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USA KA PAMAHAYAG
NGADTO SA KALIBUTAN

ANG BANAY

Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley isip bahin sa iyang mensahe sa 
Tigum sa Kinatibuk-ang Kapunongan sa Kahupayan nga gihimo sa Septyembre 23, 1995, sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah.

ANG UNANG KAPANGULOHAN UG KONSEHO SA NAPULOG DUHA KA MGA APOSTOLES
SA ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

K AMI, ANG UNANG KAPANGULOHAN ug Konseho sa Napulog
Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa maligdong nga paagi
mopahayag nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka
babaye gi-orden sa Dios ug nga ang banay mahinungdanon
ngadto sa laraw sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga
kapalaran sa Iyang mga anak.

ANG TANAN NGA MGA TAWO—lalaki ug babaye—gilalang diha sa
hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang nga anak nga
lalaki ug babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, ang
matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga
mahimong usa ka dios. Ang pagkalalaki o pagkababaye mao ang
mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa kinabuhi nga
wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa walay katapusan
nga pag-ila ug katuyoan.

SA KINABUHI NGA WALA PA DINHI SA YUTA, ang espiritu nga mga
anak nga lalaki ug babaye nakaila ug nagsimba sa Dios ingon nga
ilang Amahan sa Kahangturan ug midawat sa Iyang laraw nga
naghatag og higayon sa Iyang mga anak nga makaangkon og
pisikal nga lawas ug makaangkon og yutan-on nga kasina-tian sa
paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan makakab-ot sa
iyang walay katapusan nga kapalaran ingon nga usa ka
manununod sa kinabuhing dayon. Ang balaan nga laraw sa
kalipay makahimo sa mga relasyon sa banay nga magpada-yon
human sa kamatayon. Sagrado nga mga ordinansa ug mga
pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo makapahimo
alang sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios ug
alang sa mga banay nga magkahiusa sa kahangturan.

ANG UNANG SUGO nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan ug Eva
mao ang mahitungod sa ilang potensyal alang sa pagkaginikanan
isip bana ug asawa. Kami mopahayag nga ang sugo sa Dios alang
sa Iyang mga anak sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta nagpabilin
nga malig-on. Kami sa dugang mopahayag nga ang Dios misugo
nga ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton
lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana
ug asawa.

KAMI MOPAHAYAG sa mga paagi diin ang mortal nga kinabuhi
gilalang nga gipahimutang sa Dios. Kami mopamatuod sa 
pag-kabalaan sa kinabuhi ug sa iyang pagkamahinungdanon
diha sa  walay katapusan nga laraw sa Dios. 

ANG BANA UG ASAWA adunay ligdong nga kapangakohan
sa paghigugma ug pag-amuma alang sa usag-usa ug alang
sa ilang mga anak. “Ang mga anak kabilin sa Ginoo” (Mga Salmo

127:3). Ang mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa
pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigugma ug pagka-
matarung, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal ug
espirituhanon nga mga panginahanglan, sa pagtudlo kanila, sa
paghigugma ug pag-alagad sa usag-usa, sa pagsunod sa mga
sugo sa Dios ug kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang nasud
bisan asa sila magpuyo. Mga bana ug asawa—mga inahan—ug
mga amahan—adunay tulubagon sa atubangan sa Dios sa
pagtuman niini nga mga kapangakohan.

ANG BANAY gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug
babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapusan nga
laraw. Ang mga anak adunay katungod nga matawo sulod sa
kasabutan sa kaminyoon, ug maamumahan sa usa ka amahan
ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kaminyoon
uban sa hingpit nga pagkamatinuoron. Ang kalipay diha sa
kinabuhi sa banay labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa
mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo. Malampuson nga mga
kaminyoon ug mga banay natukod ug napadayon diha sa mga
baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol,
pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong
makali-ngaw nga mga kalihokan. Ang laraw sa Dios, mao nga
ang mga amahan mangulo sa ilang mga banay diha sa gugma
ug sa pagkamatarung, may kapangakohan sa pagsangkap sa
mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod alang sa
ilang mga banay. Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan
mao ang pag-atiman sa ilang mga anak. Niining sagrado nga
mga kapangakohan, ang mga amahan ug mga inahan adunay
katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga magkauban.
Kakulangan, kamatayon, o laing mga kahimtang mahimong
manginahanglan sa pagsagop o sa pag-usab niini nga mga
kalihokan sa pag-amuma alang sa banay. Ang uban nga mga
kabanay kinahanglan nga motabang kon gikinahanglan.

KAMI MOPAHIMANGNO nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas sa
mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas o mga
anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga kapangakohan sa
banay moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay tulubagon sa
atubangan sa Dios. Dugang pa, kami mopahimangno nga ang
pagkabungkag sa banay makadala sa tagsa-tagsa, sa komunidad,
ug sa nasud sa mga katalagman nga gipanagna sa karaan ug sa
bag-o nga mga propeta.

KAMI NAGTAWAG sa may kapangakohan nga mga lumulupyo ug
mga opisyal sa gobyerno bisan asa sa pag-awhag sa mga tawo sa
paghimo niadtong mga butang nga gihimo sa pagpadayon ug sa
paglig-on sa banay isip sukaranan nga yunit sa katilingban.
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Katuyoan Niini nga Tun-anan

Ang tun-anan sa Kaminyoon ug mga Relasyon sa
Banay giplano aron pagtabang sa mga sakop sa
Simbahan nga malig-on ang mga kaminyoon ug mga
banay ug makakaplag og hingpit nga kalipay diha sa
ilang mga relasyon sa banay. Kini gibahin ngadto sa
duha ka mga bahin. Bahin A, “Paglig- on sa mga
Kaminyoon,” makatabang ilabi na sa minyo nga
managtiayon ug alang sa mga sakop kinsa nangan-
dam aron maminyo. Bahin B, “Mga Kapangakohan
sa mga Ginikanan aron Paglig- on sa mga Banay,”
motabang sa mga ginikanan ug sa mga apohan sa
ilang mga pagpaninguha sa “pagmatuto sa [mga
anak] sa pagbansay ug pagpahamatngon gikan sa
Ginoo” (Mga Taga-Efeso 6:4). 

Ang tun-anan gibase diha sa mga doktrina ug
mga baruganan nga gitudlo diha sa mga kasulatan
ug pinaagi sa mga propeta ug mga apostoles sa ula-
hing mga adlaw. Kini naghatag og espeyal nga
gibug-aton sa “Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngad-
to sa Kalibutan,” diin gilakip sa pahina iv niining
giya sa pagtuon.

Alang sa kinatibuk-ang pagpasabut sa tun-anan,
tan-awa sa mga pahina vii–viii. Gamita kining kina-
tibuk-ang pagsabut kanunay sa pagtuon pag-usab sa
mga doktrina ug mga baruganan nga imong nakat-
unan ug sa pag-andam sa imong kaugalingon alang
sa umaabut nga mga leksyon.

Ang Pagtambong sa Tun-anan Sumala sa Imong
Kaugalingong mga Panginahanglan

Ikaw adunay katungod sa pagpili sa pagtambong
sumala sa imong tinagsa nga mga panginahanglan.
Sama pananglit, kon ikaw minyo apan walay mga
anak, ikaw mahimong mopili sa pagtambong sa
unang walo ka mga leksyon apan dili sa katapusan
nga ika-walo. Kon ikaw nag-inusara nga ginikanan,
ikaw mahimong mohukom sa pagtambong lamang
sa mga leksyon diha sa bahin B.

Pag-apil diha sa Tun-anan

Pinaagi sa pagpili aron makaapil niining tun-anan,
ikaw nakapakita og tinguha sa paglig-on sa imong
banay. Aron makadawat sa hingpit nga kaayohan sa
tun-anan, ikaw kinahanglan nga motampo sa mga
panaghisgutan diha sa klase, gamita kining giya sa
pagtuon, ug paningkamot sa paggamit sa mga dotri-
na ug mga baruganan nga imong nakat-unan.

Pagsalmot sa mga Panaghisgutan sa Klase

Samtang ikaw ug ang uban nga mga misalmot
nagtampo sa mga panaghisgutan sa klase, ikaw
makahimo sa pagdapit sa impluwensya sa Espiritu
Santo ug magtudlo ug makahatag og kaayohan sa
usag usa. Ang Ginoo miingon, “Pagtudlo diha sa
inyong mga kaugalingon og usa ka magtutudlo, ug
dili ang tanan magdungan sa pagpamulong; apan
himoa nga ang usa mamulong sa tagsa-tagsa ka
higayon ug himoa nga ang tanan maminaw ngadto
sa iyang mga gipamulong, nga sa diha nga ang
tanan mahuman sa pagpamulong nga ang tanan
unta mahatagan og kaayohan sa tanan, ug nga ang
matag tawo makabaton ug managsama nga kahiga-
yunan” (D&P 88:122).

Ang tanan kinsa miapil sa tun-anan makakat-on
gikan sa matag usa, bisan pa sa ilang kasinatian
uban sa kaminyoon o pagpadako sa mga anak. Ang
inyong kasinatian diha sa lawak klasehanan mahi-
mong labing magantihon samtang kamo makigba-
hin sa mga kasinatian nga may kalabutan nganha sa
mga leksyon ug maminaw nga matinahuron kon
ang uban mobuhat sa ingon. Samtang kamo magpa-
matuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan, kamo
makalig-on sa inyong pagpamatuod ug sa mga pag-
pamatuod sa uban. Bisan pa niana, ikaw kinahang-
lan nga magmabinantayon nga dili maghisgot og
labing tinago o sagrado nga mga kasinatian nga dili
angay alang sa panaghisgutan sa lawak klasehanan.
Ikaw usab kinahanglan nga magbantay sa mga tagal
sa panahon sa klase ug matuguton sa magtutudlo ug
ubang mga sumasalmot.

Paggamit Niining Giya sa Paguton

Sa semana sunod sa matag leksyon, gamita kining
giya sa pagtuon aron sa pagtuon pag-usab kon unsa
ang imong nakat-unan. Ang giya sa pagtuon nagla-
kip sa “Mga Ideya alang sa Paggamit,” nga mga sug-
yot aron sa pagtabang kanimo nga magpuyo sumala
sa mga doktrina ug mga baruganan nga inyong
nakat-unan sa matag leksyon. Agi og dugang, usa o
duha ka mga artikulo sa Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan sa Simbahan nag-uban sa matag leksyon.
Kon ikaw minyo, makadawat og mahinungdanon
nga mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot sa
mga artikulo uban sa imong kapikas.

Pipila sa mga artikulo sa sinugdanan gihatag isip
mga pamahayag sa kinatibuk-ang komperensya ug

PASIUNA
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ubang mga kalihokan, ug ang uban gisulat alang sa
mga magasin sa Simbahan. Tungod kay kini gikuha
gikan sa nagkalainlaing mga publikasyon, gamay nga
mga kausaban gikinahanglan aron paghimo sa por-
mat niining giya sa pagtuon nga managsama. Sama
pananglit, pipila ka gipahiuna nga mga komentaryo
nga gikuha gikan sa mga pakigpulong sa kinabtibuk-
ang komperensya, ug ang pipila ka mga ulohan ug
mga pasabut giusab. Ang mga pagtulun-an nagpabi-
lin nga wala mausab.

Paggamit sa mga Doktrina ug mg Baruganan nga Imong
Nakat-unan

Dili kini igo ang pagkat-on lamang sa ebanghelyo.
Aron ang ebanghelyo mahimong epektibo diha sa
imong kinabuhi, ikaw kinahanglan gayud nga magbu-
hat sa inyong nakat-unan. Si Presidente Harold B. Lee,
ang ika 11 nga Presidente sa Simbahan, mitambag:

“Ang tanang mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo usa lamang ka paagi sa mga pagdapit sa
pagkat-on sa ebanghelyo pinaagi sa pagsunod sa mga
pagtulun-an sa ebangyelyo. Walay tawo nga nasayud
sa baruganan sa ikapulo hangtud nga siya mobayad sa
ikapulo. Walay usa nga nasayud sa baruganan sa
Pulong sa Kaalam hangtud nga siya mosunod sa
Pulong sa Kaalam. Mga bata. o mga hingkod usab, dili
makabig ngadto sa ikapulo, sa Pulong sa Kaalam, sa
pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw, o pag-ampo
pinaagi sa pagpaminaw sa usa ka tawo nga nagsulti
mahitungod niini nga mga baruganan. Kita makakat-
on sa ebanghelyo pinaagi sa pagsunod niini. . . .

“. . . Kita sa tinuod wala gayud makahibalo sa
bisan unsa nga butang sa mga pagtulun-an sa ebang-
helyo hangtud nga kita makasinati sa mga panala-
ngin nga moabut gikan sa pagsunod sa matag baru-
ganan” (Stand Ye in Holy Places [1974], 215)

Dugang nga mga Kapanguhaan

Ang mosunod nga gihimo sa Simbahan nga mga
kapanguhaan naghatag og dugang nga kasayuran
diha sa mga hilisgutan nga gihisgutan niini nga tun-
anan. Kini makuha pinaagi sa mga sentro sa tig-apu-
dapud sa Simbahan. Ikaw mahimo nga makabaton
niining mga publikasyon ug mogamit niini sa
inyong panimalay.

• Sumbanan nga Basahon sa Banay (31180).
Kining sumbanan nga basahon naghulagway sa
pagkatukod sa banay, naghatag og kasayuran
mahitungod sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa
panimalay, ug naglatid sa mga paagi alang sa mga
ordinansa ug mga panalangin sa pagkapari.

• Mga artikulo mahitungod sa kaminyoon ug sa
banay diha sa mga magasin sa Simbahan.

• Family Home Evening Resource Book (31106). Kini
nga basahon makatabang sa mga ginikanan ug

mga anak sa pag-andam sa mga leksyon alang sa
gabii sa banay (mga pahina 3–160, 173–232). Kini
naglangkob sa mga ideya aron sa paghimo sa gabii
sa banay nga malampuson (mga pahina 163–70)
ug naglakip og mga sugyot alang sa pagtudlo og
piho nga mga baruganan ug mga kapangakohan
ngadto sa mga anak (mga pahina 235–62). Kini
usab naglangkob og mga ideya alang sa mga kali-
hokan sa banay (mga pahina 265–340).

• Teaching, No Greater Call (36123). Kini nga kapan-
guhaan naglankob sa mga baruganan ug praktikal
nga mga sugyot aron pagtabang sa mga sakop sa
Simbahan sa pagpalambo isip mga magtutudlo sa
ebanghelyo. Bahin D. “Pagtudlo diha sa
Panimalay” (mga pahina 125–48), makatabang
kaayo sa mga ginikanan.

• Sumbanan nga Basahon sa Pagtudlo (34595). Kining
sumbanan nga basahon naghatag og mga sugyot
alang sa pagpalambo sa pagtudlo ug pagkat-on sa
ebanghelyo.

• For the Strenght og Youth (34285). Kining gamay nga
basahon naglatid sa mga sumbanan sa Simbahan
alang sa pagpakig-date, pagsinina ug pamarug, pag-
pakighigala, pagkamatinud-anon, sinultihan,
medya, mental ug kahimsog sa panglawas, musika
ug pagsayaw, sekswal nga kaputli, pamatasan sa
Domingo, paghinulsol, katakus, ug pangalagad.

• A Parents Guide (31125). Kining sumbanan nga
basahon naglangkob sa mga sugyot aron sa pagta-
bang sa mga ginikanan aron pagtudlo sa ilang
mga anak mahitungod sa pisikal nga kasuod.

• Guidebook for Parents and Guardians of Handicapped
Children (31123). Kining sumbanan nga basahon
naghatag og tambag alang sa mga banay uban sa
mga anak kinsa adunay mga kakulangan. Kini
usab naglangkob og kasayuran mahitungod sa
gihimo nga mga materyal sa Simbahan aron sa
pagtabang sa mga ginikanan ug sa uban kinsa
nagtudlo niadtong adunay mga kakulangan.

• Cornerstone of a Happy Home (33108). Kining
gamay nga basahon naglangkob sa usa ka pakig-
pulong nga gihatag ni Presidente Gordon B.
Hinckley samtang siya nag-alagd isip Ikaduhang
Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

• Being a Righteous Husband and Father (35402).
Kining gamay nga basahon naglangkob sa usa ka
pakigpulong nga gihatag ni Presidente Howard W.
Hunter, ang ika-14 nga Presidente sa Simbahan. 

• One for the Money: Guide to a Family Finance
(33293). Kining gamay nga basahon, ni Elder
Marvin J. Ashton sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, naghatag og praktikal nga mga
sugyot sa pagdumala sa mga panalapi sa banay.

vi



vii

LEKSYON 1: “ANG BANAY MAO ANG LABING
MAHINUNGDANON NGADTO SA LARAW SA TIGLALANG”
Mga propeta sa ulahing adlaw nagsangyaw sa kamahi-
nungdanon sa kaminyoon ug sa banay.

Mahangturon nga kaminyoon makahatag og hingpit nga
kalipay ug mahinungdanong panalangin dinhi niini nga
kinabuhi ug sa tibuok kahangturan.

Ang tun-anan sa Kaminyoon ug mga Relasyon sa Banay
gilaraw aron sa pagtabang kanato nga makakaplag sa
hingpit nga kalipay diha sa atong mga relasyon sa banay.

Ang atong mga pinuy-anan mahimong “usa ka tipik sa
langit” samtang kita magtukod “diha sa lig- on nga suka-
ranan sa atong Manunubos.”

LEKSYON 2: PAGPALAMBO SA PANAGHIUSA DIHA SA
KAMINYOON

Ang Ginoo misugo sa mga bana ug mga asawa nga mahi-
mong usa.

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglang mohatag og
bili sa matag usa isip managsama nga kauban.

Mga bana ug mga asawa kinahanglan nga motugot sa
ilang tagsa ka mga kinaiya ug mga kahanas nga mosang-
kap sa usag usa.

Mga bana ug mga asawa kinahanglan gayud nga magmau-
nungon sa usag usa.

LEKSYON 3: PAGMATUTO SA GUGMA UG
PANAGHIGALAAY SA KAMINYOON

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga moamuma
sa ilang gugma alang sa usag usa.

Ang mga pagpakita og pagbati ug pagkamabination ug
makapabuhi sa gugma ug panaghigalaay diha sa kaminyo-
on.

Ang tukma nga kasuod diha sa kaminyoon usa ka pagpa-
kita sa gugma.

Ang minyo nga mga managtiayon kinahanglan nga
maningkamot sa pag-angkon og putli nga gugma, ang tiu-
nay nga gugma ni Kristo.

LEKSYON 4: PAGTUBAG SA MGA HAGIT DIHA SA
KAMINYOON

Ang tanang minyo nga mga managti-ayon makasinati og
mga hagit.

Ang mga bana ug mga asawa makalahutay sa bisan unsa
nga hagit kon sila moisip sa kaminyoon nga usa ka relas-
yon sa pakigsaad.

Kon ang mga hagit moabut, kita makapili sa pagtubag
uban sa pailub ug gugma kay sa kahigawad o kasuko. 

LEKSYON 5: PAGTUBAG SA MGA HAGIT PINAAGI SA
POSITIBO NGA PANAGSULTIHANAY

Matag minyo nga managtiayon adunay pipila ka mga
managlahi nga opinyon.

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga mangita
alang sa dalaygon nga mga hiyas sa usag usa.

Positibo nga panagsultihanay makatabang sa pagpugong
ug sa pagsulbad sa mga kalisdanan.

LEKSYON 6: PAGPALIG-ON SA MGA KAMINYOON
PINAAGI SA HUGOT NGA PAGTUO UG PAG-AMPO

Mga bana ug mga asawa kinahanglan nga magtambaya-
yong sa pagdugang sa ilang hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo.

Ang mga bana ug mga asawa mapanalanginan kon sila
maghiusa nga mag-ampo.

LEKSYON 7: ANG MAKAAYO NGA GAHUM SA
PAGPASAYLO

Ang espiritu sa pagpasaylo tali sa bana ug asawa makata-
bang nga makahatag og kalinaw ug usa ka pagbati sa pasa-
lig ug kasiguroan.

Mga bana ug mga asawa kinahanglan nga magtinguha sa
pagpasaylo sa usag usa sa ilang mga kahuyang ug mohimo
og kinasingkasing nga mga paningkamot aron molambo.

Mga bana ug mga asawa kinahanglan nga maningkamot
sa pagpasaylo sa usag usa.

LEKSYON 8: PAGDUMALA SA MGA PANALAPI SA
BANAY

Tukma nga pagdumala sa panalapi mahinungdanon alang
sa malipayon nga kaminyoon.

Mga bana ug mga asawa kinahanglan nga maningkamot
sa pagsunod sa sukaranan nga mga baruganan sa pagdu-
mala sa panalapi.

KINATIBUK-ANG PAGSABUT SA TUN-ANAN SA
KAMINYOON UG MGA RELASYON SA BANAY

BAHIN A: PAGPALIG-ON SA MGA KAMINYOON



LEKSYON 9: “ANG MGA ANAK MAO ANG KABILIN SA
GINOO”
Ang Langitnong Amahan mitugyan sa Iyang espiritu nga
mga anak ngadto sa yutan-on nga mga ginikanan.

Ang mga ginikanan kinahanglan nga maningkamot sa
pagsangkap sa tinagsa ka mga panginahanglan sa matag
anak.

Ang mga anak adunay katungod sa usa ka mahigugmaon
nga relasyon uban sa ilang mga ginikanan.

Ang pag-abuso sa bata usa ka kalapasan ngadto sa Dios.

Ang mga anak makahatag og dako nga hingpit nga kali-
pay ngadto sa mga kinabuhi sa ilang mga ginikanan.

LEKSYON 10: ANG SAGRADO NGA MGA TAHAS SA
MGA AMAHAN UG MGA INAHAN (BAHIN 1: MGA
TAHAS SA AMAHAN)
Mga amahan ug mga inahan kinahanglan nga magtamba-
yayong sa paghatag sa matag usa sa ilang mga anak uban
sa taming sa hugot nga pagtuo.

Ang mga amahan mao ang modumala diha sa gugma ug
pagkamatarung.

Ang mga amahan mao ang mohatag sa ilang mga banay
uban sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ug panalipod.

LEKSYON 11: ANG SAGRADO NGA MGA TAHAS SA
MGA AMAHAN UG MGA INAHAN (BAHIN 2: MGA
TAHAS SA INAHAN)
Ang mga inahan nagsalmot sa buhat sa Dios.

Ang mga inahan ang adunay unang kapangakohan alang
sa pag-amuma sa ilang mga anak.

Ang mga amahan ug mga inahan kinahanglan nga magti-
nabangay sa usag usa isip managsama nga mga kauban.

LEKSYON 12: PAGTUDLO SA MGA ANAK PINAAGI SA
PANIG-INGNAN UG MGA PANUDLO

Ang mga ginikanan ang adunay kapangakohan sa pagtud-
lo sa ilang mga anak.

Ang ginikanan makadawat og pagdasig diha sa pagtudlo
sa ilang mga anak

Ang mga ginikanan magtudlo pinaagi sa panig-ingnan ug
panudlo.

LEKSYON 13: PAGTUDLO SA MGA BARUGANAN SA
EBANGHELYO NGADTO SA MGA ANAK (BAHIN 1)
Ang mga pagtulun-an sa mga ginikanan makatabang sa
mga anak nga magpabilin nga lig-on diha sa hugot nga
pagtuo.

Ang mga ginikanan kinahanglan nga motudlo sa ilang
mga anak sa unang mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo.

Ang mga ginikanan kinahanglan nga “motudlo sa ilang
mga anak sa pag-ampo, ug sa paglakaw nga matarung sa
atubangan sa Ginoo.”

LEKSYON 14: PAGTUDLO SA MGA BARUGANAN SA
EBANGHELYO NGADTO SA MGA ANAK (BAHIN 2)
Ang mga ginikanan magpakita og gugma alang sa ilang
mga anak kon sila magtudlo kanila.

Ang mga ginikanan kinahanglang motudlo sa mga anak
sa kapuangod ug pag-alagad.

Ang mga ginikanan kinahanglan gayud nga motudlo sa
mga anak sa pagkamatinud-anon ug pagtahud sa kabta-
ngan alang sa uban.

Ang mga ginikanan kinahanglan gayud motudlo sa mga
anak mahitungod sa mga ganti sa matinuoron nga pagha-
go.

Ang mga ginikanan kinahanglan gayud motudlo sa mga
anak sa kaputli sa moralidad.

LEKSYON 15:ANG PAGGIYA SA MGA ANAK SAMTANG
SILA MOHIMO OG MGA DESISYON

Amg mga anak nagkinahanglan og giya samtang sila
mohimo ug mga desisyon.

