanato. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Neal A. Maxwell, “But a Few Days” (pakig-

pulong nga gihatag ngadto sa CES Religious 
Educators, Sept. 10, 1982), 4.

 2. Ezra Taft Benson, “Do Not Despair,” Ensign, 
Nob. 1974, 65.

 3. Richard G. Scott, “Finding Joy in Life,”  
Ensign, Mayo 1996, 26.

 4. Gordon B. Hinckley, “The Continuing  
Pursuit of Truth,” Ensign, Abr. 1986, 4.

kabahin sa atong mga kahimtang, 
bisan unsa pa man kini, makahatag 
og kalinaw ug katagbawan. . . . Dili 
nato makontrol ang hangin, apan 
atong mapahiangay ang mga layag. 
Alang sa tumang kalipay, kalinaw, 
ug katagbawan, kita unta mopili 
og positibo nga kinaiya.”
Presidente Thomas S. Monson, “Pagpuyo og 
Abunda nga Kinabuhi,” Liahona, Ene. 2012, 4.

PILI- A ANG MAGMALIPAYON
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Kita, sama ni Nephi, 
mahimong mahimuot 
diha sa mga kasulatan 
(2 Nephi 4:15–16). Ang 
pagbasa sa mga pulong 
sa Dios ug sa Iyang mga 
propeta makabayaw sa 
atong mga kasingkasing.

Si Presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) 
miawhag nato nga 
“mamulong kabahin sa hiyas 
sa usag usa nga labaw pa kay 
sa atong paghisgot sa sayop sa 
usag usa” ug “mas modayeg 
sa hiyas ug paningkamot.” 4

Ang tinuod nga  
hingpit nga kalipay 
moabut lamang 
pinaagi sa Dios 
(tan- awa sa D&P 
101:36). Samtang 
kita moduol ngadto 
Kaniya, ang atong mga 
kasingkasing mausab.
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Ang pagtutok sa Dios dili usa lang ka 
higayon. Kita kinahanglan gayud nga 
mohimo ug kanunay nga motuman 
sa mga pakigsaad, sama sa takus 
nga pag- ambit sa sakrament matag 
semana.

Ang Dios nagpanalangin 
sa atong mga kinabuhi 
(tan- awa sa Salmo 145:9). 
Kita makapaningkamot 
nga masayud sa Iyang 
malumong mga kalooy 
sa atong mga kinabuhi.

Ang mga kasulatan ug ang mga propeta 
nagtudlo kanato og mga paagi nga kita 
mahimong magmapositibo:
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Namalit ko og mga sinina sa es-
kwelahan uban sa akong nwebe 

anyos nga anak nga lalaki sa dihang 
ang among makalingaw nga panag- 
istoryahanay nahimong seryoso nga 
pangutana. “Ma, nganong ibutang 
man gyud nila kanang butanga sa 
tanang mga bintana sa tindahan?”

“Kanang butanga” ang gipasabut 
niya mao ang law- ay nga mga litrato 
nga gibutang diha sa mga bintana sa 
hapit matag tindahan nga among na-
agian. Bisan og ang mga litrato sama 
niini diha na kanunay, wala kaayo ko 
magtagad niini kaniadto. Apan ang 
pagsugod sa pagkamatikod sa akong 
kinamagulangan nga anak nga lalaki 
nakapahigmata nako. Sa misunod 
nga mga semana, nagsugod na ko sa 
pagkakita niini nga mga hulagway 
bisan asa: sa telebisyon, sa tindahan, 
sa mga restawran, sa mga adverti-
sement nga gipadala agi sa koreyo. 
Dili ako makalikay gikan niini. Ang 
pipila ka mga hulagway klaro kaayo 
nga ako misugod sa pagkalibog, ug 
misugod sa pagbati og kabalaka sa 
akong kasingkasing. Sa unsang paagi 
ako makapanalipod sa akong pamilya 
gikan sa mga lit- ag sa pornograpiya?

Matag kinatibuk- ang komperensya 
atong madungog ang mga pasidaan 
kabahin sa grabeng mga epekto 
niini, ug kita nakaila sa mga biktima 
niini. Gidala namo ang tanang mga 
pahimangno sa panimalay uban sa 

among computer ug media nga gitu-
gutan namo, apan klaro kaayo, gawas 
kon ang among mga anak mahilayo, 
ingon og walay paagi nga makalikay 
sa hingpit sa pagtan- aw sa dili maayo 
nga mga hulagway nga tingali mo-
sangpot og dugang nga kakuryuso. 
Ang inosente kaha nga pagtan- aw 
sa akong anak nga lalaki didto sa 
tindahan mahimong tibuok kinabuhi 
nga problema sa pornograpiya? Ang 
akong kabalaka niini nga isyu midako, 
ug nagsugod ko sa pagbati nga walay 
mahimo ug pagkahuyang sa pagpana-
lipod sa akong mga anak.

Dayon usa ka adlaw samtang ako 
nagbasa sa Basahon ni Mormon, sa 
wala damha nakaplagan nako ang 
kasiguroan sa 1 Nephi 15. Si Nephi 
nagpasabut sa panan- awon ni Lehi 
sa kahoy sa kinabuhi ngadto ni Laman 
ug Lemuel sa dihang sila nangutana 
sa kahulugan sa suba sa tubig. Si Ne-
phi mitubag sa bersikulo 27: “Ug ako 

miingon ngadto kanila nga ang tubig 
diin nakita sa akong amahan mao ang 
kahugaw; ug hilabihan ka linga sa 
iyang hunahuna sa uban nga mga 
butang nga siya wala makakita sa ka-
hugaw sa tubig ” (emphasis gidugang). 
Ang hunahuna ni Lehi nakatutok sa 
kahoy sa kinabuhi ug sa pagpakaon 
sa iyang pamilya sa bunga niini! Wala 
gani siya makakita sa kahugaw tu-
ngod sa pagtutok niini.

Mao kana ang tubag! Ang pag-
kuha sa dili angay nga media gikan 
sa among panimalay mao ang si-
nugdanan, apan ang mas direkta ug 
mahunahunaon nga paningkamot 
sa pagtudlo sa among mga anak sa 
ebanghelyo mao ang ilang labing 
maayo nga panalipod batok sa bisan 
unsa nga makapahisalaag kanila.

Tungod niini nga kasinatian uban 
sa mga kasulatan, ang akong bana ug 
ako mihukom sa pagdoble sa among 
mga paningkamot sa pagtudlo sa 
among mga anak ug sa pagpabilin sa 
among panan- aw diha sa gugma sa 
Dios kay sa kahugaw sa kalibutan. 
Gibati namo nga motutok sa tulo ka 
lain- laing mga bahin*:

1. Pagpalambo sa among kauga-
lingong personal nga pagtuon sa 
kasulatan ug pagpakunhod sa “ka-
saba” nga naglibut kanamo. Sama 
ni Lehi, ang among mga hunahuna 
kinahanglang mapuno sa positibo 
nga mga butang aron makadungog 

A N G  A T O N G  M G A  P A N I M A L A Y ,  A N G  A T O N G  M G A  P A M I L Y A

Sa usa ka bersikulo sa kasulatan, akong nakita ang paagi sa paglikay sa akong pamilya 
sa dayag nga mga hulagway nga daw anaa bisan asa.

Alang niadtong nanlimbasug sa 
pornograpiya, mga kapanguhaan 
makita diha sa website sa Simba-
han overcomingpornography.org 
ug sa usa ka bag- o nga artikulo ni 
Elder Dallin H. Oaks, “Nagpaayo 
gikan sa Pagkalit- ag sa Pornogra-
piya,” sa Oktubre 2015 Liahona.

ANG ATONG LABING MAAYONG  
PANALIPOD BATOK SA PORNOGRAPIYA
Ni Kerry Hanson Jensen
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sa mga aghat sa Espiritu ug aron kami 
makatutok sa pagpalig- on sa among 
pamilya diha sa ebanghelyo. Ang 
akong bana ug ako naningkamot sa 
kanunay nga mogahin og panahon sa 
paghisgut kabahin sa espirituhanon 
nga mga panginahanglan sa matag 
indibidwal diha sa pamilya ug kon 
unsaon namo sa pagtagbaw niadto 
nga mga panginahanglan ug paghimo 
og usa ka panimalay diin ang Espiritu 
mahimong molambo.

2. Paghimo nga mas makahu-
luganon ang pagtuon sa pamilya 
sa kasulatan. Bisan tuod nagkina-
hanglan kini og dakong paningkamot 
sa pagpundok sa pamilya matag 
adlaw sa pagbasa sa mga kasulatan, 
among gipaningkamutan nga du-
nay panaghisgot kon kami magbasa 
sa mga kasulatan. Nagkalain- laing DE
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ang mga edad sa among mga anak, 
mao nga magbasa kami sa kasulatan 
sa gagmay nga mga bata sa hapon- 
hapon na ug mga dagko sa sayo sa 
buntag kon nangatulog pa ang gag-
mayng mga bata aron wala kaayoy 
makabalda ug daghang oportunidad 
alang sa panaghisgot. Among nakap-
lagan nga hapit matag adlaw dunay 
panaghisgot sa bag- ong mga hitabo 
nga may kalabutan sa mga kasulatan 
nga among gibasa.

Kasagaran sa buntag layo ra sa 
pagkaperpekto, apan sa pagpadayon 
among nakaplagan nga ang mga bata 
naminaw ug moapil, bisan og usahay 
nagkinahanglan og grabing paningka-
mot sa pagpundok sa tanan.

3. Paghimo og misyonaryo 
nga buhat. Kon kami mopamatuod, 
ang Espiritu mopamatuod nga unsay 

among gisulti tinuod, ug ang among 
mga pagpamatuod motubo. Gipaning-
kamutan namo sa paghimo sa misyo-
naryo nga buhat nga usa ka kalihokan 
sa pamilya. Maghisgot mi mahitungod 
sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, ug 
kami kanunay nga modapit sa mga 
higala sa among panimalay. Gipahi-
muslan usab namo ang oportunidad 
sa pag- imbitar sa mga misyonaryo ug 
mga investigator sa among panima-
lay aron sa paghisgot sa ebanghelyo. 
Kami dunay talagsaong mga kasina-
tian uban sa bag- ong mga miyembro 
sa Simbahan ug sa mga investigator sa 
among panimalay, ug kini nakahimo 
og impresyon sa among mga anak 
samtang sila namalandong sa ilang 
kaugalingong mga pagpamatuod ug 
maminaw sa pagpamatuod sa mga 
misyonaryo.

Ako mapasalamaton kaayo alang sa 
Basahon ni Mormon ug sa milagroso 
nga paagi nga ang usa ka bersikulo sa 
kasulatan nakahatag nako og kasigu-
roan ug klaro nga direksyon alang sa 
among pamilya. Ang mga kasulatan 
sa tinud- anay mopuli sa kahadlok ug 
pagkawalay mahimo uban sa gahum 
ug kalinaw. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Washington, USA.

* Ang ubang mga pamilya tingali magkina-
hanglan og lain- laing mga dapit nga tutokan, 
sama sa mga leksyon sa pagtudlo sa mga bata 
mahitungod sa media, sa atong mga lawas, ug 
kahimsog sa sekswalidad.

Ang hunahuna ni Lehi 
nakatutok sa kahoy sa 
kinabuhi ug sa pagpa-
kaon sa iyang pamilya sa 
bunga niini! Wala gani 
siya makakita sa kahugaw 
tungod sa pagtutok niini.
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Sulod nalang sa pila ka bulan ma-
kahuman nako sa kolehiyo ug, 

naglaum ko, nga makaangkon na 
sa akong unang anak. Ang akong 
bana sama usab ka mahinamon 
nako sa pagsugod nga makabaton 
og mga anak.

Human sa usa ka tuig, upat ka 
bulan, dinusina nga negatibong preg-
nancy test, lima ka negatibong ovula-
tion test, duha ka bulan sa makalolooy 
nga pagpatambal, ug pagpaagas og 
daghang mga luha, kami wala maka-
anak ug gamay ra ang paglaum nga 
manamkon sa natural nga paagi. Sa di-
hang nakadawat kami og tawag gikan 
sa opisina sa doktor ug mitanyag nga 
ipaila- ila kami ngadto sa usa ka espis-
yalista sa infertility, mibalibad kami. 
Makaugtas na kaayo para dugangan 
pa, nagkinahanglan kami og pahulay. 
Sa wala pa nako nabutang ang tele-
pono, ang nurse miingon, “Tawagi 
mi kon kamo adunay usa ka milagro.”

Ang mga milagro, hinoon, mila-
gruso. Moabut kini dako ug gamay. 
Moabut kini kon wala kaayo kita mag-
dahum niini ug kon nagkinahanglan 
gayud kita niini. Ug usahay magsige 
kita og ampo hangtud manghapdos 
na ang atong mga tuhod alang sa mi-
lagro nga atong gusto, apan ang Dios 
maghatag kanato sa milagro nga atong 
gikinahanglan.

Sulod sa dugayng panahon nag- 
ampo kami og maayo alang sa usa 
ka anak, apan ingon og wala gayud 
kami nakadawat og tubag sa among 
pag- ampo. Sa katapusan nakaamgo 
kami nga nag- ampo kami alang sa 

sayop nga butang. Ang Dios nasayud 
unsa nga mga panalangin ang atong 
gikinahanglan ug kanus- a nato kini 
kinahanglana. Mas halapad ang Iyang 
panglantaw. Ang among gilantaw mao 
lang ang karon. Busa nag- usab kami. 
Mihunong mi sa pag- ampo alang sa 
unsay among gusto ug hinoon misu-
god sa pag- ingon nga “salamat.”

Langitnong Amahan, salamat 
sa Imong pagpanalangin kanamo 
sa usag- usa.

Salamat Kanimo alang sa ma-
amumahon nga mga pamilya ug 
mga higala.

Salamat Kanimo alang sa mga 
bata libut kanamo nga kami ma-
lingaw hangtud nga kami adunay 
among kaugalingon.

Salamat Kanimo sa mga dok-
tor ug siyensya nga nakatabang 

DILI MAO ANG MILAGRO 
NGA AMONG GUSTO
Ni Brittany King

M G A  P A G P A M A L A N D O N G

Usahay magsige kita og ampo hangtud manghapdos na ang 
atong mga tuhod alang sa milagro nga atong gusto, apan ang 
Dios maghatag kanato sa milagro nga atong gikinahanglan.

sa pagdiskobre sa unsay maayo ug dili 
maayo alang sa among mga lawas.

Ug (karon ang labing lisud nga bu-
tang nga isulti) salamat Kanimo alang 
niini nga pagsulay.

Ang magpasalamat alang sa butang 
nga maoy nakaingon sa among kagul- 
anan malisud, apan kami nasayud nga 
ang Langitnong Amahan nahigugma 
kanamo. Busa dinhi niini nga pag-
sulay may mga panalangin gihapon. 
Dili gayud namo makaplagan ang 
mga panalangin kon among itugot 
nga ang mga pagsulay mobuntog ka-
namo. Hinoon, mipili kami nga mag-
mapasalamaton—ug sa dihang among 
gibuhat, ang mga panalangin naklaro:

Mas labaw kaming misalig sa usag 
usa, mas mipakigbahin sa among 
mga pagbati, mas naghinigugmaay 
sa usag usa.

Mas misalig kami sa Ginoo ug 
mas miampo.

Mas naduol kami sa Manluluwas, 
mas mibati sa Iyang presensya, mas 
nahigugma Kaniya.

Among gibati ang gugma sa pa-
milya ug mga higala kinsa nag- ampo 
alang kanamo.

Ug sa dihang among giila ang tanan 
niining mga panalangin, napuno kami 
sa labing lunsay, labing tam- is nga 
kalinaw nga mahunahunaan sa tawo.

Nga wala man tuod kami makaba-
ton og usa ka pamilya wala magpasa-
but nga ang Dios wala magpakabana. 
Nagkinahanglan lang gayud kami nga 
mosalig sa Iyang tukma nga panahon, 
ug nagkinahanglan kami sa Iyang 
kalinaw aron kana nga pagsalig mag-
pabiling buhi. Nagkinahanglan kami 
sa Iyang kalinaw sa paghupay sa 
nagmagul- anon namong kasingkasing 
ug hatagan kami sa hugot nga pagtuo 
aron makapadayon sa unahan.

Ang kalinaw mao ang milagro nga 
among gikinahanglan—dili ang mila-
gro nga gisigihan namo og pangayo, 
apan ang usa nga gikinahanglan 
gayud namo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Gisultihan nako ang bishop nga 
nasayop siya sa pagkuha og tawo.

“Dili ko ganahan og mga anak sa 
ubang mga tawo, wala pa gayud ko 
nakatudlo og mga bata, ug dili ko 
kamaong moawit,” miingon ko.

“Sister Taylor,” siya mitubag, “ang 
Ginoo mopasarang ni bisan kinsa nga 
Iyang tawagon. Ikaw mamahimong 
talagsaon.”

Siya mihangyo kanako sa paghuna-
huna mahitungod sa calling ug pahi-
baloon siya sa sunod Dominggo kon 
akoa ba kining dawaton.

“Naningkamot ko sa pag- matuto sa 
usa ka sais anyos, tres anyos, ug usa 
ka masuso,” miingon ko. “Maglisud 
naman gani ko sa tibuok adlaw sa ako 
lang kaugalingong mga anak, ug ka-
ron gusto nimong ibutang ko sa kapin 
sa 40 ug magtudlo nila og musika?”

Siya mitubag, “Pag- ampo mahitu-
ngod niini.”

Nianang hapona ako misulay sa 
pagpasabut sa akong bana, si Mark, 
nganong ang calling dili maayo nga 
ideya. Unsaon man nako pagtrabaho 
diha sa Primary nga dili man gani 
nako mahimo ang matang sa pagka-
inahan nga akong gusto ngadto sa 
akong kaugalingong mga anak? Ang 
kahadlok nga ako pakyas isip usa ka 
inahan maoy naghasol kanako sulod 
sa mga bulan.

Ang semana dali kaayong milabay, 
apan nagsige kog hunahuna sa mga 
pulong sa bishop. Sa katapusan, Do-
minggo sa buntag sa akong kwarto, 
miluhod ko diha sa pag- ampo. Misu-
god og agas ang akong mga luha, apan 
ang matam- is nga kalinaw ang mipuno 
sa akong kasingkasing. Diha- diha 

dayon ako nasayud nga husto kining 
pagdawat sa calling. Pinaagi sa pagtug-
yan ngadto sa kabubut- on sa Ginoo, 
ang tanan nga mga kabalaka mipa-
hawa sa akong kasingkasing.

Sa dihang misulod ko sa kwarto 
sa Primary human sa miting sa sak-
rament, ang presidente sa Primary 
mipaila- ila kanako, ug ang mga bata 
mikanta og awit sa pag- welcome. 
Nagtan- aw ngadto sa ilang malaumon 
nga mga mata ug nagtan- aw sa akong 
sais anyos nga anak nga lalaki nga 
mipahiyom, mihukom ko nga ako ang 
mahimong labing maayong chorister 
sa Primary kutob sa akong mahimo.

Gikan niana migahin ko og dakong 
panahon sa pagkat- on sa mga awit 
ug sa pag- andam sa mga leksyon. 
Mipatukar ko sa mga sa awit sa Pri-
mary sa panimalay, sa sakyanan, ug 
diha sa paglakaw. Nagsiksik ko sa 
mga nagkalain- laing mga pamaagi sa 
pagtudlo ug mihalad og daghang oras 
matag semana sa paghimo og mga 
poster ug pagpalambo sa mga dula.

Samtang nangandam ko sa usa ka 
leksyon alang sa panahon sa pagpa-
nganta usa ka hapon diha sa lamesa 
sa kusina, akong gi- hum ang awit nga 
“Ang Gahum sa Kasulatan.” Ang akong 

PAG- AMPO  
MAHITUNGOD NIINI
Nangamuyo ako sa Ginoo nga ipakita kanako unsaon nga 
mahimong mas maayo nga inahan, ug Siya mihatag kanako 
og usa ka calling nga motudlo kanako kon unsaon.

sayis anyos naglingkod diha sa coun-
ter nga nagkaon og sandwich, ug ang 
akong tres anyos nanggunting og mga 
piraso sa papel tapad kanako. Samtang 
gilaylay [hum] ang mga chorus, kalit 
mitingog ang duha ka mga anak:

Ang gahum sa kasulatan nakalu-
was kanako gikan sa sala.

Ang gahum sa kasulatan mao ang 
gahum sa pagdaug.

Ang gahum sa kasulatan! Matag 
adlaw ako nagkinahanglan

Sa gahum nga akong makuha sa ma-
tag higayon nga ako magbasa.1

Diha ako nasayud nga ang calling 
mao ang tubag sa akong mga pag- 
ampo. Nangamuyo ako sa Ginoo nga 
ipakita kanako unsaon nga mahimong 
mas maayo nga inahan, ug Siya mihatag 
kanako og usa ka calling nga motudlo 
kanako kon unsaon samtang nagtudlo 
ako og musika sa akong mga anak.

Ako mapasalamaton kaayo alang 
sa inspirasyon sa akong bishop ug sa 
iyang mahigugmaong mga pulong: 
“Pag- ampo mahitungod niini.” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

MUBO NGA SULAT
 1. Clive Romney, “Gahum sa Kasulatan,” 

lds.org/callings/primary/sharing- time- music.PA
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Ni Taryn Taylor
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Kalamboan sa Templo

Niadtong 2015, lima ka mga tem-
plo ang gipahinungod, duha ka 
gipahinungod og usab, ug mga 

groundbreaking gipahigayon alang sa 
dugang upat.

Mga Templo nga gipahinungod 
niadtong 2015: Córdoba, Argentina; 
Payson, Utah, USA; Trujillo, Peru;  
Indianapolis, Indiana, USA; ug 
Tijuana, Mexico.

Mga Templo nga gipahinungod 
og usab niadtong 2015: Mexico 
City, Mexico ug Montreal, Quebec, 
Canada. Ang Templo sa Fiji Suva nais-
kedyul nga ipahinungod pag- usab sa 
Pebrero 2016. 

Gipahigayon nga mga gr-
oundbreaking niadtong 2015: Star 
Valley, Wyoming, USA; Cedar City, 

MGA BALITA SA SIMBAHAN
Bisitahi ang news.lds.org alang sa dugang balita ug panghitabo sa Simbahan

Pagpanalipod sa  
Kagawasan sa 
Relihiyon

Kadtong kinsa nagtuo nga ang Dios 
mihatag nato og abilidad sa pagpili 

tali sa husto ug sayop kinahanglang 
magtinabangay sa paglig- on sa kagawa-
san aron sa paglaban ug pagpraktis sa 
relihiyuso nga pagtuo, si Elder Dallin H. 
Oaks sa Korum sa Napulog Duha Ka 
mga Apostoles miingon sa usa ka 
pakigpulong sa Argentine Council for 
International Relations.

“Ang pagpreserbar sa kagawasan 
sa relihiyon nag- agad sa pagsabut ug 
suporta sa publiko niining mahinung-
danon nga kagawasan,” siya miingon. 
“Kini nag- agad sa bili nga gihuptan sa 
publiko ngadto sa mga pagtulun- an sa 
husto ug sayop diha sa mga simbahan, 
sinagoga, ug mga mosque. Ang mga 
tumutuo ug dili tumutuo kinahanglan 
gayud nga matabangan sa pagsabut 
nga mao kini ang pagtuo diha sa Dios—
hinoon gihulagway—nga mihubad sa 
relihiyusong mga pagtulun- an ngadto 
sa moral nga kinaiya nga makahatag 
og kaayohan sa mga nasud.” ◼

Utah, USA; Concepción, Chile; ug 
Tucson, Arizona, USA.

Ang Frankfurt ug Freiberg Germany 
Temple sirado kay giayo sa miaging 
tuig, ug ang Templo sa Jordan River 
Utah sirado aron ayohon sugod sa 
Pebrero 2016. Ang Provo City Center 
Temple sa Provo, Utah, USA, nga 
ipahinungod karong  
Marso 2016.

Ang Simbahan adunay 148 gigamit 
nga mga templo sa tibuok kalibutan, 
uban sa dugang 11 nga gitukod pa ug 
14 ipahibalo apan wala pa masugdi. ◼
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Sa ibabaw: Indianapolis Indiana Temple; tuo, gikan 
sa ibabaw: Suva Fiji Temple; Mexico City Mexico 
Temple; Córdoba Argentina Temple

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa 
napulog duha Ka mga Apostoles 
nga namulong ngadto sa Argentine 
Council ofr International Relations 
(CARI) sa Argentina niadtong 
Abril 23, 2015.
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Si Elder Andersen 
sa Jerusalem

Magmatinguhaong 
Moapil

Si Elder Neil L. Andersen sa Korum 
sa Napulog Duha Ka mga Apos-
toles, samtang nagtambong og 

usa ka international genealogical nga 
komperensya sa Jerusalem, nakig-
kita ni Nir Barkat, mayor sa siyudad. 
Ilang gihisgutan ang kasaysayan ug 
mga kalihokan sa Brigham Young 
University Jerusalem Center alang sa 
Near Eastern Study, nga naglihok sa 
Jerusalem sulod sa 27 ka tuig, ingon 
man usab ang buhat sa Simbahan sa 
pagpreserbar sa family history.

Ang mga komperensya sa gene-
alogy nakadani og gatusan ka mga 
partisipante, lakip sa mga eksperto 
sa family history ug tigsiksik gikan 
sa Israel, North America, Europe, ug 
ubang mga bahin sa kalibutan. ◼

Ang mga Santos sa Ulahing mga adlaw 
“matinguhaon nga moapil” (tan- awa 

sa D&P 58:27) sa pagbuhat og maayo sa 
tibuok kalibutan. Aniay pipila ka importan-
ting mga bahin gikan sa miaging tuig

•  Sa Honduras, 600 ka mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw nga kabatan- onan 
mitabang sa mga sakop sa komunidad 
ug mga representante sa medikal ug 
militar sa pagpanlimpyo sa mga dapit 
nga modugok ang mga lamok.

•  Sa India, ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw nga kabatan- onan na-
mintal sa pasilyo ug milimpyo sa mga 
klasehanan alang sa mga babaye sa 
Panggobyerno nga High School didto 
sa Hyderabad.

•  Sa Latvia, mga miyembro—nagsul- ob 
sa Mormon Helping Hands nga mga 
saliko ug T- shirt—gilimpyohan ang usa 
ka dapit sa komunidad, nakapundok 
og 70 ka sako sa basura.

•  Sa Tonga, ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw mipundok ug mipadala sa 
mga kamoting kahoy ug kulo ngadto 
sa Vanuatu, aron sa pagtabang sa mga 
biktima sa Bagyong Pam.

•  Didto sa Malaysia, ang Simbahan 
nakigtambayayong sa mga ahensya sa 
gobyerno sa pagsangkap og mga kaga-
mitan sa pagluto ug refrigarator ngadto 
sa mga biktima sa baha ug mitudlo sa 
mga babaye unsaon sa pagluto gamit 
sa electric mixer ug oven.

•  Sa mga Isla sa Solomon, ang mga 
miyembro mitabang sa pag- instalar sa 
mga tangke sa tubig nga limpyo alang 
sa mga 2,000 ka mga tawo.

•  Sa Russia, ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw miapil sa pagpanglimpyo 
sa mga komunidad sa katapusan sa 
semana sa Pasko sa Pagkabanhaw.

•  Sa Turkey, ang mga miyembro sa 
Simbahan miapil sa usa ka musikal nga 
choir nga naglakip sa mga Katoliko, 
mga Protestante ug mga Muslim. ◼

Si Elder Neil L. Andersen sa Jerusalem 
Mayor Nir Barkat

Gikan sa ibabaw: Mga bolun-
taryo sa pagserbisyo Latvia, 
sa mga Isla sa Solomon, ug 
sa Honduras.
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Howard W. Hunter  
Ang Akong Amahan,  

ang Propeta

Mga higala ka-
nunay mangu-
tana kanako og 
duha ka mga 
pangutana: 
“Unsay sama 
niining mahi-
mong anak sa 
usa ka propeta 
ug nagtubo 
uban sa usa ka 
talagsaon nga 
tawo?” ug “Ikaw 
naghunahuna 
ba gayud nga 
ang imong 
amahan usa 
ka propeta sa 
Dios?”

