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Sa pagsilang sa adlaw sa inyong 
kinabuhi sa unang adlaw sa Enero 
niining tuiga makapangutana kamo 

kon unsay nahitabo sa miaging tuig. 
Samtang nagkaedaran kita ang pulong 
sa pamilyar nga himno daw tinuod “Ang 
panahon sama kapaspas sa kilat, dili nato 
mabalik” (“Improve the Shining Moments,” 
Hymns, no. 226).  Sama sa puting balas 
sa Boracay nga molusot sa atong kamot, 
kon dili kita magmatngon molabay ra 
ang panahon ug daghan pa kaayo kita og 
angayng buhaton.  Moawhag ko ninyo 
nga sugod niining tuiga tarungon nato og 
gamit ang atong oras sa pagbuhat sa labing 
importante nga mga butang. Adunahan o 
kabus, walay makapalit og panahon diha 
sa tindahan kay ang panahon dili gayud 

mabaligya apan kon tarungon og gamit 
ang gihatag kanato nindot nga mga butang 
ang mahimo.
 Busa unsa ang usbon ninyo niining 
tuiga? Ang tubag mas labaw nga 
nagdepende ninyo kay ni bisan kinsa. Sama 
sa dahon nga larag makalutaw kamo sa 
sapa ug maanod bisan asa dad-on sa sapa 
o makalihok nga kamo ra ug makatino 
sa inyong nahimo niining Bag-ong Tuig 
(tan-awa sa 2 Nephi 2:14). Pagmugna og 
panglantaw sa mga butang nga inyong 
gipangandoy nga maangkon, isulat kini, 
pagplano unsaon kini pag-angkon ug 
dayon lihoka. (Tan-awa sa Moises 1:4-8.)
 Sa paggahin og oras sa inyong pamilya, 
mga higala, eskwelahan, trabaho ug 
inyong mga calling sa Simbahan ug 

Elder Ian S. Ardern 
Philippines Area Presidency

MENSAHE SA KAPANGULOHAN SA AREA

Moawhag ko ninyo 
nga sugod niining 
tuiga tarungon nato 
og gamit ang atong 
oras sa pagbuhat sa 
labing importante nga 
mga butang. 
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bisan sa barangay, atong i-prayoridad 
ang atong mga pagpili aron motukma 
sa atong mga tumong o mamiligro nga 
ang atong kahimtang sa sunod tuig sama 
ra gihapon ning tuiga. Alang sa uban, 
mahimong dili na kaayo sila motan-aw 
og teleserye, mag-mall, ug mag-text o 
mag-Facebook ug mogahin og dakong 
panahon sa mga butang nga importante. 
Oo, kini ang tuig nga mohukom kamo 
nga dunay ubang prayoridad sa inyong 
kinabuhi nga importante kaayo nga 
angayng gahinan sa inyong oras. Gitudloan 
kita bahin sa prayoridad sa Magtutudlo 
dihang mipahayag Siya sa Iyang Wali sa 
Bukid, “Busa, ayaw pangita sa mga butang 
niini nga kalibutan apan paninguha 
kamo sa pagtukod og una sa gingharian 
sa Dios ug sa pagpatunhay sa Iyang 
pagkamatarung.”(JST Matthew 6:38, in 
Matthew 6:33, footnote a; also quoted in 
Dallin H. Oaks, “Focus and Priorities,” 
Ensign, May 2001, 69, and Liahona, July 
2001, 99). 
 Ang importanteng prayoridad, sa atong 
mga tumong sa Area, niining tuiga mao 
ang pag-amuma sa pamilya. Ang akong 
panahon sa Pilipinas nagtudlo nako nga 
ang ka-busy mokawat sa panahon uban 
sa ilang pamilya apan mao kini ang 
sagad nga kinabuhi dinhi sa Pilipinas. 
Ang taas nga oras sa pagtrabaho sagad 
unom ka adlaw sa semana, pun-an sa 
hinay ug lagyo nga mga biyahe sa jeep 
sa trapik nga kadalanan ngadto ug ngari 
sa trabaho ang nakapalisud sa daghang 
pamilya nga magdungan og kaon, magbasa 
og kasulatan ug mag-ampo. Ingon man 
niana, ang kahimtang kinahanglang dili 

