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ang labing maayo 
moabut Pa

News|Dateline Philippines

Kadaghanan nato nahinumdom 
pa sa atong nindot nga 

mga kasinatian sa pagsaulog 
sa Jubilee sa miaging tuig.  
Nindot gyud kaayo kadto nga 
kasinatian.  Sa atong pagribyu 
sa talagsaong pagtubo sa 
gidaghanon sa mga miyembro 
sa Simbahan niini nga nasud, 
atong nahibaloan nga ang atong 
nasud mao ang labing paspas 
nga nasinati sa bisan asa nga area 
panahon sa unang 50 ka tuig 
bisan asa sa Simbahan.  659,000 
na kita karon.  
 Panahon na karon nga atong 
biyaan ang unang 50 ka tuig ug 
andamon ang mosunod nga 50 
ka tuig.  Ang pagkakatalagsaon 
niini, akong usbon unsay akong 
nasulti sa akong pakigpulong 
atol sa area conference labaw 
sa 8 na ka bulan ang milabay, 
“Wala pa kitay nakita ug ang 
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labing nindot 
moabut pa.”  
Unsay atong 
nakita usa ka 
sumbanan alang 
sa mga butang 
nga moabut.
 Kadaghanan 
kaninyo 
pamilyar sa 
panultihon 
sa Pilipino: 
“Ningas-cogon”.  
Kabalo mo, 
ang Cogon usa 
ka taas nga 
sagbot nga dali nga masunog 
kon uga.  Kon maduol sa kayo, 
dali kining masunog.  Kusog 
ang pagkasunog niini pero dali 
ra kaayo.  Human niana, ang 
kalayo mawala ug ang mahibilin 
lang mao ang abu.  Mao nga 
kini nga panultihon adunay dili 

maayo og kahulugan.  
Sa kasagaran alang kini 
sa tawo nga dali kaayo 
ma-excited sa usa ka 
proyekto o buluhaton 
sa sinugdanan pero 
sa kasagaran dili 
molungtad sa katapusan.  
Nan, kana nga kinaiya 
supak sa pasidaan sa 
Ginoo alang nato sa 
paglahutay hangtud 
sa katapusan.  Sumala 
ni President Monson, 
ang Ginoo kanunay 
nagtawag sa “tighuman” 

ug dili “tigsugod” lang.
 Ang tuig sa selebrasyon 
sa Jubilee gitumong nga 
magmalungtaron kay sa 
pagkasunog sa sagbot nga 
cogon.  Gani, nanghinaut ta nga 
kini mahimong pamaagi alang 
sa mas maayo nga mga butang 
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nga umaabut.  Karon nga atong 
nakita unsay atong mahimo, 
kini  modasig nato sa umaabut.  
Tuyo namo sa pagpakigbahin 
ninyo og “mas maayo nga 
paagi” sa pag-atubang niana 
nga umaabut.  
 Karong gabhiona among 
ipaambit ninyo ang among 
panan-aw isip Area Presidency 
samtang kita magtambayayong 
sa pag-establisar sa Simbahan.  
Dugang sa inyong mga mata ug 
mga dunggan, mohangyo kami 
nga inyong ablihan ang inyong 
mga hunahuna ug ang inyong 
mga kasingkasing.  Masaligon 
kami  nga ang Espiritu Santo 
modasig nato karong gabhiona 
isip mga indibidwal ug isip 
konseho. 

