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ug pagpanggukod nga nasinati sa mga 
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.  Sila 
gipalayas sa Missouri.  Human og tukod 
og mga balay sa Nauvoo, Illinois mas 
daghang oposisyon ilang giatubang.  Sa 
katapusan, niadtong 1844 sila si Joseph 
Smith ug iyang igsoon si Hyrum Smith, 
samtang nabilanggo sa Carthage, Illinois, 
gipatay sa manggugubot. Wala nagdugay, 
ang mga Santos napugos sa pagbiya sa 
ilang mga kabalayan ug sa bag-ohay lang 
nila nga gitukod nga templo sa Nauvoo, 
Illinois.
 Niadtong Hulyo 24, 1847 unang nakita 
ni Brigham Young ang Walog sa Salt 
Lake ug mideklarar: “Kini ang hustong 
dapit, padayon.”  Usa ka monumento 
ang nagbarug karon sa dapit diin una 
niyang gisulti kining nabantog nga 
pamahayag.  Usa ka “Pagsaulog sa 
Adlaw sa Pioneer” ipahigayon kada tuig 
sa Estado sa Utah.  Tinuod gayud nga 
makapahingangha kining makita kon 
sa unsang paagi ang Simbahan mitubo 
gikan sa mapainubsanong sinugdanan 
sa log farmhouse sa New York.  Kining 
talagsaong pagtubo dili unta mahitabo 
kon dili pa sa espirituhanong kalig-on 
ug sakripisyo sa daghang matinud-anong 
mga miyembro sukad sa adlaw ang 
Simbahan naorganisar niadtong 1830.

Mga Pioneer sa Pilipinas
Adunay rason usab nga ang Pilipinas 
magsaulog.  Sa bulan sa Hulyo ang mga 
miyembro sa Simbahan sa Pilipinas 
kinahanglang mamalandong usab sa 
panaw nga gihimo sa mga 70,000 ka 
mga Mormon pioneer kinsa mitabok 
sa Great Plains ug sa kabukiran aron 
makit-an ang Walog sa Salt Lake diin ang 
Simbahan motubo ug molambo.  Kini 
dakong kabilin sa pagtuo ug sakripisyo 
nga nakapanalangin karon sa tanang 
miyembro sa napahiuli nga Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw.
 Ang mga miyembro sa Simbahan sa 
Pilipinas kinahanglang mohinumdom ug 
mosaulog usab sa “mga pioneer” kinsa 
nagtrabaho sa pag-establisar sa gipahiuli 
nga ebanghelyo ni Jesukristo sa tibuok 
Pilipinas.
 Ang American Heritage Dictionary 
mihatag og kahulugan sa pioneer isip 
“usa ka tawo nga mipanaw sa wala 
mahibaloing teritoryo”, usa ka “tawo nga 
unang miagi sa dalan [trailblazer]” ug 
usa ka “sundalo nga maglakaw lang nga 
gipadala sa pag-establisar og agianan.”  
Kini nga kahulugan sa “pioneer” 
makapahinumdom kanatong tanan nga 
kita magmapasalamaton sa daghang 
mga misyonaryo nga mibiya sa ilang 
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panimalay ug “mipanaw” sa daghang 
bahin sa Pilipinas aron ipakigbahin ang 
ebanghelyo.  Kinahanglang magsaulog 
usab kita niadtong “mga trailblazer” 
kinsa unang mga sakop sa ilang pamilya 
nga nagpamiyembro sa Simbahan.  Sila 
ang mga “sundalo nga naglakaw lang” 
nga nag-establisar sa agianan aron 
ang ilang kaliwatan mapanalanginan 
pinaagi sa pagkasayud sa kamatuoran 
sa gipahiuli nga ebanghelyo.  Sila usab 
“mga pioneer” sa lain nga matang, apan 
sila kinahanglang hinumduman ug 
isaulog usab sa ilang pagserbisyo ug 
pagsakripisyo niining talagsaong nasud.
 Kinahanglang maningkamot kita 
nga makasabut sa ilang kasaysayan 
isip moderno nga mga pioneer kinsa 
nakalig-on sa Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dinhi 
sa Pilipinas.  Ang booklet nga giulohan: 
“My Family – Stories That Bring Us 
Together” usa ka nindot kaayong paagi 
nga dili irekord ang ilang kasaysayan 
sa pagtuo ug sakripisyo, apan kini 
mogiya usab ngadto sa makaluwas nga 
mga ordinansa nga gipahigayon sa mga 
templo.

