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Wala madugay human sa Sabado nga 
Pagbansay sa Pagpangulo, naglingkod 
ko sa usa ka lamesa uban sa duha 

ka bag-ohay nga mga returned missionary 
ug presidente sa misyon nga nagserbisyo sa 
pagkakaron. Nangutana ko sa batan-ong lalaki 
mahitungod sa iyang mga plano, sama sa 
buhaton ni bisan kinsa nga lider. Mipadayon 
siya sa pagsulti nako sa iyang mga plano 
nga motudlo didto sa Missionary Training 
Center, sa iyang tinguha sa paghuman sa 
iyang mga pagtuon, sa pagpangita og trabaho, 
ug sa ubang mga butang nga iyang gusto 
nga buhaton. Wala nako makuha ang tubag 
nga akong gipaabut, busa mipadayon ako sa 
pag-awhag pinaagi sa pag-ingon, “Okay, ug 
unya…unsa pa?” Sa katapusan, nakuha niya 
ang akong gipasabut ug uban sa maulawon 
nga pahiyom miingon: “Ug magminyo.” 
Mitubag ako, “Maayo kaayo! Naghunahuna 
ko kon kanus-a ka mosulti niana.”
 Mipadayon ako sa pagsulti kaniya 
nga iyang mga prayoridad sayop nga 
pagkapahimutang. Kay sa unahon ang uban 
nga mga butang ug maghunahuna, “Okay 
karon, tan-awon nato kon asang bahina 
mohaum ang kaminyoon,” unta siya miingon, 
“Magminyo ko ug dayon ipahaum nako 
ang tanang uban nga mga butang nga akong 
gusto nga mahuman uban niini.” Ang batan-
ong lalaki miyango sa iyang ulo. Hinaut, kini 

usa ka timailhan nga iyang nasabtan unsay 
akong gitudlo. Hinoon ilawom sa akong 
kasingkasing, nag-ampo ko nga ang pagyango 
mipaila og labaw pa kay sa pagsabut apan sa 
usa ka tinguha sa pagbuhat.
 Dayon giistorya nako ang laing batan-on 
nga lalaki kinsa bag-ohay lang nga mipauli sa 
miaging bulan ug gipangutana siya sa sama 
nga pangutana. Sa akong katingala, mitubag 
siya sa sama gyud nga paagi sa pagtubag sa 
unang returned missionary! Gitutukan ko siya 
ug miingon, “Brother, wala ka ba maminaw sa 
bag-ohay lang nakong gitudlo?” Sa kalit, ingon 
og usa ka bombilya nga gipasiga, mipahiyom 
siya ug miingon: “Aw tuod—magminyo.” 
Gibati nako ang panginahanglan sa pagbalik 
og usab sa samang leksyon. Sa katapusan, 
akong gitan-aw ang presidente sa misyon ug 
miingon, “Presidente, palihug ipadayon ang 
pagtudlo sa mga misyonaryo kinsa muuliay 
nga ang ilang sunod ug labing importante nga 
responsibilidad mao ang pagminyo.”
 Naghunahuna ko og maayo mahitungod 
niadtong panaghimamat. Kini nakapaamgo 
nako nga isip mga ginikanan ug mga lider, 
kinahanglang buhaton nato pag-ayo ang 
pagtudlo mahitungod sa kaimportante 
sa kaminyoon. Kini nakatabang nako sa 
pagsabut nga adunay nagtubo nga purohan sa 
pagsibug o paglangay sa kaminyoon hangtud 
mahuman ang pag-eskwela ug ang ubang 

Elder Michael John U. Teh 
Philippines Area Presidency

MENSAHE SA AREA PRESIDENCY

Ang Kaminyoon Gi-orden sa Diyos

Ang mga ginikanan 
ug mga lider 
mas labaw nga 
makugihon sa 
pagtabang sa 
mga single adult 
sa pagtuman sa 
mahangturong 
kaminyoon. Ang 
mga young single 
adult molantaw sa 
kaminyoon uban sa 
mas dako nga pagbati 
sa panginahanglan.
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kalibutanon nga mga ambisyon matuman. 
Nakat-unan usab nako gikan sa akong mga 
pagbiyahe sa tibuok nasud nga tungod sa 
sayop nga mga tradisyon, ang mga ginikanan 
usahay mobabag sa tinguha sa ilang mga anak 
sa pagminyo. Gani ang uban nagbutang og 
sobrang pinansyal nga gibug-aton diha kanila, 
nakaingon sa paglangay sa ilang kaminyoon.
 Ang Unang Kapangulohan ug ang 
Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mipahayag: “Ang kaminyoon tali sa usa ka 
lalaki ug sa usa ka babaye gi-orden sa Dios 
ug nga ang banay mahinungdanon ngadto sa 
laraw sa Tiglalang alang sa walay katapusan 
nga destinasyon sa Iyang mga anak.”1 Kon 
kini nga pahayag nasabtan og husto, ang 
mga ginikanan ug mga lider mas labaw nga 
makugihon sa pagtabang sa mga single adult 
sa pagtuman sa mahangturong kaminyoon. 
Ang mga young single adult molantaw sa 
kaminyoon uban sa mas dako nga pagbati sa 
panginahanglan.
 Gusto kong makigbahin og mga 
panghunahuna kabahin sa pipila ka 
kasagarang mga rason nganong ang single 
adult mosibug o molangay sa kaminyoon 
uban sa paglaum nga kini makatabang nila sa 
pagpadayon uban ang hugot nga pagtuo ug 
labaw nga pagsalig diha sa Ginoo.