makapausab sa atong prayoridad apan 
makapahimo nato nga mas makamaong 
mo-agad-agad sa atong kahimtang aron 
matuman ang atong prayoridad sa pamilya.
Laing importanteng prayoridad mao 
ang panawagan sa pagluwas. Pirme 
kitang maghisgut sa pagluwas sa uban 
ug padayon kana nga importante apan 
dili nako malikayan ang pagbati nga 
ang labing mahinungdanong pagluwas 
nga himoon niining tuiga mao ang 
pagluwas sa kaugalingon. Ang uban nato 
nagkinahanglan nga luwason sa problema 
sa pagbayad sa ikapulo ug mga halad, 
talagsa nga pagtambong sa mga miting 
sa sakrament, dili pagtuman sa atong 
calling ug walay magamit nga rekomend sa 
templo. Sa atong paghimo niana nga mga 
butang nga prayoridad sa atong kinabuhi 
gantihan kita og kaabunda sa Espiritu ug 
kalinaw sa atong kinabuhi.
 Kini ang labing nindot nga panahon; 
ang mga miyembro sa atong Simbahan 
naglambo sa gidaghanon ug kalig-on.  
Panahon kini sa kalipay samtang kita 
motubag sa panawagan sa propeta nga 
pun-an ang mga nagmisyon ug samtang 
kita motabang sa uban. Ang Simbahan 
nailhan na sa kamaayo dinhi sa Pilipinas. 
Salamat sa pagkahimong kabahin niining 
mahinungdanong panghitabo, sa maayong 
ehemplo nga tan-awon ug ilhon sa uban. 
Sa atong pagpahiluna sa atong mga 
prayoridad ug maalamong paggamit sa 
atong panahon atong masayran nga niining 
higayuna sunod tuig kita makapadayon ug 
malipayon para niini. 

Atong i-prayoridad 
ang atong mga 
pagpili aron motukma 
sa atong mga tumong 
o mamiligro nga ang 
atong kahimtang sa 
sunod tuig sama ra 
gihapon ning tuiga. 
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LOCAL NEWS

NAGA CITY

Human sa mga miting sa Legazpi City,  si 
Elder Tad R. Callister, Presidency of the 
Seventy, midumala sa gabii nga miting 

uban sa young single adults sa Naga Stake 
Center niadtong Agosto 25.  Si Elder Callister 
gikuyugan ni Elder Ian Ardern, ikaduhang 
magtatambag sa Area Presidency, ug sa ilang 
asawa. 
 Ang mga Young single adult nga mitambong 
sa miting naggikan sa mga stake sa Naga, 
Goa ug Daet, ug sa mga district sa Iriga ug 
Pamplona.  Gisugdan ni Elder Callister ang 
iyang pakigpulong sa paghisgot bahin sa 
paghinulsol, nga kini dili lamang pagbiya og 
butang sulod sa mubong panahon kondili 
kausaban sa kasingkasing. Gitudlo niya ang 
panginahanglan sa pagkumpisal ngadto 
sa mga lider sa priesthood sa mga nabuhat 
nga nakapamiligro sa pagkamiyembro sa 
indibidwal. Miingon siya nga kon ang usa 
mobati sa Espiritu, buot pasabut nga siya 
gipasaylo o ang makalimpyo nga proseso 
nahitabo. Giingnan niya ang mga single adult 
nga ang Simbahan nagkinahanglan og mas 
andam nga mga misyonaryo. Gitudlo niya nga 
ang pagpamatuod maangkon sa hinay-hinay. 
Gidasig usab niya nga sila motabang sa uban 
nga mobalik sa Simbahan. “Gikinahanglan 
namo kamo!” Gisultihan ni Elder Callister ang 
mga young single adult. 
 Si Elder Callister midumala usab sa espesyal 
nga miting sa stake sa Naga City. Gisugdan 
niya sa pagpamulong bahin sa misyonaryo 
nga buhat ug mitambag sa mga ginikanan. 
Miingon siya nga dunay tulo ka responsibilidad 
ang mga ginikanan. Una, ilang responsibilidad 
ang pag-andam sa ilang mga anak aron 
makamisyon. Ikaduha, responsable sila sa pag-
andam sa ilang mga anak nga malimpyo ug 
putli aron makasulod sa templo. Ikatulo, may 
pribilehiyo ang mga ginikanan sa pag-andam 
sa ilang mga anak nga mahimong celestial nga 
mga kompanyon. Gitudlo niya nga ang mga 
ginikanan moasdang dili modepensa, kon gusto 
nilang mabuntog si Satanas. Gisulti niya ang 
pamaagi unsaon paghimo’g opensa sa mga 
ginikanan batok ni Satanas sa ilang panimalay. 
Usa mao ang paghimo sa pag-ampo nga usa 
ka espirituhanong panagang sa panimalay. 
Gitambagan niya ang mga ginikanan sa 
pagluhod ug pag-ampo uban sa mga anak 
hangtud nga mahimo na nila nga sila ra, sa pag-
ampo uban ang mahangturong sangputanan, 
ug pagtudlo sa ilang mga anak nga ang pag-
ampo matinuod gayud. Lain sab mao ang 

importansya sa indibidwal nga espirituhanong 
pagpakaon pinaagi sa pagtuon sa kasulatan 
nga naghatag og kalig-on sa pagbatok sa 
dautan. “Tun-i ang kasulatan sa matag adlaw, 
“mitambag siya.  Gipasabut sab niya ang 
baruganan sa puasa ug ang pagkadawat og 
patriarchal nga panalangin. Miingon siya, 
tudloan gayud sa mga ginikanan ang ilang mga 
anak bahin sa gahum sa puasa ug pag-andam 
sa ilang mga anak aron pagdawat sa ilang 
patriarchal nga panalangin. 

