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Sulayi Ako Ninyo Karon

Niadtong 1990, human 
dayon sa among 
pagkaminyo, mimabdos 

si Sister Teh sa among unang 
anak. Sa dihang mga 7 na ka 
bulan ang iyang tiyan, nagsugod 
ako sa pagkabalaka unsaon nako 
pagbayad ang balayranan sa 
ospital inig panganak niya sa 
among anak. Niadtong higayona, 
kaming duha nagtrabaho apan 
ang among hiniusang kinitaan 
gamay ra. Wala gayud kini 
makatabang bisan gamay sa 
among panalapi samtang ako 
nag-eskwela pa. Kanunay kaming 
mobayad sa among ikapulo 
ug kini  mag-una kanunay.  
Human makabayad sa ikapulo, 
mohatag sa mga halad sa puasa, 
ug moamot sa pundo sa ward 
missionary, ang mahibilin nga 
kwarta hapit dili na paigo sa 
pagkaon, abangan sa apartment, 
plitehan, ug sa akong tuition fees.  
Kami walay tinigum kay wala 
nay kwarta nga mahibilin. Bisan 
nahinumdom ko sa mga adlaw 
nga wala nay kwarta alang sa 
pagkaon, dihay kwarta kanunay 
alang sa ikapulo.

Niining higayona, ang umaabut 
nga pagkahimugso sa among 
unang anak maoy hinungdan sa 
tumang kabalaka ug maoy sentro 
sa akong mga pag-ampo. Klaro 
kaayo nga kinahanglan kong 
mangita og dugang nga tinubdan 
sa kinitaan aron nga makabayad 

ko sa balayranan sa 
ospital. Walay klaro 
kon makakita pa og 
dugang nga kinitaan 
apan nagpadayon mi sa 
pagbaton og hugot nga 
pagtuo sa mga saad sa 
Ginoo.

Usa ka adlaw niana, 
nakadawat ko og tawag 
sa telepono gikan sa usa 
ka uyoan nga nagpuyo 
sa Davao. Gipahibalo ako niya 
nga siya dunay kasabut sa 
negosyo uban sa mga mag-uuma 
ug sa dili madugay magsugod 
sa pagpadala sa presko nga mga 
prutas ngadto sa Manila. Miingon 
siya nga nagkinahanglan siya og 
representante sa Manila nga maoy 
motan-aw sa iyang negosyo. Sa 
dihang nakadungog ako niini 
diha-diha dayon akong gidawat 
ang oportunidad ug giingnam 
siya nga ako ang mohimo niini.  
Gipasaligan usab nako siya nga 
ako adunay panahon - bisan og 
ako nagtrabaho og full-time, 
magsige og biyahe tungod sa 
trabaho, moeskwela sa gabii, ug 
nagserbisyo sa bishopric.

Mao nga, human sa trabaho 
gikan sa Lunes hangtud sa 
Biyernes moeskwela ko gikan sa 
alas-6:00 sa buntag hangtud alas-
9:30 sa gabii. Gikan sa eskwelahan 
modiretso ko sa merkado sa 
Divisoria ug modumala sa abut 
sa akong uyoan nga gibaligya 

pinaagi sa usa sa mga 
tag-iya sa tindahan 
sa prutas sa daplin 
sa dalan.  Kusog ang 
negosyo sa mga alas-
10:00 sa gabii hangtud 
sa alas-12:00 sa 
tungang gabii. Dayon, 
mohinay gikan sa 
tungang gabii hangtud 
sa alas-2:00 sa buntag. 
Gipahimuslan nako 

ang panahon nga mingaw pinaagi 
sa pag-abang og lingkuranan nga 
matuya-tuya ug matulog kadiyot 
o maghimo og homework. 
Mobalik ang kakusog sa halin 
gikan sa alas-2:00 hangtud sa alas 
- 5:00 sa buntag.

 Inig alas- 5:00 sa buntag, 
molingkod ko uban sa tag-iya sa 
tindahan ug sumadahon ang halin 
sa abut sa akong uyoan.  Ihatag 
dayon sa tag-iya sa tindahan 
ang kwarta nga gikuhaan na sa 
iyang komisyon. Mopauli dayon 
ko, maligo ug motrabaho.  Inig 
paniudto, moadto ko sa bangko 
ug ideposito ang kwarta sa akong 
uyoan. Dayon sa gabii human sa 
eskwela, magsugod na usab ako 
sa naandan.

Milungtad ni og hapit duha 
ka bulan ug nakatigum ko og 
kwarta. Nasayud ko nga tungod 
sa among matinud-anong 
pagbayad sa ikapulo, ang Dios 
mitabang nako sulod sa duha 
ka bulan nga lisud nga iskedyul 
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ug kulang sa katulog.  Hinoon, 
ang labing klaro nga panalangin 
niining tibuok kasinatian 
mao ang kantidad sa kwarta 
nga akong natigum.  Eksakto 
kaayo sa kantidad nga akong 
gikinahanglan nga ibayad sa 
ospital human manganak si Sister 
Teh sa among anak nga lalaki. 
Kini nga kasinatian nahimo 
namong pagpamatuod nga ang 
Dios motuman sa Iyang saad. 
Tinuod gayud, alang namo, 
literal nga pagkabukas sa mga 
tamboanan sa langit nga among 
naatiman ang among mga 
panginahanglan.