KULANG SA PINANSYAL NGA MGA 
KAPANGUHAAN
Ngadto sa mga ginikanan ug mga—
pagbansay og hugot nga pagtuo. Ang 
Dios motabang kaninyo sa pagsangkap sa 
inyong pamilya kon kamo matinud-anon 
ug motrabaho og maayo. Kinahanglan 
atong hinumduman ang pahayag ni Nephi 
nga moadto ug mobuhat kay ang Ginoo 
nag-andam og paagi alang kanato sa 
pagtuman unsay iyang gisugo.2 Ako usab nga 
naobserbahan gikan sa akong kasinatian nga 
ang Ginoo maalamon sa dili paghatag kanako 
og daghan kaayo nga mga kapanguhaan isip 
ulitawo tungod kay ako wala manginahanglan 
niini ug tungod kay ako tingali dili 
makadumala niini sa husto nga paagi.

EDUKASYON
Sa akong pakigsinultihay sa mga returned 
missionary, kasagaran mapangutan-an ko niini 
nga pangutana: “Unsay akong kinahanglan 
nga buhaton, humanon ang akong pag-
eskwela o magminyo?” Imbis ihatag ang 
klaro nga tubag (nga mao ang kaminyoon), 
mosumbalik ako sa pagpangutana. “Nasayud 
ba kamo nga madungan ninyo ang pagminyo 
ug pag-eskwela?” Ang kasagarang tubag, 
gisulti o wala gisulti mao “Imong gipasabut 
nga ako makahimo niana?”
 Usa ka higayon sa akong kinabuhi sa diha 
nga si Sister Teh ug ako nagpadako sa among 
mga anak, diha akoy full time nga trabaho 
nga nagkinahanglan og daghang pagbiyahe, 
pag-eskwela sa gabii, ug sa pagserbisyo isip 
bishop sa among ward. Sa dihang migradwar 
ako sa kolehiyo may anak ming duha ug si 

Sister Teh lima ka bulan nga mabdos sa among 
ikatulo nga bata. Makapangutana kamo, Kon 
pabuhaton ko niini pag-usab unsay akong 
usbon? Ang akong tubag dayon mao—wala. 
Wala akoy usbon bisan unsa. Akong buhaton 
kini sa sama gayud nga paagi tungod sa unsay 
akong nakat-unan, giunsa paglambo ang 
akong hugot nga pagtuo diha sa mga saad sa 
Dios, ug giunsa niini pagdala nga ang akong 
asawa ug ako nga mas nasuod sa usag usa.

PANARBAHO
Ayaw pagpili sa pagpangita og trabaho 
Samtang kamo nagsugod, ayaw dayon 
pagdahum nga makakita og mga trabaho 
nga may dako og sweldo. Ang importanting 
butang mao nga may kanunay nga tinubdan 
sa sweldo samtang kamo nagpalambo sa 
inyong kwalipikasyon o nag-angkon og 
dugang nga mga kahanas. Sa dihang kami 
(Sister Teh ug ako) naminyo, nagtrabaho ako 
isip mensahero ug nagpaeskwela sa akong 
kaugalingon sa kolehiyo. 
 Pagpuyo sumala sa inyong kinitaan. 
Nadunggan nako ang usa ka maalamong 
biyuda kinsa nagpadako og walo ka anak 
sa iyang kaugalingon nga mihatag niini 
nga tambag: “Ayaw palita ang wala ninyo 
kinahanglana ug ayaw kinahanglana ang dili 
ninyo mapalit. (Ayaw palita ang mga butang 
nga wala ninyo kinahanglana ug ayaw sugdi 
ang pagpanginahanglan sa mga butang nga 
dili ninyo maabut.) Si Presidente Thomas 
S. Monson miingon usab: “Mopasalig ako 
kaninyo nga walay angayang ikaulaw nianang 

Ako usab nga 
naobserbahan gikan 
sa akong kasinatian 
nga ang Ginoo 
maalamon sa dili 
paghatag kanako og 
daghan kaayo nga 
mga kapanguhaan 
isip ulitawo tungod 
kay ako wala 
manginahanglan 
niini ug tungod 
kay ako tingali dili 
makadumala niini sa 
husto nga paagi.
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Ang lalaki ug babaye 
naghatag og lainlain 
apan managsama 
ngadto sa pagkausa 
ug panaghiusa nga 
dili matuman sa 
laing paagi. 

magtiayon nga kinahanglang magdaginot 
ug magtigum.”3 Kamo adunay kapasidad sa 
pagbuhi sa inyong pamilya samtang kamo 
nagbayad og hingpit nga ikapulo ug mag-
uban sa pagpaningkamot isip bana ug asawa.