BUTUAN 

Ang mga Santos nagpundok og sayo sa 
stake center nga naghulat ni Elder Callister 
ug sa iyang asawa. Gi-welcome sila sa mga 

pahiyom samtang si Elder ug Sister Callister 
milamano sa matag miyembro. Gisugdan niya 
ang pakigpulong pinaagi sa mga sanglitanan sa 
mga tawo diha sa kasulatan nga may hugot nga 
pagtuo. Sama ni Moises nga nangulo sa mga 
Israelite ngadto sa  Yuta nga Saad, kinsa dunay 
dili matarug nga pagtuo sa pagdala kanila bisan 
sa kalisud sa ilang kahimtang. 
 Si Didi O. Magallanes, sa Butuan Third 
Ward mipahayag nga nalig-on ang iyang 
pagpamatuod sa pagkabati sa mensahe ni 
Elder Callister bahin sa mga tawo nga may 
hugot nga pagtuo, “Nahibalo kong dili igo ang 
paggamit lamang sa dili matarug nga pagtuo 
sa Ginoo. Ang mga miyembro gikinahanglang 
molihok ug mohimo sa ilang bahin ug ang 
Ginoo mopaluyo sa atong hugot nga pagtuo. 
Kon anaa kita sa lisud nga sitwasyon sa 
pagsunod man o dili sa kabubut-on sa Dios, 
ayaw pagpangatarungan, batuni ang hugot 
nga pagtuo Kaniya ug sunda ang Iyang mga 
sugo. Ayaw gayud paminawa ang mga rason 
sa kalibutan. Ug usa kini ka panghunahuna nga 
miigo kanako.”
 Giawhag ni Elder Callister ang mga 
miyembro sa Simbahan sa pagbaton og hugot 

Mga General Authority Mibisita sa Pilipinas 

Giawhag ni Elder 
Callister ang 
mga miyembro 
sa Simbahan sa 
pagbaton og hugot 
nga pagtuo ug 
magbusog sa mga 
pulong ni Kristo kay 
magtudlo kini sa 
tanang angay nilang 
buhaton kon naa 
sila sa nagsanga  
nga dalan sa ilang 
kinabuhi. 
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nga pagtuo ug magbusog sa mga pulong ni 
Kristo kay magtudlo kini sa tanang angay 
nilang buhaton kon naa sila sa nagsanga  nga 
dalan sa ilang kinabuhi. Walay lipud-lipod 
siyang namulong sa batan-ong mga lalaki 
nga, walay rason, walay katarungan nga dili 
magserbisyo og full-time nga misyon. Giawhag 
sab niya ang mga ginikanan nga dili mohunong 
sa pagtudlo sa ilang mga anak sa dalan sa 
pagkamatarung, ug mipahayag sama sa trumpa 
sa iyang mensahe bahin sa pagbayad og hingpit 
nga ikapulo ug pasalig sa inadlawng pagbasa sa 
kasulatan. Gikumpara niya kini sa pagtinguha 
nga makakaon sa inadlawng pagkaon. 
 Si Greg Gregorio, sa Butuan Second Ward 
mipasalamat kang Elder Callister sa mensahe, 
“Naawhag niya ako sa pagkahimong mas 
matinud-anon ug masulundon sa paghupot sa 
mga sugo sa Dios, sa pagpasalig nga mobayad 
sa ikapulo ug mobati sa panginahanglan sa 
paghimo sa visiting ug pagpahigayon sa mga 
ordinansa sa templo. Ang tanang butang alang 
sa atong kahimayaan. Nagpasalamat ko sa 
iyang pagbisita.”
 Gihangyo usab ni Sister Callister ang 
mga ginikanan nga dili taligam-an ang 
responsibilidad nila sa ilang mga anak. Miingon 
siya “Ang atong pamilya, ang atong mga anak 
maoy atong mga mutya. Sila ang kaugmaon 
sa simbahan. Ang responsibilidad sa mga 
ginikanan mao ang pagtudlo nila nga mag-
ampo, magbasa ug magtuon sa mga kasulatan.” 
Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga 
pamalandungan kining pangutana: “Unsaon 
nako pag-awhag ang mga bata sa pag-ampo, 
sa pagsunod sa ebanghelyo, sa pagserbisyo og 
full-time nga misyon, sa pagbayad og ikapulo, 
ug sa pagminyo sa templo?” 
 “Isip amahan akong responsibilidad ang 
pagsangkap sa akong pamilya sa temporal ug 
sa espiritwal. Importante ang pagpakaon sa 
atong pamilya katulo sa usa ka adlaw, mao usab 
sa pagpakaon nila sa espiritwal. Bulahan ako 
niining Adlawng Igpapahulay nga nakadungog 
sa makadasig nga mga pulong,” miingon si 
Roger M. Solis, sa Butuan First Ward.