Ni Richard A. Hunter
(gipakita sa wala)

A ko nakabaton sa pagtuo nga ang mga lalaki ug babaye sukdon pi-
naagi sa unsay ilang gipakabililhon ug pinaagi sa unsay andam ni-
lang buhaton kabahin niadto nga mga mithi. Ang halangdong mga 

tawo ingon og makanunayon sa pagbuhat sa bisan unsa nga gikinahanglan 
sa pagsunod sa ilang mga mithi, bisan sa dakong sakripisyo. Ang akong 
amahan usa niining halangdon nga mga tawo. Ako adunay kahigayunan sa 
pagkat- on sa talagsaon nga mga butang gikan kaniya mahitungod sa tinuod 
nga kahulugan sa pagkahalangdon. Ang mga leksyon wala maggikan sa 
unsay iyang gisulti kanako apan gikan sa unsay iyang gibuhat ug kinsa siya.

Ang mosunod nga mga istorya naghulagway kon sa unsay sama nga 
magtubo uban sa akong amahan: usa ka abogado, musikero, tig- amuma, 
propeta—labaw sa tanan, usa ka tawo kinsa nagpakita sa pagkamabination 
ug andam sa paghatag sa bisan unsang butang alang sa Dios ug sa pamilya.

Pagsakripisyo alang sa Kaayohan sa Iyang Pamilya
Niadtong tin- edyer pa ko, nangukay ko didto sa lawting [attic] usa ka 

adlaw ug nakakaplag og nagtumpi nga giabug na nga mga kahon. Na-
kakaplag ko og usa ka clarinet, usa ka saxophone, usa ka violin, ug usa 
ka trumpeta. Paghuman nako og pangutana sa akong papa mahitungod 
niini, akong nakat- unan nga mao kini ang pipila sa mga instrumento 
nga iyang gigamit sa pagtukar. Siya adunay usa ka banda niadtong high 
school pa siya sa Boise, Idaho, USA. Siya usa ka talentado nga musikero 
kinsa nahigugma gayud sa musika ug sa paghimo og musika. Ang iyang 
banda nagtugtog sa dagkong sosyal nga mga panghitabo sa Boise ug gani 
diha sa cruise ship nga milawig ngadto sa Asya. Human siya mibalhin 
ngadto sa Southern California, USA, niadtong 1928, ang banda naorgani-
sar pag- usab ug misikat pag- ayo.

Niadtong 1931 naminyo siya sa akong inahan, si Clara Jeffs. Gusto 
nila nga makabaton og mga anak. Siya mibati nga alang kaniya ang mga 
gipangayo sa kalibutan sa kalingawan wala mahiuyon sa makahuluganon 
nga pamilya nga iyang gusto. Busa usa ka adlaw niana iyang gibutang 
ang tanan nga mga instrumento diha sa mga sudlanan ug gibutang kini 



sa lawting. Gawas lang 
sa talagsa nga mga 
kalihokan sa pamilya, 
wala na gayud siya mi-
patukar niini pag- usab.

Wala gayud ako nakaamgo unsa 
ka dakong sakripisyo ang iyang gihimo 
hangtud sa kaulahian. Niadtong 1993 siya 
mibalhin gikan sa iyang panimalay sa Siyu-
dad sa Salt Lake, Utah, USA, ngadto sa usa ka 
apartment sa downtown sa Siyudad sa Salt 
Lake, duol sa iyang opisina. Atol sa pagbalhin 
nakit- an na usab namo ang mga instrumento. 
Nangutana ko kaniya kon ganahan ba siya 
nga ihatag kini ngadto sa Simbahan 
tungod sa importante nga 

bahin niini sa iyang 
pagkabatan- on. Ang 
iyang tubag nakapati-

ngala kanako: “Ayaw sa. 
Dili pa ko makabiya niini ka-
ron.” Bisan tuod si Papa wala 
na gayud mopatukar niini pag- 
usab, dili siya makaako sa 
paghunahuna nga ipangha-
tag na kini. Nianang tungora 
lang ko nakaamgo nga 

pagkadako diay sa gihimo niyang sakripisyo.

Pagpalambo og usa ka Pasalig sa  
Family History

Human ang akong mga ginikanan na-
minyo, usa sa unang calling ni Papa mao ang 
pagtudlo og klase sa family history. Atol nii-
ning higayona siya nahimong mapasaligon sa 
kaugalingon sa pagtuman sa buhat sa family 
history. Sa iyang kalendaryo sa opisina daghan 
ang mga eskedyul sa hapon nga gimarkahan 
aron makaadto sa Los Angeles public library 
sa pagsiksik sa genealogy. Siya misugod sa 
pag- andam og unom ka pye ang gitas- on 
(1.8 m) nga family group sheet, diin iya kining 
gitagik [bound] sa lig- on nga mga ledger.

Si Papa usab mipundok sa datos ug nakig- 
istorya sa among mga paryente. Siya mipa-

dala og gatusan ka mga sulat ngadto 
sa iyang mga paryente samtang 
siya nakadiskobre kon si kinsa 
sila. Atol sa among mga pagba-
kasyon sa pamilya kasagaran 
mobisita kami sa mga ig- agaw, 
mga iyaan ug uyoan. Gikan 
niini akong nakat- unan ang 
kaayohan nga mahimo kon 
kamo magsakripisyo og usa 
ka maanindot nga adlaw sa 
pagbakasyon.

Nagpakita sa Iyang  
Determinasyon sa  
Law School

Sa dihang natawo ko, 
ang akong amahan nagbasa og libro M
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kabahin sa kabubut- on ug mga 
testamento diha sa hulatanan sa 
ospital. Nakahukom siya nga moes-
kwela og law sa dihang nagtrabaho 
pa siya uban sa mga abogado sa 
Los Angeles Flood Control District 
sa Habagatang California. Kanunay nga mapahinunguron 
sa pamilya, ang akong papa mibati nga mas maayo siyang 
makasuporta sa pamilya kon siya mismo usa ka abogado. 
Uban sa asawa, duha ka mga anak, ug usa ka full- time nga 
trabaho, hinoon, siya nasayud nga ang pag- eskwela ug 
pagtuon kinahanglan himoon sa gabii.

Sa wala madugay, sa dihang ako mismo anaa na usab sa 
law school, nakahunahuna ko kon giunsa kaha kadto pag-
dumala ni papa. Nangutana ko, “Kanus- a man ang imong 
tingkatulog?” Siya miingon nga nagtuon siya kutob sa iyang 
mahimo, ug sa higayon nga kapuyon na kaayo siya nga 
dili na makapadayon og tuon, matulog siya sulod sa tulo 
ngadto sa upat ka oras. Kana nagdapadayon sulod sa lima 
ka tuig. Nahingangha ko sa iyang determinasyon.

Paggahin og Panahon uban sa Iyang mga  
Anak nga Lalaki

Si Papa adunay busy nga kinabuhi, apan migahin giha-
pon siya og panahon alang sa iyang pamilya. Sa dihang usa 
pa ako ka Boy Scout, among tropa nagplano nga mosubay 
sa Rogue River sa Oregon, USA, sa mga sakayan nga kami 
mismo ang naghimo. Si Papa miboluntaryo sa pag- uban 
kanamo bisan tuod dili siya ang klase sa tawo nga hilig og 
kamping, ug matulog- sa- yuta. Migahin kami og mga oras 
sa garahian nga nagtinabangay sa paghimo og sakayan nga 
paigo sa duha ka tawo.

Sa wala madugay, anaa na kami sa suba. Mipahimutang 
ko sa atubangan, ug si Papa sa luyo. Samtang miabante mi 
diha sa suba, sa wala madugay kami mipaingon ngadto sa 
makuyaw nga busay.

Ang atubangan sa among sakayan mitidlom sa tubig 
didto sa kinaubsan sa busay ug nakulob, nagpasulpot 
kanamo ngadto sa suba. Mitunga ko ug nangita kang Papa 
apan wala makakita kaniya. Siya sa katapusan mipatim- aw, 
nagkapusnga pusnga, ug nahimo namo nga matarung ang 
sakayan ug makabalik sa pagsakay. Sa wala pa kami moa-
but sa daplin aron pagsusi unsay nahitabo, ang suba mia-
nudngadto sa sunod nga sulog. Wala na kami panahon aron 
ipahimutang ang sakayan sa saktong direksyon sa dihang 
ang gamayng lilo mipatuyok kanamo ug nalabay kami sa 
sunod nga sulog nga nag- atras ug dili na makontrolar.

Kami sa katapusan nakabalik ra sa kampo 
nianang gabhiona uban sa lain pang mga 
Scouts. Si Papa misulti kanamo sa pipila ka 
mga detalye sa istorya ni Job. Gikan sa mga 
panghitabo sa adlaw ug sa asoy ni Job, among 
nakat- unan nga ang kinabuhi dili kanunayng 
sayon. Pagkasunod buntag, imbis mamauli, si 

Papa mibalik og sakay sa gamayng sakayan ug mipadayon 
mi sa pagbiyahi diha sa suba. Kini nga kasinatian mitudlo 
kanako unsay buhaton sa halangdon nga tawo kon siya 
naghatag og bili sa iyang pamilya.

Pag- atiman sa Iyang Asawa
Niadtong 1970 ang akong inahan nahiling nga adunay 

grabe nga sakit nga mosira sa iyang mga ugat nga nagsup-
lay sa iyang utok. Siya usa ka malantip, elegante, ug mada-
nihon nga babaye nga may matahum nga mga mata. Apan 
sa sunod nga 13 ka tuig, ang iyang kondisyon mikunhod. 
Nahisama kini sa hinay- hinayng pagkawala sa usa ka buo-
tan nga higala.

Si Papa ang nangunay sa pag- atiman kaniya. Sa sinug-
danan mihimo si Papa og ginagmay nga mga sakripisyo 
nga makahimo kaniya nga komportable ug malipayon. Si 
Papa nag- andam sa iyang pagkaon, mokanta kaniya, ug 
migunit sa kamot niya. Paglabay sa panahon, hinoon, ang 
pag- atiman sa akong inahan nahimong mas lisud ug mas 
pisikal. Kini nahimong lisud alang ni Papa.

Samtang mas migrabe na ang kahimtang ni Mama, ang 
kaugalingong panlawas ni papa nahimo nang usa ka prob-
lema. Didto ko sa dihang gisultihan siya sa iyang doktor 
nga si Mama kinahanglan og hingpit nga pag- atiman sa 
usa ka skilled nursing facility. Lagmit niyang ikamatay kon 
magpadayon siya sa pag- atiman sa kalidad nga gikinahang-
lan ni mama, ug unya wala nay makaatiman ni mama.

Sulod sa miaging 13 ka bulan sa kinabuhi sa akong ina-
han, si Papa mibisita kaniya diha sa nursing facility matag 
adlaw nga wala siyay biyahe nga buluhaton sa Simbahan. 
Wala si mama makaila kaniya, apan wala kana nakahimo 
og kalainan ngadto ni papa. Siya nakig- istorya kaniya 
ingon og ang tanan maayo ra. Ako siyang makita nga 
mobalik gikan sa pagbisita sa usa ka komperensya sa stake 
sa pipila ka lagyong dapit. Siya kapuyon na pag- ayo. Apan 
ang unang butang nga iyang buhaton sa iyang pag- abut 
mao ang pakigkita ni Mama, aron sa paglipay kaniya kutob 
sa iyang mahimo.

Ang akong amahan walay sama kon moatiman sa 
akong inahan. Ako nakakat- on og daghan mahitungod 

“Ang pamilya mao ang labing importan-
ting yunit karon ug sa kahangturan ug, 
sa ingon, molabaw sa bisan unsa nga 
interes sa kinabuhi.” 1



sa pagsakripisyo gikan sa pagtan- aw kaniya 
nga nag- atiman sa iyang asawa.

Paghimo og mga Sakripisyo alang 
sa Iyang Calling

Si Papa mibati sa iyang calling isip usa ka Apostol nga 
maoy hingpit nga prayoridad—ug alang sa maayo nga ra-
son. Adunay gamay lamang nga grupo sa kalalakin- an nga 
gitawag isip linain nga mga saksi sa paggiya sa buhat sa 
Dios dinhi sa yuta, ug dili sila kapahulay og usa ka adlaw, 
unsa pa kahag usa ka tuig.

Ang pagtuman sa iyang mga buluhaton mas importante 
ngadto sa akong amahan kay sa iyang panglawas. Gitug-
yan ni Papa ngadto sa Ginoo ang pagbag- o sa iyang lawas 
(tan- awa sa D&P 84:33). Makausa mihangyo siya nako sa 
pag- uban kaniya sa usa ka rehiyonal nga komperensya 
didto sa Paris, France. Ang iyang doktor naghunahuna 
nga kinahanglan siya og pila ka adlaw nga pahulay una 

mobiyahe tungod kay ang 
biyahe makaapikto sa lawas 
ni Papa, apan kami misakay 
sa eroplano direkta ngadto 

sa Paris. Hapit dili na ko ka buka sa 
akong mga mata, ug si Papa abtik kaayong nagpahigayon 
og mga meeting, nag- interbyu, ug nagbayaw sa uban.

Ngadto na sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, kanu-
nay siya nga anaa sa grabing kasakit. Wala ko masayud nga 
ang lawas sa tawo makalahutay sa ingon nga kasakit. “Pa,” 
ako nangutana, “sa imong hunahuna misinggit ba gayud kita 
sa kalipay sa pag- angkon sa lawas nga ingon niini?” Uban sa 
kombiksyon siya mitubag, “Oo.” Dayon midugang siya nga 
may sagul pasiaw, “Wala ta nasayud ta sa tibuok istorya.”

Pagpakita og Kamabination
Si Papa mihatag og bili sa pagkamabination. Siya namu-

long uban sa moral nga awtoridad sa usa ka mabination nga 
tawo. Siya naila ug gitahud sa iyang mga silingan, pa-
milya, mga higala, kliyente, katrabaho, ug mga miyem-
bro sa Simbahan isip usa ka mabination nga tawo.

Wala koy mahinumduman nga usa ka panahon 
sa akong pagdako nga siya mitratar nako og grabe 
o dili mabination. Bisan pa tingali nga angayan 
ko nga kasab- an, iyang gidumala ang matag si-

twasyon pinaagi sa pagtudlo imbis nga mosi-
lot. Among hisgutan nganong sayop ang 

akong gibuhat ug unsay angay nakong 
buhaton bahin niini. Alang kanako, 

kana misalir—o sa pinakaminos 
sama kamaayo sa gidahum.

Ang akong amahan mialagad 
isip bishop sa El Sereno Ward sa 
dihang ang Simbahan nagsugod 
pa lang diha sa Los Angeles, 
California nga dapit. Ang mga 
miyembro sa ward mag- 

istorya gihapon mahitungod 
sa iyang kamabination 

ngadto kanila ug sa ilang 
mga pamilya. Usa ka 

Dominggo si Papa 
wala sa miting sa 

priesthood. 
Ang tanan 

nahibu-
long 

“Ako modawat, sa walay pagpanagana, sa 
tawag . . . gihimo kanako, ug ako andam 
sa paghalad sa akong kinabuhi ug sa tanan 
nga anaa kanako ngadto niining serbisyo.” 2
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kon unsa nay nahitabo niya. Sa wala madugay 
ilang nahibaloan nga usa sa mga priest nag-
lisud sa pagbangon og sayo aron makatam-
bong sa meeting. Mao nga sa kamabination 
gipahigayon niya ang qourum meeting didto 
sa kwarto sa priest.

Usa sa akong mga higala sa high school ta-
lagsaon nga tawo nga may dakong potensyal, 
apan naguol siya mahitungod sa pagbalik sa 
kolehiyo human sa tuig sa freshman tungod 
sa galastohan. Nahibaloan ni Papa ang iyang 
kabalaka ug midapit kaniya ngadto sa iyang 
opisina. Sa pagtapos sa ilang panag- istorya, 
si Papa mihatag kaniya og tseke nga giandam 
nang daan aron siya makabalik og eskwela.

Aduna koy laing higala sa high school sa 
Pasadena stake samtang si Papa mao ang 
presidente sa stake. Nag- eskwela siya sa Brig-
ham Young University. Samtang gabiyahe nga 
nagrepresentar sa eskwelahan, siya nakasugat 
og makalilisang nga aksidente sa sakyanan ug 
giatiman didto sa ospital sa Las Vegas, Nevada, 
USA. Sa dihang nahibaloan ni Papa ang mahi-
tungod sa iyang kahimtang, siya mi- drive og 
270 ka milya (435 km) gikan sa Los Angeles  
paingon sa Las Vegas sa pagbisita kaniya ug sa 
pagdala sa iyang gugma ug pagdasig.

Wala ko masayud kon pila na ka buhat sa 
kamabination nga sama niini ang gibuhat ni 
Papa. Wala gayud siya magsulti niini ngari ka-
namo o ni bisan kinsa. Ang mga mabination 
nga mga tawo sa kasagaran dili manulti.

Akong nasayran ang pipila niini nga mga 
buhat sa pagkamabination pinaagi sa mga 
sulat nga iyang gitipigan gikan sa mga tawo 
nga misulat kaniya sa pagpasalamat. Kini 
nga sulat mao ang matang nga sagad niyang 
nadawat: “Gikan sa kawalay paglaum nga 
ako misulat mahitungod sa among kinama-
gulangan nga anak nga babaye. . . . Migahin 
ka og panahon ug malumo nga pag- amuma 
sa pagtawag kaniya aron makig- istorya, mi-
hatag kaniya sa imong personal nga numero 
sa telepono. Siya natingala ug nahibulong 
nga imo siyang gihatagan og bili. Kana nga 
tawag ug personal nga pag- istorya tinuoray 
nga nakausab sa iyang kinabuhi.” Ang sulat 

dayon misulti sa iyang pagbalik sa Simba-
han, sa iyang pag- seal sa templo, ug sa iyang 
malipayon ug mabungahon nga kinabuhi. 
“Human sa pagbasa sa imong pamahayag 
[mahitungod sa pagkamabination diha sa 
kinatibuk- ang komperensya sa Oktubre 
1994] nanglugmaw ang akong mga luha nga 
makaamgo nga igibuhat na nimo kini sulod 
sa mga katuigan ang unsay imong giawhag 
kanamong tanan nga buhaton.”

Ang akong Amahan,  
usa ka Propeta sa Dios

Si Papa mituo ni Jesukristo. Gihimo niyang 
sayon alang kanako nga motuo usab kang 
Kristo. Akong nakita unsay gihimo sa usa ka 
tawo kinsa mituo kang Kristo ug sama Ka-
niya. Akong gibati ang kalinaw ug paglaum 
ug hingpit nga kalipay nga resulta nianang 
matang sa pagpakabuhi.

Karon alang sa katapusan nga pangutana: 
“Ikaw naghunahuna ba gayud nga ang imong 
amahan usa ka propeta sa Dios?” Kini nga 
pangutana kanunayng sayon alang kanako 
sa pagtubag. Dili gayud ako makahinumdum 
og usa ka panahon sa personal nga kinabuhi 
sa akong amahan, sa pamilya, sa trabaho, 
o kinabuhi diha sa Simbahan nga nakapahu-
nahuna nako nga siya dili sarang. Apan kana 
lahi kay sa motuo nga siya gayud gitawag isip 
representante sa Dios ngadto sa tanan Niyang 
mga anak dinhi sa yuta. Nakabaton ako og 
kahibalo nga siya usa ka propeta sa Dios, 
apan kana nga kahibalo wala moabut sa pag-
kaila kaniya, pagtan- aw sa iyang ehemplo, 
o natandog pinaagi sa unsay akong nakita 
nga iyang gibuhat ug gisulti. Kadto nga mga 
butang nakatabang. Apan kana nga kahibalo 
nahatag ngari kanako isip usa ka maloloy- on 
nga gasa pinaagi sa sama nga Dios kinsa 
mitawag kaniya. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: 

Howard W. Hunter (2015), 252.
 2. Mga Pagtulun- an: Howard W. Hunter, 277.
 3. Mga Pagtulun- an: Howard W. Hunter, 1.

“Ako nagdapit sa 
tanang mga miyem-
bro sa Simbahan 
sa pagpakabuhi 
nga maghatag og 
dugang nga pagta-
gad sa kinabuhi ug 
ehemplo ni Ginoong 
Jesukristo, ilabi na 
gayud sa gugma ug 
paglaum ug kalooy 
nga Iyang gipakita. 
Ako nag- ampo nga 
kita unta magtagad 
sa usag usa uban 
sa dugang nga 
kamabination.” 3
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24 L i a h o n a

Isip usa ka batang lalaki, ganahan ko nga mopahimutang sa mga domino sa 
taas nga linya sa lisud nga pagkadesinyo ug dayon itulod ang unang domino. 
Ang nagkinadinang reaksyon makapatumpag sa mga domino nga nagsunod, 

usa ngadto sa lain hangtud sa katapusan nga linya. Mogahin ko og mga oras nga 
mainampingong mopahiluna sa mga domino aron malingaw nga makita kining 
mangatumba.

Ang usa ka pagpamatuod sa Basahon ni Mormon maoy usa sa unang mga la-
kang sa pag- angkon og pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sama sa unang 
domino nga sunod- sunod nga makapatumba sa ubang mga domino, kon mahiba-
loan nato una nga ang Basahon ni Mormon tinuod, nan mahibaloan usab nato nga 
si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug Manunubos, nga si Joseph Smith Iyang 
propeta nga pinaagi kang kinsa ang Pagpahiuli nahitabo, ug nga Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang tinuod nga Simbahan ni 
Jesukristo nga gipahiuli uban sa gahum ug awtoridad dinhi sa yuta karon.

Ang Basahon ni Mormon Mao ang Sentro sa Atong Mensahe
Kabahin sa Basahon ni Mormon, si Propeta Joseph Smith miingon, “Ako misulti 

sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisan 
hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo 
labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan 
hain nga basahon.” 1

Ni Elder  
Kevin S. Hamilton
Sa Seventy

Ang tanang kamatuoran sa ebanghelyo madawat ug masabtan 
sa sakto kon atong masayran nga ang sukaranang bato sa atong 
pagpamatuod—ang Basahon ni Mormon—tinuod.

ANG  

Makapakabig  
nga Gahum  

SA BASAHON NI MORMON
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ug misugod sa pagbadlis sa mga pulong nga labing naka-
padani kaniya.

Dayon siya mipakita kanako sa iyang kopya sa Basahon 
ni Mormon, bukas ngadto sa 3 Nephi 27. Hapit ang matag 
pulong niana nga kapitulo gibadlisan og pula.

“Mao kana nganong mituo ko,” siya miingon. “Kini nga 
basahon namulong ngari kanako sa paagi nga ako dili 
makalimud. Ako nasayud nga kini tinuod, ug ako nasayud 
nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw tinuod.”

Siya nabunyagan ug nahimong matinud- anon nga mi-
yembro sa Simbahan.

Ang Pasiuna sa Basahon ni Mormon.
Ang pasiuna sa Basahon ni Mormon naghatag kanato og 

sumbanan diin kita mahimong masayud sa atong kaugali-
ngon nga ang mensahe sa ebanghelyo tinuod. Ang pasiuna 
“unang namantala niadtong 1981 nga edisyon sa Basahon 
ni Mormon. Kini nagpaila sa Basahon ni Mormon ngadto sa 
bag- o nga mga magbabasa pinaagi sa paghatag og impor-
masyon sa kaagi niini ug usa ka paghulagway sa basahon.” 3

Ang pasiuna nagsugod pinaagi sa pagsulti kanato sa 
tukma gayud kon unsa ang Basahon ni Mormon: “Usa ka 
balaan nga kasulatan nga ikatandi sa Biblia. Kini usa ka 

Si Joseph mipadayon sa pagtudlo nga kini ang sentro sa 
atong hugot nga pagtuo, mga tinuohan, ug pagpamatuod. 
“Kuhaa ang Basahon ni Mormon ug ang mga pagpadayag, 
ug asa na man ang atong relihiyon?” siya nangutana. “Wala 
kitay relihiyon.” 2

Ang katahum sa mensahe sa ebanghelyo mao nga ang 
matag usa kanato mahimong makahibalo alang sa atong 
mga kaugalingon nga ang Basahon ni Mormon tinuod.

Isip presidente sa misyon sa France, Belgium, ug sa 
Netherlands pipila ka tuig nang milabay, aduna koy kahi-
gayunan ug panalangin sa pag- interbyu sa mga indibidwal 
alang sa katakus nga magpabunyag. Dili gayud nako maka-
limtan ang akong pag- interbyu sa usa ka sister.

Panahon sa among interbyu nangutana ko kaniya kon 
sa unsang paagi iyang nahibaloan nga ang Simbahan 
tinuod. Siya mikab- ot sa iyang handbag ug mikuha sa 
daan na ug maayong pagkabasa nga kopya sa Basahon 
ni Mormon. Iyang giablihan ang basahon ngadto sa 
3 Nephi 27 ug mipasabut nga kini mao ang unang kapi-
tulo nga ang mga misyonaryo midapit kaniya sa pagbasa. 
Siya miingon nga samtang siya misugod sa pagbasa, 
siya natandog pag- ayo sa unsay iyang nabasa ug sa Espi-
ritu nga iyang nabati. Napuno gayud siya sa espiritu sa  
Basahon ni Mormon nga siya mikuha og pula nga lapis 
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talaan sa Dios sa iyang mga pakigdumala sa karaan nga 
mga lumulupyo sa mga America ug naglakip sa kahing-
pitan sa walay katapusan nga ebanghelyo.” Atong makat- 
unan nga kini “gisulat sa daghan nga karaan nga mga 
propeta pinaagi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag” 
diha sa mga palid nga bulawan ug gipamub- an “pinaagi sa 
usa ka propeta nga tigsaysay nga ginganlan og Mormon.”

Ato usab makat- unan nga “ang labing madaugon nga 
hitabo nga nahisulat diha sa Basahon ni Mormon mao ang 
kinaugalingon nga pagpangalagad sa Ginoong Jesukristo 
taliwala sa mga Nephite human dayon sa iyang pagkaban-
haw. Kini nagpahimutang sa mga doktrina sa ebanghelyo, 
naglatid sa plano sa kaluwasan, ug nagsulti sa mga tawo 
unsa ang kinahanglan gayud nga ilang pagabuhaton aron 
maangkon ang kalinaw niini nga ki-
nabuhi ug ang kaluwasan sa kahang-
turan diha sa kinabuhi nga umaabut.”

Usa sa labing importante nga mga 
butang nga atong makat- unan gikan 
sa Basahon ni Mormon mao nga ang 
Simbahan nga gipahiuli ni Jesukristo 
pinaagi ni Joseph Smith tinuod.

Ang pasiuna nagdapit kanato “sa 
pagbasa sa Basahon ni Mormon, sa 
pagpamalandong diha sa [atong] mga 
kasingkasing sa mensahe nga gilakip 
niini, ug unya sa pagpangutana sa 
Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa 
ngalan ni Kristo kon ang basahon ti-
nuod ba.” Gisaaran kita nga “kadtong 
kinsa mosunod niini nga pamaagi 
ug mangamuyo sa hugot nga pagtuo 
makaangkon og usa ka pagpamatuod 
sa iyang kamatuoran ug pagkabala-
anon pinaagi sa gahum sa Espiritu 
Santo. (Tan- awa sa Moroni 10:3–5.)”