SAYOP NGA MGA TRADISYON 
Dili kamo kinahanglanang mogasto sa usa ka 
salo-salo. Kon kamo nagkinahanglan gyud 
niini, dili gayud mogasto og dako. Ipunting 
diha sa ordinansa ug dili sa paglipay sa inyong 
kaugalingon o sa pagpahiangay sa gipaabut 
sa uban. Usa sa labing ngil-ad nga mga 
paagi sa pagsugod og kaminyoon mao ang 
pagpangutang. Sa panahon sa among salo-
salo sa kasal nga gihimo diha sa cultural hall 
sa chapel, si Sister Teh ug ako mihatag lamang 
og juice, cookies, ug salad.
 Mga ginikanan, kinahanglan dili nato ihatag 
ngadto sa atong mas magulang nga mga 
anak ang responsibilidad sa pag-amuma ug 
sa pagsangkap alang sa mga panginahanglan 
sa ilang mga igsoon. Dili gyud maghinubra 
sa pagpangayo og kwarta kanila nga maoy 
makaingon nga sila mosibug o molangay sa 
kaminyoon. Dayag lamang, ang pagkabaldado 
o kamatayon mahimong nagkinahanglan og 
indibidwal nga pagpahiayon.

SIYA BA ANG LALAKI/BABAYE ANG ANGAY 
ALANG KANAKO?
Si Presidente Monson miingon: “Tingali 
kamo nahadlok nga makahimo og sayop 
nga pagpili. Niini ako moingon nga kamo 
kinahanglan mobansay og hugot nga pagtuo. 
Pangita og usa ka tawo kinsa inyong ikauyon. 
Hunahunaa nga dili kamo makatag-an sa 

kada hagit nga moabut, apan salig nga hapit 
bisan unsa nga butang mahimong masulbad 
kon kamo mapaninguhaon ug kon kamo may 
pasalig sa paghimo sa inyong kaminyoon nga 
magmalampuson.”4 Human sa pipila ka bulan 
sa among kaminyoon, akong nahibaloan ang 
sekreto sa among nindot nga panag-uban. Si 
Sister Teh ug ako nahigugma sa Ginoo labaw 
kay sa paghigugma namo sa usag usa. Tungod 
kay gihigugma namo og una ang Ginoo, 
nakahimo kami sa paghigugma sa usag usa 
lapas sa among mahimo sa paghigugma 
isip mga indibidwal. “Busa ang usa ka lalaki 
mobiya sa iyang amahan ug inahan, ug 
mounong ngadto sa iyang asawa, ug sila 
mahimo nga usa ka unod.”5

 Mitudlo si Elder David A. Bednar: “Alang sa 
balaang mga katuyoan, ang lalaki ug babaye 
nga mga espiritu managlahi, talagsaon, ug 
magkapares. . . .Mag-inusara, ni ang lalaki o 
ang babaye makatuman sa mga katuyoan sa 
iyang pagkalalang. . . .ang lalaki ug babaye 
naghatag og lainlain apan managsama ngadto 
sa pagkausa ug panaghiusa nga dili matuman 
sa laing paagi. Ang lalaki nagkompleto 
ug naghingpit sa babaye ug ang babaye 
nagkompleto ug naghingpit sa lalaki samtang 
sila nagkat-on ug naglig-on ug nagpanalangin 
sa usag usa.”6 “Hinoon, diha sa Ginoo ang 
lalaki dili gawas sa babaye, ni ang babaye 
gawas sa lalaki.”7

 Nagdapit ako sa mga lider, mga ginikanan, 
ug mga young single adult sa pagtuon ug 
pag-angkon og pagsabut sa doktrinal nga 
pundasyon ug sa importante nga tahas sa 
kaminyoon diha sa plano sa Dios alang sa 
mahangturong padulngan sa Iyang mga 
Anak. Ang pagbuhat sa mao motabang kanato 
sa pag-usab sa atong mga panghunahuna, 
pagsalikway sa sayop nga mga tradisyon, 
ug pagpalambo sa hugot nga pagtuo nga 
mosulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa 
kaminyoon sa walay paglangan.

Mubo nga mga sulat:
1. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 
Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.
2. 1 (nb) Nephi 3:7
3. Thomas S. Monson, “Gahum sa Priesthood,” Liahona, 
Mayo 2011, 67.  
4. Thomas S. Monson, “Gahum sa Priesthood,” Liahona, 67.
5. Moises 3:24
6. David A. Bednar, “Ang Kaminyoon Mahinungdanon sa 
Iyang Mahangturong Plan,” Tibuok Kalibutan nga Miting 
sa Pagbansay sa Pagpangulo, Peb. 2006; sa Liahona, Hunyo 
2006, 50. 
7. 1 (nb) Mga Taga-Corinto 11:11
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PAG-AMPO SA INAHAN
Ako adunay tulo ka buotan kaayo nga 
mga anak ug ang pagkabuotan kaayo 
wala magpasabut nga sila perpekto ni kini 
nagpasabut nga ako walay mga hagit sa 
pagpatubo kanila. 
 Sa mga tuig nga sila nagtin-edyer hilabihan 
ka lisud. Aduna silay usa lamang ka inahan 
(kana mao ako), apan ang kada usa, indibidwal 
nga espiritu nga may talagsaong personalidad.
 Kon ako mag-inusara sa panimalay, akong 
ibu-bu ang akong kasingkasing ngadto sa 
Langitnong Amahan diha sa pag-ampo. 
Sultihan ko Siya unsa ko ka mahal ang akong 
mga anak ug unsa ako ka mapasalamaton, 
nga nahimo nilang inahan. Ako moangkon 
nga akong nabuhat ang tanan nga akong 
mahimo apan sa gihapon ako dili makatandog 
sa ilang mga kasingkasing. Nag-ampo ako sa 
Langitnong Amahan sa pagpahumok sa mga 
kasingkasing sa akong mga anak sa higayon 
nga ako motambag kanila. 
 Kon ako moatubang sa akong mga hagit 
sa pagkaginikanan niini nga paagi, ang 
akong pag-ampo sa kanunay matubag. Ako 
magmalinawon ug makahibalo unsa ang isulti 
kon ako makigsulti kanila. Ang mas unang mga 
problema sa adlaw mahusay sa malinawon nga 
paagi. 
 Ang akong mga anak karon dagko na. Ang 
mga lalaki mialagad na og mga misyon ug 
migradwar sa kolehiyo. Ang akong bugtong 
nga babaye nag-alagad karon og misyon. Siya 
usab migradwar na sa kolehiyo.
 Kami aduna pay mga butang nga 
pagahisgutan—panarbaho ug mga relasyong 
romantiko. Usahay ang among mga 
panaghisgutan mahimong mainiton. Dili 
igsapayan unsa ang hilisgutan o unsa ka lahi 
kaha ang among mga panan-aw, ang kalinaw 
moabut kon tapuson sa usa ka pag-ampo.
 Ang mga hagit sa pagkaginikanan kanunay 
maanaa. Ang mga sayop dili kalikayan. Ang 
pag-ampo usa ka gamhanang kapanguhaan sa 
pagpadako og mga anak.