BATANGAS 

Niadtong Agosto 26, 2012 si Bishop Dean 
M. Davies, ikaduhang magtatambag sa 

Presiding Bishopric gikuyugan sa iyang asawa 
si Darla James Davies, nila ni Todd Tapp, area 

director sa temporal affairs ug asawa si Pauleen, 
mibisita sa Lipa Philippines Stake. Mga 800 
ka miyembro gikan sa 12 ka ward ug branch 
nagpundok sa stake center aron motambong sa 
espesyal nga miting. 
 Gisugdan niya sa pagtimbaya ang 
kongregasyon uban sa gugma gikan ni 
Presidente Thomas S. Monson ug sa iyang 
mga magtatambag. Dayon gishisgutan niya 
ang iyang katungdanan isip magtatambag 
sa Presiding Bishopric. Gikonsiderar sila nga 
mga General Authority, diin ang matag usa 
naghupot sa office nga bishop, nagserbisyo 
ubos sa pagdumala sa Unang Kapangulogan sa 
Simbahan.
 Iyang gipasabut nga responsable sila alang 
sa temporal nga mga kalihokan sa Simbahan. 
Naglakip kini sa mga pinansyal sama sa 
pagdawat, pag-apud-apod; ug sa pag-ihap sa 
mga ikapulo sa mga miyembro, mga halad, 
ug kontribusyon; pagpangalagad sa programa 
sa pagtabang sa kabus ug nanginahanglan. 
Naglakip usab kini sa desinyo sa templo ug 
mga chapel, pagtukod, ug pagmentinar, mga 
pag-audit, bunyag ug mga membership records.
 Agi’g dugang, gidapit niya ang pinili 
nga mga miyembro gikan sa relief society, 
priesthood, youth ug return missionary sa 
pagpakigbahin sa ilang pagpamatuod.
 Si David Guro, mag-uuma ug tulo ka tuig 
nang miyembro sa Darasa ward mipakigbahin 
sa iyang pagpamatuod.  Miingon siya nga 
ang ubos niyang kahimtang wala magpugong 
kaniyang moadto sa simbahan. Mituo siya nga 
ang mga pagsulay mipatubo sa iyang pagtuo 
ug padayong matinud-anon sa iyang pasalig sa 
Ginoo. 
 Gitambagan niya ang mga nanambong sa 
paghigugma sa ilang mga kapikas. Miingon 
siya nga ang magtiayon kinahanglang 
mopadayag sa ilang pasalamat sa usag usa 
matag adlaw. Mag-ampo. Gipahinumduman 
niya ang kongregasyon nga kita naglihok nga 
mga representante ni Jesukristo. 
 “Kitang tanan makahimo og sayop sa atong 
kaminyoon, apan atong hinumduman nga ang 
kaminyoon sa templo mahangturon. Kon wala 
pa mo makaadto og templo ug wala pa kadawat 
sa inyong mga saad ug mga pakigsaad—lakaw 
ug andama ang inyong kaugalingon.”
Gidapit usab niya ang tanan sa pagbasa sa mga 
kasulatan matag adlaw aron ang kahayag sa 
ebanghelyo modan-ag sa atong panagway.
 Sa pagtapos, gipanalanginan niya ang 
mga nanambong nga kon sila padayong 
magmasulundon ug magmatinud-anon ang 
mga panalangin moabut kanila. Miingon sab 
siya nga magmabination sa gagmayng bata sa 
ilang pamilya kay sila ang umaabut nga mga 
lider sa Simbahan. Iyang gitapos ang iyang 
mensahe pinaagi sa pagpamatuod nga ang 
Dios buhi. 

Gisugdan niya sa 
pagtimbaya ang 
kongregasyon uban 
sa gugma gikan ni 
Presidente Thomas S. 
Monson ug sa iyang 
mga magtatambag. 
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Sugod sa Enero 
1, 2013 mangita 
ko og miyembro 
nga makauban ug 
mahimong takus sa 
paghimo og mas taas 
nga pakigsaad sa 
templo.

Sa wala pa ang Bag-ong Tuig mosaad kita 
nga mag-usab sa atong kinabuhi. Adunay 

paglaum sa kausaban, kalampusan ug 
kapakyasan nga dala sa bag-ong tuig.
 Dunay espiritwal nga kaparehas niini nga 
kustombre, nga ganahang ipaambit sa mga 
miyembro sa tuig 2013.

Nagtigum ko og mga tubag sa mga 
miyembro bahin sa ilang mga resolusyon 
sa Bag-ong Tuig aron molambo ang ilang 
espiritwalidad:

1. DILI MA-LATE SA SAKRAMENT MITING.

“Lisud dawaton nga maglisud kog bahin 
sa akong oras. Dugay kong moabut sa 

balay gikan sa trabaho ug dili mogamit sa 
Sabado aron mangandam para sa mga miting 
sa Dominggo. Mao nga pirme kong dili 
makaambit sa sakrament ug dili mabati ang 
nindot nga espiritu.
 Karong tuiga dili na ko ma-late sa 
sakrament miting. Mangandam ko daan 
sa dili pa kanang espesyal nga adlaw aron 
makapamalandong atol sa Sakrament miting.

