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MENSAHE SA KAPANGULOHAN SA AREA

Pagkapalaran nato nga kita 
dunay duha ka mga templo sa 
Pilipinas ug laing gipahibalo 

nga tukuron. Ang panalangin 
mao ang timailhan sa pagtubo sa 
Simbahan sa Pilipinas, ang gugma 
sa Ginoo alang sa mga tawo ug 
hugot nga pagtuo sa daghang mga 
miyembro. Nag-establisar ang 
Ginoo sa Iyang Simbahan niini nga 
Isla ug apan aduna pay daghang 
buhaton. 
 Siyempre, ang tinuod nga 
benepisyo gikan niini nga mga 
templo mao ang paggamit niini. 
Ang nagkadugang nga pag-apil 
diha sa templo makapahimo nato 
sa paghimo og sagrado nga mga 
pakigsaad nga makatabang ngato 
sa pagpabiling lig-on sa panahon 
sa kalisdanan, makatabang sa 
paglig-on sa atong personal nga 
pagpamatuod ni Jesukristo isip 
atong Manluluwas, ug makaandam 
sa mga ordinansa sa kaluwasan ug 
kahimayaan sa atong namatay nga 
mga paryente ug sa uban.  
 Ang pagbunyag ug pagkumpirma 
ngadto sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw makahatag sa ubang 
mga panalangin sa pagkamiyembro, 
apan hangtud nga makasulod kita 
sa templo ug makadawat  sa tanang 
mga panalangin nga naghulat 

Ang Akong Current Temple Recommend—
Usa ka Bililhong Kabtangan
Ni Elder Ian S. Ardern
Philippines Area Presidency

nato didto, dili nato 
maangkon ang tanang 
gitanyag sa Ginoo. 
Ang pinakaimportante 
nga mga panalangin 
sa pagkamiyembro sa 
Simbahan mao kadtong 
mga panalangin nga 
atong madawat diha sa 
mga templo sa Dios.
 Aron makasulod 
sa templo 
magkinahanglan 
kamo og bililhong 
gasa sa current 
temple recommend. 
Kinahanglang 
tinguhaon kini nga 
gasa bisan og mosulod 
o dili kanunay sa 
templo. Madugangan 
ang inyong 
espirituhanong gahum 
pinaagi sa pagsulti 
sa inyong katakus 
ngadto sa inyong mga 
lider sa priesthood, pag-angkon og 
rekomend sa templo ug sa pagdala-
dala niini.  Nasayud ko nga sa 
akong pag-abli sa akong pitaka 
ug makita ang akong rekomend 
sa templo makapahinumdom 
kini nako kon kinsa ko ug unsay 
gipaabut sa Ginoo nako. 
 Ang LDS nga mga panimalay sa 

Pilipinas mas molig-on sa 
espirituhanon samtang 
ang mga ginikanan ug 
kabatan-onan makakuha 
og rekomend sa templo; 
tibuok rekomend alang 
sa mga hamtong ug may 
kinutuban nga gamit 
nga rekomend alang sa 
batan-ong mga lalaki, 
batan-ong mga babaye 
ug mga young single 
adult.   Kon kamo anaa sa 
edad nga mahimo nang 
maghupot og rekomend 
sa templo apan dunay 
“butang” nga nakapugong 
ninyo, paningkamuti 
ang pagsulbad niana nga 
“butang” ug paningkamot 
nga makasulod sa templo. 
   Unsa ang mga sumbanan 
sa mga naghupot og 
rekomend? Ang Salmista 
nagpahinumdom kanato:
“Kinsa ang mosaka ngadto 

sa bungtod sa Ginoo? o kinsa ba 
ang motindog sa iyang dapit nga 
balaan?
 “Siya nga malinis og mga 
kamot, ug may usa ka putli nga 
kasingkasing.”  (Salmo 24:3-4)
 Malinis og mga kamot ug putli 
nga kasingkasing matino pinaagi sa 
atong pagtuo sa Dios nga Amahan 