Ann Campbell 
Tarlac Philippines Stake

PAG-AMPO SA PAMILYA MAKAPAHIMONG 
MAAYONG MGA GINIKANAN
Uban sa mga anak nga anaa sa ilang pagkatin-
edyer ug nagkapuliki sa mga buluhaton sa 
eskwelahan, usahay atong makit-a kini nga 
hagit sa paghimo og pag-ampo sa pamilya. 
Hinoon, among nahibaloan nga kon kami 
magsabut og oras alang sa pag-ampo sa 
pamilya ug himoon gyud ang paghunong 
sa tanan nga among gibuhat kon kana nga 
panahon moabut, kini mahimo. Ang kanunay 
nga mga pagpahinumdom ug pag-awhag 
makatabang usab. Alang kanatong mga 
ginikanan, ang kanunay nga pag-ampo sa 
pamilya usa ka paagi alang kanato sa pagtudlo 
sa atong mga anak nga unahon ang Dios 

bisan kon kita nagkapuliki, sa paghatag og 
prayoridad sa pagpakigsulti Kaniya ug sa 
paghinumdom Kaniya diha sa atong mga 
kinabuhi. Ang mga tumong sa pamilya mas 
sayon usab nga maangkon kon kita mag-ampo 
alang niini isip usa ka pamilya. Isip mortal 
nga mga ginikanan, atong nahibaloan nga 
ang baruganan sa pag-ampo sa pamilya usa 
ka panalangin alang kanato, huyang ug dili 
perpekto nga mga ginikanan nga kita mao, aron 
mas maduol sa Ginoo, kinsa perpekto, naghatag 
sa atong pamilya og hingpit nga paggiya. 
Ang pag-ampo sa pamilya nagtabang kanato 
nga mahimong mas maayong mga ginikanan 
ngadto sa mga anak nga Iyang gisalig ngari 
kanato.

Rodel ug Herculine Francisco, 
mga ginikanan ni Brent(16), Kerin(15) ug Dallin(12)
Legazpi Philippines Stake

SEKRETO SA KALIPAY SA PAMILYA
Ang among mga ginikanan nahimong mga 
miyembro sa Simbahan sa dihang kami mga 
bata pa kaayo. Nagpuyo kami kaniadto sa 
gamay nga payag sa usa ka dapit nga gitawag 
og Pinagdamayan, sa layo kaayo nga barangay 
sa among lungsod. Kami karon nagpuyo 
nga mas duol sa lungsod ug tanan kaming 
managsoon gawas sa usa mga dagko na – upat 
ka mga single adult, usa ka batan-ong lalaki 
ug usa ka gamayng Primary nga batang lalaki. 
Kami walay daghan kon hisgutan ang materyal 
nga mga kabtangan—sa gihapon wala kami 
—apan kami adunay malipayong pamilya 
tungod sa ebanghelyo. Usa sa mga butang nga 
gisulti sa among amahan nga nakadugang 
sa among malipayong pamilya mao ang 
pag-ampo sa pamilya. Nagsulti siya nga ang 
pag-ampo sa pamilya nagtabang kanamo sa 
paghinumdom kanunay sa Ginoo ug sa among 
panginahanglan nga makigsulti Kaniya. Ang 
among inahan nagsulti nga ang pag-ampo sa 
pamilya mao ang usa ka paagi alang kanamong 
mga anak nga mapundok sa kanunay, bisan 
kon kami dagko na. Siya nagsulti nga kini 

Dili igsapayan unsa 
ang hilisgutan o unsa 
ka lahi kaha ang 
among mga panan-aw, 
ang kalinaw moabut 
kon tapuson sa usa ka 
pag-ampo.
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Ang pag-ampo sa 
pamilya sa adlaw ug 
gabii nagtabang sa 
paghupay sa kada 
sakop sa pamilya ug 
nagdala kanila usa 
ka lakang paduol sa 
gingharian sa Dios.

nagdala kaniya og dakong kalipay kon kami 
magpundok sa pag-ampo isip usa ka pamilya 
ug nga kini naghatag og kalinaw sa iyang 
kasingkasing. Ingon og kami makatulog og mas 
malinawon ug momata nga malipayon kon 
kami adunay pag-ampo sa pamilya. Kaming 
tulo ka dagko nga mga babaye, usahay kami 
dili magsinabtanay apan kon kami adunay pag-
ampo sa pamilya, among nakita kini nga mas 
sayon sa pagpasaylo ug maghigalaay og balik, 
ilabi na kon among madungog ang usa kanamo 
nga nag-ampo alang sa usa. Ang pag-ampo 
sa pamilya naghiusa ug naghimo kanamong 
mobati sa Espiritu diha sa among panimalay. Sa 
tinuod kini mao ang sekreto sa kalipay diha sa 
pamilya. 