Ang mga ginikanan makatabang sa mga anak nga moga-
mit sa ilang kabubut-on sa matarung nga paagi.

Ang mga ginikanan kinahanglan nga motugot sa mga
anak sa pagkat-on gikan sa mga sangputanan sa dili maa-
lamon nga mga desisyon.

Ang mga ginikanan kinahanglan nga mopakita og walay
paghunong nga gugma alang sa mga anak kinsa nahisalaag.

LEKSYON 16: ANG PAG-AMPO SA BANAY, PAGTUON
SA KASULATAN SA BANAY, UG GABII SA BANAY

Pag-ampo sa banay ug pagtuon sa kasulatan ug gabii sa
banay kinahanglan gayud nga maoy labing taas nga gim-
buhaton alang sa matag banay nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw.

Ang mga banay makadawat og dako nga mga panalangin
kon sila magdungan sa pag-ampo.

Ang pagtuon sa kasulatan sa banay makatabang sa mga
banay nga maduol ngadto sa Dios.

Ang gabii sa banay motabang sa mga banay sa paglig-on
sa ilang mga kaugalingon batok sa kalibutanon nga mga
impluwensya.
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madanihon nga mga kasinatian sa kiabuhi: romansa,
gugma, kaminyoon, ug pagkaginikanan.12 Ang mga
espiritu sa kasubo sa kasingkasing ug pagkasad-an 13

nagsunod kaniya sa palibot. Paghinulsol lamang ang
makaayo sa iyang gipasakitan

Ang Laraw sa Dios Nagkinahanglan og
Kaminyoon ug Banay

Ang laraw sa kalipay nagkinahanglan sa matarung
nga panaghiusa sa lalaki ug babaye, bana ug asawa.14

Ang mga doktrina nagtudlo kanato kon unsaon sa
pagtubag ngadto sa mapugsanong mga pagbati nga
sa kasagaran momando kon sa unsa nga paagi kita
molihok.

Usa ka lawas nga gisunod sa panagway sa Dios
nga gilalang alang kang Adan, 15 ug siya gipaila-ila
ngadto sa Tanaman16 Sa sinugdanan, si Adan nag-
inusara. Siya naghupot sa pagkapari,17 apan, nag-
inusara, siya dili makatuman sa mga katuyoan sa
iyang pagkalalang.18

Walay laing tawo nga makatabang ni Adan sa
pagtuman sa iyang pagkalalang. Bisan sa pag-inusa-
ra ni uban sa laing mga lalaki nga makalambo si
Adan. Ni kang Eba uban sa laing mga babaye. Kini
mao kaniadto. Kini mao usab karon.

Si Eva, usa ka katabang, gilalang. Ang kaminyoon
gipasiugdahan,19 kay si Adan gisugo sa pag-unong
ngadto sa iyang asawa (dili lamang sa usa ka babaye)
ug “sa walay lain.”20
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ALANG KARON UG SA TIBOK KAHANGTURAN

Elder Boyd K. Packer
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Ang Mahinungdanon nga Laraw sa Kalipay

Minahal nga mga kaigsoonan, ang mga kasulatan
ug ang mga pagtulun-an sa mga apostoles ug mga
propeta nagsulti kanato sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta isip anak nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye, espiritu nga mga anak sa Dios.1 Ang
tawo diha kaniadto, ug wala magsugod sa mortal
nga kinabuhi.2

Didto sa mahinungdanon nga konseho sa langit,3
ang laraw sa Dios gipakita:4 ang laraw sa kaluwasan,5
ang laraw sa katubsanan,6 ang mahinungdanon 
nga laraw sa kalipay.7 Ang laraw naghatag alang sa
usa ka pagsulay; ang tanan kinahanglan gayud
mopili tali sa maayo ug dautan.8 Ang Iyang laraw
naghatag og usa ka Manunubos, usa ka pag-ula, sa
Pagkabanhaw, ug, kon kita mosunod, ang atong 
pagbalik sa atubangan sa Dios.

Ang kaaway mibatok ug misagop og laraw sa
iyang kaugalingon.9 Kadtong kinsa misunod kaniya
gihikawan sa katungod sa usa ka mortal nga lawas.10

Ang atong pagkaania dinhi nagpamatuod nga kita
midawat sa laraw sa atong Amahan.11

Ang bugtong katuyoan ni Lucifer mao ang pagsu-
pak sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay, sa pag-
hugawhugaw sa labing putli, labing matahum ug

1

• Tun-i pag-usab “Ang Banay: Usa ka Pamahayag
ngadto sa Kalibutan” (iv). Paghunahuna og mga
paagi nga ikaw labaw nga makasunod pag-ayo
niining mapanagnaon nga tambag.

• Pagbaton og karatula sa “Ang Banay: Usa ka
Pamahayag ngadto sa Kalibutan” (35602 o 35538)
gikan sa sentro sa tig-apudapud sa Simbahan.
Ipahimutang kini nga makita diha sa inyong
panimalay

“ANG BANAY MAO ANG LABING
MAHINUNGDANON NGADTO SA
LARAW SA TIGLALANG”

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o ang duha niin-
ing mga sugyot.

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i angt mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong kapikas.



Usa ka pagpili, kini tingali masulti, nga gihatag
ngadto kang Eva.21 Siya kinahanglan nga daygon sa
iyang desisyon. Dayon si “Adan napukan aron ang
tawo mahimo.”22

Si Elder Orson F. Whitney mihulagway sa pagka-
pukan ingon nga adunay “usa ka duha ka pilo nga
direksyon—paingon sa ubos, gani paingon sa una-
han. Kini midala sa tawo ngadto sa kalibutan ug
mibutang sa iyang mga tiil diha sa kalamboan nga
dalan.”23

Ang Dios mipanalangin kang Adan ug Eva “ug
miingon ngadto kanila: Sumanay ug dumaghan
kamo.”24 Ug busa ang banay natukod,

Ang Dios Mihatag og Bili sa mga Lalaki ug mga
Babaye sa Managsama nga Paagi

Walay makita diha sa mga pagpadayag diin nag-
sugyot nga ang pagkalalaki kaysa mahimo nga usa
ka babaye ang gipili diha sa panan-aw sa Dios, o
nga Siya mibutang og taas pa nga bili sa anak nga
mga lalaki kay sa anak nga mga babaye.

Ang tanang mga hiyas nga gilista sa mga kasula-
tan—gugma, hingpit nga kalipay, kalinaw, hugot nga
pagtuo, pagkadiosnon, gugma nga putli—gipakigba-
hin pinaagi sa duha lalaki ug babaye,25 ug sa labing
taas nga ordinansa diha sa pagkamortal gihatag
lamang diha sa naghiusa nga lalaki ug babaye.26

Human sa pagkapukan, ang kinaiyanhon nga
balaod adunay layo kaayo og maabot nga pagmando
ibabaw sa mortal nga pagkatawo. Adunay mga gita-
wag ni Presidente J. Reuben Clark Jr. “mga siaw” sa
kinaiyanhon,27 nga maoy hinungdan sa nagkalainla-
in nga mga dili normal, mga kakulangan, ug mga
kalaksot. Bisan pa unsa sila ka ingon og dili angay
ngadto sa paagi sa pangatarungan sa tawo, sila sa
laing paagi nahiangay sa mga katuyoan sa Ginoo
diha sa pagsulay sa mga katawhan. 

Ang pagsunod sa matag takus nga kinaiya, ang
pagtubag ngadto sa tanang matarung nga pag-awhag
sa, ang pagkahingpit sa matag nahimaya nga relas-
yon sa tawo nahatag ug gitugot diha sa mga doktri-
na sa ebanghelyo ni Jesukristo ug gipanalipdan sa
mga sugo nga gipadayag ngadto sa Iyang Simbahan.

Ang mga Tahas sa mga Lalaki ug mga Babaye

Gawas kang Adan ug Eva pinaagi sa kinaiyahan
lahi gikan sa usag usa, sila dili makasanay ug maka-
puno sa yuta.28 Ang mga panaglahi sa ighihingpit
mao gayud ang yawe sa laraw sa kalipay.

Ang pipila ka mga tahas labing angay ngadto sa
lalaki nga kinaiya ug ang uban ngadto sa babaye nga
kinaiya. Ang mga kasulatan ug ang mga sumbanan

sa kinaiya nagbutang sa tawo isip tigpanalipod, ang
tigsangkap.29

Kadtong mga kapangakohan sa pagkapari diin
adunay kalabutan sa administrasyon sa Simbahan
gikinahanglan nga buluhaton gawas sa pinuy-anan.
Pinaagi sa balaan nga sugo, sila gisalig ngadto sa
mga tawo. Ingon kini niana sukad sa sinugdanan,
kay ang Ginoo mipadayag nga “ang kapunongan
niining pagkapari gimatuod nga gihatag gikan sa
amahan ngadto sa anak nga lalaki. . . . Kini nga
kapunongan gitukod sa mga panahon ni Adan.”30

Ang tawo kinsa naghupot sa pagkapari wala
makaangkon og bintaha ibabaw sa usa ka babaye
nga makaangkon og kahimayaan. Ang babaye, pina-
agi sa iyang kinaiya gayud, mao usab ang kauban
nga tiglalang uban sa Dios ug ang unang tig-amuma
sa mga anak. Mga hiyas ug mga kinaiya diin ang
kahingpitan ug kahimayaan nag-agad moabut sa
kasagaran ngadto sa usa ka babaye ug gihashasan
pinaagi sa kaminyoon ug pagkainahan.

Ang pagkapari gitugyan lamang diha sa takus nga
mga lalaki aron mahiangay sa laraw sa kalipay sa
atong Amahan. Uban sa balaod sa kinaiyahan ug sa
gipadayag nga pulong sa Dios nga naglihok diha sa
panag-uyon, kini yano nga nahimo sa labing maayo
nga paagi.

Ang pagkapari adunay uban niini nga dako kaayo
nga kapangakohan. “Walay gahum o impluwensya
ang makahimo o angay gayud nga magpadayon
pinaagi sa hiyas sa pagkapari, gawas lamang sa pag-
dani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kaaghup,
ug pinaagi sa tiunay nga paghigugma; pagkamabina-
tion, ug putli nga kahibalo.”31

Ang tawo kon “mogamit sa gahum o kamandoan
o pagpugos. . .sa bisan unsa nga matang sa dili pag-
kamatarung,”32 siya nakalapas sa panumpa ug pakig-
saad nga nahisakop sa pagkapari.”33 Dayon “ang
langit sa ilang mga kaugalingon mobiya; ang
Espiritu sa Ginoo maguol.”34 Gawas kon siya maghi-
nulsol, siya mawad-an sa iyang mga panalangin. 

Samtang ang nagkalahi nga mga tahas sa lalaki ug
babaye gipahimutang diha sa gihimaya nga celestial
nga mga pamahayag, kini labing maayo nga gipa-
sundayag diha sa labing praktikal, ordinaryo, mga
kasinatian diha sa kinabuhi sa banay.

Sa bag-o pa lang ako nakadungog sa usa ka
namulong diha sa tigum sa sakramento nga nagrek-
lamo nga siya dili makasabut ngano nga ang iyang
mga apo kanunay magsulti sa pag-adto sa balay sa
ilang apohan nga babaye, dili gayud sa balay sa apo-
han nga lalaki. Akong gisulbad kanang dako nga
misteryo alang kaniya: Ang mga apohan nga lalaki
dili mohimo og mga bingka!

4



Ang Kinaiyanhon ug Espirituhanon nga mga
Balaod Mahangturon

Ang kinaiyanhon ug espirituhanon nga mga bala-
od nga nagmando sa kinabuhi natukod gikan sa
wala pa ang katukuran sa kalibutan.35 Kini mahang-
turon, ingon man usab sa mga sangputanan alang sa
pagsunod o dili pagsunod niini. Kini wala gibase sa
sosyal o politikanhon nga mga panghunahuna. Kini
dili mausab. Walay pagpugos, walay pagsupak, walay
pamalaod nga makausab niini.

Pipila ka mga tuig ang milabay ako nagdumala sa
mga siminaryo sa Indiyan. Sa diha nga ako miduaw
sa usa ka eskwelahan sa Albuquerque, ang prinsipal
misulti kanako sa usa ka hitabo nga nahinabo sa usa
ka klase sa unang ang-ang.

Sa panahon sa leksyon usa ka gamay nga iring
naglakawlakaw sulod sa lawak ug mibalda sa mga
bata. Kini gidala didto sa atubangan sa lawak aron
makit-an sa tanan.

Usa ka bata nangutana, “Laki ba nga iring kana 
o baye nga iring?”

Ang magtutudlo nga wala makaandam alang sa
panaghisgutan, miingon, “Bisan unsa pa, kini usa
lamang ka gamay nga iring.

Apan ang mga bata namugos, ug usa ka gamay
nga batang lalaki miingon, “Ako nasayud kon unsa-
on nato pagkahibalo kon kini usa ka laki ba nga
gamayng iring o usa ka baye ba nga gamayng iring.”

Ang magtutudlo, nga wala nay mahimo, miingon,
“Sige, sultihi kami kon unsaon nato sa pagkahibalo
kon kini usa ba ka laki nga gamay nga iring o usa ba
ka baye nga gamay nga iring.

Ang batang lalaki mitubag, “Kita makabotar alang
niini!”

Ang ubang mga butang dili mahimong usbon.
Ang doktrina dili mahimong usbon.

“Mga baruganan nga gipadayag na,” si Presidente
Wilford Woodruff miingon, “kay ang kaluwasan ug
kahimayaan sa mga anak sa mga tawo. . .mao ang
mga baruganan nga dili ninyo mapapas. Kini ang
mga baruganan nga walay magkahiusa nga mga lalaki
[o mga babaye] nga makalaglag. Kini mao ang mga
baruganan nga dili gayud mamatay. . . .Kini anaa sa
dapit nga dili maabut sa tawo aron makuptan o
aron malaglag. . . .Wala kini sa gahum sa tibuok
kalibutan nga gihiusa aron sa paglaglag niadtong
mga baruganan. . . .Walay usa ka tulbok niini nga
mga baruganan mahimo nga malaglag.”36

Sa panahon sa Ikaduhang Gubat sa kalibutan, ang
mga lalaki gitawag sa layo aron makig-away. Diha sa

kalit nga hitabo, mga asawa ug mga inahan sa tibu-
ok kalibutan napugos sa pag-apil sa pundok sa nag-
trabaho ingon nga sukad wala pa mahitabo. Ang
labing malaglagon nga epekto sa gubat mao ang
banay. Kini nagpabilin hangtud niini nga kaliwatan.

Dumaghan Kamo ug Pun-a Ninyo ang Yuta

Sa Oktubre 1942 nga kinatibuk-ang komperensya,
ang Unang Kapangulohan mihatag og usa ka men-
sahe ngadto sa “mga Santos sa matag yuta ug
dapit,” diin sila miingon, “Pinaagi sa hiyas sa awto-
ridad nga ania kanamo isip Unang Kapangulohan 
sa Simbahan, kami mopahimangno sa atong mga
katawhan.”

Ug sila miingon: Uban sa Iyang unang mga sugo
ngadto ni Adan ug Eva, ang Ginoo miingon:
`Dumaghan kamo ug pun-a ninyo ang yuta.’ Siya
miusab niana nga sugo sa atong panahon. Siya
mipadayag na usab dinhi niini, ang katapusan nga
kapaigon, sa baruganan sa walay katapusan sa
kaminyoon nga pakig-saad. . . .

Ang Ginoo misulti kanato nga katungdanan kini
sa matag bana ug asawa sa pagsunod sa sugo nga
gihatag ngadto ni Adan sa pagsanay ug pagpuno sa
yuta, aron nga ang mga panon sa pinili nga mga
espiritu nga naghulat alang sa ilang mga tabernakulo
sa unod mahimong moanhi dinhi ug magpadayon
sa unahan ubos sa mahinungdanon nga laraw sa
Dios aron mahimong hingpit nga mga kalag, kay
kon wala kining unod nga mga tabernakulo sila dili
makalambo sa gilaraw sa Dios nga ilang kapalaran.
Sa ingon, ang matag bana ug asawa kinahanglan nga
mahimo nga usa ka amahan ug inahan sa Israel
ngadto sa mga anak nga natawo ubos sa balaan,
mahangturon nga pakigsaad.

“Pinaagi sa pagdala niining pinili nga mga espiritu
sa yuta, matag amahan ug matag inahan mipasalig
ngadto sa adunay tabernakulo nga espiritu ug ngadto
sa Ginoo sa Iyang kaugalingon pinaagi sa pagpahi-
mulos sa kahigayunan nga Iyang gihatag, usa ka obli-
gasyon sa labing sagrado nga matang, tungod kay
ang kapalaran niana nga espiritu didto sa mga
kahangturan nga moabut, ang mga panalangin o
mga silot nga maghulat niini sa kinabuhi human
dinhi, nag-agad, sa mahinungdanon nga bahin, sa
pag-amuma, sa mga pagtulun-an, sa pagbansay nga
ihatag sa mga ginikanan ngadto niana nga espiritu.

“Walay ginikanan nga maka-ikyas niana nga obli-
gasyon ug niana nga katungdanan, ug sa husto nga
pagpatuman niini, ang Ginoo mihatag kanato sa
mahigpit nga kapangakohan. Walay labaw pa kataas
nga katungdanan kay niini nga gidawat sa mga
mortal.”
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“Ang Banay mao ang Labing Mahinungdanon ngadto sa Laraw sa Tiglalang”



Ang Pagkainahan Usa ka Balaan nga Tawag

Namulong ngadto sa mga inahan, ang Unang
Kapangulohan miingon: “Ang pagkainahan nahi-
mong usa ka balaan nga tawag, usa ka sagrado nga
pahinungod alang sa pagtuman sa mga laraw sa
Ginoo, usa ka pagpahinungod sa debosyon ngadto
sa pagpasanay ug pagpadako, ang pag-amuma sa
lawas, hunahuna, ug espiritu, niadtong kinsa nagsu-
nod sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta ug sila
nga mianhi dinhi sa yuta alang sa ilang ikaduhang
pagpuyo sumala sa ilang pagpuyo dinhi sa yuta
`aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan nga
mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang
Dios ngadto kanila.’ (Abraham 3:25). Aron sa pagda-
la kanila nga motuman sa ilang ikaduha nga kinabu-
hi sumala sa pagpuyo dinhi sa yuta mao ang buhat
sa pagkainahan, ug `sila kinsa nagpuyo sumala sa
ilang kinabuhi dinhi sa yuta adunay himaya nga
idugang diha sa ilang mga ulo hangtud sa kahangtu-
ran.’ (op.cit.) [Abraham 3:26]

“Kining balaan nga pangalagad sa pagkainahan
mahimo lamang pinaagi sa mga inahan. Kini dili
mahimo nga ihatag ngadto sa lain. Ang mga nars
dili makahimo niini; pangpubliko nga mga tigba-
ton og mga bata dili makabuhat niini; gisuholan
nga katabang dili makahimo niini—inahan
lamang, nga gitabangan kutob sa mahimo pinaagi
sa mahigugmaon nga mga kamot sa amahan, igso-
on nga mga lalaki, ug igsoon nga mga babaye, ang
makahatag sa hingpit nga gikinahanglang tabang
sa mabinantayon nga pag-amuma.”

Ang Unang Kapangulohan mitambag nga “ang
inahan nga mitugyan sa iyang anak ngadto sa pag-
amuma sa uban, aron siya makabuhat sa dili inaha-
non nga trabaho, bisan alang sa bulawan, alang sa
pagkainila, o alang sa sibiko nga pangalagad, kina-
hanglan nga mahinumdom nga `ang usa ka anak
nga gibiyaan sa iyang kaugalingon magdala sa iyang
inahan ngadto sa kaulawan.’ (Mga Proverbio 29:15)
Sa atong panahon ang Ginoo miingon nga gawas
kon ang mga ginikanan motudlo sa ilang mga anak
sa mga doktrina sa Simbahan ang sala anaa diha sa
mga ulo sa mga ginikanan.’ (D&P 68:25)

“Ang pagkainahan duol sa pagkabalaan. Kini ang
labing taas, ang labing balaang pangalagad nga
dawaton sa mga katawhan. Kini nagbutang kaniya
kinsa mipasidungog sa iyang balaan nga tawag ug
pangalagad sunod sa mga angel.”37

Kana nga mensahe ug pahimangno gikan sa
Unang Kaangulohan labaw pa nga gikinahanglan,
dili kubos, karon kay sa diha nga kini gihatag. Ug
walay tingog gikan sa bisan unsa nga kapunongan
sa Simbahan sa bisan unsa nga ang-ang nga tugbang
niana sa Unang Kapangulohan.38

Bisan kinsa nga mga kalag kinsa pinaagi sa kinai-
yahan o pagkabutang wala mahatagi og mga panala-
ngin sa kaminyoon ug pagkaginikanan, o kinsa sa
pagkawalay alamag kinahanglan gayud nga magli-
hok nga mag-inusara aron sa pagpadako sa mga
anak ug magtrabaho aron sa pagtabang kanila, dili
hikawan didto sa mga kahangturan sa bisan unsa
nga panalangin—kon sila nagsunod sa mga sugo.39

Ingon sa gisaad ni Presidente Lorenzo Snow, “Kana
siguro ug positibo.”40

Ang Sambingay sa Bahandi ug mga Yawe

Ako motapos uban sa usa ka sambingay.

Sa makausa usa ka tawo nakadawat ingon nga
iyang kabilin duha ka mga yawe. Ang unang yawe,
siya gisultihan, makaabli og usa ka kaha de yero
nga kinahanglan gayud iyang panalipdan bisan
unsa pay mahitabo. Ang ikaduhang yawe mao ang
ngadto sa kaha nga may sulod nga labing mahal
nga bahandi. Siya makaabli niini nga kaha ug
gawasnon nga makagamit sa bililhon nga mga
butang nga gitipigan didto. Siya gipahimangnoan
nga daghan ang magtinguha sa paglungkab kaniya
sa iyang kabilin. Siya gisaaran nga kon siya moga-
mit sa bahandi sa angay nga paagi, kini pagapun-
an ug dili gayud mokunhod, dili diha sa tanan nga
kahangturan. Siya pagasulayan. Kon siya mogamit
niini alang sa kaayhohan sa uban, ang iyang kauga-
lingong mga panalangin ug hingpit nga kalipay
madugangan.

Ang tawo miadto nga nag-inusara sa kaha de
yero. Ang iyang unang yawe miabli sa pultahan.
Siya misulay sa pag-abli sa bahandi sa laing yawe,
apan siya dili makahimo, kay diha adunay duha ka
mga kandado diha sa kaha. Ang iyang yawe lamang
dili makaabli niini. Bisan giunsa niya pagsulay, siya
dili makaabli niini. Siya nalibog. Siya nahatagan sa
mga yawe. Siya nasayud nga ang bahandi iya gayud
sa tinuod. Siya mituman sa mga panudlo, apan dili
siya makaabli sa kaha.

Sa maong panahon adunay miabut nga usa ka
babaye ngadto sa kaha de yero. Siya usab nagkupot
og yawe. Kini mailhan kaayo nga lahi gikan sa
yawe nga iyang gikuptan. Ang iyang yawe mihaum
sa lain nga kandado. Kini nakapaubos kaniya nga
nakahibalo nga siya dili makabaton sa iyang katu-
ngod sa kabilin nga wala siya.

Sila mihimo og usa ka pagkigsaad nga silang duha
ang moabli sa bahandi ug, ingon sa gitudlo, iyang
bantayan ang kaha de yero ug panalipdan kini; siya
mobantay sa bahandi. Siya wala mabalaka nga, isip
tigbantay sa kaha de yero, siya naggunit og duha ka
mga yawe, kay ang iyang hingpit nga katuyoan mao
ang pagtan-aw nga siya luwas samtang siya magban-
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MUBO NGA MGA SULAT

tay niana nga labing bililhon kanilang duha. Silang
duha ilang giablihan ang kaha ug miambit sa ilang
kabilin. Sila nagmaya, kay, ingon sa gisaad, kini
midaghan sa iyang kaugalingon.

Uban sa dakong hingpit nga kalipay ilang nakap-
lagan nga ilang mabalhin ang bahandi ngadto sa
ilang mga anak; ang matag usa makadawat sa hing-
pit nga gidaghanon, wala makulangi ngadto sa kata-
pusang kaliwat.

Tingali pipila sa ilang kaliwatan dili makakita 
og kauban kinsa naghupot sa laing yawe, o usa sa
takus ug andam sa paghupot sa mga pagkigsaad
kalabut ngadto sa bahandi. Bisan pa niana, kon
sila mohupot sa mga sugo, sila dili pagahikawan
bisan sa labing gamay nga panalangin.