Madugangan 
ang inyong 

espirituhanong 
gahum pinaagi sa 
pagsulti sa inyong 
katakus ngadto sa 
inyong mga lider 

sa priesthood, 
pag-angkon og 

rekomend sa 
templo ug sa 
pagdala-dala 

niini. 
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ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo 
ug sa Espiritu Santo ug sa katinuod 
sa Pag-ula, sa atong pagkamatinud-
anon sa mga pakigsaad ug 
pagkamasulundon sa mga 
kasugoan ug sa atong pagkaandam 
sa pagserbisyo ug pagtambong 
sa mga miting sa Simbahan.  Ang 
sumbanan mao  ang gitakda sa 
Dios ug dili kaayo taas nga dili kini 
makab-ot. Kitang tanan mahimong 
makahupot og current temple 
recommend.
 Sa tin-edyer pa ko nakita nako 
ang pinansyal nga pagsakripisyo sa 
daghang mga Taga-isla sa Pasipiko 
nga mobiyahe gikan sa ilang 
balay sa Isla ngadto sa templo sa 
Hamilton, New Zealand, ug akong 
nakit ang mao nga mga sakripisyo 

dinhi sa Pilipinas. Makita nga 
adunay matang sa sakripisyo ang 
nagauban sa pagsulod sa templo. 
Alang  sa uban ang kalisud sa 
kwarta ug sa uban ang pakigbisog 
nga mahimong hingpit nga 
tigbayad sa ikapulo o pagsunod sa 
Pulong sa Kaalam o sa paggahin og 
panahon sa pagsulod.  Bisan unsa 
pa ang pakigbisog, ang pagbuntog 
niini importante sa dakong ganti 
nga mahimong takus sa paghupot 
og rekomend sa templo ug sa 
pagsulod sa templo kutob sa 
mahimo.
 Si Presidente Thomas S. Monson 
mipahinumdom nato nga, “kon 
wala pa kamo makaadto sa templo 
o kon kamo nakaadto na apan sa 
karon dili takus alang sa rekomend, 

wala nay laing importante nga 
tumong nga trabahoon kay sa 
magpakatakus sa pag-adto sa 
templo” (“Ang Balaan nga Templo—
ang Suga sa Kalibutan,” Liahona, 
Mayo 2011, 93)  
 Ang Kapangulohan sa Area nakig-
alayon uban ni Presidente Monson 
sa pag-awhag  niadtong adunay 
rekomend sa templo sa paggamit 
niini, alang niadtong naghupot 
kaniadto og rekomend apan wala na 
karon, sa pagpaningkamot sa ilang 
kaugalingon nga makahupot pag-
usab ug alang niadtong modawat 
sa ilang unang rekomend sa pag-
andam sa ilang mga kaugalingon 
alang nianang importante nga 
pagpakita sa ilang pagkadisipulo ug 
pagkakabig ngadto ni Kristo. 

Gilitratohan ni Noel Maglaque
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D ili ko aktibo sulod sa 22 
ka tuig. Apan duna koy 
lig-on nga pagpamatuod, 

nga sama nako, adunay paglaum 
kadtong kinsa nahisalaag.
 Nag-edad ko og 15 sa dihang 
gibunyagan ko niadtong 30 
saEnero 1987. Ang akong 
higala, nga miyembro sa laing 
denominasyon, nainteresado 
sa Simbahan ug giimbitar ang 
mga misyonaryo sa ilang balay. 
Siya ang nag-awhag nako sa 
pag-imbistigar sa Simbahan. 
Nabunyagan ko sa Gubat Branch, 
Sorsogon. 
 Miadto ko sa Manila niadtong 
Abril 1988 aron sa pagpadayon sa 
akong pag-eskwela. Nakasinati 
ako og pagpanggukod ug 
kahigawad gikan sa akong 
mga pareyente mahitungod sa 
Simbahan. Sa wala madugay, 
mihunong ko sa pagsimba. 