Ang Dios sa kasagaran mosulay 
sa Iyang mga katawhan. Gusto 
Niya nga mahibaloan kon unahon 
ba nato Siya sa atong mga 
kinabuhi. Ang pagsalikway sa 
kwarta ug ubang materyal nga 
mga butang isip baylo alang sa 
dili mahikap nga espirituhanon 
ug temporal nga mga saad sa 
kasagaran lisud. Usa kini ka 
maayo nga pagsulay sa atong 
pagkamaunungon ngadto sa 
Dios o ngadto sa materyal 
nga mga butang. Kon dili kita 
mobayad sa atong ikapulo, usa 
kini ka timailhan nga ang atong 
kwarta nahimo natong dios.  
Makapaalarma kini tungod 
sa kamatuoran nga ang Dios 
miingon – “Dili ka magbaton og 
lain nga mga dios sa atubangan 
ko.” 

Kon kita mosunod sa balaod 
sa ikapulo, kinahanglang dili 
usab kita mohatag og deadline 

sa Ginoo.  May kalagmitan ang 
uban nga magpaabut og materyal 
nga mga panalangin  nga moabut 
sa piho nga panahon sa ilang 
kaugalingong pagbana-bana.  
Tungod niini ang kadaghanan 
nawad-an sa ilang pagsalig 
sa Iyang mga saad. Matinud-
anon sila sa sinugdanan apan 
mihunong sa pagsunod human 
wala madawat ang ilang 
gipaabut. Kinahanglang atong 
ilhon nga ang tanang mga 
butang pagahimoon sumala sa 
kabubut-on sa Ginoo ug panahon 
ug dili sa ato.

“Kinsa Ako, miingon ang 
Ginoo, nga nagsaad ug wala 
matuman? Ako nagsugo ug ang 
mga tawo wala mosunod; Ako 
mobakwi ug sila dili makadawat 
sa panalangin. Unya sila moingon 
sa ilang mga kasingkasing: Kini 
dili buhat sa Ginoo, kay ang 
iyang mga saad wala matuman. 
Apan alaot ngadto sa ingon, 
kay ang ilang ganti nagtago sa 
kahiladman, ug dili gikan sa 
kahitas-an.” (Doktrina ug mga 
Pakigsaad 58:31-33).

Usa ka istorya ang gisaysay 
kon unsay kinaiya sa mga 
tawo sa pagbayad sa ikapulo. 
Ginamit ang napulo ka mga 
mansanas pananglit, kita usahay 
mokaon dayon sa siyam ka 
mga mansanas ug tungaon ang 
ikanapulo. Dayon atong kan-on 
ang katunga ug dayon ipataas 
ang laing katunga ug ingnon 
ang Ginoo sa pag-ingkib. 
Hinumdumi, ang ikapulo 

nagpasabut sa ikanapulo. Ang 
bisan unsa nga minos pa sa 
ikapulo sa atong kinitaan dili 
ikapulo ug dili madawat sa 
Dios.

Usa sa mga katuyoan sa pagka-
mortal mao nga kita makaangkon 
og pisikal nga mga lawas. 
Sa samang higayon, hinoon, 
gipaabut nga kita mobuntog 
sa natural nga mga kalagmitan 
sa unod o sa “kinaiyanhon 
nga tawo” nga nag-uban niini.  
Duha ka mga deskripsyon sa 
“kinaiyanhon nga tawo” nga 
gigamit sa mga kasulatan mao 
ang kahakog ug pagsukol. Ang 
balaod sa ikapulo makatabang 
nato sa pagbuntog niini nga 
mga kalagmitan aron nga kita 
“makasalikway sa kinaiyanhon 
nga pagkatawo ug mahimo nga 
usa ka santos – mauyunon sa 
pagdawat sa tanan nga mga 
butang diin ang Ginoo makakita 
nga angay ipahamtang nganha 
kaniya,…” (Mosiah 3:19)

Kon mabuntog nato ang 
kinaiyanhon nga tawo, ang 
atong hugot nga pagtuo kang 
Jesukristo molambo. Samtang ang 
indibidwal nga mga miyembro 
mopalambo sa pagtuo, malig-on 
ang mga pamilya. Kon malig-on 
ang mga pamilya, ang mga stake 
sa Zion molambo ug malig-on 
usab.

Ang Dios kanunay nga 
nanawagan – ‘sulayi ako ninyo 
karon; sulayi ako ninyo karon.”  
Ang akong pag-ampo nga kita 
maminaw ug magpatalinghug.  
Sa pangalan ni Jesukristo, amen. 

