


 

B2 L i a h o n a

Bag-ong Tugon, “Kay gihigugma gayud 
sa Dios ang kalibutan nga tungod niana 
gihatag niya ang iyang bugtong Anak 
aron ang tanan nga mosalig kaniya dili 
malaglag kondili may kinabuhing dayon.”  
Ang gasa nga gihatag kanato sa Amahan 
mao ang Iyang Anak.  
 Sama lamang nga ang akong mga anak 
nahamtong ug nakaangkon og pagsabut 
nga ang tinuod nga regalo anaa sa 
sulod sa kahon, samtang kita nahingkod 
diha sa ebanghelyo 
ug nakaangkon 
og pagsabut, kita 
nahibalo nga ang 
nindot nga mga 
suga ug sanag sa 
mabulukong putos 
nagdala og kolor ug 
kahinam sa panahon 
sa Pasko, apan ang 
bililhong gasa diha sa 
kahon mao ang Anak, 
si Jesukristo ug ang 
Iyang Pag-ula.
 Ako magpamatuod 
nga si Jesukristo mao 
ang atong Manluluwas 
ug ang atong 
Manunubos. Walay 
laing dalan balik 
ngadto sa Amahan, apan pinaagi Kaniya. 
( Juan 14:6) Uban Siya kanato didto 
sa pre-mortal nga kinabuhi ug sa diha 
nga gipresentar sa Amahan ang Iyang 
Plano sa Kaluwasan ngari kanato, kini 
tataw kaayo kanato nga kita makasala sa 
atong panahon dinhi sa yuta. Ato usab 
nga nahibaloan nga walay mahugaw 
nga butang nga makabalik sa pagsulod 
ngadto sa presensya sa Amahan. (3 
Nephi 27:19) Ingon og anaa kita sa 
imposible nga sitwasyon. Buot kita nga 
moanhi ug makabaton og lawas. Buot 
kitang mahimo sama sa atong Amahan, 
apan kon kita nakasiguro nga makasala, 
unsaon nato paghimo nga makabalik 
ngadto sa Iyang presensya? Gitudlo sa 
atong Amahan nga siya mohatag og 
Manluluwas kinsa mobayad alang sa 

atong mga sala. Sa atong dakong kalipay, 
ang Manluluwas miadto sa atubangan 
ug miingon, “ania ako, ipadala ako.”  
(Abraham 3:27) Siya miuyon nga moanhi 
ug mobayad sa bili alang kanato.  
 Pinaagi sa Iyang Mahangturong Pag-ula 
ug sa Iyang Paglansang sa Krus, Iyang 
giablihan ang dalan alang kanatong tanan 
nga malimpyohan gikan sa atong mga 
sala ug mamaayo. Aron ang Iyang Pag-
ula adunay epekto kanato, adunay mga 

paagi nga kinahanglan 
atong buhaton. Ang 
Manunubos naghulagway 
niadto nga mga paagi 
isip, “ang Doktrina 
ni Kristo.”  (3 Nephi 
11:31-39)  Kinahanglan 
magpakita una kita og 
hugot nga pagtuo diha ni 
Jesukristo. Kinahanglan 
kitang maghinulsol, 
magpabunyag ug 
modawat sa gasa sa 
Espiritu Santo. Kon 
matuman na nato kana 
nga mga paagi ug miagi 
sa hustong dalan, nan 
kinahanglan kitang 
molahutay hangtud sa 
katapusan. (2 Nephi 

31:17-21)
 Niining panahon sa Pasko, hinaut 
atong masabtan nga ang pagdapit sa 
Manluluwas mao ang pagduol. “Umari 
kanako, kamong tanan nga nabudlay ug 
nabug-atan, ug papahulayon ko kamo. 
Isangon ninyo ang akong yugo diha 
kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako; 
kay ako maaghup ug mapaubsanon sa 
kasingkasing ug makakaplag kamog 
pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay 
masayon ang akong yugo, ug magaan 
ang akong luwan.” (Mateo 11:28-30)
Hinaut nga kitang tanan motan-aw 
lapas sa wrapping paper, mga ribbon ug 
baligtos niini nga tuig ug tan-awon ang 
gasa sulod sa kahon, ang Manluluwas, 
si Jesukristo, ug ang iyang pagdapit sa 
pagduol ug pag-ambit sa Iyang Pag-ula. 

