
MGA YOUNG ADULT

MIBATI KA BA NGA 
WALA MAHISAKOP?

Ang mga young adult mipaambit 
kon sa unsang paagi sila naka-
palambo og usa ka pagbati sa 
pagkahisakop sa Simbahan.
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Siyudad sa Salt Lake
Ang sentro nga administratiba sa Gipahiuli nga Simbahan 
sa Ginoo mipalibot sa Temple Square, sa tunga sa Siyudad 
sa Salt Lake. Ang ubang mga building nga madanihon 
naglakip sa:

Utah
1. Librarya sa Kasaysayan sa Simbahan:
Mga arkibo alang sa pagpreserbar sa kasaysayan sa 
Simbahan sa ulahing mga adlaw.

2. Building sa Opisina sa Simbahan:
Mga sentrong opisina alang sa lain- laing 
mga departamento sa Simbahan.

3. Building sa Relief Society:
Mga punoang buhatan alang sa Primary, Young Women, 
ug sa mga Kinatibuk- ang Kapangulohan sa Relief Society.

4. Building sa Administrasyon sa Simbahan:
Mga Opisina sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ubang mga 
sakop sa Seventy.

5. Memorial Building ni Joseph Smith:
Hotel sa orihinal, karon anaa diha ang FamilySearch 
center, usa ka teyatro sa mga salida sa Simbahan, mga 
restawrant, mga opisina nga pang- administratiba sa 
Simbahan, ug usa ka chapel.

6. Templo sa Salt Lake:
Sa wala pa kini sirad- i pagka- Disyembre 2019 alang 
sa mga pagpaayo, usa kini sa 166 sa gigamit nga mga 
templo sa tibuok kalibutan. Ablihan kini og balik inig 
ka 2024.

7. North Visitors’ Center:
Nakatabang sa pag- abiabi sa 3 ngadto sa 5 ka milyon 
nga mga bisita sa Temple Square matag tuig.

8. Tabernakulo sa Salt Lake:
Panimalay sa Tabernacle Choir sa Temple Square.

9. Museum sa Kasaysayan sa Simbahan ug sa Art:
Nakatabang sa pagsugid sa istorya bahin sa Simbahan 
pinaagi sa art ug mga hinimo sa tawo nga mga karaang 
butang [artifacts].

10. Family History Library:
Ang kinadak- ang genealogical library sa kalibutan.

11. Conference Center:
Kasamtangan nga luna sa kinatibuk- ang komperensya, 
nga makapalingkod og 21,000 ka mga tawo; gigamit usab 
alang sa konsyerto ug kultural nga mga kalihokan.
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Ang Mga Panalangin sa  
Pagkamiyembro sa Simbahan
Niining tuiga magsaulog kita sa ika- 200 nga anibersaryo sa pagbisita sa Amahan ug sa 

Anak kang Joseph Smith. Napulo ka tuig human sa Unang Panan- awon, Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw na- organisar, naghatag sa mga ordinansa, 
mga pagtulun- an sa ebanghelyo, ug sa awtoridad sa pagkapari nga gikinahanglan alang sa 
atong kaluwasan.

Samtang ang kalibutan nagkaanam ka kalibutanon, bisan pa niana, daghang tawo ang 
naglibug nganong gikinahanglan ang organisado nga relihiyon. Mibati sila nga mahiduol 
ra sila sa Dios nga walay pagpasakop sa usa ka simbahan. Samtang tinuod nga kita mobati 
sa Espiritu sa Ginoo sa daghang dapit, kini nga isyu sa Liahona nagsuhid sa pipila ka rason 
nganong giorganisar sa Ginoo ang Iyang Simbahan ug sa unsang paagi ang Iyang gipahiuli 
nga Simbahan nagtutok sa atong pagkat- on ug mopalambo sa atong indibidwal nga mga 
pagsanong sa Iyang Espiritu alang sa kaayohan karon sa atong panahon.

Sigun sa akong gisulat sa akong artikulo diha sa pahina 24, ang mga miyembro sa Sim-
bahan nagsunod sa mga pagtulun- an ni Propeta Joseph Smith sa “pagpakaon sa gigutom, 
pagsinina sa hubo, . . . paghupay sa masakiton, maanaa man dinhi sa simbahan, o sa lain.” Sa 
akong trabaho sa Latter- day Saint Charities, nakasaksi ko sa dako kaayong mga kontribusyon 
nga gihimo sa Simbahan sa sobra sa 100 ka nasud matag tuig. Salamat sa gagmayng mga 
donasyon gikan sa mga miyembro sa Simbahan, ang atong mga kaigsoonan sa tibuok kali-
butan napanalanginan sa mga panginahanglan sa kinabuhi ug mas daghan pa.

Sa pahina 12, gipasabut ni Presidente Dallin H. Oaks nganong ang Ginoo nangulo sa 
Iyang Simbahan pinaagi sa mga propeta ug mga apostoles, ug sa pahina 18, si Sister Jean 
B. Bingham, kinsa kauban nakong nagserbisyo sa Kinatibuk- ang Kapangulohan sa Relief 
Society, mipaambit og mensahe mahitungod sa impluwensya sa mga babaye ug unsaon 
nato nga makatabang sa usag usa sa pagkab- ot sa atong balaan nga potensyal pinaagi sa 
pagtinabangay diha sa Simbahan.

Hinaut nga ang Dios mopanalangin kanato isip mga indibidwal ug isip katawhan aron 
magpadayon sa pagpangalagad sa mas taas ug mas balaan nga paagi hangtud nga ang 
Manluluwas moanhi pag- usab.

Sister Sharon Eubank
Unang Magtatambag sa Kinatibuk- ang Kapangulohan sa Relief Society

Pagpangalagad pinaagi sa Pagserbisyo sa Templo

8

Dili Ordinaryong 
mga Anak nga Baba-
ye sa Dios
Jean B. Bingham

18

Ug ang Ginoo Mitawag sa Iyang 
mga Katawhan og Zion
Sharon Eubank

24

Ang Ginoo Nangulo sa 
Iyang Simbahan pinaagi 
sa mga Propeta ug mga 
Apostoles
Presidente Dallin H. Oaks
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5 Ang Pagkahisakop sa Simbahan Susama sa . . .

6 Mga Hulagway sa Pagtuo: Ulisses ug Emilia Maio—Porto, Portugal

8 Mga Baruganan sa Pagpangalagad:  
Pagpangalagad pinaagi sa Pagserbisyo sa Templo

12 Ang Ginoo Nangulo sa Iyang Simbahan pinaagi sa mga 
Propeta ug mga Apostoles
Ni Presidente Dallin H. Oaks
Ang organisasyon sa Simbahan sa Ginoo kanunay nga pinasubay 
sa Iyang balaan nga plano.

18 Dili Ordinaryong mga Anak nga Babaye sa Dios
Ni Jean B. Bingham
Ang tanang babaye adunay balaanong potensyal ug katuyoan.

24 Ug ang Ginoo Mitawag sa Iyang mga Katawhan og Zion
Ni Sharon Eubank
Ang makatawhanon [humanitarian] nga buhat sa pamaagi sa 
Dios magtukod sa Zion.

28 Ang Ubon Ward Makahimo Niini!
Ni Akanit Sapprasert
Usa ka ward sa Thailand mao mihimo og dako nga lakang aron 
makasimba ang tanan.

30 Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Ang mga Santos gikan sa Ireland mipamatuod didto sa umahan sa 
pamilyang Smith; usa ka koneksyon kang Joseph Smith milig- on sa 
pagtuo; usa ka pamilya naglakaw ngadto sa simbahan nga giulan; 
usa ka magtiayon nga dunay gagmayng mga anak naghunahuna 
mahitungod sa bag- o nga calling.

34 Dali, Sunod Kanako: Basahon ni Mormon
Gamita kining sinemana nga mga artikulo aron mapalambo ang 
imong pagtuon sa Basahon ni Mormon karong bulana.

38 Akong Notebook sa Komperensya:  
Oktubre 2019 nga Kinatibuk- ang Komperensya

40 Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya:  
Inspirasyon samtang naa sa Pantalan
Ni Afatia Silaga
Usa ka amahan nag- ampo aron magka- uli ang pamilya human 
sa panaglalis.

Mga Young Adult

42 
Mibati nga napasagdan? Isip 
mga anak sa Dios, tanan kita 
nahisakop sa 
Iyang Simbahan. 
Basaha ang gikan 
sa mga young 
adult mahitungod 
sa kon unsaon nga 
sila makakaplag 
og usa ka dapit.

Anaa sa Hapin
Gilitratohan ni  

David Green

Mga Dinali nga Pagbasa

Mga Sulod

Mga Seksyon

Kabatan- onan
Mangandam 
alang sa kompe-
rensya uban sa 
Notebook para 
sa Kinatibuk- 
ang kompe-
rensya.

 Suporta sa Dali, Sunod Kanako

Mga Bata

Higala 
Magkat- on sa pag- ampo sama 
sa gihimo ni 
Enos. Basaha 
ang mahi-
tungod 
sa mga 
miyem-
bro sa 
Simbahan 
sa Samoa.

DUGANG SA LIAHONA

IMONG GIYA SA 
PAGPANGAN-DAM TUNGOD 

UG ALANG SA PAGKAT- ON  GIKAN SA KINATIBUK- ANG  
KOMPERENSYA

NOTEBOOK 
SA KINATIBUK- ANG  

KOMPERENSYA

BULAN:
TUIG:
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DIGITAL LAMANG NGA MGA ARTIKULO SA MARSO

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

I- sumiter ang imong mga sugilanon diha sa  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
o i- email ngadto sa: Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Digital  nga Liahona

MANGITA PA OG DAGHAN
Diha sa app sa Gospel Library ug sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org, makahimo ikaw sa:

•  Pagpangita sa bag- ong isyu.

•  Pagdiskobre sa digital lamang nga sulod.

•  Pagpangita sa milabay nang mga isyu.

•  Pagsumiter sa imong mga sugilanon ug 
mga feedback.

•  Pag- subscribe o paghatag og regalo nga 
subskripsyon.

•  Pagpalambo sa pagtuon gamit ang mga 
himan nga digital.

•  Pagpaambit og paboritong mga artikulo 
ug mga video.

•  Pag- download o pag- print og mga artikulo.

•  Paminaw sa paborito nimong mga artikulo.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona App sa Gospel Library

Unsaon sa Tawong Hilumon nga 
Makalahutay sa adlawng Dominggo
Ni Aspen Stander
Ang pag- adto sa simbahan sa usa ka 
tawong maulawon kaayo makasubo. 
Apan kini nga young adult mipaambit 
kon giunsa niya sa paglahutay.

Ang Pakighimamat sa Propeta 
Nagtudlo Kanako nga Mahunong 
ang Nanubrang Paghunahuna sa 
Ebanghelyo
Ni Nelesoni Mailei
Usa ka young adult gikan sa Australia 
mipaambit og panabut gikan sa pakig-
himamat ni Presidente Nelson.

Ang Pagbalik ngadto sa Simbahan 
sa Maabi- abihong mga Bukton
Ni Rachelle Wilson
Kini nga batan- ong kinabig nga taga- 
New Zealand mipaambit unsa ang 
naghimo og dakong kalainan sa iyang 
pagbalik sa Simbahan.

Unsaon nako sa Pagkahibalo nga ang 
Propeta Gitawag ug Gigiyahan sa Dios
Ni Anne Vadly Louis
Usa ka batan- ong miyembro nga taga- 
Haiti misugilon kon sa unsang paagi 
ang paghimamat niya sa usa ka Apostol 
miimpluwensya sa iyang pagpamatuod 
bahin sa buhing mga propeta.
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SAMA SA USA KA MONARCH 
NGA ALIBANGBANG

“Sama sa monarch nga mga 
alibangbang, nagpanaw kita 
balik sa atong langitnong pani-
malay, diin didto atong ikahiusa 
ang Langitnon natong mga 
Ginikanan. Sama sa mga alibang-
bang, gihatagan kita og balaang 
mga hiyas aron makanabigar 
kita sa kinabuhi. . . . Sama nila, 

kon mabugkos kita sa paghiu-
sa, panalipdan kita sa Ginoo . . . 

ug himoon kitang matahum nga 
kaleidoscope.”
Sister Reyna I. Aburto, Ikaduhang 
Magtatambag sa Kinatibuk- ang 
Kapangulohan sa Relief Society, 

“Magkahiusa” Liahona, Mayo 2018, 78.

MAHIMONG USA KA 
SUMPAY SA KINABU-
HI NGADTO SA UBAN

“Kon maghupot kita sa 
atong mga pakigsaad, 
makapalahi kini kanato 
sa uban diha sa atong 
kultura ug katilingban, apan 
naghatag kini kanato og agianan sa inspirasyon aron maka-
hunahuna kita og lahi nga mga solusyon, lahi nga mga paagi, 
lahi nga mga paggamit. Kita dili gayud kanunay mohaum sa 
kalibutan, apan ang pagkalahi sa positibo nga mga paagi 
mahimong kakapyutan sa uban nga nanlimbasug.”
Sister Sharon Eubank, Unang Magtatambag sa Kinatibuk- ang Kapangulohan 
sa Relief Society, “Pasigaa ang Inyong Kahayag,” Liahona, Nob. 2017, 8.

KAUBAN SA CHOIR
“Kini mao ang plano sa Dios nga dili tanan nga tingog sa 
choir sa Dios mao ra gihapon. Kinahanglan lain- lain—mga 
soprano, ug alto, mga baritone ug baho—aron makahimo 
og nindot nga huni. . . .

“. . . Ayaw biyai ang inyong katungdanan sa koro. Ngano 
man? Tungod kay kamo lahi; ug dili kapulihan. Ang pagkawala 
sa bisan sa usa lang ka tingog magpakunhod sa kaepektibo 
sa matag mag- aawit niining talagsaong koro sa atong kinabu-
hi, lakip ang pagkawala niadtong mibati nga dili ilado o wala 
dawata sa katiling-
ban o sa Simbahan.”
Elder Jeffrey R. Holland sa 
Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Mga 
Awit nga Naawit ug Wala 
Maawit,” Liahona, Mayo 
2017, 49, 50.

A
ANG PAGKAHIMONG SAKOP SA SIMBAHAN  

SUSAMA SA . . .

ron maka-
tabang sa 

pagsaulog 
sa ika- 200 nga anibersaryo 
sa Unang Panan- awon, din-
hi niini nga isyu atong gisa-
ulog ang mga panalangin 
sa pagkahimong sakop sa 
Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Ania ang tulo 
ka pa agi sa gihimong pag-
hulagway sa mga lider sa 
Simbahan bahin sa pagkahi-
mong sakop sa Simbahan.
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Ulisses ug Emilia Maio
Porto, Portugal

Ang igsoong babaye ni Emilia Maio, si 
Custodia, natawo nga may dakong kakulian. 
Kinse ka tuig ang milabay, si Custodia mipuyo 
kauban ni Emilia ug sa iyang bana nga si 
Ulisses. Isip usa ka pamilya, nahibaloan 
nila nga ang dili hinakog nga pagserbisyo sa 
pamilya usa ka dakong tinubdan sa kalipay.
LESLIE NILSSON, TIGLITRATO

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

Emilia:
Siyempre lisud sa sinugdanan. Kina-

hanglan kong moundang sa trabaho aron 
maatiman ang akong igsoon. Apan panala-
ngin kadto. Dihang si Ulisses ug ako bag- o 
lang naminyo, among nahibaloan nga dili 
kami makaanak. Si Custodia susama sa usa 
ka bata nga gipadala sa Dios kanamo nga 
atimanon. Sa daghang paagi, nakatabang 
siya nga mahulipan ang among pagbati sa 
pagkawalay anak. Mapinanggaon siya ug 
maamumahon. Ganahan siyang mokatawa 
ug ganahang mosimba. Makalingaw siya.

Ulisses:
Ang pagserbisyo sa akong pamilya kanu-

nay nga mibayaw nako sa espiritwal nga 
paagi. Bisan og kami wala kaayoy daghang 
panahon nga kami rang duha isip magti-
ayon, suod kami sa usag usa sa espiritwal 
nga paagi. Mas nagkasuod kami isip pamil-
ya. Sa tanang panahon nakita namo ang 
kamot sa Ginoo nga nagtabang kanamo. 
Mipakita Siya kanamo og milagro human 
sa usa ka milagro. Kami napanalanginan 
gayud.

DISKUBRIHA PA ANG DAGHAN
Tan- awa pa ang daghan 
mahitungod sa panaw ni 
Ulisses ug Emilia nga inubanan 
sa pagtuo, lakip ang dugang 
nga mga litrato, diha sa online o 
sa Gospel Library nga bersyon 
niini nga artikulo diha sa 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
3206.
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Ang pagtambong sa templo bililhon 
kaayo nga paningkamot. Si Presidente 
Russell M. Nelson mitudlo nga “ang 

templo importante kaayo sa atong kaluwasan 
ug kahimayaan ug ngadto sa atong mga 
pamilya. . . .

“. . . Matag usa kanato nanginahanglan sa 
padayon nga espirituhanong paglig- on ug 
pagtudlo nga mahimo lamang diha sa balay 
sa Ginoo.” 1

Ang pagtambong sa templo nagkinahanglan 
og pagdumala sa atong panahon, mga respon-
sibilidad ug mga kapanguhaan, ingon man sa 
espirituhanong pagkaandam. Nangalagad kita 
kon atong gitino ang mga babag nga nagpu-
gong sa atong mga kaigsoonan sa pag- adto 
sa templo ug pagtabang nga makita nila ang 
mga sulbad.

Ang Templo Usa ka Panalangin nga 
Matagamtam sa Tanan

Usa ka bag- ong return missionary, si Meg, 
naglakaw padulong sa mga pultahan sa 
Templo sa Kona Hawaii dihang nakamatikod 
siya og usa ka batan- ong babaye nga nag- 
inusarang naglingkod sa usa ka lingkuranan sa 

Mga Baruganan sa Pagpangalagad

PAGPANGALAGAD PINAAGI SA  
PAGSERBISYO SA TEMPLO

Kon motabang kita sa uban aron makatagamtam sa mga panalangin sa templo, 
kita nangalagad.

gawas. Mibati si Meg nga kinahanglan siyang 
makig- istorya sa batan- ong babaye, apan wala 
siya kasigurado unsay isulti. Mao nga nanguta-
na siya mahitungod sa tattoo nga naa sa kiting 
sa batan- ong babaye. Sinugdanan kadto sa pag- 
istoryahanay, nga niana ang batan- on nga si 
Lani, mipaambit sa iyang sugilanon.

Gisultihan ni Lani si Meg mahitungod sa 
iyang pakigbisog nga mahingpit ang iyang 
pagbalik sa Simbahan, sa buotang mga miyem-
bro nga mitabang niya, ug sa iyang panghinaot 
nga masilyo sa iyang masuso nga anak nga 
babaye.

Gidapit ni Meg si Lani sa pag- adto sa wai-
ting room nga molingkod uban kaniya. Dili pa 
sila makasulod sa unahan pa gyud sa sulod sa 
templo, apan makatabok na sila sa ganghaan. 
Miuyon si Lani, ug nagkuyog sila agi sa dag-
kong pultahan. Ang worker sa templo mipaad-
to nila sa usa ka lingkuranan tungod sa usa ka 
painting sa Manluluwas.

Samtang nanglingkod sila, mihunghong 
si Lani, “gusto gyud kong mosulod sa templo 
karon, apan nakulbaan ko.” Tungod kay misu-
nod sa Espiritu, mitabang siya nga matubag 
ang hilum nga pag- ampo ni Lani.
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Mga Ideya sa Pagtabang Niadtong walay Rekomend
Bisan kadtong dili pa kwalipikado alang sa rekomend, 

pweding mapanalanginan sa templo.

•  Ipaambit ang imong mga pagbati mahitungod kon 
sa unsang paagi ang Ginoo mipanalangin kanimo 
pinaagi sa buhat sa templo.

•  Pagdapit og usa ka tawo nga makatambong og 
usa ka open house sa templo o sa visitors’ center. 
Mangita og umaabut nga mga open house sa templo 
diha sa temples .ChurchofJesusChrist .org.

IPAAMBIT ANG IMONG MGA KASINATIAN SA 
PAGPANGALAGAD
Ipadala kanamo ang imong mga kasinatian samtang 
nangalagad ka sa uban o napangalagaran. Adto 
sa liahona .ChurchofJesusChrist .org ug i- klik ang 
“Mosumiter og usa ka Artikulo o Feedback.”
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Himoon ang Pagtambong sa Templo nga 
Mas Sayon alang sa Uban

Bisan sa mga miyembro nga dunay rekomend sa templo, 
ang pagtambong sa templo posible nga usa ka hagit. Ang 
uban kinahanglan nga mobiyahe og layo. Ang uban adunay 
gagmayng mga anak o edaran nang mga sakop sa pamilya 
kinsa nagkinahanglan og pag- atiman. Pwede kitang magtina-
bangay aron mahimo ang pagserbisyo sa templo nga posible 
para sa tanan.

Si Leola Chandler mibati nga lisud ang pag- atiman sa 
iyang masakiton nga bana ug sa ilang upat ka anak. Mao nga 
mihukom siya nga mogahin og panahon matag Martes aron 
makatambong sa duol nga templo. Nahimo kining usa ka 
tinubdan sa inspirasyon ug gahum sa iyang kinabuhi.

Usa ka adlaw nakadungog siya nga pipila ka gulang na 
nga mga sister sa iyang ward gusto gayud nga makatambong 
sa templo, apan wala silay pamilete. Si Leola mitanyag nga 
ila siyang pasakyon. Sulod sa 40 ka tuig, panagsa ra siyang 
moadto sa templo nga mag- inusara.2

Napanalanginan si Leola, ug napanalanginan niya ang 
uban sa dihang iya silang pasakyon uban kaniya padulong 
sa templo.

Mga Ideya sa Pagtabang sa Uban aron 
Makaadto sa Templo

Unsaon nimo sa pagtabang sa uban aron makaadto kanu-
nay sa templo? Tingali makita nimo nga ang susamang mga 
ideya makatabang usab kanimo.

•  Magkuyog mo. Motanyag nga mopasakay o moplano 
og biyahe para sa usa ka tawo. Tingali makadasig kini 
og usa ka tawo aron motambong usab sa templo.

•  Paghangyo og mga sakop sa imong pamilya o ward 
aron tabangan ka nga makahimo sa mga ordinansa 
para sa imong mga katigulangan, ilabi na kon duna kay 
daghang ngalan sa pamilya nga andam na para sa mga 
ordinansa.

