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Ang labing importante ug labing 
sagrado nga miting sa Simbahan, 
ang atong sakrament miting, 

nagpaabut kanato matag Dominggo. 
Sa atong pagtambong matag semana 
nagbag-o kita sa atong 
mga pakigsaad sa bunyag, 
naghinumdom sa Pag-ula 
sa atong Manluluwas ug 
naghunahuna  sa personal 
nga epekto niini. 
 Ang kalidad sa atong 
kasinatian sa sakrament 
nagdepende gayud 
sa atong personal nga 
pagpangandam alang sa 
miting. Oo, adunay gipaabut 
nga ang atong mga lider 
sa priesthood moplano og maayo sa 
miting nga may ipatukar nga matahum 
nga prelude nga musika ug ang mga 
simbolo sa sakrament naandam na sa dili 
pa magsugod ang miting apan ang labing 
mahinungdanong pagpangandam mao 
ang atong personal nga pagpangandam. 
Bisan sa dili pa kita mobiya sa atong 
mga panimalay alang sa mga miting sa 
Simbahan nianang adlawa makaandam 
kita sa atong mga hunahuna alang sa 

kasinatian sa sakrament. Si Sister Ardern 
ug ako nakabantay nga kon kita maminaw 
sa sagradong musika samtang mangandam 
kita alang sa Simbahan adunay paglambo 
sa Espiritu sa atong panimalay ug 

nagdugang kini sa atong personal 
nga pagpangandam. Ang sinsero 
nga personal nga pag-ampo 
nagtabang aron dugangan ang 
atong pagpangandam alang 
niining espesyal nga oportunidad. 
Anaa kita ubos sa mando sa 
kasulatan nga dili moambit sa 
sakrament kon dili takus (tan-awa 
sa 3 Nephi 18:29) ug busa ang 
panahon sa pagluhod importante 
alang sa atong pagpangandam.  
Kinahanglan natong tinguhaon 

diha sa atong mga pag-ampo ug mga 
buhat nga moambit sa mga simbolo nga 
adunay “masulub-on nga kasingkasing” 
(naghinulsol) ug usa ka “mahinulsulon 
nga Espiritu” (masulundon) nga 
gikinahanglan sa tinuod nga paghinulsol 
(tan-awa sa 2 Nephi 2:6-7).  Dugang sa 
atong pagpangandam kinahanglan atong 
ikonsiderar kon unsay atong panagway, 
agig pagtahud sa okasyon kinahanglan nga 
magsul-ob kita sa atong pang-Dominggo 

Elder Elder Ian S. Ardern 
Philippines Area Presidency

MENSAHE SA KAPANGULOHAN SA AREA

Ang Sakrament
Ang kalidad sa 
atong kasinatian 
sa sakrament 
nagdepende gayud 
sa atong personal 
nga pagpangandam 
alang sa miting.
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nga sinina. Ang pag-abut sa dili pa 
magsugod ang miting ug hilum nga 
molingkod sa chapel modugang usab og 
balaang pagtahud sa okasyon ug sa atong 
personal nga kasinatian.
 Ang gagmayng mga bata usahay 
maglisud nga magpuyo lang sulod sa 
70-ka-minuto nga programa sa sakrament 
ug sa pag-awhag og balaang pagtahud, 
ang mga ginikanan sagad adunay 
dulaan, libro, o tingali mga krayola aron 
magpabiling hilum ang gagmayng mga 
bata. Sa ilang linghod nga pangidaron, 

palihug ikonsiderar ang paghipus niini atol 
sa aktwal nga tulumanon sa sakrament. 
Inyong mabantayan nga ang paghimo 
niini modugang sa balaang pagtahud nga 
bation sa mga bata alang sa sakrament kon 
managko na sila.   
 Ang mga himno sa sakrament gipili 
og maayo alang sa mga mensahe nga 
ihatag niini. Sa atong pagkanta sa mga 
himno sama sa, “Ako Nahinganha, 
Nahibulong,” “Upon the Cross at Calvary,” 
o “While of these Emblems we Partake” 
gipahinumduman kita sa atong doktrina 