Ang Ebanghelyo Padayon 
nga Isangyaw
Kitang tanan mohinumdom ug mosaksi 
nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni 
Jesukristo padayon nga isangyaw ug 
mopuno sa tibuok kalibutan.  Sama 
sa gisulat ni Propeta Joseph niadtong 
Marso 1, 1842:  “Ang Sumbanan sa 
Kamatuoran natukod; walay dili balaan 
nga kamot ang makapugong sa buhat 
sa paglambo; mga pagpanggukod 
mahimong magkakusog, ang mga 
manggugubot mahimong maghiusa, 
mga kasundaluhan magpundok, 
mga pasangil mahimong modaut sa 
kadungganan, apan ang kamatuoran 
sa Dios magpadayon nga maisugon, 
halangdon, ug gawasnon, hangtud 
kini makasulod sa matag yuta, 
makabisita sa matag dapit, molukop 
sa matag nasud, ug makasulti sa 
matag dunggan, hangtud ang mga 
katuyoan sa Dios matuman, ug ang 
Halangdong Jehova moingon nga 
ang buhat nahuman na.”   Kitang 
tanan kinahanglang moapil sa 
pagpakigbahin niining “pagpadali” sa 
buhat sa kaluwasan. 
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Kami kanunay magbasa sa 
kasulatan kada adlaw, mag-
ampo uban sa pamilya 

ug mag-family home evening 
kada semana sa milabayng unom 
ka tuig o mga ingon niana.  Sa 
sinugdanan lisud sa pag-establisar 
sa batasan tungod ang mga bata 
adunay managlahing eskedyul 
sa eskwelahan ug trabaho.  Amo 
kining gihisgutan atol sa family 
council sa home evening ug 
among nasabutan nga himoon 
kini kanunay mga alas-9 sa gabii. 
Ang Lunes gieskedyul para family 
home evening, alas-9:00 sa gabii 
para sa kada adlaw nga pagbasa 
sa kasulatan, pagasundan sa 
pag-ampo uban ang pamilya. 
Tungod kaming tanan kabahin 
sa pagdesisyon, kaming tanan 
mipasalig nga hunungon ang 
bisan usang buluhaton kon mag-
alas-9:00 na sa gabii.
 Sa sinugdanan ingon og 
makawala sa kadasig kon 
ang dagkong mga anak dili 
mokooperar kinsa gustong 
magbuot sa ilang kaugalingon, 
apan ang pag-istorya uban kanila 
makatabang.  Sa dihang amo 
na kining nasugdan, ang tanan 
gustong moapil ug sa tinuoary 
naghinam-hinam na niini. 
 Sa dihang among nabuntog 

ang mga hagit sa sinugdanan ug 
kanunay nga nakahimo sa mga 
programa sa Simbahan para sa 
pamilya, nakatagamtam kami og 
kasuod sa pamilya tali sa akong 
asawa ug ako, tali sa ginikanan ug 
mga anak, ug sa mga anak mismo. 
Mas bukas ang komunikasyon, 
gamay nga away sa manag-igsuon, 
ug dili na dagkong mga tingog ang 
madungog diha sa panimalay. Mas 
daghang katawa ug pahiyom kay 
sa magul-anong mga panagway.
 Kining tanang kasinatian 
nagtudlo kanako nga kon 
atong buhaton atong bahin 
isip mga ginikanan ug kon 
kita maghunahuna sa atong 

Philippine Area Goals –
Pagbusog diha sa mga Pulong

Labing Maayong mga paagi para sa 

Malampusong Pagtuon sa Kasulatan

     

      
      

   
pagkatinugyanan, ang Ginoo 
motabang kanato ug moandam 
og paagi aron ang atong pamilya 
regular nga makahimo niining 
mga kalihokan.  Sama sa tambag 
ni Presidente Spencer W. Kimball, 
kinahanglan ato lang “Buhaton 
kini! Buhaton kini nga husto! Ug 
buhaton kini karon!” 