Kining dugang nga saad nagsu-
nod: “Kadtong kinsa makabaton 
niini nga balaanon nga pagpamatuod 
gikan sa Balaang Espiritu moda-
ngat usab sa kamatuoran pinaagi sa 
sama nga gahum nga si Jesukristo mao ang Manluluwas 
sa kalibutan, nga si Joseph Smith mao ang Iyang tigpada-
yag ug propeta niining katapusan nga mga adlaw, ug nga 
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw mao ang gingharian sa Ginoo nga sa makausa pa 
gitukod na usab dinhi sa yuta, pagpangandam sa Ikaduha 
nga Pag- anhi sa Mesiyas.”

Hunahunaa kini! Sa tinuod masayud kita sa atong kau-
galingon nga:

•  Si Jesus mao ang Kristo, ang Manluluwas sa kalibutan, 
ug ang Manunubos sa tanang katawhan.

•  Si Joseph Smith usa ka tinuod nga propeta. Siya mi-
sulti sa kamatuoran. Siya nakakita sa mga butang nga 
siya miingon nga iyang nakita ug nakadungog sa mga 
pulong nga siya miingon nga iyang nadunggan.

•  Ang Simbahan nga gipahiuli ni Jesukristo pinaagi ni  
Joseph Smith “mao lamang ang tinuod ug buhi nga 
simbahan diha sa ibabaw sa tibuok yuta” (D&P 1:30). 
Kini mao ang Simbahan ni Jesukristo. Anaa niini ang 
kamatuoran, gahum, awtoridad, ug mga ordinansa. Kini 

personal nga gidumala sa Ginoo ug 
Manluluwas nga si Jesukristo pinaagi 
sa buhing mga propeta.

Kining tanan atong masayran kon 
kita masayud nga ang Basahon ni 
Mormon tinuod. Kini adunay makaka-
big ug makadani nga gahum.

Ang Akong Pagpamatuod kabahin 
sa Basahon ni Mormon

Isip usa ka batan- ong misyonaryo 
nga nagserbisyo didto sa France, 
gusto kong masayud sa akong kauga-
lingon nga ang Basahon ni Mormon 
tinuod. Ako mituo nga kini tinuod. 
Ako naglaum nga kini tinuod. Gani 
miadto ako sa misyon uban sa hugot 
nga pagtuo nga kini tinuod. Hinoon, 
samtang ako nagtrabaho matag adlaw 
isip usa ka misyonaryo ug misulti sa 
mga tawo kutob sa akong mahimo sa 
akong limitado nga French nga ako 
adunay pagpamatuod sa basahon, 
ako wala pa gayud masayud alang 
sa akong kaugalingon.

Ang among gamay nga apartment 
sa habagatang France bugnaw ug 

tun- ugon sa tibuok panahon nianang unang tingtugnaw. 
Matag buntag ug gabii, sa dili pa ug human sa trabaho sa 
adlaw, ako magbukot sa habol ug overcoat aron sa pagbasa 
ug pagtuon sa akong Basahon ni Mormon. Ako nasayud 
sa saad ni Moroni, nga kon ako magbasa, mamalandong, 
ug mag- ampo, ako usab makahibalo. Sulod sa mga adlaw 
ug mga semana mibasa ko, apan walay nahitabo. Walay 

Kon kita makabaton og balaang pagsaksi 
sa Espiritu Santo nga ang Basahon ni 

Mormon tinuod, sa tinuod masayud kita sa 
atong kaugalingon nga si Jesus mao ang 

Kristo, ang Manluluwas sa kalibutan.

Usa sa labing importante nga mga 
butang nga atong makat- unan gikan sa 
Basahon ni Mormon mao nga ang Simba-
han nga gipahiuli ni Jesukristo pinaagi ni 
Joseph Smith tinuod.
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kahayag, walay anghel, walay tingog—wala 
gawas sa pagbati sa kalinaw samtang nag-
basa ko.

Nagpadayon ko sa pagbasa ug mibad-
lis sa makahuluganon nga mga tudling ug 
nag- ampo aron masayud nga ang Basahon 
ni Mormon tinuod. Ang milagro sa katapu-
san miabut. Sama sa gihulagway ni Elder 
David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, mas sama kini sa pagsu-
bang sa adlaw kay sa kalit nga kahayag sa 
pag- switch sa suga.4 Ang kahayag misugod 
sa pagdan- ag sa akong hunahuna ug kasing-
kasing. Ako misugod sa pagkakita sa Basa-
hon ni Mormon sa lahi nga paagi. Ang mga 
tudling nga akong nabasa kaniadto misugod 
nga adunay bag- ong kahulugan kanako. Ang 
labing maayo nga paagi nga akong mahulag-
way ang kasinatian mao nga nagsugod nga 
malamdagan ang akong hunahuna.

Sulod sa mga semana ug mga bulan, ako 
makasulti nga ako nakahibalo labaw pa sa 
bisan unsang butang nga akong nahibaloan 
nga ang Basahon ni Mormon mao ang pu-
long sa Dios. Ako nakaamgo nga kini gisulat 
ug gipreserbar alang sa atong panahon ug 
gipagawas isip usa ka gamhanan nga saksi ni 
Jesukristo ug sa Iyang Simbahan. Ang pagbati 

nga balik- balik nga miabut kanako pinaagi sa 
tingog sa Espiritu mao ang, “Kini tinuod, kini 
tinuod, kining tanan tinuod.”

Paglabay sa kwarenta ka tuig, kanang 
sama nga saksi nagpadayon uban kanako. 
Karon akong nabasa ang Basahon ni  
Mormon sa makadaghan, ug sa matag higa-
yon—sa matag higayon—akong madunggan 
pag- usab ang mga pulong “Kini tinuod.” 
Kini naghatag kanako og kasigurohan nga 
si Jesukristo mao ang akong Manluluwas ug 
nga kini mao ang Iyang mahinungdanon 
nga buhat sa kaluwasan.

Sama sa domino nga gusto nakong du-
laan isip usa ka batang lalaki ang tanang 
matumba kon akong itulod ang nag- una, 
mao usab ang tanan nga mga kamatuoran sa 
ebanghelyo mahan- ay sa hustong dapit sam-
tang atong mahibaloan nga ang sukaranang 
bato sa atong pagpamatuod—ang Basahon 
ni Mormon—tinuod. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Joseph Smith, sa pasiuna sa Basahon ni Mormon;  

tan- awa usab sa Kasaysayan sa Simbahan, 4:461.
 2. Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: 

Joseph Smith (2007), 233.
 3. Basahon ni Mormon Teacher Resource Manual 

(2004), 19.
 4. David A. Bednar, “Ang Espiritu sa Pagpadayag,”  

Liahona, Mayo 2011, 87– 90.

ANG SENTRO 
SA PAGPAHIULI
“Ang Basahon ni Mormon  
mao ang sentro sa 
Pagpahiuli. Gisulat kini, 
gipreserbar, ug gipakatap 
ubos sa mando sa Ginoo. 
Gihubad kini ‘pinaagi sa 
gasa ug gahum sa Dios.’”
Elder Russell M. Nelson sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apos-
toles, “Pahimusli ang Panahon,” 
Liahona, Mayo 2013, 47.

PA
IN

TI
NG

 N
I J

O
SE

PH
 S

M
IT

H 
PI

NA
AG

I N
I R

IC
HA

RD
 B

UR
DE

, S
A 

M
AA

YO
NG

 K
AB

UB
UT

- O
N 

SA
 C

HU
RC

H 
HI

ST
O

RY
 M

US
EU

M
; T

UO
: P

AG
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I B

EN
 S

O
W

AR
DS



28 L i a h o n a

“Oo,” mitubag ang iyang inahan, 
“kana nakapahinumdom nako ni 
Nephi nga misunod sa Espiritu sa 
dihang wala siya masayud kon 
unsaon sa pagkuha sa mga palid 
gikan ni Laban.”

Ang iyang anak nga babaye 
mitingog, mipakigbahin kon giunsa 
niya pagsunod ang pag- aghat nga 
makig- istorya sa nag- inusara nga 
babaye diha sa bus. Ang iyang 
papa midayeg sa iyang desisyon 
ug miasoy sa iyang kasinatian sa 
trabahoan.

Ilang gitapos ang panaghisgutan 
pinaagi sa pagkanta sa “Let the Holy 
Spirit Guide” (Hymns, nu. 143).

Usa ka yano nga pamaagi sa 
pagtudlo—pagpakigbahin sa 
mga kasinatian mahitungod niini 
nga doktrina—nakahimo niini 
nga family home evening nga 
malampuson.

Kini nga artikulo naghatag og 
mga ehemplo gikan sa tinuod nga 
kinabuhi kon sa unsa nga paagi 
nga ang mga tawo nakat- on sa 
mga baruganan diha sa kurikulum 
sa kabatan- onan sa Dominggo, 
gihan- ay pinaagi sa bulan. Siyem-
pre, kini nga mga ehemplo dili 
ang bugtong paagi sa pagkat- on 
mahitungod niining mga doktrina. 
Mahimo kang magtinguha sa inspi-
rasyon alang sa mga panginahang-
lan sa imong pamilya.

Ni Alicia Stanton ug  
Natalie Campbell

Naglingkod diha sa family 
home evening, ang usa ka 
inahan misugod pinaagi sa 

pagpangutana sa iyang duha ka 
mga anak, “Kanus- a man kamo 
mibati nga gigiyahan sa Espiritu?”

Ang iyang 17 anyos nga anak 
nga babaye mireklamo, “Katulo 
nako maleksyoni bahin sa Espiritu 
niining bulana.”

“Maayo, sa ato pa aduna na kay 
daghang ikatampo,” mitubag ang 
iyang papa. Dihay kahilom samtang 
si Mama ug Papa mapailubon nga 
mihulat sa ilang mga anak nga nag-
hunahuna kabahin sa pangutana.

Sa katapusan, ang ilang 14 anyos 
nga anak nga lalaki mipakigbahin 
og kasinatian gikan sa eskwelahan 
nianang adlawa.

Ang kurikulum sa Dominggo 
alang sa kabatan- onan—
Umanhi ka ug Sumunod 
Kanako—nagtudlo og usa 
ka sukaranan nga doktrina 
sa ebanghelyo matag bulan. 
Ania ang pipila ka mga paagi 
sa pagkat- on niadto nga mga 
baruganan sa doktrina sa 
inyong pamilya.

BAHIN 1

UMANHI KA,  
UG SUMUNOD KANAKO:  

Pagtudlo sa mga  
Sukaranan diha sa 

Panimalay
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ENERO  
Ang Dios nga Kapangulohan

Ang mga sakop sa Dios nga Kapangulohan—ang  
Langitnong Amahan, si Jesukristo, ug ang Espiritu 
Santo—ang tulo ka managlahi nga personahe apan 
nagkahiusa sa katuyoan ug himaya.

Usa ka batan- ong babaye misulti sa pagkat- on ma-
hitungod sa Dios nga Kapangulohan: “Importante 
kanako nga ang akong Langitnong Amahan, ang akong 
Manluluwas, ug ang Espiritu Santo managlahi nga mga 
Binuhat nga mahimo nakong mailhan sa tinagsa apan 
masunod sa pagkahiusa. Akong naamgohan uban sa 
pasalamat nga ako mahimong mahisama sa Dios tu-
ngod kay ang Dios nga Kapangulohan dili usa ka binu-
hat nga dili mahulagway ug dili masabut apan balaan 
nga mga Binuhat kinsa mohigugma, mopanalangin, 
mogiya, ug nakaila kanako.”

Sa pagtudlo niini nga doktrina, mahimo kamong 
maghisgut sa mga pangutana sama sa, “Unsa ang atong 
makat- unan gikan sa Dios nga Kapangulohan kabahin 
sa pagtrabaho nga magkahiusa?” o “Sa unsang paagi 
nga atong mapalig- on ang atong relasyon uban sa mga 
sakop sa Dios nga Kapangulohan?”

Ang pag-
tandi sa Juan 
10:30 ug 
Doktrina ug 
mga Pakigsaad 
50:43 mahi-
mong moaghat 
sa maayong 
panaghisgutan 
ug mohatag 
og panabut 
mahitungod sa 
panaghiusa.

KAPANGUHAAN ALANG SA PAGTUDLO

Ang Simbahan naghatag og daghang mga kapanguhaan aron sa pagtabang kaninyo 
sa pagkat- on ug pagtudlo niining doktrinal nga mga baruganan. Agig dugang sa mga  

kasulatan ug mga pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya, ikonsiderar kini nga mga opsyon:

Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan. Bisitaha ang lds.org/manual/ 
teachings- of- presidents.

Matinud- anon sa Tinuhoan. Bisitaha ang lds.org/manual/home- and- family.
Isangyaw ang Akong Ebanghelyo ug kauban nga mga pamplet. Bisitaha ang 

lds.org/manual/missionary.
Musika. Ang musika diha sa hymnbook ug Children‘s Songbook naglig- on sa mga baruganan  

sa ebanghelyo. Bisitaha ang lds.org/music.
Mga Video. Ang mga video sa Simbahan makahimuot ug makatabang sa pagsugod og  

panagsultihanay sa ebanghelyo diha sa panimalay. Bisitaha ang lds.org/media- library.
Artwork. Ang paggamit sa art sama sa makita diha sa Libro sa mga Hulagway sa Ebang-

helyo mahimong makalamdag og panabut mahitungod sa mga kasulatan. Bisitaha ang 
lds.org/media- library.

PEBRERO  
Ang Plano sa Kaluwasan

Ang plano sa kaluwasan motubag sa labing 
sukaranan sa tawhanong mga pangutana, sama sa, 
“Kinsa ba ako?” ug “Unsa man ang katuyoan sa ki-
nabuhi?” Ang pagpangutana sa atong kaugalingong 
mga pangutana ug pagpangita og mga tubag ma-
himong usa ka gamhanan nga paagi sa pagkat- on 
mahitungod sa plano sa kalipay sa Amahan.

Sama pananglit, usa ka batan- ong lalaki misugod 
sa iyang pagtuon sa kasulatan pinaagi sa pagpangu-
tana, “Sa unsang paagi ang kinaiya sa Dios matandi 
ngadto sa mga kinaiya nga akong naangkon didto 
sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta? nga akong na-
angkon karon? nga akong gilauman nga maangkon 
sa sunod nga kinabuhi?” Siya misulat sa mga tubag 
niini nga mga pangutana samtang iya kining nakita 
sa mga kasulatan ug migamit niini sa pagtudlo sa 
uban mahitungod sa plano sa kaluwasan.

Unsay mga pangutana sa inyong mga anak mahi-
tungod sa plano sa kaluwasan?
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MARSO  
Ang Pag- ula ni Jesukristo

Unsaon nato sa pagkat- on dili lamang sa Pag- ula 
ni Jesukristo apan usab sa sinsero nga paglaum sa  
Manluluwas nga atong gamiton ang Iyang Pag- ula 
diha sa atong mga kinabuhi?

Tungod kay kitang tanan nag- inusara, nakahimo og 
kasaypanan, ug nagkinahanglan og kalig- on, kitang 
tanan nagkinahanglan nga mas masabtan ug magamit 
ang Pag- ula. Usa ka tigtambag sa Young Women miga-
mit og video aron sa pagtabang sa iyang klase nga mas 
makasabut sa Pag- ula sa Manluluwas.

Ania ang kasinatian sa usa ka batan- ong babaye:
“Kami nagtan- aw sa ‘None Were with Him’ (video, 

LDS.org). Samtang nagtukar ang plahuta [flute] og usa 
ka masulob- on nga tuno, ang tingog ni Elder Jeffrey R. 
Holland sa Korum sa Napulog Duha Ka mga Apostoles 
miingon, ‘Usa sa dakong kahupayan niining kasaulugan 
sa Pagkabanhaw mao nga tungod kay si Jesus mibaktas 
sa ingon ka taas, masulub- ong agianan nga nag- inusara, 
kita dili na kinahanglang mohimo pa sa ingon.’

“Ako mibati og kaulaw nga nagkinahanglan sa Pag- 
ula sa Manluluwas, apan kusganong nabati ang Espiritu, 
akong nabati ang paglaum sa Iyang Pag- ula nga hingpit 
nga mitangtang sa mga pagbati sa kahasol sa konsensya. 
Ang Ginoo mihatag sa Iyang kinabuhi alang kanako; 
Siya wala magbasol niini, ug ako dili usab magbasol.”

Tungod kay ang Pag- ula mao ang labing nindot nga 
panghitabo sa atong kaluwasan, kinahanglan kitang 
magtudlo ug makakat- on mahitungod niini uban sa giya 
sa Espiritu Santo. Tingali magiyahan kamo sa paghisgot 
sa mga kasulatan o sa apostolikong pagpamatuod sama 
sa “The Living Christ: The Testimony of the Apostles” 
(Liahona, Abr. 2000, 2). Hunahunaa ang paghisgot 
og pangutana sama sa, “Kanus- a ninyo nabati ang 
pag- ayo, paglig- on, o ang matubsanon nga gahum 
sa Pag- ula?”

ABRIL  
Dispensasyon, Apostasiya, ug Pagpahiuli

Ang pagsabut sa Apostasiya—usa ka pagtalikod 
sa tinuod nga ebanghelyo—makatabang kanato nga 
makasabut sa panginahanglan alang sa usa ka pag-
pahiuli sa ebanghelyo, sa priesthood, ug sa Simba-
han ni Jesukristo.

Ang mosunod nga leksyon nakatabang sa pipila 
ka mga misyonaryo sa pagtudlo sa usa ka investiga-
tor mahitungod sa Apostasiya ug sa Pagpahiuli.

“Ang akong kompanyon ug ako migamit og plas-
tik nga baso nga gisulatan og uban nga mga bahin 
sa tinuod nga Simbahan, nagtukod og piramid uban 
niini samtang nagpasabut kon giunsa sa pagtukod ni 
Jesukristo ang Iyang Simbahan.

“Dayon among gipasabut ang Apostasiya samtang 
kami motangtang sa mga baso nga nagrepresentar 
sa mga Apostoles ug magtan- aw sa tibuok straktura 
nga mahugno. Samtang kami mipasabut sa Pagpahi-
uli sa ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith, 
among gipabarog pag- usab ang tori, sa pagpakita 
nga ang Simbahan karon giorganisar sa samang 
paagi nga si Kristo unang miorganisar niini.

“Sa unang higayon, kining tawhana nakasabut. 
Ang Pagpahiuli sa katapusan aduna nay kahulugan 
alang kaniya sa dihang iyang nasabtan nganong 
kini gikinahanglan.”

Adunay daghang mga paagi aron sa pagrepre-
sentar sa pagpuli- puli sa dispensasyon, apostasiya 
ug pagpahiuli. Kamo mahimong mobasa sa mga 
tudling sa kasulatan kabahin niini nga mga hilis-
gutan ug mosunod sa mga aghat sa Espiritu aron 
makamugna sa inyong kaugalingong representasyon 
sa unsay inyong nakat- unan (tan- awa, pananglitan, 
Amos 8:11–12; 1 Nephi 13; D&P 136:36–38; Moses 
5:55–59).
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MAYO  
Mga Propeta ug Pagpadayag

Ang Ginoo naghunahuna gayud kabahin sa 
pakig- istorya kanato. Atong madawat ang 

Iyang paggiya sa atong mga kinabuhi pi-
naagi sa pagpadayag nga Iyang gihatag 
ngadto sa Iyang mga propeta ug ngari 
kanato sa personal nga paagi.

Sa kasagaran mas masabtan nato 
ang mga baruganan sa ebanghelyo 
kon atong itandi kini ngadto sa mga 

butang ug mga kasinatian sa matag 
adlaw nga kinabuhi. Usa ka batan- ong 

babaye naghisgot kon sa unsang paagi 
ang usa ka pagtandi nakatabang kaniya nga 

mamatikdan ang pagpadayag:
“Akong nakat- unan ang mahitungod sa pagpa-

dayag pinaagi sa moderno nga propeta. Si Elder 
David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles namulong sa espiritu sa pagpadayag 
ug mipasabut niini pinaagi sa usa ka pasumbingay 
sa kahayag. Usahay, ang pagpadayag kalit ug klaro 
sama sa pagpasiga sa suga sa ngitngit nga kwarto. 
Mas sagad, kini moabut sa hinay- hinay sama sa nag-
subang nga adlaw nga nag- anam og kahayag. Ka-
sagaran, si Elder Bednar miingon, ang pagpadayag 
sama sa kahayag sa gabunon nga adlaw. ‘Adunay igo 
nga kahayag nga inyong . . . makita igo lamang nga 
makalakang kamo sa unahan sa gabon’ (sa “Patterns 
of Light: Spirit of Revelation [Sumbanan sa Kahayag: 
Spirit of Revelation]” [video], LDS.org). Kini nga 
pasumbingay, samtang yano, nakatandog kaayo 
kanako tungod kay akong naamgohan nga ang 
pagpadayag magamit kon ako mogahin og 
panahon sa pagsabut niini.”

Samtang kita mogahin og panahon sa 
pagtuon sa mga pasumbingay, sambingay, ug 
mga simbolo, ang atong pagsabut sa doktrina 
magpadayon sa paglambo. Kining pamaagi sa 
pagtudlo makatabang kanato sa pagkat- on og du-
gang pa kon atong tugutan ang Espiritu nga mopa-
dayag og bag- ong mga panglantaw ngari kanato.

HUNYO  
Ang Priesthood ug Mga Yawe sa Priesthood

Ang priesthood mao ang usa ka importante nga 
hilisgutan alang sa tanan. Kini mao ang gahum sa Dios 
ug makapanalangin kanatong tanan. Matag usa kanato 
adunay importante nga bahin sa buhat sa priesthood.

Pipila ka mga tawo dili pamilyar sa mga katungda-
nan, ug kasaysayan sa priesthood. Ang usa ka eksamin 
makalingaw nga paagi sa pagkat- on niini nga mga 
ideya.

Depende sa unsay inyong gusto nga makat- unan, 
kamo makagamit sa mosunod nga mga pangutana ug 
dapita ang inyong mga anak sa pagpangita og mga 
tubag diha sa mga kasulatan ug mga pagtulun- an sa 
modernong mga propeta.

•  Unsa man ang mga katungdanan sa Aaronic 
Priest hood? sa Melchizedek Priesthood?

•  Unsa ang mga yawe sa priesthood? Kinsa ang 
naghupot niini? Ngano nga ang mga yawe 
gikinahanglan?

•  Unsay kalainan tali sa mga katungdanan sa priest-
hood, awtoridad, ug gahum?

•  Sa unsang paagi nga ang priesthood makapanala-
ngin sa mga lalaki ug mga babaye?

Ang mga tubag makita diha sa pakisayran nga mga 
basahon sama sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (2009) 
ug Matinud- anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa 
Ebanghelyo (2004) ug sa mga kasulatan sama sa Dok-
trina ug mga Pakigsaad 13, 20, ug 107.

Ang tubag sa katapusan nga pangutana, “Sa unsang 
paagi nga ang priesthood makapanalangin sa mga 
lalaki ug mga babaye?” makita diha sa mga kasulatan 

apan ang labing importante sa pagpamalandong 
sa unsa nga paagi kini nga doktrina maka-

apekto kanato sa personal nga paagi. ◼

Ang bahin 2 niini nga artikulo, 
nagpakigbahin og mga ideya 
alang sa Hulyo–Disyembre, iman-
tala sa ulahing bahin niining 
tuiga.IM
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Si Propeta Joseph Smith miingon, “Kini ang unang baruganan sa ebanghelyo nga 
makahibalo sa kasigurohan sa kinaiya sa Dios.” 1 Dugang pa, siya miingon, “Ako 
gusto nga kamong tanan makaila Kaniya, ug makasinati Kaniya.” 2 Kita kina-

hanglan nga adunay “usa ka sakto nga ideya sa iyang . . . kahingpitan, ug mga hiyas” 
ug pagdayeg alang sa “kahamili sa [Iyang] kinaiya.” 3

Gusto nakong palapdan ang hagit sa Propeta ngari kanato ug moingon nga kita 
ug ang atong mga misyonaryo, ang atong mga miyembro, ug atong mga investigator 
kinahanglan nga siguradong makahibalo sa kinaiya sa mga sakop sa Dios nga Kapa-
ngulohan. Kita kinahanglan adunay sakto nga ideya sa Ilang indibidwal nga kahing-
pitan ug mga hiyas ug pagdayeg alang sa kahamili sa Ilang personal nga kinaiya.

Dili sulagma nga ang unang artikulo sa atong hugot nga pagtuo mao ang “Kami 
nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa 
Espiritu Santo” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1). Ang mensahe klaro alang 
sa tanan nga motudlo sa ebanghelyo. Walay hinungdan ang paghisgot sa ubang mga 
kamatuoran nga atong gituohan kon wala masulod sa atong mga hunahuna ug sa 
mga hunahuna niadtong atong gitudloan ang labing importante nga tahas sa Dios 
nga Kapangulohan diha sa atong doktrina ug sa atong mahangturong kapalaran. 
Kita kinahanglan nga makaila niining Balaan nga mga Binuhat kutob sa atong ma-
himo. Kita kinahanglang mahigugma Kanila, magpaduol Kanila, mosunod Kanila, 
ug maningkamot nga mahisama Kanila.

Ni Elder  
Jeffrey R. Holland
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

Kita kinahanglan nga makaila niining Balaan 
nga mga Binuhat kutob sa atong mahimo. Kita 
kinahanglang mahigugma Kanila, magpaduol 
Kanila, mosunod Kanila, ug maningkamot nga 
mahisama Kanila.
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Gikan sa pakigpulong, “Ang Dios nga Kapangulohan,” nga gihatag atol sa seminar sa bag- ong mga presidente 
sa misyon sa Provo Missionary Training Center niadtong Hunyo 23, 2013.

ANG  
PAGKAILA SA  

Kapangulohan



34 L i a h o n a

Kon, sama sa gitambag ni Haring Benjamin, kita tinud- 
anay nga nakaila niining Balaan nga mga Binuhat nga 
atong gialagaran ug nakasiguro nga Sila dili mga langyaw 
ngari nato ug dili layo gikan sa mga hunahuna ug katuyoan 
sa atong kasingkasing (tan- awa sa Mosiah 5:13), nan kita 
makabaton sa mga resulta nga nasinati ni Haring Benjamin.  
Ug unsa kadto? Ang iyang mga katawhan nakasinati og 
“dako nga kausaban,” “wala nay hilig sa pagbuhat og 
dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay”, ug “ma-
uyunon sa pagsulod ngadto sa usa ka pakigsaad . . . sa 
pagbuhat sa kabubut- on [sa Dios], ug magmasulundon sa 
iyang mga sugo diha sa tanan nga mga butang nga siya 
[kinahanglan] mosugo [kanila], sa tanan nga nahibilin sa 
[ilang] mga adlaw” (Mosiah 5:2, 5).

Mao kana ang epekto sa mga pagtulun- an ni Haring 
Benjamin diha sa iyang kongregasyon, ug kini usa ka 
hingpit nga kahulugan sa tinuod nga kalamboan sa atong 
mga kinabig nga atong gihatagan og gibug- aton samtang 
atong i- establisar ang Simbahan sa “tibuok kalibutan” 
(Marcos 16:15).

Sama sa gitudlo sa Manluluwas Mismo, ang misyo-
naryo nga buhat—ang buhat sa kaluwasan—sama sa 
usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa usa ka nagkalapad 
nga kalibutan sa mga kanasuran, kultura ug katawhan. 
Sa ingon, pundukon nato, sama sa gisulti sa sambingay, 
mga isda “nga nagkalainlain” (Mateo 13:47). Daghan 
niadtong mga “isda” sa nagkadaghan nga mga dapit nga 
atong gisangyawan sa ebanghelyo wala makaila kinsa 
ang Dios o kon unsa nga matang Siya sa Pagkaamahan; 
wala sila makaila kinsa gayud si Jesukristo o ngano nga 
ang Iyang pangalan mao lamang ang pangalan nga gi-
hatag sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas kita 
(tan- awa sa Mga Buhat 4:12); sila wala makaila kinsa 
ang Espiritu Santo o nganong kini nga sakop sa Dios 
nga Kapangulohan “gipadala aron sa pagtudlo sa  
kamatuoran” (D&P 50:14).