ug sa paghunahuna  sa balaang pagtahud, 
nga nagdapit sa Espiritu Santo nga mag-
uban kanato. Sa atong pagkanta sa mga 
himno nga may pagsalig, dili igsapayan 
kon unsa kabati sa atong tingog, ang atong 
mga pagpamatuod molambo, ang atong 
pagtuo molig-on ug mas mapaduol kita sa 
Dios “kay ang awit sa mga matarung mao 
ang usa ka pag-ampo ngari kanako” (D&P 
25:12).
 Ang mga pag-ampo sa sakrament (tan-
awa sa D&P 20:77, 79) gipadayag ngadto 
ni Propeta Joseph Smith ug ang duha sa 
pipila lamang ka sinulat nga mga pag-
ampo sa Simbahan. Ang mga pulong sa 
mga pag-ampo sa sakrament kinahanglang 
paminawon og maayo kay nagdapit kini 
kanato nga mas mahisama sa Manluluwas 
samtang kita nakigsaad nga sa kanunay 
mohinumdom Kaniya, magsunod sa Iyang 
mga sugo ug modala sa Iyang pangalan 
ngari kanato. Kon atong himoon kining 
tulo ka mga butang ang Ginoo nagsaad nga 
ipadala ang Iyang Espiritu aron magauban 
kanato. 
 Atol sa pagpasa sa sakrament 
mapailubon kitang maghulat apan uban 
sa kadasig sa pag-ambit sa mga simbolo 
nga may balaang pagtahud. Ang atong 
pag-ambit sa pan ug tubig mao ang 
atong panaad nga magmatinuoron sa 
mga pakigsaad nga atong gihimo. Ang 
Kapangulohan sa Area nagdapit kaninyo 
sa pagtambong sa tanan ninyong mga 
miting sa Simbahan matag semana uban sa 
pamilya ug mga higala ug nagsaad kaninyo 
nga sa paghimo niini, inyong makaplagan 
ang mas dakong kalipay, ilabi na kon 
moapil kamo sa pag-ambit sa sakrament. 
 

Atol sa pagpasa 
sa sakrament 
mapailubon kitang 
maghulat apan uban 
sa kadasig sa pag-
ambit sa mga simbolo 
nga may balaang 
pagtahud. Ang atong 
pag-ambit sa pan 
ug tubig mao ang 
atong panaad nga 
magmatinuoron sa 
mga pakigsaad nga 
atong gihimo. 

Gilitratohan nina Noel Maglaque, Edwin Redrino ug Felvir Ordinario.
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LOKAL NGA LDS NGA MGA TINGOG

“Ang pagtudlo sa akong anak nga mga 
lalaki kabahin sa kaimportante sa full-

time nga misyon nahitabo panahon sa ilang 
katuigan sa Primary. Kanunay nako silang 
pahinumduman nga ang PINAKAMAAYO 
nga mga desisyon nga ilang mahimo mao 
ang pag-adto sa higayon nga ang Ginoo 
mohangyo kanila sa pag-adto, bisan asa 
sila tawagon. Ang mga klase sa seminary 
ug institute inubanan sa mga pag-ampo 
sa pamilya ug pagtambag nakatabang 
kanako sa paggiya kanila ngadto niini 
nga desisyon. Akong napamatud-an sa 
tanan nakong anak nga mga lalaki nga 
kon kamo motudlo ug mobansay kanila 
sa batan-on pa, sila dili gayud makalimot. 
Ang akong duha ka mas magulang nga 
anak nga mga lalaki nakauli na gikan sa 
ilang full-time nga misyon ug aduna pay 
duha nga nagserbisyo sa lugar nga ilang 
nahimutangan.”
 