Teodore L. Maroket
Quezon City Philippines Stake 

Makalingaw nga 
Pamilyang Pagtuon sa 
Kasulatan
Ni Jaymee Rose Albos

Kita nasayud nga ang 
pamilya mahinungdanon 
sa plano sa Langitnong 

Amahan. Ug tungod niini, kita 
nasayud nga buhaton ang tanan 
sa kaaway aron ang pamilya 
magkatibulaag. Usa sa mga 
paagi atong mapalig-on atong 
pamilya mao ang makanunayon 
nga pagtuon sa kasulatan. Sa 
milabayng 3 ka tuig, ang bersikulo 
gikan sa 2 Nephi 32:3 nagpabiling 
mahinungdanong mensahe sa 
Philippines Area Goals: “Pagbusog 
sa mga pulong ni Kristo, kay tan-
awa, ang mga pulong ni Kristo 
magtug-an kaninyo sa tanan nga 
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sila interesado ug andam nga 
moapil sa mga butang kabahin sa 
ebanghelyo” mipakigbahin siya.
 Laing sekreto para sa 
malampusong pagbasa sa 
kasulatan mao ang pagsulay sa 
ubang mga materyal. “Mosulay 
mi og bag-ong teknik aron 
mapalambo pa namo ang among 
pamilyang pagtuon sa kasulatan. 
Among gitun-an ang mga scripture 
block gikan sa Isangyaw ang 
Akong Ebanghelyo ug among 
hatagan og gibug-aton ang 
magamit sa misyonaryo sa matag 
kasulatan ug matag leksyon.” 
Midugang si Sister Jessie.
 Sumala kaniya, ang temporal 
nga mga sirkumstansya 
makaapekto usab sa kalidad sa 
pagtuon sa kasulatan. “Wala gyud 
mi makaeskedyul og oras para sa 
pagtuon sa kasulatan tungod sa 
among lahi-lahi nga mga eskedyul. 
Apan kon ang tanan anaa na sa 
balay, sugdan kanunay sa ilang 
amahan ang pagtuon. Ug silang 
tanan mosunod. Among gisiguro 
nga dili namo palabyon ang adlaw 

mga butang nga inyong buhaton.” 
 Si Sister Jessie Ann Villanueva, 
inahan sa 4 ka bata, mipakigbahin 
og mga paagi kon unsaon nga 
magmalampuson ang pamilyang 
pagtuon sa kasulatan sa kanunay. 
“Sa dihang ang akong mga 
anak gagmay pa, magdula mi 
sa dili pa mi magsugod og 
tuon sa kasulatan. Ang Libro sa 
mga Hulagway sa Ebanghelyo 
nakatabang gyud nako ug sa 
akong bana sa pagpaila sa mga 
baruganan sa matag kasaysayan sa 
kasulatan. Ug karon nga sila mga 
dagko na, kami magdula gihapon 
og mga scriptural charade—karon, 
sila na ang molihok ug kami 
ang motug-an sa sitwasyon ug 
sa baruganan.” Siya miingon nga 
importante nga ang kasinatian 
interactive, ilabi na para sa 
gagmayng mga bata. 
 Gawas sa pagdula, ilang i-role 
play usab ang mga esksena gikan 
sa kasulatan dayon maghisgot 
sa mga baruganan inigkahuman. 
Siya naghunahuna usab nga ang 
paghulagway sama kaimportante 