Sama lamang nga 
ang akong mga 

anak nahamtong 
ug nakaangkon og 
pagsabut nga ang 
tinuod nga regalo 

anaa sa sulod sa 
kahon, samtang 
kita nahingkod 

diha sa ebanghelyo 
ug nakaangkon 

og pagsabut, kita 
nahibalo nga ang 

nindot nga mga 
suga ug sanag sa 

mabulukong putos 
nagdala og kolor 

ug kahinam sa 
panahon sa Pasko, 
apan ang bililhong 
gasa diha sa kahon 

mao ang Anak, si 
Jesukristo ug ang 

Iyang Pag-ula.
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Atong pAminAwon unsAy ikAsulti 
sA mgA miyembro mAhitungod sA 
pAsko.

Isip usa ka bata, gusto ko ang panahon sa 
Pasko kay ang tanan anaa sa masaulugong 

buot. Kini panahon nga ang mga tawo 
gusto nga maglipay ug gusto nga 
makig-uli sa mga kaaway. Ug 
kini panahon sa pagpakigbahin 
ug pagdawat og mga regalo.

mia Felyn V.
Catarman Philippines Stake

Isip usa ka amahan, ang panahon sa 
Pasko usa ka panahon sa pagsaulog sa dili 
matugbangan ang bili nga gasa sa atong 
Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. 
Unsa ang naka-espesyal mahitungod sa 
Pasko mao nga kini ang panahon nga ako 
makatudlo sa akong pamilya sa tinuod nga 
kahulugan sa diwa sa Pasko. Ang pagsaulog 
dili lamang mahitungod sa paghatag og 
mga regalo o pagkaon nga kita aduna 
diha sa atong lamesa apan ang tinuod nga 
diwa sa Pasko mao ang lunsay ug 
walay kondisyon nga gugma ni 
Kristo alang kanato, sa atong 
pamilya ug sa tanan. 

nino gilberto m. materdo
Makati Philippines Stake

Isip umaabut nga full-time nga 
misyonaryo, ang Pasko nagpahinumdom 

kanako sa Manluluwas nga si Jesukristo. 
Naghinumdom ako Kaniya ug sa Iyang 
ebanghelyo. Ang Pasko ug misyonaryo 
nga buhat pareho nga espesyal kanako 

tungod kay kini mahitungod sa atong 
Manluluwas ug Manunubos, ang atong 
Ginoong Jesukristo. Kining tanan 
mahitungod Kaniya—sa Iyang 
sakripisyo ug gugma.

Abby m. melosantos
Gapan Philippines Stake

Kini usa ka espesyal nga panahon sa tuig 
alang kanako tungod kay kini mao ang 
higayon nga ang mga tawo nagsaulog 
ug naghinumdom sa simbolo sa walay 
kondisyon nga gugma sa Langitnong 
Amahan alang kanato pinaagi sa pagdala 
sa Iyang Bugtong Anak nganhi sa yuta 
nga mahimo natong Manluluwas ug 
Manunubos. Kini simbolo usab sa gugma 
ni Kristo alang kanatong tanan sa dihang 
Iyang gihatag ang Iyang Kaugalingon 
Mismo sa pag-anhi ug pagluwas sa tanang 
katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang 
Pasko mas espesyal gani kanako kon ako 
makasaksi giunsa kita, isip mga anak sa 
Dios, mihatag og balik sa atong gugma 
ngadto sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo pinaagi sa pagpakita sa atong 
gugma ngadto sa atong mga 
higala ug pamilya, ug pinaagi 
sa pagpakigbahin sa gasa 
sa gugma sa Dios ngadto sa 
tanan. 