Vilana Bustillo
Mandaue Philippines Stake

Ang priesthood nakapanalangin kanako 
sa tibuok nakong kinabuhi. Nagsugod 

kini sa dihang ang takus nga mga naghupot 
sa priesthood mihatag kanako og pangalan 
ug panalangin. Gitudloan ko sa dinasig 
nga mga lider ug mga magtutudlo nga 
gitawag ug gi-set apart pinaagi sa gahum 
sa priesthood panahon sa akong katuigan 
sa Primary, Young Women ug Relief Society.
 Ako nagpasalamat nga ako nabunyagan, 
nakumpirmahan, ug nahatagan sa gasa 
sa Espiritu Santo pinaagi sa usa ka tawo 
nga naghupot sa balaang Melchizedek 
Priesthood. Kana nga gasa nahimo nakong 
giya nga magpabilin sa tul-id ug pig-ot nga 
dalan paingon sa kinabuhing dayon.
Aduna usab akoy pribilehiyo nga ma-set 
apart isip full-time nga misyonaryo pinaagi 
sa akong presidente sa stake ug miserbisyo 
ubos sa direksyon sa priesthood sa duha 
ka matinud-anon nga mga presidente sa 
misyon. 
 Sa pagminyo sa templo uban sa akong 
bana nga si Ryan, nadawat nako ang 
labing mahinungdanong panalangin 

sa priesthood. Mabati nako ang gugma 
sa akong Manluluwas pinaagi kaniya. 
Nakadawat kami og saad nga kon kami 
magmatinud-anon, kami magkahiusa uban 
sa among mga anak ug uban sa Ginoo 
hangtud sa kahangturan.
 Ang akong mahigugmaong bana 
mohatag kanako og espesyal nga 
panalangin matag higayon nga hapit na 
ko manganak ug kami gipanalanginan nga 
makabaton nila ni Jash ug Rigel, duha ka 
umaabut nga mga maghupot sa priesthood. 
Sa among pagtudlo sa among mga anak ug 
sa pagtabang kanila sa pagpangandam sa 
pagdawat sa mga ordinansa sa kaluwasan, 
sila usab makapanalangin sa mga kinabuhi 
sa ubang mga indibidwal ug mga pamilya.
Mapasalamaton ko sa hangtud alang sa 
mga panalangin sa priesthood sa akong 
kinabuhi. Pinaagi niini, hingpit nakong 
naamgohan nga ako anak gayud sa atong 
mahigugmaong Langitnong Amahan.

Juliane Margarete Q. Flores 
Parañaque Philippines Stake

Sa Unsang Paagi nga ang Priesthood
Mipanalanagin Kanako ug sa Akong Pamilya? 

Ang akong 
mahigugmaong 
bana mohatag 
kanako og espesyal 
nga panalangin 
matag higayon 
nga hapit na ko 
manganak ug kami 
gipanalanginan nga 
makabaton nila ni 
Jash ug Rigel, duha 
ka umaabut nga 
mga maghupot sa 
priesthood. LI
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Ang among kinabuhi sa pamilya 
napanalanginan og dili maihap nga 

mga paagi sa gahum sa priesthood. 
Pinaagi sa awtoridad sa priesthood ang 
among kaminyoon nabugkos karon 
ug sa kahangturan. Kini nga saad ang 
nakapalig-on sa akong bana ug kanako 
diha sa ebanghelyo. Nakatabang kini 
kanamo sa pag-focus sa among panahon 
ug paningkamot sa paghimo sa among 
pamilya nga mao gayud ang among 
prayoridad. Samtang ang akong bana 
nagtahud sa priesthood, nakadawat siya 
og balaanong tabang sa pagsangkap sa 
among espirituhanon ug temporal nga 
mga panginahanglan. Ang priesthood 
sa among panimalay anaa sa matag pag-
ampo sa pamilya, pamilya nga pagtuon 
sa kasulatan, ug family home evening. 
Kining giniyahan sa priesthood nga mga 

kalihokan ug mga programa sa Simbahan 
mao ang among mga himan sa pagpalig-on 
sa among pamilya batok sa dautan nga 
giatubang namo karon. Nasayud ko nga 
ang mga panalangin sa priesthood padayon 
nga modagayday sa among pamilya ug sa 
among kaliwatan sa mga henerasyon nga 
moabut samtang maningkamot kami sa 
pagsunod sa ebanghelyo ug sa pagtuman 
sa among mga pakigsaad.  Kini ang gahum 
sa mahangturong kalipay sa among 
pamilya. 