PanaPos nga mensahe
Sa nagtubo pa ang among mga 
anak, among gisukod ang ilang 
gitas-on diha sa usa sa mga 
poste sa pultahan sa among 
balay.  Kada linya gibutangan og 
petsa ug sa ilang pangalan.  Kini 
nga mga linya nagrepresentar 
sa ilang pagtubo. Ganahan sila 
nga masayud pirme pila ang 
nadugang sa ilang gitas-on 
mao nga ang poste sa pultahan 
mapuno sa mga linya.  Isip mga 
ginikanan, tingali excited usab 
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kita nga masayud kon ang ilang 
pagtubo mo-equal sa pagkaon 
nga ilang gikaon.  Gusto kita 
nga makakita sa bili sa atong 
kwarta.  
 Sa samang paagi, kon atong 
usabon ang atong padulngan 
aron makakuha og mas maayo 
nga mga resulta, kinahanglan 
kita nga molingkod, maghimo 
og mga tumong, ug magplano. 
Sa atong pagpadayon, matag 
karon ug unya ang atong 
ribyuhon ang direksyon nga 
atong gipadulngan ug sukdon 
ang kalamboan nga atong 
nahimo.  Ang pagbuhat niini 
mopakita nato sa paghimo 
sa gikinahanglan nga mga 
kausaban.  
 Laing importante nga rason 
sa pagsukod ug pag-report 
gi-summarized ni President 
Monson: “Kon ang buluhaton 
gisukod, ang buluhaton 
molambo.  Kon ang buluhaton 
gisukod ug gi-report, ang 
gikusgon sa kalamboan 
mokusog.”   
 Tuyo nato ang pagsunod sa 
tambag ni President Monson sa 
atong paghimo niini nga panaw 
sa mosunod nga 50 ka tuig.  Sama 
sa gisulti ni Elder Nielson, nagtuo 
kita nga kini makadugang sa 
atong kalamboan nga pil-on sa 

makadaghan.  Among gihangyo 
kamo sa pag-report sa inyong 
kauswagan kada tulo ka bulan.  
Importante kini aron  isip Area 
Presidency, among makita kon 
unsay atong kahimtang isip usa 
ka grupo.  Hinoon ang tinuod nga 
benepisyo makita diha sa inyong 
kaugalingon nga mga presidency, 
mga bishopric, ug mga konseho.  
Sa inyong pagmonitor sa 
kauswagan makadawat mo og 
pagpadayag mahitungod sa 
‘sunod nga lakang.”  Nagtuo 
kami nga ang pagsukod ug pag-
report mao ang mga baruganan 
sa pagkamatarung.  Kon kita 
magkugi niini nga buluhaton, 
makadawat kita og tabang gikan 
sa langit. 
 Hunahunaa ang high jumper 
nga gusto mobuhat sa iyang 
labing maayo.  Ang iyang 
tumong mao ang paglayat sa 
pinakataas nga bara nga iyang 
maabut.  Lisud kaayo alang niya 
nga mahibalo nga walay tinuod 
nga bara nga layaton.  Dili niya 
masukod ang iyang kauswagan 
ni mapalambo ang iyang 
buluhaton.
 Isip mga lider, ang Ginoo 
mibutang og magbalantay 
diha sa tore.  Atong mabasa sa 
Isaias 21:6, “Kay mao man kini 
ang giingon sa Ginoo kanako: 

Kadaghanan kaninyo 
pamilyar sa panultihon 

sa Pilipino: “Ningas-
cogon”.  Kabalo mo, 

ang Cogon usa ka taas 
nga sagbot nga dali 

nga masunog kon uga.  
Kon maduol sa kayo, 
dali kining masunog.  

Kusog ang pagkasunog 
niini pero dali ra kaayo.  

Human niana, ang 
kalayo mawala ug ang 

mahibilin lang mao ang 
abu.  Mao nga kini nga 
panultihon adunay dili 
maayo og kahulugan.  