Kon dili kita 
mobayad sa atong 

ikapulo, usa kini 
ka timailhan nga 
ang atong kwarta 

nahimo natong 
dios.  Makapaalarma 

kini tungod sa 
kamatuoran nga 

ang Dios miingon – 
“Dili ka magbaton 

og lain nga mga dios 
sa atubangan ko.” 
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“Nagsunod ako sa balaod sa ikapulo 
tungod kay nasayud ako nga kini 

kasugoan sa Ginoo. Ang akong asawa 
ug ako nagbayad niini kada semana 
sukad nahimo kaming mga miyembro 
30 ka tuig na ang milabay. Isip resulta, 
ang akong mga anak ug gani mga apo nakaserbisyo 
og mga misyon ug sila napanalipdan … ang ilang 
tanang mga panginahanglan gihatag. Lig-on pa ako 
sa edad nga 80 ug akong gibati nga tungod kini sa 
akong pagsunod sa balaod sa ikapulo.”

Benito Pangilinan
Gapan Philippines Stake

“Nagbayad ko sa akong mga ikapulo sa 
pagpadayag sa akong gugma 

sa atong Langitnong Amahan ug sa 
pagpakita sa pagkamasulundon sa 
Iyang mga kasugoan. Nasayud ako 
nga ako makaserbisyo sa Dios pinaagi 
sa pagbayad sa akong mga ikapulo.  
Makatabang ko sa pagtukod sa Iyang Gingharian 
dinhi sa yuta. Ang akong ikapulo makatabang usab 
sa full-time nga mga misyonaryo. Kon mobayad ko 
sa akong ikapulo, akong bation ang gugma sa akong 
Manluluwas ug sa Langitnong Amahan.

Myrna Montilla
Puerto Princesa Philippines District

“Atong gipadayag ang atong Pagtuo, 
Pagkamasulundon, ug Gugma 

alang sa Manluluwas kon kita mobayad 
sa atong Ikapulo. Gipakita nato ngadto 
sa Ginoo nga giuna nato Siya sa 
atong kinabuhi bisan pa sa atong mga 
kahimtang. Nagtabang kita sa pagtukod 
sa gingharian sa Dios kon kita mobayad og hingpit 
ug matinuoron nga ikapulo. Dayon ang Ginoo 
mohatag sa Iyang gisaad nga mga panalangin kon 
kita sinsero ug matinud-anong motuman niini nga 
kasugoan.

Dee Franklin Sanchez
Angeles Philippines Stake

“Mobayad kita og ikapulo tungod 
kay nasayud kita nga ang Ginoo 

gustong mopanalangin nato. Gusto 
Siya nga makasinati kita ug makakita sa 
mga tamboanan sa langit nga mobukas 
sa atong atubangan sa pagbu-bu og 
mga panalangin nga dili  masukod. Gusto Siya nga 
makasinati kita kon sa unsa nga paagi ang hugot 
nga pagtuo mopanalangin sa atong mga kinabuhi 
pag-ayo ug mopalig-on sa tinguha sa atong mga 
kasingkasing sa pagpadayon sa pagpakabuhi ug 
pagsunod sa mga kasugoan. Sa katapusan, mobayad 
kita og ikapulo tungod kay gihigugma nato ang 
Ginoo uban sa atong tibuok mga kasingkasing ug 
uban sa atong tibuok kinabuhi.”

Jonathan Briones
Angeles Philippines Stake

“Mobayad kita og ikapulo 
sa pagpakita sa atong 

pagkamasulundon ngadto sa Dios 
ug agig balos Siya mopanalangin 
nato sa espirituhanon ug sa temporal 
nga paagi. Mobayad kita og ikapulo 
aron sa pagtabang sa pagtukod og 
mga chapel ug mga templo aron nga ang sagrado 
nga mga ordinansa nga mapahigayon sa mga 
miyembro sa simbahan. Mobayad kita og ikapulo 
aron sa pagsuporta sa mga kalihokan sa simbahan 
nga makapalig-on sa pagtuo sa mga miyembro. 
Itabang usab kini sa pagsuporta sa mga programa 
sa kabatan-onan sama sa mga kamping, mga 
mutual, ug mga Komperensya sa Kabatan-onan 
nga makapalig-on sa atong pagpamatuod ug 
makapalambo og panaghigalaay sa isig kabatan-on.”

Keziah Murielle P.
Iloilo Philippines Stake
 

“Lisud ang kinabuhi, apan ang 
pagbayad sa akong ikapulo 

nakapalig-on sa akong pagtuo ug 
makahatag nato og kasiguroan nga ang 
akong Manluluwas motabang nako sa 
kaharuhay ug kakabus.”