Tungod kay ang pipila mitintal kanila sa paggamit
sa dili maayo sa ilang bahandi, sila mabinantayon sa
pagtudlo sa ilang mga anak mahitungod sa mga
yawe ug mga pakigsaad.

Dihay miabut, sa gitakda nga panahon, taliwala sa
ilang kaliwatan ang pipila kinsa nalingla o nasina o
nahimong hakog tungod kay usa gihatagan og duha

ka mga yawe ug ang lain usa lamang. “Ngano,”nga
ang usa nga hakog nangatarungan, “dili ba mahimo
nga ang bahandi maako lamang aron gamiton ingon
sa akong tinguha?”

Ang pipila misulay sa pag-usab og porma sa yawe
nga gihatag kanila sila aron sa mahimong sama sa
laing yawe. Tingali, sila naghunahuna, kini mohaum
dayon sa duha ka mga kandado. Ug busa mao nga
ang kaha gitak-upan ngadto kanila. Ang ilang mga
yawe nga ilang giusab og porma dili magamit, ug
ang ilang kabilin nawala.

Kadtong kinsa nakadawat sa bahandi uban sa
pasalamat ug mituman sa mga balaod kalabut niini
nakahibalo sa hingpit nga kalipay nga walay mga
kinutuban sa tibuok panahon ug sa tanang mga
kahangturan.

Ako mosaksi sa laraw sa kalipay sa atong Amahan,
ug mohatag og pagpamatuod pinaagi sa Iyang ngalan
kinsa mihimo sa Pag-ula, nga kini unta mahimo.

Gikan sa pakigpulong ni Elder Packer sa Octobre 1993 nga kinati-
buk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa Conference
Report, Oct. 1993, 27–31; o Ensign Nov. 1993, 21–24).
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• Basaha ang mosunod nga mga tudling sa kasula-
tan mahitungod sa panaghiusa: 1 Mga Taga-
Corinto 1:9–10; Mga Taga-Filipos 1:27; Mosiah
18:21; Doktrina ug mga Pakigsaad 38:27.
Hunahunaa kon sa unsa nga paagi nga kining
mga tudling mahimo nga magamit ngadto sa
relasyon tali sa bana ug asawa.

• Hisguti uban sa imong kapikas sa inyong duha
nga mga panginahanglan diha sa inyong pana-
hon, lakip ang sosyal, panarbaho, katilingbanon,
ug sa Simbahan nga mga buluhaton. Hatagi og
panahon ang pagsabut sa matag usa nga mga
panginahanglan, ug siguroha nga ang inyong lain
nga mga buluhaton dili makababag uban sa in-
yong pagkamaunungon sa usag usa.

PAGPALAMBO SA PANAGHIUSA
DIHA SA KAMINYOON

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingong mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o ang duha niining
mga sugyot.

NGA UNTA KITA MAHIMONG USA

Elder Henry B. Eyring
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Ug Kon Kamo Dili Magkahiusa Kamo Dili Ako

Ang Manluluwas sa Kalibutan, si Jesukristo, mii-
ngon ngadto niadtong kinsa mahimo nga kabahin sa
Iyang Simbahan: “Paghiusa; ug kon kamo dili magka-
hiusa kamo dili ako”(D&P 38:27). Ug diha sa pagla-
lang sa lalaki ug babaye, ang panaghiusa alang kanila
diha sa kaminyoon wala gihatag isip paglaum; kini
usa ka sugo! “Tungod niini, ang lalaki magabiya sa
iyang amahan ug sa iyang inahan ug moipon siya sa
iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod”
(Genesis 2:24). Ang atong Langitnong Amahan buot
sa atong mga kasingkasing mabugkos diha sa pagka-
hiusa. Kana nga panaghiusa sa gugma dili sa yano usa
ka sulundon. Kini usa ka kinahanglanon.

Ang gikinahanglan nga kita maghiusa dili alang
lamang niini nga kinabuhi. Kini alang sa pagka
walay katapusan. Ang unang kaminyoon gipahiga-
yon sa Dios didto sa tanaman sa dihang si Adan ug
si Eva mga immortal. Iyang gibutang diha sa mga
lalaki ug mga babaye gikan sa sinugdanan ang tingu-
ha nga hiusahon isip bana ug asawa sa kahangturan
sa pagpuyo diha sa mga banay sa usa ka hingpit,
matarung nga panaghiusa. Iyang gibutang diha sa
Iyang mga anak ang tinguha sa pagpuyo sa kalinaw
uban sa tanan niadtong naglibut kanila.

Apan uban sa Pagkapukan nahimong tataw nga
ang pagpuyo diha sa panaghiusa dili masayon. Usa

ka trahedya sayo nga miabut. Si Cain mipatay ni
Abel, ang iyang igsoon. Ang mga anak ni Adan ug
Eva nahimong ubos sa mga pagtintal ni Satanas.
Uban sa kahanas, kayugot, ug kamaliputon, si
Satanas mipadayon sa iyang tumong. Kini sukwahi
sa katuyoan sa atong Langitnong Amahan ug sa
Manluluwas. Sila buot nga mohatag kanato og hing-
pit nga panaghiusa ug mahangturon nga kalipay. Si
Satanas ang ilang kaaway ug ato, nasayud sa laraw sa
kaluwasan gikan sa wala pa ang Paglalang. Siya nasa-
yud nga diha lamang sa mahangturon nga kinabuhi
nga kadtong sagrado, malipayon nga mga panag-
uban sa mga banay makalahutay. Si Satanas buot
mobulag kanato gikan sa mga hinigugma ug mohi-
mo kanato nga alaot. Ug siya mao ang mitanom sa
mga binhi sa panagbingkil diha sa mga kasingkasing
sa tawo diha sa paglaum nga kita unta magkabahin
ug magkabulag.

Kitang tanan mibati og usa ka butang sa panaghiu-
sa ug panagbulag. Usahay diha sa mga banay ug
tingali sa uban nga mga pagkabutang atong naani-
naw ang kinabuhi sa diha nga usa ka tawo mipahi-
mutang sa iyang mga kaikag sa uban ibabaw sa iyang
kaugalingon, sa gugma ug uban sa sakripisyo. Ug
kitang tanan nakahibalo og usa ka butang sa kasub-
anan ug kamingaw sa pagkahimulag ug pag-inusara.
Kita dili kinahanglan nga sultihan kon unsa ang
atong kinahanglan nga pilion. Kita nasayud. Apan
kita nagkinahanglan og paglaum nga kita makasinati
sa panaghiusa niining kinabuhi ug makasarang sa
pag-angkon niini sa kahangturan sa kalibutan nga
moabut. Ug kita kinahanglan nga masayud kon sa

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong asawa.



unsa nga paagi kanang mahinungdanon nga panala-
ngin moabut aron kita masayud kon unsa ang atong
kinahanglan gayud nga buhaton.

Ang Manluluwas Mihimo sa Panaghiusa 
nga Posible

Ang Manluluwas sa kalibutan naghisgot nianang
panaghiusa ug sa unsa nga paagi kita mousab sa
atong mga kinaiya aron mahimo kini nga posible.
Siya tin-aw nga mitudlo niini diha sa pag-ampo nga
Iyang gihatag sa Iyang katapusan nga tigum uban sa
Iyang mga Apostoles-sa wala pa ang Iyang kamata-
yon. Kanang langitnong maanindot nga pag-ampo
gitala diha sa basahon ni Juan. Siya hapit na moatu-
bang sa makalilisang nga sakripisyo alang kanatong
tanan aron paghimo sa mahangturong kinabuhi nga
posible. Siya hapit na mobiya sa mga Apostoles
kinsa Iyang gi-orden, kinsa Iyang gihigugma, ug
uban sa kinsa Iyang ibilin ang mga yawe aron sa
pagpangulo sa Iyang Simbahan. Ug busa Siya nag-
ampo ngadto sa Iyang Amahan, ang hingpit nga
Anak ngadto sa hingpit nga Ginikanan. Atong maki-
ta diha sa Iyang mga pulong sa paagi nga ang mga
banay mahiusa, ingon man usab sa tanang mga
anak sa atong Langitnong Amahan kinsa misunod sa
Manluluwas ug Iyang mga sulugoon:

“Maingon nga gipadla mo ako sa kalibutan, mai-
ngon man usab nga gipadala ko sila sa kalibutan.

“Ug tungod kanila nagbalaan ako sa akong kauga-
lingon aron sila usab tinuod nga mabalaan.

“Ug nangamuyo ako dili lamang kanila ra, kon-
dili alang usab sa mga mosalig kanako pinagi sa
ilang pulong.

“Aron silang tanan ma-usa; maingon nga ikaw,
Amahan, ania kanako ug ako anaa kanimo, aron sila
usab maania kanako aron ang kalibutan motoo nga
ikaw mao ang nagpadala kanako” (Juan 17:18–21).

Nianang pipila ka mga pulong Siya mitataw kon sa
unsa nga paagi nga ang ebanghelyo ni Jesukristo
makapahiusa sa mga kasingkasing. Kadtong kinsa
motuo sa kamatuoran nga Iyang gitudlo makadawat
sa mga ordinansa ug sa mga pakigsaad nga gihatag sa
Iyang gitugotan nga mga sulugoon. Dayon, pinaagi
pagkamasulundon ngadto sa mga ordinansa ug mga
pakigsaad, ang ilang mga kinaiya mausab. Ang Pag-ula
sa Manluluwas niana nga paagi nakahimo niini nga
posible nga kita mabalaan. Dayon kita makapuyo diha
sa panaghiusa, ingon nga kita kinahanglan gayud nga
adunay kalinaw niini nga kinabuhi ug mupoyo uban
sa Amahan ug Iyang Anak sa kahangturan.

Ang pangalagad sa mga apostoles ug mga propeta
niadtong panahon, maingon man usab karon, mao
ang pagdala sa mga anak ni Adan ug Eva ngadto sa
paghiusa sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo. Ang
katapusan nga katuyoan kon unsa ang ilang gihuna-

huna, ug unsa ang ilang gitudlo, mao ang pagpahiu-
sa sa mga banay: mga bana, mga asawa, mga anak,
mga apo, mga kaliwatan, ug sa katapusan ang tanan
nga banay ni Adan ug Eva kinsa mopili niini.

Ang Espiritu Mogiya sa Panaghiusa ngadto 
sa Uban

Kamo nahinumdom sa Manluluwas nga miampo,
“Ug tungod kanila”—naghisgot bahin sa mga
Apostoles—“Nagbalaan ako sa akong kaugalingon
aron usab sila tinuod nga mabalaan” (Juan 17:19).
Ang Espiritu Santo mao ang tigbalaan. Kita maka-
angkon niini isip atong kauban tungod kay ang
Ginoo mipahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari
pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Ang mga yawe
niana nga pagkapari ania na sa yuta karon. Pinaagi
niining gahum kita makahimo og mga pakigsaad
diin makatugot kanato nga makaangkon kanunay
sa Espiritu Santo.

Diin ang mga katawhan aduna niana nga Espiritu
uban kanila, kita mahimo nga magpaabut og kaa-
ngayan. Ang Espiritu mibutang sa pagpamatuod sa
kamatuoran sa atong mga kasingkasing, diin naghi-
usa niadtong kinsa nakigbahin niana nga pagpama-
tuod. Ang Espiritu sa Dios dili gayud mopasiugda sa
panagbingkil (tan-awa sa 3 Nephi 11:29). Kini dili
gayud mopasiugda sa mga pagbati sa kalainan tali sa
mga katawhan nga mosangpot ngadto sa panagba-
ngi (tan-wa sa Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th

ed. [1939], 131). Kini mosangpot ngadto sa personal
nga kalinaw ug pagbati sa panaghiusa sa uban. Kini
makahiusa sa mga tawo. Usa ka naghiusa nga
banay, usa ka naghiusa nga Simbahan, ug ang usa
ka kalibutan nga anaa sa kalinaw nag-agad diha sa
naghiusa nga mga kalag.

Pagtuman sa mga Saad nga Gihimo diha 
sa Pag-ampo sa Sakramento

Bisan ang usa ka gamay nga bata makasabut kon
unsa ang buhaton aron makabaton sa panag-uban sa
Espiritu Santo. Ang pag-ampo sa sakramento nagsul-
ti kanato. Madungog nato kini sa matag semana
samtang motambong kita sa atong mga tigum sa
sakramento. Nianang sagrado nga mga higayon kita
mibag-o sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa bun-
yag. Ug ang Ginoo mipahinumdom kanato sa saad
nga atong nadawat samtang kita gikumpirmahan
isip mga sakop sa Simbahan—ang saad nga kita unta
makadawat sa Espiritu Santo. Ania ang mga pulong
sa pag-ampo sa sakramento: “Sila andam sa pagdala
nganha kanila sa ngalan sa imong anak, ug sa kanu-
nay mohinumdom kaniya ug maghupot sa iyang
mga sugo diin siya mihatag kanila, nga sila unta sa
kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban kanila.”
(D&P 20:77).
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Kita makaangkon sa Iyang Espiritu pinaagi sa
pagtuman niana nga pakigsaad. Una, kita misaad sa
pagdala sa Iyang ngalan ngari kanato. Kana nagpa-
sabut nga kita kinahanglan gayud nga motan-aw sa
atong mga kaugalingon nga isip Iya. Kita mobutang
Kaniya nga una diha sa atong mga kinabuhi. Kita
motinguha kon unsa ang Iyang gitinguha kaysa
unsa ang atong tinguhaon o unsa ang gitudlo sa
kalibutan nga atong tinguhaon. Samtang kita naghi-
gugma og una sa mga butang sa kalibutan, walay
kalinaw diha kanato. Paghupot og usa ka sumbanan
alang sa usa ka banay o usa ka nasud sa kahupayan
pinaagi sa materyal nga mga kaayohan makapaba-
hin kanila, sa katapusan, kanila (tan-awa sa Harold
B. Lee, Stand Ye in Holy Places [1974], 97). Ang sum-
banan sa pagbuhat alang sa matag usa kon unsa ang
buot sa Ginoo nga atong buhaton, diin nagsunod sa
naandan nga paagi gikan sa pag-angkon sa Iyang
ngalan diha kanato, makadala kanato ngadto sa usa
ka espirituhanon nga ang-ang nga mao ang kabahin
sa langit dinhi sa yuta.

Ikaduha, kita kanunay nga mosaad sa paghinum-
dom Kaniya. Kita mobuhat niana sa matag higayon
nga kita mag-ampo diha sa Iyang ngalan. Ilabi na
kon kita mangayo sa Iyang pasaylo, ingon nga kina-
hanglan gayud nga atong buhaton sa kasagaran, kita
mahinumdom Kaniya. Niana nga higayon kita
mahinumdom sa Iyang sakripisyo nga makahimo sa
paghinulsol ug pagpasaylo nga posible. Kon kita
mangamuyo, kita mahinumdom kaniya isip atong
Manlalaban uban sa Amahan. Kon ang mga pagbati
sa pagpasaylo ug kalinaw moabut, kita mahinum-
dom sa Iyang pailub ug sa Iyang walay katapusan
nga gugma. Kana nga paghinumdom mopuno sa
atong mga kasingkasing uban sa gugma.

Kita usab nagtuman sa atong saad sa paghinum-
dom Kaniya sa diha nga isip mga banay kita maghi-
usa nga mag-ampo ug sa diha nga kita mobasa sa
mga kasulatan. Diha sa banay nga pag-ampo sa
panahon sa pamahaw, usa ka gamay nga bata ang
mahimong moampo alang sa lain aron pagpanala-
ngin niana nga mga butang nga mamaayo niana nga
adlaw sa usa ka pagsulay o sa pipila ka pagpahiga-
yon. Kon ang mga panalangin moabut, ang panala-
ngin sa gamay nga bata mopahinumdom sa gugma
sa kabuntagon ug sa ka maloyloy-on sa Manlalaban
kang kansang ngalan gipahinungod. Ang mga
kasingkasing pagabugkuson sa gugma.

Kita mohupot sa atong pakigsaad aron sa paghi-
numdom Kaniya sa matag higayon kita mopundok
sa atong mga banay aron sa pagbasa sa mga kasula-
tan. Sila nagpamatuod sa Ginoong Jesukristo, kay
kana ang mensahe ug sa kanunay sa mga propeta.
Bisan kon ang mga bata dili makahinumdom sa
mga pulong, sila mahinumdom sa tinuod nga
Tigpasiugda, kinsa mao si Jesukristo.

Sunod sa Tanang mga Sugo

Ikatulo, kita misaad samtang kita moambit sa sakra-
mento sa pagsunod sa Iyang mga sugo, ang tanan
niini. Si Presidente Reuben Clark Jr., samtang siya
nangamuyo—ingon sa iyang gibuhat sa makadaghan
nga higayon—alang sa panaghiusa diha sa pakigpu-
long sa kinatibuk-ang komperensya, mipahimangno
kanato sa pagkamapilion sa unsay atong sundon. Siya
miingon niini nga paagi: “Ang Ginoo dili mohatag
kanato og butang nga dili magamit o wala kinahang-
lana. Siya mipuno sa mga Kasulatan uban sa mga
butang nga kinahanglan nga atong nga buhaton aron
nga kita makaangkon og kaluwasan.”

Si Presidente Clark mipadayon: “Sa diha nga kita
moambit sa Sakramento kita mopakisaad sa pagsu-
nod ug mohupot sa iyang mga sugo. Dinha walay
mga pagpihig. Dinha walay mga panaglahi, walay
mga kalainan” (sa Conference Report, Abr. 1955,
10–11). Si Presidente Clark mitudlo ingon nga kita
maghinulsol sa tanang mga sala, dili lamang usa ka
sala, kita nanumpa sa pagsunod sa tanang mga sugo.
Lisud nga paminawon, kini dili makalibog. Kita sa
yano monunot sa awtoridad sa Manluluwas ug
mosaad nga magmasulundon ngadto sa bisag unsa
ang Iyang mga sugo (tan-awa sa Mosiah 3:19). Kini
ang atong pagtahan ngadto sa awtoridad ni
Jesukristo nga motugot kanato nga mabugkos isip
mga banay, isip usa ka Simbahan, ug ingon nga mga
anak sa atong Langitnong Amahan.

Ang Ginoo mitugyan niana nga awtoridad pinaagi
sa Iyang mga propeta aron magmapainubsanon sa
mga sulugoon. Kanang hugot nga pagtuo mihimo sa
atong balaan nga tawag isip usa ka magtutudlo sa
banay o usa ka pagduaw nga magtudlo ngadto sa
sugo gikan sa Ginoo. Kita molakaw alang Kaniya, sa
Iyang mando. Usa ka ordinaryo nga tawo ug usa ka
tin edyer nga junyor nga kauban moadto ngadto sa
mga pinuy-anan mag-agad nga ang mga gahum sa
langit motabang kanila sa pagsiguro nga ang mga
banay maghiusa ug nga walay kapintas sa usag usa, ni
pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan. Nga
ang hugot nga pagtuo—nga ang Ginoo nagtawag og
mga sulugoon—motabang kanato sa pagbaliwala sa
ilang mga kinutoban kon sila mobadlong kanato,
ingon nga sila mohimo. Atong makita ang ilang
maayo nga katuyoan labaw pa ka tin-aw kay sa ilang
tawhanon nga mga kinutoban. Kita dili kaayo mobati
og kasilo ug labaw pa nga mobati og pasalamat ngad-
to sa Magtutudlo kinsa mitawag kanila.

Ang Gugma nga Putli Mahinungdanon 
sa Panaghiusa

Adunay pipila ka mga sugo nga, kon lapason,
makaguba sa panaghiusa. Ang pipila adunay kalabu-
tan sa unsa ang atong gisulti ug pipila sa unsa nga
paagi kita motubag ngadto sa unsa ang gisulti sa uban.
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Kinahanglan gayud nga kita dili mosulti og dautan ni
bisag kinsa. Kinahanglan gayud nga kita motan-aw sa
kaayo sa usag usa ug mosulti og maayo sa usag usa sa
bisan unsang higayon nga kita makahimo. (David O.
McKay, sa Conference Report, Okt. 1967, 4–11).

Sa samang higayon, kinahanglan gayud nga kita
mobarug batok niadtong kinsa nagsulti og pagbiaybi-
ay sa sagrado nga mga butang, tungod kay ang piho
nga sangputanan niana nga kalapasan mao ang pag-
kasilo sa Espiritu ug makahimo og panagbingkil ug
kalibog. Si Presidente Spencer W. Kimball mipakita sa
paagi sa pagbarug nga dili makig-away samtang siya
naghigda sa gurney sa ospital ug mihangyo sa usa ka
tig-atiman kinsa sa usa ka higayon sa kapakyas, miga-
mit sa pagpasipala sa ngalan sa Ginoo: “ ‘Palihug!
Palihug! Kana akong Ginoo kansang mga ngalan
imong gipanamastamasan.’ Dihay mamingaw nga
kahilom, dayon sa usa ka pinugngan nga tingog
mihagawhaw: ‘Gikasubo ko’” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982],
198). Usa ka dinasig, mahigugmaong pagbadlong
mahimong usa ka pagdapit ngadto sa panaghiusa.
Kapakyas sa paghatag niini kon gidasig sa Espiritu
Santo mosangpot ngadto sa panagbangi.

Kon kita buot makabaton sa panaghiusa, adunay
mga sugo nga kinahanglan gayud nga atong sundon
bahin sa unsay atong bation. Kinahanglan gayud kita
mopasaylo ug dili magbaton og dautang tinguha
ngadto niadtong kinsa nakasilo kanato. Ang
Manluluwas mihatag og panig-ingnan diha sa krus:
“Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayud sa
ilang ginabuhat.” (Lucas 23:34). Kita wala masayud sa
mga kasingkasing niadtong kinsa nakasilo kanato. Ni
kita masayud sa tanang mga gigikanan sa atong kau-
galingong kasuko ug kasakit. Si Apostol Pablo nagsulti
kanato kon unsaon sa paghigugma diha sa usa ka
kalibutan sa dili hingpit nga mga katawhan, lakip na
ang atong mga kaugalingon, sa diha nga siya mii-
ngon, “Ang gugma mapailubon ug mapugnganon.
Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang
gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili maakup-aku-
pon, dili masuk-anon o maligutguton” (1 Mga Taga-
Corinto 13:4–5). Ug unya Siya mihatag sa maligdong
nga pahimangno batok sa pagtugbang sa kasaypanan
sa uban ug kalimtan ang atong kaugalingon sa
dihang siya misulat, “Kay karon, nagatan-aw kita sa
kangitngit sa usa ka salamin, apan unya sa nawong sa
nawong: karon, bahin lamang ang naila ko, apan
unya makaila ako sa tanan bisan sama. . . nga ako
usab nailhan pag-ayo” (1 Mga Taga-Corinto 13:12).

Pagpabilin nga Limpyo ug Pagbantay sa Garbo

Ang pag-ampo sa sakramento makapahinumdom
kanato matag semana kon sa unsa nga paagi ang
gasa sa panaghiusa moabut pinaagi sa pagkamasu-

lundon ngadto sa mga balaod ug mga ordinansa sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Kon kita motuman sa
atong mga pakigsaad sa pagdala sa Iyang ngalan
ngari kanato, sa paghinumdom Kaniya kanunay , 
ug maghupot sa iyang mga sugo, kita makadawat sa
panag-uban sa Iyang Espiritu. Kana makapahumok
sa atong mga kasingkasing ug mohiusa kanato.
Apan adunay duha ka mga pahimangno nga nag-
uban gayud niana nga saad.

Una, ang Espiritu Santo magpabilin lamang uban
kanato kon kita magpabilin nga limpyo ug gawasnon
gikan sa gugma sa mga butang sa kalibutan. Ang pag-
pili sa pagkadili limpyo makapapahawa sa Espiritu
Santo. Ang Espiritu mopuyo lamang uban niadtong
kinsa mopili sa Ginoo kay sa kalibutan. “Paglimpyo
kamo” (3 Nephi 20:41; D&P 38:42) ug higugmaa ang
Dios uban sa tanan ninyong “kasingkasing. . .uban sa
inyong tibuok nga gahum, hunahuna, ug kusog”
(D&P 59:5) dili mga sugyot apan mga sugo. Ug kini
mahinungdanon sa pagpakig-uban sa Espiritu, kon
wala kini kita dili mahimo nga usa.