Wala magpaila

2. MAGMINYO DIHA SA PAKIGSAAD

Kapin na ko sa 30 ug nasayud nga 
akong nalangay nga makabaton og 

mahangturong kapikas. Na-busy ko sa akong 
trabaho. Sugod sa Enero 1, 2013 mangita ko 
og miyembro nga makauban ug mahimong 
takus sa paghimo og mas taas nga pakigsaad 
sa templo.

Janice M. Liska
Narra Philippines District

3. MOPAMATUOD PIRME.

“Akong resolusyon sa bag-ong tuig ang 
pagpamatuod kada bulan.  Utang 

nako ang akong kalig-on ug inspirasyon sa 
pagpamatuod sa ubang miyembro.  Kahibalo 
ko nga kon ako kanang buhaton mahimo 
usab akong kalig-on ug inspirasyon sa 
uban.  Si Presidente Thomas S. Monson 
dunay kinutlo nga ganahan kaayo ko nga 
nag-ingon “Kalabut sa pagpamatuod, 
hinumdumi, kanang andam nga ipaambit sa 

uban iyang mapabilin, samtang 
kanang hinakog niyang gitago 
mawala kaniya.” (quoted in 
Preach My Gospel: A Guide to 
Missionary Service [2004], 198). 
Atong lig-unon ang usag usa 
pinaagi sa pagpaambit sa atong 
pagpamatuod.”

Darlene Mae Caporal-Panti
Las Pinas Philippines Stake

4. MOHUPOT SA MAHANGTURONG SAAD 
NGA GIHIMO SULOD SA TEMPLO.

“Akong resolusyon sa bag-ong tuig ang 
mahimong mas matinud-anon sa 

Ginoo ug sa akong mahangturong kapikas. 
Niining kalibutan sa mga hagit ang mga 
tawo mobira kaninyo paubos. Ang mga 
tawo mopabati ninyo nga dili importante. 
Ang kawalay pagtuo nagkataas ug daghang 
kaminyoon nabungkag. Kon magmatinud-
anon kita ug mosalig sa Ginoo, walay gahum 
sa pagtintal ang makabuntog nato bisan unsa 
pa kalisud. Walay gahum sa kangitngit ang 
mopatigbabaw sa atong kasingkasing ug 
hunahuna, mobungkag sa talagsaong plano 
sa Dios para nato. Ang malumong kalooy sa 
Dios mopalig-on sa huyang nga butang ngari 
nato. Mas magmatinud-anon kita kada adlaw 
aron ang gahum sa Ginoo maanaa pirme nato 
aron pahinumduman kita sa mga butang, nga 
mahangturon ug mahinungdanon.”

Delia Malou Pajo
Cagayan De Oro Philippines West Stake

5. MOBISITA PIRME SA TEMPLO.

“Akong resolusyon sa bag-ong tuig sa 2013 
ang mahimong mas mapasaligon sa 

akong calling isip temple ordinance worker. 
Ako ning buhaton pinaagi sa pag-adto sa 
templo mga 10 minutos sa dili 
pa magsugod akong duty ug 
mohuman sa akong unom ka 
oras nga duty. Ibaliwala nako 
ang kalihokan nga mopugong 
nga akong matuman ang 
akong responsibilidad sa 
templo. Matulog kog sayo 
aron makamata kog sayo para naa na sa 
templo sa saktong oras. Sundon nako tanang 

10 KA RESOLUSYON SA BAG-ONG TUIG SA MGA LDS SA 2013 
Ni Ma. Teresa C. Pangilinan

LOKAL NGA MGA TINGOG SA LDS

Sundon nako tanang 
instruksyon sa 
kapangulohan sa 
templo aron ang akong 
serbisyo sa templo 
madawat sa Ginoo. 
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Aron kini nga ang akong 
hunahuna ma-focus 
sa mga butang sa 
kahangturan samtang 
nalingaw sa atong 
panaw sa yuta.

ang tinuod nga 
kaayohan sa pagka-
organisado mao nga 
maka-focus ka sa 
paghimo sa imong 
labing importante nga 
mga tumong.

instruksyon sa kapangulohan sa templo 
aron ang akong serbisyo sa templo madawat 
sa Ginoo. Kahibalo ko nga nakigsaad ko sa 
Ginoo nga moserbisyo Niya ug sa mga patron 
aron madawat nako ang tanang panalangin 
sa pagserbisyo diha sa templo. Nalipay ko sa 
pagserbisyo diha sa templo”

Jose Manarin
Marikina Philippines Stake

6. MOBALIK PAG-USAB SA SIMBAHAN.

“Lisud ang kinabuhi para nako ug sa akong 
pamilya. Hinay-hinay ming na-less 

active.  Akong bana ug ako wala na magsimba 
ug nagtrabaho sa Dominggo. Among mga 
anak wala gayud mohunong pagdapit ug 
pag-reactivate namo apan lig-on kaayo ang 
tintasyon. Among mga apo miawhag usab 
namo. Wala mi mohunong pag-ampo o 
pagtuon sa kasulatan apan among gibati nga 
dunay kulang.