•  Itanyag ang pagbantay sa bata aron ang mga ginikanan 
makatambong sa templo. O planuhon ang pagpuli- puli 
og bantay sa mga bata. (Alang sa dugang nga mga ideya, 
basaha ang “Temple Night nga Gipasayon: 6 ka Sugyot 
aron sa Paghimong Sayon sa mga Pagbiyahe sa Templo” 
[sa digital lamang nga artikulo], Liahona, Ene. 2018.)

Pwede nimong i- scan kini nga QR code aron mabasa 
ang “Temple Night nga Gipasayon: 6 ka Sugyot aron sa 

Paghimong Sayon sa mga Pagbiyahe sa Templo.”
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Kon ang Templo Layo Kaayo
Si Chandradas “Roshan” ug si Sheron Antony nga taga 

Colombo, Sri Lanka, nakahukom nga masilyo sa templo. 
Ang ilang mga higala nga si Ann ug Anton Kumarasamy 
mahinamon kaayo alang sa ilaha. Apan nasayud sila nga 
ang pag- adto sa Templo sa Manila Philippines dili sayon o 
dili sab gamay og gasto.

Si Roshan ug Sheron nagtigum og kwarta ug misayo 
og palit og mga tiket aron makakuha og flight nga ilang 
makaya. Sa katapusan, miabut na ang adlaw. Apan, atol 
sa ilang pagtugpa sa Malaysia, ilang nasayran nga aron 
makapadayon sa Pilipinas, nagkinahanglan diay sila og 
visa o gikinahanglan nga mosakay og lahi nga eroplano. 
Dili posible ang pagkuha og visa, ug dili nila makaya 
ang pagpalit og mga tiket sa laing eroplano. Apan dili 
sila makaako sa paghunahuna nga mamauli sila nga wala 
masilyo.

Dili sigurado kon unsa pay buhaton, gitawagan ni 
Roshan si Anton. Si Anton ug Ann gusto gyud kaayong 
motabang. Usa sila sa pipila ka magtiayon sa Sri Lanka 
nga nasilyo sa templo, ug nasayud sila sa panalangin 
niini. Apan bag- ohay lang nilang nagamit ang ilang mga 
tinigum aron pagtabang og usa ka sakop sa pamilya nga 
nagkinahanglan, ug wala silay igong kwarta nga ikata-
bang ni Roshan ug Sheron para sa mga tiket alang sa 
bag- ong flight.

Sa Sri Lanka naandan na nga palitan sa pamanhunon 
ang pangasaw-unon og bulawang kwentas aron siya dunay 
kwarta kon inkaso mamatay ang iyang bana. Mihukom si 
Ann nga ibaligya ang iyang kwentas aron itabang sa pag-
palit og bag- ong mga tiket. Ang iyang dakung gasa naghi-
mong posible para ni Roshan ug ni Sheron nga makaabut 
sa ilang iskedyul sa Manila.

“Nasayud ako sa bili sa pagkasilyo sa templo,” miingon 
si Ann. “Nasayud ko nga si Sheron ug Roshan mahimo 
unya nga kalig- on sa branch. Dili ko gustong mawala 
kanila kini nga oportunidad.”3

Mga ideya sa Pagtabang Niadtong Kinsa dili 
Makabisita sa Templo

Posibling tawagon kamo nga mangalagad 
niadtong dili kanunay makaadto sa templo 
o dili gayud makaadto tungod sa gilay- on o 
sa gasto. Apan makakita ra gihapon ka og 
paagi sa pagtabang nila nga makadayeg sa 
mga panalangin sa templo.

•  Motudlo o dungan nga moapil 
sa usa ka klase nga pagpangan-
dam alang sa templo o sa klase 
sa family history.

•  Mohatag kanila og litrato sa tem-
plo nga ikasab- it sa ilang balay.

•  Kon nakaadto na ka sa templo, 
ipaambit ang imong mga pagbati 
mahitungod sa imong kasinatian 
ug sa imong pagpamatuod bahin sa mga 
ordinansa sa templo.

•  Tabangi sila nga makakat- on og daghan 
pa mahitungod sa mga pakigsaad nga ilang gihimo 
ug kon unsaon sa pagtuman niini. Ikonsiderar ang 
paggamit sa “Pagsabut sa Atong mga Pakigsaad 
ngadto sa Dios: Usa ka Kinatibuk- ang Pagpasabut sa 
Atong Pinaka Importante nga mga Pakigsaad,” naa sa 
Hulyo 2012 nga Liahona. ◼

LI
TR

AT
O

 S
A 

AT
U

BA
N

G
AN

 S
A 

TE
M

PL
O

 S
A 

LO
S 

AN
G

EL
ES

 C
AL

IF
O

RN
IA

 N
I J

ER
RY

 L
. G

AR
N

S;
 M

G
A 

LI
TR

AT
O

 S
A 

TE
M

PL
O

 S
A 

W
AS

H
IN

G
TO

N
 D

.C
., 

TE
M

PL
O

 S
A 

CO
N

CE
PC

IÓ
N

 C
H

IL
E,

 T
EM

PL
O

 S
A 

SA
N

 D
IE

G
O

 C
AL

IF
O

RN
IA

; S
A 

U
BO

S:
 T

EM
PL

O
 S

A 
M

ES
A 

AR
IZ

O
N

A

Pwede nimong i- scan kini nga QR code aron mabasa ang  
“Pagsabut sa Atong mga Pakigsaad ngadto sa Dios.”

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Russell M. Nelson, “Ang Mahimong Labing Dalaygon nga mga 

Santos sa Ulahing mga Adlaw,” Liahona, Nob. 2018, 114.
 2. Tan- awa sa LaRene Gaunt, “Finding Joy in Temple Service,” 

Ensign, Okt. 1994, 8.
 3. Nakuha ra nila Ann ug Anton og balik ang kwentas human sila 

ma-reimburse sa Church’s General Temple Patron Assistance Fund, nga 
naghatag ug usa ka higayon nga tabang pinansyal sa mga miyembro sa 
Simbahan nga sa laing paagi dili makakaya sa pag-adto sa templo.
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Ang Ginoo Nangulo sa Iyang Simbahan 
pinaagi sa mga Propeta ug 
mga Apostoles
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Ang Ginoo Nangulo sa Iyang Simbahan 
pinaagi sa mga Propeta ug 
mga Apostoles

Mubo nga pahinumdom sa Editor: Si Presidente Oaks mitudlo nga ang 
Manluluwas miorganisar sa Iyang Simbahan sa pagtabang sa mga anak sa Dios 
aron mahimong kwalipikado alang sa kahimayaan. Kini nga artikulo naghisgot 
kon sa unsang paagi ang Ginoo mituman niana nga katuyoan pinaagi sa mga 
propeta ug mga apostoles kinsa awtorisadong molihok sa Iyang ngalan.

Ang buhat sa Ginoo nagkinahanglan og usa ka organisasyon nga 
pangulohan sa Ginoo pinaagi sa mga lider nga Iyang pinili ug hata-
gan og awtoridad ug kinsa Iyang idumala sa pagpatuman sa Iyang 

mga katuyoan. Ang kasaysayan sa kasulatan nagpakita nga ang maong 
mga lider usa ka propeta o mga propeta ug mga apostoles. Mao kini 
ang sundanan atol sa mga katuigan sa nakigsaad nga Israel ug sa tunga- 
tungang kapanahunan sa gipahiuling Simbahan ni Jesukristo.
Gipangulohan sa Ginoo ang Iyang Katawhan pinaagi 
sa usa ka Organisasyon

Ang katuyoan sa Langitnong Amahan mao ang “pagpahinabo sa pagka- 
imortal ug sa kinabuhing dayon” sa Iyang mga anak nga lalaki ug babaye 
(Moises 1:39). Niini nga dispensasyon, Iya kining gibuhat pinaagi sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kansang 
katuyoan mao ang “pagtabang sa mga indibidwal ug pamilya nga mahi-
mong kwalipikado alang sa kahimayaan.” 1

“Ang talagsaon ug makaagning trio sa responsibilidad nga gipahimu-
tang diha sa Simbahan,” mitudlo si Presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008), mao “ang, una, pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo sa katawhan 
sa yuta; ikaduha, aron magamit kana nga ebanghelyo diha sa kinabuhi sa 
mga miyembro sa Simbahan; ug ikatulo, aron mapaabut pinaagi sa mga 
buhat para sa mga patay ang mga panalangin niini ngadto sa mga atua na 
sa pikas tabil.” 2

Sa atong panahon daw daghan ang gusto og espiritwalidad o relihiyon 
apan nagtuo nga makabaton sila niini bisan walay bisan unsa nga relihiyu-
song organisasyon. Kadtong nagtuo nga sila makahimo niini bisan walay 
pormal nga organisasyon mibaliwala sa eksaktong rekord sa kasaysayan sa 
unsay giestablisar ni Ginoong Jesukristo aron masiguro ang pagpadayon 
ug kaepektibo sa Iyang ebanghelyo ug mga pagtulun- an. Sigun sa gipa-
hinumdom kanato ni Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles sa usa ka nabantog nga pakigpulong sa kinatibuk- 
ang komperensya lima ka tuig ang milabay, “Diha sa tunga- tunga sa 
panahon, si Jesus miorganisar sa Iyang buhat sa ingon nga paagi nga ang 
ebanghelyo matukod og dungan sa daghang mga nasud ug sa nagkalain- 
laing katawhan.” 3 Kana nga organisasyon naglakip sa mga Apostoles ug 
ubang mga opisyal nga gihulagway diha sa Bag- ong Tugon.

Ngano nga ang usa ka organisasyon gikinahanglan man aron matuman 
ang mga katuyoan sa Ginoo? Bisan og ang atong Manluluwas nahigugma 
ug motabang kanato sa tinagsa- tagsa, sa pagtuman sa Iyang mga katuyoan 
alang sa tibuok pundok sa mga anak sa Dios—ilabi na sa Iyang katawhan 

Ni Presidente 
Dallin H. Oaks
Unang 
Magtatambag 
sa Unang 
Kapangulohan
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sa pakigsaad—molihok Siya pinaagi sa usa ka organisasyon 
nga pangulohan sa mga propeta ug mga apostoles.

Pinaagi lamang sa usa ka organisasyon nga ang tinagsa- 
tagsa ka miyembro nga gitawag ni Apostol Pablo og “ang 
lawas ni Kristo” (1 Mga Taga- Corinto 12:27) makadawat og 
mga oportunidad nga ilang gikinahanglan aron makab- ot 
ang espirituhanong paglambo nga maoy tuyo sa ilang pag-
kalalang. Ug ang organisasyon lamang nga adunay lain- laing 
mga talento ug managlahing paningkamot ang gikinahang-
lan aron matuman ang buhat sa Ginoo.

Ang mga butang nga matuman lamang pinaagi sa orga-
nisadong mga pundok sa magtutuo naglakip sa dagkong 
paningkamot sa pagtabang sa mga kabus, sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, ug sa pagtukod ug pag-
mentinar sa mga templo. Si Propeta Joseph Smith miingon 
nga ang katuyoan sa Dios sa pagpundok sa Iyang katawhan 
sa bisan unsa nga panahon mao ang “pagtukod ngadto sa 
Ginoo og usa ka balay diin Siya [maka]padayag . . . sa mga 
ordinansa sa Iyang balay ug himaya sa Iyang gingharian, ug 
sa pagtudlo sa katawhan sa paagi sa kaluwasan.” 4

Ang usa ka organisasyon gikinahanglan usab aron makab- 
ot ang sugo sa Ginoo sa “paghiusa; ug kon kamo dili magka-
hiusa kamo dili akò”(Doktrina ug mga Pakigsaad 38: 27). Si 
Presidente Henry B. Eyring, sa Unang Kapangulohan mitud-
lo nga dili nato makab- ot ang paghiusa—kana nga panaghiu-
sa—kon magtinagsa- tagsa. “Kita kinahanglan nga motinguha 
niini ug mopasarang niini uban sa lain. Mao nga dili ikati-
ngala,” siya nakabantay, “nga ang Dios miawhag kanato sa 
pagpundok aron Siya makapanalangin kanato.” 5

Ang indibidwal nga mga tumutuo kinahanglan usab nga 
makasinati og usa ka relihiyon pinaagi sa usa ka relihiyusong 
organisasyon tungod kay pinaagi lamang niini kita mabadlong 

Ang organisasyon sa Simbahan ni 
Jesukristo kinahanglang adunay 
mga lider nga Iyang pinili ug 
hinatagan sa gahum ug awtoridad 
sa pagpahayag sa Iyang kabubut- on 
ngadto sa katawhan. sa awtorisadong paagi o mapanton tungod sa sala ug kasay-

panan. Kana nga pagpanton mahinungdanon alang sa atong 
espirituhanong paglambo (tan- awa sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 136: 31; 101: 4–5; tan- awa usab sa Mosiah 23:21–22).

Si Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) mihatag og laing 
rason sa pag- organisar og relihiyoso o espirituhanong mga 
tawo: “tungod kay ang sulagma, tinagsatagsang kamaayo 
dili paigo nga ikabatok sa dautan.” 6

Ang Gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo Gidumala 
sa mga Propeta ug mga Apostoles

Ang organisasyon sa Simbahan ni Jesukristo kinahanglang 
adunay mga lider nga Iyang pinili ug hinatagan sa gahum 
ug awtoridad sa pagpahayag sa Iyang kabubut- on ngadto 
sa katawhan.

“Kamo wala magpili kanako,” ang Manluluwas mitudlo, 
“apan ako mipili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo, nga kamo 
moadto ug modala og bunga” ( Juan 15:16). Tin- aw diha sa 
Biblia kon si kinsa ang mopili og mga propeta ug mga apos-
toles. Diha sa Daang Tugon maklaro kini diha sa mga tawag 
ni Moises ug ni Samuel, ug diha sa Bag- ong Tugon makita 
kini sa mga pagtawag sa Napulog duha Ka mga Apostoles ug 
ni Apostol Pablo (tan- awa sa Exodo 3; 1 Samuel 3; Marcos 3; 
Mga Buhat 9). Kini nga mga lider wala mobulontaryo, ug 
dili pinili sa mga tumutuo.

Sa Biblia makita usab nga ang mga relihiyusong mga lider 
siguradong adunay awtoridad sa pagkapari [priesthood] sa 
Dios, nga gitugyan pinaagi sa usa ka naggunit na niana nga 
awtoridad. Ang mga paghulagway sa Biblia sa mga tawag 
ug paghatag og awtoridad kang Aaron, sa mga sakop sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Seventy naghulag-
way niini nga baruganan (tan- awa sa Exodo 28: 1–4; Marcos 
3:14–15; Lucas 10:1, 17). Ang awtoridad sa pagkapari wala 
maggikan sa pagbasa sa mga kasulatan o gikan sa usa ka  
tinguha nga moserbisyo. Ug ang pag- orden nga magtugyan  SI
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sa awtoridad sa pagkapari maggikan sa mga pangulo sa  
Simbahan, ug kini ipahibalo sa publiko (tan- awa sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 42: 11).

Diha sa Daang Tugon, ang mga espirituhanong mga lider 
mao ang mga propeta. Gihulagway sila pinaagi sa tulo ka 
managlahing tahas. Ang uban mga tawong balaan nga mohi-
mo og propetikanhong buluhaton alang sa ilang mga kaliwa-
tan, sama ni Abraham. Ang uban mga lider nga migamit og 
politikal ingon man sa gahum sa pagkapari, sama ni Moises ug 
ni Josue. Kasagaran nagpahigayon sa ilang propetikanhong 
tahas nga dili magsalig sa patriyarkal o politikanhong kahim-
tang, sama ni Samuel ug ni Isaias. Ang Basahon ni Mormon 
nabutyag sa samang tulo ka posisyon sa mga propeta, sama ni 
Lehi (patriyarka), Haring Benjamin (politikal nga lider) ug ni 
Alma nga Batan- on (human siya mibiya sa iyang posisyon isip 
labaw nga maghuhukom) (tan- awa sa 1 Nephi 1–2; Mosiah 
1–6; Alma 4–5). Hinoon, tin- aw nga ang tanang propeta nga 
nag- una ni Jesukristo nanawagan sa katawhan sa paghinulsol, 
ug, labaw sa tanan, nanagna sila sa pag- anhi sa Mesiyas.7

Ang katungdanan sa Apostol sa una nahibaloan diha sa 
Bag- ong Tugon, dihang ang Manluluwas mitawag sa mga 
Apostoles giorganisar Niya ang Iyang pagpangalagad sa pag-
sangyaw, pagpamunyag, ug pagpang- ayo. Si Apostol Pablo 
misulat nga ang Simbahan ni Jesukristo “gitukod ibabaw sa 
patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, 
nga niini si Jesukristo mao ang ulohang bato sa pamag- 
ang” (Mga Taga- Efeso 2:20). Si Jesus mitawag usab og mga 
Seventy ug mipadala kanila sa pagpangalagad (tan- awa sa 
Lucas 10:1, 17), ug Iyang gitugot ang pagtawag og uban pang 
mga opisyal, sama sa mga pastor ug mga magtutudlo (tan- 
awa sa Mga Taga- Efeso 4:11).

Ang mahinungdanong buluhaton sa mga Apostol sa 
Simbahan nga giestablisar ni Jesus mao ang paghupot sa 
mga yawe sa pagkapari. Sa dihang gisaaran sa Manluluwas 
si Apostol Pedro “sa mga yawe sa gingharian sa langit”, 

gihulagway Niya kini isip gahum nga “bisan unsay imong 
pagabugkuson dinhi sa yuta pagabugkuson didto sa langit” 
(Mateo 16:19). Sa laing pagkasulti, ang mga yawe nagsiguro 
sa langitnong epekto sa awtorisadong mga buhat sa awto-
risadong pagkapari dinhi sa yuta. Ang mga apostoles nga 
naghupot sa mga yawe sa pagkapari adunay katungod ug 
responsibilidad sa pagdumala ug pagpangulo sa mga kaliho-
kan sa pagkapari sa Dios ug sa Simbahan ni Jesukristo dinhi 
sa yuta.8 Naglakip kini sa pagpahigayon ug pagdumala sa 
importanting mga ordinansa sa ebanghelyo.

Isip kabahin sa ilang mga responsibilidad, ang mga pro-
peta ug mga apostoles adunay mapanagnaong katungdanan 
ug gasa sa pagtudlo sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug 
sa pagpamatuod isip “espesyal nga mga saksi sa ngalan ni 
Kristo sa tibuok kalibutan” (Doktrina ug mga Pakigsaad 
107: 23). Sila ang moila sa kamatuoran ug kasaypanan ug 
awtorisadong moingon nga, “Sa ingon niana miingon ang 
Ginoo.” Si Presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), Unang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, namahayag nga 
ang mga Apostoles “adunay katungod, gahum ug awtoridad 
sa pagpahayag sa hunahuna ug kabubut- on sa Dios ngadto 
sa iyang katawhan, ubos sa tanang gahum ug awtoridad sa 
Presidente sa Simbahan.” 9

Isip mga sulugoon sa Amahan ug sa Anak, ang mga apos-
toles ug mga propeta motudlo ug motambag sigun sa sugo sa 
Espiritu Santo, nga walay laing tinguha kon dili ang pagsulti 
unsay tinuod ug sa pag- awhag sa tanan sa pagsubay sa dalan 
ngadto sa mga panalangin sa Dios, lakip sa Iyang katapusang 
destinasyon alang sa Iyang tanan nga anak: mahangturong 
kinabuhi, “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga 
gasa sa Dios” (Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7). Ang ilang 
mga tingog kasaligan.

Si Presidente M. Russell Ballard, Akting nga Presidente 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon: 
“Sa Kalibutan karon, diin 24 ka oras sa usa ka adlaw ang mga SI
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komentarista sa telebisyon ug sa radyo mobuga og nagkasumpaking mga opinyon, 
diin ang mga ahente nakigkompetensya alang sa tanan gikan sa imong kwarta para sa 
imong pagpili, adunay usa ka klaro, dili hugaw, walay pagdapig nga tingog nga inyo 
kanunayng kasandigan. Ug mao kana ang tingog sa buhing propeta ug mga apostoles. 
Ang ilang bugtong nga motibo mao ang “walay katapusang kaayohan sa inyong mga 
kalag’ (2 Ne. 2:30).” 10

Ang pag- akses sa mga pagtulun- an sa mga apostoles ug mga propeta usa ka pana-
langin ug usa ka talagsaong responsibilidad. Ang panalangin maoy usa ka inandam 
nga pag- akses sa unsay gusto sa Ginoo nga atong madungog. Ang responsibilidad 
mao nga kini nga akses sa mga pagtulun- an sa Ginoo maghimo natong may tuluba-
gon sa pagpaminaw ug pagpatalinghug niana nga mga pagtulun- an. Subo lang, kay 
ang ubang tumutuo pakyas niini nga responsibilidad. Dili ikatingala, daghan dinhi 
sa kalibutan mosalikway sa kamatuoran nga ang Dios mihatag diha sa mga apostoles 
ug mga propeta sa awtoridad ug inspirasyon aron sa pagpamulong sa Iyang ngalan. 
Gani daghan ang mosalikway sa mga propeta ug mga apostoles tungod kay gilimod 
nila ang pagkaadunay Dios o sa pagkaadunay hingpit nga pagkaensakto ug sayop.

Maayo na lang, daghan ang mopili nga motuo ug mosunod sa mga pagtulun- an sa 
mga propeta. Madawat nila ang gisaad nga mga panalangin. Si Presidente Russell M. 
Nelson mitudlo niini: “Ang dugay nang naestablisar sa Dios nga sundanan sa pagtud-
lo sa Iyang mga anak pinaagi sa mga propeta nagsiguro kanato nga Siya mopanala-
ngin niadtong nanginahanglan og propetikanhong tambag.” 11

Ang mga Propeta ug mga Apostoles Molihok 
pinaagi sa mga Konseho

Ang Ginoo ang nangulo sa Iyang Simbahan pinaagi 
sa mga propeta (plural) ug mga apostoles (plural), 
samtang sila naglihok pinaagi sa mga konseho. Anaay 
daghan nga mga paghulagway niini.