Nagsugod ko sa pagsupak sa 
mga kasugoan. Niining higayona 
nahuman ko sa pag-eskwela, 
naminyo ug adunay tulo ka mga 
anak.
 Sulod sa 22 ka tuig, dili ko 
aktibo—hangtud usa ka hapon 
niana, duha ka babaye miduol 
sa akong sari-sari nga tindahan 
aron mopalit og ice cream. Wala 
ako masayud nga kini mao ang 
makausab sa tanan.
 Ang mga babaye ingon og 
malipayon ug madasigon. 
Nakuryuso ko ug nangutana 
alang kang kinsa ang ilang gipalit 
nga ice cream. Miingon sila nga 
ihatag kini nila sa usa ka higala 
nga misyonaryo nga nagsaulog 
sa adlaw nga natawhan. Mitudlo 
sila sa tabok sa karsada ug akong 
nakita ang duha ka full-time nga 
mga misyonaryo nga nagsul-ob 
og itom nga nametag.

 Ang duha ka mga sister 
mipaila nako ngadto sa mga 
misyonaryo ug sukad niadto, kini 
nga mga misyonaryo moanha sa 
among balay kaduha sa usa ka 
semana aron sa pagtudlo namo 
mahitungod sa ebanghelyo. Sa 
sinugdanan nangutana ko sa 
akong kaugalingon kon mahimo 
pa bang mobalik sa Simbahan. 
Dili ko aktibo sulod sa daghang 
mga tuig. Hinoon, ang ubang mga 
miyembro sa Simbahan nagsugod 
sa pagbisita namo ug pinaagi sa 
ilang tabang, nakaangkon ko og 
kaisug sa pagsimba pag-usab 
niadtong Agosot 2010.
 Nagpadayon ko sa pagsimba 
hangtud nga gihatagan ko og 
calling sa korum sa mga elder. 
Nianang sama nga tuig, ang 
akong asawa ug kinamagulangan 
nga anak nga lalaki nabunyagan. 
Ang akong igsoong babaye ug 

Naluwas
Gisulat ni Gelene Tobias Domagsang, sumala sa gisulti ni Baldwin R. Felipe

LOKAL NGA MGA TINGOG SA LDS

Si Bishop Baldwin R. Felipe ug ang iyang pamilya aktibo na karon nga mga miyembro sa Lagro Ward, Fairview Philippines Stake
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pag-umangkon miapil usab sa 
simbahan. Sa dihang ang akong 
anak nga babaye nag-otso anyos 
nabunyagan usab siya.
 Gibati ko og kalipay ug ka 
luwas nga ang akong tibuok 
pamilya midawat sa ebanghelyo. 
Uban sa tabang ug suporta sa 
mga lider ug mga miyembro sa 
Simbahan, ang akong asawa ug 
ako na-endowed niadtong  17 sa 
Mayo 2012.  Dili nako makalimtan 
ang kalipay nga akong gibati nga 
nakita ang akong mga anak nga 
nagsinina og puti sama sa mga 
anghel.
 Gitawag ko sa pagka-bishop 
niadtong Enero 2013. Isip 
produkto sa pagpaaktibo pag-
usab, duna koy lig-on nga 
pagpamatuod sa atong area 
emphasis, “Rescue the One.” 
Samtang mopasalig kita sa atong 
kaugalingon ug modoble sa mga 
paningkamot sa kada miyembro 
sa Simbahan, nasayud ko nga 
kita makahimo sa pag-ila sa 
mga panginahanglan sa “mga 
miyembro nga mobalik” ug 
motabang nila nga mobalik sa 
panon. 
 Sa pagkatinuod, sama nako 
— adunay paglaum kadtong 
nahisalaag. 

Pagdala Kanila Balik 
diha sa Panon 
Ni Roxanne J. Montojo

Ang mga naghupot sa 
priesthood adunay 

importante nga tahas sa atong 
mga tulumanon sa Dominggo, 
sa pagpangalaga sa Simbahan 
ug sa pagpahigayon sa mga 
ordinansa sa ebanghelyo nga 
gikinahanglan alang sa atong 
kaluwasan ug kahimayaan. 
Sa pagpaila sa mga area goal 
ngadto sa mga Santos nga 

