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MENSAHE SA KAPANGULOHAN SA AREA

Sa milabayng upat ka tuig, ang 
akong asawa si Marcia ug 
ako adunay oportunidad nga 

makabisita og daghang dapit nga 
may lain-laing mga kultura.  Gikan 
sa Estados Unidos kami nakabiyahe 
ngadto sa New Zealand, Australia, 
Tahiti, Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, 
Kiribati, The Marshall Islands, Papua 
New Guinea ug karon sa Pilipinas.  
Samtang among nahimamat ang 
talagsaong mga santos niining 
mga nasud, usa ka sumbanan nga 
gihulagway diha sa Basahon ni 
Mormon mas naklaro namo.  Sumala 
sa akong pag-ihap, ang hugpong 
sa mga pulong, “mga tradisyon sa 
atong mga amahan,” gigamit og 20 
ka beses diha sa Basahon ni Mormon.   
Usahay kini gigamit sa paghulagway 
sa maayong mga tradisyon sa ilang 
mga amahan nga naggiya kanila nga 
makabaton og hugot nga pagtuo 
sa Dios ug sa Iyang Anak nga si 
Jesukristo.  (Tan-awa sa Alma 30:13-
14)  Apan, daghan sa mga pakisayran 
nagpasabut sa “dautang mga 
tradisyon sa atong mga amahan,” 
nga nakapalayo sa mga tawo gikan sa 
mga pagtulun-an sa Dios.  (Tan-awa 
sa Alma 23:3)
 Kitang tanan, isip mga miyembro sa 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw, kinahanglan 
natong i-analisar ang mga tradisyon 

Ang mga Tradisyon sa atong mga Amahan
Ni Elder Brent H. Nielson
First Counselor in the Area Presidency

nga anaa sa atong mga 
pamilya ug kultura ug 
itino kon kini nga mga 
tradisyon makapaduol 
o makapalayo nato sa 
mga pagtulun-an sa 
Dios.  Ang kultura nga 
atong gipaningkamutang 
palamboon mao ang 
kultura ni Jesukristo.
 Kay ang “mga 
tradisyon sa atong mga 
amahan” dunay dakong 
impluwensya sa atong 
umaabot nga mga 
henerasyon, kinahanglan 
ta nga mopalambo og 
mga tradisyon sa atong 
mga pamilya, ward, ug 
branch nga makatabang 
sa atong mga anak 
ug apo nga makakita 
sa dalan padulong sa 
kinabuhing dayon ug 
magpabilin niana nga 
dalan.  
 Ang 2013 nga mga 
Area Goal sa Pilipinas 
makatabang nato sa pagsabut sa 
panginahanglan sa “Pagluwas sa 
Nagtubo nga Henerasyon.”  Ato 
kining mahimo samtang kita motudlo 
kanila sa ebanghelyo ni Jesukristo sa 
atong mga panimalay ug sa atong 
mga ward ug branch.  Apan, usa sa 

pinakaepektibong paagi 
sa pagtudlo nila mao ang 
pag-establisar og matarung 
nga mga tradisyon nga 
makapalambo nila og 
kultura sa pagkamatarung.  
Kini nga mga tradisyon 
maglakip sa pagbayad 
og ikapulo, pag-ampo ug 
pagtuon sa kasulatan matag 
adlaw ug family home 
evening.  Naglakip usab kini 
sa tradisyon sa pamilya nga 
kanunay kitang motambong 
sa atong mga miting 
saDominggo samtang kita 
nagbalaan sa Adlaw nga 
Igpapahulay.  
    Aduna pay ubang mga 
tradisyon sa pamilya ug 
ward o branch nga atong 
mapalambo nga makagiya 
sa atong nagtubo nga 
henerasyon ngadto sa luwas 
ug malinawong mga dalan.  
Usa niini mao ang tradisyon 
sa pagserbisyo og full time 
nga misyon.  Si Marcia ug 

ako nakahimamat og daghang mga 
pamilya sa among pagbiyahe nga 
dunay tradisyon nga magserbisyo 
og misyon ilang pamilya.  Ang mga 
apohan, ginikanan nakamisyon ug 
karon, tungod sa “matarung nga mga 
tradisyon sa ilang mga amahan,” ang 

kinahanglan natong 
i-analisar ang 

mga tradisyon nga 
anaa sa atong mga 
pamilya ug kultura 

ug itino kon kini 
nga mga tradisyon 

makapaduol o 
makapalayo nato 

sa mga pagtulun-an 
sa Dios.  Ang 

kultura nga atong 
gipaningkamutang 

palamboon mao 
ang kultura ni 

Jesukristo.