Larawan iginuhit ni Emerson Abraham
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Lumakaw ka, pagbutang og 
usa ka magbalantay: pasultiha 
siya kong unsay iyang nakita.”  
Kinahanglan nga kita ang 
mogiya, mopasidaan sa uban 
ug modala kanila o ang Dios 
maningil kanato.
 “Anak sa tawo, gihimo ko 
ikaw nga magbalantay alang 
sa balay sa Israel;busa pamati 
sa pulong sa akong ba-ba, ug 
hatagi sila ug pagpasidaan 
gikan kanako:
 “Sa diha nga ako moingon sa 
tawong dutan: Sa pagkamatuod 
ikaw mamatay: ug ikaw 
wala maghatag kaniya og 
pagpasidaan ni magsulti sa 
pagbadlong sa dautan gikan 
sa mangil-ad niyang dalan, 
aron sa pagluwas sa iyang 
kinabuhi; ang maong tawo 
nga dautan mamatay sa iyang 
kasal-anan; apan ang iyang 
dugo pagapanilngon ko diha sa 
imong kamot.
 “Apan kong ikaw 
magapasidaan sa dautan 
ug siya dili mobiya sa iyang 
pagkadautan, ni sa iyang dautan 
nga dalan, siya mamatay sa 
iyang kasal-anan, apan ikaw 
naluwas mo ang imong kalang.
 “Ingon man, sa diha 
nga ang usa ka tawong 
matarung motalikod gikan 
sa iyang pagkamatarung, 
ug magapakasala ug ako 
nagabutang og kapangdulan sa 
iyang atubangan, siya mamatay: 
tungod kay wala maghatag 
kaniya og pagpasidaan, siya 
mamatay sa iyang sala, ug 
ang iyang mga matarung nga 
buhat nga iyang nahimo dili na 
pagahinumduman; apan ang 
iyang dugo pagpanilngon ko 
diha sa imong kamot.
 “Apan kong, ikaw 
magapasidaan sa tawo nga 
matarung, aron ang matarung 
dili makasala, ug siya dila 
makasala, siya sa pagkatinuod 
mabuhi, tungod kay siya 
midawat sa pasidaan, ug ikaw 
naluwas mo ang imong kalag”  
(Ezequiel 3:17–21). 
 Sa usa ka bag-o nga miting, 

human ang Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles 
mipahinumdom sa mga Seventy 
nga sila kinahanglang “molig-on 
sa Simbahan”, ang among 
senior president, si Elder Ronald 
Rasband misugyot sa mosunod 
nga makapahinuklog nga mga 
pangutana:  “Kon dili karon, 
kanus-a?  Kon dili kita, kinsa?”  
Gusto namong ipasa kanang 
susama nga hagit nganha 
kaninyo karong gabhiona 
samtang inyong hunahunaon 
unsay angay buhaton.  Mga 
kaigsoonan kinahanglan natong 
palig-unon ang Simbahan, “Kon 
dili karon, kanus-a?  Kon dili 
kita, kinsa?”  

	 Si	Elder	Jeffrey	R.	Holland	
ng Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles mihatag 
og susama nga sugo ngadto 
sa grupo sa mga stake ug 
district presidency sa iyang 
pagpakigkita kanila didto sa 
San Fernando, La Union tulo 
ka bulan na ang milabay.  Siya 
miingon: “Mga kaigsoonan, 
kontrolaha ang gingharian.”
 Ang Kaigsoonan dugang nga 
gitudloan: “Sa paglig-on sa 
Simbahan kinahanglan kita nga 
dunay tinuod nga pag-uswag.”  

Tuguti ko nga mopakigbahin 
og pipila ka mga kahulugan sa 
TINUOD nga pag-uswag nga 
ilang gihatag:
 “Ang tinuod nga pag-uswag 
nagpasabut- Nga kadtong 
nagtubo sa Simbahan magpabilin 
nga aktibo ug matinud-anon, 
na-endowed sa templo sa 
pagkahingkod, nga ang mga 
batan-ong lalaki maordinahan sa 
ensakto nga edad ug magserbisyo 
og mga misyon.”
 “Ang tinuod nga pag-uswag 
nagpasabut- Nga kadtong mga 
kinabig sa Simbahan magpabilin, 
espirituhanong mohingkod 
pinaagi sa pag-apil sa makaluwas 
nga mga ordinansa sa ebanghelyo 