Filipino, ang mga paningkamot 
sa tanang mga miyembro sa 
nasud sa “pagluwas” mao ang 
focus diha sa tanan natong mga 
miting, pagbansay ug kalihokan.   
Gihatagan og dako nga pagtagad 
ang pagpaaktibo sa mga 
naghupot sa priesthood.
 Ang mga lider sa priesthood 
gikan sa lain-laing mga stake ug 
district sa nasud naningkamot 
sa pagluwas kutob sa mahimo sa 
daghang dili kaayo aktibo nga 
mga naghupot sa priesthood. 
Ang uban nila mipakigbahin og 
mga pagpasabut sa mga paagi 
nga ilang gihimo sa ilang mga 
stake sa Zion sa pagluwas, ug 
sa katapusan nakaapil sa mga 
kalihokan sa templo. 

Unsa ang gihimo 
sa Davao 

Stake mao ang 
pagpahigayon sa 
mga sukaranan nga 
gitudlo kaniadto: 
una mao ang pag-
ila sa atong mga 
igsoon nga nawala; ikaduha mao 
ang pag-focus sa pipila; ikatulo 
mao ang pagtabang nila ug 
ikaupat mao ang pagtabang sa 
ilang panginahanglan.  Tungod 
kay ang area emphasis mao ang 
“pagluwas,” ang ilang tanang 
mga miting natumong niana nga 
direksyon. 
 Ang among kapangulohan sa 
stake kanunay nga makigmiting 
sa mga bishop ug mangutana 
nila sa pagsubay sa mga tawo 
nga among giluwas.  Ang 
pipila sa among mga bishop 
nagmalampuson sa pagdala 
og balik sa mga naghupot sa 
priesthood pinaagi sa pag-
focus og lima kada higayon ug 
pagsiguro nga sila nabisitahan 

kada bulan sa mga home teacher. 
Ang pagkahibalo nga ang mga 
panginahanglan niadtong 
naaktibo nga mga naghupot 
sa priesthood natubag sa mga 
bishop ug sa mga miyembro 
sa korum importante kaayo 
nga bahin sa pagpabalik ug 
pagpabilin nila.  
 
Philip A. Tan
Magtatambag, Davao Philippines 
Stake

Si Brother 
Eugene Ferrer 

nagserbisyo sa 
bishopric taud-
taod na ug bag-o 
lang gitawag nga 
modumala sa 
Sta. Cruz Ward. 
Gipakigbahin usab niya ang iyang 
mga pamaagi nga ilang gihimo sa 
pagluwas sa iyang kaigsoonan.
 “Ang labing epektibong 
paagi sa pagdala og balik sa 
dili kaayo aktibo nga mga 
naghupot sa priesthood sa 
among ward mao ang paghatag 
nila og responsibilidad. Ang 
responsibilidad maoy makadasig 
nga makaawhag sa naghupot sa 
priesthood nga mas mapasaligon 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. 
Ganahan siya nga motrabaho 
alang sa gingharian sa Dios 
tungod kay siya nadasig sa 
samang higayon siya modasig 
ug moawhag sa ubang mga 
naghupot sa priesthood tungod 
kay siya naglihok,” paambit ni 
Brother Ferrer.
 “Gihatagan namo og mga 
calling kadtong gitawag nga ‘dili 
kaayo aktibo nga mga naghupot 
sa priesthood kinsa andam na nga 
moapil sa kalihokan. Kadaghanan 
midawat sa katungdanan ug 

LOKAL NGA MGA TINGOG SA LDS
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karon makugihong nagtuman sa 
ilang calling. Gitudloan dayon 
namo sila sa pagbayad og hingpit 
nga ikapulo ug mohatag og ubay-
ubay nga mga halad sa puasa. 
Ang pagsunod niini nga mga 
balaod nakapalambo og pagkadili 
hakog sa among bag-ong 
napaaktibo nga mga naghupot 
sa priesthood. Ug sa katapusan, 
giandam namo sila sa pagdawat 
og mga pakigsaad sa templo. 
Sa milabayng pipila ka bulan, 
ang among ward nakasinati og 
nagkadugang nga mga kalihokan 
sa templo ilabi na gikan sa bag-
ong naaktibo nga mga naghupot 
sa priesthood sama sa sealing, 
pagbag-o sa rekomend sa templo, 
personal nga endowment, ug 
ubang mga kalihokan sa templo,” 
paambit ni Brother Ferrer.