Aron matubag kanang kahaw-ang, mosimba 
mig balik uban sa among pamilya, kay 
nasayud mi nga mas lisud ang kinabuhi kon 
mapakyas mi pagtambong sa among mga 
miting sa Dominggo.”

Evangelina P. Canadalla
Narra Philippines District
 
7. MOSUNOD SA PULONG SA KAALAM

“Akong Resolusyon sa Bag-ong Tuig mao 
ang pagsunod sa awhag sa kasulatan 

sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124, 
nga nag-ingon: “mopahulay sa higdaanan 
og sayo ug mobangon og sayo, aron ang 
inyong hunahuna ug kalawasan mahimo 
nga malagsik.” Sa daghang tuig gihikawan 
nako akong kaugalingon og igong katulog.  
Nahibalo ko nga bahin kini sa Pulong sa 
Kaalam ug nakonsyensya ko nga wala ni nako 
masunod sa taas nga panahon.  Katungdanan 
nako ang pagpalagsik sa akong espiritu, 
hunahuna, ug lawas pinaagi sa pagsiguro nga 
duna koy igong pahulay kada gabii.
 Sa puno nako nga iskedyul sa trabaho, 
calling, ug mga responsibilidad sa pamilya, 
nahibalo ko nga ang igong katulog 
motugot nako nga makatrabaho sa akong 
pinakamaayo kada adlaw.” 

Ana Marie Z.C. Karganilla 
Dagupan Philippines Stake

8. MAS ORGANISADO

“Kinahanglan kong 
ma-organisado ug 

magsugod sa paglimpyo sa 
among balay nga nagkatag 

ug sa mga butang nga wala na gamita og 
duha ka tuig. Mopaminus ni sa kahago sa 
pagpangita sa mga butang ug makit-an ni kon 
wala na kinahanglana o dili na magamit. 
 Sa katapusan, ang tinuod nga kaayohan sa 
pagka-organisado mao nga maka-focus ka 
sa paghimo sa imong labing importante nga 
mga tumong.” 
 
Jess Batoon
Dasmarinas Philippines Stake

9. MOBASA UG MAMALANDONG SA 
KASULATAN KADA ADLAW.

“Ganahan kong sugdan ang tuig sa sakto 
pinaagi sa paggahin og 10 minutos sa 

buntag sa pagpamalandong 
sa kasulatan human og basa.  
Aron kini nga ang akong 
hunahuna ma-focus sa mga 
butang sa kahangturan 
samtang nalingaw sa atong 
panaw sa yuta.”

 Jocelyn R. Cabanting
Taytay Philippines Stake

10. BALAANONG PAGTAHUD 

“Mosaad ko nga mas balaanong motahud 
atol sa sakrament miting. Akong 

magulang nga babaye ug ako pirmeng 
pahinumduman sa among mama bahin ani. 
Pirme kong mag-ampo ini ug maminaw 
unsay gusto sa Langitnong Amahan nga 
akong buhaton.”

Jared Sarmiento
Quezon City Philippines Stake

“Ug kon ang mga tawo moduol ngari 
kanako Ako mopakita ngadto kanila 

sa ilang kahuyang. Ako mohatag ngadto sa 
mga tawo og kahuyang nga sila mahimo nga 
magpaubos; ug ang akong grasya igo alang sa 
tanan nga mga tawo nga magpaubos sa ilang 
mga kaugalingon sa akong atubangan; kay 
kon sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon 
sa akong atubangan, ug magbaton og hugot 
nga pagtuo ngari kanako, niana Ako mohimo 
sa mahuyang nga mga butang nga mahimo 
nga malig-on ngadto kanila” (Ether 12:27)

Unsa may inyong resolusyon sa Bag-ong 
Tuig? 

UNSAON NAKO PAGKAHIMONG MAS 
MAAYO NGA MIYEMBRO SA SIMBAHAN SA 
MOABUT NGA TUIG?
Ni Roxanne Juele-Montojo

Niabut na gyud ang Bag-ong Tuig! Mga 
Santos sa tibuok nasud naglaum nga 

Gi
lit

ra
to

 ni
 N

oe
l M

ag
laq

ue
Gi

lit
ra

to
 ni

 N
oe

l M
ag

laq
ue



 E N E R O   2 0 1 3  B7

 

Ang mahimong 
maayong ehemplo sa 
akong pamilya ug sa 
mga tawo libut nako 
usa ka tumong nga 
akong trabahoon sa 
moabut nga tuig. 

nindot nga mga butang mahitabo karong 
tuiga.  Puno sila sa tinguha sa pagbuntog sa 
ilang kahuyang ug padayon sa ilang maayong 
binuhatan. Nia ang pipila sa daghang tubag 
sa mga Santos kon unsaon nila pagkahimong 
mas maayong mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa 2013:

Isip mama nga nagtrabaho, kada segundo 
nga kauban nako akong 22 ka bulan nga 

anak nga lalaki importante kaayo nako. 
Sa moabut nga tuig, ipadayon nako ang 
pagsiguro nga mogahin og oras uban niya 
kon magkauban mi. Mas mapailubon ko sa 
iyang kasipat ug nagplano ko nga sugdan 
pagpaila niya sa libro sa istorya sa Basahon 
ni Mormon. Sa akong limitadong oras, ako 
ning ipahinungod sa akong 
calling sa Young Women. 
Ang paghatag sa tanan para 
sa pagserbisyo sa Ginoo 
makatagbaw gayud. Mas 
masinabtanon ko sa kahuyang 
sa akong bana ug mosuporta sa 
iyang calling sa branch.