Kahibalo kabahin sa Dios nga Kapangulohan
Siyempre, adunay daghang laing mga butang nga wala 

mahibaloi niini nga mga tawo nga nagpundok, apan aron 
sila modawat sa gipahiuli nga ebanghelyo ug sa tinud- anay 
makakita sa kaluwasan alang sa ilang mga kalag, kinahang-
lang magsugod kini sa kahibalo ug pagsabut sa mga sakop 
sa Dios nga Kapangulohan. Sa katapusan, “ang tinuod ug 
makaluwas nga pagsimba makita lamang niadtong kinsa 
nasayud sa kamatuoran mahitungod . . . sa Dios nga Ka-
pangulohan ug kinsa nakasabut sa tinuod nga relasyon 
nga kinahanglan anaa sa mga tawo uban sa matag sakop 

Kon kita modala og mga tawo ngadto sa Simbahan, 
wala nato sila bunyagi ngadto sa Simbahan sa usa ka tawo, 
bisan kanang tawhana mao si Joseph Smith o si Brigham 
Young o si Thomas S. Monson—bisan kon gitahud nato 
kadto nga mga propeta. Ug kita wala magbunyag kanila 
ngadto sa Simbahan sa malipayong pamilya o sa Mormon 
Tabernacle choir.

Kon kita modala og mga tawo ngadto sa Simbahan, 
gibunyagan nato sila pinaagi sa pangalan sa Amahan, ug sa 
Anak, ug sa Espiritu Santo. Sa pagbuhat niini, gigiyahan nato 
sila balik ngadto sa presensya sa Amahan pinaagi sa panga-
lagad, Pag- ula, ug grasya sa Iyang Anak, uban sa impluwen-
sya sa Espiritu Santo nga naggiya kanila niini nga tumong. 
Kinahanglan atong isipon kanunay sa atong mga hunahuna 
ang hilabihan nga pagkaimportante sa Dios nga Kapangu-
lohan isip usa ka tumong ug paagi sa pagkab- ot niana nga 
tumong samtang kita nagpahigayon sa buhat sa kaluwasan.

Ang epekto sa mga pagtulun- an ni Haring Benjamin diha 
sa iyang kongregasyon mao ang usa ka hingpit nga kahu-
lugan sa kasulatan sa tinuod nga paglambo sa atong mga 
kinabig nga atong gihatagan og gibug- aton samtang  
atong i- establisar ang Simbahan sa “tibuok kalibutan.”
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sa [unsay gitawag sa usa sa mga Kaigsoonan] 
nga Mahangturon nga Kapangulohan.” 4

Si Elder Bruce R. McConkie (1915–85) sa 
Korum sa Napulog Duha Ka mga Apostoles 
mipahinumdom kanato nga si Lucifer naka-
sabut sa kaimportante sa ingon nga doktrina, 
bisan kon kita wala. Siya miingon:

“Walay kaluwasan sa pagtuo . . . sa sayop 
nga doktrina, ilabi na sa sayop o dili maala-
mon nga pagsabut sa Dios nga Kapangulo-
han o sa bisan kinsa nga mga sakop niini. . . .

“Dayon ang yawa mas mopakatap og sayop 
nga doktrina kabahin sa Dios ug sa Dios nga 
Kapangulohan, ug mohimo og sayop nga mga 
pagbati kalabut sa bisan hain kanila, kay sa 
bisan unsa nga butang nga iyang mahimo.” 5

Mao nga walay investigator ang magpasa-
kop niini nga Simbahan uban sa tinuod nga 
pagpamatuod, uban sa tinuod nga pagkaka-
big, sa unsay atong gitinguha ug nagtawag 
og tinuod nga paglambo sa matag kinabig, 
gawas kon siya adunay bisan gamay sa sinug-
danan sa pipila ka personal, espirituhanon, ti-
nuod nga kasinatian uban sa Dios. Kana nga 
matang sa tinuod nga kasinatian moabut la-
mang kon nakaamgo nga Siya usa ka tinuod 
nga binuhat, usa ka aktwal nga tawo, usa ka 
literal nga Amahan sa unod ug bukog kinsa 
mamulong ug makakita ug mobati, kinsa na-
kaila sa mga pangalan sa Iyang tanang mga 
anak ug sa tanan nilang panginahanglan, 
kinsa maminaw sa ilang tanan nga mga pag- 
ampo, ug gusto nga ang tanan Niyang mga 
anak anaa sa Iyang Simbahan. Kini nga mga 
investigator kinahanglan nga masayud nga 
Siya adunay plano alang sa ilang kaluwasan 
ug nga Siya mihatag sa mga sugo aron kita 
makakita sa dalan balik ngadto Kaniya.

Ang usa ka Dios kinsa nag- amuma kanila 
sama ka malumo sa pag- amuma sa ginikanan 
sa usa ka bata dili mahimong usa ka tawo sa 
kalangitan nga walay porma o walay pagpa-
kabana nga tag- iya sa kalibutan. Kinahang-
lang mailhan Siya kon unsa gayud Siya—usa 
ka maloloy- on, mapuanguron nga Amahan, 
kansang panagway sama sa matag usa sa 
Iyang mga anak ug moabut ang adlaw nga 
kitang tanan moatubang pag- usab—ug dayon 

moluhod! Pipila sa atong mga investigator 
makahibalo niana nga matang sa Dios ka-
ron, miyembro man sila o dili sa modernong 
Kristiyano nga mga simbahan.

Kabahin niana, labing importante nga ang 
leksyon 1 sa Isangyaw ang Akong Ebang-
helyo nagsugod uban sa yanong pamahayag 
nga “ang Dios mao ang atong Langitnong 
Amahan.” 6 Niana nga leksyon ang unang 
angay nga masayran sa mga misyonaryo diha 
sa matag tawo nga gitudloan mao ang unsay 
ilang nasabtan kabahin sa tinuod nga kinaiya 
sa Dios.

Kon ang mga misyonaryo adunay tukma 
nga pagsabut kon unsa ang Dios diha sa 
mga hunahuna ug mga kasingkasing sa ilang 
mga investigator sa sinugdanan sa ilang mga 
pagtudlo, sayon ra nga masabtan ang tanang 
panudlo nga mosunod.

Ang Misyon ug Mensahe ni Jesukristo
Sa samang paagi, ang elder, sister, ug 

investigator kinahanglan nga mas makasabut 
pa kay sa ilang nahimo na sa kahalangdon 
sa misyon ug mensahe ni Jesukristo, kinsa 
nanaog gikan sa Amahan ug nagtudlo unsay 
gitudlo sa Amahan Kaniya. Ang tanan ki-
nahanglang makaamgo nga si Jesus mianhi 
sa pagkamortal aron ipakita kanato ang 
dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Sa 

Ang tanan kina-
hanglang ma-
kaamgo nga si 
Jesus mianhi sa 

pagkamortal aron 
ipakita kanato 
ang dalan, ang 
kamatuoran, ug 
ang kinabuhi.
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pagkatinuod, Siya mao ang bugtong paagi, 
ang tibuok kamatuoran, ug ang hingpit nga 
kinabuhi. Sa ingon, Siya mao ang bugtong 
anak sa tawhanong pamilya nga ang Amahan 
hingpit ug kompletong makasulti, “Kini mao 
ang akong Anak nga pinalangga, nga kaniya 
may kalipay ako” (Mateo 17:5).

Kinahanglan kita nga adunay hugot nga 
pagtuo kang Kristo, mosalig nga Siya mitu-
bos kanato gikan sa kamatayon sa pisikal 
nga paagi ug ang impyerno sa espirituha-
nong paagi, modawat sa Iyang Pag- ula isip 
ang bugtong paagi sa pagpakig- uli sa atong 
mga kaugalingon sa atubangan sa Dios, ug 
moila nga walay laing dalan sa kaluwasan. 
Kon kinahanglang matubos ang kalibutan, 
kinahanglan kining moluhod ug mokumpi-
sal nga si Jesus mao ang Kristo, ang buhing 
Anak sa buhi nga Dios. Kinahanglan kitang 
motudlo uban sa hugot nga pagtuo ug ka-
dasig sa “doktrina ni Kristo” (Mga Hebreoha-
non 6:1; 2 Juan 1:9; 2 Nephi 31: 2, 21; 32:6; 
Jacob 7:2, 6) sumala sa gipahayag sa mga 
kasulatan ug sa gi- summarize sa leksyon 3  
sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo.

Ang mga investigator nga atong gipangita 
kinahanglan nga masayud nga ang Espiritu 
Santo mao ang sakop sa Dios nga Kapa-
ngulohan diin sila sa kanunay adunay suod 
nga relasyon samtang sila modawat sa mga 
misyonaryo ug mag- ampo alang sa langit-
non nga giya kabahin sa ilang mensahe. Kini 
ang sakop sa Dios nga Kapangulohan kinsa 
mogiya sa mga investigator ngadto sa kama-
tuoran ug dayon mosaksi niana nga kama-
tuoran kon masugatan nila kini. Ang mga 
investigator kinahanglang tudloan sa pag- ila 
sa Espiritu kon kini magpabatyag atol sa mga 
leksyon. Sigurado nga ang mga misyonaryo 
kinahanglang makasabut sa balaanong tahas 
sa Espiritu Santo sa proseso sa pagkakabig 
ug kinahanglan nga maningkamot sa pagdala 
sa Espiritu uban kanila sa tanang panahon.

“Ngadto sa unsa kamo gi- orden?” nangu-
tana ang Ginoo. “Sa pagsangyaw sa akong 
ebanghelyo pinaagi sa Espiritu, gani ang 
Maghuhupay gipadala aron sa pagtudlo sa 
kamatuoran. . . .

“Busa, siya nga nagsangyaw [pinaagi sa 
Espiritu] ug siya nga nakadawat [pinaagi sa 
Espiritu], nakasabut sa usag usa, ug ang duha 
makadawat og kaayohan ug maglipay nga 
maghiusa” (D&P 50:13–14, 22).

Kita makasiguro gayud nga kini dili ma-
ayo—alang sa mga misyonaryo o sa ilang mga 
investigator—kon dili nato tarungon pagtudlo 
bahin sa Dios nga Kapangulohan. Kinahang-
lang dili kita motudlo kabahin sa mortal nga 
mga lider sa dili pa kita motudlo ug mopama-
tuod sa celestial nga mga lider. Kinahanglang 
dili kita mosulay sa pagtudlo sa nagsuportang 
mga kamatuoran kon wala pa nato matudlo 
ang sukaranang mga baruganan. Kinahanglan 
dili kita magdalidali sa bunyag ug sa tumong 
sa pagdala sa bag- ong kinabig ngadto sa 
Simbahan sa wala pa kita makatudlo sa tinuod 
nga hugot nga pagtuo sa Dios, makapasabut 
sa mga panginahanglan sa tinuod nga pag-
hinulsol diha kang Kristo, ug nakasiguro nga 
ang importanting sinugdanan sa nagtubo nga 
pagpamatuod sa usa ka kinabig nagpabiling 
lig- on pinaagi sa maamumahong impluwensya 
sa Espiritu Santo.

Kalibug sa Kristiyano
Kabahin sa talagsaong kinaiya niining  

Balaang mga Binuhat, ang mga pagpadayag 
sa ulahing mga adlaw nagtudlo nga “ang 
Amahan adunay lawas nga unod ug mga 
bukog nga mahikap ingon sa tawo; ang Anak 
usab; apan ang Espiritu Santo walay lawas 
nga unod ug mga bukog, apan usa ka perso-
nahe sa Espiritu” (D&P 130:22).

Walay mas klaro nga pamahayag kay sa ni-
ana! Apan walay swerte, hapit duha ka libo ka 
tuig sa kasaysayan sa Kristiyano nakahimo og 
dakong kalibug ug grabe nga sayop kabahin 
niini. Daghang ebolusyon ug mga bersyon sa 
relihiyuso nga mga tinuohan nga miusab sa 
yanong kaklaro sa tinuod nga doktrina, nga 
nagpahayag sa Amahan, Anak, ug Espiritu 
Santo nga hunahuna lamang, mapig- ot, labaw 
sa tanan, anaa sa tanang lugar, pareha ra, ka-
uban sa kahangturan, ug dili masayran; walay 
lawas, parte sa lawas, o pasyon; ug nagpuyo 
sa gawas sa kawanangan ug panahon.

Pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo, kita 
mahimong mopa-
pahawa sa kangit-
ngit gikan kanato 
ug mapasidan- an 
batok sa kakuyaw 
ug batok sa sayop. 

Ako mosaksi nga ang 
Espiritu Santo mao 
usab ang Balaang 
Espiritu sa Saad, 
nagkumpirma ug 

nagmatuod sa mga 
pakigsaad ug mga 

ordinansa ug sa ka-
tapusan magbugkos 
sa tanang makalu-
was nga mga pa-

nalangin ngadto sa 
kinabuhing dayon.



 E n e r o  2 0 1 6  37

Sa ingon niana nga mga tinuohan, ang tanang tulo ka 
mga sakop managlahi nga mga tawo, apan usa ra nga binu-
hat, ang kanunay nga gihisgutan nga “misteryo sa trinidad.” 
Tulo sila ka managlahi nga mga tawo, apan dili tulo ka mga 
Dios apan usa. Ang tanang tulo ka mga tawo dili masabut, 
apan ang usa ka Dios dili gayud masabut.

Mouyon kita sa atong mga kritiko niana nga punto—nga 
ang ingon nga paghan- ay sa pagkabalaan dili masabut. Sa 
ingon nga makalibug nga kahulugan sa Dios nga gihatag sa 
Simbahan, dili kaayo ikahibulong nga ang ikaupat nga siglo 
nga mongha misinggit, “Alaot ako! Gikuha nila ang akong 
Dios gikan kanako, . . . ug ako wala na masayud kon kinsa 
ang ampoan o sangpiton.” 7 Unsaon man nato sa pagsalig, 
paghigugma, ug pagsimba, o bisan maningkamot nga ma-
hisama, sa Usa ka Tawo nga dili masabut ug dili masayran? 
Unsa may gipasabut sa pag- ampo ni Jesus nga “ang kina-
buhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga 
mao, ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga 
imong pinadala”? ( Juan 17:3; empasis gidugang).

Dili gayud nato tuyo nga modaut sa pagtuo ni bisan 
kinsa nga tawo o sa doktrina sa bisan unsang relihiyon. 
Atong ipaabut ngadto sa tanan ang susama nga pagtahud 
alang sa ilang mga doktrina nga atong gihangyo alang sa 
atoa. (Kana usab usa ka artikulo sa atong hugot nga pag-
tuo.) Apan ang kasaligan nga Harper Bible Dictionary, 
giisip nga dunay awtoridad kabahin sa pagtuon sa Biblia, 
nagrekord nga “ang pormal nga doktrina sa Trinity sumala 
sa gipasabut sa halangdong mga konseho sa simbahan sa 
ikaupat ug ikalima nga siglo dili makita [bisan asa] sa [Bag- 
ong Tugon].” 8

Mao nga komportable kaayo kita, sa tinud- anay, sa pag-
pahibalo niini nga kita wala magsunod sa ikaupat o ikalima 
ka siglo nga pagsabut kabahin sa Dios nga Kapangulohan 
nga naimpluwensya sa pagano, ni kadtong unang mga 
Santos nga Kristiyano kinsa mga saksi sa buhi nga Kristo.9 
Kita mga Kristiyano sama sa mga kristiyano sa Bag- ong 
Tugon—dili sama niadtong nagsunod sa Nicene Creed.

Ang Panaghiusa sa Dios nga Kapangulohan
Hinoon, karon akong ipasabut pag- ayo nga kon kita 

nakapasabut sa atong punto mahitungod sa kalahi sa Ilang 
pagkatawo, sama ka importante ang pagpasabut sa Ilang 
pagkahiusa ug sa unsang paagi ang Dios nga Kapangulo-
han Usa. Sa akong pagtuo luwas ra ko sa pag- ingon nga 
kabahin sa rason nga kita wala masabti sa uban sa Kristo-
hanong tradisyon tungod kay sa pagpasabut sa indibidwal 
nga mga personahe sa Dios nga Kapangulohan, wala nato 
kini sundi pirme sa pagdawat ug paghatag og gibug- aton 

Kon kinahanglang 
matubos ang kali-
butan, kinahanglan 
kining moluhod ug 
mokumpisal nga 
si Jesus mao ang 
Kristo, ang buhing 
Anak sa buhi 
nga Dios.
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sa Ilang panaghiusa sa tanang mahunahunaan nga paagi. 
Tungod niini kita nakaani og wala kinahanglana nga pag-
panaway, ug atong nahimo nga mas lisud masabtan ang 
atong LDS nga pagtuo kay sa gikinahanglan.

Sa pagkatinuod, ang importanting tudling sa “doktrina ni 
Kristo” sa 2 Nephi 31 natapos uban niini nga pamahayag: 
“Kini mao ang doktrina ni Kristo, ug mao lamang ang tinuod 
nga doktrina sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, 
nga usa ka Dios, nga walay katapusan” (2 Nephi 31:21).

Kitang tanan nakabasa sa Pangamuyo nga Pag- ampo 
sa Manluluwas sa Juan 17. Kita nasayud nga kini mao ang 
pamahayag sa panaghiusa tali sa Amahan ug sa Anak ug 
tali Kanila ug kanato, ang Ilang yutan- on nga mga disi-
pulo. Basaha kini kanunay, ilabi na kay gitawag kini ni 
Presidente David O. McKay (1873–1970) kaniadto nga “ang 
labing importanting pag- ampo . . . nga sukad nalitok niini 
nga kalibutan.” 10 Kinahanglan kitang maningkamot nga 
mahiusa uban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, 
sama sa giampo ni Jesus nga kita mahiusa.

Usa ka Saksi sa Apostol
Akong tapusan uban sa akong pagpamatuod sa matag 

usa niining Balaan nga mga Binuhat, nga naglangkob niana 
nga “Mahangturong Kapangulohan” nga gihisgutan. Ako 
mosaksi sa Espiritu Santo pinaagi sa espiritu sa Espiritu 
Santo, tungod kay ang pagsaksi ug pagpamatuod mao ang 
duha ka importanting mga tahas niini. Ako mosaksi nga 
ang Espiritu Santo usa ka magtutudlo, usa ka Maghuhupay, 
ug tinugyanan sa personal nga pagpadayag. Ako mosaksi 
nga ang Espiritu Santo mopahinumdom nato sa tanang 
mga butang—usa ka piho nga panalangin tungod kay ang 
paghinumdom usa sa mahinungdanon nga mga sugo nga 
gihatag ngari kanato, lakip ang mga pag- ampo sa sakra-
ment (tan- awa sa D&P 20: 77, 79).

Ako mopamatuod nga pinaagi sa gahum sa Espiritu 
Santo, kita mahimong mopapahawa sa kangitngit gikan 
kanato ug mapasidan- an batok sa kakuyaw ug batok sa 
sayop. Ako mosaksi nga ang Espiritu Santo mao usab ang 
Balaang Espiritu sa Saad, nagkumpirma ug nagmatuod sa 
mga pakigsaad ug mga ordinansa ug sa katapusan mag-
bugkos sa tanang makaluwas nga mga panalangin ngadto 
sa kinabuhing dayon. Natingala ko nga kita aduna sa 
maong access sa usa ka sakop sa Dios nga Kapangulohan 
ug kini makanunayon ug magbalik- balik kon kita magpuyo 
nga takus niini. Akong ipahayag ang akong hapit dili matu-
kib nga pasalamat sa gasa sa Espiritu Santo.

Ako mosaksi ni Jesukristo, ang buhi nga Anak sa buhi 
nga Dios, kinsa mibayad sa makapalingkawas nga lukat 
alang sa inyong kalag ug sa akong kalag ug sa kalag sa 
matag lalaki, babaye, ug bata gikan ni Adan hangtud sa 
katapusan sa kalibutan. Ako mopamatuod nga ang unang 
baruganan sa ebanghelyo mao ang hugot nga pagtuo diha 
ni Ginoong Jesukristo ug kini mao ang pundasyon ug ang 
importanting mensahe sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ako mopamatuod nga ang matag tawo nga natawo 
dinhi sa kalibutan natawo uban sa Kahayag ni Kristo diha 
sa iyang kalag. Ako mosaksi nga Siya mao ang Una ug 
Katapusan, ang Sinugdanan ug Katapusan, ang Alpha ug 
Omega sa atong kaluwasan. Ako mopahayag nga Siya mao 
ang halangdong Jehova, ang matubsanong Ako Mao, ang 
Kordero sa Dios nga gipatay gikan sa wala pa ang katuku-
ran sa kalibutan. Ako mopamatuod nga diha Kaniya ang 
kahingpitan mipuyo ug nga Siya natawo, nagpuyo, ug na-
matay sa usa ka hingpit, walay sala nga Tawo, walay mansa 
ug walay lama.

Ako mapasalamaton nga ang awtoridad ni Jesu-
kristo, nga nagkontrol sa tanan nga may mahangturong 

Kinahanglan kitang maningkamot nga mahiusa uban sa  
Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, sama sa giampo  
ni Jesus nga kita mahiusa.
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importansya niini nga uniberso, nagdala sa 
Iyang ngalan—ang Balaan nga Priesthood 
sunod sa Kapunongan sa Anak sa Dios. Kon 
ako magpuyo nga moabut og usa ka libo ka 
tuig ang edad, dili gayud nako mapahayag 
sa hingpit ang akong katingala ug pagkadili 
angayan nga tawgon nga mahimong usa sa 
Iyang mga Apostoles, usa ka saksi sa Iyang 
ngalan sa tibuok kalibutan.

Ako nahingangha, nahibulong sa gugma,
Dako nga grasya kanako gitanyag niya.11

Ako mosaksi sa Dios ang Amahan sa 
Kahangturan, ang halangdong Elohim, ang 
akong Amahan ug inyong Amahan, kinsa 
mihatag kanato og espirituhanong kinabuhi. 
Ako mopamatuod nga Siya mao ang Tawo 
sa Pagkabalaan, nga ang mga pulong nga 
kalooy ug kaayo, gugma ug kapuangod nag-
sugod lamang sa pagtimaan sa Iyang labaw 
ug mahangturon nga kinaiya. Ako mopama-
tuod nga si Kristo miabut aron sa pagpakita 
kanato sa Amahan ug sa ingon tukma lang 
nga pagatawgon nga Anak sa Tawo (sa 
Pagkabalaan).

Ako mosaksi nga ang Dios atong Amahan 
mao ang tigsulat sa mahinungdanon nga 
plano sa kaluwasan ug nga ang nailhan nga 
ebanghelyo ni Jesukristo mao ang nailhan 
usab isip “ang ebanghelyo sa Dios” (Mga 
Taga- Roma 1:1; tan- awa usab sa mga ber-
sikulo 2–3). Ako mosaksi nga ang Amahan 
mao ug ang Tiglalang sa tanang mga butang, 
nga nagtrabaho pinaagi ni Jehova ug sa 
ubang langitnong mga tinugyanan sa pagtu-
man niana nga Paglalang ug nakigbahin sa 
ulohan nga Tiglalang uban sa Iyang Hinigug-
mang Anak. Ako mopamatuod nga kita kina-
hanglan nga moserbisyo sa Amahan pinaagi 
sa ngalan sa Anak sama nga kita mag- ampo 
ngadto sa Amahan sa pangalan sa Anak.

Ako mopamatuod nga si Jesukristo mi-
anhi sa pagbuhat sa kabubut- on sa Amahan, 
mitudlo sa doktrina sa Amahan, ug nag-
trabaho sa Iyang kaugalingong kaluwasan 
pinaagi sa Amahan. Ako mohatag sa labing 
ligdong nga pagsaksi nga ang Amahan na-
higugma kaayo sa kalibutan, sa Iyang mga 

anak, nga Siya mihatag sa Iyang labing ma-
ayo nga anak, Iyang hingpit nga anak, Iyang 
Bugtong Anak, nga bisan kinsa nga motuo 
diha Kaniya makabaton og walay katapusan 
nga kinabuhi (tan- awa sa Juan 3:36; 6:47; 
Helaman 14:8).

Mapasalamaton ako sa Amahan, sa Anak, 
ug sa Espiritu Santo, sa kansang mga pangalan 
ang sagrado ug makaluwas nga mga ordinansa 
gikan sa bunyag ngadto sa sealing sa templo 
gipahigayon niini nga simbahan. Akong dapi-
ton ang matag usa kaninyo nga ilhon pag- ayo 
kining Balaan nga mga Binuhat. ◼
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Si Jesukristo mi-
anhi sa pagbuhat 
sa kabubut- on sa 
Amahan, mitudlo 

sa doktrina sa 
Amahan, ug nag-
trabaho sa Iyang 

kaugalingong 
kaluwasan pina-
agi sa Amahan.
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AKO NAKAILA SA PULONG SA DIOS
Samtang anaa sa usa ka airport 

pipila na ka tuig ang milabay sa 
São Paulo, Brazil, nakita nako diha sa 
usa ka plastaranan sa tindahan sa libro 
ang usa ka basahon nga giulohan og 
“Ang Basahon ni Mormon: Lain nga 
Tugon ni Jesukristo.” Ako nagduda 
nga ang atong nagka- imoral ug walay 
direksyon nga kalibutan modawat pa 
ba kaha og lain nga tugon ni Jesu-
kristo, ug akong gigahin ang kata-
pusan sa semana sa paghunahuna 
kabahin sa basahon.

Sa katapusan, wala na ko nakapu-
gong sa akong kakuryuso, ug mibalik 
ko ngadto sa tindahan sa libro aron 
paliton kini. Sa dihang miabut ko, 
hinoon, wala na nako kini nakita. 
Akong gihulagway ang basahon 
ngadto sa nagbantay sa tindahan, 
apan siya miingon nga wala gayud 
siya makakita niini. Wala usab niya 
kini makita sa rekord, bisan og ang 
tanan nga mga basahon nga gipakita 
diha sa plastaranan gi- rekord na.

Pagkataudtaud samtang diha ko 
sa usa ka botika, akong namatikdan 
ang usa ka abli nga basahon diha sa 
counter. Samtang ako misugod sa 
pagbasa niini, nakat- unan nako ang 
mahitungod sa usa ka tawo nga gi-
nganlan og Korihor kinsa miinsister 
nga magduha- duha sa gahum sa Dios 
ug ang katapusan naamang. Sa dihang 
namalandong ko sa mga pulong nga 
akong nabasahan, ako nakaila nga 
kini gikan sa Dios.

Atol niining panahona nangita gyud 
ko og balaanon nga direksyon. Usa 
ka adlaw miluhod ko ug matinguhaon 
nga nag- ampo nangayo sa Dios nga 
ipakita kanako ang tinuod nga dalan 
nga magtultol kanako ngadto Kaniya.  
Paglabay sa pipila ka adlaw ang 
among anak nga lalaki nasakit, mao 
nga mibalik ko sa botika. Sa dihang 
mobiya nako, tulo ka batan- ong 
Amerikano nga nagsul- ob og name 
tag misulod. Diha- diha dayon adunay 

mainit nga pagbati sa akong dughan, 
nga nakaaghat nako sa pakigsulti 
ngadto kanila.

Sila miingon kanako nga sila anaa 
sa Brazil sa pagsangyaw sa ebanghelyo 
ni Jesukristo. Nangutana ko kon sila 
makatudlo ba nako, ug nagsabut mi 
sa eskedyul.