Eugene G. Ferrer
Bishop, Sta. Cruz Ward
Manila Philippines Stake

Ang mga lider 
sa priesthood 

sa Butuan stake 
adunay personal 
nga paagi sa 
pagdala sa dili 
kaayo aktibo nga 
naghupot sa priesthood balik 
sa kalihokan. Si Vicente Pag-
ong, ikaduhang magtatambag 
sa kapangulohan sa stake, 
mipaambit nga sila naningkamot 
sa pagpalig-on sa relasyon tali sa 
dili kaayo aktibo ug sa natudlo 
nga home teacher. Gihimo kini 
pinaagi sa kanunay nga pagbisita 
nga gisuportahan sa ilang 
tigdumalang lider sa priesthood. 
Ilang gitamud ang oras nga ilang 
gisabutan uban sa ilang dili  
kaayo aktibo nga naghupot sa 
priesthood ug nagsiguro nga sila 

moabut sa saktong panahon. Ang 
paglig-on sa relasyon sa pagsalig 
mao ang usa ka bahin nga ilang 
naamgohan nga epektibo sa ilang 
tanang paningkamot sa pagluwas. 
Nagpakita usab sila og gugma 
ug pagpakabana, nagpahibalo sa 
dili kaayo aktibo nga naghupot sa 
priesthood nga sila gikinahanglan 
sa Simbahan sa pagtabang sa 
buhat sa Ginoo.
 
Vicente Pag-ong
Ikaduhang Magtatambag
Butuan Philippines Stake 

Sa Bayugan 
Ward, Butuan 

Stake, gisiguro 
ni Bishop Hector 
Macalalag nga 
ang kada pamilya 
nga miyembro 
adunay home 
teacher. Ang mga miyembro sa 
ward naghimo usab og binulan 
nga mga pagbisita. Ang mga 
home teacher adunay binulan 
nga pagbisita sa ilang natudlo 
nga mga pamilya depende sa 
iskedyul nga ilang gikasabutan. 
Miingon usab siya nga ang 
ilang stake adunay gitawag nga 
programa nga “kada panimalay 
adunay Liahona ug kompleto 
nga mga kasulatan” nga dugay 
na nilang gisagop ug gihimo. 
Nakita sa Bayugan ward nga kini 
epektibo sa retensyon tungod kay 
sayon himoon nila ang pamilya 
ug personal nga pagtuon sa 
kasulatan. Nanghatag usab sila 
og mga magasin sa Simbahan 
isip regalo ug nagpadala og 
mga kard sa imbitasyon ug 
nagbisita sa dili kaayo aktibo 
nga naghupot sa priesthood sa 
ilang tanang mga kalihokan ug 
mga fireside sa Simbahan.  Sa 

katapusan, ang naplano nga mga 
sakrament miting makahatag og 
makahuluganong Igpapahulay. 
“Akong gibati ang Espiritu, ug 
mobalik ko sa sunod Dominggo,” 
paambit sa mibalik nga naghupot 
sa priesthood.

Hector Macalalag
Bishop, Bayugan Ward 
Butuan Philippines Stake

Isip mga 
kaigsoonan sa 

priesthood, kita 
dunay espesyal nga 
mga oportunidad 
sa pagsebriyso 
sa atong isig ka 
priesthood ug sa 
pagtabang nila nga mobalik ug 
magpabiling aktibo sa simbahan. 
Usa ka ehemplo mao ang 
oportunidad sa pagpakita sa 
atong gugma alang nila. Dugang 
sa pagtabang nila sa panahon sa 
panginahanglan ug pagsulti sa 
ilang mga panginahanglan ngadto 
sa mga lider sa priesthood aron 
eksakto kini nga mapahigayon, 
makapakita usab kita sa atong 
gugma pinaagi sa gagmayng 
mga butang.  Sama sa gitudlo 
ni Presidente Ezra Taft Benson, 
ang gagmayng mga butang dako 
kaayo og kahulugan ngadto sa 
pamilya. Ang pagkahibalo sa 
ilang adlaw nga natawhan, sa 
mga pangalan sa mga miyembro 
sa ilang pamilya ug pagpakita 
sa atong suporta panahon sa 
importante nga mga okasyon sa 
ilang mga kinabuhi makatabang 
nila nga mobati sa atong 
gugma ug makapabalik nila ug 
magpabiling aktibo sa Simbahan. 
Kon ipakita nato nila nga 
gihigugma nato sila, ilang bation 
ang gugma sa atong Langitnong 
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Amahan pinaagi sa atong mga 
paningkamot. 