PATERNO UG FRANCIA PALMA, 
Analyn (20) ug Analiza (18) Palma, Patricia (24), Gilbert 
(21), John Mark (12) ug Bert Dave (9)

 ANG KAAYOHAN SA PAG-AMPO SA PAMILYA 
Pinaagi sa pag-ampo sa pamilya ang mga tawo 
mahimong mas malig-on sa espirituhanong 
paagi. Ang pag-ampo sa pamilya sa adlaw ug 
gabii nagtabang sa paghupay sa kada sakop 
sa pamilya ug nagdala kanila usa ka lakang 
paduol sa gingharian sa Dios. Makatabang kini 
sa pamilya nga makasinati og langit samtang 
ania sa yuta samtang sila naningkamot nga 
mahimong mahangturong pamilya. Kini 
makahimo sa pagluwas og kinabuhi sa tawo, 
sa kaminyoon sa mga ginikanan, pagsulbad 
og mga problema sa pamilya ug paglig-on sa 
pagtuo sa tawo ngadto sa Dios. Kini naghimo 
usab sa ubang sakop sa pamilya sa pagsabut sa 
tinguha ug problema sa usa ka tawo. 

Chris T. M., 14 anyos
Davao Philippines Stake

MGA PAMILYA NAGHUNAHUNA KA BA SA 
PAG-AMPO?
Ni Ma. Teresa C. Pangilinan

“Tingali wala gayuy laing panahon nga 
kita adunay dakong panginahanglan sa 

pag-ampo ug sa pagtudlo sa atong mga sakop 
sa pamilya sa pag-ampo. Ang pag-ampo usa 
ka panalipod batok sa tintasyon. Pinaagi sa 
matinguhaon ug kinasingkasing nga pag-ampo 
nga kita makadawat sa gikinahanglan nga mga 
panalangin ug sa suporta nga gikinahanglan 
sa pagpuyo nga matarung niining malisud ug 
mahagiton nga panaw nga atong gitawag og 
pagka-mortal.” (Thomas S. Monson, “Tulo ka 
mga Tumong nga Mogiya Kaninyo,” Liahona, 
Nobyembre 2007, 119.)
 Ang pag-ampo sa pamilya maoy usa ka 
tambag nga ang atong propeta naghangyo 
kanato nga buhaton sa paglig-on sa atong 
pamilya. Gawas nga gustong mosunod niini 
nga tambag, himoon nato ang pag-ampo sa 
pamilya aron sa pagtudlo sa atong mga anak 
kon unsaon sa pag-ampo ngadto sa Langitnong 
Amahan ug aron sa pagpalambo og panaghiusa 
sa pamilya ug panag-uyon diha sa atong 
panimalay.
 Misugod kami sa paghimo og pag-ampo 

sa pamilya bisan kami wala pay mga anak. 
Nasayud kami sa importansya niini ug kami 
gusto nga ang among mga bata magpalambo 
sa ilang kaugalingon nga pagpamatuod niini. 
Naghimo kami sa among pag-ampo sa pamilya 
sa wala pay pamahaw. Gipaningkamutan 
namo og maayo ang pagbuhat niini kada 
adlaw hangtud nga nahimo na lamang kini nga 
kabahin sa among adlaw.
 Nasayud kami nga ang Langitnong Amahan 
nahigugma pag-ayo kanamo ug nga Siya 
nagpadayon sa paggiya kanamo pinaagi sa 
atong mga lider sa Simbahan. Nasayud kami 
nga ang paghimo og pag-ampo sa pamilya 
usa ka sugo gikan sa Amahan sa Langit. Ang 
pagbuhat niini adunay mas nindot kaayo 
nga epekto diha sa mga kinabuhi sa among 
mga anak kay sa among mahunahuna. Kami 
nasayud nga kon kami masulundon sa mga 
tambag sa atong mga lider, ang among pamilya 
mas malipayon ug mas maandam sa pag-
atubang sa mga hagit sa kinabuhi.

David ug May Villanueva
Angeles Philippines Stake
Mga anak: Jesse Ray, 8 ; Jared Raynard , 5; John 
Raphael, 3; Josiah Reuben, 5 ka bulan

Kini mao ang among panahon sa hilum nga 
pakig-uban sa Ginoo. Tin-aw na namong 

naila ang mga okasyon sa pagpahayag sa 
pasalamat alang sa tanan nga mga panalangin 
nga among nadawat isip usa ka pamilya. 
Kini mao ang tinubdan sa among kalig-on ug 
panglawas, ug bug-os nga pagsalig alang sa 
malinawong kinabuhi bisan sa kagubot sa atong 
mga palibut. 
 Ang among mga pag-ampo kanunay nga 
gitubag. Kada adlaw, nasayud kami nga ang 
Ginoo kanunay nga duol kanamo. Naghatag 
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Siya kon unsay kinahanglan namo, bisan 
kadto nga wala namo pangayoa. Ingon niana 
ka gamhanan ug ka maayo Siya!