Roehl M. Abonado
Cabuyao Philippines Stake

Nganong nagbayad kita og ikapulo?
LOKAL NGA MGA TINGOG SA LDS
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MAPANALANGINAN KITA

“Gipakita nako ang akong gugma 
ngadto sa Langitnong Amahan 

pinaagi sa pagbayad sa hingpit nga 
ikapulo. Wala Niya gihatag kini nga 
sugo alang lang sa wala. Sa tinuod lang, 
gikan ko sa pamilya nga dili datu.  Sa 
dihang nangandam ko sa pagserbisyo og full-time 
nga misyon, nabalaka kaayo ko tungod sa kakulang 
sa kwarta. Apan tungod sa pagbayad sa ikapulo, 
nasurprisa ko pag-ayo sa daghang tabang nga akong 
nadawat gikan sa mga miyembro sa Simbahan.  
Nahuman nako ang proseso sa application ug 
paglabay sa usa ka bulan nadawat nako ang akong 
mission call. Kon kita tinuod nga mobayad sa atong 
ikapulo, mapanalanginan kita.”
 
Elder Mortera
Full-time nga Misyonaryo, Cagayan de Oro Mission

USA KA PAGSULAY SA PAGTUO

“Ang pagbayad sa ikapulo usa 
gayud ka pagsulay sa pagtuo. 

Kinahanglang makasabut kita nga ang 
tanan nga ania nato Iyaha. Gihatag nato 
pagbalik ang 10%, apan, ang 90% nga 
nahibilin sa tinuod sobra pa sa unsay 
atong gikinahanglan. Personal, naningkamot ko 
sa pagpakabuhi sumala sa akong mga kinitaan—
sulod niining 90% nga nia nako.  Apan tungod sa 
pagbayad sa ikapulo, napanalanginan ako labaw pa 
niana.
 Sa wala pa ako magmisyon, nagtrabaho ug 
nagsuporta ko sa akong pamilya. Tulo ka tuig ang 
milabay, ang akong mama giataki. Miundang ko 
sa pagtrabaho aron moserbisyo og full-time nga 
misyon mao nga kinahanglan kong mohunong sa 
pagpadala og tabang ngadto nila. Apan, ang Dios 
nagtabang gihapon.  Gilig-on Niya ang akong mama 
ug ang among pamilya. Karon, isip usa ka full-time 
nga misyonaryo, natagamtaman nako ang mga 
panalangin sa pagbayad sa hingpit nga ikapulo.”
 
Sister Canimo
Full-time nga Misyonaryo, Philippines Bacolod Mission

MOTUMAN ANG GINOO 
SA IYANG MGA SAAD

“Isip usa ka single nga inahan ang 
pagpadako og tulo ka mga anak 

sa ulahing bahin sa mga 70, pirme 
gayud nga magkalisud-lisud sa mga 
panginahanglan. Ang akong gamay nga suweldo 
isip magtutudlo sa pang-publikong eskwelahan dili 
paigo, ug sa kasagaran makautang kami.  
 Sa dihang gihagit ko sa mga misyonaryo sa 
pagdawat sa bunyag, wala ko magduha-duha 
sa pag-ingon og oo bisan pa sa umaabut nga 
pagpahugot sa bakus aron makabayad sa akong 
ikapulo. Unsaon nako sa pagbadyet ang dies 
porsyento nga kuhaon sa binulan nga suweldo nga 
dili gayud paigo sa mga panginahanglan. “Tan-awon 
nato kon ang Ginoo motuman ba sa Iyang saad,” 
nahinumdom ko nga misulti sa akong kaugalingon.
 Usa niana ka Dominggo didto sa Simbahan, 
nakaamgo ko nga kon ako mobayad sa akong 
ikapulo kami wala nay kwarta nga ikaplite sa 
jeepney pauli. Uban sa pag-ampo sa akong 
kasingkasing, mibayad ko sa akong ikapulo sa 
hingpit ug mikonsiderar sa posibilidad sa paglakaw 
og daghang mga kilometro sa pagpauli. 
 Sa wala damha, usa ka arangan nga miyembro sa 
ward mitanyag nga pasakyon mi sa iyang sakyanan.  
Mapasalamaton namong gidawat ug nakapauli sa 
saktong oras. Nakalahutay usab kami sa tibuok 
bulan ug adunay igong pagkaon sa among lamesa 
hangtud sa sunod nga moabut ang tingsuweldo.  
 Paglabay sa labaw sa tulo ka dekada, ang 
pagbayad sa ikapulo nakagamot na sa among 
pamilya. Ang akong mga kasingkasing nalipay 
kaayo kon maghunahuna ko sa dili maihap nga mga 
panalangin nga among nadawat, sa temporal ug sa 
espiritwal. Labaw sa tanan, mapasalamaton ako nga 
isip hingpit nga tigbayad sa ikapulo nakakuha ako 
og rekomend sa templo ug nagserbisyo sa balay sa 
Ginoo.”   