sa atong mga Amahan
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mga anak nagserbisyo og misyon.  Sa 
atong mga family home evening kita 
makapalambo og tradisyon samtang 
atong mga anak gagmay pa, “sa atong 
pamilya, kitang tanan magserbisyo 
og full-time nga misyon.”  Kining 
matarung nga tradisyon mosangpot 
sa talagsaong mga panalangin.  Kon 
ang mga pamilya dunay tradisyon 
sa pagserbisyo og misyon, ang 
kalangitan mobukas para kanila ug 
ang Ginoo mobu-bu sa iyang kaayo 
ngadto sa mga anak ug apo.  Kon ang 
inyong mga pamilya wala niini nga 
tradisyon, karon mao ang panahon 
sa pagsugod.  Paghimo og tumong 
sa inyong sunod nga family home 
evening nga ang tanang miyembro 
sa pamilya moserbisyo og full time 
misyon.  Kini mopanalangin sa inyong 
anak ug sa inyong umaabot nga 
kaliwatan.  
 Ang mga ward ug branch 
makapalambo usab og tradisyon 
sa pagserbisyo og full time misyon.  
Kaniadto si Marcia ug ako mibalhin 
sa usa ka Stake diin pipila lang sa mga 
batan-ong lalaki ang magserbisyo of 
full time misyon.  Sa among pag-abut 
didto adunay 12 nga nagserbisyo 
gikan sa tibuok Stake.  Sa paglabay 
sa panahon, kami nakakita sa 
buotang mga Presidente sa Stake nga 
nagpalambo og tradisyon sa Stake 
nga ang tanan, takus, makahimo nga 
batan-ong lalaki moserbisyo og full 
time nga misyon.  Kini nga tradisyon 
nakapahimo og katingalahang 
pagdaghan niadtong nagserbisyo og 
misyon.  Sulod sa mga 15 ka tuig, kini 
nga Stake nakapadala og sobra 60 ka 
mga full time nga misyonaryo gikan sa 
12 sa una. Kon inyo kong pangutan-on 
sa unsang paagi kini nahitabo, ang 
akong tubag kay sila nakapalambo 
og matarung nga tradisyon sa Stake, 

nga ang tanan magmisyon.  Kining 
matarung nga tradisyon nakapausab 
og maayo sa Stake ug sa mga pamilya 
sa kahangturan.
 Adunay laing matarung nga 
tradisyon nga kinahanglan natong 
palamboon sa atong mga pamilya, 
mga ward ug branch ug kana mao 
ang tradisyon sa pagminyo.  Ang 
kaminyoon gi-orden sa Dios.  (Tan-
awa sa Pamahayag sa Pamilya)  Ang 
kaminyoon makahatag og dakong 
kalipay sa atong kinabuhi kaysa 
bisan unsa pa nga atong buhaton.   
Apan, sa matag kultura adunay 
dautang mga tradisyon sa atong mga 
amahan nga nagpugong nato nga 
magminyo.  Kini nga mga tradisyon 
naglakip sa mga ginikanan kinsa 
nagpaabut nga ang ilang hamtong 
nga mga anak mosuporta kanila, 
imbis nga magminyo; mga tradisyon 
nga nagdiktar sa mga young adult 
nga dili magminyo hangtud sila 
adunay trabaho; mga tradisyon nga 
ang pagsuporta sa mga manghud 
mas importante kaysa pag-establisar 
og mahangturong relasyon sa 
kaminyoon.  Kini nga mga tradisyon 
sa atong amahan nagpugong sa atong 
nagtubo nga henerasyon sa pagtuman 
sa ilang abilidad sa paglalang ug 
pagkakaplag og hingpit nga kalipay 
niining kinabuhia.
 Busa, sama nga kita nag-establisar 