Dixie L. Colibao
Pasig 2nd, Pasig Philippines Stake 
Mga anak: Riley Penn ,10; Datherine Li, 9 

Sa prinsipyo, ang pag-ampo sa pamilya 
mao lamang ang pagluhod diha sa pag-

ampo uban sa inyong pamilya, ug ang 
makahuluganong pag-ampo nagdugang og 
giladmon sa pag-ampo sa pamilya. Kini ang 
panahon sa pagpasalamat sa Dios alang sa 
tanang mga butang nga kamo napanalanginan 
ug natuman ug ang pagpangayo sa 
Langitnong Amahan sa maayong mga butang, 
paggiya ug panalipod alang sa kada ug matag 
sakop sa inyong pamilya.
 Naningkamot kami sa paghimo niini nga 
mabatasan ilabi na sa dili pa matulog, ug o sa 
dili pa mobiya ang usa kanamo sa balay, sama 
kon ang akong bana mobiya alang sa trabaho. 
Usahay ang akong bana nagpahinumdom 
kanako, usahay ako ang nagpahinumdom 
kaniya, apan kon kini oras na alang kaniya 
nga molakaw ngadto sa trabaho kini 
himoon dayon, magtinan-away kami ug 
nagkasinabtanay kami nga panahon na sa 
pag-ampo. Ang among gamay nga bata siyam 
ka bulan pa lamang apan dili gayud namo siya 
kalimtan sa prayer circle kon kami mag-ampo.
 Ang pag-ampo sa pamilya usa ka maayong 
butang. Kini nagpugong sa dili pagsinabtanay 
diha sa pamilya. Naghatag kini kanako og 
kasigurohan nga ang Langitnong Amahan 
nagbantay sa akong mga minahal, bisan hain 
sila. Naghimo kini kanako sa pagbati nga 
gihigugma sa akong yutan-ong pamilya, ingon 
man sa akong Amahan sa Langit kon ako mag-
ampo uban sa akong pamilya.

Edellen ug Jacob Paul R. Reyes
Angeles Philippines Stake
Anak: Isaac Eliezer N. Reyes - 9 ka bulan

Ang pag-ampo sa pamilya mao ang usa sa 
labing gipaabut sa among mga anak nga 

pagpundok kada gabii. Kini mao ang panahon 
nga kami makapahayag sa among mga 
kasingkasing ngadto sa Langitnong Amahan 
isip usa ka pamilya.
 Naningkamot kami og maayo sa pag-ampo 
sa walay pay usa nga katulgon. Kami, isip 
mga ginikanan gusto nga samtang bata pa 
among mga anak ilang mahibaloan nga ang 

pakigsinultihay uban sa atong Amahan sa 
Langit makapalayo kanila gikan sa mga 
peligro sa kalibutan. 
 Ang akong bana ug ako napanalanginan 
ug mapasalamaton kaayo sa atong Labing 
Gamhanan nga Dios alang sa pagsalig 
kanamo og upat sa Iyang mga anak. Ang 
pag-ampo sa pamilya ingon ka importante 
sama sa ubang mga kasugoan. Ako 
nahibalo nga ang pagbuhat niini kada 
adlaw mohupot sa among pamilya nga 
mahiusa ug mogiya sa among mga anak 
nga magpabiling duol sa Simbahan ug sa 
kanunay takus sa Espiritu Santo. Nasayud 
ako nga kining mga butanga tinuod, sa 
ngalan ni Jesukristo, amen.

Arlan ug Marilyn Ong
Angeles Philippines Stake 
Mga anak: Angel Heart, 7; Amber Pyss, 4; Arvex 
Donry, 3

Ang pag-ampo alang kanako importante 
kaayo tungod kay kini mao ang 

atong paagi sa pakigsinultihay ngadto sa 
atong Langitnong Amahan. Pinaagi niini, 
kita makahimo sa pagpahayag sa atong 
pasalamat ug panginahanglan og tabang.
 Ang paghimo og pag-ampo sa pamilya 
kanunay mahimong mahagiton ilabi na kon 
ang pamilya adunay gagmay nga mga anak. 
Agi og dugang sa pag-ampo og dungan sa 
tingkaon, among nahibaloan nga ang labing 
maayo nga panahon alang sa pag-ampo sa 
pamilya nga ang tanan makaapil mao ang 
gabii sa dili pa matulog. Kami magpulipuli 
sa pag-ampo naghatag sa tanan lakip ang 
mga gagmay og higayon sa pag-ampo. Ang 
akong bana ug ako naghunahuna niini nga 
usa ka maayong oportunidad sa pagtudlo 
sa among mga anak kon unsaon sa pag-
ampo ug kon unsa ang i-ampo. Pinaagi niini, 
makatabang kami sa pagpalambo sa ilang 
hugot nga pagtuo diha sa buhing Dios kinsa 
nakadungog ug motubag sa mga pag-ampo.
 Tungod niini, ang among mga anak 
nakakat-on sa pag-ampo sa batan-on 
kaayong edad. Bisan sila dili pa makasulti, 
nagkyugpos sila sa ilang mga bukton, 
nagduko sa ilang mga ulo ug nagpiyong 
sa ilang mga mata kon kami moingon nga 
panahon na alang sa pag-ampo sa pamilya. 
Ug sa dihang sila makasulti na, kanunay 
silang moboluntaryo sa pag-ampo. Nakakita 
ug nakadungog sa akong mga anak nga nag-
ampo naghatag kanako og kalipay ug hayag 
nga paglaum alang sa ilang kaugmaon. Ang 
pag-ampo sa pamilya naglig-on sa among 
pamilya ug nagtabang kanamo nga mobati 
og kaduol ngadto sa Langitnong Amahan ug 
ni Jesukristo. 