Guia M. Divinagracia
Quezon City Philippines Stake
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Nahimamat sa akong amahan 
ang mga misyonaryo 
niadtong 1969, panahon 

nga ang Mormonismo wala gayud 
igdungog sa Iloilo. Gibunyagan 
dayon siya, ug ang akong inahan 
misunod niadtong 1970 human 
maminaw sa presentasyon sa mga 
misyonaryo. Ang akong igsoong 
lalaki ug ako gibunyagan niadtong 
Enero 1971.

Magsimba mi sa inabangan 
nga pasilidad, duha ka andana 
nga balay nga gigamit sa mga 
misyonaryo ang usa sa mga kwarto 
nga ilang kapuy-an. Ang among 
klase sa Primary gihimo sa garahe.  
Gisaulog namo ang Valentine’s 
day uban sa gold and green ball.  
Ang mga misyonaryo pirme nga 
mobisita sa among balay. Nindot 
kadto nga branch.  

Wala madugay human sa 
among bunyag, miagi kami 
og malisud nga mga panahon.  
Nakasinati kami og daghang 
mga pagpanggukod. Ang akong 
papa nawad-an sa iyang trabaho.  
Kinahanglan kaming mobalhin 
sa dili relihiyoso nga eskwelahan.  
Miabut ang panahon nga ang 
akong mga ginikanan mibati nga 
panahon na nga mobalhin.  

Mao nga sa adlaw sa dili pa 
ang akong ika-12 nga adlawng 
natawhan, giputos namo ang 
mga butang ug misakay og barko 
padulong sa Cebu. Nakatrabaho 
ang akong papa sa kompaniya sa 
barko sa tabang sa akong uyoan.  
Mihunong kami sa pagsimba 

tungod kay wala kami makatultol 
asa kini.

Ang among mga ginikanan 
mibaligya sa among balay 
ug mipalit og yuta mga 13 ka 
kilometro gikan sa Siyudad sa Cebu  
Ilang gibaligya ang akong piano ug 
gigamit kini sa pagtukod og duha 
ka kwarto nga payag.  Gigamit sa 
akong mga ginikanan ang usa ka 
kwarto ug kaming pito ka buok nga 
mga anak  nagdasok sa ikaduhang 
kwarto.

Dako kaayo kadto nga kausaban 
alang namong tanan. Gikan sa 
komportable nga balay, nagpuyo 
na kami sa usa ka payag. Ang 
suweldo sa akong papa igo ra 
gayud sa among panginahanglan.  
Ang akong uniporme hinatag sa 
akong ig-agaw nga usa ka tuig 
ang kamaguwang nako. Ang 
among mga sapatos, tungod kay 
baratohon, dali rang maguba.  
Nindot ang among handumanan 
nga magpasinguwan uban sa 
‘nagngisi’ nga mga sapatos (wala 
mapapilit ang atubangan nga lapa-
lapa sa kada namo lakang). 

Ang akong igsoong lalaki 
ug ako nag-eskwela sa alma 
mater sa akong mama diin 
nakadiskwento kami og igo-igo.  
Bisan niana nga pribelihiyo, lisud 
gihapon ang pagbayad sa among 
tuition. Tungod kay maulahi sa 
pagbayad, usahay dili makakuha 

sa importante nga mga eksam.  
Nahinumdom ko nga mobisita sa 
opisina sa prinsipal aron mangayo 
og temporaryong pagtugot nga 
makakuha sa eksamin. Gihimo 
nako kadto upat ka mga higayon 
sa usa ka tuig mao nga ilado na 
kaayo ang akong nawong sa iyang 
opisina.  

Tungod sa gilay-on gikan 
sa siyudad, nagpuyo mi sa 
among tiya nga dunay tahianan.  
Nagtrabaho mi sa tahianan isip 
bayad sa pagpuyo ug pagkaon.  
Ang akong mga manghud nga 
lalaki nga naa pa sa elementarya 
kinahanglang mobalhin gikan sa 
pribado nga eskwelahan ngadto sa 
pangpublikong eskwelahan  nga 
malakaw ra gikan sa among balay.  
Ang akong igsoong lalaki ug ako 
maglakaw padulong ug pabalik 
gikan sa eskwelahan. Kami walay 
hapit kwarta para miryenda. Ang 
among paborito nga paniudto mao 
ang ‘pancit’ ug ‘adobong talong’.

Bisan sa lisud nga kahimtang, 
naningkamot mi ug nakagradwar 
gikan sa high school niadtong 1977 
nagsul-ob sa sinina sa gradwasyon 
nga gisul-ob sa akong ig-agaw sa 
milabay nga tuig. Gipalitan ko sa 
akong mga ginikanan sa akong 
unang taas og tikod nga sandal 
ug nindot kaayo alang nako nga 
nakasul-ob niadto. Tungod kay 
bag-o ug gipalit alang gyud nako 

Ni Junicel Balledos Perez
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Ang payag nga may duha 
ka kwarto diin nagpuyo 
ang siyam ka sakop sa 
pamilya atol sa kalisud

Ikapulo 
ug ang akong

Pamilya
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kini nahimo usa ka talagsaon nga 
higayon. 