og matarung nga mga tradisyon sa 
pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug 
magmisyon, kita usab kinahanglang 
moestablisar og matarung nga 
tradisyon sa atong mga pamilya, 
ward ug branch sa pagminyo.  Kami 
nag-awhag og Kaminyoon diha sa 
Templo ug kami nag-establisar og mga 
tradisyon sa among mga pamilya nga 
human og misyon ang among sunod 
nga tumong mao ang pagminyo sa 
husto nga tawo, sa husto nga lugar, 
sa husto nga katungod.  Kami nag-
establisar og tradisyon sa among 
mga ward ug branch nga among 
pasidunggan kadtong mga young 
adult nga miuli gikan sa misyon ug 
gustong maminyo diha sa Templo.  
Kami miawhag kanila sa pagpangita 
og kapikas ug dayon tabangan namo 
sila nga magmalampuson sa ilang 
kaminyoon.  Kinahanglang mahimo 
kining matarung nga tradisyon sa 
atong nagtubo nga henarasyon dinhi 
sa Pilipinas.
 Kay ang mga tradisyon 
makaimpluwensya sa henerasyon 
sa gatusan ug gani liboan ka tuig, 
mahinungdanon kaayo nga kita 
moestablisar og matarung nga mga 
tradisyon.  Ang inyong desisyon 
karon sa pag-establisar og matarung 
nga tradisyon sa pamilya adunay 
mahangturong epekto sa umaabut nga 
mga henerasyon. 
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Sulod sa internet café, naka-
focus ang atensyon sa pundok 
sa mga tin-edyer sa mga 

monitor sa computer samtang sila 
nag-type ug nagklik.  Hilom sa sila, 
dili sama sa  grupo sa mga batan-on 
nga saba magdula sa pinakabag-
ong online game. Sa meetinghouse, 
ang mga batan-on nagpundok 

libut sa microfi lm reader samtang 
gipakita kanila unsaon sa pagsiksik 
og impormasyon sa ilang namatay 
na nga mga katigulangan.  {Sa 
ubang mga dapit, ang mga 
miyembro ug mga lider nagbisita 
sa mga balay sa mga batan-on 
nga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw, nagdala og mga laptop ug 
portable broadband WiFi aron sa 
pagtudlo nila unsaon sa pag-log 
on sa https://familysearch.org ug 
maghimo og ilang account.
 Kini ug susamang mga eksena 
nahitabo sa tibuok nasud, ug ang 
resulta ang total nga gidaghanon 

sa ngalan nga nadugang sa Family 
Tree niadtong 2012 sa mga batan-ong 
Filipino mas taas og 13 ka pilo kay 
sa average sa Simbahan. MO-total 
og 114, 924 ka mga ordinansa ang 
nasumiter sa 56,592 ka mga batan-on 
gikan sa Philippines Area.  Mga duha 
ka ordinansa ang nasumiter sa matag 
LDS nga batan-ong Filipino kon 

itandi nimo sa ubang mga dapit diin 
usa lang ka ordinansa ang nasumiter 
sa tulo ka batan-on nga LDS.
 Ang atong mga batan-on natandog 
sa espiritu ni Elijah, ug ang ilang 
kasingkasing mibalik ngadto sa ilang 
amahan sa talagsaong paagi.  Si 
Bro. Manolito Baul, Area Director sa 
Family History, miingon nga wala 
siya katuo sa dihang una niyang 
nadunggan ang balita. “Apan human 
nako makumpirmar kini, nahimuot  
ko sa atong mga batan-on ug mas 
nadasig ako nila nga palamboon ang 
buhat sa Family History dinhi sa 
Pilipinas,” siya midugang.

Makapadasig ug makapahimuot 
gayud ang mosunod nga mga 
pulong gikan sa atong madasignong 
mga batan-on sa Family History.

“Nalipay ko karon nga nakasabut 
ko unsa kaimportante ang buhat sa 
Family History. Karon, imbis nga 
mag-browse sa Internet o magdula 
og mga online game, akong gigahin 
akong panahon sa pagsiksik sa family 
history diha sa internet. Usab, kada 
higayon nga mobisita mi sa Templo, 
nalipay ko nga nasayud nga ako 
nakasumiter og mga ngalan sa akong 
namatay nga mga katigulangan ug 
ako ang gibunyagan isip proxy para 
kanila.  Nindot akong gibati nga 
nasayud nga akong 
gibuhat akong bahin 
sa pagluwas nila.”