Karen Esmundo 
Quezon City Philippines Stake

Usa ka higayon sa dihang mabdos ko, 
nakasinati ko og grabeng sakit sa 

ngipon nga maoy hinungdan nga dili ko 
makatulog. Naninguha 
ko alang sa kahupayan 
ug gani mi-text sa akong 
doktor alang sa tambal 
nga mahimo nakong 
imnon apan wala siya 
motubag. Nag-ampo ko 
sa Langitnong Amahan 
alang sa kahupayan aron 
makatulog ko.
 Pagkabuntag ug sa wala 
pa mobiya ang akong bana nga si Siege 
aron motrabaho, mihangyo ko niya nga 
hatagan ko og panalangin sa priesthood. 
Human siya nakabiya, naningkamot ko nga 
makatulog og balik nga naglaum nga ang 
kasakit mawala na inigmata nako.
 Sama sa akong gilauman, wala na nako 
mabati ang kasakit sa akong pagmata ug 
nagpasalamat ko sa Langitnong Amahan sa 
pagtubag sa akong mga pag-ampo.
 Pagkasunod adlaw, nagdahum ko nga 
mosakit og balik ang akong ngipon. Apan 
wala na. Hapit usa ka semana, nagsige ko 

Ang priesthood sa 
among panimalay 
anaa sa matag pag-
ampo sa pamilya, 
pamilya nga pagtuon 
sa kasulatan, ug family 
home evening. 
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Si Papa mao ang 
nindot nakong 
ehemplo sa 
pagpalambo sa 
akong calling. Siya 
kanunayng mosiguro 
nga kami nagtambong 
sa among mga miting 
sa priesthood ug 
mopatunhay sa mga 
panginahanglan 
sa korum pinaagi 
sa paghatag og 
pagbansay.

og hunahuna nga ang kasakit mobalik apan 
wala na gayud. Nianang higayuna akong 
naamgohan nga ang  akong nadawat mao 
ang panalangin sa priesthood ug wala kini 
petsa sa paghupas.
 Mapasalamaton ko nga akong 
natagamtam ang panalangin sa priesthood 
sulod sa among panimalay. Nasayud ko 
nga ang priesthood nga anaa sa akong bana 
mao ang sama nga priesthood nga anaa 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. 
Nasayud ko nga si Propeta Joseph 
Smith mao ang instrumento sa Ginoo sa 
pagpahiuli sa priesthood dinhi sa yuta.  

Amihan M. Parinas
Paranaque Philippines Stake
 

Unsaon Nako sa 
Pagpalambo ang 
Akong Katungdanan 
sa Priesthood? 
PINAAGI SA EHEMPLO SA AKONG PAPA
Ni Ram P., 13
Montalban Philippines Stake

Nadawat nako ang 
Aaronic Priesthood 

ug na-ordinahan sa 
katungdanan sa deacon sa 
miaging tuig.  Nalipay ko 
ug naghinamhinam niini 
kay nakaila ko og bag-ong 
mga higala ug nasayud ko 
nga makaserbisyo ko sa Ginoo.