Ang kinabuhi sa kolehiyo 
nagpadayon bisan pa sa ka lisud sa 
kinabuhi tungod kay ang among 
mga ginikanan gusto gyud nga 
makaeskwela mi. Nagtuo gyud 
sila nga ang edukasyon mao ang 
bugtong paagi nga maluwas gikan 
sa kakabus, mao nga mieskwela mi.  

Mao kadto ang among matang 
sa kinabuhi gikan niadtong 1973 
hangtud 1980. Milungtad og pito 
ka tuig. Hunahunaa nga kami 
dunay usa lamang ka toalya alang 
sa siyam ka mga sakop sa pamilya!  
Ang mas magulang nga mga sakop 
kinsa maoy katapusang mogamit 
sa toalya kinahanglang molubag 
pag-ayo aron moagas ang tubig 
aron kini makauga nila inig human 
og kaligo. Ang tubig kinahanglang 
hakuton gikan sa atabay sa 
komunidad.  

Niadtong 1980, ang akong 
kinamanghuran nga igsoong lalaki 
midala sa duha ka mga misyonaryo 
kinsa naglakaw-lakaw sa dalan 
aron mobisita sa balay sa akong 
lola. Nahimamat sa mga elder ang 
akong mama, kinsa miingon nila 
nga mga miyembro na kami sa 
simbahan.  

Kana nga hitabo nahimong 
talagsaong mga panalangin 
sa among mga kinabuhi.  Sa 
wala madugay human namo 
mahimamat ang mga elder, ang 
akong tulo ka mga manghud 
gitudloan ug gibunyagan.  
Niadtong Disyembre 1980, miadto 
mi sa bag-ong natukod nga chapel 
sa Mandaue ug misimba sa unang 
higayon sa pito ka tuig.     

Niadtong Marso 1981, namatay 
ang akong amahan. Si Mama walay 
trabaho. Full-time siya nga asawa, 
nag-atiman sa among duha ka mga 
manghud. Usa na lang ka semester 

mahuman nako sa kolehiyo 
samtang ang akong igsoong lalaki 
adunay tibuok tuig nga nahibilin.  
Ang sunod nga duha ka mga 
igsoong lalaki diha sa high school. 
Ang ikaduhang babaye sa pamilya 
mga siyam pa lang ka tuig samtang 
ang kinamanghuran nga duha ka 
igsoon nag-edad og singko ug tres.

Mao kadto ang labing lisud 
nga panahon sa pamilya.  Unsaon 
namo sa pagpakabuhi nga walay 
amahan?  Siya ang nagbuhi 
namo. Niini nga kalisud, ang 
among mama mikibo sa iyang 
abaga ug mipuli sa dapit sa akong 
amahan. Nakakita siyag trabaho 
isip ahente sa insurance, naghimo 
ug mamaligya og peanut butter, 
naghimo ug mamaligya og 
handicrafts ug gibuhat ang kutob sa 
mahimo aron kami dunay pagkaon 
sa lamesa, sinina nga ikasul-ob ug 
makapaeskwela namo.

Niining pakigbisog sa kinabuhi, 
nagpadayon mi sa pagsimba ug 
aktibong miapil sa mga programa 
sa simbahan. Gikan sa panahon 
nga kami mibalik sa pagsimba, 
ang akong mama nakahukom 
nga panahon na nga mobayad sa 
ikapulo. Sa dihang ang akong papa 
buhi pa ug nagtrabaho, daghan 
kamig utang. Ang iyang suweldo 
hapit dili na makabayad sa among 
utang sa tindahan sa among 
silingan. 

Sa wala madugay nagsugod na 
siya pagbayad sa ikapulo, dihay 
nagsugod nga kausaban. Samtang 
ang akong mama nagtrabaho 
pag-ayo, dili na kaayo nihit ang 
pagkaon sama kaniadto. Makadala 
gani kami og pagkaon ngadto sa 
simbahan kon ang bishop moingon 
magbawon og pagkaon para sa 
mga kalihokan. Ang akong mama 
nakapalit og mga sapatos ug mga 
sinina kon magkinahanglan mi.  

Tagsa-tagsa, nagmisyon mi 
ang among mama misuporta 
namong pito ug mipadala namo 
aron sa pagserbsiyo sa Ginoo.  
Nagpadayon siya sa pagtrabaho og 
maayo samtang wala kami.

Tagsa-tagsa, nahuman mi sa 
kolehiyo. Sa kada igsoon nga 
makagradwar ug makatrabaho, 
siya motabang sa pagpaeskwela sa 
uban. Sa wala madugay, kaming 
tanan nakagradwar sa kolehiyo, 
nakatrabaho ug nagsugod sa 
among indibidwal nga mga 
pamilya.  