Sa dihang nakadungog ko mahi-
tungod ni Propeta Joseph Smith sa 
unang higayon, ako nasayud nga ang 
akong pag- ampo natubag. Dayon ang 
mga misyonaryo mihatag kanako og 
basahon. Sa akong katingala, kini mao 
ang usa ka Basahon ni Mormon—sama 
sa akong nakit- an sa plastaranan. Na-
bati nako pag- usab ang nindot kaayo 
nga pagbati ug nahimo nga hilabihan 
ka malipayon nga naglisud ko sa 
pag- istorya.

Ang mga misyonaryo mipasabut sa 
gigikanan sa basahon ug dayon mi-
hangyo kanako sa pag- ampo ug pag-
pangutana sa Dios kon kini tinuod. Ako 
aduna nay usa ka hingpit nga kasigu-
roan sa kabalaan sa basahon, kay ang 
Ginoo mipakita niini kanako—kaduha. 
Bisan pa niana, detalyado nako kini 
nga gi- eksamin. Sa dihang nagbasa sa 
kapitulo 17 sa 3 Nephi, nasayud ko nga 
kini naglangkob og usa ka balaan nga 
istorya tungod kay kini naglangkob sa 
mga pulong ni Jesukristo.

Ang pundasyon sa akong pagpa-
matuod mao ang pagkasayud nga ang 
Basahon ni Mormon gilangkuban sa pu-
long sa Dios. Kini nakapausab kanako 
ug nagpadayon sa pag- usab kanako. ◼
José Evanildo Matias Fernandes,  
São Paulo, Brazil

Pagkataudtaud samtang 
diha ko sa usa ka botika, 

akong namatikdan ang usa 
ka abli nga basahon diha 
sa counter. Samtang ako 
misugod sa pagbasa niini,  
ako namalandong sa mga 
pulong ug nakaila niini  
nga gikan sa Dios.
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PAGPANGITA 
SA AKONG 
AGIANAN AGI 
SA MGA GABON 
SA KANGITNGIT
Pipila ka tuig ang milabay miagi ko 

og usa ka ngitngit nga panahon sa 
akong kinabuhi. Nag- atubang ko og 
daghang lisud nga mga hagit, ug ako 
mibati og kaluya ugnalabian sa bug- at 
nga palas- anon.

Sa simbahan usa ka Dominggo ni-
ana, ako mitan- aw sa palibut sa tanan 
nga malipayong mga pamilya nga 
nanganta sa mga himno ug nagtagam-
tam sa gugma sa Dios. Gusto ko nga 
mobati sa samang paagi, apan mibati 
ko og pisikal nga kalainan.

Akong gibati ang Espiritu kaniadto, 
apan wala na nako mabati pipila na ka 
higayon karon. Sama sa panan- awon 
ni Lehi nga kahoy sa kinabuhi, mibati 
ko nga hingpit nga gilibutan sa gabon 
sa kangitngit—dili gani ko makakita sa 
kahoy (tan- awa sa 1 Nephi 8:2–24).

Sa dihang nagsugod na ang pag- 
ampo sa sakrament, mipiyong ko 
sa akong mga mata ug mihangyo sa 
Langitnong Amahan, nangaliyupo 
alang sa kasiguroan sa Iyang gugma. 
Ako nangutana Kaniya nganong ako 
dili makatilaw sa bunga sa kahoy sa 
kinabuhi.

Samtang namalandong ko sa damgo 
ni Lehi, duna koy naamguhan nga 

lisud kaayo. “Nganong wala ako ma-
kahinumdom niini kaniadto?” Naghu-
nahuna ko. Ang paglakaw agi sa mga 
gabon sa kangitngit usa ka hingpit nga 
normal nga bahin sa plano sa Dios. Gi-
tugot niya nga makasinati kita sa kali-
sud matag karon ug unya aron nga kita 
hingpit makasalig Kaniya ug sa Iyang 
Anak. Ang importanteng buhaton mao 
ang paggunit sa gunitanan nga puthaw. 
Nakita gihapon nako ang akong kau-
galingon diha sa mga gabon sa kangit-
ngit, apan ako adunay paglaum.

Samtang kining impresyon mibiya 
sa akong hunahuna, akong gibati ang 
usa ka matam- is nga kasiguroan gi-
kan sa Espiritu Santo nga ang akong 
mga pagsulay molabay. Ang Espiritu 
mipamatuod nga ang Langitnong 
Amahan anaa. Akong gipahiran ang 
luha sa akong mga mata, mapasala-
maton nga nabati nako ang Espiritu 
sa pag- usab.

Misugod ako sa pagbasa sa mga 
kasulatan. Ako aduna pa gihapoy 

daghang malisud nga mga adlaw, 
apan ako adunay hugot nga pagtuo 
nga kon ako mogunit sa gunitanan 
nga puthaw—sa pulong sa Dios 
(tan- awa sa 1 Nephi 11:25)—ako 
pagabuhian gikan sa mga gabon sa 
kangitngit. Dili ko sigurado kanus- a 
kini mahitabo, apan moabut ang 
adlaw nga ako makatilaw pag- usab 
sa gugma sa Dios. Sama kini sa mainit 
nga kahayag sa adlaw human sa usa 
ka taas nga tingtugnaw.

Samtang ako nanlimbasug panagsa 
sa mga hagit sa kinabuhi, akong nahi-
numduman ang akong saad sa pag-
gunit og hugot sa gunitanang puthaw 
pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan 
ug sa mga pulong sa mga propeta. 
Ako nasayud nga kon moabut ang 
mga gabon sa kangitngit, duna koy 
mga himan nga gikinahanglan aron 
makita ang akong agianan agi niini 
ug sa saad sa usa ka mainit nga salo- 
salo sa pikas bahin niini. ◼
Juventa Vezzani, California, USA

Dili ko sigurado kanus- a kini 
mahitabo, apan moabut ang 

adlaw nga ako makatilaw pag- usab 
sa gugma sa Dios. Sama kini sa mainit 
nga kahayag sa adlaw human sa usa 
ka taas nga tingtugnaw.
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IKAW NASAYUD NGA KINI TINUOD!
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Usa ka adlaw samtang ako nagtra-
baho sa usa ka department store 

sa Oakland, California, USA, usa ka 
higala mibisita ug midapit kanako sa 
panihapon. Siya miingon nga aduna 
siyay duha ka mga misyonaryo nga 
Mormon nga moapil kanamo.

Human sa panihapon ang mga mis-
yonaryo mipahimutang og gamayng 
flannel board ug misugod sa pagpa-
ngutana kanako. Medyo nairitar ko og 
gamay. Gusto lang ko nga maminaw 
nila ug mobiya.

Sa pagtapos sa diskusyon, hinoon, 
ang usa ka batan- ong misyonaryo 
gikan sa Utah mibira sa iyang ling-
kuranan, mitan- aw kanako diha sa 
mata, mihatag kanako og Basahon ni 
Mormon, ug mihatag sa iyang pagpa-
matuod. Siya miingon nga siya nasa-
yud nga ang Simbahan tinuod ug nga 
ako usab masayud pinaagi sa pagbasa 

sa basahon. Dayon siya mikutlo sa 
Moroni 10:4 ug miingon nga kon ako 
mangutana sa Dios sa kinasingkasing 
ug sa tinuod nga katuyoan, Siya mopa-
kita sa kamatuoran sa basahon kanako 
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Atol sa misunod nga semana ako 
mibasa sa pipila ka mga kapitulo, ug 
kami nagkita pag- usab sa balay sa 
akong higala. Human sa among ika-
tulo nga diskusyon, ang misyonaryo 
nga gikan sa Utah nahuman sa iyang 
misyon ug mipauli sa ilang panimalay.

Nagpadayon ko sa pagbasa ug sa 
pag- ampo matag gabii, nangutana kon 
ang basahon tinuod. Human sa pag- 
ampo sa usa ka gabii, mihigda ko sa 
higdaanan ug mibasa sa pipila ka du-
gang nga mga kapitulo. Sa kalit lang 
nakadungog ko og tingog nga misulti 
og upat ka yano nga mga pulong: 
“Ikaw nasayud nga kini tinuod!”

Wala pa gayud ako sukad naka-
dungog sa Espiritu nga mamulong 
ngari kanako. Apan ako nasayud 
dayon nga ang Dios nakaila kanako 
ug nahigugma kanako. Nabuntog ko 
sa emosyon nga dili nako kapugngan 
ang akong mga luha. Nasayud ko 
nga kinahanglan magpasakop ko sa 
tinuod nga Simbahan ni Jesukristo. 
Usab akong nasabtan kon sa unsang 
paagi nga ang batan- ong misyonaryo 
nga gikan sa Utah nakaingon nga siya 
nasayud nga ang Simbahan tinuod.

Nagpasakop ko sa Simbahan ug sa 
wala madugay nagminyo sa usa ka 
matahum nga batan- ong babaye sa 
Templo sa Oakland California. Aduna 
na kami walo ka mga anak ug mipuyo 
sa California sulod sa 33 ka tuig sa 
wala pa mobalhin ngadto sa Utah.

Pipila ka tuig ang milabay samtang 
ang among kinamanghuran nga anak 

Akong gikuha ang basahon, 
mitan- aw kaniya sa mga 

mata, gitunol ang basahon balik 
ngadto kaniya, ug miingon, “Ako 
nasayud nga kining basahon 
tinuod!” 
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nga babaye nag- andam sa pagbiya 
alang sa iyang misyon, siya nangutana 
kon ako ba naningkamot sa pagkon-
tak sa batan- ong misyonaryo kinsa 
mitudlo kanako.

“Naghunahuna ko kabahin niya 
sulod niining katuigan,” ako mitubag, 
“apan wala ko kahibalo kon unsaon 
sa pagkontak kaniya.”

Sulod sa 10 minutos nga pagpangita 
miduol siya nako ug miingon, “Ania 
ang iyang numero sa telepono.”

Sa dihang mitawag na ko, nagka- 
istorhanay kami og dugay. Nangayo 
siya sa akong email address aron siya 
“makapahibalo nako sa mga pang-
hitabo sa iyang kinabuhi.” Sa iyang 
email sa sunod nga adlaw, siya misulti 
nako nga dili na siya miyembro sa 
Simbahan kapin na sa 40 ka tuig ug 
nanghinaut nga dili ko mahiubos.

“Unsaon nako pagkahiubos?” Diha- 
diha dayon nag- email ako og balik 
niya. “Ikaw ang nakapausab sa akong 
kinabuhi!”

Nagbinayloay mi og mas daghang 
email ug nagkasabut nga magkita. Sa 
wala madugay mibisita ko sa iyang pa-
nimalay, diin siya mipadayon kanako 
ug mipaila- ila kanako sa iyang asawa. 
Samtang kami nag- istoryahanay ka-
bahin sa among nangagi, nangutana 
ko niya kon siya aduna bay Basahon 
ni Mormon. Misaka siya sa taas ug 
mibalik dala ang usa ka kopya. Akong 
gikuha ang basahon, mitan- aw kaniya 
sa mga mata, gitunol ang basahon 
balik ngadto kaniya, ug miingon: “Ako 
nasayud nga kining basahon tinuod! 
Kon ikaw mobasa sa Moroni 10:4 ug 
mag- ampo mahitungod niini, ikaw 
usab makaangkon og pagpamatuod 
sa katinuod niini.”

Sa misunod nga pipila ka bulan, 
siya mibasa, nag- ampo, ug naghinul-
sol. Sa wala madugay ang iyang 18 
anyos nga anak nga lalaki mibunyag 
pag- usab niya, ug ako napanalanginan 
sa pagkumpirmar kaniya.

Ako nasayud nga ang akong anak 
nga babaye nadasig sa pagpangutana, 
ug ako nasayud nga ang Langitnong 
Amahan miandam namong duha aron 
magtagbo pag- usab human sa 45 ka 
tuig. Ako nakat- on sa gahum sa Basa-
hon ni Mormon. Ako nakat- on usab 
nga dili gayud moundang sa usa ka 
tawo kinsa nahilayo sa Simbahan. ◼
Henry (Hank) Brown, Utah, USA

IGO NA BA  
ANG AKONG 
PAGTUON?
Matinud- anon akong nagbasa sa 

Basahon ni Mormon kada adlaw 
sukad pa sa akong pagkatin- edyer. 
Bisan sa mga gabii nga padulong 
nako sa pagkatulog ug gikapoy ug 
makaamgo nga wala pa ko makabasa 
nianang adlawa, kuhaon kini nako ug 
mobasa bisag pipila ka mga bersikulo.

Duha ka tuig na ang milabay ako 
gihangyo sa pagtudlo sa Daang Tugon 
sa sayo sa buntag nga seminary. Dili 
kaayo ko pamilyar sa Daang Tugon 
kay sa bisan hain nga basahon sa ka-
sulatan, mao nga sa ubang mga adlaw 
ako mogahin og tulo ngadto sa upat 
ka oras sa pagtuon ug pag- andam 
sa akong mga leksyon. Tungod kay 
naggahin ko og daghang panahon sa 
pagtuon sa Biblia ug mga pagpadayag 
sa ulahing mga adlaw, mihunong ko 
sa pagbasa sa Basahon ni Mormon 
matag adlaw. Kami nagbasa niini isip 
usa ka pamilya inigka gabii, ug kini 
akong gamiton panagsa isip cross- 
reference, mao nga akong gibati nga 
igo na ang akong inadlaw nga pag-
tuon sa ebanghelyo.

Sa tunga- tunga sa tuig sa tingklase 
niadtong Enero, ang akong presi-
dente sa stake mihagit sa tibuok stake 
sa pagbasa og usa ka kapitulo sa 

Basahon ni Mormon matag adlaw. Bi-
san kon naghunahuna ko kon unsaon 
nako pagpangita og panahon tungod 
sa hilabihang pagtuon sa seminary, 
mihukom ko nga akong dawaton ang 
hagit. Kinahanglan buhaton ko kini 
dili lamang sa paglig- on sa akong 
kaugalingon apan usab mopakita og 
ehemplo alang sa akong mga anak 
ug sa mga estudyante.

Gikan niana nga higayon ako 
mobasa og usa ka kapitulo gikan sa 
Basahon ni Mormon matag adlaw 
sa pagsugod nako sa pag- andam sa 
akong mga leksyon sa seminary o 
samtang nangandam sa pagkatulog. 
Ang espiritu ug gahum nga wala 
nako mahibaloi nga nawala mibalik 
sa akong kinabuhi. Ang akong mga 
leksyon sa seminary, nga maayo ra, 
nahimong mas maayo. Ang mga ba-
hin sa Daang Tugon nga lisud sabton 
nahimong mas klaro. Ako usab na-
kaamgo nga ako mas nakasabut sa 
Basahon ni Mormon isip resulta sa 
hilabihang seryuso nga pagtuon nga 
akong gihimo sa mga propeta ug sa 
balaod ni Moises.

Ang pasiuna sa Basahon ni Mormon  
naglakip niini nga kinutlo gikan ni 
Propeta Joseph Smith: “Ako misulti 
sa mga kaigsoonan nga ang Basahon 
ni Mormon mao ang labing tukma sa 
bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, 
ug ang sukaranan sa atong tinuohan, 
ug ang tawo labi nga maduol sa Dios 
pinaagi sa pagsunod sa iyang mga 
lagda, kay sa bisan hain nga basahon.”

Ang Basahon ni Mormon naghiusa 
sa tanan nga mga bahin sa ebang-
helyo ug naglangkob og usa ka gam-
hanan nga pagpamatuod ni Jesukristo 
ug sa plano sa kaluwasan. Nagtabang 
kini nga masabtan ang tanang butang 
sa akong kinabuhi. Mapasalamaton 
ako nga ang Basahon ni Mormon 
kabahin sa akong inadlaw- adlaw 
nga kinabuhi. ◼
Angie Nicholas, Texas, USA



44 L i a h o n a

Ang matag tawo gibutang dinhi sa 
yuta sa talagsaon nga mga ka-
himtang. Bisan pa sa atong kata-

lagsaon, ang Ginoo mipadayag og mga 
kamatuoran mahitungod sa katuyoan 
sa mortal nga kinabuhi nga magamit 
kanatong tanan. Siya mitudlo niini nga 
mga kamatuoran sa atong unang mga 
ginikanan, sila si Adan ug Eva, ug usab 
nga gikompirmar sa atong panahon.

Akong tawagon kini nga kama-
tuoran isip ang “mga reyalidad sa 
pagkamortal.” Aron kita makabaton 
og hingpit nga mga panalangin ug 
mga kaayohan gikan sa atong mortal 
nga kasinatian, kinahanglan atong 
sabton ug dawaton kining gipadayag 
nga mga reyalidad. Ang kapakyas sa 
pagsabut o, sobra pa, ang tinuyo nga 
pagbaliwala niini moresulta sa sayop 
nga paggamit, dili epektibo, ug tingali 
hingpit nga mausik ang atong pana-
hon dinhi sa yuta.

Dili igo ang basta lang moabut 
dinhi sa yuta, madawat ang usa ka 
mortal nga lawas, ug, magpuyo dinhi 
alang sa tibuok kinabuhi. Aron hi-
moon nga makahuluganon ang atong 
panahon dinhi, kinahanglan kitang 
mosunod ug masinati ang giorden sa 
Dios nga mga katuyoan sa mortali-
dad—hingpit, kompleto, ug kinasing-
kasing nga paagi—kay sa malinga sa 

mga butang nga makapainteresado, 
komportable, ug sayon.

Sa dihang si Adan ug si Eva gipapa-
hawa sa Tanaman sa Eden, sila misu-
lod ngadto sa mortal nga kalibutan. 
Ang Ginoo miandam kanila alang sa 
ilang mortal nga kasinatian pinaagi sa 
pagtudlo kanila sa mga reyalidad nga 
ilang sination. Gusto nakong rebyu-
hon ang tulo niadtong mga reyalidad.

Sa akong pagsugod, hinumdumi 
nga daghang mga espiritu sa kina-
buhi sa wala pa dinhi sa yuta ang 
wala makadawat og mortal nga lawas 
tungod kay sila wala mituman sa ilang 
unang kahimtang.1 Ilang tumong ang 
pagsanta kanato gikan sa pagsinati sa 
kahingpitan sa pagkamortal. Sila nag-
tinguha sa pagpugong kanato gikan 
sa mga kasinatian nga modala kanato 
ngadto sa mahangturon nga kalipay.

Reyalidad Numero 1: Ang buhat 
makatabang kanato sa pagpa-
lambo sa mga kalidad ug mga 
hiyas nga mahinungdanon  
alang sa kinabuhing dayon.

Ang Dios miingon ngadto ni Adan, 
“Pinaagi sa singot sa imong nawong 
ikaw makakaon og pan, hangtud ikaw 
mobalik ngadto sa yuta” (Moises 4:25; 
tan- awa usab sa Genesis 3:19). Pipila 
ka mga tawo miila sa pulong sa Ginoo 

Ni Elder  
Paul B. Pieper
Sa Seventy

isip tunglo diha ni Adan ug sa iyang 
mga kaliwatan tungod sa pagkaon sa 
gidili nga bunga. Hinoon, nadungog 
nako kini nga mga pulong isip naggi-
kan sa mahigugmaon nga Amahan nga 
nagpasabut ngadto sa usa ka batan- on 
ug kulang sa kasinatian nga anak nga 
lalaki sa mga kahimtang diha sa nalag-
lag, mortal nga kalibutan diin ang anak 
nga lalaki sa dili madugay mopuyo.

Sama sa yutan- ong amahan nga 
nag- andam sa anak nga lalaki nga 
hapit nang mobiya sa panimalay, ang 
Amahan nagtabang sa unang tawo 
nga maandam nga magpuyo sa iyang 
kaugalingon nga layo sa panimalay. 
Iyang gipasabut nga ang buhat mao 
ang bag- ong reyalidad—usa ka reyali-
dad sa pagka- mortal.

Ang Langitnong Amahan nasayud 
nga si Adan ug Eva sa dili madugay 
manlimbasug batok sa mga elemento 
ug sa yuta mismo. Sukwahi sa ilang 
mga kasinatian diha sa Tanaman sa 
Eden, diin gihatag ang tanan alang 
kanila, ang mortal nga kinabuhi nag-
kinahanglan og paningkamot sa pisi-
kal ug paminsar, paghago, pailub, ug 
pagkamakanunayon aron mabuhi.

Ang pagkat- on sa pagbuhat—pag-
bansay ug pagdisiplina sa atong mga 
hunahuna, lawas ug espiritu sa pagpa-
ningkamot, pagmugna, pagkab- ut, ug 

Gipadayag nga 

PAGKAMORTAL
mga Reyalidad sa 
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Atong likayan ang sayop 
nga mga ideya nga gibasi sa 
mga lagda sa mga tawo ug 

magpabilin nga matinud- anon 
ngadto sa gipadayag nga mga 
reyalidad nga gihatag sa Dios 

aron ang atong panaw sa 
pagkamortal may kabililhon, 

hingpit, ug tinuod.
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pag- uswag—mao ang usa ka pundas-
yon sa reyalidad sa matag mortal nga 
kinabuhi. Mao kini ang usa sa pama-
agi nga kita mahisama sa Dios ug ma-
tuman ang Iyang mga katuyoan dinhi 
sa yuta. Ang Langitnong Amahan, si 
Jesukristo, ug ang Espiritu Santo tanan 
nagtrabaho. Ang Ilang buhat ug ang 
Ilang himaya mao “ang pagpahinabo 
sa pagka- imortal ug kinabuhi nga 
dayon sa tawo” (Moises 1:39). Ang 
reyalidad mao nga walay himaya kon 
wala ang buhat.

Ang usa sa importanting mga rason 
nga ang mga kalalakin- an kinahanglan 
nga motrabaho mao ang pagsangkap 
sa ilang mga pamilya. “Ang Pamilya: 
Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibu-
tan” naglista sa “pagsangkap” isip usa 
sa tulo ka mga tahas nga pihong giha-
tag ngadto sa mga kalalakin- an.2 Ang 
usa ka tawo kinsa nasayud kon un-
saon sa pagtrabaho ug sa pagsangkap 
sa iyang kaugalingon adunay pagsalig 
nga siya makaminyo ug makasangkap 
alang sa usa ka asawa ug mga anak.

Si Bishop H. David Burton, kani-
adto Presiding Bishop sa Simbahan, 
miingon: “Ang pagtrabaho—matinud- 
anon ug mabungahon—magdala 
og katagbawan ug usa ka pagbati 
sa bili sa kaugalingon. Pagkahuman 
nga nabuhat na ang tanan aron kita 
mahimong mapaningkamuton sa 
kaugalingon, sa pagsangkap sa atong 
kaugalingong mga panginahanglan 
ug sa atong pamilya, kita makaduol sa 
Ginoo nga masaligon sa paghangyo 
kon unsa pa may atong kulang.” 3

Si Satanas alisto gayud aron sa 
pagguba sa mga katuyoan sa Dios 
ug sa pagpahuyang sa atong mortal 
nga kasinatian. Sa pagbatok sa gibug- 
aton nga gibutang sa Amahan diha sa 
trabaho, ang kaaway nakakombinser 
og daghan sa atong panahon nga 
ang nag- unang tumong sa kinabuhi 
mao ang paglikay sa trabaho. Sa mga 
katilingban karon, daghang mga 

pailub, ug disiplina aron makab- ot ang 
mapuslanon nga kahibalo, mabuhat 
ang gikinahanglan nga paghago, o ma-
tuman sa mahagiton nga mga tumong.

Kon kita wala magkat- on sa 
pagtrabaho samtang anaa dinhi 
sa pagkamortal, mapakyas kita sa 
pagkab- ot sa atong potensyal ug ka-
lipay niini nga kinabuhi, ug dili nato 
mapalambo ang mga kalidad ug mga 
hiyas nga mahinungdanon alang sa 
kinabuhing dayon.

Reyalidad Numero 2: Pinaagi sa 
mahangturong kaminyoon atong 
maangkon ang tanang mga pa-
nalangin nga gustong ihatag sa 
Langitnong Amahan ngari kanato.

Ang Ginoo misaad sa panumpa ug 
pakigsaad sa priesthood:

“Kay kinsa kadto nga matinud- anon 
ngadto sa pagbaton niining duha ka 
mga pagkapari diin Ako nga gipa-
mulong . . . mahimo nga . . . binhi ni 
Abraham, ug sa simbahan ug gingha-
rian, ug ang pinili sa Dios.

“Ug usab silang tanan kinsa mo-
dawat niini nga pagkapari modawat 
kanako, miingon ang Ginoo;

“. . . Siya nga modawat kanako 
modawat sa akong Amahan;

“Ug siya nga modawat sa akong 
Amahan makadawat sa gingharian 
sa akong Amahan; busa ang tanan 
nga iya sa akong Amahan ihatag 
ngadto kaniya.

“Ug kini sumala sa panumpa ug 
pakigsaad nga nahisakop ngadto sa 
pagkapari.” (D&P 84:33–35, 37–39).

Ang atong mahigugmaong Amahan 
gusto nga ang matag usa sa Iyang mga 
anak makadawat sa tanang butang—
usa ka kahingpitan, Iyang kahingpitan. 
Aron madawat kini nga kahingpitan, 
“ang tawo kinahanglan mosulod 
ngadto niini nga kapunongan sa pag-
kapari [ang gipasabut mao ang bag- o 
ug walay katapusan nga pakigsaad sa 
kaminyoon]” (D&P 131:2).

tawo nag- focus sa pagpangita og mga 
trabaho nga maayo ang sweldo apan 
nagkinahanglan og gamayng buhat, 
mga investment o mga pinansyal nga 
mga stratehiya nga dakong kwarta 
ang mabalik sa walay pagpaningka-
mot, ug mga programa nga mobayad 
alang sa unsay gusto nila nga walay 
gasto ngadto kanila. Ang pipila nagti-
nguha nga makalikay sa buhat pinaagi 
sa paghulam ug paggamit sa kwarta 
nga wala silay tuyo nga bayaran. 
Dili sila gusto nga magtrabaho, mag-
badyet, ug magtigum sa dili pa sila 
mogasto. Ang mga lider sa Simbahan 
mitambag nga kita kinahanglan nga 
motrabaho alang sa unsay atong ma-
angkon ug “maglikay og utang gawas 
lang sa kinahanglanon gayud nga mga 
panginahanglan.” 4

Laing maliputong taktika nga gi-
himo sa kaaway niini nga henerasyon 
mao ang pagtutok sa natural nga 
ambisyon sa tawo sa pagtrabaho ug 
pagkab- ot ngadto sa walay hinung-
dan nga mga kalihokan. Ang Dios 
mibutang diha sa batan- ong mga 
lalaki sa tinguha nga mokompetensya 
ug mokab- ot, uban sa katuyoan nga 
ilang gamiton kining ambisyon aron 
mamahimong matinud- anon nga mga 
tigsangkap sa pamilya. Sa batan- on 
pa kita, kini nga ambisyon nagtutok 
ngadto sa akademik, athletic, o ubang 
mga kalihokan nga makatabang sa 
pagtudlo sa pagpursigir, disiplina, ug 
buhat. Si Satanas, hinoon, naghinayhi-
nay sa pagbalda niana nga ambisyon 
ug itutok kini ngadto sa mga dula sa 
video nga wala gibasi sa reyalidad ug 
nag- usik lang sa panahon ug sa mga 
ambisyon ug mosangput sa pagkaadik.

Bisan unsaon pa ninyo pagdula og 
mga dula sa video, ang pagtrabaho 
sa butang nga dili tinuod dili gayud 
makahatag kaninyo sa katagbawan 
nga nag- uban sa tinuod nga buhat. 
Ang tinuod nga trabaho mao ang 
paningkamot, pagkamakanunayon, 
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Ang mahangturon nga kaminyoon 
ug ang tanan nga gihimo niini aron sa 
pagtabang kanato nga makat- on ug 
makasinati maoy yawe sa pag- angkon 
sa tanang panalangin nga gustong 
ihatag sa Langitnong Amahan ngadto 
sa Iyang mga anak. Ang pamilya la-
mang—usa ka lalaki ug usa ka babaye 
kinsa nagpuyo nga takus sa pagsulod 
sa balay sa Ginoo ug i- seal sa usag 
usa—ang mahimong sarang. Ang 
hingpit nga mga panalangin sa priest-
hood madawat sa bana ug asawa nga 
mag- uban o dili gayud.