Lowell Robert S.
Cagayan de Oro 
Philippines Stake
 
“Usahay lisud ang pagpangita og 
mga ngalan sa akong katigulangan 
apan kulbahinam usab kini, 
mahagiton kini para nako.  Karon 
swerte kita nga mas sayon ang 
pagsiksik tungod sa internet.  Ang 
Simbahan naghatag kanato og 
daghang kapanguhaan sa pagtabang 
nato sa pagtrabaho. Kinahanglang 
buhaton lang nato ang atong bahin: 
tarungon og gahin atong panahon 
ug balansehon ang pagbuhat sa 
genealogy ug pagdula og mga 
computer game o pagbisita sa mga 
social networking sites.  Nindot ang 
inyong bation kon kamo masayud 
nga kamo nakatabang sa inyong 
pamilya.” 

Ang mga Kasingkasing sa mga Bata Mobalik
Ni Deo M. Divinagracia
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Anne’l Faith Barola F.
Novaliches Philippines 
Stake

“Makapadasig sa 
kaugalingon nga ako mismo 
ang mohimo sa mga file para sa 
akong mga katigulangan ug sa dili 
madugay mopahigayon sa mga 
ordinansa para kanila.  Importante 
nga personal nakong masubay ang 
akong mga nahimo 
para kanila. Sila akong 
pamilya. Kini ang 
AKONG family history.”

Kariza Mae B.
Cauayan Philippines District 

“Ang pagbuhat sa Family History 
wala lang makatabang nako nga 
makaila sa akong mga katigulangan, 
nakalig-on usab kini sa akong 
relasyon ngadto sa akong mga 
ginikanan.  Sila miawhag nako sa 
pag-apil niini nga buhat. Nindot 
kaayo sa dihang among 
nadiskobrehan nga ang 
akong mga apohan sa 
tuhod mga lider sa tribu 
dinhi sa Mindanao.”

John Kirby P.
Davao City Philippines Stake

“…Siyempre kahibalo ko unsa ang 
Family History apan sa dihang 
nagsugod ko sa pag-role sa akong 
microfilm (kadtong akong gi-order) 
nga nakasabut gyud ko og maayo. 
Ang pinakamagantihon nga 
kasinatian sa tanan mao kadtong 
ako ang nagpabunyag isip proxy 
diha sa templo sa tanang ngalan nga 
personal nakong gisumiter. Samtang 
nakadungog kong gisulti ilang 
ngalan, nindot ang akong gibati. 
Nasayud ko nga ang akong mga 
katigulangan nalipay … ug nalipay 
kong nakahimo sa akong bahin. 
Karon wala lang ko maghinam-
hinam sa pagbuhat sa 
akong family history, 
aktibo usab ko nga 
Indexer, ug nalingaw 
ko sa akong gibuhat.”

Ronnel Reduca R.
Cagayan de Oro Philippines Stake

Unsa man ang nakaingon niining 
dakong kalampusan? Si Brother 
Baul miila sa kakugi sa mga lider sa 
priesthood, mga kapangulohan sa 
Young Men ug Young Women ug sa 
mga worker sa Family History nga 
nagserbisyo sa 85 ka stake ug 84 ka 
district sa arkipelago.
 “Ang panaghiusa sa Family 

History Center Director, 
Kapangulohan sa Stake sa Young 
Men ug Young Women ug High 
Council Youth Adviser mao ang 
among sekreto nga pormula sa 
kalampusan niini nga buhat sa 
among stake.  Sila nagkasabut gayud 
samtang ilang gibuhat 
ang lain-laing mga 
kalihokan nga nagdasig 
sa atong mga batan-on 
sa pagbuhat sa Family 
History.”

Pres. Jose L. Plaza, Bacolod 
Philippines South Stake

“Tungod ang templo layo kaayo 
sa among dapit, ang makaadto 
didto usa ka talagsaong gasa ug 
gikonsiderar nga kalampusan sa 
kadaghanan.  Among gitudlo sa 
among mga batan-on nga ang 
matag kalihokan nga ilang apilan 
kinahanglang makaandam nila 
para sa templo. Among giawhag 
ang mga batan-on nga mahimong 
takus sa pagpakig-uban sa Espiritu 
Santo, nga mahimong tighupot 
sa may kinutuban nga gamit nga 
rekomend sa templo, sa pagrehistro 
sa LDS/Family Search Account, 
nga may dili mominus nga mga 
napulo hangtud kwarenta ka ngalan 
sa ilang katigulangan nga isumiter 
para sa mga ordinansa sa templo, 
mahimong mga indexer ug arbitrator, 
ug mokuyig sila sa temple trip aron 
sila mismo ang mopahigayon sa mga 
ordinansa.
 “Kami mapasalamaton sa mga lider 
sa branch ug district sa pag-monitor 
sa nahimo sa mga 
batan-on: pag-monitor 
sa ilang pagsimba, 
pagtambong  sa seminary, 
sa mutual ug uban pang 
mga kalihokan.”