 Bag-ohay lang, gitawag ko isip presidente 
sa korum sa mga deacon. Kini morag bag-o 
kanako apan ang akong mga ginikanan 
nagsuporta gayud kanako. Ang akong papa 
ang akong unang magtutudlo sa pagkat-on 
unsaon pagpalambo sa akong calling. Bisan 
sa iyang busy nga iskedyul isip sakop 
sa kapangulohan sa stake, kanunay siya 
nga mopahinumdom kanako kabahin sa 
kasagrado sa akong calling ug nga ako 
makadawat og mga panalangin gikan sa 
Ginoo kon ako mopalambo niini.
  Ang mga lider sa akong ward, ilabi na si 
Bishop Tigno, kanunayng mohatag nako og 
mga instruksyon unsaon paghimo sa akong 
calling sa mas epektibong paagi. 
 Si papa mao ang nindot nakong 
ehemplo sa pagpalambo sa akong 
calling. Siya kanunayng mosiguro nga 
kami nagtambong sa among mga miting 
sa priesthood ug mopatunhay sa mga 
panginahanglan sa korum pinaagi sa 
paghatag og pagbansay. Isip usa ka 
naghupot sa priesthood, siya motabang 
nako sa pagpalig-on sa katungdanan nga 
akong gihuptan pinaagi sa pagbasa sa 
kasulatan matag adlaw. Nag-ampo usab 
ako matag adlaw ug mangulo sa pag-ampo 
sa pamilya sama sa akong nakita nga 
gihimo sa akong amahan.
 Ang panahon sa pagpakigbahin 
sa among klase sa priesthood usa ka 
oportunidad alang kanako nga ipakigbahin 
ang akong kahibalo nga naangkon gikan sa 
klase sa seminary ug priesthood. Naghatag 
kini kanako og nindot nga pagbati nga ako 
nakapalig-on sa akong isigka-batan-on.
 Nakita nako ang akong kaugalingon isip 
umaabut nga misyonaryo sama sa akong 
amahan. Nagsugod ko sa pagtigum og 
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ginagmay sa akong allowance nga gitudlo 
sa akong ginikanan nga angay nakong 
buhaton sukad sa bata pa ko. 
 Nagtuo ko nga ang priesthood makahimo 
sa batan-ong mga lalaki sama nako nga 
mas mohingkod sa pisikal, emosyonal ug 
espiritwal nga paagi. 
 Nasayud ko nga ang priesthood usa ka 
sagradong calling gikan sa atong Amahan 
sa Langit, nga kinahanglang itudlo 
og una diha sa atong mga panimalay. 
Mapasalamaton ko sa ehemplo sa akong 
amahan. 

USA KA KATUNGDANAN SA PAGSERBISYO
Ni Aaron James N. Baligod
Quezon City Philippines Stake

Isip usa ka batan-ong lalaki, akong 
gipalambo ang akong priesthood pinaagi 

sa pag-apil sa akong mga miting sa korum 
matag Dominggo, pagbisita sa among dili 
kaayo aktibo nga mga batan-on, pagtabang 
sa pag-andam, pagpanalangin ug pagpasa 
sa sakrament ug pagsuporta sa among 
mga lider sa priesthood sa ilang mga 
desisyon. Gipalambo usab nako ang akong 
priesthood pinaagi sa pagkamaayong 
ehemplo ug pagtabang sa akong isigka-
batan-ong mga lalaki sa paghimo sa ilang 
Katungdanan ngadto sa Dios ug pag-
andam uban kanila sa among pagmisyon.  
Nasayud ko nga kon kita mopalambo sa 
atong priesthood isip batan-ong mga lalaki, 
kita motubo sa pagkahingkod diha sa 
ebanghelyo. Sa padayon nga paghimo sa 
atong katungdanan sa priesthood, nasayud 
ko nga ang Ginoo mopanalangin kanato ug 
mogiya kanato aron kita mahimong andam 
sa pagdawat sa Melchizedek Priesthood.  
Nasayud ko nga isip mga naghupot 
sa priesthood, usa kini ka talagsaong 
katungdanan sa pagserbisyo sa Dios. 

EVA NGADTO NI ADAN  
Ni Ma. Teresa C. Pangilinan

“Ang gasa sa priesthood bililhon. 
Kini nagdala nianang pagtugot 

nga molihok isip mga sulugoon sa 
Dios, mangalagad ngadto sa masakiton, 
mopanalangin sa atong mga pamilya, ug 
ingon man mopanalangin sa uban. Kini 
nga pagtugot moabut lapas sa tabil sa 
kamatayon, ngadto sa mga kahangturan. 