Ang Ginoo motawag og usa ka propeta aron 
masugdan ang bag- ong dispensasyon. Dayon, kon 
kana nga bag- ong pagpahiuli molambo ug mohing-
kod, ang mga doktrina ug mga polisiya alang sa 
grupo ipadayag ug itudlo pinaagi sa usa ka organi-
sasyon nga pangulohan sa mga apostoles ug mga 
propeta. Sa ingon niana, samtang ang gipahiuli nga 
Simbahan mitubo ug mihingkod niining katapusang 

dispensasyon, ang Ginoo mipadayag nga ang pinakaimportante nga buhat ug 
labing lisud nga mga sitwasyon kinahanglan hukman pinaagi sa usa ka konse-
ho sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog Duha ka mga Apostoles (tan- awa sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 107:78–79). Diha, ang matag desisyon “kinahanglan 
gayud nga pinaagi sa nagkauyon nga tingog sa mao gihapon” (Doktrina ug mga 
Pakigsaad 107: 27). Kon dili, sila dili “angay sa sama nga mga panalangin sa mga 
hukom sa usa ka korum sa tulo ka mga presidente sama sa karaan” (Doktrina ug 
mga Pakigsaad 107:29).

Kining tanan nagpakita sa direksyon sa Ginoo nga ang Iyang Simbahan kinahang-
lan idumala sa mga konseho sa mga apostoles ug mga propeta. Kini mopanalipod ug 
mopasiugda og panaghiusa nga gikinahanglan sa Simbahan sa Ginoo.

Adunay usa ka klaro, lunsay 
walay pagdapig nga tingog 
nga kanunay kamong 
makasiguro. Ug mao kana 
ang tingog sa buhing 
propeta ug mga apostoles.
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“Ang Ginoo sa pagsugod niini nga buhat mipadayag nga kinahang-
lang adunay tulo ka mga high priest nga mangulo sa Halangdon nga 
Pagkapari sa iyang Simbahan ug sa tibuok Simbahan,” Si Presidente 
Joseph F. Smith (1838–1918) mitudlo sa kinatibuk- ang komperensya 
diin siya gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan.12 Gipamatud- an niya 
ang kaimportante sa tulo ka halangdong mga pari [high priest] sa kapa-
ngulohan pinaagi sa pagpamahayag nga “sayop nga usa ra ka tawo ang 
mogamit sa tanang awtoridad ug gahum sa kapangulohan sa Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.” 13 Siya midugang, 
“Dili gayud tuyo sa Ginoo nga usa ka tawo ang aduna sa tanan nga 
gahum, ug tungod niana iyang gibutang diha sa iyang Simbahan ang, 
mga presidente, mga apostoles, high priest, mga seventy, [ubp.].” 14

Ang pakisayran [reference] ngadto sa plural, mga propeta ug mga 
apostoles, mao usab ang mahinungdanon niining pamilyar nga mga 
pagtulun- an ni Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972): “adunay 
usa ka butang nga kinahanglang klaro kaayo sa atong mga hunahuna. 
Ang Presidente sa Simbahan, ang Unang Kapangulohan, ang hini-
usang tingog sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha dili 
gayud mopahisalaag sa mga Santos o motambag sa mga tawo nga 
sukwahi sa hunahuna ug kabubut- on sa Ginoo.” 15

Aron mahimong opisyal nga doktrina sa Simbahan ni Jesukristo, 
ang tinagsa nga mga pagtulun- an sa mga apostoles ug bisan sa mga 
propeta kinahanglan nga pahimatud- an pinaagi sa proseso sa pag- 
aprubar gikan sa ubang mga apostoles ug mga propeta. Gihulagway 
kini sa Biblia diha sa pag- aprubar nga aksyon sa mga apostoles dihang 
si Pedro mitaho sa iyang pagpadayag nga isangyaw ang ebanghelyo 
ngadto sa mga hentil (tan- awa sa Mga Buhat 11:1, 18). Sa samang 
paagi, dihang ang panaglalis sa mga panginahanglan sa sirkunsisyon 
gidala ngadto sa mga Apostoles, gipahinumduman sila ni Pedro sa 
kamahinungdanon sa pagpadayag nga iyang nadawat, ug ang konseho 
dayon miaprubar ug mihusay sa panaglalis pinaagi sa pagmatuod nga 
sulat ngadto sa Simbahan (tan- awa sa Mga Buhat 15).

Sa samang paagi, dinhi sa gipahiuli nga Simbahan, ang doktrina 
dili ikonsiderar nga opisyal hangtud nga madawat kini sa mga miyem-
bro sa Simbahan pinaagi sa balaod nga inuyunan sa kadaghanan (tan- 
awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 26:2, 28:13). Kana nga baruganan 
gipadayag niadtong 1830 ug gigamit sukad nianang panahona.16 Kini 
nga buhat, nga wala sunda sa mga simbahan nga diha na sa panahon 
nga atong gitawag og Apostasiya, nanalipod sa kamatuoran sa ebang-
helyo gikan sa pag- usab o impluwensya sa pribadong mga ideya o mga 
tinagsa- tagsang mga opinyon.

Sa katapusan, ang panagkahiusa sa doktrina nga gikinahanglan tali 
sa managlahing mga lider gipreserbar pinaagi sa dugay na nga mga 
pangutana nga gitumong ngadto sa tinagsa- tagsang mga Apostoles 
o sa ubang mga awtoridad mahitungod sa doktrina o polisiya nga 
dili klaro ang pagkapasabut diha sa mga kasulatan o sa mga hand-
book, nagkinahanglan nga iagi sa Unang Kapangulohan (tan- awa 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 124: 126).17

Mga Propeta ug mga Apostoles mga Saksi 
ni Jesukristo

Atol sa iyang pangalagad, si Propeta Joseph 
Smith mitudlo niini: “Ingon sa pagdumala sa Dios 
ni Abraham, Isaac ug Jacob isip mga pamilya, ug 
ang mga anak sa Israel isip usa ka nasud, ingon man 
usab kita, isip usa ka Simbahan, kinahanglan gayud 
nga ubos sa Iyang paggiya kon kita gipalambo, 
gipatunhay ug gipaluyohan.” 18

Kini nga artikulo naghulagway kon sa unsang 
paagi gihimo sa Ginoo ang Iyang buhat latas sa 
kapanahunan ug sa unsang paagi kini nga sunda-
nan ug mga pamaagi nagpadayon sa atong pana-
hon. Sigun sa gitudlo ni Apostol Pedro, “tanan 
nga propeta” mihatag og “pagsaksi” kang Kristo 
(Mga Buhat 10:43). Sa atong panahon, ang Ginoo 
padayon nga mihimo sa Iyang buhat pinaagi sa 
mga propeta ug mga apostoles kinsa awtorisadong 
molihok sa Iyang ngalan sa paghimo sa Iyang buhat 
sa pagpahinabo sa kinabuhing dayon sa tawo. ◼
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Kini nga mga 
painting gikan 
sa babayeng 
mga artist 
nga Santos sa 
ulahing mga 
adlaw nag-
hulagway sa 
impluwensya 
ug daghang 
mga tahas sa 
kababayen- an.
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Mubo nga pahinumdom sa editor: Kon tan- awon nato nganong nagkinahanglan kita sa 
Simbahan, si Sister Bingham mipasabut sa unsang paagi ang pagkahisakop sa usa ka orga-
nisasyon sama sa Relief Society nagtabang kanato nga makab- ot ang atong balaang potensyal 
pinaagi sa mga oportunidad sa dungan nga pag- apil sa buhat sa Ginoo sa kaluwasan.

Ang akong sugilanon daw ordinaryo. Sa nagtubo ko, ganahan kong magkat- on, 
apan wala gyud ko manghawod sa bisan asa sa akong klase. Dili ko makapang-
hambog sa bisan unsang mga kahanas. Makatukar ko og piano apan igo lang 

gani maglisud sa usa ka himno. Ganahan ko nga mobisita sa mga art museum, apan 
ang artistik nakong mga talento kutob ra sa basta lang makaporma og drowing diha sa 
akong mga notebook. Makatahi ko og ikasul- ob nga saya, apan ang pagtahi og amer-
kana lapas na sa akong abilidad.

Bisan og napanalanginan ko og maayong panglawas ug ganahang magdagan- dagan 
sa parke o maglangoy- langoy sa linaw, wala ko moapil og sport sa eskwelahan sa bisan 
unsa nga lebel. Wala gayud ako madapit ngadto sa prom, ug dili ko presidente sa bisan 
unsa. Wala gayud ako masakop sa popular nga pundok, ug usa ka madanihon kaayong 
higala kausa miusisa sa akong hitsura ug miingon, “Ah, dili gyud ka mogwapa, apan 
pwede kang mahimo nga madanihon.” Sa laing pagkasulti, kasarangan lang ko.

Pipila kaninyo posibling makasabut niini nga matang sa kasinatian, mobati nga 
kamo kasarangan ra usab—tingali labaw og gamay sa kasarangan. Kon tawo ikaw—
ilabi na, babaye—tingali nakasinati ka og ingon niana nga mga panahon sa pagduha- 
duha sa kaugalingon ug pagkadiskorahe nganong tanan nga gusto nimong maikaw 
wala man kanimo.

Apan, bisan sa akong pagka- ordinaryo, nakita sa Langitnong Amahan ang akong 
bili ug nakatabang nga makasugod ako sa pagpalambo og mga gasa ug grasya 
nga Iyang nahibaloan nga makatabang aron akong makab- ot ang tanan nga Iyang 

Ni Jean B. Bingham
Kinatibuk- ang 
Presidente sa 
Relief SocietyDili Ordinaryong 

mga Anak nga 
Babaye sa Dios
Ang pagtabang pinaagi sa gagmay ug yano nga paagi 
makapanalangin sa atong mga pamilya ug sa uban sa 
dili ordinaryong mga paagi.
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gidesinyo nga akong maabut. Hibaloi nga ang imong Langitnong Amahan 
mohatag sa tanan nga imong gikinahanglan aron mahimong dili ordinaryo 
isip anak sa Dios. Tanan kita mamahimong dalaygon tungod sa atong lahi 
nga hut- ong sa mga talento ug mga abilidad.

Dili sama dinhi sa kalibutan, sa Iyang gingharian walay plataporma sa 
mga mananaog nga ang luna para lamang sa usa o duha. Ang matag anak 
Niya nga babaye gitudloan ug giandam ug ginasahan og talagsaong mga 
potensyal didto pa sa premortal nga kinabuhi aron mahimong usa ka ray-
na sa celestial nga gingharian.

Ang Imong Potensyal sa Pagkahalangdon
Unsay gusto nimong matuman sa imong kinabuhi? Unsay imong mga 

tumong ug mga pangandoy? Kon ang imong taas og tagal nga tumong 
[long term goal] mao ang pagsulod sa celestial nga gingharian aron maka-
puyo sa kahangturan uban sa atong Langitnong mga Ginikanan ug sa 
pinangga nga mga sakop sa pamilya, kana nga nag- inusarang tumong 
modala kanimo lapas sa imong gihunahuna nga posible (tan- awa sa 
1 Mga Taga- Corinto 2:9).

Ikaw adunay dili katuohang potensyal alang sa pagkamaayo kay ikaw 
anak man sa Langitnong mga Ginikanan. Ang timailhan sa imong natural 
nga potensyal nga mahimong halangdon maoy yanong kamatuoran nga 
ikaw natawo dinhi sa yuta tungod kay ikaw nakahimo og mga pagpili 
didto sa premortal nga kalibutan aron dawaton ang plano sa Langitnong 
Amahan sa kaluwasan ug mosunod sa ehemplo sa Iyang Anak, si 
Jesukristo. Ug kay si Jesukristo andam nga modala nganha Kaniya sa mga 
sala ug mga kahuyang—o mga kakulangan—sa matag usa kanato (tan- awa 
sa Alma 7:11–13) ug mituman niana nga sagradong buluhaton pinaagi sa 
Iyang walay kinutuban nga Pag- ula, makabaton kita sa tanang kasiguroan 
nga atong maabut ang tanan nga gidesinyo para kanato sa balaang paagi. 
Samtang mohimo kita ug motuman sa sagradong mga pakigsaad, atong 
gipakita ang atong tinguha aron matuman kana nga balaanong potensyal. 
Nasayud kita nga dili nato kini mahimo sa atong kaugalingon, apan pina-
agi sa gugma sa Langitnong Amahan ug sa grasya sa Manluluwas, atong 
matuman ang tanan nga gikinahanglan alang sa kahimayaan.

Kana nga panghunahuna nakalig- on nako dihang gitawag ako nga 
mahimong Kinatibuk- ang Presidente sa Relief Society. Nasayud nga wala 
kanako ang tanang kaalam ug abilidad sa pagtuman unsay gikinahanglan, 
bisan pa nahupay ako ug nalig- on gikan sa kahibalo nga ang Dios “aduna 
sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta” (Mosiah 
4:9) ug nga kon kita maningkamot, mobuhat sa atong labing maayo, bisan 
dili man hingpit, ang Ginoo “anaa sa [atong] tuo nga kamot ug sa [atong] 
wala, . . . ug ang [Iyang] mga anghel anaa libut [kanato], nga modala 
[kanato]” (Doktrina ug mga Pakigsaad 84: 88). Ang tanan nga Iyang giki-
nahanglan mao ang “kasingkasing ug andam nga hunahuna” (Doktrina 
ug mga Pakigsaad 64: 34). Kon magmasulundon kita sa Iyang mga sugo, 
malig- on kita aron matuman ang tanan nga gikinahanglan niini nga kina-
buhi ingon man usab alang sa pagsulod ngadto sa Iyang gingharian sa 
kinabuhi human dinhi. Ang pagpili nga mahimong disipulo ni Jesukristo 
naghatag kanato og oportunidad aron magamit ang labaw kay sa gidahom 
nga impluwensya diha sa naglibut kanato. AS
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Bisan asa kita nagpuyo, unsa man ang atong 
pamilya, gidaghanon sa atong kwarta sa ban-
ko, o kadugayon sa atong pagkamiyembro sa 
Simbahan, tanan kita mahimong dako kaayong 
impluwensya alang sa kayohan. Ang pagpani-
muyo inubanan sa integridad diha sa balay ug sa 
komunidad, paggamit og malumo ug mabinati-
ong mga pulong ngadto sa ingon og may pag-
kagahi nga anak o lisud sabton nga katrabaho, 
pagpakita sa imong mga sumbanan pinaagi sa 
tarung nga sininaan, ug paggawas sa komportab-
ling kahimtang aron makig- ilaila niadtong nag-
puyo sa imong palibut, mga pipila lamang kana 
sa yanong mga buhat nga atong mahimo nga 
makaimpluwensya sa uban aron molambo usab 
ngadto sa mas taas nga sumbanan sa kinabuhi.

Kadtong pamilyar sa kasaysayan sa pamuy- 
anan mahitungod sa mga utlanang dapit sa tibu-
ok kalibutan, nasayud nga ang daghang lungsod 
nagsugod sa walay klarong panagkapundok sa 
dili hapsayng mga lalaki kinsa miadto para mag-
negosyo ug mangita sa ilang mga swerte. Wala 
kini hangtud nga nagkadaghan ang mga babaye 
ug miinsister sa pagtukod og mga simbahan ug 
mga eskwelahan ug usa ka hapsay nga palibut 
diin ang tinuod nga pag- uswag nahimo sa unsay 
gitawag og sibilisadong pagpakabuhi.

“Sukad pa kaniadto, ang mga katiling-
ban nagsalig sa moral nga impluwensya sa 
kababayen- an,” matud pa ni Elder D. Todd 
Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles. “Samtang dili lang sa positibong 
impluwensya diha sa buluhaton sa katilingban, 
ang moral nga pundasyon nga gihatag sa mga 
babaye naprubahan nga nakahatag og talagsa-
ong kaayohan alang sa tanan. Tingali, kay anaa 
kini kanunay, kini nga kontribusyon sa mga 
babaye dili kaayo kanunayng mapasalamatan. . . . 
Natawo ang mga babaye dinhi sa kalibutan dala 
ang piho nga hiyas, balaanong gasa nga naghimo 
nilang hanas sa pagsilsil niana nga mga kalidad 
sama sa pagtuo, kaisug, pagbati, ug pagpatahum 
sa mga relasyon ug kultura.” 1

Ang mga babaye gihatagan og mga gasa nga 
magtugot kanila nga makakita sa mga detalye 
ingon man usab sa dako nga hulagway, kanunay 
sa samang higayon. Diskobriha kana nga mga 
gasa ug gamita kini, minahal kong mga sister!

Nahinumdom ko ni Presidente James E. Faust 
(1920–2007) nga nagsulti kanato sa iyang maayo 

Ang Ginoo nahimuot sa imong 
mga paningkamot kon ikaw 
nakatutok sa pagserbisyo sa 
mga anak sa Dios.
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kaayo ug mapainubsanong tingog: “Kamong mga sister wala masayud 
sa gidak- on sa inyong impluwensya. Kamong mga sister palamboa ang 
inyong kamaloloy- on. . . . Ang matag babaye nagdala sa iyang kaugalingon 
nga pinalahi, talagsaong mga kalig- on sa pamilya ug sa Simbahan.” 2

Unsay Ipasabut sa Relief Society diha Nimo?
Isip mga babayeng hamtong nga miyembro sa Ang Simbahan ni 

Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ikaw ug ako nahisakop 
sa usa sa pinakakaraan ug kinadak- ang mga organisasyon sa kababayen- 
an dinhi sa kalibutan. Uban sa kapin sa 7.1 ka milyon nga mga sis-
ter sa tibuok kalibutan, aduna kitay usa ka bugkos nga mahimong 
magmahangturon.

Ang Relief Society mas labaw pa kay sa usa ka klase sa Dominggo. Sama 
sa gitudlo ni Presidente Faust, balaanong gi- establisar kini nga panag- 
igsoonay sa mga sister. Dapit kini sa pagkat- on. Organisasyon kini kansang 
pangunang batakan mao ang pag- atiman sa uban sigun sa gipahayag sa 
atong motto, “Ang Gugma nga Putli Dili Gayud Mopakyas.”

“Ang pagkamiyembro sa Relief Society . . . naghatag og usa ka balay nga 
layo sa [atong] langitnong panimalay, diin [kita] mohimo sa pakigdait sa 
uban nga nakigbahin sa kaparehas [nato] og mga gituohan ug mga mithi.” 3

Adunay mga sagabal ug mga hagit sa dalan. Kon kamo adunay dili 
ka ayo komportabling kasinatian diha sa Relief Society, hinumdumi nga 
tanan kita nagkat- on. Kini ang luwas nga dapit para sa mga sister nga 
makapadala sa ilang mga pangutana ug ngadto sa mga nagpangita og 

kailhanan ug katuyoan. Dapit kini nga maka-
tabang kanato sa tinagsa nga pagpamuklad ug 
dinungan nga paglambo.

Kon pamilyar ka sa gi- update nga pamahayag 
sa katuyoan sa Relief Society, imong mahibaloan 
nga ang “Relief Society motabang aron maan-
dam ang kababayen- an alang sa mga panalangin 
sa kinabuhing dayon samtang magpalambo 
sila og pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo ug sa Iyang Pag- ula; [samtang sila] 
molig- on sa mga indibidwal, mga pamilya ug 
panimalay pinaagi sa mga ordinansa ug mga 
pakigsaad; ug [sila] magtambayayong sa pagta-
bang sa mga nanginahanglan.” 4

Mao nga, numero uno, maningkamot kita 
aron matuman ang atong balaanong potensyal. 
Sa paghimo niana, kita “magtinabangay” sa 
paghigugma, “sa paghimo sa uban nga malipa-
yon [sa ngalan sa Manluluwas].” 5 Moapil kita sa 
buhat sa kaluwasan, nga naglakip sa miyembro- 
misyonaryo nga buhat, retensyon sa kinabig, 
pagpaaktibo sa dili kaayo aktibong miyembro, 
buhat sa templo ug sa family history ug sa pag-
tudlo sa ebanghelyo6—tanang butang nga inyoha 
nang gipangbuhat.

Asa Kita Magsugod?
Asa ug unsaon nato sa paghimo kini nga 

buluhaton? Kon atong iagbay ang atong bukton 
sa maulawon nga sister sa simbahan, kon mota-
bang kita sa usa ka nakigbisog nga batan- ong 
babaye, kon maningkamot kita sa pagpakaon 
ug pagsinina ug pagtudlo sa mga bata matag 
adlaw, kon atong ipakigbahin ang nakapalipay 
kanato mahitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo 
ngadto sa atong silingan, kon kita motambong 
sa templo sa usa ka dili kombenyenting oras, kon 
maningkamot kita sa pagpalambo sa atong mga 
talento sa tumong nga mahimong instrumento sa 
Ginoo—kining tanan nga buhat ug daghan pang 
buhat nga yano apan makahuluganong pagser-
bisyo, usa ka bahin sa buhat sa kaluwasan. Kana 
ang atong misyon, ug sa tinuod halapad gayud 
kini,7 apan kini posibling mahimo kon kita mobu-
hat og butang—ug kon ipadayon kini!

Sama sa giingon ni Emma Smith, unang 
Kinatibuk- ang Presidente sa Relief Society, 1842, 
“Atong buhaton ang talagsaon nga butang.” 8

Sama pananglit, usa ka busy nga batan- ong 
inahan sa Arizona, USA, naghunahuna unsay PA
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iyang mahimo sa pagtabang sa usa ka refugee nga pamilya nga bag- ong 
miabut sa iyang komunidad. Wala madugay nahibaloan niyang pwede 
ra diay siyang mohatag og pipila ka butang para sa wala pay sulod nila 
nga apartment. Dihang siya ug ang iyang mga anak mibisita sa pamilya 
sa pagdala sa mga butang, namatikdan niya nga ang inahan walay pita-
ka nga kasudlan sa iyang mga personal nga mga butang. Nasayud siya 
nga siya ug daghan sa iyang mga higala dunay ekstra nga mga pitaka, 
mao nga nag- post siya sa sosyal media. Kadtong yano nga sinugdanan 
mibuklad sa pagkahimong bodega nga napuno sa mga butang nga giki-
nahanglan sa bag- o lang nangabut nga mga pamilya ug nakatabang sa 
pagmugna og matam- is nga bugkos tali niining kababayen- an sa manag-
lahing relihiyon.