Ang lain nga pahimangno mao ang pagbantay sa
garbo. Ang panaghiusa nga moabut sa usa ka banay
o sa usa ka katawhan nga nahupay pinaagi sa
Espiritu makahatag og mahinungdanong gahum.
Uban niana nga gahum moabut ang pag-ila gikan sa
kalibutan. Bisan kana nga pag-ila makahatag og pag-
dayeg o kasina, kini makadala kanato ngadto sa
garbo. Kana makapasilo sa Espiritu. Adunay usa ka
panalipud batok sa garbo, kanang siguro nga gigika-
nan sa pagkawalay panaghiusa. Kini mao ang pag-
tan-aw sa kabuhong nga gibu-bo sa Dios nganhi
kanato dili lamang ingon nga timaan sa Iyang kahi-
muot apan usa ka kahigayunan aron pagpasakop
uban niadtong naglibot kanato sa usa ka mahinung-
danong pangalagad. Ang lalaki ug ang iyang asawa
makat-on nga maghiusa pinaagi sa paggamit sa ilang
pagkasama sa ilang pagsabut sa usag usa ug sa ilang
mga panaglahi aron sa pagdayeg sa usag usa sa pag-
alagad sa usag usa ug niadtong naglibot kanila. Sa
sama nga paagi, kita magkahiusa uban niadtong
kinsa dili modawat sa atong doktrina apan makigba-
hin sa atong tinguha sa pagpanalangin sa mga anak
sa atong Langitnong Amahan.

Kita mahimong tigpasiugda sa kalinaw, takus nga
tawgon nga bulahan ug mga anak sa Dios (tan-awa
sa Mateo 5:9).

Ang Dios nga atong Amahan buhi. Ang Iyang
hinigugma nga Anak, si Jesukristo, mao ang pangulo
niining Simbahan, ug Siya mihatag ngadto sa tanan
kinsa modawat niini nga sumbanan sa kalinaw.

Gikan sa usa ka pagpakigpulong ni Elder Eyring sa Abril 1998
kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa Conference
Report, Abr. 1998, 85–89; o Ensign. Mayo 1998, 66–68).
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• Pagtuon sa Moroni 7:45–48. Paghimo og lista sa
mga kinaiya sa gugma nga putli nga gihisgutan
niini nga tudling. Paghimo og pasalig sa pag-
palambo niining mga kinaiya sa imong kinabuhi.
Paghunahuna og mga paagi niining mga kinaiya
nga makatabang sa mga bana ug mga asawa nga
makaamuma sa ilang gugma ug panaghigalaay.

• Uban sa imong kapikas, paghimo og plano nga
makagahin og panahon nga magkauban matag
semana. Tingali gikinahanglan ang pag-iskedyul
niining mga higayon pinaagi sa pagsulat og mga
pahinumdom diha sa kalendaryo o notebook.

PAGMATUTO SA GUGMA UG
PANAGHIGALAAY SA KAMINYOON

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingong mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o ang duha niining
mga sugyot.

PAGKAHIUSA DIHA SA KAMINYOON

Presidente Spencer W. Kimball
Ika-12 nga Presidente sa Simbahan

Dungganon, malipayon, ug malampuson nga
kaminyoon mao gayud ang mahinungdanong
tumong sa matag normal nga tawo. Ang kaminyoon
tingali mao ang labing mahinungdanon sa tanan
nga mga desisyon ug adunay labing layo og maabot
nga mga sangputanan, kay kini adunay kalabutan
dili lamang uban sa hinanali nga kalipay, apan usab
uban sa mahangturong hingpit nga mga kalipay.
Dili lamang kini makaapekto sa duha ka tawo nga
nalakip, apan usab sa ilang mga banay ug ilabi na
gayud sa ilang mga anak ug sa mga anak sa ilang
mga anak lahus ngadto sa daghang mga kaliwatan.

Sa pagpili og kauban alang sa kinabuhi ug alang sa
kahangturan, sa piho nga paagi ang labing mabinan-
tayon nga pagplano ug panghunahuna ug pag-ampo
ug pagpuasa kinahanglan himoon aron makasiguro
sa tanang mga desisyon, kini kinahanglan dili gayud
masayop. Diha sa tinuod nga kaminyoon kinahang-
lan gayud nga adunay panaghiusa sa mga hunahuna
ingon man usab sa mga kasingkasing. Ang mga
emosyon kinahanglan gayud nga dili motino sa mga
desisyon, apan ang hunahuna ug ang kasingkasing,
nga nalig-on pinaagi sa pagpuasa ug pag-ampo ug
maligdong nga panghunahuna, makahatag sa usa ka
tawo sa kinadak-ang higayon sa malipayon nga
kaminyoon. Nag-uban niini ang sakripisyo, pakigba-
hin, ug usa ka panginahanglan alang sa mahinung-
danon nga pagka dili hakog.

Daghang sa mga programa sa telebisyon ug mga
sugilanon sa minamaomao ang katapusan uban sa
kaminyoon: “Ug sila nagpuyo sa malipayon nga
paagi sukad niadto.” Kita nakaamgo nga ang pagpa-
higayon lamang sa tulumanon dili makadala og kali-
pay ug malampuson nga kaminyoon. Ang kalipay
dili moabut pinaagi sa pagpislit sa buton, sama sa
suga sa elektrisidad; ang kalipay ana sa hunahuna
ug moabut gikan sa kahiladman. Kini kinahanglan
gayud nga gipaningkamutan. Kini dili mapalit uban
sa salapi; kini dili makuha gikan sa wala.

Ang uban naghunahuna sa kalipay isip usa ka
madanihon nga kinabuhi sa kasayon, kaharuhay,
ug kanunay nga mga kahinam; apan ang tinuod nga
kaminyoon gibase sa usa ka kalipay nga labaw pa
kay sa niana, nga nagagikan sa paghatag, pag-alagad,
pagpakigbahin, pag, sakripisyo, ug pagka dili hakog. 

Duha ka mga tawo nga nagagikan sa nagkalahi
nga mga kasinatian, nakat-on pagkahuman sa tulu-
manon nga gipahigayon nga ang mapintas nga
kamatuoran kinahanglan gayud nga atubangon.
Wala nay kinabuhi sa paghanduraw o pagpakaaron
ingnon; kita kinahanglan gayud nga mogawas sa
panganod ug mobutang sa atong mga tiil nga dili
matarug diha sa yuta. Ang kapangakohan kina-
hanglan gayud nga abagahon ug bag-ong mga
katungdanan kinahanglan gayud nga dawaton.
Pipila ka personal nga kagawasan kinahanglan
gayud nga biyaan, ug daghang mga pagpaigo, dili
hinakog nga pagpaigo kinahanglan nga himoon.

BULUHATON SA PAGBASA

Pagtuon sa mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong kapikas.



Ang usa makahibalo dayon sa human sa kaminyo-
on nga ang kapikas adunay kahuyang nga sa kaniadto
wala mahibalo o makaplagi. Ang mga hiyas nga sa
kanunay gipalambo sa panahon sa pagpangulitawo
karon nagkawala, ug ang kahuyang nga ingon og
gamay ra kaayo ug dili mahinungdanon sa panahon
sa pagpangulitawo karon midako. Ang panahon mia-
but alang sa masinabuton nga mga kasingkasing,
alang sa paghatag og bili sa kaugalingon, ug alang sa
maayong igo nga kabubut-on, pangatarungan, ug pag-
plano. Ang mga kinaiya sa mga katuigan karon mipa-
kita sa ilang mga kaugalingon; ang kapikas tingali
tihik o gastador, tapulan o kugihan, relihiyoso o dili
relihiyoso; siya tingali nga mabination ug mabuligon
o masuk-anon o saputon, mapugsanon o mahatagon,
tigpagawal o tiglaglag sa kaugalingon. Ang problema
sa ugangan mag-anam kaduol, ug ang mga relasyon sa
kapikas ngadto kanila modako na usab.

Sa kasagaran adunay pagka dili mauyonon sa pag-
pakighusay ug sa pagdawat sa bug-at nga mga kapa-
ngakohan nga anaa dayon diha. Ang pagdaginot
giduhaduhaan sa pagpuli sa mapatuyangon nga pag-
puyo, ug ang mga batan-ong mga tawo ingon og
kanunay mahinamon nga “makaangkon sa mga
butang nga anaa sa ilang mga silingan.” Sa kasaga-
ran dili andam sa paghimo sa gikinahanglan nga
mga pagpaigo sa panalapi. Batan-ong mga asawa sa
kasagaran mapugsanon nga ang tanang mga kaharu-
hay nga kaniadto gipahimuslan diha sa malamboon
nga mga pinuy-anan sa ilang malampuson nga mga
amahan ipadayon diha sa ilang kaugalingon nga
mga pinuy-anan. Ang pipila kanila andam kaayo sa
pagtabang nga makaangkon nianang mapatuyangon
nga pagpuyo pinaagi sa pagpadayon sa pagpanarba-
ho human sa kaminyoon. Sila sa katapusan mobiya
sa pinuy-anan, diin ang ilang katungdanan nahimu-
tang, aron sa pagpadayon sa panginabuhi o negosyo
nga mga paningkamot, sa ingon nagtukod og ekono-
miya nga nahimong lig-on nga kini nahimong mali-
sud ang pagpadayon sa normal nga kinabuhi sa
banay. Tungod sa duha ka mga kapikas nga nagtra-
baho, ang pag-indigay kay sa pagtinabangay moabut
diha sa banay. Duha ka gikapoy nga mga trabahante
mopauli sa pinuy-anan uban sa gikapoy nga mga
kaugatan, tagsatagsa ka garbo, nagtubo nga kagawa-
san, ug dayon ang walay pagsinabtanay moabut.
Gagmay mga panagbingkil motubo ngadto sa usa ka
hilabihan ka dako.

Samtang ang kaminyoon malisud, ug ang wala
nga magkauyon ug pakyas nga mga kaminyoon
komon, apan ang tinuod, malungtaron nga kalipay
posible, ug ang kaminyoon mahimo nga labaw pa
nga usa ka mahimayaon nga tumang kalipay kay sa
masabut sa tawhanon nga hunahuna. Kini makab-ot
sa matag managtiayon, matag tawo. “Managsama
nga kinaiya” dili tinuod ug usa ka ilusyon; ug sam-

tang matag batan-ong lalaki ug batan-ong babaye
mangita sa tumang kakugi ug sa pagkamainampoon
sa pagpangita og usa ka kauban nga ang kinabuhi
labing magkauyon ug maanindot, gani kini piho
nga hapit ang bisan kinsang maayo nga tawo ug
bisan kinsang maayo nga babaye makaangkon og
kalipay ug usa ka malampuson nga kaminyoon kon
ang duha mauyunon nga maningkamot pag-ayo.

Adunay dili mapakyas nga pormula nga makaga-
rantiya sa matag managtiayon og sa usa ka malipayon
ug mahangturon nga kaminyoon; apan sama sa tanan
nga mga pormula, nga ang labing mahinungdanon
nga mga sambog kinahanglan gayud nga dili kalim-
tan, kunhoran, o limitahan. Ang pagpili sa wala pa
mangulitawo ug unya ang pagpadayon sa pagpanguli-
tawo human sa kaminyoon managsama nga mahi-
nungdanon, apan dili labing mahinungdanon kay sa
kaminyoon mismo, ang kalampusan nag-agad diha sa
duha ka mga tawo—dili diha sa usa, apan sa duha.

Sa usa ka kaminyoon gisugdan ug gibase sa
makatarunganon nga mga sumbanan ingon nga
nahisgutan na, walay nagkahi-usa sa gahum nga
makalaglag niini gawas sa gahum sa kahiladman
bisan sa usa o sa duha ka mga managtiayon sa ilang
mga kaugalingon mismo; ug sila kinahanglan
gayud nga modawat sa kapangakohan. Laing mga
katawhan ug mga ahensya mahimong moimplu-
wensya alang sa kaayohan og kadautan. Panalapi,
sosyal, politikal, ug ubang mga kahimtang mahimo
nga mao ra og adunay kalabutan; apan ang kamin-
yoon nag-agad sa una ug kanunay diha sa duha ka
mga managtiayon kinsa sa kanunay makahimo sa
ilang kaminyoon nga malampuson ug malipayon
kon sila matinguhaon, dili hakog, ug matarung.

Ang pormula yano; ang mga sambog gamay,
bisan og adunay daghan nga mga pagusab-usab sa
matag usa.

Una, kinahanglan gayud nga adunay husto nga
pagsabut sa kaminyoon, nga naghunahuna sa pagpili
sa usa ka kapikas kinsa makaabut kutob sa mahimo
ngadto kinatumyan sa kahingpitan diha sa tanang
mga butang diin mahinungdanon sa mga tawo. Ug
dayon kadtong duha ka mga pundok kinahanglan
gayud nga moduol sa altar didto sa templo nakaamgo
nga sila kinahanglan gayud nga maningkamot pag-
ayo niining malampuson nga panag-ipon sa pagpuyo.

Ikaduha, kinahanglan gayud nga adunay mahi-
nungdanong pagka dili hakog, paglimud sa kaugali-
ngon ug pagdumala sa tanang kinabuhi sa banay
ug sa tanan nga may kalabutan ngadto niana alang
sa kaayohan sa banay, pagbuntog sa hinakog nga
mga tinguha.

Ikatulo, kinahanglan gayud adunay nagpadayon
nga pagpangulitawo ug mga pagpakita sa pagbati,
pagkamabination, ug sa pagkamanggihunahunaon
sa pagpabilin sa gugma nga buhi ug nagtubo.
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Ikaupat, kinahanglan gayud nga adunay hingpit
nga pagsunod sa mga sugo sa Ginoo ingon nga
gihulagway diha sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Uban niining mga sambog nga gisagol sa tukma
ug nagpadayon sa paglihok, imposible nga moabut
ang pagkadilimalipayon, nga ang walay mga pagsi-
nabtanay magpadayon, o mga panagbulag mahina-
bo. Mga abogado sa panagbulag kinahanglan nga
mobalhin ngadto sa lain nga mga trabaho ug ang
mga korte sa panagbulag pagatak-upan. 

Duha ka mga tawo nga moduol sa altar sa kamin-
yoon kinahanglan gayud nga makaamgo nga aron sa
pagkab-ot sa malipayon nga kaminyoon nga ilang
gilauman sila kinahanglan gayud nga masayud nga
ang kaminyoon dili usa ka legal nga pagtabon sa
tanan, apan kini nagpasabut og sakripisyo, pakigba-
hin, ug gani pagkunhod sa pipila ka personal nga
mga kagawasan. Kini nagpasabut sa dugay nga pag-
daginot og maayo. Kini nagpasabut og mga anak
kinsa makahatag kanila og mga palas-anon sa pana-
lapi, palas-anon sa pangalagad, palas-anon sa pag-
amuma ug kabalaka; apan kini usab nagpasabut sa
lawom ug matam-is nga mga pagbati sa tanan.

Sa dili pa ang kaminyoon, matag tawo gawasnon
sa paglakaw ug pagbalik kutob sa iyang gusto, sa
pag-organisar ug pagplano sa iyang kinabuhi nga
isip labing maayo, paghimo sa tanang mga desisyon
uban sa kaugalingon ingon nga sentro nga tumong.
Ang mga managtrato kinahanglan nga makaamgo
nga sa dili pa sila mohimo sa mga panumpa nga 
ang matag usa kinahanglan gayud nga modawat sa
tinuod ug hingpit nga ang kaayohan sa gamay nga
bag-o nga banay kinahanglan gayud nga sa kanunay
labing maayo ngadto sa kaayohan sa bisan kinsa nga
kapikas. Ang matag pundok kinahanglan gayud nga
mosalikway sa “Ako ug sa “akong” ug pulihan sa
“kita” ug “ato”. Ang matag desisyon kinahanglan
gayud nga himoon nga maghunahna nga adunay
duha o labaw pa nga maapektohan niini. Samtang
siya adunay himoon nga dakong mga desisyon
karon, ang asawa mabalaka sa sangputanan niini
diha sa mga ginikanan, sa mga bata anak, sa pinuy-
anan, ug sa ilang espirituhanon nga mga kinabuhi.
Ang pagpili sa trabaho sa bana, ang iyang sosyal 
nga kinabuhi, iyang mga higala, ang iyang matag
kaikag kinahanglan gayud karon nga mahunahuna
diha sa kahayag nga siya usa lamang ka bahin sa 
usa ka banay, nga ang kinatibuk-an sa pundok kina-
hanglan gayud nga gihunahuna.

Ang kaminyoon dili sa kanunay husay ug walay
kalisdanan apan kini mahimo nga usa ka mahinung-
danon nga kalinaw. Ang usa ka managtiayon mahi-
mong adunay kakabus, sakit, kahigawad, mga kapak-
yasan, ug bisan kamatayon diha sa banay, apan
bisan pa niini kini dili makakuha kanila sa ilang
kalinaw. Ang kaminyoon mahimong malampuson

gawas kon ang kahakog dili mosulod. Mga kasamok
ug mga problema makapahiusa ngadto sa dili
mabunkag nga mga panag-uban kon adunay bug-os
nga walay pagkahakog. Sa panahon sa depresyon sa
mga 1930 dihay pagkakunhod sa panagbulag.
Kakabus, mga kapakyasan, kahigawad—makapakahi-
usa sa mga ginikanan. Ang kalisdanan makalig-on sa
mga relasyon diin ang kauswagan makalaglag.

Ang kaminyoon nga gibase sa pagkahakog sa kasa-
garan piho nga mapakyas. Ang usa nga magminyo
alang sa bahandi o ang usa kinsa magminyo aron
mainila o alang sa sosyal nga kahimtang piho nga
mahigawad. Ang usa kinsa magminyo aron pagtag-
baw sa hambog ug garbo o kinsa magminyo sa kasu-
ko aron sa pagpasakit sa lain nga tawo nagbuang
lamang sa iyang kaugalingon. Apan ang usa kinsa
magminyo aron paghatag og kalipay ingon man
usab sa pagdawat niini, aron paghatag og pangala-
gad ingon man usab sa pagdawat niini, ug kinsa
mangita alang sa kaayohan sa duha ug unya sa
banay samtang kini moabot adunay dako nga kahi-
gayunan nga ang kaminyoon magmalipayon.

Ang gugma sa usa ka bulak, ug sama sa lawas, kini
nagkinahanglan og makanunayon nga pagpakaon.
Ang mortal nga lawas sa dili madugay maghigos ug
mamatay kon kanunay walay mga pagpakaon. Ang
malumo nga bulak malawos ug mamatay kon walay
pagkaon ug tubig. Ug mao ang gugma, usab, dili
mapaabot nga molungtad sa hangtud gawas kini
padayon nga gipakaon uban sa mga bahin sa gugma,
ang pagpakita sa pagtamud ug pagdayeg, ang mga
pagpadayag sa pagpasalamat, ug sa paghunahuna
nga dili maghinakog.

Ang hingpit nga pagka dili hakog adunay kasigu-
roan sa pagtuman og lain nga hinungdan sa usa ka
malampuson nga kaminyoon. Kon ang usa sa walay
katapusan nangita sa mga kaikag, mga kahupayan,
ug kalipay sa uban, ang gugma nga nakit-an sa pag-
pangulitawo ug gilig-on sa kaminyoon motubo
ngadto sa usa ka gamhanan nga mga panag-uban.
Daghang mga managtiayon mitugot nga ang ilang
mga kaminyoon nga mohupas ug ang ilang gugma
mawad-an sa kadasig sama sa daan nga pan o karaan
na kaayo nga mga komidya o bugnaw nga inagos. Sa
pagkatinuod ang mga pagkaon nga labing mahi-
nungdanon alang sa gugma mao ang mga paghuna-
huna, pagkamabination, pagkamangihunahunaon,
pagkamabalak-on, pagpakita og pagbati, mga pagga-
kos sa pagpasalamat, pagdayeg, garbo, panagkuyog,
pagsalig, hugot nga pagtuo, panag-uban, panagsama,
ug pagsalig sa usag usa.

Aron tinuod nga magmalipayon diha sa kaminyo-
on, ang usa kinahanglan gayud nga adunay nagpa-
dayon nga matinud-anon nga pagsunod sa mga sugo
sa Ginoo. Walay usa, dili minyo o minyo, nga sukad
hingpit nga malipayon gawas kon siya matarung.
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Adunay lumalabay nga mga katagbawan ug malim-
bongon nga mga kahimtang sa usa ka higayon, apan
ang permanente, hingpit nga kalipay moabut
lamang pinaagi sa pagkalimpyo ug pagkatakus. Ang
usa ka tawo kinsa adunay sumbanan sa relihiyoso
nga kinabuhi uban sa lawom nga relihiyoso nga mga
pagtuo dili gayud magmalipayon sa dili aktibo nga
kinabuhi. Ang tanlag magpadayon nga mosakit,
gawas kon kini hingpit nga ibaliwala, diin nga hita-
bo ang kaminyoon anaa na sa kakuyaw. Ang kangut-
ngot sa tanlag makahimo sa kinabuhi nga ingon og
dili maantus. Ang pagka dili aktibo makaguba ngad-
to sa kaminyoon, ilabi na kon ang mga hingtungdan
dili aktibo sa nagkalainlaing mga hut-ong.

Ang relihiyoso nga mga panaglahi mao ang labing
malisud ug uban sa labing dili masulbad sa tanang
mga kapanaglahi.

Ang kaminyoon giorden sa Dios. Kini dili lamang
usa ka sosyal nga kinaiya. Kon walay husto ug
malampuson nga kaminyoon, ang usa ka tawo dili
gayud mahimaya. Basaha ang mga pulong sa inyong
Ginoo, nga kini matarung ug angay nga maminyo.

Kana ingon nga tinuod, ang mahunahunaon ug
maalamon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw mop-
lano sa iyang kinabuhi sa mainampingon nga paagi
aron makasiguro nga diha walay mga babag nga
gibutang sa agianan. Pinaagi sa pagbuhat og usa ka
malisud nga sayop, ang usa ka tawo mobutang sa
agianan og mga babag nga dili na gayud makuha ug
nga mahimo nga mobabag sa agianan ngadto sa
kinabuhing dayon ug sa pagkadios—ang atong kata-
pusang padulngan. Kon ang duha ka mga tawo
nahigugma sa Ginoo labaw pa sa ilang kaugali-
ngong mga kinabuhi unya mahigugma sa usag usa
labaw pa sa ilang kaugalingong mga kinabuhi, mag-
tambayayong diha sa hingpit nga kaangayan uban
sa programa sa ebanghelyo isip ilang sukaran nga
katukuran, sila makasiguro nga makaangkon niining
mahinungdanon nga kalipay. Kon ang bana ug
asawa magdungan nga moadto kanunay sa balaan
nga templo, maghiusa sa pag-ampo diha sa ilang
pinuy-anan uban sa ilang banay, magtinabangay sa
ilang relihiyoso nga mga tigum, magbaton sa ilang
mga kinabuhi nga hingpit nga putli —sa hunahuna
ug sa lawasnon nga paagi—aron ang ilang tibuok
nga mga hunahuna ug mga tinguha ug mga gugma
ang tanan nasentro diha sa usa ka tawo, sa ilang
panag-uban, ug ang duha magtambayayong alang sa
pagtukod sa gingharian sa Dios, dayon ang kalipay
anaa sa kinatumyan niini.

Usahay sa kaminyoon adunay ubang mga pagpa-
kigtipon, bisan pa sa kamatuoran nga ang Ginoo
miingon: “Higugmaa ang inyong asawa sa inyong
tibuok nga kasingkasing, ug unong ngadto kaniya
ug wala nay lain” (D&P 42:22).

Kini nagpasabut sa ingon ka hingpit niana nga
“higugmaa ang inyong asawa sa inyong tibuok nga
kasingkasing, ug unong ngadto kaniya ug wala nay
lain.” Sa kanunay. ang mga katawhan nagpadayon
sa pagtipon sa ilang mga inahan ug sa ilang mga
amahan ug sa ilang mga kahigalaan. Usahay ang
mga inahan dili mobuhi sa katungod nga anaa kani-
la diha sa ilang mga anak, ug ang mga bana ingon
man usab sa mga asawa mopauli sa ilang mga ina-
han ug mga amahan aron sa pagkuha og maymay
ug tambag ug sa pagbutyag, diin ang pagpakigtipon
kinahanglan ngadto sa asawa sa kanunay, ug sa
tanang mga pagkasuod kinahanglan nga tipigan sa
dakong pagkatinago ug itago gikan sa uban.