Ruth Del Mundo
Makati Philippines Stake
Mga anak: Harold, 12; Gwyneth, 11; Howard, 5; 
Charlize, 4; Rachel, 1

Ang pag-ampo sa pamilya mao ang 
panag-uban isip pamilya diha sa 

pagpangamuyo ngadto sa Labing 

Ang pag-ampo 
sa pamilya usa ka 
maayong butang. Kini 
nagpugong sa dili 
pagsinabtanay diha sa 
pamilya. Naghatag kini 
kanako og kasigurohan 
nga ang Langitnong 
Amahan nagbantay sa 
akong mga minahal, 
bisan hain sila.
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Ang pag-ampo usa 
ka gamhanang 
panalipod gikan sa 
bisan unsa nga kadaot 
ug tintasyon nga 
mahimong moabut sa 
inyong mga anak.

Gamhanan nga Dios alang sa pagpasalamat 
ug paghangyo og mga panalangin. 
 Kami nagsiguro nga among gibuhat kini 
kada adlaw. Hapit kada buntag among 
gihimo kini sa dili pa moadto sa eskwelahan 
ang among mga anak inig ka alas 7:00 sa 
buntag. Sa gabii, paampuon sa akong asawa 
ang mga bata sa dili pa matulog. Sa among 
naandang buluhaton sa buntag, magsugod 
kami pinaagi sa pagkanta og himno sundan 
sa pag-ampo dayon sa usa ka espirituhanong 
mensahe. Among ihatag ang buluhaton kon 
kinsa ang mopahigayon, magpulipuli kada 
adlaw.
 Ang liso sa hugot nga pagtuo gitanom 
diha sa mga kasingkasing sa among mga 
anak. Usa ka gabii, kusog kaayo ang ulan, 
ug ang hangin kusog kaayo, usa sa among 

mga anak mikomentaryo, “Mama mag-ampo 
kita sa Langitnong Amahan nga hunungon 
ang ulan.” Nasayud kami nga kon among 

buhaton ang pag-ampo sa pamilya sa buntag, 
bation namo nga ang among adlaw kompleto 
ug mokuha kami og kalinaw ug kalig-on gikan 
niini.

Pablo ug Karolyne Marbella-III
Angeles Philippines Stake
Mga anak: Juan Karlo, 9; Lorenzo, 8; Sophia, 5

Kamo ba kanunay nga nagbantay sa inyong 
mga anak? Anaa ba kamo sa panahon sa inyong 
pag-ampo sa pamilya? Kamo ba may igo nga 
kompyansa nga sila nag-ampo usab sama sa 
unsay ilang nakita nga inyong gibuhat? 
 Ang pag-ampo usa ka gamhanang 
panalipod gikan sa bisan unsa nga kadaot 
ug tintasyon nga mahimong moabut sa 
inyong mga anak. Sumala ni Presidente 
Henry B. Eyring, Ikaduhang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan: “Ang mga ginikanan 
kinahanglan nga motudlo sa ilang mga anak sa 
pag-ampo. Ang bata nagkat-on gikan sa unsay 
gibuhat ug unsay gisulti sa mga ginikanan. Ang 
bata kinsa nagtan-aw sa inahan o sa amahan 
nga nakabuntog sa mga pagsulay sa kinabuhi 
pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo 
ngadto sa Dios ug unya nakadungog sa usa ka 
sinserong pagpamatuod nga ang Dios mitubag 
diha sa kalooy mahinumdom kon unsay iyang 
nakita ug nadungog. Kon ang mga pagsulay 
moabut, kana nga tawo maandam” (Henry B. 
Eyring, “That He May Write Upon Our Hearts,” 
Ensign, Agosto 2009)

Walay kadaot sa pagsugod og usab sa inyong 
pag-ampo sa pamilya—karong gabii. 

NANINGKAMOT NGA MAHISAMA KANG HESUS

UNSAY IMONG GIAMPO?

“Kanunay akong 
nangayo sa 

Langitnong Amahan 
diha sa akong 
mga pag-ampo 
sa pagpanalipod 
sa atong nasud gikan sa 
mga kalamidad. Nangayo usab 
ako sa Amahan sa paghupot sa 
akong pamilya ug mga higala 
palayo gikan sa mga aksidente ug 
dautan nga mga impluwensya. 
Gihigugma ko sila ug gusto akong 
makig-uban kanila kanunay.” 

Kyla Eryn D., 8 anyos
Davao Philippines Stake

“Ang akong inahan 
nagtrabaho 

gawas sa nasud 
sa pagtabang og 
sangkap alang sa 
mga panginahanglan sa 
panimalay. Gimingaw gyud ko 
kaayo niya mao nga ako nag-
ampo sa Langitnong Amahan nga 
siya mopauli aron kami mag-uban 
pag-usab.” 