Wala gayuy lain nga maikumpara niini 
dinhi niining tibuok kalibutan. Ampingi 
kini, mahala kini, pagkinabuhi nga takus 
niini” (Thomas S. Monson, “Gahum sa 
Priesthood,” Liahona, Mayo 2011, 66-69).
 Gihatagan sa Dios ang mga babaye og 
balaanong mga kinaiya sa kalig-on, hiyas, 
gugma, ug kaandam sa pagsakripisyo. 
Ug uban niining bililhon nga gasa, ang 
mga babaye—Relief Society, batan-ong 
mga babaye, babaye nga mga single 
adult—adunay dakong responsibilidad sa 
pagpaluyo sa balaan nga awtoridad.
 Nakakuha ko og mga tubag gikan sa 
pipila ka mga babaye sa Simbahan kon 
sa unsang paagiha sila makasuporta sa 
priesthood:  

 “Isip usa ka batan-ong babaye 
makasuporta ko sa katungdanan sa 
priesthood sa akong isigka-batan-on sa 
paagi sa akong pag-awhag kanila nga una, 
humanon ang ilang Katungdanan ngadto 
sa Dios. Ikaduha, motambong kanunay 
sa mga miting ug mga kalihokan sa 
Simbahan kay makatabang gayud kini, ug 
ikatulo palamboon ang ilang kaugalingong 
pagpamatuod kabahin sa ebanghelyo.” —R 
Paulleana B. A., 15, Cabuyao Philippines Stake

Nasayud ko nga kon 
kita mopalambo sa 
atong priesthood 
isip batan-ong mga 
lalaki, kita motubo sa 
pagkahingkod diha sa 
ebanghelyo. 

Gilitrato nina
Felvir Ordinario
Alain Tagpuno
Edwin Redrino
Noel Maglaque
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Ang matinud-anon 
ug masulundon nga 
mga babaye modasig 
ug moimpluwensya 
sa mga lalaki nga 
magmatinud-anon 
ug mohimo unsay 
gilauman sa Ginoo 
kanila. 

“Isip asawa sa bishop, mo-adjust ko 
sa iskedyul sa akong bana. Akong 

ipabati kaniya nga maayo ra ang tanan 
bisan og dili kami magkatapad og lingkod 
isip pamilya atol sa mga miting sa 
sakrament. Akong tudloan ang mga bata 
sa paghimo sa ingon. Nakasabut ko nga 
dili siya hingpit apan ang iyang calling 
ug awtoridad sa priesthood hingpit. Ang 
pagtahud importante.”—Ma. Morena B. 
Baylon, QC South Philippines Stake

“Mopakita ko sa akong suporta sa mga 
naghupot sa priesthood pinaagi sa 

pagpaluyo kanila ug pagpataas sa akong 
kamot panahon sa mga komperensya sa 
ward ug stake. Makahatag kini kanila og 
pagsalig nga ang mga miyembro andam 
sa pagtabang kanila sa tanan nilang mga 
katungdanan.”—Neneng Meneses, Makati 
Philippines Stake  

“Nakadungog ko nga sa luyo sa 
matag malampuson nga lalaki mao 

ang usa ka babaye, busa ang matang 
sa atong pagkababaye karon ug sa 
umaabut adunay epekto sa mga lalaki sa 
Simbahan. Kon gusto kita nga mahimong 
maayo nga impluwensya ngadto kanila, 
kinahanglan kita nga mopili ug mohimo 
sa matarung nga mga butang, mosunod 
sa mga sugo sa Dios ug mopakita og 
maayong ehemplo sa matinud-anong 
pagsunod sa ebanghelyo. Ang matinud-
anon ug masulundon nga mga babaye 
modasig ug moimpluwensya sa mga 
lalaki nga magmatinud-anon ug mohimo 
unsay gilauman sa Ginoo kanila. (Ang 
katugbang tinuod usab).”—Venice Rios G. 
Puerto, Makati East Philippines Stake

“Mosuporta ko sa mga programa sa 
Simbahan sama sa seminary ug 

mga kalihokan sa Mutual, nga akong 
nasayran nga dinasig nga mga programa 
sa atong mga lider sa priesthood.”—
Patricia Anne G., 14, QC South Philippines 
Stake

“Nagdako ko uban sa akong amahan 
ug tulo ka igsoong mga lalaki 

kinsa lig-on nga mga naghupot sa 
priesthood. Nasayud ko nga sa pagbaton 
niana nga gahum, sila adunay mga 

responsibilidad, busa buhaton nako ang 
akong labing maayo sa pagsuporta kanila 
ug sa pagpahinumdom kanila niining mga 
responsibilidad.”—Adrianne A., 15,  Antipolo 
Philippines Stake