Makapainteres nga diha sa pa-
numpa ug pakigsaad sa priesthood, 
ang Ginoo migamit sa mga verb nga 
pag- angkon og ug pagdawat. Siya 
wala mogamit sa verb nga orden. 
Diha sa templo nga ang mga lalaki 
ug babaye—mag- uban—moangkon 
ug modawat sa mga panalangin ug 
gahum sa Aaronic ug Melchizedek 
Priesthood. Human madawat sa usa 
ka magtiayon kini nga mga pana-
langin diha sa balay sa Ginoo, sa 
kinatibuk- an diha sa ilang panimalay 
diin sila makapalambo og diosnong 
mga kinaiya ug mga hiyas—pagsak-
ripisyo alang ug pag- alagad sa usag 
usa, paghigugma sa usag usa uban 
sa hingpit nga pagkamaunungon, 
ug nagkahiusa sa ilang gugma alang 
sa usag usa ug sa Dios.

Kahingpitan, priesthood, pamilya— 
kining tulo nga konektado nga mga 
pulong kabahin sa reyalidad sa ma-
hangturon nga kaminyoon. Ang 
pagbuhat kutob sa atong mahimo 
aron himoon ang mahangturon nga 
kaminyoon nga usa ka reyalidad sa 
atong mortal nga kinabuhi makapasi-
guro nga kita wala mag- usik sa atong 
panahon dinhi sa yuta.

Si Satanas, nga kanunay usa ka 
manlilingla, naghago karon sa atong 
panahon naglubag ug nagtuis sa re-
yalidad sa pagkamortal. Siya padayon 
nga nagtrabaho aron sa pagguba sa 

kahulugan ug kaimportane sa kamin-
yoon diha sa mga hunahuna sa mga 
lalaki ug mga babaye. Iyang gikom-
binser ang uban sa bakak nga ang 
kaminyoon dili kinahanglanon, nga 
ang gugma igo na. Aron mailad ang 
uban, siya misulay sa paggamit sa 
bag- o nga legal nga mga kahulugan 

sa kaminyoon aron mahimong legal 
ang imoral nga mga pakigrelasyon. 
Niadtong mituo sa kaminyoon su-
mala sa pagpasabut niini sa Dios, siya 
mihimo niining ubos og importan-
sya kay sa edukasyon ug seguridad 
sa pinansyal. Iyang gihadlok ang 
mga tawo sa mga sakripisyo ug mga 
kalisdanan nga may kalabutan sa 
kaminyoon. Walay mahimo tungod sa 
kahadlok, daghan sa mga tawo daw 
mga butang nga pagaaghaton kay sa 
magpadayon sa unahan ug molihok 
diha sa hugot nga pagtuo.

Pipila ka mga tawo, nabug- atan sa 
lisud nga tahas sa pagtukod og tinuod 

Ang mahangturon  
nga kaminyoon mao  

ang yawe sa pag- angkon 
sa tanan nga mga 

panalangin nga gustong 
ihatag sa Langitnong 
Amahan ngadto sa 
Iyang mga anak.



nga pakigrelasyon apan mibati og ti-
nguha alang sa pakig- uban ug kasuod, 
gilaang pinaagi sa mini nga mga pag-
laum ngadto sa pakigsandurot diha sa 
internet. Ang ilang mga paningkamot 
sa pakigsuod diha sa internet walay 
nahatag kondili ang kahaw- ang, mga 
pangandoy, ug kaulaw. Daghan ang 
nadani ngadto sa dili mabungahon nga 
balik balik nga pagpangita hangtud 
nga nahimo kining adiksyon nga wala 
na gayuy katagbawan.5 Sila nabitik 
sa usa ka pagbalik- balik nga hinay- 
hinayng miguba sa ilang kabubut- on sa 
pagsukol. Anaa pa gihapon kanila ang 
ilang kabubut- on apan wala nay igong 
paglaum sa ilang abilidad sa pagsukol. 
Nabitik niining lit- ag, sila mirisgo nga 
dili makaangkon sa kahingpitan ug sa 
hingpit nga kalipay sa usa sa labing 
balaan nga mga reyalidad sa pagka- 
mortal—mahangturon nga kaminyoon.

Kon kamo nabitik niining lit- ag, 
pangayo og tabang. Ayaw og paabut. 
Ang pagbuhat sa ingon makapalangay 

sa inyong paglambo ug pag- uswag 
dinhi sa pagkamortal.

Susiha ang inyong kinabuhi. Sigu-
roa nga ang inyong hunahuna wala 
mangitngiti sa mini nga mga ideya 
kalabut sa kaminyoon. Hinumdumi 
nga ang malampuson nga kaminyoon 
gitukod diha sa “hugot nga pagtuo, 
pag- ampo, paghinulsol, pagpasaylo, 
pagtahud, gugma, kalooy, buhat, ug 
maayo nga mga kalihokan.” 6

Magsugod karon sa pagtukod 
niadto nga mga hiyas sa inyong per-
sonal nga kinabuhi. Samtang inyong 
buhaton, ang Ginoo moabli sa agi-
anan alang kaninyo sa pagdawat sa 

kahingpitan sa mga panalangin nga 
Iyang giandam alang sa Iyang mga 
anak—ang bag- o ug walay katapusan 
nga pakigsaad sa kaminyoon. Ayaw 
itugot nga ang inyong pagka- mortal 
“pagalaglagon sa hingpit” ( Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:39).

Reyalidad Numero 3: Ang pagma-
tuto ug pagpadako sa mga bata 
makatabang kanato sa pagpa-
lambo sa atong kapasidad nga 
mahimong sama sa Dios.

Sa panahon Siya “mipanalangin”, 
o mi- seal, ni Adan ug Eva sa paghimo 
sa unang pamilya dinhi sa yuta,7 ang 
Dios mihatag kanila og sugo: pagma-
bungahon, pagsanay ug pagpuno sa 
yuta (tan- awa sa Genesis 1:28; Moises 
2:28). Ang kaminyoon ug mga bata 
konektado sa usag usa. Ang mga 
gahum sa paglalang nga mihimong 
posible sa mortal nga pagkatawo ga-
miton lamang tali sa usa ka lalaki ug 
babaye, kinsa legal nga naminyo.8

Si Adan ug Eva nakasabut nga ang 
pagpanganak usa ka importante nga 
reyalidad sa pagkamortal. Sila mi-
sunod sa sugo sa Dios, “ug si Adan 
nakigdulog sa iyang asawa, ug siya 
nanganak ngadto kaniya og anak nga 
mga lalaki ug anak nga mga babaye, 
ug sila nagsugod sa pagsanay ug pag-
puno sa yuta” (Moises 5:2). Ang mga 
propeta sa atong panahon mipahayag 
nga “Kami mopahayag nga ang sugo 
sa Dios alang sa Iyang mga anak sa 
pagdaghan ug pagpuno sa yuta nag-
pabilin nga ipatuman.” 9

Sa kalibutan karon, hinoon, dag-
hang mga tawo dili na motuo nga ang 
“ang mga kabataan mao ang panulun-
don sa Ginoo” (Salmo 127:3).

Pipila ka tuig ang milabay, usa 
ka magtiayon nga hapit na magminyo 
miduol kanako. Sila mihangyo alang 
sa akong tambag kalabut sa mga 
anak. Gipahinumduman nako sila 
sa sugo nga ilang madawat kon sila 

Si Adan ug Eva 
nakasabut nga 

ang pagpanganak 
usa ka importante 
nga reyalidad sa 

pagkamortal.
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ma- sealed, ug ako mitambag kanila 
nga ilang tumanon kini nga sugo agi 
og tambag sa Ginoo. Gipahinumdu-
man nako sila nga kini usa ka sugo 
nga sama sa ikapulo, pagbalaan sa 
Igpapahulay, o ubang mga sugo. Sa 
higayon nga ang pakigsaad nahimo, 
ang pangutana dili kon angay ba 
kining tumanon apan unsaon sa pag-
tuman niini sa paagi nga ikahimuot 
ngadto ug gitugutan sa Ginoo.

Nagtan- aw ko samtang sila nagsu-
god sa ilang kaminyoon. Ang bana 
kulang nalang og usa ka tuig aron 
mogradwar, ang asawa aduna pay la-
ing usa ka tuig sa masteral. Sila mibati 
nga sugdan ang ilang pamilya diha- 
diha dayon—bisan pa sa pag- eskwela 
ug walay kasiguroan sa umaabut nga 
mga trabaho. Dili kadto sayon o ha-
yahay nga makabaton dayon og anak. 
Ang bana kinahanglan nga mangita og 
trabaho, sila kinahanglan nga mobal-
hin, ug ang asawa kinahanglan mohu-
man sa iyang kurso. Nag- atubang sila 
og kakapoy ug sakripisyo. Ang bana 
kinahanglan magdali sa pagpauli kada 
adlaw ug magbantay sa bata samtang 
ang asawa magkompleto sa iyang 
thesis ug praktikal nga training. Ang 
asawa nagtuon ug nagsulat taliwala 
sa pagpasuso ug pag- ilis og diaper.

Ang Ginoo mipanalanginan ug 
mipauswag kanila. Samtang ang uban 
nawad- an og trabaho diha sa ekono-
mikanhong paghagba niadtong 2008, 
ang bana gipabilin ug na- promote. 
Tungod kay sila nagpuyo nga mada-
ginuton, nakalingkawas sila sa utang 
gawas lang sa utang sa balay, ug sila 
nakahimo sa hingpit nga pagbayad 
alang sa usa ka master‘s program 
nga walay utang. Sa tibuok kasinatian, 
nagpadayon sila sa pagkat- on sa bi-
lilhong mga leksyon nga mahimong 
moabut lamang sa pagkaginikanan. 
Ang pagpanganak dili sayon o ha-
yahay, apan kini usa ka sugo nga 
makatabang kanato nga makaamgo 

sa tinuod nga mga panalangin 
sa pagkamortal.

Usa ka Mahinungdanon nga Gasa
Ang pagkamortal maoy usa sa 

labing mahinungdanon nga gasa 
nga gihatag kanato sa atong Amahan. 
Siya nahigugma kanato ug gusto nga 
atong gamiton kini nga gasa sa hing-
pit ug sa kompleto nga paagi. Pinaagi 
lamang sa pagdawat ug pagtutok 
sa mga reyalidad nga gipadayag sa 
Dios nga atong matuman ang mga 
katuyoan nga kita mianhi sa yuta. 
Si Satanas nasayud nga siya walay 
mahimo sa paghunong kanato gikan 
sa pag- angkon og lawas, busa siya 
misulay sa paglinga kanato gikan sa 
mga katuyoan diin kini gilalang—sa 
pagtrabaho, sa pagminyo, ug pagma-
tuto sa mga anak.

Dili nato itugot nga magpuyo kita 
nga walay tumong ug walay katu-
yoan, nga sa katapusan ato nalang 
mahibaloan nga atong gigahin ang 
atong panahon sa yuta nga wala 
makonektar sa gipadayag nga mga 
reyalidad sa pagkamortal nga mahi-
nungdanon sa pagkab- ot sa atong 
nga katuyoan dinhi. Atong likayan 
ang sayop nga mga ideya nga gibasi 
sa mga lagda sa mga tawo ug mag-
pabilin nga matinud- anon ngadto sa 
gipadayag nga mga reyalidad nga 
gihatag sa Dios aron ang atong pa-
naw sa pagkamortal may kabililhon, 
hingpit, ug tinuod. ◼
Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpu-
long, “The Realities of Mortality [Ang mga 
Reyalidad sa Pagkamortal],” nga gihatag 
didto sa Brigham Young University–Idaho 
niadtong Pebrero 19, 2013. Alang sa kom-
pleto nga pakigpulong (sa Iningles), adto 
sa web.byui.edu/devotionalsandspeeches.
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MGA PANALANGIN 
SA PAGPADAYON  
SA UNAHAN

Kini usa ka butang nga si Propeta 
Joseph Smith nasayud kaayo. Siya 14 
anyos pa lang sa dihang iyang nasinati 
ang Unang panan- awon. Samtang siya 
miluhod aron sa pag- ampo didto sa 
Sagradong Kakahoyan, siya giatake 
sa usa ka dili makita nga pwersa nga 
ingon ka talagsaon nga gahum nga 
kini naghulga sa pagpatay kaniya. Pi-
naagi lamang sa paggamit sa tanan ni-
yang gahum sa pagtawag sa Dios nga 
siya giluwas ug nakadawat og pagbi-
sita gikan sa Amahan ug sa Anak.

Sa wala madugay, dihang si Joseph 
mipakigbahin sa iyang kasinatian, 
siya gibiay- biay sa mga higala ug sa 
lokal nga mga lider (tan- awa sa 
Joseph Smith—Kasaysayan 
1:15–17, 21–26). Kana 

2016 NGA TEMA SA MUTUAL
“Busa, kamo kinahanglan gayud  

MOPADAYON 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. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong  

ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan- awa, sa ingon miingon ang  
Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 31:20).

(2 Nephi 31:20), naglangkob og ingon 
ka gamhanan nga mensahe. Kon kamo 
mopadayon sa unahan uban ang pagka-
makanunayon kang Kristo, magpabilin 
nga matinud- anon sa inyong mga pakig-
saad, ang Dios makahimo og kahibulo-
ngan nga mga butang alang kaninyo ug 
pinaagi kaninyo. Ug Siya makatabang 
kaninyo nga mobati sa paglaum, kahu-
pay, ug kalinaw sa samang higayon.

Sa Kinatibuk- ang Kapangulohan sa  
Young Men

Ang pagpuyo isip usa ka matinud- 
anong miyembro sa Simbahan 

makahatag og talagsaong mga pana-
langin. Apan wala kana magpasabut 
nga ang kinabuhi wala nay panagsa 
nga kalisud. Mga tintasyon, mga higala 
nga dili tinuod, mga hagit sa pamilya, 
nganli lang. Daghang mga butang nga 
mosulay ug mobitad kaninyo palayo 
gikan sa dalan sa pakigsaad.

Mao nga ang tema sa Mutual niining 
tuiga, “mopadayon sa unahan uban 
ang pagkamakanunayon kang Kristo” 

Stephen W. Owen, presidente (sa tunga); 
Douglas D. Holmes, unang magtatambag  
(sa wala); M. Joseph Brough, ikaduhang  
magtatambag (sa tuo)

BUNYAG
SAKRAMENT
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PAGPADAYON  
SA UNAHAN
Sa Kinatibuk- ang Kapangulohan sa  
Young Women

Nakahunahuna ba kamo mahitu-
ngod kon asa kamo padulong 

ug asa kamo gustong motapos? Ang 
tema sa Mutual alang sa 2016 mao 
ang 2 Nephi 31:20, ug kining usa ka 
bersikulo naghatag kaninyo og pito 
ka mga punto sa tambag mahitungod 
sa direksyon sa inyong kinabuhi. 
Dinhi inyong makaplagan ang direk-
syon, aksyon, kinaiya, pagkat- on nga 
gisugo sa Dios ug ganti nga gisaad 
alang sa inyong paningkamot. Atong 
tan- awon ang pipila ka importanting 
mga pulong niini nga bersikulo.

Ang pagpadayon sa unahan nag-
pasabut nga kamo gikinahanglan nga 
maghimo og usa ka matuod nga pa-
ningkamot batok sa ubang pwersa sa 
kaatbang. Kita kinahanglang mogamit 
og kusog sa pagsunod sa ebanghelyo 
tungod kay gilibutan kita sa mga masi-
nupakon ngadto sa mga sugo sa Dios.

Ikaw ba makanunayon diha kang 
Kristo? Ikaw ba dili matarug diha 
sa imong pagkamaunungon ngadto 
Kaniya?

Kon kamo “magpabilin Kaniya” 
(tan- awa sa Juan 15:4) ug mosunod 
sa Iyang mga pagtulun- an, dayon 
kamo tinud- anay nga nagmaka-
nunayon ug ang mga panalangin 

siguradong moabut kaninyo.
Ang inyong paglaum ug gugma 

sa Dios ug sa tawo molambo sam-
tang kamo makasabut ug mobati sa 
gugma sa Dios sa personal nga paagi. 
Kini nga pagsabut motubo samtang 
kamo nagbusog sa mga pulong ni 
Kristo, kana, samtang kamo mapasa-
lamaton ug tuyo nga migamit sa mga 
pulong ni Kristo sa inyong personal 
nga kinabuhi.

Ug sa katapusan, kamo kinahanglan 
molahutay! Dili ba kana makalaay ug 
makakapoy? Sa tinuoray, ang paglahu-
tay nagpasabut sa pagpadayon uban 
sa maayo nga inyong gibuhat—nga 
magmakanunayon diha sa inyong pa-
ningkamot sa pagpadayon. Kon kamo 
kanunay nga magpabilin sa dalan sa 
ebanghelyo, kamo naglahutay.

Angay lang ba kini? OO! Ang 
atong mahigugmaong Amahan sa  
Langit gusto nga makabalik kita 
ngadto Kaniya, aron maangkon ang 
kinabuhing dayon uban Kaniya 
tungod kay Siya nasayud nga diha 
niana atong maangkon ang matuod, 
malungtarong kalipay ug hingpit 
nga kalipay lapas sa unsay atong  
mahunahuna karon. Mao kana nga-
nong sa 2 Nephi 31:20, klaro kaayo 
Niyang gipasabut ug gipiho kon 
unsay gikinahanglan aron makabalik 
ngadto Kaniya. Makahimo kita niini 
uban sa Iyang tabang. Kanunay Siya 
nga nag- andam og agianan alang  
kanato aron mabuhat ang unsay 
Iyang gisugo. ◼

nga pagpanggukod wala gayud mo-
hunong ug sa katapusan mikutlo sa 
iyang kinabuhi paglabay sa 24 ka tuig.

Apan si Joseph mipadayon sa una-
han uban sa paglaum, ug siya nalipay 
sa pagbuhat sa ingon diha sa pag- 
alagad sa Ginoo. Samtang siya nag-
pabilin nga makanunayon diha kang 
Kristo ug migamit og hugot nga 
pagtuo sa pagbuhat unsay matarung, 
ang Dios mipanalangin ug misuporta 
kaniya. Ug Siya mobuhat sa samang 
butang alang kaninyo.

Busa padayon sa unahan. Pasalig 
nga mosunod sa ebanghelyo Ipadayon 
ang inyong kaugalingon nga lig- ong 
nakatutok diha sa Manluluwas. Magba-
ton og “usa ka hingpit nga kahayag sa 
paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug 
sa tanan nga mga tawo.” “[Pagbusog] 
sa mga pulong ni Kristo.” Pagserbisyo 
ubos sa direksyon sa priesthood. Ti-
nguhaa nga mamahimong unsay gusto 
sa Dios nga kamo mamahimo.

Samtang kamo mopadayon sa una-
han, naghimo ug nagtuman sa mga 
pakigsaad diha sa dalan sa kinabuhing 
dayon, kami mopamatuod nga kamo 
makakaplag og kalipay.

Bonnie L. Oscarson, presidente (sa tunga); 
Carol F. McConkie, unang magtatambag  

(sa wala); Neill F. Marriott, ikaduhang  
magtatambag (sa tuo)
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KAMO MAKABATON OG  
KINABUHING DAYON

Pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo, ang 
Amahan misaad kanato og kinabuhing 
dayon—aron mahisama Kaniya—kon 
kita mobuhat sa piho nga mga butang. 
Ania ang pipila sa mga kasulatan nga 
naghisgot og pipila niadto nga mga 
butanga:

•  Juan 3:15; 6:54
•  Moroni 7:47
•  Doktrina ug mga Pakigsaad 5:22; 

101:38; 133:62
•  Moises 6:59

2 Nephi 31:20
Ang tema sa Mutual niining tuiga makatabang kanato nga makita kon sa unsang  

paagi kita mahimong mopadayon sa unahan samtang nagbarug nga lig- on.

Mubo nga sulat sa editor: Kini nga pahina wala himoa nga kinatibuk- ang pagpasabut sa piniling mga bersi-
kulo sa scripture mastery sa seminary, usa lamang ka punto sa pagsugod sa inyong kaugalingon nga pagtuon.

P A G T U L U N -  A N  H U M A N  S A  U S A  K A  P A G T U L U N -  A N

PAGLAHUTAY HANGTUD 
SA KATAPUSAN

“Ang pagsulay sa 
mahigugmaong Dios 
nga gihatag ngari kanato 
dili ang pagsuta kon kita 

makalahutay ba sa kalisud. Kini gisuta 
kon kita makalahutay ba og maayo. 
Kita makapasar sa pagsulay pinaagi 
sa pagpakita nga kita nahinumdum 
Kaniya ug sa mga sugo nga Iyang 
gihatag kanato.”
Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatambag 
sa Unang Kapangulohan, “Diha sa Gahum sa Ginoo,” 
Liahona, Mayo 2004, 17.

MAGBUSOG SA MGA 
PULONG NI KRISTO

“Ang pagbusog nag-
pasabut og labaw pa 
sa pagtilaw. Ang pag-
busog nagpasabut og 

pagtagamtam. Atong tagamtamon ang 
mga kasulatan pinaagi sa pagtuon 
niini diha sa diwa sa maanindot nga 
pagdiskobre ug sa matinud- anon nga 
pagsunod. Kon kita magbusog sa mga 
pulong ni Kristo, kini . . . mahimong 
kabahin sa atong kinaiyahan.”
Presidente Russell M. Nelson, Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, “Living by Scriptural 
Guidance,” Ensign, Nob. 2000, 17.

USA KA GUGMA SA DIOS UG SA  
TANANG KATAWHAN

“Usa ka gugma sa Dios ug sa tanan 
nga mga tawo” midala sa duha ka 
dagkong mga sugo (tan- awa sa  
Mateo 22:37–40). Laing pulong alang 
niini nga matang sa gugma mao ang 
gugma nga putli, o ang tiunay nga 
gugma ni Kristo (tan- awa sa Moroni 
7:47).

HINGPIT NGA KAHAYAG 
SA PAGLAUM

“Samtang ang ma-
huyang nga paglaum 
mopaubos kanato diha 
sa pagbati ug mga 

panghitabo, ‘ang kahayag sa paglaum’ 
makapahimo sa mga indibidwal nga 
mapuno sa kahayag. Ang ilang pag- 
amag [luminosity] makita, ug ang mga 
butang makita usab pinaagi niini! 
. . . Usahay diha sa mangil- ad nga pa-
nahon walay makitang paglaum nga 
gikan sa kalibutan—usa ka tinubdan 
lamang diha sa kaugalingon aron sa 
paggiya ug sa pagsiguro.”
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) sa Korum sa  
Napulog Duha ka mga Apostoles, “Brightness of 
Hope,” Ensign, Nov. 1994, 35.

PADAYON SA UNAHAN
Unsa ang kinahanglan ninyong 

buhaton samtang kamo magpadayon 
sa unahan diha sa dalan sa kinabu-
hing dayon? Basaha unsa ang gibuhat 
sa mga tawo diha sa panan- awon ni 
Lehi sa kahoy sa kinabuhi (tan- awa 
sa 1 Nephi 8:30). Makahunahuna ba 
kamo sa laing mga ehemplo gikan sa 
mga kasulatan?

PAGKAMAKANUNAYON KANG KRISTO
Ang pagkamakanunayon nagpa-

sabut sa pagbarog nga lig- on, dili 
matandog. Ang pagkamakanunayon 
diha kang Kristo nagpasabut og dili 
mapaling- paling nga hugot nga pag-
tuo diha Kaniya ug ang kamasulun-
don sa Iyang mga sugo, lakip ang 
pagdawat sa mga ordinansa ug pag-
himo ug pagtuman sa mga pakigsaad.



MOPADAYON  
SA UNAHAN 

UBAN ANG PAGKAMAKANUNAYON KANG KRISTO.  
2 NEPHI 31:20
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Sa dihang nagtuon kami sa Basa-
hon ni Mormon, nagtuon kami mahi-
tungod ni Moroni, usa ka propeta nga 
nakadayeg kaayo ko. Hinoon, dugay 

Ni Louisa Hoe

Daghang mga butang ang nausab 
alang kanako sa tuig nga ako 
nag- edad og 17 anyos. Nag-

padayon ko sa pagtungha ngadto sa 
bag- ong eskwelahan ug miuswag na 
sa akong ikatulo nga tuig sa seminary. 
Dili lang kana, apan aduna usab akoy 
usa ka bag- o nga magtutudlo sa semi-
nary: ang akong mama.

Nakahisgot ba ko nga ako lang 
ang estudyante diha sa iyang klase? 
Gumikan kay ang eskwelahan nga 
akong gitambongan usa man ka 
oras biyahion sa tren gikan sa akong 
gipuy- an. ang akong inahan mihukom 
nga tudloan ko sa sayo sa buntag nga 
seminary diha sa balay aron makaabut 
ko sa eskwelahan sa hustong oras. 
Swerte ko nga siya ang motudlo nako 
kada adlaw, apan aduna usab kini 
gamayng kakulba. Kinahanglan akong 
ihatag ngadto niya ang hingpit nakong 
pagtagad, nga lisud kaayong buhaton 
sa alas 5:30 sa buntag.

na ko nga natingala: Ngano nga si  
Moroni nag- inusara? Nganong wala 
man mipadala ang Langitnong Ama-
han og tawo nga makauban kaniya? 

PANIMALAY: ANG WORKSHOP SA  
PAGKAT- ON SA EBANGHELYO
“Usa ka dapit diin kita makapaningkamot og maayo nga 
mapuno sa kahayag ug kamatuoran mao ang kaugalingon 
natong panimalay. . . . Ang mga pamilya mao ang workshop 
sa Ginoo dinhi sa yuta aron tabangan kita sa pagkat- on ug 

pagsunod sa ebanghelyo. Mianhi kita sa atong pamilya uban sa sagradong 
katungdanan aron magtinabangay nga malig- on sa pagka- espirituhanon.

“Ang lig- on nga mahangturong mga pamilya ug panimalay nga puno sa  
Espiritu dili kay basta lang mahitabo. Nagkinahangalan kini og dakong paning-
kamot, panahon, ug sa matag sakop sa pamilya nga mohimo sa iyang bahin. 
Ang matag panimalay managlahi, apan ang matag panimalay nga dunay bisan 
usa lang ka tawo nga magsiksik sa kamatuoran makahimo og kalainan.”
Cheryl A. Esplin, unang magtatambag sa kinatibuk- ang kapangulohan sa Primary, “Pagpuno sa Atong 
mga Panimalay uban sa Kahayag ug Kamatuoran,” Liahona, Mayo 2015, 8.

Si Moroni, ang Akong Mama, ug usa ka 
Leksyon alang sa  
Kini nga leksyon gikan sa Basahon ni Mormon nakatabang kanako nga masayud 
nga wala gayud ako mag- inusara sa espirituhanong paagi.

Akong Kinabuhi
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MGA IDEYA ALANG SA PAGKAT- O UG 
PAGSUNOD SA EBANGHELYO DIHA 
SA PANIMALAY

Nganong wala man siya moreklamo 
sa dihang gipasagdan siya sa Ginoo 
nga nag- inusara aron sa pagtiwas sa 
Basahon ni Mormon?

Ang akong mama mipasabut nga 
tungod sa iyang pagkamatarung 
ug hugot nga pagtuo sa Langit-
nong Amahan, si Moroni nasayud 
nga siya wala nag- inusara. Anaa 
kaniya ang Langitnong Amahan 
ug si Jesukristo aron sa pagtabang 
kaniya sa pagkompleto sa Basahon 
ni Mormon. Nakaamgo dayon ko 
nga si Moroni wala nagkinahanglan 
ni bisan kinsa nga pisikal nga naa 
didto tungod kay nasayud siya nga 
adunay nagbantay niya sa espiritu-
hanon nga paagi. Siya nasayud nga 
ang Langitnong Amahan dili gayud 
mobiya sa iyang kiliran.