Grace M. Castillo
Family History Director
Cauayan Philippines District 
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“Ang lig-ong pagpangulo sa among 
presidente sa stake nakapahimo 
namong tanan sa pagbuhat sa 
Family History.  Iya kaming gihagit 
ug gihatagan og pihong mga 
buluhaton.  Usa ka Consultant sa 
Family History ang gitawag sa 
kada unit ug mipahigayon og mga 
training seminar.  Iyang giawhag 
ang mga bishop sa pagtawag og 
dugang mga consultant sa pag-abag 
niining buhat.  Dihang andam na 
ang mga worker, nag-focus kami sa 
mga batan-on ug mipahigayon og 
mga workshop para kanila.
 “Dili diha-diha dayon ang 
kalampusan, mipahigayon pa mi og 
dugang mga workshop, gilakip ang 
Family History sa mga programa 
sa komperensya sa mga batan-on, 
ug wala namo sila pasagdi.  Wala 
dayon mi mohukom nga ang mga 
batan-on dili interesado.  Kami 
misalig kanila: sa ilang mga 
kahanas ug sa ilang pagpamatuod 
sa Simbahan. Kami 
nasayud nga sila 
mobati sa Espiritu 
kon kami padayon 
nga motudlo ug 
mogiya kanila.”

Ronelldino Frio
Family History High Council Adviser,
Novaliches Philippines Stake 

“Tungod kay kami walay igong 
mga computer, among gidala ang 
mga batan-on sa mga internet cafe 
aron hatagan sila og kahigayonan 
sa pagbuhat sa Family History 
diha sa internet.  Sa wala madugay, 
nasurprisa ko 
nga pipila kanila 
modala sa ilang mga 
ginikanan sa mga 
internet cafe aron 
tudloan sila kabahin 
sa Family Search.” 

Adrian Quitola
Young Men President
Cauayan Philippines District

“Kadaghanan sa mga batan-on 
wala makakita kon unsa 
kaimportante ang buhat sa 
family history sa sinugdanan. Sa 
pagkatinuod, para sa kadaghanan, 
kini usa ka ‘kinahanglanon’, 
usa ka palas-anon. Kadaghanan 
mas ganahang magdula og mga 
online game ug mogahin og 
panahon sa mga social networking 
site. Sama sa pagpamatuod sa 
daghang mga worker sa family 
history, kon sila dunay personal 
nga kasinatian kabahin sa buhat, 
kon sila makakita og usa ka 
ngalan … dayon lain nga ngalan 
…. ug dayon lain na usab, ang 
ilang mga pagbati mausab. Kon 
kana mahitabo, ang tanang 
butang mahimutang ra … ug ang 
kahinam ug kadasig magsugod 
sa ‘pagpadayon,’ ug dili na 
mohunong. 
“Ang pagtrabaho isip usa ka grupo, 
isip klase (para sa YW), o isip 
Korum (para sa YM) makatabang 
og maayo. Niining paagiha, ang 
maayo nga pagpamugos sa kaedad 
[peer pressure] epektibo! Tungod 
kay daghan ang nagbuhat sa family 
history ug nalingaw 
niini, ang ‘kadasig 
misugod sa pagkatap’ 
ug sa dili madugay, 
kadaghanan nila 
‘moapil sa maayong 
katuyoan’!”