ug pagtuman sa nag-uban nga 
mga pakigsaad nga mosangko 
ngadto sa Balay sa Ginoo.”
 “Tinuod nga pag-uswag 
nagpasabut nga- Pagpabilin 
sa espirituhanong kausaban 
sa kasingkasing nga gihagit ni 
Alma sa iyang katawhan nga 
ipabilin: Ug karon tan-awa, ako 
moingon nganha kaninyo, akong 
mga kaigsoonan, kon kamo 
nakasinati og usa ka kausaban 
sa kasingkasing ug kon kamo 
mibati sa pag-awit sa awit sa 
matubsanon nga gugma, ako 
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mangutana, kamo mibati ba 
karon sa mao?”  (Alma 5:26)
 “Tinuod nga pag-uswag 
nagpasabut nga- Sa 
pagpadayon sa pagtuman sa 
panan-awon ug hagit nga: 
ang Zion kinahanglan nga 
motubo sa katahum, ug diha 
sa pagkabalaan; ang iyang mga 
utlanan kinahanglan padak-an; 
ang iyang mga istaka 
kinahanglan lig-unon; oo, sa 
pagkatinuod Ako moingon 
nganha kaninyo, ang Zion 
kinahanglan gayud mobangon 
ug mosul-ob sa iyang matahum 
nga mga saput. (tan-awa sa 
D&P 82:14)
 Sa pagsummarize, ang tinuod 
nga pag-uswag nagpasabut 
nga dili lamang nato 
PADAK-AN ang mga utlanan 
sa Zion, kinahanglan usab nga 
atong LIG-UNON ang mga 
iyang mga istaka (stake).
 Sa dihang miabut si Elder 
Nielson ug Elder Ardern sa 
Pilipinas, kanunay nilang 
hisgutan nga mapasalamaton 
kaayo sila nga adunay usa 
sama nako diha sa Area 
Presidency kinsa nakaila sa 
lokal ug nakaila sa mga tawo. 
 Hinoon sa pagpanglabay sa 

mga adlaw, ang Ginoo mitudlo 
nako og importante kaayo nga 
mga leksyon.  (1) Unsay akong 
nakita nga akong kalig-on (isip 
usa ka lokal) mahimo usab nga 
mao ang akong labing dako 
nga kahuyang kon dili ako 
magbantay.  (2) Ang akong mga 
counselor miabut nga dunay 
panan-awon ug panglantaw 
sa/makakita og mga butang 
“sa tinuod gayud” ug dili “sa 
nakita lang.  (3) Maalamon ang 
Kaigsoonan sa pagbalhin sa mga 
Seventy sa tibuok kalibutan.
 Naanad na ko sa pagbuhat sa 
mga butang nga akong nakita 
nga ilang gibuhat sa milabay 
nga pipila ka tuig.  Mas sayon 
ipabilin ang tanan sa naandam 
imbis sa pag-usab.  Ang 
tintasyon sa pagpabilin sulod sa 
akong confort zone dako kaayo.  
Pero, kon ako magpadala, 
mahimo akong dili sensitibo sa 
Espiritu ug supak sa kausaban 
ubos sa pagtuo nga ako mas 
nakaila niining mga tawhana 
kay sa akong mga counselor.  
 Ang tinuod mao – Kon kita 
gusto nga makaangkon og 
mas maayo nga mga resulta, 
kinahanglan nga atong usbon 
ang paagi sa pagbuhat og 