Ang mga magtiayon makapahimutang dayon og
maayo kon magpangita dayon sa ilang kaugalingon
nga pinuy-anan, lain ug layo gikan sa mga ugangan
bisan asa nga bahin. Ang pinuy-anan mahimong
kasarangan ug yano, apan sa gihapon kini gawasnon
nga kapuy-an. Ang inyong kinabuhi nga minyo
kinahanglan mahimong gawasnon gikan sa mga
banay sa babaye ug sa banay sa lalaki. Higugmaon
ninyo sila labaw pa sa kaniadto; inyong ihambin
ang ilang tambag; inyong pasalamatan ang ilang
panag-uban; apan pagpuyo sa inyong kaugalingong
mga kinabuhi, nga gidumala sa inyong mga desis-
yon, sa inyong kaugalingong mainampoon nga mga
paghunahuna human kamo makadawat og tambag
gikan niadtong kinsa kinahanglan nga mohatag
niini. Ang pag-uban wala lamang magpasabut nga
magpuyo sa samang pinuy-anan; kini nagpasabut sa
pagpaminaw pag-ayo, padayon nga maghiusa:

“Busa, kini subay sa balaod nga. . .silang duha
mahimo nga magkahiusa, ug tanan niini aron ang
yuta makatuman sa katuyoan sa iyang pagkalalang;

“Ug nga kini unta mapuno uban sa gidaghanon
sa mga tawo, sumala sa iyang paglalang sa wala pa
mabuhat ang kalibutan” (D&P 49:16–17).

Mga kaigsoonan, mahimo ba nga ako mosulti
nga kini mao ang pulong sa Ginoo. Kini labaw
kaayo ka mahinungdanon, ug walay bisan usa kinsa
makalalis sa Ginoo. Siya ang milalang sa yuta; Siya
ang milalang sa mga katawhan. Siya nasayud sa
mga kahimtang. Siya ang mitukod sa programa, ug
kita walay igo nga kaalam, o igo nga kaigmat aron
makahimo sa pagpakiglalis kaniya kabahin niining
mahinungdanong mga butang. Siya nasayud unsa
ang matarung ug tinuod.

Mohangyo kami ninyo sa paghunahuna niining
mga butanga. Siguro nga ang inyong kaminyoon
matarung. Siguroha nga ang inyong kinabuhi mata-
rung. Siguroha nga ang inyong bahin sa kaminyoon
mahimo sa husto nga paagi.

Gikan sa Marso 1977 Ensign, mga pahina 3–5.
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• Sa pagbasa sa buluhaton sa ubos, si Elder Lynn G.
Robbins mihulagway og usa ka “resipe alang sa
kalaglagan.” Basaha ang iyang paghulagway niini
nga pahina. Dayon pagpalambo og usa ka resipe
alang sa panag-uyon diha sa pinuy-anan. Tinoa
hain nga “mga sambog” ang imong ilakip sa
ingon nga resipe.

• Paghimo og pasalig aron pagtubag ngadto sa mga
hagit sa mapailubon ug mahigugmaon kay sa
masuk-anon nga paagi. Paghukom sa usa ka
butang nga imong mabuhat nga sa kanunay
mopahinumdom kanimo niini nga pasalig. Sama
pananglit, ikaw makabutang og gamay nga sinsi-
lyo o uban nga butang sa imong sapatos o
maghipos og mubo nga sulat pahinumdom sa
imong kaugalingon diha sa imong bulsa.

PAGTUBAG SA MGA HAGIT DIHA SA
KAMINYOON

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingong mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o daghan niining
mga sugyot.

KABUBUT-ON UG KASUKO

Elder Lynn G. Robbins
Sa Kapitoan

Si Satanas Nagsugyot og Kasuko diha sa mga Banay

“Ako adunay banay dinhi sa yuta. Sila maayo
kaayo kanako” Kini mao ang paglaum sa matag bata,
gipahayag sa mga pulong sa usa sa atong mga
himno (Families Can Be Together Forever,” Hymns
no.300; mga italik gidugang).

Kita nakat-on diha sa pamahayag sa banay nga
“ang banay mao ang sentro ngadto sa laraw sa
Tiglalang” ug nga ang “bana ug asawa adunay
maligdong nga kapangakohan sa paghigugma ug
pag-amuma alang sa usag usa” ug usa ka “sagrado
nga katungdanan sa pagpadako sa ilang mga anak
diha sa gugma ug sa pagkamatarung” (“Ang Banay:
Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Ensign,
Nob. 1995, l02).

Ang banay mao usab ang una nga gipunting ni
Satanas. Siya nakiggubat sa banay. Usa sa iyang plano
mao ang maliputon ug maigmat nga paagi nga anaa
kaniya sa pag-ukoy sa likod sa mga han-ay sa kaaway
ug mosulod sa matag pinuy-anan ug mopuyo.

Siya moguba ug sa kasagaran molaglag sa mga
banay sulod sa mga bongbong sa ilang kaugalingong
mga pinuy-anan. Ang iyang pamaagi mao ang pag-
kutaw og kasuko tali sa mga sakop sa banay. Si

Satanas mao ang “amahan sa panagbingkil, ug siya
nagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo sa
panagbangi uban ang kasuko, sa usag usa” (3 Nephi
ll:29; mga italik gidugang). Ang berbo nga pagkutaw
ingon og sama sa usa ka resipe alang sa kalaglagan:
Ibutang ang mga kalagot diha sa tunga nga kainiton,
magkutaw sa pipila ka pinili nga mga pulong, ug
pabukalan; padayon sa pagkutaw hangtud moispiso;
pabugnawa; pabugnawa ang mga pagbati sulod sa
pipila ka mga adlaw; idalit nga bugnaw, daghan ang
mga salin.

Kita Makapili nga Dili Mahimong Masuko

Ang maigmat nga bahin sa iyang pamaagi mao
ang pagpapahawa sa kasuko gikan sa kabubut-on,
mopatuo kanato nga kita mga biktima sa usa ka pag-
bati nga dili nato mapugngan. “Ako wala makapu-
gong sa kasuko.” Ang wala makapugong sa kasuko
mao ang usa ka maikagon nga pagpili sa mga pulong
nga nahimo sa kadaghanan nga gigamit nga sanglita-
nan. Ang “pagkawala sa usa ka butang” nagpasumbi-
ngay nga “dili mao ang ipasabut,” “kalit nga hitabo,”
“dili tinuyo,” “walay tulubagon”—tingali walay pag-
tagad apan “walay tulubagon.”

“Siya nakapalagot kanako.” Kini maoy lain nga
hugpong sa mga pulong nga atong madungog, nag-
pasabut usab nga kulang sa pagpugong o kabubut-on.
Kini usa ka tumotumo nga kinahanglan gayud ipada-
yag isip usa ka bakak Walay usa nga makapalagot

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong asawa.



kanato. Ang uban dili makapasuko kanato. Walay
kusog nga nalakip. Ang pagkasuko maoy tinuyoan sa
buot nga pagpili, usa ka desisyon; busa, kita makahi-
mo sa pagpili nga dili masuko. Kita ang mopili!

Ngadto niadtong kinsa miingon, “Apan dili nako
matabang ang akong kaugalingon,” Ang tagsulat nga
si William Wilbanks mitubag, “Walay hinungdan.”

“Pagsulong,. . .pagpugong sa kasuko, paghisgot
bahin niini, pagsinggit ug pagsingka,” mao ang
tanan nga nakat-unan nga mga pamaagi sa pagpala-
kaw sa kasuko. “Kita mopili sa usa nga nasulayan nga
epektibo alang kanato sa nangagi. Nakamatngon
sukad nga kita panagsa ra nga dili makapugong kon
gipakyas sa atong amo, apan kita kanunay nga
mobuhat kon gisamok sa atong mga higala o
banay?” (“The New Obscenity,” Reader’s Digest, 
Dis. 1988, 24; mga italik gidugang).

Sa iyang ikaduhang ang-ang sa tuig si Wilbanks
misulay alang sa Hayskul nga pundok sa basketball
ug siya nakuha niini. Sa unang adlaw sa iyang pag-
bansay ang iyang coach mipadula kaniya sa tinagsa
samtang ang pundok nagtan-aw. Kon siya masayop
sa sayon nga pagpasulod, siya masuko ug mobusdak
sa tiil ug magbagulbol. Ang coach miduol ngadto
kaniya ug miingon, “Pagbuhat og ingon niana pag-
usab ug dili na gayud ikaw makadula sa akong pun-
dok.” Sulod sa misunod nga tulo ka mga tuig siya
wala na gayud mawad-i sa kontrol pag-usab. Mga
katuigan ang milabay, samtang siya naghunahuna
pag-usab niini nga hitabo, siya nakaamgo nga ang
coach mitudlo kaniya sa makausab sa kinabuhi nga
baruganan niana nga adlaw: ang kasuko makontrol
(tan-awa sa “The New Obscenity,” 24).

Ang mga Pagtulun-an sa Ginoo

Sa Hubad ni Joseph Smith sa Mga Taga-Efeso 4:26,
si Pablo nangutana, “Makahimo ba kamo sa pagka-
suko, ug dili makasala?” Ang Ginoo tin-aw kaayo
bahin niini nga isyu:

“Siya nga may espiritu sa panagbingkil dili gikan
kanako, apan gikan sa yawa kinsa mao ang amahan
sa panagbingkil, ug siya nagkutaw sa kasingkasing sa
mga tawo sa panagbangi uban sa kasuko, sa usag usa.

“Tan-awa, kini dili mao ang akong doktrina, ang
pagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo sa kasu-
ko, usa batok sa usa; apan mao kini ang akong dok-
trina, nga ang ingon niini nga mga butang pagahu-
nungon” (3 Nephi 11:29–30).

Kini nga doktrina o sugo gikan sa Ginoo nagpasa-
but nang daan sa kabubut-on ug usa ka paghangyo
ngadto sa may panimuot nga hunahuna sa paghimo
og desisyon. Ang Ginoo nagpaabut kanato sa paghi-
mo sa pagpili nga dili masuko.

Ni ang pagkasuko gihatagan og kaangayan. Sa
Mateo 5, bersikulo 22, ang Ginoo miingon, “Apan
sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko
batok sa iyang igsoon sa walay hinungdan mahia-
gum na sa hukmanan” (mga italik gidugang). Unsa
ka maikagon nga ang hugpong sa mga pulong “sa
walay hinungdan” wala makita diha sa dinasig nga
Hubad ni Joseph Smith (tan-awa sa Mateo 5:24), ni
diha sa 3 Nephi 12:22 nga bersyon. Sa dihang ang
Ginoo miwagtang sa hugpong sa mga pulong nga
“sa walay hinungdan,” Siya nagpasidaan kanato sa
walay pagpasaylo. “Apan mao kini ang akong dok-
trina, nga ang ingon niini nga mga butang pagahu-
nungon” (3 Nephi 11:30). Kita “makapapahawa” sa
kasuko, kay Siya mitudlo ug misugo kanato.

Ang Kasuko Nagtugyan ngadto sa Impluwensya
ni Satanas

Ang kasuko nagtugyan ngadto sa impluwensya
ni Satanas pinaagi sa paghunong sa atong pagkon-
trol sa kaugalingon. Kini mao ang paghunahuna
mahitungod sa sala nga mosangpot sa masukulon
nga mga pagbati o kinaiya. Kini mao ang tigpabuto
sa kasuko nga gipakita samtang nagmaneho sa sak-
yanan diha sa dakong karsada, kapintas diha sa
arena sa dula, ug kapintas sulod sa mga pinuy-
anan.

Kon dili magpugngan, ang kasuko mahimong
makaingon sa pagbuto sa dili maayo nga mga
pulong ug ubang mga matang sa emosyonal nga
pang-abuso nga makahatag og lama sa malumo nga
kasingkasing. Niini “ang magagula sa baba,” ang
Manluluwas miingon; “kini mao ang makapahugaw
sa tawo” (Mateo 15:11).

Si David O. McKay miingon, “Ayaw gayud itugot
ang bana ug asawa nga magsulti sa kusog nga 
tingog ngadto sa usag usa, `Gawas kon ang balay
nasunog’ “ (Stepping Stones to an Abundant Life,
comp. Llewelyn R. Mckay [1971], 294).

Ang lawasnong pang-abuso mao ang kasuko nga
naghuramentado ug dili gayud mahatagan og 
kaangayan ug sa kanunay dili matarung.

Ang kasuko maoy usa ka sinalbahis nga pagsulay
aron sa paghimo sa uban nga mobati nga sad-an o
usa ka tampalasan nga paagi sa pagsulay sa pagtul-id
niini. Kini sa kasagaran gitawag og desiplina apan
hapit sa kasagaran dili mabungahon. Busa ang mga
pasidaan sa kasulatan: “Mga bana, higugmaa ninyo
ang inyong masigkaasawa, ug ayaw ninyo sila pag-
pahimungti,” ug mga amahan, ayaw pagsuk-a ang
inyong mga anak aron dili sila mawad-an sa kada-
sig” (Mga Taga-Colosas 3:19, 21).
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“Dili na Gayud Ako Masuko Pag-usab”

Ang pagpili ug pagka may tulubagon mao ang dili
mabulag nga mga baruganan. Tungod kay ang kasu-
ko usa ka pagpili, adunay lig-on nga pasidaan diha
sa pagpahayag “nga ang matag usa. . .kinsa moabuso
sa kapikas o anak. . .mobarug sa umaabot nga adlaw
nga adunay tulubagon sa atubangan sa Dios.”

Ang pagsabut sa koneksyon tali sa kabubut-on ug
kasuko mao ang unang lakang sa pagwagtang sa
kasuko gikan sa atong mga kinabuhi. Kita makapili
nga dili mahimong masuko. Ug kita makahimo
niana nga pagpili karon, karon dayon: “Ako dili na
gayud mahimong masuko pag-usab.” Hunahunaa
kini nga resolusyon.

Ang ika 121 nga seksyon sa Doktrina ug mga
Pakigsaad mao ang usa sa labing maayo nga mga
kapangakohan sa pagkat-on sa husto nga mga baru-
ganan sa pagkapangulo. Tingali ang labing mahi-
nungdanon nga paggamit sa seksyon 121 mao ang
ngadto sa mga kapikas ug mga ginikanan. Kita ang
mangulo sa atong mga banay pinaagi sa pagdani, sa
pagkamainantuson. Sa kalumo ug kaaghup , ug sa
tiunay nga paghigugma (tan-awa sa D&P
121:41–42).

Unta ang damgo sa matag bata nga makaangkon
og usa ka banay dinhi sa yuta nga maayo ngadto
kanila matinuod.

Gikan sa usa ka pakigpulong ni Elder Robbins niadtong Abril
1998 sa kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa
Conference Report Abr. 1998, l05–6; o Ensign Mayo l998, 80–81).
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• Diha sa buluhaton sa pagbasa sa ubos, si Elder Joe
J. Christensen nakamatikod: Diyutay nga mga
tawo ang nausab alang sa maayo isip sang-
putanan sa kanunay nga pagpanaway o
pagyawyaw. Kon kita dili mabinantayon, pipila 
sa atong gihatag isip nga maayo nga pagsaway sa
tinuod makadaot. Usahay, maayo pa nga mag-
pakahilom (tan-awa sa pahina 19). Sa umaabot

nga semana, pagbantay sa mga butang nga imong
gihunahuna ug isulti mahitungod sa uban.
Paningkamot nga magmabination ug mabayawon
sa tanang mga butang nga imong isulti.

• Pangitaa ang takus sa pagdayeg nga mga hiyas sa
imong kapikas. Paghimo og lista niining mga
hiyas, ug ipakigbahin kini uban sa imong kapikas.

PAGTUBAG SA MGA HAGIT PINAAGI SA
POSITIBO NGA PANAGSULTIHANAY

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niining mga sugyot.

KAMINYOON UG ANG MAHINUNGDANON NGA
LARAW SA KALIPAY

Elder Joe J. Christensen
Sa Kapitoan

Si Barbara ug ako napanalanginan uban sa unom
ka mga anak. Pipila ka mga tuig ang milabay, sa
dihang gidala namo sila aron pagduaw sa ilang mga
apohan, ang akong amahan miingon, “Joe, ako nag-
tuo nga ikaw ug si Barbara nagsugod og usa ka
butang nga dili ninyo mapugngan.”

Niining panahon sa adlaw sa pagkabanhaw kami
mopahayag ngadto sa tibuok kalibutan nga si Jesus
mao ang Kristo ug nga pinaagi sa Iyang balaan nga
pagkapari ug sa iyang gahum sa pagbugkos, ang
mga kaminyoon ug ang mga banay kinahanglan
nga dili gayud mohunong—kinahanglan nga dili
gayud moabut sa pagkatapos.

Karon buot ako nga mosulti kaninyong tanan
mahitungod sa atong mga kaminyoon. Ania ang
walo ka praktikal nga mga sugyot nga, hinaut pa
unta, mahimong bilihon sa atong mga kaminyoon,
karon ug sa umaabot.

Hinumdomi ang Kamahinungdanon sa
Kaminyoon

1. Hinumdomi ang sentro sa kamahinungdanon
sa imong kaminyoon. Paminaw niining mga
pulong gikan ni Elder Bruce R. McConkie bahin sa
kamahinungdanon sa kaminyoon sa “mahinungda-
non nga laraw sa kalipay” sa atong Amahan sa
Langit (Alma 42:8):

“Gikan sa panahon sa pagkatawo ngadto sa pag-
kamortal ngadto sa panahon nga kita naminyo sa
templo, ang tanan nga ania kanato sa tibuok siste-
ma sa ebanghelyo mao ang pagpangandam ug pag-
pasarang kanato aron sa pagsulod niana nga balaan
nga kapunongan sa kaminyoon nga nakahimo
kanato nga bana ug asawa niini nga kinabuhi ug sa
kalibutan nga umaabot. . . .

“Walay lain nga butang niini nga kalibutan ingon
ka mahinungdanon sama sa paglalang ug paghingpit
sa mga yunit sa banay” (“Salvation is a Family
Affair,” Improvement Era, Hunyo 1970, 43–44).

Pag-ampo alang sa Kalampusan sa Inyong
Kaminyoon

2. Pag-ampo alang sa kalampusan sa inyong kamin-
yoon. Sa milabay nga mga tuig, sa dihang naandan pa
sa Kinatibuk-ang Awtoridad sa paglibut sa usa ka mis-
yon ug sa pag-interbyu sa mga misyonaryo, si Elder
Spencer W. Kimball, kanhi usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, miduaw uban sa usa
ka elder kinsa hapit nga motapos sa iyang misyon.

“Kon ikaw mopauli na, Elder, unsay imong mga
plano?” 

“Oh, ako nagplano nga mobalik sa kolihiyo. Ug
unya uban sa pahiyum siya mipuno, “Dayon ako
naglaum nga mahigugma ug maminyo.”

Si Elder Kimball mipakigbahin niining maalamon
nga tambag: Nan, ayaw lamang pag-ampo aron
maminyo sa usa nga imong gihigugma, Hinoon, pag-
ampo aron mahigugma sa usa nga imong minyoan.”

BULUHATON SA PAGBASA

Pagtuon sa mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong kapikas.



Kita kinahanglan nga mag-ampo aron mahimong
labaw pa ka mabination, matinahuron, mapailubon,
mapasayloon, ug, ilabi na, dili hakog.

Aron makaila sa atong personal nga mga proble-
ma o kahuyang nga nakababag kanato gikan sa
pagka labaw pa ka maayo nga mga kauban sa
kaminyoon, kinahanglan kita moduol sa Ginoo
diha sa pag-ampo ug moani sa mga kaayohan nii-
ning gamhanan nga saad sa Basahon ni Mormon:
“Ug kon ang mga tawo moduol ngari kanako, Ako
mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang. . .; kay
kon sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa
akong atubangan, ug magbaton og hugot nga pag-
tuo ngari kanako, niana Ako mohimo sa mahuyang
nga mga butang nga mahimo nga malig-on ngadto
kanila” (Ether 12:27).

Ug busa gikinahanglan ang pag-ampo. Daghang
mga pangulo sa Simbahan ug mga tigtambag sa
kaminyoon nagpasabut nga sila wala makakita ug
usa ka kaminyoon nga anaa sa malisud nga kasamok
diin ang managtiayon sa gihapon naghiusa nga nag-
ampo matag adlaw. Kon ang mga problema moabut
ug mga kaminyoon gihulga, panaghiusa nga pag-
ampo isip usa ka magtiayon mao ang labing mahi-
nungdanon nga tabang.

Paminaw ngadto sa Imong Kapikas

3. Paminaw. Paggahin og higayon sa pagpaminaw
sa imong kapikas; bisan sa pag-iskedyul niini kanu-
nay. Pakig-istorya sa usag usa ug tan-awa kon unsa
ang imong nahimo isip kauban sa kaminyoon.

Si igsoong Brent Barlo nangutana ngadto sa usa
ka pundok sa mga kaigsoonan sa pagkapari: “Pila
kaninyo ang buot makadawat og pagpadayag?”
Matag kamot mipataas. Siya dayon misugyot nga
silang tanan mopauli ug mangutana sa ilang mga
asawa kon sa unsa nga paagi sila mahimong labaw
pa ka maayo nga mga bana. Siya mipuno, “Ako
misunod sa akong kaugalingon nga tambag, ug
adunay makapahatag nga kasayuran nga panaghis-
gutan uban sa [akong asawa] nga si Susan sobra sa
usa ka oras niana nga hapon!” (“To Build a Better
Marriage,” Ensign, Sept. 1992, 7). Ang panagsulti-
hanay nga sama niana mahimong usa ka pagpada-
yag alang sa bisan kinsa kanato.

Aduna ba diha kaninyo mga kaigsoonan sukad
nga ang inyong asawa nakasulti og usa ka butang
sama sa akong nadungog bag-o pa lamang: “Joe
naminaw ba ikaw?” Siya dili lamang mao ang nahi-
bulong kon ako naminaw ba. Pila ka higayon ang
milabay ako mitagpilaw og kadiyot ug ang among
apo nga babaye si Allison miduol ug mitukas sa usa
sa akong tabon-tabon ug miingon, “Lolo, anaa ka ba
diha?” Kinahanlan nga kita “anaa diha” ug motubag
sa atong kapikas

Paglikay sa Walay Hunong nga Pagpangita 
og Sayop

4. Paglikay sa “walay hunong nga pagpangita og
sayop.” Ayaw kaayo pagmasinawayon sa mga sayop
sa usag usa. Ilha nga walay usa kanato nga hingpit.
Taas pa kita og agian aron mahimong sama ni Kristo
ingon sa giawhag kanato sa atong mga pangulo nga
kita mahimo.

“Ang walay hunong nga pagpangita og sayop,”
ingon sa gitawag ni Presidente Spencer W. Kimball,
makapakunhod sa hapit bisag unsang kaminyoon
(“Marriage and Divorce,” 1976 Devotional Speeches of
the Year [1977], 148). Sa kadaghanan matag usa
kanato sa masakit nga paagi nakamatikod sa atong
mga kahuyang, ug kita wala magkinahanglan og
kanunay nga mga pagpahinumdom. Diyutay nga
mga tawo ang nausab isip sangputanan sa kanunay
nga pagpanaway o pagyawyaw. Kon kita dili mai-
nampingon, pipila sa atong gihatag nga matukuron
nga pagsaway sa tinuod makadaot.

Usahay maayo pa nga magpakahilom. Isip usa ka
bag-o nga naminyo, nga nabasahan ni Sister Lola
Walters sa magasin nga aron malig-on ang kaminyo-
on, ang mga managtiayon kinahanglan nga adunay
kanunay nga, madayganong pakigbahin nga mga ses-
yon diin sila molista sa bisag unsa nga mga kinaiya
nga ilang napalgan nga makalagot. Siya misulat:

“Kami mohingalan og lima ka mga butang nga
among nakaplagan nga makalagot, ug ako misu-
god. . . .Ako misulti kaniya nga ako wala 
makagusto sa paagi sa iyang pagkaon sa suwa. 
Siya mipanit niini ug mikaon niini sama sa kahil!
Walay lain nga akong nahibaloan nga mokaon og
suwa nga sama niana. Mahimo ba nga makapaabot
ang usa ka babaye sa paggugol sa tibuok kinabuhi,
ug bisan sa kahangturan, motan-aw sa iyang bana
nga magkaon og suwa sama sa kahil?. . .

“Pagkahuman nako [sa akong lima], iyang turno
na usab sa pagsulti sa mga butang nga dili niya
gusto bahin kanako. [Siya] miingon, `Oo, sa pagsulti
sa tinuod, ako wala makahunahuna og bisan unsa
nga butang nga wala nako magustohi kabahin nimo,
Mahal.’

“Aah.

“Dali ako nga mitalikod, tungod kay ako wala
masayud kon unsaon sa pagpangatarungan sa mga
luha nga mipuno sa akong mga mata ug midaligdig
sa akong nawong.”

Si Sister Walters mitapos, “Sa matag higayon nga
ako makadungog og minyo nga mga managtiayon
nga dili managkabagay, ako sa kanunay maghunahu-
na kon sila nag-antus gikan sa unsa ang akong gita-
wag karon nga Sindroma sa Suwa” (“The Grapefruit
Syndrome,” Ensign, Abr. 1993, 13). 