Matthew M. Obial  
Presidente sa Elders Quorum
Quirino Second Ward, Quezon City 
South Philippines Stake

Sa among ward, 
among nakat-

unan nga kon 
kita gusto nga 
mopabalik sa 
atong dili kaayo 
aktibo nga mga 
kaigsoonan sa 
priesthood, nagkinahanglan 
kini og paningkamot dili lang sa 
mga home teacher.  Ang pagdala 
og balik sa mga naghupot sa 
priesthood nagkinahanglan sa 
tabang sa tibuok ward council. 
Nakakita kami og tulo ka 
paagi nga epektibo ug adunay 
talagsaong mga resulta. 
 Isip ward council, una namong 
giila ang mga naghupot sa 
priesthood nga among pabalikon 
sumala sa mga prayoridad – 
kadtong nakaadto na sa templo, 
mga igsoon nga naghupot sa 
Melchizedek Priesthood ug 
mga igsoon nga potensyal nga 
maghupot sa Melchizedek 
Priesthood. Ikaduha, hatagan 
namo sila og lig-on nga mga 
home teacher kinsa personal nga 
nakaila nila. Ikatulo, isip mga 
sakop sa ward council mipasalig 
kami nga kanunay ug relihiyoso 
namong tabangan ang dili kaayo 
aktibo nga mga naghupot sa 
priesthood.

Febian Cacho
Bishop, Quezon City First Ward 
Quezon City Philippines Stake

Isip mga ward 
missionary, 

makatabang 
usab kami sa 
pagpaaktibo pag-
usab sa among 
mga igsoong 
priesthood. Ang pagpaaktibo 
pag-usab adunay dakong bahin 
sa misyonaryo nga buhat, isip 
mga misyonaryo usahay makakita 
og katudloan nga mga pamilya 
sa dili kaayo aktibo nga mga 
igsoon.  Subo usab nga makita 
ang bag-ong mga kinabig nga dili 
kaayo aktibo bisan sa wala pa 
ang oportunidad sa paghupot sa 
priesthood ug mapanalanginan 
niini. Sa among ward, ang mga 
ward missionary nakatabang sa 
mga paningkamot sa pagpaaktibo 
pag-usab sa priesthood sa lain-
laing mga paagi.
 Atol sa among mga 
coordination miting, gisiguro 
namo nga ang among dili kaayo 
aktibo nga mga igsoon mahatagan 
og mga fellowshipper kinsa 
ka-edad nila o adunay pareha 
og mga interes. Pananglit, ang 
dili kaayo aktibo nga mga young 
single adulat (YSA) nga lalaki 
gihatagan og isig ka YSA nga 
mo-fellowship nila sa Simbahan 
ug atol sa mga kalihokan. 
Gisiguro namo nga ang dili 
kaayo aktibo nga batan-ong lalaki 
makaapil sa mga kalihokan nga 
makatabang nila nga makaamigo 
sa ilang kaedad kinsa aktibo sa 
Simbahan ug adunay oportunidad 
sa pagpakighigala nila. Pananglit, 
karon bag-o naghimo mi og dula 
sa basketball sa among stake nga 
makahatag og oportunidad sa 
mga kaigsoonan sa priesthood 
sa paghiusa ug paglig-on sa 
usag usa. Gawas sa pagbisita sa 
among dili kaayo aktibo nga mga 
kaigsoonan, giimbitar usab namo 

sila sa pag-apil namo sa pagbisita 
sa ubang mga kaigsoonan 
sama nila. Among nahibaloan 
nga samtang sila maminaw sa 
mga pagpamatuod niadtong 
ilang kauban atol sa niini nga 
mga pagbisita, sa kasagaran 
makakita sila og oportunidad sa 
pagpamatuod usab. Makapalig-on 
kini niadtong miuban nila, 
kadtong ilang gibisitahan, ug 
nakakaplag usab sila og kalig-on 
nga mahimong aktibo sa ilang 
kaugalingon.  