sa teksto: “Ako adunay 4 anyos 
nga anak nga babaye kinsa dili 
gihapon makasabut sa Karaang 
Iningles nga mabasa sa kasulatan, 
busa akong gisiguro nga ako 
adunay kapanguhaan sa mga 
Istorya sa Basahon ni Mormon ug 
magasin sa simbahan sama sa The 
Friend nga adunay mga litrato sa 
istorya.
 Nagtuo usab siya nga dili 
paigo nga mobasa lang og 
usa ka kapitulo ug isirado ang 
basahon nga walay masabtan. 
“Kami magpuli-puli sa pagbasa 
og bersikulo ug mohunong kon 
mobati mi nga adunay baruganan 
nga gitudlo. Una, amo silang 
pangutan-on kon aduna ba silay 
nakat-unan ug dayon amo silang 
tudluan sa doktrina. Pagkahuman, 
tugutan namo silang mangutana.”  
Siya ug ang iyang bana usahay 
mibati og kahimuot pag-ayo 
tungod usa ka bata mangutana 
ug kini modala ngadto sa laing 
pangutana ug sa kalit lang sila 
makakaplag og bag-ong doktrina. 
“Nindot nga masayaran nga 
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nga dili makabasa sa kasulatan 
ma-indibidwal man ug isip 
pamilya. Mobati mi nga ang adlaw 
dili mabungahon kon ang pamilya 
dili magkapundok para magbusog 
sa mga pulong ni Kristo.”

Usa ka Pamilya nga 
Magdungan og Basa
Ni Gelene Tobias-Domagsang
 

“Samtang ang 
modernong paglambo 
sa teknolohiya 

makapauswag sa buhat sa Ginoo 
ug makapanalangin nato ug sa 
atong pamilya, kinahanglang 
magbantay kita nga dili mabiktima 
sa makadaut nga bahin niini. Dili 
lang nato likayan ang makapaubos 
ug makauulaw nga sulod niining 
kapanguhaan, apan kinahanglan 
usab natong panumbalingon kon 
kanus-a ang electronic distraction 
makapalayo nato sa mas hilom, 
mas dakong gamit sa atong 
panahon. Kita kinahanglang 
magbantay nga dili masobraan og 
gamit sa digital nga mga himan 
nga kita mahilayo sa Dios.  Usahay 
ang pinakamabungahong  point 
and click application mao ang 
pagtuplok  sa power button ug sa 
pag-klik sa atong digital nga mga 
himan aron mapalong.” –Elder 
Scott D. Whiting
 Ang pamilyang pagtuon sa 
kasulatan mao ang usa sa mga 
tumong sa pamilyang Marila 
sa Bayto Branch, Sta. Cruz 
Philippines District, sukad sila 
nabunyagan niadtong 1997. Ang 
pamilya miangkon nga adunay 
daghang hagit sa pagkab-ut 

niining tumong, 
sama sa buluhaton 
sa eskwelahan ug 
sa balay. Apan, sila 
miangkon nga ang 
paggamit sa mga 
gadget ug elektronik 
nga mga himan ingon og usa 
sa mga hagit nga nagpugong 
kanila sa pamilyang pagtuon sa 
kasulatan.

Isip amahan sa unom ka anak, si 
Samuel Marila, usa ka barangay 
kapitan ug presidente sa branch, 
mihinumdom sa higayon nga 
kinahanglan niyang gub-on ang 
cellphone sa iyang anak nga lalaki 
aron sila makatuon sa kasulatan 
isip pamilya. Bisan tuod wala 
mosugyot si Brother Marila nga 
sundon kini, ang iyang anak, si 
Ammon, daw nakakat-on sa iyang 
leksyon ug naklaro iyang mga 
prayoridad.
 Sa tinuoray, ang mga cellphone, 
telebisyon ug uban pang mga 
gadget mao ang pipila sa dakong 
kasamok nga giatubang karon 
sa mga pamilya. Apan inubanan 
sa hustong kinaiya ug pag-
focus, ang pamilya mahimong 
magmalampuson sa paghimo nga 
mabatasan ang pamilyang pagtuon 
sa kasulatan.
 “Ang pamilyang pagtuon sa 
kasulatan mao ang usa sa dakong 
hagit nga mga kalihokan sa 
pamilya. Kini nagkinahanglan 
og pasalig, pagkamakanunayon, 
pailub ug gugma aron regular kini 
nga matuman.
 Ang among pamilya mas 
nagkasuod sa kada higayon 