Oo, usahay, maayo pa nga magpakahilom.
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Ipadayon ang Imong Pagpangulitawo

5. Ipadayon ang imong pagpangulitawo. Paggahin
og higayon sa pagbuhat sa mga butang nga maghiu-
sa—kamong duha lamang. Sama ka mahinungdanon
nga uban sa mga anak isip usa ka banay, kamo nag-
kinahanglan og kanunay nga higayon matag semana
nga manag-uban. Sa pag-iskedyul niini makapahiba-
lo sa inyong mga anak nga kamo mibati nga ang
inyong kaminyoon mahinungdanon kaayo nga
kamo kinahanglan nga moamuma niini. Kana nagki-
nahanglan og pasalig, plano, ug iskedyul.

Kini wala magkinahanglan nga magastos. Ang
higayon sa panagkauban mao ang labing mahinung-
danon nga elemento.

Sa makausa sa diha nga ang akong ugangan nga
lalaki mibiya sa balay human sa paniudto aron
mobalik sa umahan aron motrabaho, ang akong
ugangan nga babaye miingon, “Albert, balik dayon
ngari ug sultihi ako nga imo akong gihigugma.”
Siya mingisi ug mikomidya nga miingon, “Elsie, sa
diha nga kita naminyo, ako misulti kanimo nga ako
nahigugma kanimo, ug kon kana gayud mausab,
ako mopahibalo kanimo. “Lisud kon sobrahan sa
paggamit kana nga ekspresyon “Ako nahigugma
kanimo.” Gamita kini matag adlaw. 

Dali-a sa Pagsulti, “Gikasubo ko”

6. Dali sa pagsulti, “Gikasubo ko.” Ingon ka lisud sa
pagporma sa mga pulong, dali sa pagsulti, “Nagbasol
ako, ug palihug pasayloa ako,” bisan og ikaw dili mao
ang nasayop sa hingpit. Ang tinuod nga gugma mapa-
lambo niadtong kinsa andam nga moangkon sa perso-
nal nga mga sayop ug mga kalapasan.

Kon ang mga panaglahi moabut, ang paghisgot ug
pagsulbad niini mahinungdanon, apan adunay mga
higayon nga labing maayo ang pagpahulay. Ang dili
pagsulti og bisan unsa nga butang ug moihap ngad-
to sa napulo o bisan usa ka gatos mahinungdanon.
Ug usahay, bisan sa pagpasalop sa adlaw diha sa
imong kasuko makatabang sa pagbalik kanimo sa
problema sa buntag nga labaw pa nga nakapahulay,
malinawon, ug uban sa maayo pa nga kahigayunan
sa pagsulbad.

Usahay kita makadungog og usa ka butang sama
sa, “Ngano, nga kami naminyo sulod sa kalim-an ka
mga tuig, ug kami wala gayuy nagkalahi nga pang-
hunahuna.” Kon kana mao ang tinuod nga hitabo,
nan usa sa mga kauban labaw kaayo nga gidaogdaog
sa lain, o ingon sa gisulti sa usa ka tawo, nga wala
masayud sa kamatuoran. Bisan kinsa nga maalamon
nga managtiayon adunay mga managlahi nga opin-
yon. Ang atong hagit mao ang pagsiguro nga kita
nasayud kon unsaon sa pagsulbad niini. Kana mao
ang kabahin sa palakaw sa paghimo sa maayo nga
kaminyoon nga labaw pa nga maayo.

Pagpakabuhi subay sa Imong mga Kinitaan

7. Pagkat-on sa pagpakabuhi subay sa imong mga
kinitaan. Pipila sa labing malisud nga mga hagit sa
kaminyoon moabut sa erya sa mga panalapi. “Ang
American Bar Association. . .nagpasabut nga 89 ka
porsyento sa tanang mga panagbulag masubay
ngadto sa mga panag-away ug mga pagpasangil
bahin sa salapi” (Marvin J. Ashton, “One for the
Money,” Ensign, Hulyo 1975, 72). Andam nga mopa-
uswag o pagdili pagpalit sa pipila ka mga palitunon
aron sa pagpabilin subay sa badyet. Bayad og una sa
imong ikapulo, ug paglikay sa utang kutob sa mahi-
mo. Hinumdomi nga ang paggasto og kalim-an ka
mga dolyar sa matag bulan ubos sa imong nadawat
katugbang sa kalipay ug ang paggasto og labaw pa
sa kalim-an katugbang sa kaalautan. Ang panahon
mahimong moabut sa pagkuha sa mga gunting ug
sa imong credit cards ug mopahigayon sa unsa ang
gitawag ni Elder Jeffrey R. Holland “plastic surgery”
(Things We Have Learned— Together,” Ensign,
Hunyo 1986, 30).

Pagpakigbahin sa mga Kapangakohan sa
Panimalay ug sa Banay

8. Pagmatinud-anon nga kauban sa mga kapanga-
kohan sa panimalay ug sa banay. Ayaw pagpareha sa
bana kinsa naglingkod diha sa panimalay nagpaabut
nga hulaton, mibati nga ang pagpangita alang sa
pangabuhian mao ang iyang tahas ug nga ang iyang
asawa lamang mao ang adunay kapangkohan alang
sa panimalay ug sa pag-atiman sa mga bata. Ang
tahas sa pag-atiman sa panimalay ug banay labaw sa
usa ka tawo nga kapangakohan.

Hinumdumi nga kamo naghiusa niining panag-
kauban. Si Barbara ug ako nakakaplag nga kami
makahipos sa among higdaanan matag buntag sa
dili moabut sa usa ka minuto ug nahuman niana
nga adlaw. Siya miingon nga siya mihimo niini
aron sa pagtabang kanako nga mobati og maayo
mahitungod sa akong kaugalingon sa tibuok adlaw,
ug akong gihunahuna nga tingali adunay usa ka
butang bahin niana.

Pangita og panahon magdungan sa pagtuon sa
mga kasulatan, ug mosunod niining kasaligan nga
tambag gikan ni Presidente Kimball: “Kon ang bana
ug asawa kanunay nga mag-uban ngadto sa balaan
nga templo, mag-uban nga magluhod diha sa pag-
ampo sa ilang panimalay uban sa ilang banay, mag-
tambayayong sa ilang relihiyoso nga mga tigum,
maghupot sa ilang kinabuhi sa hingpit nga kaputli,
sa panghunahuna ug pisikal nga paagi, . . .ug ang
duha mag-uban sa pagtrabaho aron sa pagtukod sa
kalamboan sa gingharian sa Dios, dayon ang kalipay
anaa sa iyang kinatumyan” (Marriage and Divorce
[1976], 24).
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Sa pagtingob:

• Hinumdomi ang labing mahinungdanon sa 
imong kaminyoon.

• Pag-ampo alang sa kalampusan niini.

• Paminaw.

• Paglikay sa “walay hunong nga pagpangita og 
sayop” 

• Ipadayon ang imong pagpangulitawo.

• Dalia ang pag-ingon “Gikasubo ko”

• Pagkat-on sa pagpakabuhi subay sa imong 
mga kinitaan.

• Pagmatinud-anon nga kauban diha sa mga 
kapangakohan sa panimalay ug banay.

Ako magpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo,
nga ang lubnganan walay sulod sa ikatulo nga adlaw,
ug nga “Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan
nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo
ang tanan mangabuhi” (1 Mga Taga-Corinto 15:22).
Sa ingon uban sa pagpasalamat alang sa pagsilyo nga
gahum sulod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni
Jesukristo, kita sa masaligon nga paagi makasulti
uban sa magbabalak, “Ako mohigugma kanimo apan
labaw pa ka maayo human sa kamatayon” (Elizabeth
Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese, no. 43,
line 14).

Gikan sa pakigpulong ni Elder Christensen sa Abril 1995 nga
kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa Conference
Report, Abr. 1995, 84–87; o Ensign, Mayo 1995, 64–66).
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• Pagdesisyon sa usa ka butang nga imong mabuhat
aron sa paglig-on sa imong hugot nga pagtuo sa
Langitnong Amahan ug Jesukristo.

• Paghimo og panahon sa matag adlaw aron mag-
ampo uban sa imong kapikas.

PAGPALIG-ON SA MGA KAMINYOON
PINAAGI SA HUGOT NGA PAGTUO UG
PAG-AMPO

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niining
mga sugyot.

PAGKAPLAG OG HINGPIT NGA KALIPAY SA
KINABUHI

Elder Richard G. Scott
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Mga Kalainan taliwala sa Pagkamakanunayon

Dili pa lang dugay ako nagbarug sa amihanang
baybayon sa maanindot nga isla sa Pasipiko nagtutok
ngadto sa dagat pagsubang sa adlaw. Ako nadani sa
kanunay diin ang dagko nga mga balod makanuna-
yon nga nag-irog sa unahan ug mabungkag diha sa
babayon. Kini nagpahinumdom kanako sa makanu-
nayon nga laraw sa Ginoo, uban sa hugot, nga
mahangturong balaod, ug ang kasiguroan sa malung-
tarong kaangayan ug sa kalumo sa kalooy kon kini
maani sa pagkamasulundon. Ako nakaamgo nga ang
matag balod mutuybo diha sa nagkalainlaing gitas-
on sa kapunawponawan aron sa pagpangita sa iyang
linain nga agianan ngadto sa baybayon. Ang uban
modagayday ibabaw sa dagkong mga bato, nagbiya
og gagmayng sapa sa nagbula, nga puting tubig. Ang
uban mabungkag diha sa baybayon sa tinagsa nga
mga porma. Kini modahili aron sa pagbasa sa balas
uban sa madulaon nga malawayong suwab unya
mobula ug motuyok samtang kini nagsibog.

Ako naghunahuna sa walay katapusan nga nagka-
lainlaing mga kalagmitan nga gihatag sa Ginoo alang
kanato. Kita adunay daghang kaayo nga kagawasan,
daghan kaayo nga kahigayunan sa pagpalambo sa
atong linain nga mga pagkatawo ug mga kahanas,
ang atong tinagsa ka mga handumanan, ang atong
kinaugalingon nga mga tampo. Tungod kay walay

dugang nga kahigayonan sa pagtan-aw sa halangdon
nga dagat, ako misulay sa paghanduraw sa mahima-
yaon nga talan-awon nga ang mahayag nga adlaw sa
dili madugay mumogna. Samtang ako nagtan-aw nii-
ning maanindot nga talan-awon diha sa balaanong
pagtahud, usa ka bintana mihulma diha sa mga
panganod; ang masilakon nga silaw sa nagsubang nga
adlaw mibuak lapus sa nagdag-om nga langit, naghi-
mo sa tanang butang uban sa iyang kaamag, iyang
bulok, iyang kinabuhi. Ingon og ang Ginoo buot
makigbahin og dugang nga panalangin, usa ka simbo-
lo sa kahayag sa Iyang mga pagtulun-an nga naghatag
og kasanag ug paglaum sa matag usa nga hikapon
niini. Mga luha sa pagpasalamat mihulma alang nii-
ning kahibulongan nga kalibutan nga atong gipuy-
an, alang sa talagsaong katahum nga gawasnon kaayo
nga gipakigbahin sa atong Langitnong Amahan uban
niadtong kinsa andam nga motan-aw. Sa pagkatinu-
od, ang kinabuhi maanindot.

Pasalamat sa Katahum sa Kinabuhi

Naggahin ba ikaw og panahon aron sa pagkaplag
sa matag adlaw kon unsa gayud ka maanindot ang
imong kinabuhi? Kanus-a lang sukad ikaw nakatan-
aw sa pagsalop sa adlaw—ang sumasalop nga kaha-
yag nga naghalok nanamilit sa mga panganod, mga
kahoy, mga bungtod, mga kapatagan og maayong
gabii, usahay kalinaw, usahay uban sa naghingapin
nga pagbuswak sa bulok ug porma?

Unsa kaha ka katingalahan sa usa ka walay panga-
nod nga gabii kon ang Ginoo mopakita sa mga kahi-
bulongan sa Iyang mga langit—ang naggilakgilak

PAGBASA NGA BULUHATON

Tun-i ang mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong asawa. 



nga mga bitoon, ang sanag sa kahayag sa bulan—
ang pagpasilaub sa atong mga handurawan uban sa
Iyang kahalangdon ug himaya?

Unsa ka mabihagon ang pagtan-aw sa liso nga
gitanom diha sa tabunok nga yuta miturok, nag-
ipon og kusog, ug mipasudlot og usa ka gamay mao
ra og dili mahinungdanon nga saha. Sa mapailubon
nga paagi kini misugod pagtubo ug milambo kini sa
iyang kaugalingong kinaiya, nga nadala subay sa
balaod sa matang nga gihatag sa Ginoo aron paggi-
ya sa iyang kalamboan. Uban sa pag-amuma kini
siguro nga modangat ngadto sa iyang pagkahimo
nga: usa ka lily, nga gikoronahan uban sa pagkaa-
ngayan ug katahum; usa ka mahumot nga tanom
nga herbabuena; usa ka peach; usa ka abokado; o
matahum nga bulak uban sa talagsaon nga matang,
kalumo, ug kahumot.

Kanus-a ikaw katapusan nakatan-aw sa usa ka
gamay nga porma sa putot sa rosas? Matag adlaw
kini molambo og bag-o ug madanihon nga kinaiya,
labaw pa nga masaaron nga katahum hangtud kini
mahimo nga usa ka halangdon nga rosas

Ikaw usa sa labing halangdon sa mga gilalang sa
Dios. Ang Iyang pagbuot mao nga ang imong kina-
buhi maanindot sa mahimayaon nga paagi sa walay
pagtagad sa imong mga kahimtang. Samtang ikaw
mapasalamaton ug masulundon, ikaw mahimo sa
tanan nga pagbuot sa Dios nga ikaw mahimo.

Ang Hingpit nga Kalipay diha sa Kinabuhi Nag-
agad sa Pagsalig sa Dios

Kasub-anan, kahigawad, ug malisud nga hagit
maoy mga panghitabo sa kinabuhi, dili ang kinabu-
hi mismo. Ako wala mawad-i og paglaum kon unsa
kalisud ang pipila niini ka mga hitabo. Sila mahimo
nga molungtad sa taas nga tagal sa panahon, apan
kini kinahanglan nga dili tugotan nga mahimong
sentro sa pagpugong sa tanang butang nga imong
gihimo. Ang Ginoo midasig ni Lehi sa pagpahayag
sa tanan nga sukaranan sa kamatuoran. “Ang tawo
mao, nga sila unta makaangkon og hingpit nga
kalipay.”1 Kana usa ka kondisyonal nga pamahayag:
“sila unta adunay hingpit nga kalipay.” Kini dili
kondisyonal alang sa Ginoo. Ang Iyang katuyoan
mao nga ang matag usa kanato makakaplag sa
hingpit nga kalipay. Kini dili kondisyonal alang
kanimo samtang ikaw mosunod sa mga sugo, pag-
baton og hugot nga pagtuo diha sa Magtutudlo, ug
mobuhat sa mga butang nga gikinahanglan aron
pag-angkon sa hingpit nga kalipay dinhi sa yuta.

Ang imong hingpit nga kalipay mag-agad sa
imong pagsalig sa Langitnong Amahan ug sa Iyang
balaan nga Anak, ang imong pagtuo nga ang ilang
laraw sa kalipay sa pagkatinuod makahatag kanimo
og hinpit nga kalipay. Hunahunaa ang ilang doktri-

na makapahimo kanimo nga makapahimulos sa mga
katahum niini nga yuta ug mopabuhong sa imong
mga relasyon sa uban. Kini makadala kanimo ngadto
sa makahupay, makalig-on nga mga kasinatian nga
modagayday gikan sa pag-ampo ngadto sa Amahan
sa Langit ug ang mga tubag nga Iyang gihatag agi og
balus.

Panan-awon ug Pailub

Ang gamay nga bato nga ipaduol sa mata makita
nga usa ka higanti nga sagabal. Ilabay sa yuta, kini
makita kon tan-awon pag-ayo. Ingon man usab, ang
mga problema o mga pagsulay sa atong mga kina-
buhi kinahanglan nga tan-awon diha sa panan-
awon sa kasulatan nga doktrina. Sa lain nga paagi
sila sayon kaayo nga makaapas sa atong panan-
awon, mosuyop sa atong kusog, ug mohikaw kanato
sa hingpit nga kalipay ug katahum nga buot sa
Ginoo nga atong dawaton dinhi sa yuta. Pipila ka
mga katawhan sama sa mga dagkong bato nga gila-
bay ngadto sa dagat sa mga problema. Sila gilumsan
niini. Pagkasama sa sungsong. Kon anaa sa proble-
ma, pakig-away aron gawasnon nga mulotaw sa
pag-alagad pag-usab uban sa kalipay.

Ikaw ania sa yuta alang sa usa ka balaanon nga
katuyoan. Dili sa walay katapusan lingawon o sa
kanunay hingpit nga magpadayon sa kalingawan.
Ikaw ania dinhi aron pagasulayan, aron pagpamatu-
od sa imong kaugalingon aron ikaw makadawat sa
dugang nga mga panalangin nga anaa sa Dios alang
kanimo.2 Ang makalukmay nga epekto sa pailub
gikinahanglan.3 Pipila ka mga panalangin ihatag
dinhi niini nga kinabuhi; ang uban moabut tabok
sa tabel.

Ang Ginoo adunay katuyoan sa imong personal
nga pagtubo ug kalamboan. Kana nga pag-uswag
modali kon ikaw mauyunon nga motugot Kaniya
nga paggiya kanimo subay sa matag kasinatian nga
pagtubo nga imong masugatan, bisan kon sa sinug-
danan ikaw gusto o dili. Kon ikaw mosalig sa
Ginoo, kon ikaw mauyunon sa paghimo sa imong
kasingsing ug sa imong hunahuna nga masentro sa
Iyang kabubut-on, kon ikaw mohangyo nga giyahan
sa Espiritu aron sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on,
ikaw makasiguro sa labing mahinungdanon nga
kalipay diha kanimo ug labing malampuson nga
pagkab-ot gikan niining mortal nga kasinatian. Kon
ikaw mangutana sa tanang mga butang nga gisugo
kanimo nga buhaton, o kusganon nga mobatok sa
matag dili maayo nga hagit, imong gihimo nga
malisud alang sa Ginoo sa pagpanalangin kanimo.4

Ang imong kabubut-on, ang katungod sa paghi-
mo og mga pagpili, wala ihatag aron ikaw makaku-
ha sa unsay imong gusto. Kining balaan nga gasa
gihatag aron ikaw mopili kon unsay buot sa imong
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Amahan sa Langit alang kanimo. Niana nga paagi
Siya makagiya kanimo nga mahimo sa tanan nga
Iyang katuyoan aron ikaw mahimo.5 Kana nga agia-
nan magdala kanimo ngadto sa mahimayaon nga
hingpit nga kalipay ug kamaya.

Pagpuyo uban sa Hingpit nga Kalipay taliwala sa
Kalisdanan

Pagkat-on gikan sa madasigong mga tagsatagsa ka
tawo kinsa nahimong malinawon uban sa ilang mga
hagit ug nagpuyo uban sa hingpit nga kalipay tali-
wala sa kalisdanan. Usa ka matahum nga babaye nga
adunay mahulgaon nga walay pagkaayo nga sakit
makanunayon nga nakakita og hingpit nga kalipay
sa kinabuhi. Siya nakasabut sa laraw sa kalipay,
nakadawat sa mga ordinansa sa templo, ug naningu-
ha sa pagbuhat sa iyang labing maayo aron makasa-
rang alang sa gisaad nga mga panalangin. Ang iyang
personal nga inadlaw nga talaan nagtala:

“Kini usa ka matahum nga adlaw. Ako mikuha sa
mga sulat ug milingkod sa duyan. Ako nalipay kaayo
ug natagbaw sa mainit nga adlaw, sa matam-is nga
kahumot sa kinaiyahan ug sa mga kahoy nga nagli-
bot kanako. Ako naglingkod lamang ug mihimaya sa
kamatuoran nga ako sa gihapon buhi dinhi niining
matahum nga yuta. . .Ang Ginoo maayo kaayo kana-
ko. Unsa ako ka mapasalamaton kaniya nga ania pa
gihapon ako dinhi ug mibati og kamaayo kaayo. Ako
malipayoooooon kaayo buot lang nga mosinggit ug
mosayaw niining maanindot nga balay samtang ang
adlaw mosulod sa dagkong mga bintana. Ako nahi-
gugma nga nabuhi.”

Usa ka maisog nga inahan maisugon nga nakig-
away sa usa ka makapahugo nga sakit migugol og
dili maihap nga mga takna nga naghago nga mihu-
man sa usa ka dako, makapahagit nga pagborda nga
buhat sa arte. Kini usa ka gasa sa managtiayon nga
nakasinati og mga pagsulay. Alang sa managtiayon
kini usa ka bililhon nga bahandi, usa ka makanuna-
yon nga pahinumdom sa bililhon nga mga bunga sa
matinuoron nga paniguha diha sa atubangan sa
kalisdanan, usa ka malungtaron nga mensahe sa
paglaum nga gibugkos diha sa gapos sa putli nga
gugma ug mauyunon nga sakripisyo.

Pagkaplag sa Hingpit nga Kalipay Unsay Anaa
Kanimo

Ang mga bata nagtudlo kanato kon unsaon sa
pagkaplag og hingpit nga kalipay bisan ubos sa
labing mahagiton nga mga kahimtang. Ang mga
bata wala pa gihapon makat-on nga mawad-an sa
kadasig pinaagi sa paghunahuna sa mga butang nga
wala kanila. Sila nakakaplag og hingpit nga kalipay
pinaagi sa unsay anaa kanila. Ako nahinumdom sa
usa ka gamay nga batang lalaki nga nagdula buyon

sa daplin sa suba. Siya mihigot og usa ka buok nga
pisi sa bingwit sa tumoy sa duha ka gibiyaan nga
mga lata sa pabugnaw nga ilimnon. Siya milabay sa
usa ka lata ibabaw sa sanga, dayon gipuno kini og
tubig. Siya mobira sa lain nga lata, dayon buhian
kini. Ang gibug-aton sa una nga lata mobira sa ika-
duha nga lata sa taas samtang kini mahulog. Siya
mokatawa ug mosayaw uban sa kamaya.

Yano, makapabata nga mga kasinatian naglibot
kanato. Kini mahimo nga mga barbola sa kaluwa-
san aron sa pagpaubos sa tensyon ug pagpasaka sa
espiritu. Ayaw paghunahuna sa unsay wala kanimo
o nawala. Ang Ginoo misaad sa masulundon sa
pagpakigbahin sa tanan nga anaa Kaniya uban
kanila. Ikaw sa kasamtangan nagkulang dinhi, apan
sa sunod nga kinabuhi, kon ikaw magmatinud-
anon sa imong kaugalingon nga takus pinaagi sa
pagpuyo nga maisugon, ang kahingpitan mao ang
imong panalangin.

Pangita og magantihon nga mga panalangin sa
imong kinabuhi sa diha nga, sa kaalam sa Ginoo,
Siya mihikaw kanimo sa usa ka butang nga imo
kaayo nga gikinahanglan. Ngadto sa buta o bungol,
Siya mipalig-on sa uban nga mga panabut. Ngadto
sa nasakit, Siya mihatag sa pailub, salabutan, ug
milambo nga pagpasalamat alang sa pagkamabina-
tion sa uban. Uban sa pagkawala sa usa ka mina-
hal, Siya mopahugot sa mga bugkos sa gugma,
mopabuhong sa mga handumanan, mopalig-on sa
paglaum sa umaabut nga panaghiusa pag-usab.
Ikaw makakaplag sa magantihon nga mga panala-
ngin kon ikaw sa mauyunon nga paagi modawat sa
kabubut-on sa Ginoo ug mogamit sa hugot nga
pagtuo nganha Kaniya.6

Ngadto sa gisakit nga mga katawhan ni Alma, ang
Ginoo miingon:

“Ako usab mopagaan sa mga alantuson. . .gani
kamo dili makabati kanila diha sa inyong mga
buko-buko. . .; ug Ako mobuhat nga kamo mobarug
ingon nga mga saksi alang kanako human niini, ug
nga kamo mahimo nga masayud sa pagkatinuod
nga Ako, ang Ginoong Dios, moduaw sa akong mga
katawhan diha sa ilang kasakit.