butang.  Si Benjamin Franklin 
mihatag og kahulugan 
sa kabuang: “Paghimo sa 
samang butang balik-balik ug 
magpaabut og lahi nga mga 
resulta.”
 Ug mao nga karong gabhiona 
kita motapos diin kita 
magsugod.  “Wala pa kitay 
nakita ug ang pinakamaayo 
moabut pa.”  Apan ang 
Espiritu naghunghung nga 
ako modugang ngadto niana 
nga pamahayag:  “Apan ang 
PINAKAMAAYO dili moabut 
gawas kon kita naghandom 
niini, nag-andam alang niini, 
ug mopahinabo niini pinaagi sa 
pag-usab sa paagi sa paghimo sa 
pipila ka mga butang.
 Mga kaigsoonan gimahal 
namo kamo ug dunay dakong 
pagtahud kaninyo.  Salamat 
sa inyong pagka-kamo ug 
sa unsay inyong andam nga 
buhaton sa pagtabang sa 
pag-establisar sa Simbahan.  
Magtambayayong kita sa 
pagbuhat niini.
Sa pangalan ni Jesukristo, 
amen.  

NANINGKAMOT NGA MAHISAMA KANG JESUS

“Ang akong paborito nga 
bahin sa family home 

evening mao ang panahon nga 
kami manganta ug mga himno 
sa Primary. Akong gibati 
nga mas maduol ngadto sa 
Langitnong Amahan kon kami 
manganta.” 

mae Kyla C., 8 anyos
Legazpi Philippines Stake

“Ganahan kong mag-ampo 
sa family home evening. 

Ang akong igsoong babaye 
ug ako magpuli-puli sa pag-
ampo. Mag-ampo ako sa 
Langitnong Amahan nga kami 
kanunay nga dunay family 
home evening.”

maryleigh n., 8 anyos
Legazpi Stake

“Ganahan ko sa mga dula 
nga among dulaon 

panahon sa family home 
evening. Magdula mi human 
si Mama o Papa motudlo og 
leksyon. Kanunay kaming 
malingaw sa family home 
evening.”

Jan Zipporah n., 6 anyosLegazpi 
Stake



 M A R C H   2 0 1 2  B5

 

Si Angelo, ang akong 10 anyos nga 
anak nga lalaki, ganahan kaayo sa 

family home evening sukad pa sa iyang 
pagkagamay. Sa kasagaran makauli ko 
sa balay matag  semana mao nga kami 
maghimo sa among family home evening 
sa katapusan sa semana.  Hagit alang nako 
ug sa akong bana sa paghimo niini nga 
makalingaw ug epektibo sa espirituhanong 
paagi alang sa among mga anak.
 Kami, sa among pamilya, mangutana 
kanunay ni Angelo unsay iyang gusto 
nga buhaton sa among FHE kada semana. 
Usahay imbitaron namo ang akong mga 
ugangan ug ubang mga paryente nga 
dunay gagmay nga mga bata.
 Apan naghunahuna ko kon unsay 
buhaton sa ubang mga ginikanan ilabi na 
niadtong adunay daghang anak (nga mag-
edad og 0-11). 
 Niadtong 1915 si Presidente Joseph F. 
Smith ug ang iyang mga counselor sa First 
Presidency misugod sa pagpaningkamot 
sa pagpalig-on sa pamilya sa tibuok 
Simbahan. Ilang gitawag ang mga 

ginikanan sa Simbahan sa pagpundok sa 
ilang mga anak kausa sa usa ka semana 
alang sa Home Evening.” Ang mga 
pamilya mogahin og panahon sa pag-ampo 
ug pagkanta, pagbasa sa mga kasulatan, 
pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa usag usa 
ug pag-apil sa laing mga kalihokan. 

aniay PiPila Ka PeRsonal nga mga 
giBUhaT sa mga giniKanan nga 
mahimong maKaTaBang Kaninyo Ug 
KanaKo:

“Gamiton namo ang mga leksyon nga 
mohaum sa mga panginahanglan 

sa among mga anak ug ipahiangay ang 
among presentasyon sa ilang mga edad. 
Usahay, among gamiton usab ang mga 
istorya sa kasulatan diin sila madani sa 
mga litrato niini.”
  Raymond s. vicente – dunay 4 ka anak
  Las Piñas Philippines Stake

“Si Daddy mopatukar og action songs 
sa piano sa pagpundok sa mga bata. 