Eunice Joy Natad
Tagum Philippines District

Mas maayo ko nga miyembro sa Simbahan 
sa moabut nga tuig kon mas malipayon 

ko sa pagserbisyo sa Ginoo. Kon mogahin 
ko sa akong oras sa pagtabang, pagbayaw 
ug paglipay sa uban, ako ang unang 
nakadawat og kaayohan sa akong mga lihok. 
Gamay ra nga paningkamot ang pagdasig 
sa adlaw sa usa ka tawo sama sa tawag o 
text, o pagpaminaw nga makahimo gyud 
og talagsaong butang. Pipila ka butang 
nga akong giplanohang buhaton mao ang 
paghupay sa naguol, pagbisita sa nag-inusara 
ug masakiton, ug pagtabang sa nawad-an og 
paglaum ug nanginahanglan ug pagtarung 
nila og tratar. Ang paghimo og gamayng 
buhat sa kamabination para sa usa ka tawo 
kada adlaw magdala og kalipay nila ug 
nako.  

Ma. Socorro Licayan 
Butuan Philippines Stake

Sa moabut nga tuig mas mapasaligon ko 
sa: (1) akong pagsunod sa mga sugo sa 

Langitnong Amahan. 
maningkamot ko pagsunod sa ebanghelyo 
kada adlaw; (2) mas responsable sa akong 
mga lihok ug motuman sa 
akong mga responsibilidad 
sigun sa gitudlo nako sa 
ebanghelyo nga buhaton—
mobuhat ug dili pagaaghaton; 
(3) maalamong mogamit sa 
akong kabubut-on- itakda 
nako ang akong mahangturong 

mga prayoridad labaw sa kalibutanong 
butang; (4) magpadayon ko pagbalanse sa 
akong sekyular ug espiritwal nga kahibalo sa 
pag-ugmad og lig-ong pundasyon sa pagtuo 
ug pagtubo sa temporal ug espiritwal aron 
mahimong mas maayo nga LDS. 

Elmer Belandres 
Butuan Philippines Stake 

Mopasalig ko nga padayong magserbisyo 
sa Simbahan pinaagi sa makugihong 

pagpalambo sa akong calling. Magtuon 
gyud ko sa kasulatan ug mamalandong sa 
mga pulong sa Dios ilabi na sa Basahon ni 
Mormon. Kining basahon dunay gahum sa 
paghimo sa tawo nga mas maayo pinaagi sa 
pagsunod sa mga lagda niini. Ang mahimong 
takus sa pakig-uban sa Espiritu Santo 
samtang matag adlaw kong magtinguha sa 
giya sa Ginoo mao usab ang akong unang 
prayoridad. Magpalambo ko og mas suod nga 
relasyon sa akong Amahan sa Langit ug sa 
akong Manluluwas nga si Jesukristo pinaagi 
sa tinud-anay nga pag-ampo. Taliwala sa 
kalisud ug mga hagit sa kinabuhi padayon 
kong magtinguha og kahupayan ug kalinaw 
gikan sa mga pulong sa buhing propeta ug 
ubang general authority.

Ma. Jerosalyn Hinautan 
Butuan Philippines Stake 

Ang mahimong maayong ehemplo sa akong 
pamilya ug sa mga tawo libut nako usa 

ka tumong nga akong trabahoon sa moabut 
nga tuig. Mahimo ni pinaagi sa pagsunod 
sa awhag sa mga lider ug pagbusog sa mga 
pulong ni Kristo. Sa 2013, mas maningkamot 
ko nga pirmeng magbasa 
sa kasulatan ug pinaagi sa 
akong ehemplo makaawhag sa 
ubang miyembro sa pagbusog 
usab sa mga pulong sa Dios. 
Nagtuo ko nga ang labing 
maayong paagi sa pagpalambo 
sa kinabuhi sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw mao ang makugihong 
pagtuon sa kasulatan. Pirme kong mag-ampo 
ug siguroon nga padayong mag-Family Home 
Evening. Kahibalo ko nga mao ni ang labing 
maayong paagi sa paglig-on sa akong pamilya. 
Sa trabahoan, pahibaloon nako ang akong 
mga kauban sa akong sumbanan pinaagi sa 
akong mga pulong ug binuhatan aron makita 
nila akong maayong buhat ug dayegon ang 
Amahan nga anaa sa langit.