Maria Christina Itchon-Concepcion 
kanhi Direktor sa Family History
Cagayan de Oro Philippines Stake
  
 Sa tinuoray ang mga batan-ong 
Filipino nga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw misunod sa tambag 
ni Elder David A. Bednar sa 
Korum sa Napulog Duha nga 
gihatag niadtong Oktubre 2011 nga 
kinatibuk-ang komperensya:
 “Nagdapit ko sa atensyon sa mga 
batan-on ug mga anak sa bag-ong 
kaliwatan sa pagpasabut nako og 
maayo sa kaimportante sa Espiritu 
ni Elijah sa inyong kinabuhi karon… 
Ang inyong mga tudlo maayo na 
kaayo mo-text ug mo-tweet aron 
mapaspas ug mapalambo ang 
buhat sa Ginoo—dili lang aron 
makakontak dayon sa inyong 
mga higala. Ang mga kahanas ug 
abilidad nga makita sa kadaghanan 
sa atong kabatan-onan karon usa 
ka pagpangandam sa pagtabang sa 
buhat sa kaluwasan.
 “Akong dapiton ang kabatan-
onan sa Simbahan sa pagkat-on 
ug pagsinati sa Espiritu ni Elijah. 
Ako moawhag kaninyo sa 
pagtuon, sa pagsiksik sa inyong 
mga katigulangan, ug sa pag-
andam sa inyong kaugalingon sa 
pagpahigayon og proxy nga bunyag 
sa balay sa Ginoo alang sa inyong 
kaliwatan nga namatay na (tan-awa 
sa D&P 124:28–36).” 

GILITRATOHAN NI DEO DIVINAGRACIA
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alang nato aron kita makabalik 
sa atong Amahan sa langit…UG 
ganahan kaayo ko sa mga premyo 
nga akong makuha kon eksakto ang 
akong tubag sa mga pangutana sa 
akong magtutudlo!”

Esther Kairra C. N., 8 anyos
Bacolod  Philippines Stake

“Ganahan ko nga motambong 
sa primary kay daghan kaayo 

ko og nakat-unan. Nakakat-on ko 
kabahin ni Jesukristo ug sa mga 
butang nga Iyang gibuhat. Malipay 
ko nga maanaa sa Primary kay akong 
makita akong mga 
higala didto. Manganta 
mi ug magdula. Aduna 
sab mi buotan nga 
magtutudlo.”

Sherlaine S. J., 7 anyos
Novaliches Philippines Stake

“Ganahan ko nga motambong sa 
primary kay kanunay nakong 

makita ang litrato sa Manluluwas 
inig sulod namo sa klasrom. Kanunay 
ibutang ni Sister Neneng ang litrato 
ni Jesukristo sa ibabaw sa lamesa. 
Kanunay motudlo  og maayong 
mga leksyon ang akong magtutudlo, 
sama sa pagsulti 
sa kamatuoran ug 
magmapailubon. 
Makabasa usab ko sa 
kasulatan sa atubangan 
sa klase.”

Jared Ramyll D. C., 6 anyos
Makati Philippines Stake

“Ganahan ko nga 
motambong 

sa primary aron mas 
makaila pa kabahin sa 
akong Manluluwas nga 

si Jesukristo.”

Daniela Laurice F., 6 anyos
Gapan Philippines Stake

“Ganahan ko nga motambong 
sa primary kay ganahan ko sa 

akong klase, mga higala, ug sa akong 
magtutudlo nga mosaysay namo 
kabahin ni Jesukristo. Malingaw usab 
mi sa pagdrowing ug 
pagkolor og mga litrato 
gikan sa mga istorya sa 
kasulatan.”
 
Eve Jordin B., 5 anyos
Fairview Philippines Stake

“Ganahan ko nga motambong sa 
Primary kay makauban nako 

ang akong magtutudlo sa Primary 
ug kaubanan sa simbahan, nga 
makapabati nako og nindot ug sa 
gugma sa Manluluwas. Malipayon 
usab ko kay nakakat-on ko og dugang 
kabahin sa atong Manluluwas, si 
Jesukristo. Ang pagtambong sa 
primary mapuslanon 
kaayo sa akong 
personal nga kinabuhi. 
Ganahan gyud ko 
nga motambong sa 
Primary!”

Joash Allen L. C., 8 anyos
Marikina Philippines Stake

“Ganahan ko nga motambong sa 
primary kay daghan 
kaayo ko og nakat-unan 
kabahin ni Jesukristo.”

Gian A., 11 anyos
Parañaque Philippines 
Stake

“Ganahan ko nga motambong sa 
Primary kay magkat-on mi og 

bag-ong mga kanta, may makalingaw 
nga mga kalihokan, ug makabaton 
og mga higala.  Kini nakatabang nako 
nga masaligon, mas masayud kabahin 
ni Jesukristo, sa mga propeta, ug sa 
Simbahan. Ang gitudlo nga mga 
leksyon nakatabang nako sa pagpili sa 
husto ug makaangkon 
og pagpamatuod 
sa kamatuoran sa 
ebanghelyo.”