Kana adunay dakong epekto 
ngari kanako. Karon ako nasa-
yud na nga kon makahunahuna 
ko nga ako nag- inusara, wala ko 

nag- inusara sa espirituhanong 
paagi tungod kay ako makabaton 
sa pakig- uban sa Espiritu Santo, 
kinsa motabang nako nga mobati 
nga mas duol sa akong Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo. Nasayud 
ko nga hangtud magbaton ko sa 
hugot nga pagtuo ug pagsalig sa 
Ginoo, dili gayud ako maglakaw 
nga nag- inusara.

Kining partikular nga leksyon na-
kahimo og dakong epekto sa akong 
hugot nga pagtuo ug pagpamatuod 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesu-
kristo. Bisan tuod ako nabalaka nga 
mag- seminary diha sa balay, karon 
mapasalamaton ako tungod kay 
kini naghatag kanako og espesyal 
nga mga kasinatian sa pagkat- on 
uban sa akong mama. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Singapore.

“Bansayon mo ang imong kasingkasing sa  
pagsabut.” —Mga Proverbio 2:2

“Ang Espiritu sa kamatuoran . . . magatultol kaninyo 
ngadto sa tibuok nga kamatuoran.” —Juan 16:13

“Pagkat- on diha sa imong kabatan- on sa  
paghupot sa mga sugo sa Dios.” —Alma 37:35

“Pangitaa ang pagtulun- an, gani pinaagi sa  
pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo.” 
—Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118

UNSA ANG GITUDLO SA MGA  
KASULATAN MAHITUNGOD SA 
PAGKAT- ON SA EBANGHELYO?

I- rekord ang espirituhanon nga 
mga pag- aghat. Ang pagsulat sa in-
yong hunahuna makatabang kaninyo 
nga mahimong mas espirituhanong 

makahibalo, lakip na sa pagkahuman sa inyong 
pag- ampo, pagbasa sa mga kasulatan, o pag- apil 
sa  family home evening.

Ipakigbahin unsay inyong nakat- 
unan gikan sa seminary, simbahan, 
inyong pagtuon sa kasulatan, o gani 
mga ideya gikan sa inyong inadlaw- 

adlaw nga kinabuhi. Ang pagpakigbahin og mga 
ideya makapalig- on sa uban.

Pag- andam alang sa family home 
evening. Sama pananglit, kamo 
tingali mohangyo sa inyong mga 
ginikanan og usa ka buluhaton,  

o tingali magsabut ang inyong pamilya nga ang 
tanan mobasa og usa ka pakigpulong sa kinatibuk- 
ang komperensya o kapitulo sa kasulatan ug 
hisgutan kini sa inyong sunod nga home evening.

Pagkat- on gikan sa matag adlaw 
nga kinabuhi. Unsa nga mga sitwas-
yon ang nagkinahanglan nga inyong 
gamiton ang hugot nga pagtuo? 

Unsa nga mga oportunidad nga aduna kamo sa 
pagtuman sa inyong mga pakigsaad? Sa unsang 
paagi nga ang mga butang sa inyong palibut  
nagpamatuod kang Kristo?
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Ang Press Forward nagpasabut og usa ka butang nga labaw pa kay sa 
yanong pagpadayon. Ang Press nagpasabut sa pagsanta sa imong pag-
lambo, ug kinahanglan nga kamo mopadayon gayud. Sa pagpadayon 

niini nga kinabuhi, kamo kinahanglan mosanta sa mga tintasyon, 
mopadayon agi sa mga babag, mosanta sa pagduha- duha 
ug kahadlok, ug dawaton ang diosnong mga hiyas sa hugot 
nga pagtuo, paglaum, ug gugma.

Unsaon man ninyo pag- press forward? Mitubag si Nephi, “Kamo kinahanglan 
gayud mopadayon sa unahan (press forward) 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 pag- press forward uban ang pagkamakanunayon kang Kristo nagpasa-
but og pagbaton og hugot nga pagtuo diha Kaniya. Nagpasabut 
kini sa paghimo Kaniya nga sentro sa pagtutok sa atong mga 
hunahuna ug mga lihok. Kon Siya ang inyong gisunod, ang pressing for-
ward mao ang pinakaimportanting panaw.

Ang pressing forward nagpasabut nga pagpapahawa sa “mga tintasyon 
ug kabalaka” sa kalibutan ug pagsunod sa mga sugo nga eksakto gayud. 
“Kon nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo” 
( Juan 14:15).

Midugang si Nephi nga uban sa atong pagkamakanunayon kang Kristo mo-
abut ang hingpit nga kahayag sa paglaum ug gugma sa Dios ug sa tanan nga 
mga tawo. Kanato ang paglaum mopahiyom. Makakaplag kita og kalinaw bisan 
sa mga kalisdanan. Ang pagkadisipulo nagtugot kanato nga makita ang atong 
tinuod nga katuyoan dinhi sa yuta. Kadto nga mga katuyoan nagsentro sa pag-
tabang sa atong pamilya, kadtong atong gihigugma, ug kad-
tong naglibut kanato. Kini naglakip sa pagtukod sa gingharian sa 
Dios, ug kon buhaton nato, kita mahimo unsay angay nga kita nga mahimo.

Si Nephi nagsulti nato nga kita kinahanglan gayud nga mo- press forward, 
magbusog sa mga pulong ni Kristo. Siya nagsulti kanato nga uban 
sa gasa sa Espiritu Santo, kita mamulong uban (ug makasabut) sa pinulongan 
sa mga anghel (tan- awa sa 2 Nephi 32:2–5). Ako nasayud niini nga tingog. Kini 
mao ang tingog nga kinahanglang andam kitang maminaw kanunay.

Samtang kamo matarung nga mo- press forward, si Jesukristo “mogiya ka-
ninyo” (D&P 78:18) ug nga kamo masayud uban sa mas dako nga kasiguroan 
sa Iyang katinuod ug sa Iyang gugma alang kaninyo. Samtang kamo mo- press 
forward pinaagi sa hugot nga pagtuo, ang Espiritu Santo mosulti kaninyo ug 
mopakita kaninyo sa mga butang nga kinahanglan ninyong buhaton (tan- awa 
sa 2 Nephi 32:5). ◼
Gikan sa pakigpulong sa Brigham Young University–Hawaii nga gihatag niadtong Disyembre 14, 2013.

UNSAON SA  
PAGPADAYON SA UNAHAN

Elder  
Neil L. Andersen
Sa Korum sa  
Napulog Duha  
ka mga Apostoles

M G A  T U B A G  G I K A N  S A  M G A  L I D E R  S A  S I M B A H A N

GIUNSA NINYO 
KINI PAGGAMIT?

Ang akong paborito nga kasulatan 
mao ang Marcos 4:39 tungod niining 
duha ka pulong nga gipamulong 
sa Manluluwas: “Hilom, hunong.” 
Sama nga ang mga disipulo nawala 
diha sa mapintas nga bagyo, akong 
nakaplagan ang akong kaugalingon 
nga nauyamot nga walay paglaum 
nga makalingkawas. Mahitabo kana 
ni bisan kinsa. Apan akong nakat- 
unan nga ang Manluluwas makapa-
hunong sa tinuod nga mga unos sa 
pag- ingon sa yanong mga pulong. 
Kon Siya makapahunong sa usa ka 
tinuod nga unos, nan nakahibalo 
ko nga ako makasalig Kaniya, Siya 
makapahunong sa mga unos sa 
kinabuhi matag adlaw.
Anneka W., 18, Utah, USA
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Ang labing maayong mga butang nga 
buhaton niana nga sitwasyon mao 

ang: (1) pagmabination, pagmahigug-
maon, ug pagmadawaton sa imong higala 
ug (2) dili gayud magduha- duha sa imong 
pagpamatuod.

Kon buhaton kini nimo, ang imong higala 
tingali mobati sa imong gugma ug pagdawat 
ug gusto nga mahiduol kanimo. Usab, tingali 
makita usab niya nga ang pagbiay- biay ug 
pagbugal- bugal bati nga mga butang ug nga 
si bisan kinsa nga takus sa iyang pagdayeg 
ug pakighigala dili moataki sa pagtuo sa 
laing tawo niana nga paagi.

Ang imong ehemplo mahimong usa sa 
labing maayo nga mga butang nga maang-
kon sa imong higala. Pakigsama niadtong 
mga tawo sa damgo ni Lehi kinsa mikaon sa 
bunga sa kahoy sa kinabuhi ug gibiay- biay 
niadtong diha sa dako ug lapad nga gamba-
lay apan “wala maminaw kanila” (1 Nephi 
8:33). Kon ang imong higala nakakita nimo 
nga nanalipod sa imong pagtuo ug mibarug 
sa pagbiay- biay uban sa dignidad, pagta-
hud, ug maayong kinaiya, siya makakita nga 
posible alang kaniya ang pagbuhat sa ingon. 
Kon duna pay liso sa pagpamatuod sa iyang 
kasingkasing, ang ehemplo nga imong gipa-
kita ug ang pagpamatuod nga imong gipa-
hayag tingali mao ang pipila ka mga butang 
nga makatabang kaniya nga mobati sa  
Espiritu ug makahinumdom sa unsay 
iyang nahibaloan kaniadto. ◼

MUBO UG DIREKTA

Ang Simbahan supak sa bisan unsang matang sa pagsugal, 
lakip ang mga lotto (tan- awa sa Handbook 2: Admin ister-

ing the Church [2007], 21.1.19). Ang rason nga gitambagan 
kita nga dili usikan ang atong panahon ug kwarta niini yano 
ra: “Ang pagsugal sayop. . . . Makapaadik kini ug mahimong 
moresulta sa pagkawala sa mga oportunidad, pagkaguba 
sa mga kinabuhi, ug pagkabungkag sa mga pamilya. Sayop 
ang pagtuo nga makakuha kamo og butang nga wala hagoi” 
(Alang sa Kalig- on sa Kabatan- onan [booklet, 2011], 41). ◼

Ang akong higala
mibiya sa 

higala
mibiya sa 

higala
Simbahan

mibiya sa 
Simbahan

mibiya sa 
 tungod 

kay ang uban 
mibugal-

ang uban 
mibugal-

ang uban 
bugal

ang uban 
bugal

ang uban 
 niini. 

Unsay akong buhaton?

Unsay posisyon sa  
Simbahan bahin sa 

pagsugal?
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PAGDAWAT SA AKONG MEDALYON  
SA YOUNG WOMEN

ATONG LUNA

Uban sa tabang sa akong inahan 
ug igsoong babaye, gihimo nako 

kining bandera alang sa Relief Society 
sports festival nga gipahigayon sa 
among stake. Ang akong inahan mire-
komendar kanako ngadto sa presidente 
sa Relief Society, kinsa mihangyo nako 
sa paghimo sa ilang bandera alang 
kanila. Misugot ko sa ilang hangyo ug 
misugod sa paghimo og mga sketches. 
Pinaagi sa hiniusang mga paningkamot 
sa akong pamilya ug nako, kami naka-
himo og maanindot nga buhat sa art 
nga nagrepresentar sa tema “Pagpangita 
Og Dungog sa Pagkainahan ug Hingpit 
nga Kalipay sa Pagkababaye.”

Ako nasayud nga kon kita mo-
gamit sa atong mga talento sa 

niini nga organisasyon. Sa pagkada-
wat sa akong medalyon, nakompleto 
nako ang usa sa mga tumong nga 
akong gihimo alang sa akong kina-
buhi, ug ako nasayud nga ako mag-
padayon sa pagbuhat og mas maayo 
pa sa buhat sa Ginoo.
Katherine Moreno, Venezuela

pagserbisyo sa ubang mga tawo, 
wala lamang kita makahatag nila 
og kalipay apan kita usab makapa-
lambo sa atong kaugalingong mga 
abilidad. Ang Ginoo mopanalangin 
niadtong kinsa mogamit sa ilang mga 
gasa gikan Kaniya sa pagtukod sa 
Iyang gingharian. Sama sa gitudlo 
sa sambingay sa mga talento, 
kon dili kita mopakigbahin 
sa atong mga gasa ngadto 
sa uban, kita mawad- an 
niadtong mga gasa (tan- 
awa sa Mateo 25:24–29). 
Apan kon kita 

mogamit sa atong mga talento alang 
sa kaayohan, kita makahimo sa kali-
butan nga mas maayong dapit.
Vanessa Pamittan, Philippines

ANG ATONG MGA TALENTO MAKAPAHIMO SA KALIBUTAN NGA  
MAS MAAYO NGA DAPIT

Malipayon kaayo ko nga nakada-
wat sa akong Pahalipay sa Batan- 

ong Pagkababaye. Mapasigarbuhon 
ako sa pagsulti nga kanunay kong 
putli ug limpyo ug nga masul- ob nako 
ang akong medalyon nga mapasigar-
buhon. “Kinsay makakaplag sa usa 
ka babaye nga takus? kay ang iyang 
bili labaw pa kay sa mahal nga mga 
bato.” (Mga Proverbio 31:10).

Nindot kaayo ang organisasyon sa 
Young Women. Kini makatabang sa 
batan- ong mga babaye sa pag- uswag 
ug sa pag- andam sa ilang mga kau-
galingon alang sa kaminyoon sa ba-
laan nga templo. Mapasalamaton ko 
sa akong Langitnong Amahan alang 
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UNSAY INYONG MAKAT- UNAN GIKAN 
SA KATUNGDANAN NGADTO SA DIOS

Ang aktibong pag- apil sa mga kalihokan sa Pagtuman sa Akong 
Katungdanan ngadto sa Dios nagkinahanglan sa inyong  

tibuok nga kasingkasing, dedikasyon, kalig- on, ug labaw pa kay 
sa bisan unsa, hugot nga pagtuo. Ang Katungdanan ngadto sa 
Dios tinuod nga dinasig.

Isip usa ka batan- ong lalaki, ikaw makakat- on og talagsaong 
mga butang nga imong magamit sa tibuok mong kinabuhi pi-
naagi sa pagkompleto sa mga tumong sa Katungdanan ngadto 
sa Dios: espiritwal, temporal, pisikal, ug daghan pa.

Makaingon ko nga kini angay sa paningkamot sa pagpa-
hinungod sa imong kaugalingon aron makompleto kini nga 
mga tumong. Nakat- on ko nga mahimong mas maayong 
tawo, mitubo ang akong pagpamatuod sa ebanghelyo ni 
Jesukristo, ug mas naandam nako ang akong kaugalingon sa 
pagdawat sa Melchizedek Priesthood. Makapalipay nga masa-
yud nga ako mahimong maayo nga ehemplo sa akong umaabut 
nga mga anak tungod kay akong nahimo kining talagsaon,  
importante nga tumong.
Jonathan Argüello, Venezuela

Isip usa ka batan- ong lalaki, ako nag-
paabut sa adlaw nga ako moserbisyo 

og full- time nga misyon. Sa dihang 
sa katapusan ako misulod sa natad 
sa misyon, akong nadiskobrehan nga 
ang misyonaryo nga pagserbisyo dili 
unsay akong gipaabut—mas maayo 
pa hinoon. Mas lisud kini kaysa akong 
gihunahuna, apan ang katagbawan 
nga nagagikan sa pagbuhat sa gisugo 
sa Ginoo kanako dili mahulagway.

Wala pa gyud sukad nako masinati 
ang kalipay sa pagtabang sa usa ka 
tawo nga mosimba. Wala pa gyud 
sukad nako mabati ang kahinam sa ITA
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pagpaminaw sa usa ka tawo nga mo-
ingon, “Sigurado, dali sulod” aron sila 
makadungog sa gipahiuli nga ebang-
helyo. Wala pa gyud sukad nako 
mabati ang katinuod sa gahum nga 
moabut samtang kami mipahayag og 
paghinulsol. Wala pa gyud sukad ako 
makaampo sa ingon ka tinuod nga ka-
tuyoan. Wala pa gyud sukad nga ang 
usa ka oras nga pagtuon sa kasulatan 
dali kaayong milabay. Wala pa gyud 
sukad ako makahilak tungod sa pag-
kaamgo sa akong pagkadili hingpit. 
Wala pa gayud sukad nako masinati 
ang kasagmuyo nga moabut tungod 

sa mga pulong, “Elder, palihug ayaw 
na mo og anhi sa among balay.” Wala 
pa gyud sukad ako maluthi sa akong 
mga tiil nga sama ka dako sa akong 
kumagko. Wala pa gyud sukad nako 
mabati nga gipanalipdan. Wala pa 
gyud sukad nako mabati ang dakong 
responsibilidad sa akong mga lihok 
tungod kay akong gisul- ob ang ngalan 
nga “Jesukristo” sa akong dughan.

Wala pa gyud sukad ako mahiduol 
sa akong Langitnong Amahan sama 
sa akong nasinati sa akong full- time 
nga misyon.
Nahuel Cabranes, Peru

ANG USA KA MISYON MAS MAAYO  
KAY SA GIPAABUT
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Daghan kamo og malagpasan sa kinabuhi pinaagi sa pagbaton og salabutan 
samtang inyong masinati ang bag- ong mga sitwasyon. Maskin nagpasa-
but kana sa inosenting pagbaliwala sa sinulat nga mga instruksyon kon 

unsaon sa pag- asembol sa usa ka milyon ka piraso nga kasangkapan [furniture] 
o pagtudlo sa inyong kaugalingon sa paggamit og instrumento sa musika sa 
pinataka nga paagi nga kutob lang sa unsay labing maayong paminawon, ang 
inyong kapasidad sa pagkat- on pinaagi sa pagsulay ug pagkasayop [trial and 
error] praktikal nga walay kinutuban.

Ang problema lang mao nga, sa kasagaran dili sayon ang ingon ana nga paagi.
Paghunahuna og usa ka butang nga tinuoray nga komplikado. Unsa kaha 

kon ikaw ang sangunan sa pagtukod sa imong kaugalingong balay ug ang 
tanang mga materyales anaa sa imong atubangan. Mahunahuna ba nimo ang 
dakong tapok sa mga butang? Mga tabla, lansang, tubo, alambre, kahimanan 
ug tanang butang nga imong kinahanglan nga makatukod og usa ka nindot 
nga balay alang kanimo ug sa imong pamilya.

Gusto pa ba gihapon nimo kining pormahon atol sa proseso sa pagtukod? 
O gusto ka nga matabangan sa tawo nga tinuoray nga makamao unsay labing 
maayong buhaton sa materyales?
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Ang atong dalan sa kinabuhi anaa sa samang paagi. 
Kitang tanan nagkinahanglan og tabang sa pagtukod sa 
atong mga kinabuhi. Ug walay mas maayo nga tigtukod 
nga atong kaduolan kay sa Dios.

Sama sa gipasabut diha sa Alang sa Kalig- on sa mga 
Kabatan- onan. “Ang Ginoo mohimo og daghan sa inyong 
kinabuhi kay sa inyong mabuhat sa inyong kaugalingon. 
Siya modugang sa inyong mga oportunidad, mopalapad 
sa inyong panan- aw, ug molig- on kaninyo. Siya mohatag 
kaninyo sa tabang nga inyong gikinahanglan aron sa pag-
lahutay sa inyong mga pagsulay ug mga hagit Makaangkon 
kamo og mas lig- on nga pagpamatuod ug makakaplag sa 
tinuod nga kalipay samtang kamo makaila sa inyong  
Amahan sa Langit ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, 
ug mobati sa Ilang gugma alang kaninyo.” ([2011], 43).

Kon kita mosunod sa mga sugo sa Dios ug iapil Siya sa 
atong mga plano, kita mamahimo kon unsa kita angay nga 
mamahimo—dili kon si kinsa sa atong pagtuo nga gusto 
natong mamahimo.

Ania ang pipila ka mga tawo kinsa, uban sa tabang 
sa Dios, nakakaplag og mas maayong dalan kay sa ilang 
gipili alang sa ilang mga kaugalingon.

Paghikalimot sa Kabayolente
Diha sa serye sa mga video sa mormonchannel.org, usa 

ka batan- ong lalaki nga ginganlan og Bubba mipakigbahin 
sa iyang istorya mahitungod sa unsang paagi nga ang iyang 
kinabuhi nag- ungaw sa kalaglagan.1 Siya nagtubo sa usa ka 
bayolente nga panimalay, diin ang iyang amahan gipatay sa 
dihang tres anyos pa lang si Bubba.

Si Bubba mitubo nga nagpili sa mao gihapon nga ki-
nabuhi nga kanunay niyang nakita. Siya miapil sa usa ka 
gang ug nakig- away ni bisan kinsa nga musupak kaniya. 
Pagka- high school nahunahunaan niya nga sa bilang-
goan ang iyang dangatan sa dili madugay. Ug wala siya 
manumbaling.

Ang Dios mipataliwala. Atol niining makuyaw nga 
pagdesisyon sa iyang kinabuhi, si Bubba nakahimamat 
og usa ka pamilya sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
kinsa mipakita kaniya sa mahigugmaong kamabination ug 
kamaayo. Wala pa siya sukad nakauban sa mga tawo sama 
niini—mga tawo kinsa mipakita og kalooy ug gugma. Siya 
misugod sa paggahin og daghang panahon uban kanila ku-
tob sa mahimo. Sa dihang nangutana siya sa pamilya nga-
nong nagbuhat sila sa ingon niana nga buhat, sila miingon 
nga tungod sa ilang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Gusto niyang masayran kon unsa ang ilang nahiba-
loan. Siya misugod sa pag- ampo ug pagtuon sa mga 
kasulatan. Ug sa wala madugay siya mibati og usa ka 
butang nga wala gayud niya mabati sukad. “Sigurado ga-
yud adunay Dios, ug Siya nahigugma kanako!” si Bubba 
miingon. Uban sa tabang sa Dios, si Bubba misugod sa 
pagtukod sa iyang kinabuhi pag- usab uban ni Jesukristo 
isip pundasyon, gibiyaan ang daan niya nga kinabuhi.

“Ang akong kinaiyahan nausab. Kon si kinsa man ako 
nga pagkatawo karon lahi na kon si kinsa ako kaniadto. 
Karon ako aduna nay katuyoan. Ako aduna nay kapa-
dulngan,” siya miingon. “Ako aduna nay usa ka dapit nga 
akong kaadtoan.”

Niining mga adlawa nakita ni Bubba ang iyang kaug-
maon uban sa kahayag, hugot nga pagtuo, ug paglaum. 
“Ako nasayud nga pinaagi lamang ni Jesukristo, sa akong 

Kon kita mosunod sa mga sugo sa Dios 
ug iapil Siya sa atong mga plano, kita 
mamahimo kon unsa kita angay nga 
mamahimo—dili kon si kinsa sa atong 
pagtuo nga gusto natong mamahimo.
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hugot nga pagtuo diha Kaniya, nga makatabang kanako 
nga makaabut ko asa nako gusto,” siya miingon.2

Pag- usab sa Direksyon
Si President Hugh B. Brown (1883–1975), usa ka sakop 

sa Korum sa Napulog Duha Ka mga Apostoles ug sa Unang 
Kapangulohan, mipakigbahin og kasinatian diin ang Dios 
dako og nabuhat sa iyang kinabuhi kay sa nahimo niya sa 
iyang kaugalingon.

Si Hugh nagserbisyo sa Canadian military ug naghulat 
nga maindosar nga mahimong heneral. Siya nagtrabaho, 
naglaum, ug nag- ampo alang niana nga promosyon sulod 
sa 10 ka tuig.

Sa dihang nabakante na ang posisyon, hinoon, wala siya 
napili tungod lang kay siya usa ka miyembro sa Simbahan. 
Mao lang gayud na ang tinuod nga rason, ug sila miingon 
kaniya niini.

Si Hugh labihang sukoa. Siya miingon: “Misakay ko sa 
tren ug mipauli . . . nga may kasakit sa akong kasingka-
sing, may kapait nga gibati sa akong kalag. . . . Sa dihang 
miabut ko sa akong tulda, . . . gilabay nako ang akong kalo 
sa tejeras. Ako nagpangumo, ug akong gipakurog kini nga 
gitumong sa langit. Miingon ko, ‘Nganong nabuhat mo man 
kini kanako, Dios? Gibuhat nako ang tanan kutob sa akong 
mahimo aron lang mahimong sarang. Walay butang nga 
mahimo nakong buhaton—nga kinahanglan nakong bu-
haton—nga wala nako buhata. Nganong nabuhat mo man 
kini kanako?’ Hilabihan ang akong kasuko.” 3

Dayon si Hugh nakahinumdom og usa ka kasinatian 
gikan sa nanglabay nga katuigan. Makausa mipalit siya 
og usa ka umahan nga adunay usa ka labong kaayo nga 
currant bush. Kon dili pul- ongan, kana nga bush dili gayud 
mamunga. Ang mahimo lang niini mao ra ang pagpataas.

Busa gipul- ongan kini og maayo ni Hugh. Pagkahuman, 
nakakita siya og tinulo nga likido sa kada tumoy sa pinul- 
ongan nga sanga. Mora kini og luha tan- awon. “Ako ang 
hardenero dinhi,” iyang giingnan ang currant bush. Si Hugh 
nasayud kon unsay gusto niya nga mahimo ang bush, ug 
kini dili para mahimong kahoy nga kapasilongan.

Kana nga kasinatian miabut sa iyang hunahuna sam-
tang siya nanlimbasug sa kasuko tungod kay gilabyan sa 
promosyon. “Nakadungog ko og usa ka tingog, ug nakaila 
ako sa tono niini nga tingog. Akoa kadtong kaugalingong 
tingog, ug ang tingog miingon, ‘Ako ang hardenero dinhi. 
Ako nasayud unsay akong gusto nga imong buhaton.’ Ang 
kasuko mipahawa sa akong kalag, ug miluhod ako diha 

tungod sa tejeras aron sa pagpangayo og pasaylo sa akong 
pagkadili mapasalamaton. . . .

“. . . Ug karon, hapit na mag 50 ka tuig ang milabay, mo-
hangad ako sa Dios ug moingon ‘Salamat, Mr. Hardenero, 
sa pagpul- ong kanako, sa dakong paghigugma kanako 
aron pasakitan ako.’” 4

Si Hugh wala gayud nahimong usa ka heneral. Ang 
Ginoo adunay laing mga plano alang ni Presidente Brown. 
Uban sa Ginoo isip iyang arketikto, ang kinabuhi ni Presi-
dente Brown nahimong ubra nga estraktura.

Pagtukod sugod sa Uno
Kon tawagon ka sa usa ka propeta sa Dios nga “anak sa 

impyerno” mura og ang imong kinabuhi wala masubay sa 
maayo nga direksyon. Apan mao gayud kana ang nahitabo 
ngadto kang Zeezrom, usa ka abogado diha sa Basahon ni 
Mormon. (Tan- awa sa Alma 11:23.)

Si Alma ug Amulek nagsangyaw diha sa yuta diin si 
Zeezrom naningkamot nga makakwarta isip usa ka abogado 
pinaagi sa pagsulsol sa mga tawo batok nilang Alma ug 
Amulek. Si Zeezrom misulay sa paglit- ag ni Alma ug Amulek 
uban sa iyang mga pangutana, apan sila mitubag ug mi-
badlong kaniya. Ang mga hunahuna ni Zeezrom gipadayag 
ngadto kanila pinaagi sa Espiritu. (Tan- awa sa Alma 11–12.)