“Ug. . .ang mga alantuson. . .gihimo nga magaan;
oo, ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug
sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, ug sila
mitugyan uban sa maayo nga buot ug uban sa pai-
lub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo.”7

Ang Pagkamamugnaon Makatabang Kanimo nga
Makapahimulos sa Kinabuhi

Sulay sa pagkamamugnaon alang sa hingpit nga
kalipay nga ikahatag niini. Human ang ilang halang-
dong mga bana gipapauli, sila Sister Camilla
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Kimball, Amelia McConkie, ug Helen Richards naka-
kat-on sa pagpintal. Sila wala lamang magbilin og
mga kabilin sa mga arte, apan sila dili na gayud
makakita og pagsalop sa adlaw, usa ka nawong o usa
ka kahoy nga sama usab. Karon sila makakita sa pino
nga mga pagbag-o sa bulok ug porma ug magmaya
diha sa buhong nga katahum nga naglibot kanila.

Pagpili og usa ka butang sama sa musika, sayaw,
paglilok, o balak. Ang pagkamamugnaon makata-
bang kanimo nga makapahimulos sa kinabuhi. Kini
makapasanay og espiritu sa pagpasalamat. Kini
makapalambo sa natago nga kahanas, mopahait sa
imong kasarang sa pagpangatarungan, sa pagbuhat,
ug sa pagpangita sa katuyoan sa kinabuhi. Kini
makaabog sa kamingaw ug kasakit sa kasingkasing.
Kini makahatag sa pagbag-o, sa pagkidlap sa kada-
sig, ug kasadya alang sa kinabuhi

Pag-alagad: Usa ka Yawe sa Kalipay

Andam sa pag-alagad sa uban mao ang usa ka
yawe sa malungtaron nga kalipay. Si Presidente
Spencer W. Kimball miingon: “Ang Dios nakakita
kanato, ug siya nagbantay ibabaw kanato. Apan sa
kasagaran kini pinaagi sa lain nga mortal nga siya
mohatag sa atong mga gikinahanglan. Busa, kini
mahinungdanon nga kita moalagad sa usag usa.”8

Ako nakaila og usa ka babaye kinsa hingpit kaa-
yong malipayon. Matag buntag siya mohangyo sa
iyang Amahan sa Langit sa pagdala kaniya ngadto
sa usa ka tawo nga iyang matabangan. Kanang kina-
singkasing nga pag-ampo natubag sa nagbalikbalik
nga higayon. Ang mga alantuson sa daghan napaga-
an ug ang ilang mga kinabuhi napasanag. Siya pada-
yon nga gipanalanginan nga nahimong instrumen-
to nga gigiyahan sa Ginoo.

Ang Kalisud Mahimong Himoon nga Kalamboan

Ako nasayud nga matag kalisdanan nga atong
giatubang sa kinabuihi, bisan kadtong miabut
tungod sa atong pagpasagad o bisan sa kalapasan,
mahimong mausab sa Ginoo ngadto mga kasinati-
an sa pagtubo, usa ka tinuod nga hagdanan pai-
ngon sa taas. 9 Sa piho ako dili makaawhag sa kala-
pasan isip usa ka agianan sa pagtubo. Kini masakit,
malisud, ug busa sa kinatibuk-an wala kinahangla-
na. Maalamon kaayo ug labaw kaayo nga masayon
sa pagpadayon sa unahan diha sa katarung. Apan
pinaagi sa tukma nga paghinulsol, hugot nga pag-
tuo diha sa Ginoong Jesukristo, ug pagsunod sa
Iyang mga sugo, bisan sa kahigawad nga moabut
gikan sa kalapasan mahimong mausab ngadto sa
pagbalik sa kalipay.

Paghimo og lista sa mga butang nga imong mabu-
hat alang sa kalipay, sama sa:

• Palandonga ang mga kasulatan aron makasabut
sa laraw sa kalipay.

• Pag-ampo uban sa hugot nga pagtuo ni
Jesukristo.

• Higugmaa ug alagari ang uban.

• Dawat sa mga ordinansa sa templo. Balik aron sa
pagpanalangin sa uban.

• Paminaw sa propeta ug sunod sa iyang tambag.

• Pagpasalamat alang sa unsay anaa kanimo.

• Pahiyom kanunay.

Ang imong lista makahatag og mga yawe sa
katagbaw ug hingpit nga kalipay.

Ang Hagit Temporaryo apan ang Kalipay
Mahangturon 

Usa ka inila nga awit sa Brazil nagbalikbalik sa
usa ka bakak nga daghan ang mituo: Ang kasub-
anan dili gayud matapos, apan ang kalipay mata-
pos. Ako mosaksi nga uban sa hugot nga pagtuo
diha sa Manluluwas ug sa pagsunod sa Iyang mga
pagtulun-an, ang kalipay dili gayud matapos, apan
ang kasub-anan matapos.

Bisan unsa ka lisud ang usa ka butang nga imong
giatubang o sa usa ka hinigugma kini kinahanglan
nga dili mopasulabi sa imong kinabuhi ug sentro sa
tanan nimong kaikag. Ang mga hagit mao ang mga
kasinatian nga mitubo, ang temporaryong yugto
nga pagadulaon sa likod nga talan-awon sa maka-
pahimuot nga kinabuhi. Ayaw kaayo pagpadala sa
usa ka hitabo nga ikaw dili makahunahuna sa laing
mga butang o pag-amuma sa imong kaugalingon o
alang niadtong kinsa nagsalig kanimo.
Hinumdumi, sama kadaghan sa pag-ayo sa lawas,
ang pag-ayo sa pipila ka espirituhanon ug emosyo-
nal nga mga hagit nagkinahanglan og panahon.

Ang Ginoo miingon, “Pagpailub sa mga kasakit,
kay ikaw makabaton og daghan; apan lahutay kani-
la, kay, tan-awa, Ako anaa uban kanimo, gani ngad-
to sa katapusan sa imong mga adlaw.”10 Ingon nga
ikaw mapailubon, ikaw makasabut kon unsa ang
ipasabut sa “Ako anaa uban kanimo.” Ang gugma sa
Dios makahatag og kalinaw ug hingpit nga kalipay.

Ang imong hugot nga pagtuo ni Jesukristo maka-
hatag sa kinabuhi og malungtaron nga kahulogan.
Hinumdumi nga ikaw anaa sa panaw ngadto sa kahi-
mayaan. Usahay ikaw adunay mga kasinatian nga
naghatag og labaw pa nga kalipay kay sa uban, apan
kining tanan adunay katuyoan uban sa Ginoo.11

Isip usa ka saksi sa Manluluwas, ako moawhag
kanimo sa pagpasaylo sa bisan kinsa nga imong
gibati nga nakapasakit kanimo. Kon adunay kalapa-
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san, paghinulsol niini, aron ang Magtutudlo unta
moayo kanimo.

Pasalamati ang imong Amahan sa Langit ug Iyang
Hinigugma nga Anak alang sa laraw sa kalipay ug sa
mga baruganan sa ebanghelyo diin kini gibase.
Pagmapasalamaton alang sa mga ordinansa ug sa
mga pakigsaad nga ilang gihatag, Ako maligdong
nga mopamatuod nga sila adunay gahum sa pagpu-
rongpurong sa imong kinabuhi sa kalinaw ug hing-

pit nga kalipay, aron paghatag niini sa katuyoan ug
kahulogan. Ikaw makat-on nga ang kasub-anan ug
kahigawad temporaryo. Ang kalipay walay katapu-
san tungod ni Jesukristo. Ako maligdong nga
mosaksi nga Siya buhi, nga Siya nahigugma kanimo,
ug nga Siya motabang kanimo.

Gikan sa pakigpulong ni Elder Scott sa Abril 1996 nga kinatibuk-
ang komperensya sa sa Simbahan (tan-awa sa Conference Report,
Abr. 1996, 31–35, o Ensign, Mayo 1996, 14–26).
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• Pagtuon sa mga panig-ingnan sa pagpasaylo diha
sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan: Lucas
23:33–34;, Mga Buihat 7:58–60; 1 Nephi 7:8–21.

• Paghimo og pasalig nga mahimong labaw pa nga
mapasayloon ug labaw pa nga takus sa pagpasaylo
sa uban.

ANG MAKAAYO NGA GAHUM SA
PAGPASAYLO

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niini nga mga sugyot.

“KAMO GIKINAHANGLAN NGA MOPASAYLO”
Presidente Gordon B. Hinckley
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Ang espiritu sa pagpasaylo ug usa ka kinaiya sa
gugma ug kapuangod ngadto niadtong kinsa nakasala
kanato mao gayud ang labing mahinungdanon sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Ang matag usa kanato 
nagkinahanglan niini nga espiritu. Ang tibuok kalibu-
tan nagkinahanglan niini. Ang Ginoo nagtudlo niini.
Siya mihatag og panig-ingnan niini ingon nga walay
lain nga mihatag og panig-ingnan niini.

Sa panahon sa Iyang paghingutas didto sa krus sa
Kalbaryo, uban sa tampalasan ug mayuguton nga
mga nagpasangil sa Iyang atubangan, kadtong kinsa
mitugyan Kaniya niining makalilisang nga paglan-
sang, Siya misinggit, “Amahan, pasayloa sila, kay
wala sila makasabut sa ilang ginabuhat” (Lucas
23:34).

Walay usa kanato nga gitawag aron sa pagpasaylo
nga buhong kaayo, apan matag usa kanato ubos sa
balaan nga nasulti nga obligasyon sa pagpasaylo ug
kalooy. Ang Ginoo mipahayag diha sa mga pulong
sa pagpadayag: “Ang akong mga tinun-an diha sa
karaan nga mga adlaw, nangita og higayon sa pakig-
bingkil batok sa usag usa ug wala mopasaylo sa usag
usa diha sa ilang kasingkasing; kay tungod niini nga
kadautan sila gisakit ug gipanton sa hilabihan.

“Busa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo
kinahanglan gayud nga mopasaylo sa usag usa; kay
siya nga dili mopasaylo sa iyang igsoon ang iyang
mga kalapasan magpabilin nga gipanghimaraut sa
atubangan sa Ginoo; kay magpabilin diha kaniya
ang dakong sala.

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasay-
lo, apan kamo gikinahanglan nga mopasaylo sa
tanan nga mga tawo.

“Ug kamo kinahanglan moingon diha sa inyong
mga kasingkasing—himoa nga ang Dios mohukom
tali kanako ug kaninyo, ug moganti kaninyo sumala
sa inyong mga binuhatan.” (D&P 64:8–11).

Makapila kita mogamit niining gihatag sa Dios
nga baruganan ug sa nag-uban nga baruganan, ang
paghinulsol! Atong nakita ang panginahanglan niini
diha sa mga panimalay sa mga katawhan, diin ang
gagmay nga mga bungtod sa walay pagsinabtanay
nahimong mga bukid sa panaglalis. Kita makakita
niini taliwala sa mga silingan, diin ang dili mahi-
nungdanon nga mga panaglahi mosangpot ngadto
sa walay hunong nga kasuko. Kita makakita niini sa
mga kauban sa negosyo kinsa nag-away ug nagdumi-
li sa pagpakigsabut ug pagpasaylo sa kasagaran, kon
adunay panag-uyon sa paglingkod ug magsulti sa
hinay nga paagi ngadto sa usag usa, ang butang
mahimong masulbad ngadto sa panalangin sa tanan.
Kaysa, mogugol sa ilang mga adlaw nga mag-amuma
sa ilang mga pagdumot ug magplano sa pagbalus.

Niana nga unang tuig sa pagtukod sa Simbahan,
sa diha nga si Propeta Joseph Smith gibalikbalik sa
pagdakop ug gihukman sa bakak nga mga pasangil
pinaagi niadtong kinsa nagtinguha sa pagpasakit
kaniya, ang Ginoo miingon ngadto kaniya pinaagi
sa pagpadayag, “Ug bisan kinsa kadto nga moda-
ngop sa balaod uban kanimo pagatungluhon pinaa-
gi sa balaod” (D&P 24:17). Ako nakakita niana sa
atong panahon taliwala sa pipila niadtong kinsa sa
madinumtanon nga paagi miagpas sa ilang giamu-
ma nga mga kayugot. Bisan diha taliwala sa midaug
sa mga sangka makita diha nga walay kalinaw sa
hunahuna, ug samtang sila tingali nakaangkon og
mga dolyar, sila nawad-an og usa ka butang nga
labaw pa ka bililhon.
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Paglikay sa Kalagot

Si Guy de Maupassant, ang taga Pransya nga 
magsusulat, nag-asoy sa sugilanon sa usa ka 
mag-uuma nga ginganlan og Hauchecome kinsa
miadto sa adlaw sa tabo ngadto sa balangay.
Samtang siya naglakaw sa pangpubliko nga hawa-
nan, nakakita sa usa ka pisi nga diha sa baldosa.
Gipunit niya kini ug gisulod sa iyang bulsa. Ang
iyang mga lihok gibantayan sa tigbuhat og kasang-
kapan sa pangabayo sa balangay, diin iyang gikalalis
kaniadto.

Sa katapusan niana nga adlaw ang pagkawala sa
usa ka pitaka gitaho. Si Hauchecome gidakop sumala
sa pasangil sa tigbuhat og sangkap sa kabayo. Siya
gidala atubangan sa mayor, diin siya mipahayag sa
iyang pagka-inosente, nagpakita sa usa kabuok nga
pisi nga iyang napunitan. Apan siya wala tuohi ug
gikataw-an.

Sa pagkasunod nga adlaw ang pitaka nakit-an,
ug si Hauchecome naabsuelto sa bisag unsang
sayop nga binuhatan. Apan nagligutgot sa pagpa-
kaulaw nga iyang nahiaguman tungod sa bakak
nga pasangil, siya naglagot ug dili buot nga maka-
limot. Dili andam nga mopasaylo ug malimot, siya
naghunahuna ug nagsulti og gamay nga butang.
Iyang gipasagdan ang iyang uma. Bisag asa siya
molakaw, matag usa nga iyang ikasugat pagasulti-
han sa walay kaangayan. Sa adlaw ug sa gabii kini
iyang gihinuktokan. Nasamok uban sa iyang rekla-
mo, siya nagkasakit og maayo ug namatay. Sa pag-
salimuang diha sa iyang pakigbisog sa kamatayon,
siya mibalikbalik sa pagbagulbol, “Usa ka buok nga
pisi, usa ka buok nga pisi” (The Works of Guy de
Maupassant [n.d.], 34–38)

Uban sa nagkalainlain nga mga kinaiya ug mga
kahimtang, kana nga sugilanon mahimong balikbali-
kon sa daghang mga higayon sa atong kaugalingon
nga panahon. Unsa ka lisud niini alang sa bisan
kinsa kanato sa pagpasaylo niadtong kinsa nakapasa-
kit kanato. Kitang tanan hilig nga maghinuktok sa
dautan nga nabuhat kanato. Kana nga paghinuktok
mahimong ingon ka makutkuton ug makalalag nga
kanggrina. Aduna bay hiyas nga labaw pa nga kina-
hanglan nga gamiton sa atong panahon kaysa hiyas
sa pagpasaylo ug paghikalimot? Adunay motan-aw
niini nga usa ka timaan sa kahuyang. Mao ba? Ako
moingon nga kini dili mogahin og kusog ni kaalam
sa paghinuktok sa kasuko sa mga kasaypanan nga
giantus, sa pagpadayon sa kinabuhi uban sa espiritu
sa pagkamadinumtanon, sa pagpaalibwag sa mga
abilidad sa usa ka tawo diha sa pagplano sa panima-
los. Niini walay kalinaw sa pag-amuma sa usa ka
pagdumot. Niini walay kalipay sa pagpuyo sa adlaw
diin ikaw “nakapanimalus.”

Si Pablo nagsulti bahin sa “mahuyang ug walay
bili nga mga elemento” sa atong mga kinabuhi (tan-
awa sa Mga Taga-Galacia 4:9). Aduna bay bisag unsa
nga labaw pa nga mahuyang ug walay bili kaysa
kinaiya sa pagdaot sa kinabuhi sa usa ka tawo diha
sa walay katapusan nga pagbalikbalik sa mapait nga
mga hunahuna ug pagplano og mga panglihok
ngadto niadtong kinsa tingali nakapasakit kanato?

Si Joseph F. Smith midumala sa Simbahan diha sa
panahon sa dako nga kalisdanan sa atong mga
katawhan. Siya ang tumong sa dautan nga mga
pasangil, sa usa ka nagbalikbalik nga panaway pina-
agi sa mga manunulat sa pamantalaan bisan diha sa
iyang kaugalingon nga komunidad. Siya gibugalbu-
galan pinaagi sa kantalita, pinaagi sa cartoon ug gibi-
aybiay. Paminaw sa iyang tubag ngadto niadtong
kinsa mihimo og komedya sa pagpakaulaw kaniya:
“Pasagdahi sila. Pahimoa sila. Hatagi sila sa kagawa-
san sa pagsulti sa ilang gusto. Pasultiha sila sa ilang
kaugalingong sugilanon, ug pagsulat sa ilang kauli-
ngong kaalautan” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939],
339). Ug dayon, uban sa makab-uton nga espiritu sa
pagpasaylo ug pagkalimot, siya mipadayon sa uban
sa mahinungdanon ug positibo nga buhat sa pagdu-
mala sa Simbahan padulong ngadto sa bag-o nga
pagtubo ug talagsaon nga mga kalampusan. Sa pan-
hon sa iyang kamatayon, daghan niadtong kinsa
mitamay kaniya misulat og mga halad sa pagdayeg
mahitungod kaniya.

Ako nahinumdom nga naminaw ngadto sa
managtiayon kinsa naglingkod sa atbang nga lamisa
gikan kanako. Dihay pagkalagot tali kanila. Ako
nasayud nga sa usa ka higayon ang ilang gugma
lawom ug tinuod. Apan ang matag usa mipalambo
og kinaiya sa pagsulti sa mga sayop sa lain. Dili
andam nga mopasaylo sa matang sa sayop nga
mahimo natong tanan, ug dili andam nga makali-
mot niini ug magpakabuhi ibabaw niini uban sa
pagpailub, sila misaway sa usag usa hangtud nga
ang gugma nga sa makausa ilang nahibaloan napa-
long. Kini nahimong abo uban sa balaod sa ingon
og natawag nga “walay sayop” nga panagbulag.
Karon kamingaw ug pasumangil. Ako natuo nga
kon adunay bisan gamay nga sukod sa paghinulsol
ug pagpasaylo, sila sa gihapon magkauban, nagpahi-
mulos sa panag-uban nga buhong kaayo nga mipa-
nalangin sa ilang unang mga tuig.

Kalinaw pinaagi sa Pagpasaylo

Kon adunay bisag kinsa nga nag-amuma sa ilang
mga kasingkasing sa makadaot nga kinaiya sa pagdu-
mot ngadto sa lain. Ako nangamuyo kaninyo sa pag-
hangyo sa Ginoo alang sa kalig-on sa pagpasaylo.
Kini nga pagpahayag sa tinguha mao gayud ang
butang sa imong paghinulsol. Kini mahimo nga dili

29



sayon, ug kini dili moabut dayon. Apan kon ikaw
mangita niini uban sa kinasingkasing ug mougmad
niini, kini mahimo nga moabut. Ug bisan nga siya
kinsa imong gipasaylo magpadyon sa paggukod ug
paghulga kanimo, ikaw nahibalo kon unsa ang
imong nahimo unsa aron sa pagtuman sa panag-uli.
Aduna moabut nganha sa imong kasingkasing usa ka
kalinaw sa nga dili unta dili makab-ot. Kana nga kali-
naw mao ang kalinaw gikan Kaniya kinsa miingon:

“Kay kon mopasaylo kamo sa mga tawo sa ilang
mga paglapas, pasayloon usab kamo sa inyong
Langitnong Amahan:

“Apan kon dili man kamo mopasaylo sa mga tawo
sa ilang mga paglapas, ang inyong Amahan dili usab
mopasaylo sa inyong mga paglapas” (Mateo 6:14–15).

Ang Mausikon nga Anak

Ako walay laing nahibaloan nga maanindot nga
sugilanon sa tanan nga literatura kay sa makita sa
ikanapulog lima nga kapitulo sa Lucas. Kini mao
ang sugilanon sa mahinulsulon nga anak ug usa ka
mapasayloon nga amahan. Kini mao ang sugilanon
sa usa ka anak kinsa miwaldas sa iyang kabilin diha
sa mapasagaron nga pagpuyo, misalikway sa tambag
sa iyang amahan, dili motagad niadtong kinsa nahi-
gugma kaniya. Sa diha nga iyang nagasto ang tanan,
siya gigutom ug walay higala, ug “sa nahiulian na
siya sa pamuot” (Lucas 15:17), siya mipauli ngadto
sa iyang amahan, kinsa, sa pagkakita kaniya sa layo
pa, “ug midalagan, ug migakos kaniya, ug gihagkan
siya” (Lucas 15:20).

Ako mohangyo kaninyo sa pagbasa sa sugilanon.
Ang matag ginikanan unta mobasa niini sa pagba-
likbalik. Kini adunay igo nga gidak-on aron sa pag-
lukop sa matag panimalay, ug igo pa nga gidak-on
sa paglukop sa tanan nga mga katawhan, kay dili ba
kitang tanan mausikon nga anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye kinsa kinahanglan nga maghi-
nulsol ug moambit sa mapasayloon nga kalooy sa
atong Langitnong Amahan ug unya mosunod sa
Iyang panig-ingnan?

Ang Iyang Hinigugma nga Anak, ang atong
Manunubos, miduol kanato sa pagpasaylo ug kalooy,
apan sa pagbuhat sa ingon Siya misugo sa paghinul-
sol. Ang usa ka tinuod ug manggihatagon nga espiri-
tu sa pagpasaylo mahimong usa ka pagpahayag nia-
nang gikinahanglan nga paghinulsol. Ang Ginoo
miingon—ug ako mokutlo gikan sa pagpadayag nga
gihatag ngadto ni Propeta Joseph:

“Busa Ako magsugo kanimo sa paghinulsol—pag-
hinulsol, tingali unya Ako mohampak kanimo pina-
agi sa pulong sa akong ba-ba, ug pinaagi sa akong
kaligutgot ug pinaagi sa akong kasuko, ang imong
mga pag-antus masakit—unsa ka sakit ikaw wala

masayud, unsa ka hilabihan kaanindot ikaw wala
masayud, oo, unsa kalisud sa pag-antus ikaw wala
masayud.

“Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antgus niini
nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili
mag-antus kon sila maghinulsol.

“Apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan
gayud nga mag-antus sama kanako.

“Kansang pag-antus nakapahimo sa akong kauga-
lingon, gani ang Dios, ang labing halangdon sa
tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas
sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa pag-antus
sa lawas ug sa espiritu. . . .

“Pagkat-on kanako, ug paminaw sa akong mga
pulong; lakaw diha sa kaaghop sa akong espiritu,
ug ikaw makabaton og kalinaw ngari kanako”
(D&P 19:15–18, 23).

Sa ingon mao ang sugo, ug sa ingon mao ang
saad Kaniya kinsa, diha sa Iyang mahinungdanon
nga panig-ingnan nga pag-ampo, nangamuyo,
“Amahan,. . .pasayloa kami sa among mga utang,
maingon nga kami usab makapasaylo man sa mga
nakautang kanamo” (Mateo 6:9, 12).

“Bugkotan. . .Ang mga Samad”

Dili ba ang mga pulong ni Abraham Lincoln maa-
nindot diin siya misulti tungod sa trahedya sa usa ka
mangilngig nga gubat sibil: “Uban sa pagka walay
malisya ngadto ni bisan kinsa, uban sa gugma ngad-
to sa tanan,. . .atong. . .bugkotan ang. . .mga samad”
(sa John Bartlett, Familiar Quotations [1968], 640).

Akong mga kaigsoonan, atong bugkotan ang mga
samad—oh, ang daghang mga samad nga mao ang
naingnan sa makasamad nga mga pulong, sa matig-a
nga gihimo nga mga reklamo, sa maliputon nga mga
plano aron “makabalus” uban niadtong kinsa tingali
nakasala kanato. Kitang tanan adunay gamay nii-
ning espiritu sa panimalus diha kanato. Sa maayong
palad, kitang tanan adunay gahum sa pagbarug iba-
baw niini, kon kita “mosul-ob sa [atong mga kauga-
lingon] uban sa higot sa gugma nga putli, ingon sa
usa ka kupo, nga mao ang higot sa kahingpitan ug
kalinaw” (D&P 88:125).

“Ang pagpakasala tawhanon, ang pagpasaylo 
balaanon” (Alexander Pope, An Essay on Criticism,
2:1711). Walay kalinaw diha sa paghunahuna sa
kasakitan sa daan nga mga samad. Ang kalinaw 
diha lamang sa paghinulsol ug pagpasaylo. Kini mao
ang matam-is nga kalinaw ni Kristo, kinsa miingon,
“Bulahan ang mga magbubuhat og kadaitan, kay sila
pagatawgon ug mga anak sa Dios” (Mateo 5:9).