nga kami magdungan og basa 
ug tuon sa mga kasulatan. 
Ang pagkamabination, gugma, 
pagtahud ug pagsinabtanay hinay-
hinay nga naglambo. Nawala 
ang negatibong mga pagbati. 
Pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, 
ang among relasyon ngadto 
sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo nalig-on ug nahimong 
among prayoridad,” mipahayag si 
Brother Marila.
Karong tuiga, ang pamilyang 
Marila mibag-o sa ilang pakigsaad 
nga himoong prayoridad ang 
pamilyang pagtuon sa kasulatan. 
Sila mipili og partikular nga 
oras sa adlaw—alas 7:00 sa 
buntag—isip ilang oras sa 
pagtuon sa kasulatan. Bisan tuod 
wala mahingpit sa pamilya ang 
pagkab-ut niining tumong, si 
Brother Marila naningkamot sa 
pagpahinumdom sa iyang pamilya 
sa “doktrina” nganong importante 
ang pagtuon sa kasulatan. Si 
Vea, iyang kinamanghuran nga 
anak nga babaye nga anaa pa sa 
primary, mopasiugda sa pagtuon 
sa kasulatan sa matag higayon nga 
wala si Brother Marila. Kanunay 
ang iyang kasulatan anaa sa kilid 
sa iyang higdaanan ug mohangyo 
sa tanan nga moapil samtang sila 
dungan nga magbasa.
 Sa laing bahin, si Aleli, ang 
kinamagulangang anak nga 
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babaye ni Brother Marila kinsa miserbisyo 
sa Philippines Laoag Mission mga pipila 
ka tuig na ang milabay, miingon nga 
kon atong masabtan nga ang pagtuon sa 
kasulatan sugo sa Dios, mas sayon kini 
mahimong mabatasan.
 “Usa sa among igsoong lalaki namatay. 
Lisud kini dawaton sa sinugdanan apan 
nasayud ko nga samtang kita mosunod 
sa mga sugo sa Dios isip pamilya, amo 
siyang makita pag-usab ug magkuyog 
sa kahangturan. Ang pamilyang pagtuon 
sa kasulatan  usa sa mga sugo nga 
kinahanglan namong sundon aron 
makauban pag-usab akong igsoon,” 
miingon siya. 
 Ang pamilyang Marila aduna nay 
daghang espirituhanong mga kasinatian 
atol sa ilang oras sa pagtuon sa kasulatan. 
Kasagaran sugdan nila sa 1 Nephi 1 ug 
magbasa matag kapitulo. Gani adunay 
higayon nga silang tanan nakahilak 
samtang dungan sila nga nagbasa. Usa 
sa ilang espirituhanong mga kasinatian 
mao sa dihang nagbasa sila sa mga 
bersikulo sa Basahon ni Mormon kabahin 
sa mga panlimbasug sa pamilya ni Lehi 
ug sa unsang paagi mireak ang mga 
anak ni Lehi. Sila makasabut gayud ug 
“makapahisama” niining mga bersikulo sa 
ilang kinabuhi.

 “Ang pamilyang pagtuon sa kasulatan 
midasig nako sa pagpangita og mga 
pamilya sa dihang anaa ko sa mission 
field. Sigurado ko nga ang akong igsoong 
babaye, si Laarni, kinsa nagmisyon 
karon sa Legazpi Mission, nadasig usab 
sa pagserbisyo tungod sa pamilyang 
pagtuon sa kasulatan. Ang pagtuon sa 
kasulatan nakahatag og kalipay sa atong 
pamilya. Wala kaayoy panagbingkil ug 
mas naggiyahan mi sa Espiritu bisan pa sa 
daghang mga pagsulay.”
 Karon, ang pamilyang Marila nag-
atubang gihapon og mga hagit sa 
paghimo sa pamilyang pagtuon sa 
kasulatan nga makanunayong kalihokan. 
Apan hangtud karon, maayo nila kining 
gibuhat.  Dili gyud kini mahitungod 
sa pamaagi. Para kanila, wala gyuy 
partikular nga paagi aron ang pamilyang 
pagtuon sa kasulatan mahimong 
makanunayon ug malampuson. Ang 
kada pamilya mahimong adunay lain-
laing estilo ug paagi nga epektibo para 
kanila. Ang pinakaimportante mao 
ang hustong kinaiya, pagdasig ug pag-
focus nga isalikway nga bisan unsang 
makapasamok—ma-telebisyon man o 
ma-cellphone—ug maghinam-hinam nga 
manlingkod og dungan para sa oras sa 
pamilyang pagtuon sa kasulatan. 
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