“Adunay higayon nga kinahanglan kong 
operahan, nangayo ko og panalangin 

sa priesthood sa akong bana aron mobati 
siya nga misuporta ko sa iyang awtoridad. 
Kon ang akong mga anak mobiyahe 
og layo kanunay sila nga mangayo og 
panalanagin sa usa ka amahan. Kami 
adunay tulo ka anak nga mga lalaki ug usa 
ka babaye. Nagdako sila nga nagtan-aw sa 
ilang amahan isip ehemplo nga mao ang 
patriarch ug amahan sa among panimalay. 
Bisan og karon dagko na sila, kanunay 
sila nga mokonsulta kaniya. Sa 47 ka tuig, 
mahigugmaon ko nga nagtahud kaniya 
isip akong bana, ang amahan sa akong 
mga anak ug isip usa ka naghupot sa 
priesthood.”—Pilar Fonbuena, Morong Rizal 
Philippines District  

Si Joseph Smith mitudlo sa mga sister 
sa Relief Society sa ilang dungog isip 

mga anak sa Dios, nagtabang kanilang 
makasabut nga ang Dios nahigugma kanila 
ug adunay dagko kaayong mga katuyoan 
nga ilang tumanon. Ang mga babaye sa 
Simbahan naggunit og mahinungdanong 
mga tahas sa plano sa Langitnong Amahan 
alang sa Kaluwasan. –Sama ka importante 
sa mga tahas sa mga lalaki nga naghupot 
sa priesthood. Ang Ginoo mitugyan sa mga 
babaye og dala sa pagkatawo nga tinguha 
sa pagserbisyo ug pagpanalangin sa uban, 
ug sila Iyang gisaligan og sagradong 
responsibilidad sa paggamit niini nga mga 
gasa aron makatabang sa pagluwas sa 
Iyang mga anak. – Tan-awa sa Anak nga mga 
Babaye sa Akong Gingharian, p 202.
 

“Ako mopamatuod nga kon kadtong 
naghupot sa tinuod nga priesthood sa 

Dios magsugod sa sinsero nga pagtinguha 
og tambag sa mga babaye sa Simbahan, ug 
kanunay nga magtinguha sa ilang tinuoray 
nga pagtimbang-timbang sa mga butang, 
kadto nga mga naghupot sa priesthood 
makadawat og labaw nga pagdasig gikan 
sa kahitas-an sa pagdumala ug paglig-on sa 
mga anak sa Dios niining kalibutan.”—Elder 
Eleazar Collado, Area Seventy



 

B8 L i a h o n aB8 L i a h o n a

Usa sa mga tumong nga gihimo sa 
Kapangulohan sa Philippines Area 
alang sa Simbahan sa 2012 mao 

ang pag-apil sa mga miyembro ug mga 
misyonaryo sa “pagluwas sa usa ka tawo.” 
Sila si Elder ug Sister Bevan sa Philippines 
Bacolod Mission mipakigbahin sa mosunod 
nga istorya kon sa unsang paagi nga ang 
ingon nga mga paningkamot sa mga 
misyonaryo ug mga lider sa priesthood nga 
matuman kini nga tumong miresulta sa 
pagluwas “sa usa ka tawo,” nga miresulta 
usab sa pagluwas sa iyang tibuok pamilya.
 Ang pamilyang Baba  sa Bacolod dili 
na aktibo sulod sa walo ka tuig. Ang 
nabunyagan lamang nga mga sakop sa 
pamilya mao ang mga ginikanan ug ang 
ilang kinamagulangan nga anak nga 
babaye, ang 17 anyos nga si Jennifer. 
 Human sa pagpahibalo sa Kapangulohan 
sa Area sa mga tumong sa area alang sa 
2012, ang presidente sa branch ni Brother 
Baba milihok dayon sa “pagluwas sa usa 
ka tawo,” ug nakit-an ang pamilyang Baba 
niadtong Disyembre 2011. 
 Human sa usa ka bulan sa pagtudlo ug 
pipila ka mga interbyu uban sa presidente 
sa branch, si Brother Baba mibalik sa 
Simbahan. 
 Sa kaulahian gibunyagan niya ang tulo sa 
iyang mga anak ug gi-ordinahan ang iyang 
anak nga lalaki nga si John sa katungdanan 
sa teacher. Pagka-Marso 4, 2012, si 
Brother Baba nakadawat sa Melchizedek 
Priesthood, nga nagtugot kaniya sa 
paghatag og pangalan ug panalangin sa 
usa ka amahan ngadto sa duha niya ka 
kinamanghuran nga mga anak. 
 Tungod sa kamaunungon ug 
mahigugmaong tabang niining presidente 
sa branch, siya mihimong posible nga 
ang duha ka mga anak sa mga Baba, 
sila si Jennifer ug John, makabiyahe sa 
Cebu Temple uban sa mga batan-on ug 
makapahigayon og mga bunyag alang sa 
mga patay.  
 Ang mga anak, uban sa tabang sa ilang 
pamilya, naningkamot og maayo ug 
nagsakripisyo aron makabiyahe ngadto 