Si Sister Eliza R. Snow, ang ikaduhang Kinatibuk- ang Presidente sa 
Relief Society, mipamatuod bahin sa mga panalangin sa Relief Society: 
“Kon adunay anak nga mga babaye ug mga inahan sa Israel nga mobati 
nga gamay ra [limitado] ang kasamtangan nilang kalibutan, karon ilang 
makita ang igo nga gidak- on sa matag gahum ug kapabilidad sa paghi-
mo og maayo nga mao gayud ang gituga kanila.” 9

Busa, unsa man ang dili ordinaryong butang ang pilion nimong buha-
ton? Pagpili og butang sumala sa anaa nimong oras ug mga kapanguha-
an. “Ayaw pagdagan og labaw ka tulin ug pagbuhat og labaw ka daghan 
kay sa imong kusog ug lihok nga gihatag nganha kanimo . . .; apan 
pagmakugihon” (Doktrina ug mga Pakigsaad 10:4). Bisan og ang imong 
buhat sa kaluwasan kasagaran anaa ra sa panimalay niining panahona sa 
kinabuhi o ang imong impluwensya midangat man sa tibuok kalibutan 
o sa tunga- tunga, ang Ginoo mahimuot sa imong mga paningkamot 
kon ikaw nakatutok sa pagserbisyo sa mga anak sa Dios ug sa mahang-
turon nga tumong mahitungod sa pagbalik ngadto Kaniya isip bag- o ug 
gipalambo nga bersyon sa imong espiritwal nga kaugalingon. Sigun sa 
pag- summarize niini ni Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum sa Napulog 
Duha Ka mga Apostoles, “Ang kahimayaan mao ang atong tumong; ang 
pagkadisipulo mao ang atong panaw.” 10

Samtang magpadayon kita sa unahan niini nga panaw sa pagkadi-
sipulo, unta ang matag usa motino nga motabang sa gagmay ug yano 
nga mga paagi nga makapanalangin sa atong mga pamilya ug sa uban 
sa talagsaong paagi. Unta atong ibahandi ang atong mga relasyon dinhi 
niining balaanong gidesinyo nga organisasyon ug makaila ug mosunod 
ni Jesukristo, kansang mga pagtulun- an ug ehemplo mogiya nato balik 
ngadto sa atong Langitnong Amahan. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong nga gihatag sa BYU Women’s Conference pagka Mayo 5, 2017.
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Adunay dag-
hang yano nga 
mga buhat nga 
atong mahimo 
nga moim-
pluwensya sa 
uban aron 
makab- ot ang 
mas taas nga 
sumbanan.
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Ni Sharon Eubank
Unang Magtatambag 
sa Kinatibuk- ang 
Kapangulohan sa 
Relief Society

UG ANG GINOO 
MITAWAG SA 
IYANG MGA 
KATAWHAN OG ZION

Mubo nga sulat gikan sa editor: Isip sakop sa Kinatibuk- ang Kapangulohan sa Relief 
Society ug Presidente sa Latter-day Saint Charities, si Sister Eubank nagpaambit dinhi 
sa iyang lahi nga panglantaw kon sa unsang paagi ang tumong ug organisasyon sa 
Simbahan makatabang nato aron magtinabangay sa pagwagtang sa kakabus sa atong 
mga komunidad ug diha sa atong mga kasingkasing.

Kon ang mga tawo mobisita sa Church Humanitarian Center sa 
Siyudad sa Salt Lake, kanunay nako silang hangyoon sa pagbasa og 
kusog sa pamahayag ni Joseph Smith nga gibitay diha sa lobby: “Ang 

[usa ka miyembro sa Simbahan] magpakaon sa gigutom, mosinina sa hubo, 
mosangkap sa biyuda, mopahid sa luha sa ilo [walay ginikanan], mohupay 
sa masakiton, maanaa [man] dinhi sa simbahan, o bisan asa, o bisan sa walay 
simbahan, bisan asa siya makakaplag kanila.” 1

Ang pamahayag gihimo dihang ang Simbahan napuno sa utang, ang mga 
lider mipahimutang sa mga kinabig ngadto sa bag- ong nasud, ug ang Templo 
sa Nauvoo gitukod pa. Sa unsang paagi kaha nakonsiderar ni Propeta Joseph 
Smith ang pagsangkap sa mga kabus dinhi niini nga Simbahan, unsaon na 
lang ang uban? Apan bisan kadtong anaa sa pait kaayong mga kahimtang, 
nakasabut si Joseph nga ang pag- amuma niadtong nanginahanglan mao 
gayud kanunay ang tutukan sa katawhan sa pakigsaad sa Ginoo.

Hinaut nga atong matu-
man ang propetikanhong 
mando sa pagtukod 
og Zion—nga mahiusa 
sa kasingkasing ug sa 
hunahuna, magpuyo 
sa pagkamatarung, ug 
maningkamot nga walay 
kabus taliwala kanato.



 M a r s o  2 0 2 0  25

ZION Usa ka Panan- awon sa Zion
Usa sa unang mga tahas nga gihimo ni Joseph human sa 

pag- organisar sa Simbahan niadtong Abril 1830 mao ang 
dinasig nga paghubad sa Biblia. Gikahibulong ko kini sa 
kanunay. Niining mahinungdanon kaayo nga panahon sa 
kasaysayan sa Simbahan, nganong gibalik man niya sa pag-
hubad ang Genesis? Nga kana nga basahon nailhan na man 
kaayong daan. Apan ang gihimong paghubad sa katapusan 
nahimong basahon ni Moises diha sa Perlas nga Labing 
Bililhon, inubanan sa bililhong mga detalye sa mahinungda-
nong doktrinal nga importansya sa moderno nga Simbahan.

Kini nga mga kapitulo mipadayag sa mga kasinatian ni 
Moises ug ni Enoch, diin sa ubang mga paagi susama ra 
kaayo sa kaugalingong kasinatian ni Joseph. Ang matag pro-
peta gitawag sa Ginoo sa paghimo og talagsaong buhat. Ang 
Ginoo mipakita sa matag usa kanila sa Iyang mga gilalang 
aron mas maklaro nila sa pagtan- aw ang ilang bahin sa pla-
no (tan- awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 76; Moises 1; 7). 
Ang usa ka summary sa ilang pinakamahinungdanong tahas 
nagpahayag sama sa mosunod: Pundukon ang Israel isip usa 
ka balaang nasud, tukuron ang Zion, ug mangandam sa 
pagsugat ni Jesukristo.

Apan unsaon sa pagtuman ang ingon niini nga butang? “Si 
Enoch mihatag og mubo nga tubag: “Ug ang Ginoo mitawag 
sa iyang mga katawhan og Zion, tungod kay sila usa sa kasing-
kasing ug usa sa hunahuna, ug nagpuyo diha sa pagkamatarung; 
ug walay kabus taliwala kanila” (Moises 7:18).

Ang mahinungdanong bahin sa misyon sa ulahing mga 
adlaw sa Simbahan mao ang pagwagtang sa kakabus diha sa 

atong mga komunidad ug sa atong mga kasingkasing; sa pag- 
establisar og hiniusa nga Zion; ug sa pag- andam sa katawhan 
sa pagbalik ni Jesukristo, ang Anak sa Dios.

Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo
Trilyon ka dolyares ang gigasto sa mga gobyerno ug sa mga 

organisasyon sa milabayng mga siglo alang sa pagwagtang sa 
kakabus. Apan sa tanang maayo nga mga intensyon sa maong 
buhat, ang dako kaayong bahin niini wala molampus ug usik 
lang. Ngano? Tungod kay sa dili tinuyo mimugna kini og kinaiya 
nga magsalig na lang nga dili na molihok imbis maningkamot.

Ang pamaagi sa Ginoo mao nga palig- unon kining duha, 
tighatag ug tigdawat, aron ang mga tawo himoong mga 
tinugyanan sa ilang mga kaugalingon, ug sa paghimaya sa 
mga kabus “nga ang mga adunahan ipaubos” (Doktrina 
ug mga Pakigsaad 104: 16). Usahay tawagon nato kini nga 
pagbarug sa kinaugalingong paningkamot, apan kini nagpasabut 
gayud sa pagdawat sa balaang gahum diha sulod sa matag 
indibidwal sa pagsulbad sa iyang kaugalingon nga mga 
problema uban sa tabang sa Dios, nga maghimo nga sila 
usab makaserbisyo sa uban.

Mga Ehemplo nga Daan ug Bag- o
Gihimo ni Joseph Smith ang malipayong pagserbisyo 

ngadto sa uban sa pamaagi sa Ginoo. Si James Leach ug 
ang iyang bayaw nga lalaki, human sa daghang adlaw nga 
pagpangita og trabaho nga walay kalampusan didto sa 
Nauvoo, determinado nga mangayo og tabang sa Propeta. 
Nahinumdom si James:M
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“Miingon ko, ‘Mr. Smith, kon mahimo intawon, aduna ka bay traba-
ho nga imong ikahatag kanamong duha, aron aduna kami magamit sa 
among panginahanglan?’ Mitan- aw siya kanamo uban sa usa ka malipa-
yong panagway, ug uban sa maong pagbati sa pagkamabination, miingon, 
‘Unya, mga higala, unsa man ang inyong kamaohan? . . . Makahimo ba mo 
og kanal?’ Mitubag ako nga buhaton namo ang labing maayo nga among 
mabuhat niana.

“. . . Sa dihang nahuman kini akong giadto ug gisultihan siya nga nahu-
man na kini. Iyang giadto ug gitan- aw kini ug miingon, ‘. . . Kon ako ang 
nagbuhat niini sa akong kaugalingon dili kini nako mabuhat nga ingon ini 
ka nindot. Karon dali kuyog nako.’ Gidala kami niya og balik ngadto sa 
iyang tindahan, ug misugo kanamo sa pagpili sa labing nindot nga hamon 
o piraso sa karneng baboy alang sa among kaugalingon. Ingon og manggi-
ulawon, ako miingon nga mas gusto namo nga siya ang mohatag kanamo. 
Busa iyang gipili ang duha sa labing dako ug labing maayo nga piraso sa 
karne ug usa ka sako sa harina alang sa matag usa kanamo, ug nangutana 
kanamo kon kini igo na. Gisultihan namo siya nga kami andam nga motra-
baho og dugang pa alang niini, apan siya miingon, ‘Kon kamo natagbaw, 
mga higala, ako usab.’

“Kami mipasalamat og maayo kaniya, ug mipauli sa panimalay nga 
nalipay sa kalumo sa kasingkasing sa Propeta sa atong Dios.” 2

Ang usa ka modernong ehemplo sa susamang delikadong pagbalanse 
sa kamanggihatagon ug sa pagbarug sa kinaugalingong paningkamot 
nahitabo niadtong 2013 dihang gihapay sa Bagyong Haiyan ang sentro sa 
Pilipinas, nga miguba o midaot og kapin sa milyon ka panimalay. Imbis 
manghatag lang og tabang sa walay pagpinig, nga posibling moresulta 
nga magsalig na lang ug dili na molihok, gigamit sa Simbahan ang baru-
ganan sa pagbarug sa kinaugalingong paningkamot aron makatabang sa 
naapektohang mga residente sa pagpalambo og mga kahanas nga gikina-
hanglan aron makabarug og balik. Gipamalit ang mga materyales para 
sa balay, ug ang lokal nga mga lider sa Simbahan nakigsabut og mga 
tawong makatudlo sa pagpanday. Ang mga residente nga nagkinahanglan 
og balay gihatagan og mga gamit, mga materyal, ug pagbansay, samtang 
sila ang nagpanday aron matukod ang kaugalingon nilang mga kapasilu-
ngan. Mitabang usab sila sa ilang mga silingan aron makahimo usab sa 
samang butang.

Sa katapusan, ang matag partisipante nakadawat og sertipiko sa bokas-
yonal [vocational certificate] nagpamatuod sa bag- o nilang nakat- unan nga 
mga kahanas ug naghimo nilang kwalipikado sa mahinungdanong mga 
oportunidad sa panarbaho. Kini nga kombinasyon sa tabang inubanan sa 
aktwal nga pagbansay wala lamang magtukod og mga kapasilungan— 
nagtukod kini og kapabilidad. Nakahimo kini og mas labaw pa kay sa pag-
pabarug og balik sa balay—napabarug og balik sa mga tawo ang pagsalig 
sa ilang kaugalingon.3

Ang Ginagmayng Kontribusyon Importante
Wala kinahanglana nga adunahan ka aron makatabang. Usa ka batan- 

ong lalaki misulat mahitungod sa iyang kasinatian uban ni Joseph Smith: 
“Didto ko sa balay ni Joseph . . . ug daghang tawo ang naglingkod sa koral. 
Si Joseph migawas ug nakigsulti namong tanan. Ug sa wala madugay usa 
ka lalaki ang mibarug ug miingon nga usa ka looy nga igsoong lalaki nga 
nagpuyo layo sa lungsod nasunugan sa iyang balay sa milabayng gabii. 
Hapit tanang lalaki miingon nalooy sila sa tawo. Mikuot si Joseph sa iyang 
bulsa, mikuha og lima ka dolyar ug miingon, ‘nalooy ko niini nga brother 
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ngadto sa kantidad nga lima ka dolyar; kamong tanan pila man ang kanti-
dad sa inyong gibati nga kalooy?’” 4

Bag- o lang nakahimamat ko og usa ka 10 anyos nga batang lalaki gikan 
sa usa ka hilit nga komunidad kinsa migasto sa iyang kaugalingong gamay 
nga kantidad sa kwarta nga ipalit og voucher para ibakuna sa polyo sa usa 
ka bata. Ang batang lalaki nakabasa mahitungod sa mga bata nga napara-
lisar tungod sa polyo, ug dili siya gustong duna pay uban nga mag- antus 
gikan niini nga sakit. Natingala ko sa gibuhat niya nga pagtuon sa iyang 
kamanggihunahunaon mahitungod sa iyang gamay nga kontribusyon.

Klaro nga ang matag usa kanato adunay ikahatag, bisan unsa pay atong 
kahimtang, ug ang tinuod nga kahulugan sa atong kontribusyon dili masu-
kod pinaagi lamang sa bili sa kwarta.

Ang Gahum sa Nagkahiusang Kasingkasing
Kon seryoso kita mahitungod sa atong mga pakigsaad, ang matag usa 

kanato makapaningkamot aron mahiusa sa kasingkasing ug hunahuna, 
sa pagpuyo diha sa pagkamatarung, ug aron walay mga kabus taliwala 
kanato. Mobugkos kini sa atong mga kasingkasing ug makatabang sa 
pagpakunhod sa dili patas nga mga kahimtang sa kalibutan. Apan adunay 
mas dako nga gahum kon ang katawhan sa pakigsaad mohiusa sa ilang 
mga paningkamot: mga pamilya, mga korum, Relief Society, mga klase sa 
Young Women, ug ang mga stake makaplano sa pagtubag sa mga pangina-
hanglan sa ilang mga komunidad nga dako kaayo og epekto.

Ang tawhanon nga organisasyon sa Simbahan, ang Latter- day Saint 
Charities, naghiusa sa daghang ginagmay nga paningkamot aron maka-
tabang sa mga tawo nga may diha- dihang panginahanglan sa tibuok 
kalibutan.5 Ang mga miyembro sa Simbahan walay puas nga mihatag sa 
ilang panahon, kwarta, ug kabatid. Kadaghanan niining mga kontribusyon 
ginagmay ra: gagmay nga kwartang donasyon o pipila ka oras nga pagbo-
luntaryo. Nahimo kining usa ka modernong pagkasusama sa diyot [sinsil-
yo] sa usa ka biyuda (tan- awa sa Marcos 12:41–44); kining daw ingon og 
gamay nga mga kontribusyon nagpakita sa kalibutan kon unsay mahimo 
sa mga biyuda ug mga mag- uuma ug sa 10- anyos nga batang lalaki dihang 
gihiusa nila ang ilang mga kapanguhaan ug dayon mihangyo sa Ginoo nga 
mao ang mopatubo (tan- awa sa 1 Mga Taga- Corinto 3:6).

Dako na kaayo ang atong kalamboan sukad sa unang mga adlaw sa 
Simbahan sa mga kahimtang sa pagtukod og Zion, apan may daghan 
pang buhaton. Hinaut nga mopanalangin ang Dios sa matag usa kanato 
sa pagpangita niadtong mga nanginahanglan aron mas mogaan ang ilang 
mga palas- anon ug molig- on ang ilang kapasidad. Ug hinaut nga Siya 
usab mopanalangin sa Iyang Simbahan aron mahan- ay ug mapalambo 
ang tinagsa- tagsang paningkamot sa matag miyembro ug sa ingon niana 
matuman ang propetikanhong sugo sa pagtukod og Zion—nga mahimong 
usa sa kasingkasing ug sa hunahuna, magpuyo diha sa pagkamatarung, ug 
maningkamot nga walay mga kabus taliwala kanato—hangtud sa pagbalik 
sa Manluluwas. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith (2007), 516.
 2. James Leach, in “Recollections of the Prophet Joseph Smith,” Juvenile Instructor, 

Mar. 1, 1892, 152–53; ang punctuation gi- moderno; ang pagbahin sa paragraph giusab.
 3. Tan- awa sa “Mormon Volunteers Building Homes for Typhoon Haiyan Victims,” 

Peb. 21, 2014, newsroom .ChurchofJesusChrist .org.
 4. Andrew J. Workman, sa “Recollections of the Prophet Joseph Smith,” Juvenile Instructor, 

Okt. 15, 1892, 641.
 5. Tan- awa sa latterdaysaintcharities .org.
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Ang Ubon Ward 
Makahimo Niini!
Ang mga miyembro sa among ward panagsa rang  
magkapundok—bisan sa simbahan. Unsa kahay  
among buhaton aron magkapundok ang tanan?

Ni Akanit Sapprasert

Daghang miyembro dinhi sa Thailand maglisud sa pagsimba tungod 
sa mga miting sa eskwelahan, sa dautang panahon (kadaghanan sa 
among mga miyembro magbiyahe nga mag- motor), ug lagyo. Ang 

mga miyembro sa akong ward, sa Ubon Ward, nag- atubang sa tanan niini 
nga hagit ug daghan pa, nga naghimo sa pagsimba nga lisud.

Usa ka Dominggo, naghunahuna ko kon sa unsang paagi matabangan 
namo ang mga miyembro nga ilang mailhan ang mga panalangin pina-
agi sa paggamit sa hugot nga pagtuo aron mas kanunay nga dungan nga 
makasimba. Ang ideya miabut kanako, “Unsa kaha kon magpili mi og usa 
ka Dominggo nga tutukan namo ang pagpasimba sa matag miyembro 
ni anang adlawa?” Kon mapasimba namo ang tanan nianang adlawa, ang 
mga miyembro makakita gayud ug mobati sa kalig- on sa ward.

Ang ubang mga lider ug mga miyembro sa ward nakauyon sa ideya ug 
miapil na sa pagplano alang niini. Mihukom kami og usa ka petsa, Hunyo 
17, 2018—ang Dominggo nga maoy pinakaduol sa anibersaryo sa pagka-
tukod sa Ubon Thailand Stake—ug gisugdan dayon ang pagpadala og 
mga mensahe bahin niini pinaagi sa social media. Gitawag namo kini nga 
kalihokan og “Manimba Kita sa Samang Adlaw nga Dominggo! 200 nga 
Attendance sa Miting sa Sakramento—Ang Ubon Ward Makahimo Niini.”

Hapit tanan sa tibuok ward miapil sa pag- awhag sa matag usa sa pag- 
adto. Ang tanan padayong nagpadala og mga mensahe nag- awhag sa uban 
sa pag- apil sa kalihokan. Ang mga miyembro midapit usab sa mga namalik 
nga mga miyembro ug mga higala nga dili miyembro. Ug daghan kaayong 
tawo ang miingon og oo!

Among namatikdan nga labaw kini kay sa makalingaw nga kalihokan 
nga makakita kon pila ka tawo ang moabut. Gusto namo nga mahimo 

kining espesyal kaayo nga espirituhanong kasina-
tian sa pagdasig sa mga miyembro nga ang pag-
tambong sa miting sa sakramento himoon nga 
usa ka prayoridad. Mao nga sa mga bulan nga 
nagdulong ang kalihokan, ang bishopric miaw-
hag sa mga tawo nga likayan ang mga kalihokan 
nga posibling makapaminos sa importansya sa 
sakramento o pagsimba sa Ginoo.

Gani nanghimo kami og mga bookmark 
aron matabangan ang mga miyembro sa paghi-
numdom sa kalihokan ug sa Espiritu nga sayud 
kaming maanaa didto tungod sa paningkamot sa 
tanan nga makatambong. Ang bookmark dunay 
pangalan sa kalihokan ug usa ka kasulatan usab: 
“Ako miingon: Kamo mao ang mga dios; ug 
kamong tanan mga anak sa Hataas Uyamut” 
(Salmo 82:6). Gipili namo kini nga kasulatan kay 
gusto namo nga ang tanan makaamgo nga sila 
mga anak sa Dios ug adunay potensyal sa pagka-
himong sama Kaniya.

Giplano sa mga miyembro sulod sa taas 
nga panahon aron ang tanan makatambong sa 
gitakda nga adlaw. Sa katapusan, miabut na ang 
adlaw. Apan mao usab ang mga babag. Miulan 
og kusog kaayo sa gabii sa wala pa ang kaliho-
kan ug padayon nga miulan sa tibuok gabii. 
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Lain usab nga babag sa pipila ka miyembro mao 
nga ang usa ka importante nga miting sa eskwe-
lahan mahitabo sa samang oras sa pagsimba.

Gihangyo namo ang tanan sa pag- ampo nga 
matangtang kini nga mga babag o mabuntog. 
Mga alas 7:00 sa buntag. Domingo sa buntag, 
mihunong ang ulan. Ug sa pagpangabut namo 
sa simbahan, nakita namo kadtong mga pamilya 
kinsa nagkinahanglang moadto unta sa miting 
sa eskwelahan. Dihang gipangutana namo sila 
mahitungod sa ilang uban nga miting, miingon 
sila, “Unahon namo ang sakramento nga miting.” 
Usa kadto ka dakong pagpamatuod ngari nako 
sa kaimportante sa sakramento sa Ginoo.

Ang mga miyembro midala ngadto sa miting 
og daghang higala ug mga silingan. Usa ka sister 
sa ward midala og walo ka higala kinsa wala pa 
gyud sukad nakasimba! Dihang nagkadaghan 
ang nangabut, kinahanglan namong ablihan ang 

overflow nga kwarto. Sa pag- ihap 215 ka tawo ang nanambong sa sakra-
mento! Sa tibuok nga panahon sa miting, akong gibati ang Espiritu Santo 
nga nag- uban kanamo ug nga ang Dios mitabang nga molampos kami 
niini nga paningkamot.