Ang Panahon sa leksyon adunay gamay 
nga hagit, kay gananahan sila mokanta, 
among itudlo ang mga baruganan uban 
sa pagpanganta gikan sa children’s 
songbook [songbook sa mga bata],mao nga 
sa kasagaran, manganta ra mi sa among 
family home evening. “
  s. venus villasis – inahan sa 3 ka anak  
  nga babaye
  Antipolo Philippines Stake

“Ang among mga anak maoy among 
paandamon sa programa panahon 

sa among family home evening aron nga 
sila mobati nga sila adunay importante 
nga mga tahas sa kalihokan. Pinaagi sa 
pagbuhat niini, among naobserbahan nga 
sila ganahan kanunay ug malingaw nga 
dunay regular nga FHE.”
  gil escalona – dunay 4 ka anak
  Balanga Philippines Stake 

fhe: gamay, mosakar sa Tanan
Family Home Evening alang Sa Mga 
Pamilya nga adunay Gagmayng Mga Bata

Ni Ma. Teresa C. Pangilinan

LOKAL NGA MGA LDS TINGOG

vicente family

escalona family
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 Kon magkugi kita sa pag-apil 
niini nga programa ug himoon 
kini nga kabahin sa atong 
mga kinabuhi gisaaran kita 
nga dili lang kini makatabang 
sa pagpanalipod sa atong 
mga pamilya batok sa mga 
dautan sa atong panahon apan 
makapasuod kini sa atong mga 
pamilya.  

Unsay inyong ganahan sa 
family home evening?

Duha ka butang ang akong 
ganahan sa family home 

evening ang bag-ong matang sa 
kahibalo nga akong nakat-unan 
ug sa paagi nga kini nakapalig-on 
sa akong pagpamatuod. Nagpuyo 
sa dormitoryo duol sa akong 
eskwelahan gikan sa Lunes 
hangtud sa Sabado sa hapon 
ug tungod niana, dili nako 
ikauban ang akong pamilya sa 
mga home evening sa Lunes 
sa gabii. Apan bisan og layo 
ako sa amoa unom ka adlaw sa 
usa ka semana tungod sa pag-
eskwela, maningkamot gyud ko 
nga moapil sa mga family home 
evening sa Manila Philippines 
Institute of Religion uban sa 
akong talagsaong 
mga higala didto. 
Sila ang akong 
pamilya sa Manila. 
Pinaagi sa mga 
leksyon sa home 
evening, nakakuha 
ko og kahibalo ug 
ako nalamdagan. 
Nalig-on usab 
ang akong 
pagpamatuod. Ganahan kaayo ko 
kon giunsa namo sa paghimo ang 
family home evening tungod kay 
dugang sa paglambo sa pagka-
espirituhanon, makahimamat 
ug makaila-ila usab ko sa laing 
mga single adult ug makasinati 
og kasuod kanila. Kining tanan 
makapahimo nako sa paghandom 
niini nga kalihokan bisan og ako 
layo sa amoa. 
  Jeramie saguinsin
  Malolos Philippines Stake

Kanunay nakong mabasa gikan 
sa Sumbanan nga Basahon 

sa Banay nga, “Ang tanan, 

bisan unsa pa ang ilang mga 
kahimtang, mapanalanginan 
pinaagi sa pagpahigayon og 
mga family home evenings. 
Ako lang ang miyembro sa 
Simbahan sa pamilya ug 
nagpuyo ko nga layo sa amoa 
tungod sa akong pag-eskwela. 
Mapasalamato kaayo ko nga 
kami dunay single members’ 
home evening sa among ward, 
nga akong gipaningkamutan 
nga matambungan. Gihimo 
namo kini sa chapel kausa sa 
usa ka semana, sama sa regular 
nga family home evening, ug 
daghang young single adults 
(YSA) motambong sa kalihokan. 
Adunay mga 
panahon usab 
nga ang mga 
the full-time 
missionaries 
moabut ug 
magdala 
og mga 
investigator. 
Ang bishopric 
kanunay moapil namo ug 
usahay dad-on nila ang ilang 
mga pamilya. Pirmi akong 
makig-uban sa mga YSA sa mga 
gabii sa Martes. Gawas sa mga 