“Ako ang hardenero dinhi. Ako nasayud 
unsay akong gusto nga imong buhaton.’
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TEMPORAL VS. MAHANGTURON
Niini nga kinabuhi kita adunay dag-
hang mga oportunidad sa paggamit 
sa atong kabubut- on. Tanang mga 
social network, popularidad, ug mga 
higala ingon og importante niining 
kinabuhi, apan sa katapusan ang 
gingharian sa Dios maoy mahinung-
danon. Adunay usa ka kinutlo nga 
akong nagustohan nga gisulti ni Elder 
Neal A. Maxwell (1926–2004) sa 
Kurom sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles diha sa kinatibuk- ang 
komperensya: “Kon wala ninyo unaha 
sa pagpili ang gingharian sa Dios, sa 
katapusan walay kalainan kon unsay 
inyong gipili.” 5

Usahay gitutokan nato pag- ayo 
kining kinabuhia, atong gikalimtan 
unsay labing mahinungdanon. Kon 
atong matangtang ang tabil gikan 
kanato, mausab ang atong tibuok 
panglantaw. Kita mahimong mas ma-
painubsanon ug mohatag og dugang 
importansya ngadto sa Ginoo ug dili 
ang importansya sa tawo.

Ako nakombinser nga gusto nako 
nga mahimong matarung ug mosu-
nod sa Dios. Gusto nako nga maka-
baton og mahangturong panglantaw, 
aron ako makasulod sa Iyang gamha-
nang gingharian. Mas maayo kini kay 
sa pag- angkon sa tanang kwarta ug 
gahum sa kalibutan. Niining kina-
buhia mabuhi lang kita sulod lang 
sa mubo nga panahon kon itandi sa 
kahangturan. Ang himaya nga atong 
madawat mao ang himaya nga atong 
maangkon hangtud sa kahangturan.
Isabelle A., 19, Mexico

Samtang nagpadayon ang panag- istoryahanay, si Zeezrom nakalitan nga 
wala na katingog. Siya misugod sa pag- angkon sa iyang mga sayop ug mi-
bati og grabeng kahasol sa konsensya tungod sa iyang mga sala ug sa iyang 
nabuhat sa pagpahisalaag sa mga katawhan. Dayon naningkamot siya sa 
pag- ayo sa mga kadaot nga iyang nahimo, nag- ingon, “Tan- awa, ako nasa-
yop, ug kini nga mga tawo walay lama sa atubangan sa Dios” (Alma 14:7).

Apan kini wala magsilbi. Ang mga tawo mipapahawa ni Zeezrom gikan 
sa ilang siyudad. Ang iyang kasaypanan ug kasubo sa unsay iyang nabuhat— 
lakip ang usa ka sayop nga kahadlok nga ang iyang pagsangyaw batok kang 
Alma ug Amulek miresulta sa ilang kamatayon—maoy hinungdan nga si 
Zeezrom nagdaot uban sa taas kaayo nga hilanat, “misugod siya sa pagkasu-
nog uban sa nagkayo nga kainit” (Alma 15:3).

Ang estraktura nga iyang gitukod sa iyang kinabuhi napulpog ngadto sa 
pundasyon niini. Apan wala diha matapos ang istorya bahin ni Zeezrom.

Sa higayon nga nahibaloan niya nga si Alma ug Amulek buhi pa, si Zeez-
rom nagbaton og kaisug ug mihangyo kanila sa pag- adto kaniya. Sa dihang 
miadto sila, si Zeezrom mihangyo nga ayohon. Pinaagi sa iyang hugot nga 
pagtuo si Zeezrom hingpit nga naayo. Siya dayon gibunyagan ug misugod 
gikan niana nga panahon sa pagsangyaw (tan- awa sa Alma 15:11–12).

Ang bag- o nga kinabuhi ni Zeezrom, niini nga panahon uban sa Dios 
isip iyang arketikto, nagsugod na.

Dili lang Kutob sa Martilyo ug Lansang
Ang maayong balita mao nga kita dili gayud angayan nga mag- inusara sa 

kinabuhi. Ang Dios gustong motabang kanato sa matag lakang. Ug kon tugu-
tan nato Siya nga motabang, walay kinutuban kon unsay atong mahimo. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. “His Grace” nga serye sa mga video, mormonchannel.org.
 2. “From Gang Member to ‘Good Man’” (video), mormonchannel.org.
 3. Hugh B. Brown, “The Currant Bush,” Liahona, Mar. 2002, 24; New Era, Ene. 1973, 15.
 4. Hugh B. Brown, “The Currant Bush,” Liahona, 22, 24; New Era, 14, 15.
 5. Neal A. Maxwell, “Response to a Call,” Ensign, Mayo 1974, 112.
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Akong ngalan si 

Tsion!

Barug nga 
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M G A  B A T A  K I N S A  N A G B A R U G  N G A  M A S A L I G O N

GIUNSA NAKO  
PAGKAANGKON OG  
USA KA PAGPAMATUOD
Miadto ko sa simbahan sa 

unang higayon sa dihang 
otso anyos pa ko. 

Akong nabasa ang 
Basahon ni Mormon, 
ako naminaw sa 
mga misyonaryo, 
ug nag- ampo. Ang 
Espiritu miingon 
kanako nga ang 
Simbahan tinuod, 
ug gusto ko nga 

magpabunyag. Ang 
ebanghelyo naghimo 

kanako nga malipayon.

Masaligon diha sa  

Nagpuyo ko sa Ethiopia, usa ka nasud sa silangang bahin sa 
Africa. Ganahan ko magdula og soccer ug magbasa. Ug  
gusto ko nga mahimong usa ka doktorinig dako nako.  
Naningkamot ako sa pagbarug nga masaligon pinaagi  

sa pagsunod sa ebanghelyo matag adlaw ug  
sa pagpakigbahin niini ngadto sa  

akong mga higala!

Ni Amie Jane Leavitt
Ang tagsulat 
nagpuyo sa  
Utah, USA.

Ethiopia
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UNSAY IPASABUT SA BARUG 
NGA MASALIGON NGARI 
KANAKO
“Pagbarug nga Masaligon” 
nagpasabut sa pagsunod 
sa ebanghelyo matag adlaw. 

Ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
gusto nga ako mopamatuod Kanila! 
Gusto nako nga ang tanan nakong 
mga higala sa tibuok kalibutan mopa-
kigbahin sa gipahiuli nga ebanghelyo 
uban sa ilang mga higala.

PAGPAKIGBAHIN SA UNSAY  
AKONG NAHIBALOAN
Akong sultihan ang akong mga higala sa eskwelahan ma-
hitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo. Usa ka higala kanu-
nayng nangutana mahitungod sa Simbahan—dayon kalit 
siyang mihunong. Ako siyang gipangutana kon ngano. 
Miingon siya nga ang iyang mga ginikanan nangasuko. 
Nanghinaut ko nga usa ka adlaw mausab unta ang ilang 
mga hunahuna.

ANG AKONG CALLING 
SA SIMBAHAN
Ang akong paborito nga bahin sa 
simbahan mao ang miting sa sakra-
ment. Ako ang maggiya musika.

Ganahan ko nga magkat- on mahi-
tungod sa ebanghelyo. Ang akong 
paborito nga istorya sa kasulatan 
mao ang David ug Goliath. Ang 
akong paborito nga kanta mao 
ang “Mga Istorya sa Basahon ni 
Mormon.”

PAGTABANG SA AKONG PAMILYA
Ang akong pamilya kasagaran maglakaw paingon sa simbahan, ug moabut 
kini og usa ka oras. Kon kapuyon na ang akong manghud nga lalaki, ako o 
ang akong igsoon nga lalaki mokugos kaniya. Motabang ko sa balay pinaagi 
sa pagpanghugas sa plato ug manglimpyo.

MGA TIP NI TSION ALANG 
SA PAGBARUG NGA 

MASALIGON

•  Pag- angkon og pagpamatuod alang sa 
inyong kaugalingon. Pagbasa sa mga 
kasulatan ug pag- ampo.

•  Pagpakigbahin sa inyong pagpamatuod 
ug ipakita ang maayong ehemplo sa 
inyong mga higala.

•  Moadto sa simbahan matag Dominggo ug 
mosunod sa mga sum-
banan sa ebanghelyo.

IPADALA NGARI KANAMO  
ANG INYONG ISTORYA

Unsaon ninyo sa pagsunod ni Jesus pinaagi sa pagbarug 
nga masaligon? Ipadala kanamo ang inyong kasinatian ug 
litrato, uban sa pagtugot sa inyong ginikanan. Ipadala kini 

sa pinaagi sa pag- email sa liahona@ldschurch.org.
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Ni Marissa Widdison ug  
Sonia Quenallata
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

Nagkamaayong 

Adlaw

Si Joseph mipakli sa pahina 
sa iyang basahon. Siya 

nagmug- ot. Siya adunay duha 
pa ka mga pahina nga tiwason.

“Ok ra ka?” Si mama 
nangutana.

“Ganahan ko nga mobasa,” 
miingon si Joseph. “Apan hinay 
kaayo ko. Unsaon nako nga 
makat- on sa pagbasa nga mas 
maayo?”

“Ako adunay ideya,” miingon 
si Mama. “Pagbasa og usa ka 
kapitulo sa Basahon ni Mormon 
matag adlaw. Kini makatabang 
kanimo nga makat- on sa pag-
basa og mas maayo.”

Naningkamot si Joseph. Sa 
sinugdanan, dugay niya kining 
nakuha. Kinahanglan niyang 
litukon ang mga tag- as nga mga 
pulong. Apan nagpadayon siya 
sa pagbasa sa matag adlaw. Sa 
wala madugay makabasa na 
siya og sobra sa usa ka kapitulo.

Duha ka semana ang mila-
bay. Ang bookmark ni Joseph 
nabalhin na gikan sa 1 Nephi 
ngadto sa 2 Nephi. Dayon anaa 
na kini sa basahon ni Jacob!
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Mobasa Matag  
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Usa ka gabii turno na ni  
Joseph sa paghatag og leksyon 
sa family home evening.

“Kahibalo ko kon unsay bu-
haton!” Naghunahuna si Joseph. 
Iyang nakit- an ang Mga Sugi-
lanon sa Basahon ni Mormon 
nga basahon. Aduna kini mga 
pulong ug mga litrato. Iyang 
gipakli ang mga pahina hang-
tud nga iyang nakaplagan ang 
hingpit nga istorya.

Si Joseph mibasa sa istorya 
ngadto sa iyang pamilya. Siya 
mibasa sa mubo nga mga pu-
long, sama sa barko. Siya mibasa 
og taas nga mga pulong, sama 
sa misugo. Ang mga Propeta 
misulat niini nga mga pulong sa 
dugay nang panahon. Ang mga 
pulong sayon ra basahon.

Sa dihang natapos na ang 
istorya, si Mama adunay mga 
luha sa iyang mga mata.

“Ok ra ka, Ma?” Nangutana 
si Joseph.

“Oo,” miingon si Mama.  
“Nalipay ko. Nagkugi ka og 
maayo.”

Si Joseph mipahiyum og 
dako.

“Nagbasa ko matag adlaw, 
sumala sa imong gisulti.” Siya 
mipakita ni Mama sa iyang 
Basahon ni Mormon. Ang iyang 
bookmark diha na sa basahon 
ni Alma!

Moabut ang adlaw nga ang 
bookmark ni Joseph moabut 
na sa katapusan sa basahon. 
Ug dayon siya mahimong  
magsugod na usab! ◼
Ang mga tagsulat nagpuyo sa Utah, USA, 
ug Bolivia.

MGA PAGHULAGWAY PINAAGI NI KATIE MCDEE

E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16E N E R O  2 0 16



70 L i a h o n a

Sa ingon niini 
nga paagi ako 
nasayud alang 

sa akong kauga-
lingon sa dihang 

bata pa.

Unsaon man nako sa pag- angkon og 
KAUGALINGONG pagpamatuod?

M G A  T U B A G  G I K A N  S A  U S A  K A  A P O S T O L E S
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Ni Elder  
Robert D. Hales
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

 
Kon ikaw  

mobuhat sa matarung, 
ang Espiritu Santo  
motabang kanimo.

Ikaw makakat- on gikan sa pagbasa  
sa mga kasulatan.

Ikaw makakat- on gikan sa mga pagtulun- an 
ug pagpamatuod sa imong mga ginikanan  

ug magtutudlo.

Ang imong pagpamatuod motubo samtang ikaw nagkat- on  
mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesus.

Gikan sa “Kinabuhing Dayon—ang Pagkaila sa Atong Langitnong Amahan ug Iyang  
Anak, nga si Jesukristo,” Liahona, Nob. 2014, 80–82.
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Usa ka adlaw akong nakita ang 
akong kinamagulangan nga 

anak, si Wilford, nga nag- andam og 
sobre sa ikapulo. Siya tingali mga 
singko anyos pa niadtong higa-
yuna. Wala pay kinitaan si Wilford, 
mao nga nahibulong ko nganong 
mobayad siya og ikapulo. Sa di-
hang nangutana ko niya, misulti 
siya kanako nga siya nagbayad 
sa halad sa puasa.

Si Wilford walay kwarta. Apan 
siya malipay gihapon mobayad 
og halad sa puasa.

Nadasig ako niini nga buhat sa 
pagkamabination. Ako nangutana 
kaniya nganong siya mihukom sa 
pagbuhat niini.

Mitubag si Wilford, “Wala koy bi-
san unsa nga mga panginahanglan. 
Apan ako nasayud nga ang uban 
aduna.” Siya nasayud nga ang iyang 
kwarta makatabang sa mga tawo. 
Siya nalipay kaayo kabahin niana.

Kining yano nga kasinatian nag-
tudlo kanako og usa ka maayong 
leksyon: ang mga bata nahiangay 
sa Espiritu ug adunay natural nga 

Ang Halad sa  
Puasa ni Wilford
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Ni Elder Chi Hong 
(Sam) Wong
Sa Seventy

Kristohanong gugma. Si Wilford 
adunay usa ka butang nga wala 
niya kinahanglana ug nasayud 
nga kini makatabang sa ubang 
mga tawo. Siya andam nga mohimo 
og sakripisyo.

Ang pagtigum og kwarta maayo. 
Apan ang akong batan- ong anak 
nagtudlo kanako og laing leksyon 
pinaagi sa iyang ehemplo. Pinaagi 
sa pagpaminaw sa Espiritu, kita ma-
kapanalangin sa kinabuhi sa uban 
kon kita mopakigbahin sa unsay 
anaa kanato. ◼



72 L i a h o n a

Ang  
Basahon ni Mormon  

Nagtudlo kabahin ni  
Jesus Christ

Samtang inyong basahon ang Basahon ni  
Mormon, daghan ang inyong mga panim-

palad. Mopanaw kamo sa kamingawan uban 
sa pamilya ni Lehi ug Sariah ug motan- aw 
ni Nephi nga maghimo og barko. Makahi-
mamat kamo og daghang mga propeta—
sama ni Lehi, Nephi, Abinadi, Samuel ug 
Mormon. Ang tanang mga propeta sa 
Basahon ni Mormon nagtudlo mahitu-
ngod ni Jesus. Gani pipila kanila na-
kakita Kaniya. Sa pagkatinuod, mao 
kana nganong ang Langitnong Ama-
han mihatag kanato niining espesyal 
nga basahon—sa pagtabang sa mga 
tawo bisan asa pagkat- on pa 
mahitungod ni Jesus! ◼

PAGHIMO OG PLANO!
Paghimo og plano sa pagbasa sa Basahon ni Mormon karong tuiga.  
Pangitaa ang kard sa bayani sa Basahon ni Mormon niining bulana  
ug ang hagit sa pagbasa sa mga pahina 74–75.

Tan- awa ang “Chapter 1: How We Got the Book of Mormon” [Kapitulo 1: 
Giunsa Nato Pagkakuha sa Basahon ni Mormon]” sa scripturestories.lds.
org. I- klik ang “Book of Mormon” [Basahon ni Mormon].”
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Pagpuli- puli sa pagbasa niini nga mga bersikulo. Isulat 
ang numero sa mga kasulatan nga motakdo sa matag 
propeta sa Basahon ni Mormon. Susiha ang inyong 
mga tubag sa ubos.

1.  Ether 12:39, 41
2.  1 Nephi 1:5, 9
3.  1 Nephi 11:26–27
4.  Mosiah 16:8–9
5.  Alma 6:8
6.  Moroni 9:22

Moroni

Lehi

Nephi

Abinadi

Alma

Mga Tubag: 1. Moroni; 2. Lehi; 3. Nephi; 4. Abinadi; 5. Alma; 6. Mormon
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PAGSULAT BAHIN NIINI!
Sa unsang paagi si Jesukristo nagpakita sa Iyang 
gugma alang kanato diha sa Basahon ni Mormon?

Mormon



Si Nephi kinahanglang mobuhat og daghang lisud ug makahadlok nga mga butang. Kinahanglan siya nga 
mobiya sa iyang panimalay, mokuha sa mga palid nga tumbaga gikan sa usa ka dautan nga tawo, ug mo-

tabang sa iyang pamilya nga makalahutay sa kamingawan. Apan siya misalig sa Dios ug nakakaplag sa kaisug 
sa pagsunod. Sa unsang paagi nga inyong masunod ang ehemplo ni Nephi karong bulana?

Si Nephi NAGMASULUNDON
B A Y A N I  D I H A  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N
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□  Memoryaha ang 1 Nephi 3:7.

□  Kon ang inyong mga ginikanan mosugo 
ninyo, pagmasulundon sama ni Nephi!

□  Tan- awa ang mga kapitulo 2–9 sa  
mga video sa Basahon ni Mormon  
sa scripturestories.lds.org.

□  Akong gihagit ang akong  
kaugalingon sa . . .

Ang akong mama ug ako 
misugod sa pagbasa sa Ba-
sahon ni Mormon. Samtang 
kami nagbasa mahitungod ni 
Nephi, nakaamgo ko nga si 
Nephi kanunayng mituman, 
ug siya napanalanginan tu-

ngod niini. Akong gibati nga mao kini ang husto 
nga paagi, ug ako gusto nga mahimong sama ni 
Nephi. Karon kon si mama moingon, “Ipagawas 
ang basura,” ako moingon, “OK, Ma!”
Heidi M., nag- edad og 10, Yeongnam, South Korea

Ako Makahimo nga 
Magmasulundon!

N E P H I

Guntinga, pil- a, ug tipigi kini 
nga hagit nga kard!

Ellie B., nag- edad og 8, Utah, USA
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Sa dihang ang pamilya ni Nephi mipanaw sa kamingawan, ang 
Ginoo mihatag kanila og espesyal nga kompas nga gitawag 

og Liahona. Kon sila nagmatinud- anon, ang Liahona misulti kanila 
kon asa paingon ug bisan gani asa mangita og pagkaon! Pagbasa 
og dugang mahitungod sa Liahona diha sa mga pahina 76–78. Ug 
tan- awa ang lain nga hagit sa pagbasa sa sunod nga mga isyu! ◼
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Mahimo kamong makaimprinta og dugang nga mga kopya sa liahona.lds.org.

M A K A B A S A  K O  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N

Ang Liahona

Mga Kasulatan Niining Bulana
Human ninyo mabasa ang usa ka tudling sa  
kasulatan, kolori ang nagtukma nga ginumerohan 
nga mga parte sa Liahona!
1  1 Nephi 1:1–10
2  1 Nephi 2:1–7, 16–20
3  1 Nephi 3:1–9
4  1 Nephi 3:22–31, 4:1
5  1 Nephi 4:4– 35
6  1 Nephi 8:2, 5–18
7  1 Nephi 8:19–33
8  1 Nephi 16:9–16
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Usa Ka Panaw diha sa 
P A R A  S A  G A G M A Y N G  M G A  B A T A
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Ang amahan ni Nephi nag- ampo. 
Ang Langitnong Amahan misulti 
kaniya nga ang iyang pamilya 
kinahanglan nga mobiya sa 
dakbayan aron sila mahimong 
luwas. Lisud ang pagbiya sa ilang 
panimalay. Apan ang pamilya ni 
Nephi misunod.

Si Nephi nagpuyo uban sa iyang 
pamilya didto sa Jerusalem. Ang 
iyang amahan, si Lehi, usa ka 
propeta. Ang iyang inahan mao si 
Sariah. Ang iyang igsoong mga lalaki 
mao si Laman, Lemuel, ug si Sam.

Kamingawan
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Ang Langitnong Amahan 
mihatag sa pamilya ni 
Nephi og usa ka espesyal 
nga kompas. Gitawag kini og 
Liahona. Kon ang pamilya ni 
Nephi mituman sa Langitnong 
Amahan, kini mipakita sa 
agianan sa ilang pagbiyahe 
didto sa kamingawan. Gani 
mipakita kini ngadto ni 
Nephi kon asa paingon aron 
sa pagpangita og pagkaon 
alang sa iyang pamilya.

Ang pamilya ni Nephi miadto sa kamingawan. Dayon ang Langitnong Amahan 
miingon nga si Nephi ug ang iyang igsoong mga lalaki kinahanglang mobalik 
ngadto sa dakbayan aron sa pagkuha sa mga kasulatan. Malisud kadtong 
buhaton. Apan si Nephi usa ka maayo nga ehemplo sa dihang ang iyang 
igsoong mga lalaki dili gusto nga mosunod. Siya miingon nga iyang buhaton 
unsay gipabuhat sa Langitnong Amahan.
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Kita mahimong sama ni Nephi kon kita mosunod sa 
mga sugo ug mosunod sa Langitnong Amahan! ◼



M
G

A BATA 

K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A

Makapili Ako sa Matarung
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Sa nag- eskwela pa ko sa kolehiyo, 
usa ko sa gitahasan sa paghimo 

og fieldwork agig kabahin sa among 
gikuhang kurso nga geology. . . .

Usa ka piho nga buluhaton na-
kapalayo kanamo sa siyudad sulod 
sa daghang mga adlaw. . . . Samtang 
nagkaduol ang katapusan sa gitakda 
nga panahon sa imbistigasyon, na-
unhan kami sa usa ka mabangis nga 
unos, gisundan sa bagang snow—
talagsaon alang niana nga panahon 
ug wala damha, apan, bisan pa man, 
nagkakusog kini mao nga nameligro 
kami nga matanggong sa kabung-
turan gumikan sa snow. Ang unos 
migrabe og maayo samtang milusad 
kami sa usa ka taas ug tikmad kaayo 
nga bukid pipila ka milya gikan sa 
gamay nga estasyonan sa tren diin 
among gilauman nga makasakay 
mi og [usa ka] tren nianang gabhi-
una para makauli. Uban sa dakong 
paningkamot nakaabot mi sa estas-
yonan lawom nang gabii samtang 
naghasi pa ang unos. . . .

. . . Ang tren nga amo gayud nga 
gipaabut ug gilauman mao ang Owl 
Express—usa ka tren nga paspas 
nga magbiyahean sa dagkong mga 
dakbayan. . . .

Milabay ang tungang gabii miabut 
ang tren nga mipahuros sa hangin 
ug snow. Nagpaluyo ko sa akong 
mga kauban samtang nagdali- dali 
sa pagpanakay sa tren, kay nadani 
ko og tan- aw sa engineer nga, atol 
sa kadiyot lang nga paghunong, 
samtang ang iyang alalay mitubil 
sa tubig, bisi kaayong miatiman 
sa makina, giasitihan ang ubang 
pyesa, gi- adjust ang uban pa, ug sa 
kinatibuk- an gi- intero sa pagsusi ug 
pag- adjust ang nagastar nga locomo-
tive nga makina. Nangarisgar ko sa 
pakig- istorya kaniya, bisan sa iyang 
ka bisi. Nangutana ko kon unsay 
iyang gibati nianang gabhiuna—ba-
ngis, werdo, ug nanghasi, sa dihang 
ang mga gahum sa kalaglagan daw 
gibuhian, bisan asang dapit ug dili 
mapugngan, sa dihang ang unos 

ANG SAM-
BINGAY SA 
OWL EXPRESS
Naghunahuna ko pag- ayo sa mga pulong 
sa engineer nga nagkabulingit, nabulit 
sa lana.

H A N G T U D  S A  S U N O D  N A T O N G  P A N A G K I T A

nag- agulo ug ang kakuyaw nag-
panghulga gikan sa matag suok. . . .

Iyang tubag usa ka leksyon nga dili 
mahikalimtan. Sa pagkatinuod siya mi-
ingon, bisan og nagkaputol putol nga 
pagkaistorya: “Tan- awa ang headlight 
sa makina. Dili ba makaiwag kana nga 
kahayag sa rilis sulod sa usa ka gatos 
ka yarda? [90 m] o sobra pa? Nan, ang 
akoa lang nga mabuhat mao ang pag-
tadlas nianang usa ka gatos ka mga 
yarda sa nahayagan nga rilis. Kana 
akong makita, ug alang niana nga 
gilay- on ako nasayud nga ang agianan 
makita ug luwas. . . . Ang kahayag sa 
makina kanunayng nag- una kanako!”

Samtang siya misaka na ngadto sa 
iyang draybanan, midali ko og saka 
sa tren; ug sa akong pagpahimutang 
diha sa humok nga lingkuranan, diha 
sa makapahimuot ug sa kinatibuk- an 
nga kakomportable, nakahatag og 
dako nga kalainan ngadto sa kabangis 
sa kagabhion diha sa gawas, naghu-
nahuna ko pag- ayo sa mga pulong sa 
engineer nga nagkabulingit, nabulit 
sa lana Sila napuno sa hugot nga 
pagtuo—sa hugot nga pagtuo nga 
makakab- ot og dagkong mga butang, 
sa hugot nga pagtuo nga naghatag og 
kaisug ug determinasyon. . . .

Mahimong wala kita masayud un-
say anaa sa unahan sa atong umaabut 
nga katuigan, bisan gani sa mga adlaw 
o lapas lang sa mga oras. Apan alang 
sa pipila ka yarda, o posible lamang 
og bisan mas mubo pa, ang dalan 
klaro, ang atong katungdanan yano, 
ang atong agianan gidan- agan. Sulod 
nianang mubo nga distansya, alang 
sa sunod nga lakang, gidan- agan sa 
inspirasyon sa Dios, padayon! ◼

Gikan sa “Tulo Ka mga Sambingay—Ang Dili  
Maalamon nga Buyog, ang Owl Express ug 
Duha ka Lampara,” Liahona, Peb. 2003, 36–41. IM
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Ni Elder James E. 
Talmage (1862–1933)
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles



Sa unsang paagi kita mahimong katawhan nga magtambongan sa templo?

“Magmahimo kita nga katawhan nga magtambongan sa templo. Tambong sa templo pirme kon itugot sa personal nga kahimtang.  
Pagbutang og litrato sa templo diha sa inyong panimalay aron ang inyong mga anak makakita niini. Tudloi sila mahitungod sa mga  
katuyoan sa balay sa Ginoo. Paplanoha sila sugod sa ilang pagkabata sa pag- adto didto ug sa pagpabiling takus niana nga panalangin.”

MGA IDEYA

President Howard W. Hunter (1907–95), “Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, Nob. 1994, 8.

BAG-ONG GIPAHINUNGOD PAG-USAB ANG OGDEN UTAH TEMPLE



Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

Gipadayag  
Kamatuoran  
sa pagka- Mortal
Kita makapuyo og kinabuhi sa kahulugan ug katuyoan 
pinaagi sa pagdawat sa tulo ka mga kamatuoran sa pag-
kamortal nga gitudlo sa Ginoo ngadto ni Adan ug Eva.

p. 44

PARA SA MGA KABATAN- ONAN

2016 nga  
Tema sa Mutual
Ang kinatibuk- ang mga kapangulohan sa Young Men  
ug Young Women mipasabut sa tema niining tuiga ug 
unsa ang gipasabut sa “mopadayon sa unahan uban  
ang pagkamakanunayon kang Kristo” (2 Nephi 31: 20).

p. 50

PARA SA MGA BATA

Ang Basahon ni Mormon 
Nagtudlo kabahin ni  

Jesukristo
Samtang magbasa sa Basahon ni Mormon karong 
tuiga, kamo makat- on mahitungod sa daghang mga 
propeta kinsa tanan gusto sa sama nga butang— 
sa pagtudlo kabahin ni Jesukristo!

p. 72