sa Cebu Temple ug karon sila usa ka 
pamilya nga nausab tungod niini nga mga 
kasinatian.
 Atol sa miting sa korum sa mga elder nga 
gitambongan ni Elder Bevan, iyang gipakita 
sa korum unsaon pagbalaan sa lana alang 
sa pagdihog sa masakiton ug nagkalisud. 
 Pagkasunod semana aduna silay lana 
ug tagsa-tagsa ka sudlanan ug nangutana 
kon kinsay gusto nga mobalaan sa ilang 
kaugalingong lana. Walo ka mga lalaki ang 
milinya ug si Brother Baba usa kanila. 
Bisan kon naglisud kini nga mga lalaki sa 
pagbasa sa panalangin sa Iningles, walay 
usa kanila ang nagduhaduha sa paghimo 
niining sagradong panalangin. 
 Ang pagbalik sa pamilyang Baba sa 
Simbahan talagsaon, uban sa tanang 
kausaban nga nahitabo sa ilang kinabuhi, 
ingon man usab sa kinabuhi sa ilang mga 
anak. 
 Si Elder ug si Sister Bevan midugang 
sa pag-ingon, “Unsay gikinahanglan nila 
ni Brother ug Sister Baba karon, ingon 
man kadtong tanan nga atong giluwas 
ug gitabangan nga mobalik sa panon, 
mao ang mga calling ug tabang sa pag-
andam sa temporal ug sa espiritwal sa 
pag-adto sa templo aron sa pagdawat 
sa ilang kaugalingong endowment ug 
pagpahigayon sa mga ordinansa sa 
templo.”
 Si Elder Ian Ardern miingon kabahin 
sa atong mga paningkamot sa pagluwas 
sa usa ka tawo, “Kita naglaum nga ang 
matag miyembro moluwas og usa ka tawo 
niining tuiga. Aron makatabang niini nga 
buhat, kinahanglan kamo nga molihok.  
Kinahanglan gayud kamo nga moadto ug 
mobuhat og usa ka butang. Mahimo kamo 
nga tawo nga makahimo og kalainan sa 
kinabuhi sa uban.”
 Usa kini ka panalangin nga makabaton 
og maunungon nga mga lider sama niining 
presidente sa branch nga gibuhat ang mga 
pulong sa himno nga “dali ug tabangi 
ninyo, ug ibalik sa panon.” (“Dear to the 
Heart of the Shepherd,” Hymns, 221). 

Ni Sariah Guanzon-Ordinario

Ibalik sa Panon

Aron makatabang 
niini nga buhat, 
kinahanglan kamo 
nga molihok.  
Kinahanglan gayud 
kamo nga moadto 
ug mobuhat og usa 
ka butang. Mahimo 
kamo nga tawo 
nga makahimo og 
kalainan sa kinabuhi 
sa uban.

MGA TUMONG SA 
PHILIPPINES AREA
Pagluwas sa Usa 

Ka Tawo