miting sa Dominggo ug 
sa mga klase sa Institute, 
ang single members’ home 
evening usa ka butang 
nga akong paabuton 
kada semana tungod kay 
pinaagi niini malig-on ko 
sa espirituhanon. Duna na 
koy daghang mga higala 
sa simbahan nga pareha 
nako og mahangturong 

mga tumong. Nakat-unan nako 
nga mahalon ang mga single 
member ug nakapalambo og 
dakong pagtahud kanila. Labaw 
sa tanan, mabati nako kanunay 
ang gugma ug pag-amuma sa 
atong Langitnong Amahan kada 
higayon nga ang miyembro 
sa bishopric mohatag sa iyang 
panapos nga pakigpulong. Sa 
pagkatinuod, bisan pa sa akong 
kahimtang, nalipay ako sa mga 
panalangin sa paghimo og 
family home evening. 
  Kimber Bulauitan
  Manila Philippines Stake

Usa ka kasagaran nga family 
home evening mao ang 

tanang upat ka mga anak sa 
Coronel mosayaw kanunay 
ug mokanta sa himno sa ilang 
eskwelahan, nga makapakatawa 
sa mga ginikanan nga sila si 
Dindo ug Winnie. Adunay 
snacks ug leksyon–ang tanan 
gisunod gyud sa libro. Apan 
karon, dili na kasagaran alang sa 
pamilyang Coronel sa Las Piñas 
1st Ward. 
 Tulo sa mga anak nag-eskwela 
na sa kolehiyo, samtang ang 
kamanghuran mogradwar na 
sa high school karong summer. 
Ang family home evening dili 
na yanong pagpundok sa mga 
bata nga tulo ka mga lalaki ug 
usa ka babaye ug mosulti nila 
nga mokanta o mosayaw sama 
nga sila gagmay pa. Sama sa 
ubang mga pamilya, ang ilang 
labing dako nga hagit  mao 
ang pagpangita og oras aron 
makahimo og family home 
evening.
 Nagsugod ang pagkausab sa 
dihang ang mga bata nagsugod 
sa high school. Diha nay mga 
club ug mga rehearsal nga 
madugay na sila sa pag-uli. Sa 
kolehiyo, mas grabe pa. Ang 
kinamagulangan nga anak, 
nga si Arion Joseph Dallin, 
karon 22 anyos, nag-eskwela 
og Conservatory Music sa 
University of Sto. Tomas sa wala 
pa siya magmisyon niadtong 
2009. Si Dallin kanunay adunay 
mga rehearsal uban sa UST 
Symphony Orchestra hangtud 
tungang gabii. 
 Imbis maghulat sa 
oportunidad nga maghimo 
og family home evening, ang 
mga Coronel nangita niana nga 
oportunidad. Si Winnie miingon 
nga sila nakahukom sa pagdala 
sa ubang mga bata ngadto sa 
praktis ni Dallin, usa gayud 
ka bag-ong kasinatian alang 
sa pamilya apan nakahatag 
nila og kahigayunan nga 
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magkapundok. Sa nagkadaghan 
pa nga mga kausaban ang 
miabut sa iskedyul sa mga bata, 
sila si Dindo ug Winnie mihimo 
pa og dugang mga kausaban 
sa ilang family home evening. 
Sama pananglit, mipasabut si 
Winnie, sila maghimo unsay 
iyang gitawag nga “home 
evening sa semana.” 
 “Unsay among gibuhat 
mao ang pagbahin sa among 
panahon. Himoon namo ang 
leksyon ug family council 
sa Dominggo apan ang 
refreshment sa Lunes na ug 
dayon ang partisipasyon sa 
pamilya (diin ang mga bata 
mohimo o mopakigbahin sa 
ilang talento) sa laing adlaw,” 
siya miingon. Ang gidaghanon 
sa mga adlaw nga sila maghimo 
og anam-anam nga family 
home evening nagdepende sa 
iskedyul sa pamilya apan ilang 
gisiguro nga ilang mahuman 
ang tanan sa dili moabut ang 
sunod nga Dominggo. Mahimo 
gani bisan dili gabii.
 Ingon og mas lisud kini kay 
ngahimoon lang sa usa  ka 
gabii. “Dili kaayo,” tubag ni 
Winnie, ”adunay gyuy panahon 
nga dili kami makahimo niini 