Human niining makatingala nga Dominggo, ang gidaghanon sa regular 
nga motambong og miting sa sakramento nagkadaghan. Naglakip kini sa 
tulo ka naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari kinsa nagsugod sa regular 
nga pagsimba kauban sa ilang pamilya. Gani usa ka pamilya may duha ka 
anak nga gipabunyagan ug gikumpirmahan sa misunod nga bulan.

Nakita sa among mga lider sa stake ang pagkamaayo niini nga kasinati-
an para sa among ward ug mihimo og susama nga kalihokan. Para sa kali-
hokan sa stake, ang mga miyembro sa stake matag usa mihimo og pasalig 
nga motambong sa kaugalingon nilang mga ward sa sama nga Dominggo. 
Ang kalihokan nagmalampuson usab sa tibuok stake—akong nahibalo-
an nga usa ka ward sa among stake dunay mitambong nga 208 ka tawo! 
Nagpasalamat kaayo ko sa nadawat nakong mga panalangin ug sa akong 
ward ug sa akong stake tungod niini nga mga kalihokan ug sa Espiritu 
nga among gibati sa pagpangandam ug sa pagpaapil kanila. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Isan, Thailand.

Ang dagan sa panahon, gilay- on, ug mga iskedyul sa eskwelahan nagpugong sa daghang miyembro sa Thai sa pagsimba,  
mao nga ang Ubon Ward mihukom, nga mag- iskedyul og usa ka petsa ug miawhag kutob sa daghang tawo sa pagtambong.
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Ang New York Pennsylvania Historic 
Site Mission nagtanyag og talagsa-

ong mga oportunidad sa pagpaambit 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kami 
mosangyaw, motudlo, ug mobunyag 
sama sa gibuhat sa ubang mga misyo-
naryo, apan duna usab kami talagsaong 
mga buluhaton sa pagtudlo mahitu-
ngod sa sagradong mga hitabo nga 
nanghitabo niining dapita.

Nagserbisyo kami sa umahan sa 
pamilyang Smith, sa dapit diin gimanta-
la ang Basahon ni Mormon, sa Visitor’s 
Center sa Bungtod sa Cumorah, ug sa 
umahan ni Peter ug Mary Whitmer. 
Isuroy namo ang mga bisita libut niining 
sagradong mga dapit ug tabangan sila 
nga mas mapamilyar sa kasaysayan ug 
mga hitabo nga naglibut sa Pagpahiuli.

Usa ka adlaw ang akong kompan-
yon ug ako migiya sa pagsuroy ngadto 
sa umahan sa pamilyang Smith sa usa 
ka bag- ong pamilya gikan sa Ireland. 
Bag- o lang silang mga nakabig mga 
duha ka tuig.

Samtang nagbarug kami sa tinukod 
og balik sa troso nga balay diin nagpuyo 

“Tinuod, sa Dili Komportabling Paagi Tinuod”
si Joseph Smith ug ang iyang pamilya 
sa tingpamulak sa 1820, ang akong 
kompanyon ug ako nahinumdom sa 
importanting panghitabo sa pagkabata 
ni Joseph nga nagdala kaniya sa pag- 
adto sa kakahoyan sa pag- ampo aron 
sa pagpakisayud asa nga simbahan siya 
magpasakop. Gipaambit namo kanila 
ang kasinatian ni Joseph dihang ang 
Langitnong Amahan ug si Jesukristo 
mipakita kaniya ug mitubag sa iyang 
pag- ampo. Dayon gipangutana namo 
sila unsay ilang gibati sa una nilang pag-
kahibalo mahitungod ni Joseph Smith 
ug sa iyang Unang Panan- awon.

Nagdahum ko nga mopahayag sila sa 
samang mga pagbati nga gipaambit sa 
kadaghanang tawo—nga sila mibati og 
kainit sa ilang kasingkasing o nga sila 
nasayud nga tinuod gayud kini tungod 
kay ang Espiritu nga ilang gibati 
kusog kaayo. Miingon hinoon sila nga 
“tinuod, sa dili komportabling paagi.” 
Nahunong mi og kadali tungod niadto. 
Mihangyo kami nga ipasabut nila unsay 
buot nilang ipasabut.

Gisultihan mi nila nga maayo ra 

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

gyud ang mga butang para nila sa wala 
pa sila makadungog sa ebanghelyo, ug 
ang ideya mahitungod sa pag- usab sa 
ilang komportabling kinabuhi sama 
og dili komportable para nila. Apan 
dihang nadawat nila ang espirituha-
nong pagsaksi nga kini tinuod, nasayud 
sila nga kinahanglan silang mag- usab sa 
estilo sa ilang kinabuhi.

Ang ilang maanindot ug sinserong 
pagpamatuod nakadasig kanamo. 
Tungod kay sila may pagpamatuod 
gayud kang Joseph Smith ug sa gipahi-
uling ebanghelyo ni Jesukristo, andam 
silang mohimo og dili komportabling 
mga kausaban sa ilang kinabuhi ug 
mopasakop sa Simbahan. Gibuhat nila 
kini kay nasayud sila nga kadto nga 
mga kausaban maoy pinakamaayong 
butang para sa ilang pamilya!

Ganahan kaayo ko sa akong misyon. 
Wala akoy pagduhaduha nga ang mga 
dapit nga akong giserbisyuhan tanan 
sagrado. Ang tanan nga among gisul-
ti nga nanghitabo dinhi nanghitabo 
gayud. Milagro kini. ◼
Taylor Crofts, Wyoming, USA

Mibati sila nga ang Unang Panan- awon 
“tinuod, sa dili komportabling paagi.” 

Mihangyo kami nga ipasabut nila unsay buot 
nilang ipasabut.
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Samtang naa ko sa negosyo sa 
Rochester, New York, USA, nakahu-

kom kong mobiyahe og kadiyot ngadto 
sa makasaysayan nga mga dapit sa 
Palmyra, mga 25 ka milya (40 km) ang 
gilay- on. Gusto gyud kong makakita sa 
Sagradong Kakahoyan.

Nianang panahona, nag- atubang 
ko og mga kasagmuyo sa trabaho ug 
sa balay, ug naghandum ko og usa ka 
sagradong kasinatian sa akong kaugali-
ngon nga momatuod diri nako sa pipila 
ka talagsaong paagi nga ang Langitnong 
Amahan naghunahuna kanako.

Mga katuigan kini sa wala pa matu-
kod ang Visitors’ Center sa Cumorah 
ug ang Templo sa Palmyra New York. 
Mi- parking ko duol sa balay sa pamil-
yang Smith, migawas sa sakyanan, ug 
gisubay ang mga timaan padulong 
sa Sagradong Kakahoyan. Inubanan 
sa pag- ampo sa akong kasingkasing, 
akong gisubay ang dalan padulong sa 
kakahoyan. Namalandong ko samtang 
naglakaw, gani miluhod ko sa pag- 
ampo. Mibati ko og kakalma, apan 
wala akoy nakitang haligi sa kalayo 

ug wala mobati og hilabihang emosyon. 
Ang akong mga kabalaka nagpabug- at 
gihapon sa akong hunahuna.

Medyo nasagmuyo, miadto ko sa 
gitukod pag- usab nga trosong panima-
lay diin didto mipuyo ang pamilyang 
Smith. Mahunahuna nako sila nga 
nagtrabaho, nagbasa sa mga kasulatan, 
ug nag- ampo didto. Gibisita nako ang 
kwarto sa taas ug ang kusina, nga dunay 
brick nga daubanan, lamesa nga kahoy 
ug mga lingkuranan, mga salog nga tab-
la, ug yanong mga gamit. Gisantupan 
ako sa paghunahuna nga sulod kadto 
sa usa ka panimalay nga ang 14 anyos 
nga batang lalaki nagpuyo nga, puno 
sa pangutana, siya uban sa katuyoan 
milakaw ug nangutana sa Dios.

Samtang nagbarug ko sa may pul-
tahan, andam nang molakaw, akong 
gilantaw ang Sagradong Kakahoyan. 
Nasayud kong si Joseph Smith miadto 
sa duol nga kakahoyan, nag- ampo, 
ug nakakita sa Dios nga Amahan ug 
sa Iyang Anak, si Jesukristo. Sa kalit, 
ang pagbati para kang Joseph misanap 
kanako. Sama og ako mibati unsay 

gibati ni Joseph sa wala pa siya mag- 
ampo. Nagkulang ako sa kaalam, apan 
nasayud akong makapangutana ako sa 
Dios ug makadawat og mga tubag (tan- 
awa sa Santiago 1:4–5). Nahinumdom 
ko kon giunsa nako sa pag- ampo inuba-
nan sa pagtuo sa usa pa ko ka tin- edyer 
ug gibati ang kalinaw ug kasiguroan. 
Akong gibati ang sama nga paglaum ug 
ang gugma mipuno sa akong kasingka-
sing. Sama og ako ning- 14 og balik.

Akong giduko ang akong ulo ug 
mihalad og hilum nga pag- ampo sa 
pasalamat. Akong nadawat ang tubag. 
Ang Langitnong Amahan nakakita 
kanako. Ug kon padayon akong mosalig 
Kaniya padayon Siya nga motubag. ◼
Ni Richard M. Romney, Mga Magasin 
sa Simbahan

Na- 14 Anyos Ko og Balik



Sa bata pa ko didto sa Isla sa Robinson Crusoe, nga nahi-
mutang 416 ka milya (670 km) gikan sa baybayon sa Chile, 

ang akong mga ginikanan mitudlo sa akong mga igsoon ug 
kanako mahitungod sa pagtuo ug pagkamakanunayon.

Usa sa ilang halandumong mga leksyon nahitabo atol sa 
kusog kaayong bunok sa ulan usa ka Dominggo. Nasayud 
ang akong mga ginikanan nga may pasalig silang tumanon 
uban sa Ginoo—kinahanglan silang mosimba. Guba ang 
among mga payong, mao nga mga jacket ra ang anaa ug mga 
botas nga mosalipod kanamo sa unos. Nakahunahuna ang 
among mama nga tabunan mi niya og mga plastik bag sa 
basura. Wala kami mangaulaw nga kami ra ang naglakaw sa 
dalan nga giulan. Nasayud kami nga nagbuhat kami sa unsay 
ipabuhat kanamo sa Ginoo.

Dihang nangabut kami sa balay nga among gigamit nga 
chapel, among namatikdan nga kami ra ang manimba ni-
anang adlawa. Daghang Dominggo ang susama niana. Ang 
akong papa nagserbisyo nga presidente sa branch ug sa kasa-
garan modumala sa mga miting nga ang magtambong mga 
bata ra ug pipila ka mga sister sa Relief Society. Siya usab ang 
mopanalangin ug moapud- apod sa sakramento.

Gimingaw ako niadtong mga adlawa nga kaming pamilya 
manimba. Ang pagpanganta sa mga himno ug pagkat- on 
mahitungod sa among Amahan sa Langit ug sa Iyang Anak, 
si Jesukristo, nagpabilin nga usa ka bahandi sa panumduman. 
Ang akong kasingkasing atua gihapon sa Isla sa Robinson 

Ang Akong Isla sa Pagtuo
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Crusoe. Ang tanan sa akong mga panumduman sa pagkabata 
lakip sa mga pagtulun- an sa ebanghelyo nga akong nadawat 
gikan sa akong mga ginikanan, nahitabo didto.

Sa kadiyutay sa mga miyembro sa Simbahan sa mao 
nga isla, wala kami mga programa o mga kapanguhaan 
nga aduna sa daghang mga miyembro. Apan gitudloan 
kami sa among mga ginikanan sa pagsimba, pag- ampo, 
ug pagbasa sa mga kasulatan. Nakakaplag ako og kalig- 
on ug direksyon samtang nagbasa ko sa mga kasulatan 
ug pagkaadunay mga panahon sa personal nga pagpada-
yag. Nahinumdom ko sa usa ka partikular nga Dominggo 
dihang nakadawat ko og kumpirmasyon nga moserbisyo 
og misyon.

Sa estudyante pa ko sa kolehiyo sa Viña del Mar, Chile,  
nahinumdom ko nga ang akong mga ginikanan maglakaw  
sa simbahan uban kanako sa init, ulan, bagyo, ug hangin.  
Matag Dominggo, kini nga panumduman moaghat kanako  
sa pagbangon, pagpangandam, ug pagsimba—bisan unsa 
pay nanghitabo sa gawas.

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang sentro sa akong 
kinabuhi sa pagkabata, sa pagkamisyonaryo, ug karon sa 
pagkaasawa ug pagkainahan. Karon nga may kaugalingon 
na kong pamilya, ang akong bana ug ako mopasa niining 
matinud- anong ehemplo sa akong mga ginikanan ngadto 
sa among mga anak. ◼
Belén Aros, Coquimbo, Chile

Wala kami mangaulaw nga kami ra 
ang naglakaw sa dalan nga giulan. 

Nasayud kami nga nagbuhat kami sa unsay 
ipabuhat kanamo sa Ginoo.
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Isip ginikanan sa usa ka gamayng bata 
ug sa bag- ong natawo, naglisud kami 

sa pagtuman sa among mga calling 
sa Simbahan. Mao nga dihang ang 
akong bana gitawag nga moserbisyo 
isip bishop sa usa ka young single adult 
student ward, kaming duha nagpanuko.

Mga pangutana mipuno sa among 
mga hunahuna mahitungod sa among 
abilidad sa pagdumala sa tanan pun- 
an sa idugang nga responsibilidad. 
Among nahibaloan pipila ka adlaw 
human madawat ang tawag nga ako 
mabdos diay sa among ikatulo nga 
anak. Tungod sa akong medikal nga 
kasaysayan, ang unang mga pagmab-
dos lisud. Dihang gihisgutan namo 
unsay among malauman sa moabut 
nga pipila ka bulan kon dawaton sa 
akong bana ang calling, wala kami 
kasiguro unsay buhaton. Nagsugod 
kami sa matinguhaong pag- ampo 
alang sa kahupayan ug giya.

Sa usa ka higayon, naghunahuna 
ang akong bana kon pasabton ba kaha 
niya ang presidente sa stake sa among 

Dawaton Ba Namo ang Calling?

sitwasyon ug mobalibad sa calling. 
Makahuluganon kaayo kini kana-
mo, apan dihang kami nag- ampo ug 
nagpuasa, gipahinumduman kami sa 
mga pulong ni Presidente Thomas S. 
Monson (1927–2018): “Kon kita anaa sa 
buluhaton sa Ginoo, kita adunay katu-
ngod sa panabang sa Ginoo” (“Duty 
Calls,” Ensign, Mayo 1996, 44).

Nahupay ang among kasingkasing 
ug migaan ang among mga kabalaka. 
Among nadawat ang kasiguroan nga 

kini nga tawag wala maggikan sa presi-
dente sa stake. Naggikan kini sa Ginoo, 
ug Siya unang nahibalo kay kanamo 
nga ako mabdos dihang gihatag ang 
mao nga calling. Makahimo Siya og 
daghan pa para sa among pamilya kay 
sa mahimo sa akong bana nga siya ra 
kon wala niya dawata kini nga calling.

Inubanan sa pagtuo diha sa among 
kasingkasing, gidawat sa akong bana 
ang tawag ug gipangandaman namo 
kini matag adlaw hangtud nga miabut 
kini. Ang akong ikatulo nga pagmab-
dos napamatud- an nga usa ka dakong 
milagro, ug ang among anak nga 
lalaki natawo nga himsog ug lig- on. 
Ang katuigan nga akong gigahin sa 
pagtambong sa among home ward 
uban sa among mga anak nagtabang 
kanamo nga mas magkasuod dili lang 
isip pamilya apan ngadto usab sa isig ka 
miyembro sa ward. Samtang ang akong 
bana makugihong mibuhat sa iyang 
calling, nakakat- on ko sa pagpangayo 
og tabang sa akong home ward nga 
pamilya para sa akong mga anak.

Ang akong bana ug ako mapasa-
lamaton sa daghang matinud- anong 
mga Santos ug, labawng importante, sa 
among Langitnong Amahan sa pagta-
bang kanamo samtang gipaningkamotan 
namo ang pagbalanse sa trabahoon, 
pamilya, ug pagserbisyo sa Simbahan. ◼
Norma- Jean Livai, Hawaii, USA
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PAGLIKAY SA 
PAGPANGLINGLA

Ikonsiderar ang pagribyu 
sa pakigpulong ni Presidente 
Dallin H. Oaks sa Oktubre 
2004 nga kinatibuk- ang 
komperensya, “Ayaw Kamo 
Pagpalimbong,” sa pagpangita 
sa iyang tambag kon unsaon 
nga malikay sa pagpanglingla.

1. MASUKO SA MAAYO (2 Nephi 28:20)

2
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Unsaon ni Satanas sa paghimo aron ang mga 
tawo masuko sa maayong mga butang?

Aniay pipila ka maayong butang nga posibling tintalon 
ni Satanas ang mga tawo sa pagkasuko:

• Tradisyonal nga kaminyoon ug pamilya
• Pagkamabination ug kamanggiloy- on alang sa tanan, lakip  

sa mga migrante ug sa mga refugee
• Organisadong relihiyon

Sa Unsang Paagi Kita Sulayan 
ni Satanas sa Paglingla?2 Nephi 26–30  

(PEBRERO 24–MARSO 1)

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

Si Nephi mipasidaan 
kanato mahitungod sa 

tulo ka malinglahon nga 
mga taktika sa yawa.
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Unsaon ni Satanas nga ang mga tawo 
mohunong sa pagtuo nga tinuod nga dunay yawa 
ug nga ang Dios mohukom kanato?

Ania ang pipila ka mga bakak nga 
isulti ni Satanas aron makombinser 
kita nga walay dautan ug walay mga 
sangputanan:
•  Ingon ani ra gyud ang kinabuhi, busa 

pagpakabuhi sa ingon niini.
•  Kon mobati nga anindot kini, 

sige buhata.
•  Tan- awa ang palibut. Ang 

mga dautan wala siluti. 
Mao nga nganong dili 
maglingaw- lingaw 
sama nila?

Sa unsang paagi si 
Satanas mohimo sa mga 
tawo nga makomportable 
kaayo nga sila mohunong 
na paghunahuna mahitungod sa pakigba-
tok sa dautan o mohunong sa pagpaningkamot 
nga molambo sa espirituhanong paagi?

Ania ang pipila ka bakak nga mahimong 
isulti sa yawa kanato aron kita mawad- an 
sa kadasig:

• Ang importante sa tanan mao ang 
pagtagamtam sa kinabuhi ug pag- 

angkon og nindot nga butang.
• Ang bisan unsa nga dili hayahay 

o dili komportable siguradong 
bati, busa likayi kini.
• Basta makita lang nga 

maayo ang kinabu-
hi, mao kanay 

importante.

SEMANA  

 1
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Unsa ang Agianan Paingon 
sa Kinabuhing Dayon?2 Nephi 31–33  

(MARSO 2–8)

PANAGHISGUTAN
Asa ka man diha sa dalan 
sa pakigsaad? Unsay imong 
buhaton aron magpadayon 
sa pag- uswag?

“Ngadto sa matag miyem-
bro sa Simbahan moingon 
ko, pabilin diha sa dalan 
sa pakigsaad. Ang inyong 
pasalig nga mosunod sa 
Manluluwas pinaagi sa 
paghimo og mga pakigsa-
ad uban Kaniya ug dayon 
sa pagtuman niadto nga 
mga pakigsaad moabli sa 
pultahan ngadto sa tanang 
espirituhanong mga pana-
langin ug pribilehiyo nga 
mahimong maanaa sa mga 
lalaki, babaye, ug mga anak 
bisan asa.”
Presidente Russell M. Nelson, 
“Samtang Dungan Kita nga 
Magpadayon sa Unahan,” 
Liahona, Abr. 2018, 7.
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Unsa nga panalangin ang 
atong madawat kon mola-
hutay kita sa katapusan? 
(Tan- awa sa 2 Nephi 31:20.)

Unsaon nato sa pag- uswag subay 
sa dalan? (Tan- awa sa 2 Nephi 31:16, 
20; Mosiah 5:7–9.)

Ang sala mopalayo kanato sa 
dalan. Unsaon nato sa pagbalik? 
(Tan- awa sa 1 Nephi 10:18; 3 Nephi 
9:13–14.)

Unsa ang ganghaan pai-
ngon sa dalan sa pakigsaad? 
(Tan- awa sa 2 Nephi 31:17–18.) 
Unsaon nato sa pagpakita sa 
atong kaandam nga mosunod 
sa ehemplo ni Jesukristo ug 
pagtuman sa Iyang mga sugo?

Makabalik kita sa 
Langitnong Amahan 

pinaagi sa paghimo ug 
pagtuman sa pakigsaad 
uban Kaniya. Si Jesukristo 
mipakita kanato sa agianan 
subay sa dalan niini nga 
pakigsaad, ug kita maka-
angkon og kinabuhing 
dayon pinaagi sa pagsunod 
sa Iyang ehemplo.
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Unsaon Nato nga 
Malikay sa “Pagtan- aw 

lapas sa Tumong”?

LI
TR

AT
O

 G
IK

AN
 S

A 
G

ET
TY

 IM
AG

ES

Jacob 1–4  

(MARSO 9–15)

Ang propeta nga si Jacob 
mitudlo nga ang espiri-

tuhanong pagkabuta sa mga 
Judeo midangat tungod sa 
“pagtan- aw lapas sa tumong” 
( Jacob 4:14). Unsaon nato 
nga malikay sa pagtan- aw 
lapas sa tumong?

Unsay Buot Ipasabut sa 
Pagtan- aw lapas sa Tumong?
Diha sa pagpanâ, kon gusto nimong 
maigo ang target, kinahanglang 
itumong nimo kini. Ang paglapas 
og tan- aw sa target mosangput nga 
mosipyat ka. Posibling usa kana sa 
hinungdan nga ang pulong nga sala 
diha sa Bag- ong Tugon naggikan sa 
Gresyanhong pulong nga hamartia, 
nagpasabut nga “pagkasipyat sa 
tumong.” Unsang mga sala sa mga 
Judeo ang gilista diha sa Jacob 4:14?

Unsa Man ang 
Tumong?
Ang “pagkabuta mida-
ngat [sa uban] tungod 
sa ‘pagtan- aw lapas sa 
tumong’ ( Jacob 4:14) 
dihang si Kristo mao ang 
tumong.”
Elder Neal A. Maxwell (1926–
2004) sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Jesus 
of Nazareth, Savior and King,” 
Ensign, Mayo 1976, 26.