Dominique Danielle 
Therese B., 6 anyos.
Makati Philippines Stake

“Ganahan ko nga motambong sa 
Primary kay matag higayon 

nga anaa ko sa klase, mas makat-on 
ko kabahin sa plano sa Langitnong 
Amahan para nako ug unsaon nako 
nga makabalik Niya. Mas makakat-on 
ko kabahin ni Jesukristo ug sa Iyang 
ebanghelyo. Ganahan usab kong 
mokanta sa mga primary song, 
makigdula sa ubang mga bata, ug 
maminaw sa akong 
mga magtutudlo sa 
primary.”

Jasmine M. O., 7 anyos
Malolos Philippines Stake

“Motambong ko sa klase 
primary kay nasayud ko 

nga makakat-on ko og maayong 
mga butang, ilabi na kon unsaon sa 
pagpakigbahin sa uban. Nasayran 
usab nako nga ang kasulatan tinuod 
ug mga pulong sa Dios. Pinaagi 
sa pagtambong sa 
primary makabaton 
ko og pagpamatuod ni 
Jesukristo, nga Siya sa 
tinuoray atong higala 
ug Siya nagpakamatay 

MANINGKAMOT NGA MAHISAMA NI JESUS
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Ang mga Young Single 
Adult sa tibuok nasud 
naghinam-hinam human 

sila mitambong sa Area Broadcast 
niadtong Enero 12. Ang pagpahibalo 
sa 2013 nga mga Area Goal nakahimo 
og dakong kausaban niadtong 
mitambong. 
 Ang partikular nga makainteres 
mao ang tumong sa “Pagluwas 
sa Nagtubo nga Henerasyon” 
uban sa paghatag og gibug-aton 
sa kaminyoon diha sa templo.  
Ang tambag sa pagprayoridad sa 
kaminyoon diha sa templo sa walay 
langan sa tinuoray usa ka pagdasig.  
Kini nakapatandog og maayo sa mga 
batan-on ug nagplano og daghang 
butang nga himoon.  

GIPASIUGDAHAN DIHA SA INTERNET 
Usa niadtong mibati sa 
kamahinungdanon sa mensahe 
mao si Dane July Beriong, 24 anyos 
nga returned missionary gikan sa 
Siyudad sa Quezon.  Kini nagdasig 
kaniya sa paghimo sa At the Temple 
Gates, grupo diha sa Facebook diin 

ang mga Young Single Adult kinsa 
andam nga magminyo makahimamat 
sa uban kinsa adunay sama nga 
tumong.  “Natandog ko sa Area 
Goal sa Pagpadaghan sa mga Young 
Single Adult nga magminyo sa 
Templo, ug sa walay paghunong 
nga paningkamot sa mga lider sa 
simbahan sa pagpahinumdom 
sa mga YSA niini nga tumong,” 
mipasabut si Dane.
 Ang ubang mga YSA misuporta 
sa gipasiugdahan ni Dane.  Sila 
naghinam-hinam ug daghang 
mikomentaryo nga ang tayming 
sa pagmugna og grupo diha sa 
Facebook hilabihan kanindot. Sila 
naghinam-himan, nagpakita og 
paglaum, ug miingon nga tingali mao 

ni ang ilang gikinahanglan - laing 
paagi nga mahimamat ang potensyal 
nga kauban sa kahangturan. Ang 
mga miyembro miabut og hapit 900 
sulod lang sa duha ka bulan, gikan sa 
tibuok nasud.
 Nagkaistoryahanay ang usa 
ka brother ug usa ka sister nga 

nagkahimamat diha sa grupo ug 
karon nag-date na.  Ang uban 
nagpadayon sa pag-interact ug sa 
pakighimamat og bag-ong mga tawo 
pinaagi sa forum posts ug ubang 
mga diskusyon, nga mopadulong 
sa pribadong panag-istoryahanay 
ug unta pakig-date ug uban pang 
mga kalihokan sa pag-ila-ila. May 
mga plano para sa meet and mingle 
service activity sa Metro Manila, ug 
ang ubang mga dapit gipaabut nga 
mosunod usab. 
 Samtang ang ubang mga miyembro 
miangkon nga medyo makaulaw kon 
maapil sa grupo tungod sa klarong 
katuyoan sa pagmugna niini, apan 
talagsaon gihapon nga makita ang 
hugot nga pagtuo ug pagkamatarung 
nga gipakita sa tanan diha sa grupo.  
Ang ilang kakugi sa pagsunod sa 
kasugoan sa Dios, pagkamalaumon 
ug pagkadeterminado makita sa 
ilang mga diskusyon.  Sila nagdasig 
sa usag usa sa paningkamot nga 