David Shaun D., 10 anyos
Ozamiz Philippines District

“Kanunay 
akong nag-

ampo sa Ginoo 
sa pagpanalangin 
kanako ug sa akong 

pamilya og maayong panglawas 
aron kami makaamuma sa usag 
usa.”

Milan Kaye L., 8 anyos
Ozamiz Philippines District

“Kanunay akong nag-ampo 
alang sa maayong 

panglawas aron 
ako makatabang 
sa akong mga 
ginikanan sa 
mga buluhaton sa 
panimalay.” 

Mhia D., 10 anyos
Ozamiz Philippines District
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Sa diha nga si Sister Leilani Macaranas 
mibiya sa iyang lungsod nga natawhan 
sa Malasiqui, Pangasinan, niadtong 

Mayo 7, 2011, kinahanglan nga makabaton 
siya og igo nga kaisug sa paghunong sa 
iyang kaugalingon gikan sa paghilak. Ang 
kinamagulangan sa walo ka mga anak, 
ang iyang pamilya nagpaabut kaniya nga 
motrabaho human sa pagradwar gikan 
sa kolehiyo. Hinoon, miingon siya, mipili 
siya nga mobuhat og usa ka butang nga 
makadala og mas maayo kaayo nga mga 
panalangin sa iyang pamilya—pag-alagad 
og full time nga misyon.
 Mibiyahe siya ngadto sa Manila aron sa 
pagsulod sa Missionary Training Center 
kauban sa mga tawo nga gikan sa iyang 
ward. Walay usa sa iyang pamilya ang 
mikuyog kaniya kay ang iyang mga 
ginikanan nasakitan pa sa iyang desisyon 
sa pagbiya. “Gigakos ko ang akong amahan 
apan ingon og siya wala manumbaling. 
Naningkamot ako sa dili paghilak ug 
gisultihan ang akong kaugalingon nga 
pipila ka adlaw, ang mga kahimtang 
mausab,”miingon siya.
 Siya lamang ang aktibo nga miyembro sa 
pamilya walay labot ang iyang inahan ug 
manghud nga lalaki. Siya usab ang unang 
nagpamiyembro sa Simbahan. Gikan sa 
natad sa misyon, gisulatan niya kanunay 
ang iyang pamilya nagsulti kanila sa iyang 
daghan nga espirituhanong mga kasinatian.
 “Dili ako ingon og nagsermon kanila. 
Kanunay akong nagsulti diha sa akong 
mga sulat nga gihigugma ko sila ug gusto 
nga makig-uban kanila sa kahangturan. 
Ako nakigbahin usab sa mga milagro nga 
nahitabo ngadto sa mga pamilya nga among 
gitudloan dinhi sa misyon,” miingon siya sa 
usa ka sulat ngadto sa Presidente sa Misyon 

sa Philippines Quezon City nga si Presidente 
David Wills DeLa Mare. Nagpadayon usab 
siya sa pagpuasa ug pag-ampo alang sa 
iyang pamilya.
 “Pinaagi sa pagpakigbahin sa akong mga 
kasinatian dinhi sa misyon ngadto kanila, 
ang akong pamilya nahimong nadasig sa 
pagbalik ngadto sa Simbahan,” dugang 
niya.
 Sa dihang iyang gitawgan ang iyang 
pamilya sa miaging Mother’s Day, nalipay 
siya sa dihang gisultihan siya nga ang iyang 
amahan misugod sa pagsimba ug sa tinuod 
gitawag isip unang magtatambag sa elders 
quorum. 
 “Husto ka. Mapasigarbuhon ako kanimo 
nga anaa sa misyon (natad),” miingon ang 
amahan ni Sister Macaranas ngadto kaniya 
sa ilang panagsinultihay sa telepono. “Mga 
milagro nahitabo sa akong pamilya. Dili 
nako maihap ang mga panalangin nga ang 
akong pamilya aduna karon,” miingon si 
Sister Macaranas. 
 Sa miaging Hunyo 9, ang iyang inahan ug 
amahan nabugkos didto sa templo. “Kini 
makapalipay kaayo, ang mga panalangin 
miabut og dali kaayo,” miingon siya. Ang 
iyang pamilya nakahimo og daghan kaayo 
sukad sa panahon nga ang iyang amahan 
dili hapit motagad kaniya samtang siya 
nanamilit kaniya alang sa iyang full time 
nga misyon. 
 Bisan ang iyang mga paryente 
napanalanginan uban sa iyang apohan nga 
lalaki sa habig sa iyang inahan ug pipila ka 
mga ig-agaw nabunyagan. Usa ka uyoan 
ug ang iyang anak nga mga lalaki na-aktibo 
pag-usab. “Mapasalamaton kaayo ako alang 
niini nga misyon tungod kay ang akong 
pamilya napanalanginan,” miingon siya. 

Ni Minnie Advincula

Paghiusa sa mga Pamilya

“Pinaagi sa 
pagpakigbahin 
sa akong mga 
kasinatian 
dinhi sa 
misyon ngadto 
kanila, ang 
akong pamilya 
nahimong 
nadasig sa 
pagbalik 
ngadto sa 
Simbahan,” 
dugang niya.

MGA TUMONG SA 
PHILIPPINES AREA 
Paglig-on sa mga 

Pamilya