Unsaon nga Atong Maigo 
ang Tumong?
“Kon ang atong primerong gi- focus, 
gihunahuna, ug gipaningkamutan 
nakasentro sa pagpalambo sa atong 
gugma alang sa Labing Gamhanan nga 
Dios ug paghatag sa atong kasingka-
sing sa uban, mahibaloan nato nga 
atong nakit- an ang eksaktong target 
ug nagpunting kita sa bull’s- eye—nga 
mamahimong tinuod nga mga disipulo 
ni Jesukristo.”
Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Pagpunting sa 
Sentro,” Liahona, Ene. 2017, 5.

SEMANA  

 3



 M a r s o  2 0 2 0  37

Jacob 5–7  
(MARSO 16–22)

Unsay Atong Makat- unan gikan sa 
Pasumbingay sa Kahoy nga Oliba?

Diha sa pasumbingay sa 
kahoy nga oliba, ang 

agalon sa ubasan nakakita 
sa iyang kahoy nga oliba 
nga anaa sa kahimtang 
sa pagkadunot ug mii-
ngon, “Ako mopul- ong [sa 
kahoy], ug mokalot libut 
niini, ug moalima niini” 
( Jacob 5:4).

Sa tibuok nga pasum-
bingay, ang agalon ug ang 
iyang sulugoon mibisita 
sa ubasan sa daghang 
higayon (tan- awa sa Jacob 
5:15–18, 29–32, 37–42). 
Sa matag higayon, ang 
proseso sa pagpul- ong, 
pagkalot, ug pag- alima 
balik- balikon.

Ang agalon sa ubasan 
nagrepresentar kang 
Jesukristo. Ang kahoy ug 
ang mga sanga nagrepre-
sentar sa Iyang katawhan. 
Kini nga sambingay mas 
labaw pa kay sa usa ka 
sugilanon mahitungod 
sa mga kahoy ug sa 
bunga. Usa kini ka 
gamhanang saksi sa 
pagpangilabut sa Dios 
diha sa kinabuhi sa Iyang 
mga anak ug sa misyon sa 
Manluluwas ug sa Iyang 
gugma alang sa tanang 
katawhan.
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PANAGHISGUTAN
Ang sambingay sa kahoy nga oliba 
sa orihinal gisulat sa mga palid nga 
tumbaga ni propeta Zenos. Ngano 
kaha nga si Jacob mipahinungod og 
ingon ka dakong bahin sa iyang 
kaugalingong rekord ngadto 
sa mga pulong sa laing 
propeta?

ANG PAGPUL- ONG 
motangtang sa patayng mga 
sanga ug sa dili maayong 
bunga sa kahoy. Ang agalon 
moputol sa mga patay nga 
sanga ug motambug niini 
sa kalayo (tan- awa sa Jacob 
5:9). Sa unsang paagi ang 
Dios motabang kanato nga 
“mopul- ong” sa atong mga 
sala sa kinabuhi ug sa mga 
kahuyang?

Ang PAGKALOT naglakip 
sa paghawan sa mga babag, 
sama sa mga sagbut, nga 
naglibut sa usa ka kahoy. 
Ang pagkalot nagsiguro 
nga walay makapugong sa 
katakus sa kahoy sa pag-
tubo. Unsang mga babag 
ang makapugong kanato 
sa paglambo sa espirituha-
nong paagi?

Ang PAG- ALIMA maghimo 
sa kahoy nga himsog pina-
agi sa paghatag sa mineral 
ug ubang mga sustansya. 
Sama sa mga kahoy, ang 
atong mga espiritu nagki-
nahanglan og pag- alima. 
Unsaon man nato sa pag- 
alima ang atong espiritu?

SEMANA  
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A K O N G  N O T E B O O K  S A  K O M P E R E N S Y A

Sa kinatibuk- ang komperensya, si Presidente Russell M. Nelson mihatag og importanting tambag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

“Kon kita  

MAKIGSAAD 

SA ATONG  

tibuok nga 

pagkatawo, kita 

MAHIMONG 

MAS LABAW PA  

sa unsa kita karon.”
Elder Gerrit W. Gong sa 

Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, “Pagkasakop 

diha sa Pakigsaad,” 80, 
empasis gidugang.

Ang atong 
Panginahanglan 
sa Paghigugma ug 
Pagpangalagad

“Kitang tanan nasayud kon 
asa kita makahimo og maayo. 
Dili kinahanglang balik- 
balikon sa pagpahinumdom 
ang usag usa, apan dunay 
panginahanglan sa pagpang-
ga ug pag- alagad sa usag 
usa ug, sa pagbuhat niini, 
makahatag og kahimtang sa 
kaandam nga mag- usab.”
Elder Hans T. Boom sa Seventy, 
“Pagkasayud, Paghigugma, ug 
Paglambo,” 105.

Gitamabagan niya ang mga babaye nga:
•  “Maningkamot nga makasabut unsay gusto sa Ginoo 

nga inyong mahibaloan ug buhaton,” ug “tun- an sa 
mainampoon ang seksyon 25 sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad ug diskubrihon unsay itudlo sa Espiritu 
Santo kaninyo.”

•  “Mopahilayo kamo gikan sa kalibutanong mga 
butang,” ug sa “pagbuhat ug pagpadayon niining 
tibuok kinabuhi nga proseso sa pagpahinungod 
sa inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo.”

•  Motudlo sa doktrina ni Jesukristo, ug mohatag og 
“ideya diha sa mga konseho sa pamilya, ward ug 
sa stake.”

•  Moserbisyo, mag- ampo, magpuasa, magtuon sa 
mga kasulatan, magserbisyo sa templo ug sa buhat 
sa family history, kining tanan “makaabli sa kalangi-
tan nganha kaninyo.”

•  “Mainampoong magtuon sa tanang mga kamatu-
oran nga inyong mahibaloan mahitungod sa gahum 
sa pagkapari,” magsugod sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 84 ug 107. (Tan- awa sa “Espirituhanon 
nga mga Bahandi,” 77, 79.)

Giawhag niya ang 
kabatan- onan nga:
•  “Magmahimong takus 

alang sa limitado og 
gamit nga rekomend 
sa templo” (“Panapos 
nga Pakigpulong,” 121).

•  Hinumduman ang 
iyang pagdapit nga 
“pagpalista sa batalyon 
sa kabatan- onan sa 
Ginoo” sa pagpundok 
sa Israel (“Mga Saksi, 
Mga Korum sa Aaronic 
nga Pagkapari, ug 
mga Klase sa Young 
Women,” 39).

Giawhag niya ang tanang miyembro sa 
Simbahan sa pag- andam alang sa kinatibuk- ang 
komperensya sa Abril 2020 pinaagi sa:
•  Pagbasa sa sugilanon sa Unang Panan- awon ni 

Joseph Smith.
•  Pagpamalandong kon sa unsang paagi ang Basahon 

ni Mormon ug ang mga panghitabo sukad sa Unang 
Panan- awon nakahimo og kalainan ngari kanato ug 
sa atong mga minahal.

•  Paghimo sa bag- ong mga video sa Basahon ni 
Mormon nga kabahin sa atong indibidwal ug 
pamilya nga pagtuon.

•  Pagpili og atong kaugalingong mga pangutana, 
paghimo og atong kaugalingong mga plano, ug sa 
pagtuon og maayo “sa mahimayaong kahayag sa 
Pagpahiuli.” (Tan- awa sa “Panapos nga Pakigpulong,” 
122.)

T A M B A G  G I K A N  N I  P R E S I D E N T E  N E L S O N
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P A L A W U M A N  P A  A N G 
P A G T U O N

Mahitungod sa pagpamaambit sa ebanghelyo, si Sister 
Cristina B. Franco nangutana sa mosunod nga mga 
pangutana ug dayon gisultihan ang mga miyembro sa 
Simbahan, “Ang tubag sa tanan niining mga pangutana 
mao ang oo! Mahimo nato kini!”
•  “Mahimo ba kitang modapit og usa ka higala nga 

dili miyembro sa atong simbahan nga moadto sa 
simbahan uban nato sa Dominggo?”

•  “O mahimo ba kaha kitang mopaambit og kopya sa 
Basahon ni Mormon sa usa ka paryente o higala?”

•  “Mahimo ba kitang motabang sa uban sa pagpangi-
ta sa ilang mga katigulangan diha sa FamilySearch 
o mopaambit sa uban sa unsay atong nakat- unan 
atol sa semana samtang nagtuon kita sa Dali, 
Sunod Kanako?”

•  “Mahimo ba kita nga mas mahisama sa atong 
Manluluwas, nga si Jesukristo, ug mopaambit sa 
uban sa unsay nakahatag kanato og hingpit nga 
kalipay sa atong kinabuhi?”

Sister Cristina B. Franco, Ikaduhang Magtatambag sa 
Kinatibuk- ang Kapangulohan sa Primary, “Pagkaplag og 
Hingpit nga Kalipay sa Pagpaambit sa Ebanghelyo,” 85.

Pagsubay sa Dalan sa Pakigsaad
Sa pagtuman sa duha ka dagkong mga sugo, 
miingon si Presidente Dallin H. Oaks, “nagsubay 
kita sa pino nga linya tali sa balaod ug sa gugma––
nagtuman sa mga sugo ug naglakaw sa dalan sa 
pakigsaad, samtang naghigugma sa atong mga 
silingan. Kini nga paglakaw nanginahanglan kanato 
nga magtinguha sa balaanong inspirasyon” (“Duha 
Ka Dagkong mga Sugo, “75). Tan- awa o basaha 
ang iyang pakigpulong ug ang mga pakigpulong sa 
mosunod nga mga mamumulong alang sa kalig- on 
subay sa dalan sa pakigsaad:

U N S A O N  S A   .   .   .

Pagpaambit 
sa  
ebanghelyo

Ang tanang numero sa pahina naggikan 
sa Nobyembre 2019 nga Liahona.

•  Si Elder Terence M. Vinson, ang miingon, “Ang gikinahanglan nato dinhi minos 
nga Wi- Fi ug dugang nga Nephi!” (“Tinuod nga mga Disipulo sa Manluluwas,” 9).

•  Si Brother Stephen W. Owen, ang miawhag kanato sa pagtinguha og “espiritwal 
nga pag- alima” pinaagi sa pagdiskonektar sa kalibutan ug pagkonektar sa langit 
(“Magmatinud- anon, Dili ang Kawalay Pagtuo,” 12).

•  Si Sister Michelle Craig, ang namulong mahitungod sa “upat ka paagi sa pag-
palambo sa atong espirituhanong kapasidad sa pagdawat og pagpadayag” 
(“Espirituhanong Kapasidad,” 19).

•  Si Elder Gary E. Stevenson, ang miingon, “Kinahanglan kitang mopadayon nga 
matinud- anon ug magmabinantayon, kay sa ingon mao lamang ang paagi sa 
pag- ila sa kamatuoran ug sa pagdungog sa tingog sa Ginoo pinaagi sa Iyang mga 
sulugoon” (“Ayaw Paglingla Kanako,” 96).

•  Si Presidente M. Russell Ballard, ang miingon, “Usa sa labing importating mga 
butang nga atong makat- unan niining kinabuhia mao nga kon unsaon paghatag 
og gibug- aton ang atong mahangturong espirituhanon nga kinaiya ug pugngan 
ang atong dautan nga mga tinguha” (“Tuguti ang Atong Espiritu sa Pagkontrolar 
sa Atong Lawas,” 109).

•  Si Elder Peter M. Johnson, ang mitudlo kanato unsaon nato sa pagbuntog sa tulo 
ka himan sa kaaway: paglingla, pagbalda, ug pagwagtang sa kadasig (“Gahum sa 
Pagbuntog sa Kaaway,” 110–12).
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Sakyunon pa og barko ang akong 
gilay- on gikan sa balay dihang naka-

balita ko nga dunay grabing panaglalis 
sa akong pamilya sayo nianang adlawa. 
Grabe kaayo nga lalis.

Nasuko ang akong asawa. 
Nangasuko ang akong mga anak. Ang 
tanan nasakitan. Ug ambot unsay 
akong buhaton.

Gikuha na nako ang akong pangtra-
baho nga trak nianang buntaga gikan 
sa akong balay sa isla sa Upolu, Samoa, 
ug misakay og barko ngadto sa Savai’i, 

Samoa. Kini nga biyahe mokabat og 
ubay- ubay nga oras sa matag direksyon.

Human ko nakig- istorya sa akong asa-
wa sa telepono ug nadungog ang kapu-
ngot sa iyang tingog, moangkon ko nga 
naglisud ko sa paghunahuna bahin sa 
pagpauli para niini nga sitwasyon. Dili 
ko sigurado unsaon nako sa pagtabang 
nga masulbad ang daghang nasakitan 
nga mga pagbati sa akong pamilya.

Miadto ko sa pantalan ug nagsu-
god sa pag- ampo. Sa misunod nga 
upat ka oras, naglingkod ko sa akong 

Inspirasyon samtang naa sa Pantalan
Ni Afatia Silaga

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

Nagpinasakitay ang akong pamilya, ug upat 
pa ka oras ang akong paghulat sa barko para 
makauli. Panahon kadto sa pag- ampo.

trak, nag- ampo mahitungod sa akong 
pamilya samtang naghulat sa barko 
para pauli.

Human sa taas nga panahon sa pag- 
ampo, nakadawat ko og tin- aw nga espi-
ritwal nga impresyon. “Ipakita lang ang 
imong gugma ngadto sa imong mga 
anak. Ipakita ang imong gugma. Sultihi 
sila, ‘Gimahal ko kamo, ug ang Dios 
nahigugma ninyo.’”

Kanunay nga igkasabut nako ang 
akong mga anak. Nasayud silang gihi-
gugma nako sila, ug nahibalo sila unsa 
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sila kaimportante para nako. Apan 
tin- aw sa akong pagsabut, pinaagi sa 
pagpadayag, nga ang pagpakita og 
mas dako pa nga gugma mao lamang 
ang butang nga magpasuod og balik sa 
akong pamilya.

Sa pag- abut nako sa balay nianang 
lawom na nga ka kagabhion, suko giha-
pon kaayo ang akong asawa. “Unsay 
imong buhaton?” gipangutana ko niya.

Gisultihan nako siya mahitungod 
sa pagpadayag nga akong nadawat. 
Gisultihan nako siya nga gikinahang-
lan namo nga dugangan pa namo ang 
among pagpakita og gugma ngadto sa 
among mga anak. “Mituo ko nga mao 
kana ang yawe aron mawagtang ang mga 
kasakit nga gibati sa tanan,” miingon ko. 
Nagkauyon kami nga sulayan kini.

Karon, normal kini nga gabii sa 
among sinemana nga family council. 
Tungod sa panaglalis, hinoon, kadag-
hanan sa akong pamilya gusto nga kini 
among ikanselar nianang semanaha. 
Ang akong asawa ug ako mihukom nga 
kami mag- family council lang gihapon.

Sa sinugdanan, walay nisulti. 
Nakasabut ko nga nianang adlawa adu-
nay daghang mga luha ug emosyonal 
nga kasakit sa akong pamilya.

Dayon ang akong asawa misugod sa 
pagsulti. “Gusto lang ko nga mahibalo 

mo unsa kadako ang akong gugma nin-
yong tanan,” miingon siya. Nabantayan 
nako ang kausaban sa ilang linihokan. 
Tanan sila nanaglingkod sa kilid ra sa 
ilang mga lingkuranan. Apan sa dihang 
misugod sa pagpasabut ang akong 
asawa unsa kadako ang iyang gugma 
kanila, ang akong mga anak misandig 
na og mi- relaks. Sa wala madugay misul-
ti na usab sila. Gisultihan sab nako sila 
unsa kadako ang akong gugma kanila 
ug unsa kadako ang akong kalipay nga 
kami usa ka pamilya.

Misulbad kana sa tibuok problema. 
Dili kadto katuohan. Ang tanang kasu-
ko gikan sa among balay nawala, ug 
among naayo ang unsay naguba.

Karon, ang akong pamilya dili 
perpekto. Apan naghigugmaay kaayo 
kami sa usag usa. Ug migahin kami og 
panahon sa usag usa. Sa pagmata man 
og sayo para sa dungan nga pagbasa 
sa mga kasulatan, kuyog sa pagsimba, 
pagdula og basketball, pag- inambitay 
og pagkaon, o gani sa dungan nga pag-
paminaw og musika, naningkamot kami 
nga magpabiling suod.

Bisan pa nianang tanan, ang akong 
asawa ug ako nasayud labaw kay sa 
kaniadto kon unsa kaimportante ang 
pagpakita sa among gugma ngadto sa 
among mga anak. ◼

MGA LEKSYON GIKAN NIINI 
NGA PAPA

•  Naamguhan ni Brother Silaga 
nga dili siya makasulbad 
niini nga problema kon siya ra. 
Nag- ampo siya sulod sa mga 
oras sa pagpangita og pagpada-
yag kon unsaon sa pagtabang 
ang iyang pamilya.

•  Ang pamilyang Silaga mihimo 
ni Jesukristo nga sentro sa ilang 
panimalay. Bisan sa busy nga 
mga iskedyul, mangmata sila 
og sayo alang sa pamilya nga 
pagtuon sa kasulatan. Gihimo 
nila ang sinemana nga family 
council. Manimba sila. Gibuhat 
nila ang tanan aron maanaa ang 
mga panalangin sa ebanghelyo 
sulod sa ilang panimalay ug 
pamilya.

•  Si Brother Silaga nakigtambag 
sa iyang asawa sa wala pa sila 
makigsulti sa ilang mga anak 
mahitungod sa panaglalis.

•  Si Brother ug Sister Silaga 
kanunay nga mosulti sa ilang 
mga anak kon unsa ka dako 
ang ilang gugma kanila.

•  Ang mga Silaga magtinabangay 
sa pagtrabaho, mao usab sa 
ilang panagdula. Ilang gihulag-
way ang mosunod nga tambag 
nga gihatag ni Elder Dieter F. 
Uchtdorf sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles: “Sa 
mga relasyon sa pamilya ang 
gugma gi- espelling nga o- r- a- s, 
oras. Ang paggahin og oras sa 
usag usa mao ang yawe alang 
sa panag- uyon diha sa panima-
lay.” (Kabahin sa mga Butang 
nga Labing Mahinungdanon,” 
Liahona, Nob. 2010, 22).
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Ipaambit ang Imong Istorya
Aduna ka bay talagsaon nga istorya nga 
ikapaambit? O gusto ka ba nga makakita 
og mga artikulo mahitungod sa pipila ka 
mga hilisgutan? Kon mao, gusto kaming 
makadungog gikan kanimo! Mahimo 
nimong isumiter ang imong artikulo o 
ang imong feedback diha sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org.

Pangitaa kini nga mga artikulo ug daghan pa:
•  Diha sa liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Diha sa Sinemana nga YA (ubos sa mga 

Young Adult nga seksyon sa Gospel Library)

Mga Young Adult

Ikaw nakasulay ba nga misulod og usa ka kwarto ug mibati nga 
ang tanang mata nagtan- aw diha nimo? O mas labaw pa—mibati 
nga walay bisan usa nga nakamatikod nimo? Ako mibati. Kadtong 

mga sitwasyuna sakit, kay sulod kanato kitang tanan nangandoy nga 
mahisakop.

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mohiusa kanato. Apan usahay ang 
atong lain- laing mga kahimtang maghimong lisud aron kita mobati nga 
nahisakop. Taliwala sa daghang mga indibidwal nga mga miyembro sa 
Simbahan, adunay mga bag- ong kinabig kinsa tingali naningkamot nga 
makakita sa ilang agianan. Diha sa pahina 44, akong gipaambit kon sa 
unsang paagi nausab ang akong panglantaw bahin sa pagkahisakop sa 
Simbahan ug pagtuman sa mga gilauman sa Ginoo kanato.

May daghan pa usab nga sama kang Jodi ug sa iyang bana, kansang 
mga panglimbasug nga dili makapanganak o ubang mga pagsulay 
makahimo kanilang mobati nga sila wala mahisakop. Basaha ang istor-
ya diha sa pahina 46.

Sa digital lamang nga mga artikulo, si Rachelle mipaambit kon sa 
unsang paagi ang maabi- abihong mga miyembro mihimo sa tanang 
kalainan dihang mibalik siya sa pagsimba. Si Eric mitudlo nga kitang 
tanan gikinahanglan sa lawas ni Kristo, ug si Aspen mipaambit unsa-
on sa pagkahisakop ug paghimo og maayo sa simbahan isip usa ka 
manggiulawon kaayo nga tawo.

Ang Simbahan puno sa mga tawo kinsa mibati nga daw wala sila 
mahisakop. Tingali usa ikaw kanila. Apan kitang tanan makahimo 
sa atong bahin sa paghimo sa matag miyembro nga mobati nga 
gihangop. Tungod kay ang pagkahisakop dili man mahitungod sa 
kahimtang—mahitungod kini kon si kinsa gayud ikaw ug kon si kinsa 
ang gipaningkamutan nimo nga maparehas. Isip mga anak sa Dios, 
tanan kita nahisakop sa Simbahan ni Kristo.

Matinuoron,
Brian S. King

Ang Atong Susama nga Panglimbasug 
aron Mobati Kita nga Nahisakop
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Digital Lamang
Tanan Kita Nangandoy nga 
Mahisakop
Ni Eric B. Murdock

Ang Pagbalik ngadto sa Simbahan 
sa Maabi- abihong mga Bukton
Ni Rachelle Wilson

Unsaon sa Tawong Hilumon 
nga Makalahutay sa adlawng 
Dominggo
Ni Aspen Stander

Niini nga Seksyon

44 Bag- ong mga Miyembro:  
Kini ang Dapit Diin Kamo 
Nahisakop
Ni Brian S. King

46 Pagkahisakop sa Simbahan 
pinaagi sa Pagsabot sa 
Pagka- dili makapanganak
Ni Jodi King
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Bag- ong mga Miyembro:  
Kini ang Dapit Diin Kamo 
Nahisakop

Ni Brian S. King

Kon makatagbo ka og usa ka tawo, unsaon nimo pagpaila ang imong ka-
ugalingon? Unsang mga butanga ang importante sa imong pagkatawo? 
Ako si Brian. Nahisakop ako sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 

sa Ulahing mga Adlaw. Apan wala ko kanunay mobati nga nahisakop.
Mipasakop ko sa Simbahan pagka- first year nako sa kolehiyo. Daw pipila 

lang ka mga gutlo human sa akong bunyag, ang maayo’g- panglantaw nga mga 
miyembro nagsugod sa pagpangutana, “Magmisyon ka ba?” Ang pagmisyon 
butang nga wala pa kaayo sa akong hunahuna. Apan akong gibati nga oo ang 
gilauman nilang tubag.