Naghinumdom human sa 33 ka 
tuig, ganahan namong hisgutan 
ug natingala sa kamaloloy-on sa 
Ginoo kanamo. Gitabangan mi 
Niya nga makabalik sa simbahan.  
Iyang gigiyahan ang among 
mama sa iyang paningkamot sa 
pagbuhi sa iyang mga anak. Iyang 
gipaluyohan ang among mama 
samtang kami nagmisyon ug nag-
eskwela. Nagpaluyo gihapon Siya 
sa among pamilya. Sama sa usa ka 
himno nga gikagustohan kaayo:  
“Ako Nahingangha Nahibulong sa 
Gugma.”

Kining tanan nga mga 
panalangin miabut tungod kay ang 
among mama mituo ug mibayad 
og hingpit ug matinuoron nga 
ikapulo.  

Ang ebanghelyo tinuod. Ang 
Simbahan tinuod. Ang Langitnong 
Amahan ug si Jesukristo buhi 
ug sila nahigugma kanato. Ang 
ikapulo tinuod gayud nga pamaagi 
sa Ginoo sa pagpanalangin sa iyang 
mga anak. Wala niya kuhaa ang 
10%, naghatag Siya og oportunidad 
nato sa pagdawat sa 90%. Iyang 
tumanon ang Iyang pulong. Iyang 
gidapit ang mga santos sa pagsulay 
Kaniya, ug Siya sa tinuod mapugos 
sa pagtuman sa Iyang saad kon kita 
mobuhat sa Iyang gisulti.    

Ang ikapulo 
tinuod gayud nga 
pamaagi sa Ginoo 

sa pagpanalangin sa 
iyang mga anak. Wala 
niya kuhaa ang 10%, 

naghatag Siya og 
oportunidad nato sa 

pagdawat sa 90%.

The author (third 
from left) enjoying 

the blessings of 
tithing with her 

family
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Tulo ka tuig ang milabay, 
nasakit ko nga hapit 
makakutlo sa akong 

kinabuhi. Gioperahan ko nga 
nagkinahanglan og lima ka 
mga doktor sa pagpaningkamot 
ug pagluwas nako gikan sa 
kamatayon.

DUHA KA MILAGRO ANG 
NAHITABO NIADTONG ADLAWA. 

Ang unang milagro mao 
nga human sa 3 ka oras nga 
operasyon, ang mga doktor 
mipahayag nga luwas na ko. 
Sumala nila, milagro kini tungod 
kay daghan nang dugo ang 
nawala. Nahutdan na sila og mga 
paagi sa pagpahunong sa dugo 
ug nagtuo sila nga dili na ko 
makalahutay. 

Ang ikaduhang milagro 
nahitabo samtang nagpaayo ko sa 
kwarto sa ospital ug ang discharge 
order ug ang balayranan miabut. 
Gitan-aw kini sa akong bana, ug 
pagkakita sa kalit nga kakugang 
sa iyang nawong, nakahibalo ko 
nga dili kini maayong balita. 

Walay usa namo ang dunay 
health insurance tungod kay ako 
walay trabaho ug ang akong bana 
nagtrabaho isip contractor nga 
walay mga benepisyo. Ang among 
tinigum nahurot na tungod kay 
naoperahan na ko kaduha ka 
higayon sa miaging tulo ka bulan 
sa wala pa kini, lakip sa C-section 
sa dihang akong gipakatawo 
ang among kinamanghuran 
nga anak nga tulo pa ka bulan 
ang edad. Nahurot na usab ang 
kwarta sa among mga ginikanan 
sa pagtabang namo sa akong 
miaging mga operasyon.

“Unsaon namo pagbayad ang 
bayranan?” Nabalaka akong 
nangutana sa akong bana, kinsa 
naglingkod sa akong kiliran 
samtang naghunahuna og lawom.  
Wala siya motubag. Gidapit ra ko 
niya sa pag-ampo uban niya. 

Human sa among pag-ampo, 
ang iyang panagway nausab ug 
miingon siya “nasayud ko nga 
ang Ginoo moandam og  paagi. 
Matinud-anong kaming nagbayad 
sa among ikapulo.” Nasurprisa 
ko sa iyang kalit nga kakalma 
apan gibati usab nako ang sama 
nga kahupayan ug kasiguroan 
nga ang tanan 
mamaayo ra ug 
dili kinahanglang 
mabalaka.

Paglabay sa 
pipila ka mga 
oras, ang akong 
bana nag-email 
sa mga paryente 
ug mga higala 
alang sa posibling 
tabang, usa sa 
iyang kliyente 
nakig-chat niya ug 
nangumusta niya.  
Iyang giistorya 
sa iyang kliyente 
unsay nahitabo 
nako ug ang iyang 
kliyente mitubag 
nga bag-o lang 
siya nauli gikan sa 
sesyon sa templo 
sa dihang kalit lang duna siyay 
klaro ug lahi nga gibati nga ang 
Ginoo naghunahuna sa akong 
bana, nga Siya nahigugma kaniya 
ug sa iyang pamilya ug nga ang 
Ginoo adunay panalangin nga 
giandam alang namo. Nangutana 

dayon siya pila pa ang among 
gikinahanglan aron mabayran ang 
balayranan. Andam kaaayo siyang 
mopahulam namo sa kantidad 
nga gikinahanglan pa namo. 