myca michelle l. lamoglia
Quezon City Philippines South Stake

Isip usa ka inahan, ang Pasko mao ang 
panahon nga ako makatudlo sa akong 

mga anak sa baruganan sa paghatag. Kini 
nagtabang kanako sa pagsilsil diha sa 

pasko alang kaninyo ug kanako
Ni Ma. Teresa Canadalla-Pangilinan

Mga daygon sa Pasko; mga greeting card; mga pagsaulog ug mga regalo; 
nindot kay sa mga tradisyon ug mga kustombre, ang Pasko adunay iyang mas 
lawom nga kahulugan ngadto sa tanang sakop sa among pamilya.

Lokal nga mga tingog sa lds
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Kini usa ka nindot kaayo nga panahon 
alang sa among pamilya tungod kay 

kita nagsaulog sa pagkatawo sa atong 
Manluluwas nga si Jesukristo. Sulod niini 
nga panahon, mas nadasig kami sa paghatag 
sa among mga kaugalingon ngadto sa 
uban pinaagi sa pagluwas niadto kinsa 
nanginahanglan nga luwason sa espiritwal, 
emosyonal ug pisikal nga paagi. Nagplano 
kami sa pagpuno sa among panahon niining 
tuiga sa pagserbisyo sa Ginoo 
pinaagi sa among mga calling 
diha sa Simbahan. 

regim ug temple Joy 
daguplo
Gingoog Philippines District

Nagplano akong himoon kining 
panahon sa pasko nga puno sa 

unsaon nako paghimo nga ang pasko 
mas makahuluganon niini nga tuig?

gugma alang sa akong mga anak ug mga 
apo. Bu-buan ko sila og mga regalo ug 
mga pag-ampo alang sa ilang temporal ug 
espiritwal nga kalampusan. Palandungon 
ko usab ang mensahe sa Pasko sa Unang 
Kapangulohan aron sa pagdasig kanako 
sa pagpadayon sa unahan uban sa 
hugot nga pagtuo. Mas magmakugihon 
ako sa akong calling diha sa Relief 
Society Organization. Nagplano ako sa 
paghimo niini nga panahon nga puno sa 
pahiyum ug pasalamat ngadto sa Ginoo 
alang sa tanan nga Iyang 
gipanalangin kanako ug 
magpundok kami diha sa 
pag-ampo sa Bisperas sa 
Pasko.   

isabel b. Juele
Gingoog Philippines District

mga hunahuna sa akong mga anak nga 
si Jesukristo natawo ug nagpuyo sa yuta 
aron sa pagtubos sa atong mga sala. Kini 
espesyal nga panahon tungod kay kita 
gihatagan og higayon sa pagpakighiusa 
pag-usab sa atong mga paryente. Kini 
panahon sa pagpasalamat 
sa Langitnong Amahan 
alang sa tanang dagkong 
mga panalangin nga Iyang 
gihatag diha sa akong 
pamilya.

rosalyn s. Jaranta
Naic Philippines District

Isip mibalik nga miyembro, ang Pasko 
naghatag kanako og paglaum nga ang 

akong pamilya magpabilin nga lig-on ug 
magpadayon sa among kalihokan diha sa 
Simbahan. Magbutang kami og mga garland 
ug mga dekorasyon sa among panimalay 
alang sa among anak nga lalaki nga mobati 
og espesyal nga kalipay nga gidala sa 
panahon. Apan labaw sa tanan gusto ko sa 
akong anak nga lalaki nga mobati nga ang 
tinuod nga kalipay makita diha sa tinuod 
nga simbahan ni Jesukristo. 

mark Anthony m. manaloto
Balanga Philippines Stake

         