Ako Ba Igo Na?
Mga kapin lang sa usa ka tuig human ko mipasakop sa Simbahan, nadawat 

nako ang akong call nga moserbisyo sa England ug miabut didto nga mahi-
namon kaayong motudlo. Apan pipila lamang ka adlaw, akong namatikdan 
nga grabe ang akong kamingaw. Dili ako andam nga moserbisyo og full- time 
nga misyon.

Samtang naghisgot sa akong mga pagbati uban sa presidente sa misyon, 
gibati niya nga mokanta sa, “Kalag Ko May Kasanag Karon” (Mga Himno, nu. 110) 
diha sa telepono. Mibati ko og medyo lahi, apan mihatag kini kanako og pagbati 
sa kahayag ug kainit.

Ug gani human sa usa ka semana nagsakay na ko sa eroplano pauli. 
Nakigbisog ako sa akong mga pagbati sa tibuok biyahe. Napuno ko sa kabala-
ka bahin sa kon unsay hunahuna sa uban mahitungod sa akong mga pagpili. 
Napikal ko sa akong kaugalingon nga wala ko makaserbisyo og eksaktong duha 
ka tuig—human nga akong gibiyaan ang akong mga higala ug pamilya ug gihu-
nong una ang pag- eskwela aron makaserbisyo og misyon. Nag- antus ko og 
labihang kasakit, ug karon daw gitalikdan ako sa Langitnong Amahan sa pana-
hon sa akong panginahanglan. Naghunahuna ko kon nahisakop pa ba gayud 
ako tungod kay wala nako maabut ang matag ekpektasyon.

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

Naninguha 
ka ba nga 
kab- uton ang 
sayop nga mga 
ekspektasyon?



Duol kon Unsa Kamo
Usa ka semana human ko nauli, ang pamilya sa suod nakong higala 

midapit nako sa ilang panimalay sa pagtan- aw sa sesyon sa kinatibuk- ang 
komperensya. Kadto ang katapusang butang nga gusto nakong buhaton. 
Apan miadto ko.

Sa tunga- tunga sa sesyon, si Elder Jeffrey R. Holland miadto sa podyum 
ug miingon, “Kalag ko may kasanag karon”—ang samang butang nga 
wala dahumang kantahon sa akong presidente sa misyon mga duha ka 
semana ang milabay. Ang Espiritu mihunghong, “Kini ang Simbahan diin 
ikaw nahisakop.” Paglapas sa misunod nga 15 minutos, ang akong tibuok 
panglantaw nausab.

Dali ra ang mobati nga kita walay labut kon kita mobati nga daw wala 
nato makab- ot ang ekspektasyon sa uban. Apan kitang tanan makasala 
(tan- awa sa Mga Taga- Roma 3:23). Ug oo, miingon ang Dios nga aduna 
pay dapit alang sa matag usa kanato sa Iyang Simbahan (tan- awa sa 
1 Mga Taga- Corinto 12:20–23).

Si Elder Holland mitudlo atol niana nga pakigpulong sa komperensya: 
“ ‘Duol kon unsa kamo,’ ang mahigugmaong Amahan miingon sa matag 
usa kanato. Apan midugang Siya, ‘Ayaw pagplano nga magpabilin nga 
mao ra gihapon kamo.’” (“Mga Awit nga Naawit ug Wala Maawit,” Liahona, 
Mayo 2017, 51). Gusto sa Dios nga kita ania dinhi bisan kinsa man kita o 
unsay atong nahimo tungod kay kini nagtugot nga Siya makatabang nato 
nga mausab kon unsay atong maabut (tan- awa sa 3 Nephi 18:22).

Sa wala pa ko makadungog sa pakigpulong ni Elder Holland, naghu-
nahuna ko nga ang pagkahisakop nagpasabut sa pagkab- ot sa tanang 
ekspektasyon. Karon ako mas nakasabut nga ang Simbahan sa Ginoo 
dili alang niadtong kinsa mga hingpit na apan sa pagtabang nga mahing-
pit kadtong dili hingpit. Ug kon maningkamot ka sa pagsunod Kaniya, 
ikaw nahisakop sa Iyang Simbahan. ◼

LIMA KA BUTANG nga 
gipanghinaot nako nga unta nahibaloan 
na nako isip bag- ong miyembro:

1. Ipakita kon si kinsa ka. Ang 
imong talagsaon nga personalidad 
ug mga gasa molig- on sa Simbahan 
sa kinatibuk- an (tan- awa sa 
1 Mga Taga- Corinto 12).

2. Moapil. Ang pagpalibut sa imong 
kaugalingon kauban sa parehas 
nimo og mga hiyas makatabang 
aron ikaw magpabilin sa dalan sa 
pakigsaad.

3. Moadto sa templo. Ang paggahin 
og oras sa templo—o ang pagpa-
ngandam aron makasulod—maka-
tabang aron ikaw makatuman og 
usa ka mahangturong panglantaw.

4. Tutuki kon unsay labing impor-
tante. Kon magkabug- at ang mga 
butang, tutuki ang pagtuman ug 
pagpangandam alang sa mga 
pagpakigsaad.

5. Pagmapailubon sa imong kau-
galingon. Ayaw hukmi ang imong 
kaugalingon nga magkumpara sa 
uban samtang mag- uswag ka sa 
kaugalingon nimong lakang.

Si Brian S. King nag- eskwela sa Brigham Young University nga nag- 
major og family studies. Natawo siya ug gipadako sa bukirang dapit 
sa North Carolina, USA, diin kalipay niya ang paggahin og panahon 
sa kabukiran.
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Pagkahisakop sa Simbahan 
pinaagi sa Pagsabot sa 
Pagka- dili makapanganak

Ni Jodi King

Wala gyud ko 
mobati nga wala 
mahisakop sa 
simbahan hang-
tud nga ang akong 

bana, si Cameron, ug ako nagsugod 
sa pagpakigbisog mahitungod sa 
pagka- dili makapanganak. Ang 
mga bata ug mga pamilya kinsa sa 
kasagaran maoy nagdala nako og 
kalipay nga makita sa simbahan, 
karon nagsugod sa pagpasubo ug 
pagsakit kanako.

Akong gibati ang pagkabaog 
kay wala akoy anak sa akong mga 
bukton o gikuptan nga bag para 
sa diaper. Sa Relief Society, ang 
panggrupo nga mga dula gipahi-
balo, nag- istoryahanay ang mga 
mama, ug daw ang matag lek-
syon kanunayng mahitungod sa 
pagkainahan.

Daw maitsa- pwera ko.
Wala koy anak nga madala sa 

panggrupo nga dula. Wala koy 
ikapaambit nga personal nga mga 
sugilanon mahitungod sa pagpa-
dako og anak sa ebanghelyo.

Gusto gyud kaayo kong 
mahimong kabahin sa mga pag- 
istoryahanay mahitungod sa pag-
kainahan ug makighigala sa mga 

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

Ang 
pagsagubang 
sa pagka- dili 
makapanganak 
mipabati 
nako nga wala 
akoy dapit sa 
simbahan.

sister sa akong ward, apan gibati 
nako ang kawalay koneksyon tali 
kanamo kay dili man ko inahan.

Ang pinakalisud mao ang 
unang Dominggo didto sa among 
bag- o nga ward. Kay wala man 
mi mga anak, gipangutana kami 
kon bag- o ba ming minyo ug kon 
kanus- a mi nagplanong magka-
pamilya. Maayo ang akong pag-
katubag niining mga pangutana 
nga wala ako maapektuhi niini—
nahibalo kong dili nila tuyo ang 
pagpasakit.

Bisan pa, niining Dominggoha 
gayud, ang pagtubag niadto nga 
mga pangutana lisud gayud. Bag- o  
lang namong nahibaloan, human 
ngai naglaum, nga—diay—dili ko 
mabdos.

Miadto ko sa miting sa sakra-
mento nga mibati nga nahugno, 
ug ang pagtubag niadtong kasa-
garang “pagpaila- ila” nga mga 
pangutana lisud para nako. Atol 
sa sakramento, gianinaw nako 
ang kongregasyon sa pagpangita 
og ubang batan- ong mga mag-
tiayon nga walay mga anak diin 
ako ug ang akong bana makasa-
but sa pagbati. Wala kami nakita 
bisan usa. M
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Apan ang Sunday School tinu-
oray maoy nakabuak sa akong 
kasingkasing. Ang leksyon—nga 
unta mahitungod sa balaang 
tahas sa mga inahan—sa kalit 
nausab ug nahimong sesyon sa 
pagpadayag sa mga kasagmuyo 
bahin sa pagkainahan. Nahugno 
ang akong kasingkasing ug sa 
hilom midagayday sa akong 
aping ang mga luha dihang akong 
nadungog ang mga babaye nga 
nagmulo [nagreklamo] mahitu-
ngod sa usa ka panalangin nga 
gipaningkamutan gyud nakong 
maangkon.

Dali kong mibiya sa simba-
han. Sa una, di na ko ganahang 
mobalik. Dili ko gustong mosinati 
og usab niana nga pagbati nga 
nag- inusara. Apan nianang gab-
hiona, human makig- istorya sa 
akong bana, nasayud kami nga 
kinahanglang padayon kaming 
magsimba dili lang tungod kay 
naghangyo ang Ginoo kanamo 
apan tungod usab kay nasayud 
kami nga ang kalipayng mi-
abut gikan sa pagbag- o sa mga 
pakigsaad ug pagbati sa Espiritu 
diha sa simbahan mipatigba-
baw sa kasubo nga akong gibati 
nianang adlawa.

Kitang Tanan Usahay may mga 
Panahon nga Mobati Kita nga 
Wala Mahisakop

Kana nga kasinatian nahitabo upat ka tuig nang 
milabay. Milabay ang panahon. Ug wala gihapon 
koy anak sa akong mga bukton o gikuptan nga bag 
para sa diaper, apan nasayud ko karon kay sa kani-
adto nga ako nahisakop sa simbahan.

Samtang padayon ang kaugalingon nakong kasu-
bo, mas nagbinantayon ako sa mga tawo sa akong 
palibut. Aninawon gihapon nako ang kongregasyon, 
apan karon gipaningkamutan nako nga akong maki-
ta kadtong misimba nga tingali mibati nga sila wala 
mahisakop. Ug akong nakat- unan nga tanan kita 
mobati nga usahay dunay mga panahon nga ingon 
og wala kita mahisakop.

Diha sa Simbahan, adunay mga nabiyuda, nadi-
borsyo, ug dili minyo nga mga miyembro; may mga 
sakop sa pamilya nga mibiya sa ebanghelyo; mga 
tawo nga kanunayng nagluya o naglisud sa pinan-
syal: mga miyembro nga nagsinati sa pagkaibug sa 
sama og sekso; mga miyembro nga nanglimbasog 
sa pagbuntog sa pagkaadik og mga pagduhaduha; 
mga bag- ong nakabig; bag- ong namalhin; wala nay 
mga kauban sa balay; ug daghan pa.

Tanan kita pweding mobati nga ang atong mga 
pagsulay o mga kahimtang magpugong kanato 
gikan sa pagkahisakop, apan ang tinuod mao nga 
ang atong lahi nga kinabuhi ug ang atong tinagsa- 
tagsa nga kalisdanan mao diay sa tinuod ang 
maghimo nga kita mas mahisakop sa Simbahan 
ni Kristo.

Karon 
naningkamot 
ko sa 
pagpaniid  
kon si kinsa 
ang tingali 
misimba nga 
mibati nga 
daw wala sila 
mahisakop.
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Nahisakop Kita diha sa Atong 
Manluluwas

Amg katuyoan sa pagkamiyembro sa Simbahan 
mao ang pagsunod Kaniya. Nahisakop kita diha sa 
atong Manluluwas, ug busa nahisakop kita diha sa 
Iyang Simbahan. Miingon siya kanato, “Umari kana-
ko, kamong tanan nga nabudlay ug nabug- atan, ug 
papahulayon ko kamo” (Mateo 11:28).

Ang Manluluwas nagdapit kanato sa pagduol 
ngadto Kaniya—bisan unsay atong mga kahim-
tang. Mosimba kita aron sa pagbag- o sa atong 
mga pakigsaad, sa pagpalambo sa atong pagtuo, 
sa pagkaplag og kalinaw, ug sa pagbuhat sama sa 
Iyang gibuhat nga hingpit sa Iyang kinabuhi—sa 
pagpangalagad sa uban kinsa mibati nga wala sila 
mahisakop.

Tingali adunay mga panahon nga ako rang usa 
diha sa Relief Society kinsa walay mga anak. Ug 
mga panahon nga pangutan- on ako sa mga tawo 
kon nganong wala kami makaanak. Kadto nga mga 
panahon tingali lisud, apan kon may daghan man 
nga mga kasinatian nga lisud, adunay mas daghang 
makalipay.

Ang pagbati sa Espiritu diha sa simbahan ug sa 
pagpakita sa akong gugma sa Manluluwas kanunay 
nga mopatigbabaw sa bisan unsang pagbati nga 
nag- inusara. Nasayud ako nga adunay kalinaw diha 
kang Kristo. Nasayud ako nga adunay pagkaayo 
diha sa pagsimba. Nasayud ako nga mapanalangi-
nan kami kon kami magpadayon. Ang among mga 
pagsulay tingali lahi kay sa uban diha sa simbahan, 
apan ang among mga personal nga kasinatian 
makatabang aron kami mas mobati sa uban kinsa 
mibati nga sila wala mahisakop. Ug isip resulta, 
kadto nga mga kasinatian makahiusa kanamo.

Nasayud ako nga pinaagi sa pagpaambit sa 
akong pagpamatuod ug sa pag- abli sa akong 
kasingkasing, makatabang ako sa uban sa pagsabut 
nga sila—ug ang tinagsa- tagsa nga indibidwal—
nahisakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. ◼

Si Jodi King nagtubo sa Iowa, USA, ug kanunayng 
motawag niini og panimalay. Iyang nahimamat 
ug gipakaslan ang iyang bana samtang nag- 
eskwela sa Brigham Young University. Siya karon 
nagtudlo sa kindergarten ug nagtrabaho usab 
isip virtual assistant.
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Sa Unsang Paagi ang Langitnong 
Amahan Makigsulti Kanato?

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

M
G

A
 P

A
G

H
U

L
A

G
W

A
Y

 P
IN

A
A

G
I 

N
I 

K
A

T
IE

 R
E

W
S

E

Ni Presidente 
Dallin H. Oaks

Unang 
Magtatambag 

sa Unang 
Kapangulohan

A ng Langitnong 
Amahan makigsulti 

kanato sa daghang 
lahi- lahi nga paagi. 
Dihang nag- ampo si 
Joseph Smith kon asa 
nga simbahan ang 
eksakto, ang Langitnong 
Amahan ug si Jesukristo 
mipakita kaniya ug 
nakigsulti kaniya 
nawong sa nawong. 
Apan sa kasagaran ang 
Langitnong Amahan 
makigsulti kanato 
pinaagi sa Espiritu Santo. 
Mohatag siya kanato og 
mga hunahuna diha sa 
atong alimpatakan ug 
mga pagbati diha sa 
atong kasingkasing.

Aniay pipila ka paagi nga kita makadungog Kaniya:

Pagbati nga si Jesus 
nahigugma kanato ug nga 

ang ebanghelyo tinuod

1. 

6. 
Pagbati sa pasidaan 

nga kini sayop

5. 
Malinawong pagbati 

nga ang usa ka butang 
maayo nga pagpili

4. 
Maayong pagbati kon 

maminaw kita og nindot 
nga musika o motan- aw og 
makapadasig nga hulagway

2. 
Pagbati sa kahupayan kon 

kita magmagul- anon o mibati 
nga nag- inusara

3. 
Malipayong pagbati human 

kita naghinulsol
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Mopili sa Matarung 
ug Maminaw
Kon ang Langitnong 
Amahan mamulong 
kanato pinaagi sa Espiritu 
Santo, gitawag kini og 
“pagpadayag.” Ang 
Langitnong Amahan ug 
si Jesukristo dili mohatag 
kanato og pagpadayag 
mahitungod sa tanan nga 
atong buhaton. Apan kita 
dili angayang mabalaka. 
Kon kita naningkamot 
nga mopili sa matarung 
ug maminaw sa Espiritu 
Santo, Sila motabang ug 
mogiya kanato kon kini 
importante. ●
Gikuha gikan sa “Eight Ways God Can Speak 
to You,” New Era, Sept. 2004, 4–8.
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Ni Katie Morrell
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

Nakalitan si Anthony sa iyang pagmata. Ikatulong 
higayon na kini nga mao gihapon ang iyang 

gidamgo! Sa iyang damgo, usa ka taas nga tawo 
mipakita kaniya og matahum nga building. Unsa kahay 
buot ipasabut niini?

Isip usa ka maestro sa eskwelahan, nakabisita na si 
Anthony og daghang dapit sa gawas sa iyang 
balangay sa Nigeria. Ang building diha 
sa iyang damgo lahi ra gyud sa tanan 
nga iyang nakita kaniadto. Tingali 
wala gayuy ingon niini. Apan 
may butang nga espesyal gayud 
mahitungod niini.

Paglabay sa katuigan, 
gihunahuna gihapon ni 
Anthony ang mahitungod sa 
iyang damgo, apan nabalaka 
siya mahitungod sa laing 
mga butang. Usa ka gubat 
nagsugod sa Nigeria. Dili 
luwas para ni Anthony ug sa 
iyang asawa ang pagbiya sa 
ilang balay. Apan lisud nga naa ka 
lang sa sulod sa tibuok adlaw. Wala 
na igkita ni Anthony ang iyang mga 

higala ug mga estudyante.
Usa ka adlaw nakakita si Anthony og karaang 

magasin sa iyang balay. Sa iyang pagpakli niini, may 
nakita siyang daw pamilyar. Kadto ang matahum nga 
building gikan sa iyang damgo! Tinuod kini.

Ang building 
gipanag- iya sa 

Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. 
Wala pa gyud 

ko makadungog 
nianang simbahana 

kaniadto, naghunahuna 
si Anthony. Gusto siyang 
makakat- on og dugang pa 
mahitungod niini, apan 
tungod sa gubat, dili gihapon 
siya makabiya sa iyang balay. 

Kinahanglan siyang maghulat.
Dihang nahuman ra gyud 

ang gubat, nagpadala og sulat si 
Anthony ngadto sa mga ulohang 

buhatan sa Simbahan sa Siyudad sa Salt 

M A I S U G O N  N G A  M G A  E H E M P L O
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Padayon akong 
nagdamgo og usa 
ka matahum nga 

building!

Mao kini ang 
building nga akong 

nakita sa akong 
damgo!

Ang Damgo ni  
Anthony



Lake. Mihangyo siya kon pwede ba silang 
makapadala og mga misyonaryo aron 
makatudlo niya ug sa iyang pamilya. 
“Pwede kaha kamong magtukod og 
simbahan diri sa akong lungsod?” 
Misulat si Anthony. “Palihug padalhi 
ko og mga kasulatan aron akong 
matudloan ang ubang katagibalangay.”

Nasubo si Anthony dihang nadawat 
niya ang sulat gikan sa punoang buhatan 
sa Simbahan: “Sa pagkakaron wala kami mga 
misyonaryo sa inyong nasud.” Kaniadto, ang mga 
tawong itom dili makahupot og pagkapari. Ug dili pa 
kaayo daghan ang naorganisar nga Simbahan sa Africa.

Apan si Anthony maayong mohulat sa panahon sa 
Ginoo. Bisan og dili pa siya mabunyagan, gipabilin niya 
nga hugot ang iyang pagtuo.

Ang Simbahan mipadala kang Anthony ug sa iyang 
pamilya og Basahon ni Mormon ug ubang mga basahon 
sa Simbahan. Gitun- an ni Anthony ang mga basahon 
ug gitudlo ngadto sa ubang katagibalangay ang iyang 
nakat- unan.

Daghan kaayong tawo ang nainteresado sa 
ebanghelyo nga si Anthony gusto og usa ka dapit diin 
magtagbo ang tanan.

Dapit sa karsada diin naglinya ang mga punoan sa 
saging, nagtukod si Anthony og usa ka chapel nga blue 
ang pultahan ug mga tabon sa bintana. Sa atubangan 
sa building mabasa, “Mga Santos sa Ulahing Adlaw sa 
Nigeria.”

Milabay ang katuigan. Dayon usa ka adlaw si Anthony 
nakadungog og maanindot nga balita. Ang Dios 
misulti sa propeta nga ang tanang takus nga mga tawo 
makadawat na sa pagkapari. Ang Simbahan nagpadala 
og mga misyonaryo sa balangay ni Anthony!

Nakalitan ang mga 
misyonaryo nga 
nakakita og usa 
ka building sa 
simbahan ug 
daghan na kaayong 
tawo ang andam 
nga magpabunyag. 
Natingala sila sa 
hugot nga 
pagtuo ni 

Anthony ug sa ubang mga katagibalangay.
“Usa kadto ka taas, lisud nga paghulat,” matud pa ni 

Anthony sa mga misyonaryo, “apan karon dili na kini 
igsapayan. Sa katapusan ania na kamo.”

Si Anthony ang unang gibunyagan sa Suba sa 
Ekeonumiri sa Nigeria. Dihang giorganisar ang bag- ong 
branch, gitawag siya nga branch president. Ang iyang 
asawa si Fidelia, ang presidente sa Relief Society. Nasilyo 
sila sa templo mga katuigan human niadto.

Gipadayon ni Anthony ang iyang pagpaambit sa 
iyang gituohan ngadto sa uban. Sa kasagaran sultihan 
niya ang mga tawo nga ang binhi sa ebanghelyo nga 
gitanom sa Nigeria motubo ngadto sa usa ka dakong 

kahoy. Makalitan ang kalibutan sa 
pagtubo niini.