Arnold Fernandez 
Assistant Ward Mission Leader
Quirino Second Ward, Quezon City 
South Philippines Stake

Pateros 1st Ward Saints: 
Sa Pagluwas
Ni Ma. Teresa Canadalla-Pangilinan

Nagsunod sa tambag sa 
Kapangulohan sa Area, ang 

Pateros Ward, Pasig Philippines 
Stake mipili og 15 ka dili kaayo 
aktibo nga mga pamilya. Giapil 
ang kada auxiliary, ang kada 
pamilya gitudloan ug gibisitahan 
kada semana. Nagsunod niini 
nga sumbanan malapusong 
nadugangan nila ang nanambong 
sa ilang sakrament miting 
niadtong 2012. 

PAGPLANO OG DUNGAN
Naorganisar ang bishopric. 
Nagtrabaho ug nagplano sila 
uban sa full-time nga mga sister 
nga mga misyonaryo. “Among 
giribyu ang mga rekord sa mga 
miyembro sa ward, namalandong 
pag-ayo, ug nagplano sa labing 
maayong paagi nga programa 
sa pagpaaktibo pag-usab nga 
gikinahanglan sa ward,” paambit 
ni Bishop Jay-R Sales.  

LOKAL NGA MGA TINGOG SA LDS
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 Ang full-time nga mga 
misyonaryo ug gitudlo nga 
mga miyembro misubay sa mga 
address sa dili kaayo aktibo 
nga mga miyembro. Si Bishop 
Sales nangulo sa pagbisita sa 
dili kaayo aktibo uban sa iyang 
asawa. Natubag ang iyang mga 
pag-ampo sa dihang ang Ginoo 
mipadala og move-in nga mga 
miyembro sa pagtabang.
 
PAGPUASA UG PAG-AMPO OG 
DUNGAN
Mipaambit usab si Bishop Sales 
nga iyang nakat-unan nga 
ang kalampusan magagikan 
sa tumang pagpuasa ug pag-
ampo. Gihimo niyang hagit ang 
pagpuasa kada semana ug sa pag-
ampo kada adlaw. “Akong nakita 
ang mga resulta ug gipaambit 
kini sa mga lider sa ward dayon 
uban sa mga miyembro sa 
ward. Makapatingala, ang mga 
miyembro mas mihingkod sa 
ebanghelyo samtang diha kami 
sa kinatumyan sa kalamboan sa 
ward,” miingon si Bishop Sales.
 
MOTABANG ANG TANAN
“Kaigsoonan, ang kalibutan 
nagkinahanglan sa inyong tabang. 
Adunay mga tiil nga patindugon, 
mga kamot nga gunitan, mga 
hunahuna nga awhagon, mga 
kasingkasing nga dasigon, 
ug mga kalag nga luwason.” 
(Thomas S. Monson, “To the 
Rescue,” Ensign, Mayo 2001)
 Sa kada Dominggo kon 
ang napaaktibo pag-usab nga 
miyembro moabut, ang ilang mga 
visiting ug home teacher mogahin 
og panahon sa paglingkod tupad 
nila ug sa pag-fellowship nila. 
Ilang awhagon kini nga mga 
miyembro sa paghimo og family 
home evening kada semana. 
 “Isip bishop, ang akong 