Natingala ang akong bana sa 
dali ug wala damha nga tubag 
sa among mga pag-ampo. Wala 
siya masayud unsay isulti.   
Naghunahuna siya nga sobra ra 
ug dili komportable nga modawat 
sa dakong kantidad. Ang iyang 
kliyente miingon nga malipay 
siya kon dawaton niya kini.  
Iyang gipasalamatan ang iyang 
kliyente ug gidawat ang tanyag 

ug nagsabut 
sila unsaon sa 
pagpadala sa 
kwarta. 

Sa wala pa 
mahuman 
ang ilang 
panagsultihanay, 
ang iyang kliyente 
misulti kaniya sa 
paghinumdom 
sa D&P 84:88 nga 
nag-ingon, “… 
kay ako molakaw 
diha sa inyong 
atubangan. Ako 
anaa sa inyong 
tuo nga kamot 
ug sa inyong 
wala, ug ang 
Akong Espiritu 
mahimo nga anaa 
sa inyong mga 

kasingkasing, ug ang akong mga 
anghel anaa libut kaninyo, aron 
sa pagtabang kaninyo.” Misulti 
nako ang akong bana sa unsay 
bag-o lang nahitabo. Sa akong 
katingala, ang akong masulti mao 
nga “kadtong tawhana usa gayud 
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ka anghel.”
Uban sa mga luha sa kalipay 

diha sa among mga mata, mihalad 
na usab kami og pag-ampo sa 
pasalamat.  Nasayud kami nga 
kini mao ang tubag sa Langitnong 
Amahan sa among pag-ampo 
ug nasayud kami nga kini usa sa 
mga panalangin sa pagbayad sa 
hingpit nga ikapulo. 

Nakagawas ako sa ospital 
nianang adlawa ug himsog na 

“Ang ikapulo alang sa 
simbahan sa Ginoo. 

Sa dihang nakadungog ko 
mahitungod sa ikapulo, 
naghunahuna ko sa atong 
Manluluwas nga si Jesukristo. 
Ang atong ikapulo alang 
Kaniya.” 

Celestina Alodia A., 3 anyos
Legazpi Phils Stake

“Ang ikapulo usa ka sugo 
sa Dios. Kon mobayad 

kita sa atong ikapulo, ang 
Langitnong Amahan motabang 
nato kon kita nagkinahanglan 
Kaniya.”

Lika Rozene C., 4 anyos
Iloilo North Stake

 

“Ang ikapulo mao ang 
10% sa atong kinitaan.  

Sa Langitnong Amahan kini 
ug ihatag nato kini sa atong 
bishop.  Gamiton kini sa 
pagtukod sa atong mga chapel 
ug mga templo.”
 
J-Laneah S., 5 anyos
Pasig Philippines Stake 
 
 

“Ang ikapulo mao ang 
kwarta nga atong ihatag 

ngadto sa bishop.  Gamiton 
kini sa pagtukod sa atong mga 
chapel ug mga templo.”
 
Gywneth Bautista D. M., 11 anyos
Makati Philippines Stake
 
 
 

“Ang ikapulo usa ka sugo 
sa Dios. Gisulayan 

kita Niya kon kita aduna bay 
pagtuo Kaniya.”
 
Rhonda Mari Antonette G., 8 anyos 
Makati Philippines Stake
 
 
 

“Ang ikapulo mao ang 
atong ihatag aron 

kita mapanalanginan.  Kon 
mobayad kita sa atong ikapulo 
luwas kita gikan sa kadaot, 
ug bation nato ang Espiritu 
Santo.”
 
Ranjake G., 11 anyos 
Makati Philippines Stake

MANINGKAMOT NGA MAHISAMA NI JESUS

sukad niadto.  Nagpasalamat 
ako kanunay sa Langitnong 
Amahan sa pagdasig niana nga 
tawo sa templo tulo ka tuig na 
ang milabay nga nahimong 
instrumento sa pagtubag sa 
among mga pag-ampo.

Nasayud ko nga ang 
Langitnong Amahan 
naghunahuna gayud nato.  
Nasayud ako, sa walay 
pagduhaduha, nga kon 

kita mosunod sa balaod sa 
ikapulo, makadawat kita sa 
mga panalangin nga anaa sa 
Malaquias 3:10 - “Sulayi ninyo 
ako karon, nagaingon si Jehova 
sa mga panon, kong dili ba 
buksan ko kaninyo ang mga 
tamboanan sa langit, ug buboan 
ko kamo sa panalangin, sa 
pagkaagi nga wala na unyay 
dapit nga igong kabutangan sa 
pagdawat niini.”   