Sundon ang Iyang Tambag sa Walay Langan
Ni Deo M. Divinagracia
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makakita og kauban sa kahangturan, 
ug nakapahimo sa social networking 
nga mapuslanong himan diha 
sa dalan sa pagkahingpit ug sa 
mahangturong kahimayaan. 

PAGTUMAN NIINI KARON
Sama ni Dane Beriong, si Ammon 
Guanzon mibati usab nga ang Ginoo 
direktang namulong kaniya atol 
sa Area Broadcast.  Ang tambag 
sa Kapangulohan sa Area midasig 
kaniya sa paghangyo ni Cielo 
Aquino nga dili ipadayon ang 
iyang pagserbisyo og full-time nga 
misyon sa Hongkong ug magminyo 
sila sa templo sa labing madali nga 
panahon. 
 Si Cielo, kinsa nagdako nga 
gustong magmisyon, nagpuasa ug 
nag-ampo kabahin sa tanyag.  Siya 
gitubag uban sa aghat nga dawaton 
ang tanyag ni Ammon.  “Ang pagpili 
tali sa duha ka maayong mga butang 
lisud gyud kaayo, apan akong gipili 
nga mosunod sa aghat sa Espiritu. 
Isip resulta, usa ka milagro ang 
nahitabo: gihumok sa Ginoo ang 

kasingkasing sa akong mga ginikanan 
ug ila kaming gitugutan. Kini sa 
tinuoray mao ang pinakalisud, 
pinakaisug, apan, pinakamaayo 
nga desisyon nga akong nahimo sa 
akong kinabuhi,“ siya mideklarar nga 
mapahiyumon. 
 Ang ilang mga pamilya nagsabut 
ug Pebrero 14 mao ang nasabutang 
petsa sa kasal.  Nga may tulo na lang 
ka semana sa pagpangandam, ang 
pamilya ug mga higala nagtrabaho 
ug nagtinabangay nga mahimo 
ang kasal nga wala nila hunahunaa 
nga posible. Tungod sa hingpit nga 
gugma ug hilabihan nga suporta nga 
ilang nadawat, si Ammon ug Cielo 
mibati nga ang kamot sa Langitnong 
Amahan nag-andam sa paagi para 
kanila.
 Labaw pa nga nahimo ang kasal 
diha sa templo ug sa programa sa 
resepsyon, ang pagbuntog sa hagit 
sa sayop nga mga tradisyon mao 
ang lisud para nila ni Ammon ug 
Cielo.  Bata pa sila kaayo… unta si 
Cielo magmisyon pa ug si Ammon 
magtrabaho pa unta sa laing nasud.  

“Kinahanglan ming isug nga 
mobarug niini ug magbaton og hugot 
nga pagtuo nga ang pagsunod sa 
sugo sa Dos sa labing madali nga 
panahon mao ang hustong buhaton.  
Oo, sa katapusan magminyo mi, 
magkauban nga matiguwang ug 
magbaton og pamilya, busa nganong 
langayon pa? Dili ko makatugot nga 
kining panalangin mawala kanako 
tungod wala nako masunod ang 
sugo sa Dios nga mabugkos diha sa 
Templo,” mipakigbahin si Ammon.
 Ang bag-ong kinasal mipahayag 
sa ilang mahangturong pasalamat 
sa ilang mga ginikanan kinsa 
nagpadako nila diha sa ebanghelyo 
ug mitugot kanila sa paghimo 
og hustong mga desisyon.  Sila 
mitambag sa ubang mga young 
single adult sa pagpalambo 
og kinaiya sa hingpit nga 
pagkamasulondon.  “Kamo 
mahimong takus sa pagdawat sa 
mga panalangin sa langit kon inyo 
kining buhaton. Kon kamo mosunod 
diha-diha dayon, kamo makadawat 
sa panalangin diha-diha dayon!” 
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Ammon and Cielo had the best Valentine date when they got married at the Manila Temple last February 14.