sa piho nga mga adlaw o mga 
semana kon ang iskedyul lisud 
kaayo. Busa, kinahanglan 
kaming maghunahuna.” Ang 
paghimo sa family home 
evening sa usa lang ka gabii 
molungtad nila og duha ug 
tunga ka oras. Kon ilang 
bahinon ang panahon ngadto 
sa pipila ka dugang mga adlaw, 
mas dili kaayo kapoy.
 Si Dindo, nga nagdumala sa 
iyang kaugalingong negosyo, 
ug si Winnie, nga nagtrabaho 
isip maestra, nagserbisyo usab 
isip mga presidente sa stake 
Young Men ug Young Women. 
Masabtan nato nga sila busy 
kaayo apan dili sila gustong 
mahunong ang paghimo sa 
family home evening sa ilang 
mga anak, busa ang ilang 
desisyon sa kanunay nga pag-
usab-usab sa ilang family home 
evening nga dili kuhaon ang 
importante nga mga elemento 
nga maoy makahatag og 
kalampusan. “Nahimo kining 
usa ka dalit,” sila miingon, 
kondili kini mahimong 
ordinaryong  adlaw ug gabii  
nga dili ganahan ang mga bata. 
Ang pagkaon mahimong usa ka 
dalit apan mao usab ang laing 
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mga kalihokan sama sa mga 
dula ug pagpakita sa talento. 
Ang importante, alang kang 
Dindo ug Winnie, mao ang 
pagpangandam, paghimo og 
sakripisyo ug pag-usab-usab. 
“Ug dayon dunay mobalik nimo 
nga nindot,” miingon si Winnie, 
nga mao ang paagi nga kanunay 
nga gipaabut sa mga bata ug sa 
nagkalig-on nga relasyon diha 
sa pamilya. 
 Si Renz Marion, 16, 
ang kinamanghuran nga 
anak,ganahan kaayo nga 
mopakigbahin sa iyang talento. 
Miingon siya nga nag-andam 
usab siya og maayo alang sa 
the family home evening pinagi 
sa pagsiguro nga mahuman 
niya ang tanan nga buluhaton 
sa eskwelahan og sayo. Sila si 
Dallin ug Wildon Siegfried, 18, 
miingon nga dili gayud sila 
laayan sa family home evening 
tungod kay ilang gibati nga 
nakig-uban ra sila sa ilang 
mga higala. Si Patricia Bernice, 
20, layo sa ilaha kay siya nag-
eskwela sa Brigham Young 
University sa Hawaii. 
 Si Dindo nangomedya 
nga nanagko na ang mga 
bata kay gusto na nila nga 
maoy modumala sa family 
home evening. Sila na karon 
ang mohatag sa leksyon 
ug maoy responsable hapit 
tanan. “Kinahanglang duna 
silay pagkatinugyanan ug 
responsibilidad,” miingon siya.  
 Kon duna may butang nga 
pareha ra sa ilang family home 
evening sa tibuok tuig, mao 
kini nga sila dili mahutdan 
og mga butang nga buhaton. 
“Nakapalig-on gyud kini 
kanamo; kami adunay mga 
hagit apan tungod kay kami 
mag-istoryahanay, masulbad 
namo ang mga problema,” 
miingon si Winnie. 
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