Vicente P. Domantay 
Ozamiz Philippines District

Sa 2013, mangita kog mga oportunidad nga 
makapadayon sa paglambo ug pagsunod 

sa ebanghelyo ni Kristo. Ang akong kinaiya 
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“Kinahanglan duna 
kitay kaisug sa 
pagbalibad sa unsay 
atong nahibaloan nga 
dili makapahimuot sa 
Ginoo.

Nagbarug kita sa 
balaang mga dapit 
kon kita dunay 
pagtuo sa pagbuhat 
sa mga butang nga 
makapahimuot sa 
atong Langitnong 
Amahan ug kon atong 
sundon ang Iyang mga 
sugo. 

B8 L i a h o n a

pirmeng nakatutok niini nga pasalig.

Edgardo B. Loquias 
Ozamiz Philippines District

Ang akong pasalig karong 2013 mao ang 
pagpakita sa akong pagtuo ni Ginoong 

Jesukristo; pagpalambo sa akong espiritu; 
ug sa akong pagpamatuod sa ebanghelyo. 
Mas magmabination ko ug mas malumo nga 
inahan sa akong mga anak ug mga apo.

Celestina Manlupig 
Ozamiz Philippines District

Sa pagsuporta sa 2012 
nga mga tumong sa 

area, ang Ozamiz District 
Relief Society mi-organisar 
og programa sa pagtuon sa kasulatan diin 
ang mga sister mobisita sa ubang sakop sa 
Relief Society sa ilang balay aron magtuon 
sa kasulatan. Buhaton kini kada Sabado sa 
kadlawon. Sa moabut nga tuig siguroon nako 
nga kini nga programa magpadayon kay 
paagi ni sa pagbayaw ug pagtabang sa mga 
sakop sa Relief Society nga malig-on ilang 
pagpamatuod.  Sa balay, maningkamot ko 
nga mahimong maayong ehemplo sa akong 
pamilya. 

Enriquita Albatera 
Ozamiz Philippines District

Ako unang tan-awon unsay nahitabo sa 
akong personal nga 

mga tumong sa 2012. Diha, 
palamboon nako ang mga 
butang diin nagkulang ko ug 
padayon sa maayong mga 
butang nga akong gibuhat. 
Kinahanglan ko nga dunay 
mga tumong isip giya kon 
unsay akong mahuman.” 

Luis V. Tadina
San Fernando La Union Philippines Stake

Aron mahimong mas maayo nga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw karong moabut nga 

tuig, nagplano ko sa paggahin og dugang oras 
diha sa mga website sa Simbahan. Awhagon 
usab nako ang dili mominus tulo ka potensyal 
nga mga misyonaryo sa pagserbisyo og full-
time nga misyon ug andamon ang akong 
kaugalingon nga magminyo sa templo.

Joeneil Palis
Bacolod North Philippines Stake

UNSAON NINYO PAGBARUG SA BALAANG 
MGA DAPIT?

Makabarug kita sa balaang mga dapit 
pinaagi sa pagpanalipod kon unsay 

atong nahibaloan nga sakto, bisan kon mag-
inusara kita. Nagbarug kita sa balaang mga 
dapit kon kita dunay pagtuo sa pagbuhat 
sa mga butang nga makapahimuot sa atong 
Langitnong Amahan ug kon atong sundon 
ang Iyang mga sugo. 

Donna B.
Tabaco Philippines District

Makabarug kita sa balaang mga dapit 
pinaagi sa pagkamatinuoron sa atong 

kaugalingon, pagsunod sa mga baruganan 
sa ebanghelyo nga atong nakat-unan ug 
pagkahimong maayong ehemplo.  Makabarug 
kita sa balaang mga dapit kon mapabilin 
nato ang atong kaugalingon nga putli ug 
mahiyason, pinaagi sa pagtuon sa kasulatan, 
pagtambong sa mga miting sa Simbahan 
ug pagserbisyo sa nanginahanglan. Isip 
young women, nagbarug kita sa balaang 
mga dapit kon atong sundon ang mga 
sumbanan sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-
onan ug magtrabaho sa atong Personal nga 
Kauswagan.

Maria Victoria B.
Tabaco Philippines District

Sugdan ang adlaw uban sa pag-ampo 
ug pagbasa sa kasulatan. Makabaton 

kita sa pakig-uban sa Espiritu Santo ug 
mapahinumduman sa tibuok adlaw unsay 
atong gibarugan ug makahimo og sakto nga 
mga desisyon.”   

Zen Aquino
Fairview Philippines Stake 

Kinahanglan duna kitay kaisug sa 
pagbalibad sa unsay atong nahibaloan 

nga dili makapahimuot sa Ginoo.  Sa dili pa 
kita magbuhat og mga butang, kinahanglang 
hunahunaon una nato kon makapalipay ba 
kini Niya.  Ug sa katapusan, kinahanglan 
pirme natong sugdan ang atong adlaw uban 
sa pag-ampo (para sa Iyang giya) ug sugdan 
ang atong adlaw pinaagi sa pagbasa sa Iyang 
mga pulong (pinaagi sa kasulatan).”

Elisabeth Basconcillo
Marikina Philippines Stake 
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