personal nga tumong mao ang 
pag-fellowship sa kada miyembro 
pinaagi sa pagbisita nila sa ilang 
mga balay, ilabi na sa bag-ong 
nabunyagan, namalhin ug dili 
aktibo. Dihay usa ka Dominggo, 
human sa sakrament miting, 
giduol nako ang usa ka pamilya 
nga bag-o nakong nakita. 
Miingon sila nga dili sila aktibo 
sulod sa 20 ka tuig. Sa dihang 
gibisitahan nako sila, akong 
gibati nga nadasig sila. Miingon 
sila nga kadto mao ang unang 
higayon nga ang usa ka bishop 
mibisita sa ilang pamilya,” 
miingon si Bishop Sales. 
 Si Bishop Sales mibalhin 
ngadto sa Pateros 1st niadtong 
Hulyo 2010. Iyang nakita nga 
ang ward nagkinahanglan og 
dugang tabang sa pagpangulo, 
pagpaaktibo ug retensyon. 
Nag-ampo siya ug nangutana 
sa Ginoo unsa nga tabang ang 
iyang ikahatag. Ang tubag klaro 
– home teaching. Usa usab ka 

panalangidn nga dunay duha 
ka couple missionaries nga 
Amerikano (temple workers) sa 
ward nga nakatabang og dako sa 
pag-atiman sa kaayohan sa kada 
miyembro sa ward. Niadtong 
Hunyo 2012, 133 ang average 
attendance; pagka-Hulyo - 140; 
pagka-Agosto - 174; ug pagka-
Septyembre - 185. Base sa mga 
report sa una, mao kini ang 
labing taas nga nanambong nga 
nakab-ot sa Pateros 1st ward. 
Ang mga pioneer sa Pateros 
nangutana ni Bishop Sales sa 
unsang paagi nahitabo kining 
positibo nga kausaban nga 
gitubag niya sa yano – mao 
kana ang gahum sa home ug 
visiting teaching. Madasig ang 
mga miyembro kon ilang makita 
ang atong ward nga nagtubo ug 
nag-ani og mga panalangin. Sa 
pagkatinuod, ang gidaghanon 
nagrepresentar sa mga tawo – 
mga tawo nga bililhon sa mga 
mata sa Dios. 
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Ni Eliza Philline Tan 

Sa kalibutan sa kangitngit,
Sa grabing kahakog,
Tumana ang inyong mga sumbanan;
Tindog ug pakita, sug-i ang dalan.

Sa panahon sa kalibug ug kalaglagan;
Ang kaaway mibihag sa dautan nga henerasyon;
Ayaw pag-undang, ayaw paghunong;
Tindog ug pakita; pahimutang sa ibabaw.

Sa panahon nga ang kahuyang mobabag sa agianan;
Ug mga pagsulay mopawala sa paglaum;
Kon ang tanan ninyong mahimo mao ang pagkusmod;
Tindog ug pakita, ayaw tuguti nga kini mobuntog ninyo.

Tindog! Kamo anak sa Dios.
Lahutay! Gunit sa gunitanan nga puthaw.
Pakita diha sa walay bitoon nga kagabhion;
Tindog ug pakita; ipaambit ang inyong kahayag.

“Tindog ug Pakita”

Mga Tawag sa Pagsumiter

Ang Liahona nagkinahanglan sa mga bata nga mosumiter sa Atong Pahina. Mga 
bata nga nag-edad og ages 3 hangtud 12 makasumiter og mga drawing, mga 
litrato, mga pagpamatuod, ug mga kasinatian. Ang mga drawing mahimong ilang 
mga balay, mga pamilya, ang kalibutan sa ilang palibut, mga templo, mga istorya 
sa kasulatan—bisan unsa. Hinoon, palihug walay drawing sa Manluluwas. Palihug 
ilakip ang pangalan sa bata, edad, ug gender ug pangalan sa ward ug stake o 
branch ug district. Usab, ang pagtugot sa ginikanan sa pagmantala sa gisumiter 
kinahanglan nga iapil (ang email madawat). Ang mga isumiter mahimong 
himoon sa bisan unsa nga pinulongan, ug mahimo nga diha sa internet sa 
liahona.lds.org; pinaagi sa email ngadto sa liahona@ldschurch.org ibutang ang  
“Our Page” diha sa subject line; o pinaagi sa pagpadala niini ngadto sa:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Gilitratohan ni Noel Maglaque