Eksakto si Anthony. Karon 
aduna nay kapin sa 170,000 
ka miyembro sa Simbahan sa 
Nigeria—ug usa ka matahum 
nga templo! Ang binhi sa 

ebanghelyo nga gitabangan ni 
Anthony nga matanom padayong 

mitubo libut sa kalibutan karon. ●
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Miingon si Anthony Uzodimma Obinna 
(1928–95) nga ang Simbahan motubo sa 
Nigeria ug “mamahimong lig- on nga sentro 
sa mga Santos.” Karon duna nay pito ka 
misyon, kapin sa 50 ka stake, ug usa ka 
templo didto!

Gitukod ko 
kining gamay 

nga chapel aron 
duna kami dapit 
nga katagboan!

Nabunyagan 
ra gyud sa 
katapusan!

Ang Damgo ni  
Anthony
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Ang Samoa usa ka isla nga 

nasud sa Kadagatan sa Pasipiko. 

Duna kini duha ka dagkong isla 

ug upat ka gagmayng mga isla.

Hello 
gikan sa  
Samoa!

Daghang tawo sa Samoa 

nagpuyo sa fales, diin ang mga 

kabalayan walay bongbong. 

Ang pagluto himoon sa gawas 

ibabaw sa kayo.
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Daghang tawo ang namuhi og mga 

baboy ug mga manok ug mogamit og 

mga iro para sa pagpangayam.

Ania kon unsaon sa pagsulti sa 

“Ang Simbahan ni Jesukirsto sa 

mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” 

sa Samoan: O Le Ekalesia og Iesu Keriso 
o le Au Paia o Aso e Gata Ai.

Ang mga tawo sa Samoa 

ganahang mokanta! Kini nga 

mga bata nangandam para 

manganta sa Primary.

Talofa!  
(“Hi” sa Samoan), kami si 

Margo ug Paolo.
Kuyugi kami samtang bisitahon 

namo ang Samoa!
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Taga- Samoa ka ba?  
Sulati kami!  

Gusto kaming makadungog 
gikan kanimo.

Himamata ang pipila 
sa among mga higala 

gikan sa Samoa!

Ang mga lubi usa ka ilado nga 

pagkaon sa Samoa. Ang tanan 

moani ug motangtang sa mga 

bunot niini. Ang mga bagol sa 

kasagaran maoy isugnod para 

sa pagluto.

Ganahan kong mokanta 
og mga kanta sa Primary. 
Ang akong mga paborito 
mao ang “Mother, Tell Me 
the Story [Mama, Suginli Ko 
sa Sugilanon” ug “Ako Anak 
sa Dios.”
Mary V., edad 5, Savai’i, 
Samoa

Nasayud ako nga ang 
Langitnong Amahan maminaw 
ug motubag sa akong mga 
pag- ampo.
Alex S., edad 11, Upolu, 
Samoa
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Tungod kay nagpuyo 

sila sa isla, ang mga 

Taga- Samoa dili gayud 

layo sa dagat.

Salamat sa pagsuhid sa Samoa uban namo. Magkita kita sa sunod!
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Ni David Dickson
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

Gipatiran ni Elizabeth 
ang walay sulod nga 

bagol sa lubi ngadto sa dili 
sementadong dalan. Nimug- ot 
siya dihang miligid kini palayo. 
Karon dili maayo nga adlaw.

Dili gayud!
Si Lagi may dili maayong gisulti 

kaniya didto sa eskwelahan. Sa wala madugay, 
nangatawa ang mga estudyante dihang nasayop 
siya sa pagsulbad sa math atubangan sa klase. 
Ug unya ang iyang project naguba.

“Dili kini makatarunganon!” Miingon si 
Elizabeth. Hinoon kinsa bay nag- imbento og 
bati nga mga adlaw?

Mipitas si Elizabeth og usa ka matahum nga 
hibiscus nga bulak. Maayo na lang ni kay kini 
usa ka maayong butang karon. Bisan sa bati 
nga adlaw sa Samoa makakita siya og mga 
bulak nga matahum bisan asa.

Gitusok niya ang pink nga bulak ngadto sa 
iyang buhok ug mipauli.

“Talofa!” Miingon si Papa. “Kumusta ang 
imong adlaw?”

Miduko si Elizabeth. “Bati.” Milakaw siya 
agi sa langas nga baboy sa ilang nataran ug 
milingkod tapad sa iyang Papa sa balkonahe.

Milingkod si Papa ug 
naminaw samtang gisulti 
ngadto niya ang tanan 
mahitungod sa lisud niya 
nga adlaw.

“Pasensya na lang,” miingon 
si Papa, nga migakos kaniya. 

“Ako usab dunay mga adlaw 
nga sama niana. Gusto ka bang 

masayud unsay nakatabang nako?”
Miyango siya. “Oo, palihug!”
Misugod siya sa pagkanta sa kanta nga 

nahibaloan kaayo ni Elizabeth. Kantahon ni 
Papa sa tanang higayon kining matahum nga 
love song ngadto ni Mama.

Mikatawa si Elizabeth ug midap- ig sa iyang 
abaga. “Daa–aad!”

Mingisi si Papa. “Seryoso ko! Ang maayong 
musika nakatabang nako nga mobati og mas 
maayo. Ug, mahitungod sa musika . . .”

Nasayud si Elizabeth unsa pay iyang isulti. 
Oras na para magpraktis og piano.

Labaw sa tanan, si Elizabeth gustong 
makakat- on og piano aron makatukar siya 
sa simbahan. Ganahan na siyang daan nga 
mokanta kauban sa iyang pamilya. Ilabi na 
uban ni Papa. Apan ang pagtukar og piano mas 
lisud. Maglisud ang iyang tudlo sa pagpangita 
sa mga nota.

Musika alang sa  
Mas Maayo  
nga Adlaw
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“Ambot lang kay wa ko ganahing magpraktis 
karon,” miingon siya.

Mibarug si Papa. “Sulayi sa paghunahuna 
kon unsay imong gitukar. Ang mga himno 
makatabang nato nga mobati nga mas duol 
sa Dios.”

Dayon gihubo ni Papa ang iyang mga sandal 
ug misulod aron motabang para sa panihapon.

Gihubo usab ni Elizabeth ang iyang mga 
sandal ug misulod usab. Si Papa ang mihiwa 
sa mga utanon samtang nag- ukay si Mama 
sa linuto.

Ang papel sa musika alang sa “Fa’afetai ako 
Le Atua” naa ra sa may keyboard. Ganahan si 
Elizabeth niining Samoan nga himno. Naghisgot 
kini mahitungod sa pagpasalamat sa Dios.

Gipaandar ni Elizabeth ang de- korente 
keyboard ug nagsugod sa pagtukar. 
“Hunahunaa kon unsay imong gitukar,” maoy 
giingon ni Papa.
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Busa iyang gibuhat. Gihunahuna niya ang 
tanang butang nga angay niyang pasalamatan. 
Iyang pamilya. Iyang balay. Musika. Matahum 
nga Samoa.

Ang iyang mga tudlo mas dali nga 
nakapangita sa mga nota. Wala madugay, ang 
iyang mga pagbati nagsugod sa pagkausab. 
Mibati siya og kalinaw. Mipahiyom si Elizabeth. 
Mibati siya sa Espiritu Santo!

Ang taguktok sa pagpanghiwa nahunong. 
Si Papa misugod sa pag- hum. Miduol si 
Papa tapad niya ug misugod sa pagkanta.

Gipadayon niya ang pagtukar, ug 
si Mama miapil na usab. Si Elizabeth 
padayong naghunahuna sa tanang paagi 
sa pagpanalangin sa Dios kaniya ug sa 
iyang pamilya.

Dapit sa katapusan, miupo si Papa ug 
nangutana, “Mas maayo na ba ang pagbati?”
“Oo!” matud niya. “Eksakto ka. Ang 

maayong musika mihimo gayud nga mas 
momaayo ang akong adlaw!” ●

Unsa man ang nakatabang nimong mobati og 
mas maayo sa mga adlaw nga malisud?



Mga Dagami sa Umahan ug 
mga Panalangin sa Pagkapari

Ni Elder  
Jack N. Gerard

Sa Seventy

“Ang Manlalaban [Maghuhupay] . . . [mao] ang Espiritu Santo” 
(Juan 14:26).

Sa bata pa ko, dunay gamayng umahan ang akong pamilya sa 
mga baka ug mga uma. Ang magtubo sa usa ka umahan lisud 

nga trabaho.
Usa ka adlaw sa ting- init, ako ug ang akong igsoong lalaki 

nagtrabaho sa uma. Kusog ang huros sa hangin, ug daghan kaayo 
og abug sa hangin. Duna koy grabe nga mga allergy, ug ang mga 
abug gikan sa mga dagami usahay maghatag nako og sakit. Nagluha 
ang akong mga mata. Lisud ang pagginhawa. Gani ang akong ilong 
nagsugod na sa pagdugo kay gibagnusan nako og maayo.

Dihang ang akong mama miadto sa umahan ug iya kong nakita, 
gipasulod ko niya sa balay. Gipahigda ko niya sa sopa nga may basa 
nga panapton sa akong nawong. Paglabay sa pipila ka minutos, mibalik 
siya nga may kaubang duha ka mag- uuma. Nagsul- ob sila og mga saput 
nga miputos sa ilang tibuok lawasl nga puno sa abug sa dagami.

Ang mga mag- uuma mga miyembro sa among ward. Gipandong 
nila ang ilang mga kamot sa akong ulo ug misugod sa paghatag og 
panalangin kanako. Si papa kaniadto dili pa miyembro sa Simbahan, 
mao nga siya walay gikuptan nga gahum sa pagkapari. Apan dili gayud 
nako makalimtan ang pagbati dihang kadtong duha ka buotang mga 
tawo nanalangin kanako. Init kadto, malinawon, ug makahupay. 
Ug wala na ako masakit.

Sa wala madugay sa kinabuhi, akong naamguhan nga 
kadtong pagbati mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo 
usahay gitawag nga Maghuhupay. Ganahan ko niana nga 
tawag kay ang Espiritu Santo mao man ang naghatag 
kanako og kahupayan. Mipamaayo kini sa akong 
pagbati sa gawas ug sa sulod.

Ang Espiritu Santo usa ka talagsaong panalangin. 
Pangitaa ang kahupayan nga ipadala sa Espiritu 
Santo ug paningkamuti ang pagbaton niini diha 
nimo sa matag adlaw. ●
Gikan sa usa ka interbyu uban ni Eliza Broadbent
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“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang 
akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa 

hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol 
ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” (Juan 14:27).

Kahupayan gikan sa Espiritu Santo
Adunay daghang paagi nga imong mabatyagan ang 

kahupayan gikan sa Espiritu Santo. Kini nga pasikut- sikot 
[maze] magpakita og pipila niini. Makita ba nimo ang 

agianan lahus sa pasikut- sikot?
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Nag- ampo si Enos sa tibuok adlaw ug nakadungog  
sa tingog sa Dios! Basaha ang mahitungod niini diha 
sa Enos 1 sa Basahon ni Mormon o diha sa istorya 
nga “Si Enos Nag- ampo” nga anaa sa pahina H20.

Sama ni EnosMahimo Akong Mag- ampo  

Kon Ikaw Mag- ampo:
• Sugdi pinaagi sa “Pinalanggang Langitnong Amahan . . .”

• Pasalamati Siya sa mga panalangin.

• Sultihi Siya mahitungod sa imong adlaw o sa imong 
mga pagbati.

• Pangayo Kaniya kon unsay imong gikinahanglan 
o pag- ampo alang sa mga tawo nga nagkinahanglan 
og tabang.

• Tapusa pinaagi sa “Sa ngalan ni Jesukristo, amen.”

• Gahini og panahon ang pagpaminaw sa Espiritu Santo.

Ipapilit 
o i- tape kini nga 

mga litrato sa usa 
ka gamay nga kahon o 

sa piraso sa karton aron sa 
paghimo og usa ka talan- awon 

sa sugilanon ni Enos.

Posibling dili ka makadungog sa tingog sa Dios sama sa nahitabo 
ni Enos, apan makadawat ka og mga tubag sa ubang mga paagi, 
pinaagi sa mga hunahuna o mga pagbati. Usahay ang mga tubag 
dugay- dugay pa. Apan ang Dios nahigugma kanimo sa kanunay!
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Nag- ampo si Enos sa tibuok adlaw ug nakadungog  
sa tingog sa Dios! Basaha ang mahitungod niini diha 
sa Enos 1 sa Basahon ni Mormon o diha sa istorya 
nga “Si Enos Nag- ampo” nga anaa sa pahina H20.

Sama ni EnosMahimo Akong Mag- ampo  

Kon Ikaw Mag- ampo:
• Sugdi pinaagi sa “Pinalanggang Langitnong Amahan . . .”

• Pasalamati Siya sa mga panalangin.

• Sultihi Siya mahitungod sa imong adlaw o sa imong 
mga pagbati.

• Pangayo Kaniya kon unsay imong gikinahanglan 
o pag- ampo alang sa mga tawo nga nagkinahanglan 
og tabang.

• Tapusa pinaagi sa “Sa ngalan ni Jesukristo, amen.”

• Gahini og panahon ang pagpaminaw sa Espiritu Santo.

Ipapilit 
o i- tape kini nga 

mga litrato sa usa 
ka gamay nga kahon o 

sa piraso sa karton aron sa 
paghimo og usa ka talan- awon 

sa sugilanon ni Enos.

Posibling dili ka makadungog sa tingog sa Dios sama sa nahitabo 
ni Enos, apan makadawat ka og mga tubag sa ubang mga paagi, 
pinaagi sa mga hunahuna o mga pagbati. Usahay ang mga tubag 
dugay- dugay pa. Apan ang Dios nahigugma kanimo sa kanunay!

MGA PAGHULAGWAY PINAAGI NI ADAM KOFORD
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Mopakita ug Mosulti

Akong 
gihigugma 

ang Langitnong 
Amahan. 
Ganahan siya 
kon mobuhat 
ko og maayong 
mga butang. 
Mapasalamaton 
ako Kaniya sa 
tanan nga Iyang 
gihatag kanako.
Vlad, edad 4

Unsa kini ka 
maanindot 

nga adlaw diin ang 
pamilya magkatapad 
sa paglingkod 
sa pagtan- aw sa 
kinatibuk- ang 
komperensya.
Faith M., edad 9,  
Dar es Salaam, 
Tanzania

Ganahan 
ko sa 

kinatibuk- ang 
komperensya 
tungod kay 
makatan- aw ko 
sa propeta nga 

mamulong ug mopaambit sa iyang 
pagpamatuod. Motabang siya nako 
sa pagsabut unsay gusto sa atong 
Langitnong Amahan nga akong 
buhaton.
Fuki M., edad 10, Shizuoka, Japan

Dihang gibunyagan 
ko, nalipay kaayo 

ko nga mihimo niining 
mahinungdanon nga 
lakang, nasayud nga 
pinaagi sa pagpabunyag 
ug pagpakumpirma, akong 
gisunod si Jesus.
Sary Del Mar R., edad 8, 
Valle del Cauca, Colombia

K inahanglang 
mag- ampo 

kita sa Langitnong 
Amahan aron 
tabangan kita.
Yohann P., edad 8, 
Brittany, France

Ang importanting bahin 
sa plano sa Langitnong 

Amahan mao ang pamilya. 
Gusto kong magpuyo uban 
sa akong pamilya hangtud 
sa kahangturan sa langit. 
Tanan kami dungan nga 
mag- ampo, maglig- on, ug 
magtinabangay. Akong 
gipangga ang akong pamilya.
Katya, edad 10
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Pangitaa!
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Kini nga pamilya nalingaw sa pagtinabangay sa pagpundok og mga makaon. Makakita ka ba sa 15 ka lubi?  
Dayon pangitaa ang ubang nakatago nga mga butang.
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Ni Marissa Widdison
Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

Si Isabelle ganahan nga mag- ampo! Sa 
pagkabuntag mihimo siya og usa ka “maayong 

buntag” nga pag- ampo. Gipasalamatan niya ang 
Langitnong Amahan alang sa kasanag sa adlaw 
ug sa bag- ong adlaw.

Atol sa paniudto gisultihan ni Isabelle ang 
Langitnong Amahan mahitungod sa iyang adlaw 
karon. Nag- ampo siya alang sa tabang nga 
mabuotan siya sa iyang mga igsoong babaye 

inig uli nila gikan sa eskwelahan.
Sa hapit na matulog, ang pamilya ni Isabelle 

dungan nga nag- ampo. Kanunay silang 
magsugod pinaagi sa pag- istorya mahitungod sa 
mga tawo nga tingali nagkinahanglan og ekstra 
nga mga panalangin.

Karong gabii miingon si Papa, “Palihug iampo si 
Tiyo Dan. Nawad- an siya og trabaho.”

Naguol si Isabelle. Wala kaayo siyay nahibaloan 
bahin sa mga panarbaho, apan nahibalo siya nga 
dili maayo ang mawad- an og trabaho. Gipangga 

ANG PAG- AMPO 
alang kang Tiyo Dan
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niya ang iyang tiyo. Mohimo siya og lamian nga 
popcorn. Ug ang katapusan niyang pag- anhi, 
gipakita niya kang Isabelle unsaon paghimo 
og kariton!

“Mag- ampo ko nga makakita siya og trabaho,” 
miingon si Maria. Si Maria usa sa mga magulang 
ni Isabelle. Iyang turno karon ang pag- ampo og 
kusog para sa pamilya.

Pagkasunod nga adlaw, nangutana si Isabelle 
kon nakakita na ba og trabaho si Tiyo Dan.

“Wala pa,” miingon si Papa. “Usahay ang mga 
pag- ampo dili dayon matubag.”

“Kinahanglan ba nga padayon kitang 
mag- ampo para niya?” Nangutana si Isabelle.

Mitando si Papa. “Dako kaayo kana nga tabang 
ngadto kang Tiyo Dan.”

Matag adlaw, si Isabelle ug ang iyang mga 
igsoon padayong nag- ampo para ni Tiyo Dan. 
Nag- ampo sila para niya nga makakita og trabaho. 

Nag- ampo sila para niya nga aduna siyay igong 
kwarta para sa iyang panginahanglan. Nag- ampo 
sila para niya nga mobati nga gihigugma.

Nalipay si Isabelle nga makatabang siya ni 
Tiyo Dan pinaagi sa iyang mga pag- ampo. Ang 
pag- ampo para kang Tiyo Dan nakalipay kaniya 
ug nakalig- on.

Natabangan usab nila si Tiyo Dan sa ubang 
paagi. Usa ka adlaw gitabangan nila si Tiyo Dan sa 
paglimpyo sa iyang balay. Sa laing adlaw, si Isabelle 
ug si Mama mihapit aron motan- aw og salida kuyog 
ni Tiyo Dan.

Milabay ang mga semana. Sa katapusan, dunay 
maayong balita si Papa.

“Si Tiyo Dan nainterbyu og duha ka trabaho 
niining semanaha!” Miingon si papa.

Sa sulod nalipay si Isabelle. Nalipay siya nga 
pwede ra diay siyang mag- ampo alang sa mga 
tawo nga iyang gihigugma. ●

Kinsa ang pwede nimong iampo?
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 Kon maminaw ko sa mga propeta,  
ang akong pagtuo  

ni Jesukristo 
molig- on!  

(Tan- awa sa  
Jacob 4:6.)
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Arsen, edad 9

K ausa miadto kami sa dulaanan sa 
mga bata. Usa sa mga kalihokan 

mao ang taas kaayo nga bungtod, 
diin nagkinahanglan ka nga mokatkat gamit ang pisi. 
Gisulayan nako kini sa daghang higayon, apan hangtud 
ra gyud sa ikatulo nga bahin ang akong maabut. Sa dili 
pa ko makaabut sa tumoy, matagak ko nga magdailos 

padung sa ubos sa bungtod.
Akong gibati nga dili gyud ko makalahos 
sa ibabaw. Dayon ang usa ka empleyado 
dali nga mikatkat sa ibabaw sa bungtod ug 
gitunol ang iyang kamot gikan didto. Uban 
sa iyang tabang, dali ra kong nakaabut 

sa ibabaw.
Nianang gutloa naghunahuna ko 

mahitungod ni Jesus. Gihimo Niya ang 
samang butang para kanato. Kon buhaton 

nato ang pinakamaayo apan dili gihapon 
makab- ot ang atong tumong, Iyang itunol ang 
iyang matinabangong kamot ngari kanato. Kini 
nga kasinatian usa ka espiritwal kaayo alang 
kanako, ug hinumduman ko kini sa tibuok 
nakong kinabuhi. ●

Ang Matinabangon 
nga Kamot ni Jesus
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Nag- ampo si Enos
M G A  I S T O R Y A  S A  K A S U L A T A N
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Si Enos nangayam sa kalasangan. Nagsugod siya 
sa paghunahuna mahitungod sa Dios.
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Gusto siyang mas makaila 
sa Dios. Mao nga nag- ampo 
siya. Nadungog niya ang 
tingog sa Dios!

Miingon ang Dios nga 
tungod kay si Enos dunay 

pagtuo kang Jesus, gipasaylo 
ang iyang mga sala. Nalipay 

si Enos. Apan wala siya 
mohunong sa pag- ampo.

Si Enos nag- ampo alang sa 
iyang mga higala. Nag- ampo 
siya alang sa iyang mga kaaway. 
Nag- ampo siya mahitungod sa 
mga kasulatan. Padayon siyang 
nag- ampo sulod sa taas nga 
panahon!
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Ako makaampo sa Dios bisan kanus- a, bisan asa. Makatabang 
ako sa ubang tawo pinaagi sa pag- ampo alang kanila. ●

Basaha ang mahitungod niini nga sugilanon diha sa basahon ni Enos.
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K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A

Si Enos Nag- ampo Inubanan sa Pagtuo
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Kinsa ang nagkinahanglan sa imong 
mga pag- ampo karon?



Ang magasin karong bulana naghisgot sa istorya bahin ni 
Enos. Ang iyang mga ginikanan sa daghang higayon mitudlo 
kaniya mahitungod sa ebanghelyo. Sa katapusan, ang ilang 
mga pulong “mituhop gayud pag- ayo” sa iyang kasingkasing 
(Enos 1:3). Kinahanglan nga mopaambit kita sa atong mga 
pagpamatuod ngadto sa atong mga anak sa kanunay. Wala kita 
mahibalo kon kanus- a moepekto ang atong mga pulong.

Kapila makakita ang imong pamilya og pulong nga 
“pag- ampo” niini nga isyu?

Malipay ang Dios kon ikaw makig- istorya Kaniya!
Ang Higala

Minahal nga mga Ginikanan,
©
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