Gikan sa Hunyo 1991 Ensign, mga pahina 2–5.
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• Paghimo og lista sa mga butang nga bag-o pa lang
nimo nga napalit. Isulat ang letra nga N sunod sa
matag butang nga imong gikinahanglan. Isulat
ang litra nga W sunod sa matag butang nga buot
nimo apan wala kinahanglana. Gamita kini nga
lista aron sa pagbanabana sa imong mga kinaiya
sa paggasto. Kon ikaw naggasto og daghan kaayo
nga salapi alang sa mga butang nga wala kina-
hanglana, paghunahuna og mga paagi sa

paggamit sa imong salapi sa labaw ka maalamon
nga paagi.

• Uban sa imong kapikas, pagpalambo og badyet
alang sa usa ka umaabot nga tagal sa panahon—
tingali usa o duha ka mga semana. Paghunahuna
sa paggamit sa panig-ingnan sa pahina 36 isip usa
ka giya. Magtambayayong nga magpuyo subay sa
badyet nga inyong gihimo.

PAGDUMALA SA MGA PANALAPI
SA BANAY

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niini nga mga sugyot.

PAGKAMAKANUNAYON TALIWALA SA KAUSABAN

Presidente N. Eldon Tanner
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Unsay buot nakong ipakigbahin kaninyo karon
mao ang akong mga namatikdan mahitungod sa
makanunayon ug sukarang mga baruganan nga,
kon sundon, makahatag sa kasiguroan sa panalapi
ug kalinaw sa hunahuna ubos sa bisan unsa nga
ekonomikanhon nga mga kahimtang.

“Unaha Ninyo Pagpangita ang Gingharian sa Dios”

Una, ako buot mohimo og usa ka sukaranan ug
mopahimutang og usa ka talan-awon diin kining
ekonomikanhon nga mga baruganan kinahanglan
gayud nga gamiton.

Usa ka adlaw usa nako ka apo nga lalaki miingon
kanako: “Ako nagtan-aw kanimo ug uban nga
malampuson nga mga tawo, ug ako mihukom na sa
akong hunahuna nga ako buot nga magmalampuson
sa akong kinabuhi. Ako buot nga mointerbyu og dag-
hang malampuson nga mga tawo kutob sa akong
mahimo aron pagtino kon unsa ang nakahimo kanila
nga malampuson. Busa sa paghinumdom sa imong
kasinatian, Lolo, unsa sa imong gituhoan ang labing
mahinungdanon nga elemento sa kalampusan”?

Ako misulti kaniya nga ang Ginoo mihatag sa
labing mahinungdanon nga pormula nga akong
nahibaloan: “Apan maoy unaha ninyo pagpangita

ang gingharian ug ang pagkamatarung gikan sa
Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang
ra kaninyo” (Mateo 6:33).

Ang pipila nakiglalis nga pipila ka mga tawo
milambo sa panalapi kinsa wala mangita sa ginghari-
an pag-una. Kini tinuod. Apan ang Ginoo wala
lamang magsaad kanato sa materyal nga bahandi
kon kita mangita pag-una sa gingharian. Gikan sa
akong kaugalingong kasinatian ako nasayud nga kini
dili mao ang panghitabo. Sa mga pulong ni Henrik
Ibsen: “Ang salapi mahimong tabon sa daghan nga
mga butang, apan dili ang unod. Kini makahatag
kaninyo og pagkaon, apan dili ang kagana; medisi-
na, apan dili ang kahimsog; mga kaila, apan dili mga
higala; mga sulugoon, apan dili matinud-anon; mga
adlaw sa hingpit nga kalipay, apan dili kalinaw o
kalipay” (sa The Forbes Scrapbook of Thoughts on the
Business of Life [1968], 88).

Ang materyal nga mga panalangin kabahin sa
ebanghelyo kon kini nakab-ot sa husto nga paagi ug
sa matarung nga katuyoan. Ako nahinumdom sa usa
ka kasinatian ni Hugh B. Brown. Isip usa ka batan-on
nga sundalo sa Unang Gubat sa Kalibutan, siya nag-
duaw sa usa ka edaran na nga higala sa ospital. Kini
nga higala usa ka milyonaryo sa pipila ka mga higa-
yon kinsa, sa pangidaron nga kawaloan, naghigda
nga hapit na mamatay. Ni ang iyang gibulagan nga
asawa o bisan ang iyang lima ka mga anak wala mag-
tagad sa pagduaw kaniya. Samtang si Presidente
Brown naghunahuna sa mga butang sa iyang higala
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nga “nawala nga dili mapalit sa salapi ug nakamati-
kod sa iyang malisud nga kahimtang ug sa kalawom
sa iyang pagkaalaut,” siya nangutana sa iyang mga
higala kon sa unsa nga paagi siya muosab sa dagan sa
iyang kinabuhi kon siya magpakabuhi pagusab.

Ang tigulang nga buotan nga tawo, kinsa namatay
paglabay sa pipila ka mga adlaw, miingon: “
`Samtang ako naghunahuna pagbalik ibabaw sa
kinabuhi ang labing mahinungdanon ug bililhon
nga katigayunan nga tingali unta akong naangkon
apan diin akong nawala diha sa pagpalakaw sa pagti-
gum sa akong mga milyon, mao ang yano nga hugot
nga pagtuo nga diha sa akong inahan sa Dios ug sa pag-
kaimortal sa kalag.

“ ‘. . .Ikaw nangutana kanako kon unsa ang labing
bililhon nga butang sa kinabuhi. Ako dili makatubag
kanimo sa labaw pa ka maayong mga pulong kaysa
gigamit sa magbabalak.’ “Siya mihangyo ni President
Brown sa pagkuha og usa ka gamay nga libro diha sa
iyang gamay nga sudlanan diin iyang gibasa ang usa
ka balak nga giulohan og “Ako usa ka Langyaw.”

Ako usa ka langyaw sa hugot nga pagtuo nga
gitudlo kanako sa akong inahan,

Ako wala mailhi ngadto sa Dios nga nakadungog
sa akong inahan sa diha nga siya mitawag,

Ako usa ka langyaw ngadto sa kahupayan nga,
“Karon ako naghigda.”gidala ako ,

Ngadto sa walay katapusan nga mga bukton nga
nagkupot sa akong amahan sa diha nga siya
namatay.

Sa diha nga ang bantugang kalibutan miabut ug
mitawag kanako, Ako mibiya sa tanan aron
mosunod,

Wala gayud magpakabana diha sa akong pagkabuta
nga nakabuhi ang akong mga kamot gikan sa
Kaniya,

Wala gayud magdamgo diha sa akong pagkalibog
nga ang bula sa pagkainila walay sulod,

Nga ang bahandi sa bulawan taphaw, ingon nga
akong nakat-unan nga kini mao.

Ako migugol sa tibuok kinabuhi sa pagpangita sa
mga butang nga akong gi-ayad sa dihang ako-
nga nakaplagan kini,

Ako nakig-away ug nagantihan sa daghan nga
madaugon nga hinungdan,

Apan gihatag ko kining tanan, pagkainila ug
bahandi ug ang kalingawan nga naglibut niini,

Kon ako lamang adunay hugot nga pagtuo nga
nakahimo sa akong inahan kon unsa siya.

“Kadto mao ang pagpamatuod sa usa ka tawo nga
hapit na mamatay kinsa natawo sa Simbahan apan
naanod palayo gikan niini. Mao kadto ang masulub-

on nga hilak sa usa ka nag-inusara nga tawo kinsa
makahimo sa bisan unsa nga butang nga mapalit sa
salapi, apan nawad-an sa labing mahinungdanon
nga mga butang sa kinabuhi aron sa pagtigum nii-
ning mga butang sa kalibutan” (Continuing the Quest
[1961], 32–35; mga italik gidugang).

Diha sa Basahon ni Mormon, ang propeta Jacob
mihatag kanato og pipila ka mahinungdanon nga
tambag niini nga butang:

“Apan sa dili pa kamo mangita sa mga katigayo-
nan, pangita kamo sa gingharian sa Dios.

“Ug human kamo makadawat og usa ka paglaum
diha ni Kristo kamo makadawat og mga katigayu-
nan, kon kamo mangita kanila; ug kamo mangita
kanila sa katuyoan sa pagbuhat og maayo—sa pag-
saput sa hubo, ug sa pagpakaon sa gigutom ug sa
paghatag og kagawasan sa mga bihag, ug sa pagha-
tag sa kahupayan sa masakiton ug sa may mga
kasakit” (Jacob 2:18–19; mga italik gidugang).

Ang katukoran ug panan-awon kaniadto mao
kini: Kita kinahanglan gayud nga mangita sa ging-
harian, motrabaho ug moplano ug mogasto sa maa-
lamon nga paagi, magplano alang sa umaabot, ug
mogamit kon unsa nga bahandi gipanalangin kana-
to aron sa pagtabang sa pagtukod sa gingharian.
Kon giyahan pinaagi niining mahangturon nga
panan-awon ug pinaagi sa pagtukod dinhi niining
lig-on nga tukuran, kita makapadayon uban sa pag-
salig sa atong matag adlaw nga mga tahas ug sa mga
buhat sa atong kinabuhi, nga kinahanglan gayud
nga planohon sa mainampingon nga paagi ug sa
makugihon nga paagi padayonon.

Sulod niini nga dugukan ako buot mopasabut sa
lima ka mga baruganan sa makanunayon nga ekono-
miya.

Bayad sa usa ka Matinuoron nga Ikapulo

Pagkamakanunayon #1: Bayad sa usa ka matinuoron
nga ikapulo. Ako sa kasagaran matingala kon kita
makaamgo ba nga ang pagbayad sa ikapulo wala
magpasabut sa paghatag og mga gasa ngadto sa
Ginoo ug sa Simbahan. Ang pagbayad sa ikapulo
mao ang pagpalingkawas sa utang ngadto sa Ginoo.
Ang Ginoo mao ang kapanguhaan sa tanan natong
mga panalangin, lakip sa kinabuihi mismo.

Ang pagbayad sa ikapulo usa ka sugo, usa ka sugo
uban sa saad. Kon kita mosunod niini nga sugo, kita
gisaaran nga kita “muoswag sa yuta.” Kini nga kaus-
wagan naglangkob og labaw pa kay sa materyal nga
mga kaayohan—kini mahimong maglakip sa pagta-
gamtan sa maayo nga panglawas ug kalagsik sa
panghunahuna. Kini naglakip sa panaghiusa sa
banay ug espirituhanon nga paglambo. Ako naglaum
kaninyo nga karon wala magbayad sa inyong hinpit
nga ikapulo mangita sa hugot nga pagtuo ug kalig-
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on sa pagbuhat sa ingon. Samtang kamo mohingpit
niini nga obligasyon sa inyong Magbubuhat, kamo
makakaplag sa dako, mahinungdanon nga kalipay,
ang mao nailhan lamang niadtong kinsa matinud-
anon ngadto niini nga sugo.

Pagpuyo nga Madaginuton

Pagkamakanunayon #2: Pagpakabuhi sa ubos kay sa
imo nga kinitaan. Ako nakakaplag nga walay paagi
nga ikaw gayud mokita og labaw pa kay sa imo nga
magasto. Ako nadani nga dili ang gidaghanon sa
salapi nga kitaon sa usa ka tawo ang makahatag og
kalinaw sa hunahuna ingon sa pagkontrol sa iyang
salapi. Ang salapi mahimong usa ka masulundon
nga sulugoon apan usa ka mabangis nga tigpabuhat.
Kadtong kinsa mitukod sa ilang sumbanan sa pag-
puyo aron adunay gamay nga sobra, nagkontrol sa
ilang mga kahimtang. Kadtong kinsa mogasto labaw
og gamay kay sa ilang kinitaan mao ang gikontrol
sa ilang mga kahimtang. Sila naulipon. Si President
Heber J. Grant sa makausa miingon: “Kon adunay
usa ka butang nga makahatag og kalinaw ug katag-
bawan ngadto sa tawhanon nga kasingkasing, ug
ngadto sa banay, kini mao ang pagpuyo subay sa
atong kinitaan. Ug kon adunay bisag unsa nga usa
ka butang nga makakagot ug makapawala sa kadasig
ug makapaluya, mao ang pagpangutang ug obligas-
yon nga dili matuman” (Gospel Standard, comp. 
G. Homer Durham [1941], 111).

Ang yawe sa paggasto ubos kay sa atong kinitaan
yano—kini mao ang gitawag og desiplina. Bisan
kon sayo sa kinabuhi o ulahi, kita kinahanglan
gayud sa katapusan makat-on sa pagdisiplina sa
atong mga kaugalingon, sa atong mga kagana, ug sa
atong ekonomikanhon nga mga tinguha. Unsa siya
ka bulahan kinsa nakakat-on sa paggasto ubos kay
sa iyang mga kinitaan ug maghipos sa wala paabuta
nga mga panahon sa panginahanglan.

Pag-ila sa mga Panginahanglan ug mga Tinguha

Pagkamakanunayon #3: Pagkat-on sa pag-ila tali sa
mga panginahanglan ug mga tinguha. Ang mga kagana
sa kunsumidor hinimo sa tawo. Ang atong sistema
sa gawasnon nga pagkompetensya sa kalihokan sa
pangita naghatag og walay kinutuban nga mga
butang ug mga pangalagad aron sa pagpalihok sa
atong tinguha sa pag-angkon sa labaw pa nga kaha-
yahay ug mga kapritso. Ako nagpakabana lamang
mahitungod sa atong mga katawhan nga naggamit
sa maalamon nga paghukom diha sa ilang mga pag-
pamalit. Kita kinahanglan nga makat-on nga ang
sakripisyo usa ka mahinungdanon nga kabahin sa
atong mahangturon nga pagdisiplina.

Dinhi ug sa daghang laing mga nasud, daghang
mga ginikanan ug mga anak nga natawo sukad sa

Ikaduhang Gubat sa Kalibutan nga nakaila lamang
sa mauswagon nga mga kahimtang. Daghan ang
naanad sa dihadiha nga pagpasalamat. Dihay igo
nga mga kahigayunan sa trabaho alang sa tanan
kinsa adunay kasarang sa pagtrabaho. Ang mga
kapritso kaniadto alang sa kadaghanan gihunahuna
nga mga panginahanglan sa karon.

Kini gihimong sanglitanan sa batan-on nga
managtiayon kinsa gipaabot sa pagsangkap sa ilang
mga pinuy-anan ug mohatag sa ilang mga kaugali-
ngon sa mga kapritso samtang sila magsugod sa
ilang kaminyoon, diin naangkon sa ilang mga gini-
kanan human lamang sa daghang mga katuigan sa
pakigbisog ug sakripisyo. Sa pagtinguha sa hilabi-
han kadaghan sa dihadiha dayon, ang batan-ong
mga managtiayon mahimong modangop sa sayon
nga mga plano sa pautang, sa ingon mahulog ang
ilang mga kaugalingon ngadto sa utang. Kini mahi-
mong makapugong kanila gikan sa pag-angkon sa
mga kapanguhaan sa panalapi nga gikinahanglan
sa pagbuhat ingon sa mga sugyot sa Simbahan diha
sa butang sa pagpundo sa pagkaon ug uban nga
mga programa sa kasiguroan.

Ang hilabihan nga pagpatuyang ug dili maayo
nga pagdumala sa panalapi magbutang og bug-at
nga palas-anon sa mga relasyon sa kaminyoon. Ang
kadaghanan sa mga problema sa kaminyoon, nagsu-
god gikan sa ekonomikanhon nga mga tinubdan—sa
pagkakulang sa kinitaan aron sa pagbuhi sa banay o
dili maayo nga pagdumala sa kinitaan.

Usa ka batan-on nga amahan miduol sa iyang
obispo aron magpatambag bahin sa panalapi ug
misulti sa tanang naandan nga sugilanon: “Obispo,
Ako nabansay pag-ayo isip usa ka enhinyero, ug
mikita og maayo nga sueldo. Ingon og ang tanan sa
tulunghaan ako gitudloan kon unsaon sa pagpangita
og salapi, apan walay usa nga nagtudlo kanako kon
unsaon sa pagdumala sa salapi.”

Samtang kita nagtuo nga maayo alang sa usa ka
estudyante sa pagkuha og mga klase sa edukasyon
alang sa kunsumidor, ang unang pagbansay nag-
agad sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan dili
mahimong motugyan niining mahinungdanon nga
pagbansay sa pamasin o pagbalhin sa kapangakohan
sa kinatibuk-an ngadto sa atong pangpubliko nga
mga tulunghaan ug mga unibersidad.

Ang usa ka mahinungdanon nga bahin niining
pagbansay mao ang pasabut sa utang. Kadaghanan
kanato adunay duha ka mga matang sa panalapi nga
utang–kunsumidor nga utang ug pamuhonan o
negosyo nga utang. Ang kunsumidor nga utang nag-
pasabut sa pagpalit pinaagi sa kredit niadtong mga
butang ang atong gigamit o gikunsumo sa matag
adlaw nga pagpuyo. Mga panig-ingnan mahimong
maglakip sa datadata nga pagpalit sa mga senina, mga
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ginamiton sa sulod sa balay (appliances), kasangka-
pan, ubp. Ang kunsumidor nga utang makuha pinaa-
gi sa pagprinda sa atong umaabut nga mga kinitaan.
Kini makuyaw kaayo. Kon kita matangtang sa traba-
ho, mabalda, o makasugat og malisud nga kalit nga
mga hitabo, kita makaangkon og mga kalisud sa pag-
bayad sa atong mga obligasyon. Ang pagpalit sa data-
data maoy labing mahal nga paagi sa pagpalit. Sa bili
sa mga butang nga atong gipalit gidugangan og bug-
at nga tubo ug mga bayad sa paghatud.

Ako nakaamgo nga batan-ong mga banay usahay
moingon nga gikinahanglan nga mopalit pinaagi sa
utang. Apan kami mopahimangno kaninyo sa dili
pagpalit labaw pa kay sa tinuod nga gikinahanglan
ug sa pagbayad sa inyong mga utang sa dali kutob
sa mahimo. Kon ang salapi lisud, paglikay sa kapin
nga palas-anon sa dugang mga bayad sa tubo.

Ang utang sa pamuhonan kinahanglan nga masi-
guro sa hingpit aron dili masamok ang kasiguroan sa
banay. Ayaw pagpamuhonan diha sa pamasin nga
mga panimpalad. Ang espiritu sa pamasin mahi-
mong makadaot. Daghang mga katigayunan nga
nawala pinaagi sa dili makontrol 
nga kagana sa pagtigum og labaw pa ug labaw pa.
Atong kat-unan ang kasub-anan sa nangagi ug mag-
likay sa pagpa-ulipon sa atong panahon, kusog, ug
kinatibuk-ang kahimsog ngadto sa usa ka hinangol
nga mga kagana sa pag-angkon og nagtubo nga
materyal nga mga butang.

Si Presidente Spencer W. Kimball mihatag niining
makapaaghat sa hunahuna nga tambag:

“Ang Ginoo mipanalangin kanato isip usa ka mga
katawhan uban sa kahamugaway nga dili hitupngan
sa milabay nga mga panahon. Ang mga kapanguhaan
nga gibutang ubos sa atong gahum maayo ug gikina-
hanglan sa atong trabaho dinhi sa yuta. Apan ako
nahadlok nga daghan kanato ang nagpatuyang uban
sa mga panon ug mga hayopan ug mga hektarya ug
mga kamarin ug bahandi ug nagsugod sa pagsimba
niini isip bakak nga mga dios, ug sila adunay gahum
ibabaw kanato. Aduna bay labaw pa niining maayo
nga mga butang kay sa atong hugot nga pagtuo nga
makabarug? Daghang mga katawhan naggugol sa
hapit tanan nilang panahon sa pagtrabaho diha pag-
pataas sa kaugalingon nga naglakip sa daghang salapi,
mga tampo sa puhonan (stocks), mga kalig-unan
(bonds), mga pamuhonan, kabtangan, mga kredit
kard, mga kasangkapan, mga sakyanan, ug ang sama
sa pasalig sa tawhanon nga kasiguroan sa tanan, kini
gilauman, usa ka taas ug malipayon nga kinabuhi.
Nakalimtan mao ang kamatuoran nga ang atong
buluhaton mao ang paggamit niining mga kapangu-
haan sa atong mga banay ug mga korum sa pagtukod
sa gingharian sa Dios” (“the False God We Worship,”
Ensign, Hunyo 1976, 4).

Pinaagi sa pagpamatuod, mahimo ba nga akong
idugang kini ngadto sa pamahayag ni Presidente
Kimball. Wala akoy nasayran sa kahimtang diin ang
kalipay ug kalinaw sa hunahuna milambo uban sa
paghakot sa kabtangan lapas sa makatarunganon
nga mga tinguha ug mga pagkinahanglan sa banay.

Pagbadyet sa Malaamon nga Paagi

Pagkamakanunayon #4: Pagpalambo ug pagpuyo
subay sa badyet. Akong usa ka higala adunay anak
nga babaye kinsa milangyaw uban sa usa ka progra-
ma sa BYU sa pagtuon sa alang sa usa ka semistri. 
Sa kanunay siya misulat sa pinuy-anan alang sa
dugang pa nga salapi. Ang iyang kabalaka nakapata-
wag kaniya sa iyang anak sa telepono ug nangutana
kaniya mahitungod sa panginahanglan sa dugang
nga mga pundo. Sa usa ka punto ssa panagsultiha-
nay ang anak nga babaye mipasabut, “Apan Papa,
ako makasulti kanimo asa ang matag sentabos nga
imong gipadala kanako nagasto.”

Siya mitubag, “Ikaw mao ra og wala makakuha sa
punto. Ako gusto sa usa ka badyet—usa ka plano
alang sa paggasto—dili usa ka inadlaw nga talaan
kon diin ang salapi magasto.”

Tingali ang mga ginikanan kinahanglan nga
mahimong sama sa amahan sa nagtungha sa kolihe-
yo nga batang lalaki kinsa mitelegrama sa pinuy-
anan, “Walay sapi, walay lingaw, imong anak nga
lalaki.” Ang iyang amahan mitubag sa pagtelegrama,
“Unsa ka subo, kaayo, imong papa,”

Kini ang akong namatikdan sa pag-interbyu sa
daghang mga tawo sa miaging mga katuigan nga
daghan kaayo sa mga katawhan walay badyet sa pag-
trabaho ug wala makadisiplina sa ilang mga kaugali-
ngon sa pagsunod niini nga probisyon. Daghang
mga tawo naghunahuna sa badyet nga nagkawat
kanila sa ilang kagawasan. Sa laing bahin malampu-
song mga tawo nakakat-on nga ang badyet nakapo-
sible sa tinuod nga ekonomikanhong kagawasan.

Ang pagbadyet ug pagdumala sa panalapi dili
kinahanglan nga hilabihan ka lisud o makahurot sa
panahon. Ang sugilanon giasoy kabahin sa usa ka
milangyaw nga amahan kinsa naghupot og mga
lista sa bayranan diha sa kahon sa sapatos, sa iyang
listahan sa dawatonon diha sa kalinyasan, ug ang
iyang kwarta diha sa kaha sa salapi.

“Dili nako masabtan unsaon nimo sa pagdumala
sa imong negosyo niining paagiha,” miingon ang
iyang anak nga lalaki. “Giunsa nimo pagkahibalo
kon pila ang imong ganansya?”

“Anak,” mitubag ang negosyante nga lalaki, “sa
dihang ako nanaog sa barko, ako adunay usa lamang
ka karsones nga akong gisul-ob. Karon ang imong
igsoong babaye usa ka magtutudlo sa arte, ang
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imong igsoong lalaki usa ka doktor, ug ikaw usa ka
accountant. Ako adunay sakyanan, panimalay, ug usa
ka maayo nga negosyo. Ang tanang butang nabay-
ran na. Busa idugang ang tanan kuhaan sa mga kar-
sones, ug anaa ang akong ganansya.”

Ang maalamon nga mga magtatambag sa panalapi
nagtudlo nga adunay upat ka nagkalainlain nga mga
elemento sa bisan unsa nga maayong pagbadyet.
Ang pagsangkap kinahanglan nga himoon pag-una
alang sa sukaranan nga mga panginahanglan sa 
pagpalakaw ingon sa pagkaon, sinina, ubp.; ikaduha,
alang sa kaangayan sa panimalay, ikatulo, alang
panginahanglan sa kalit nga panghitabo ingon sa
mga pagtipig, pagsiguro sa panglawas, ug pagsiguro
sa kinabuhi; ug, ikaupat, alang sa maalamon nga
pamuhonan ug usa ka programa sa pagtipig alang 
sa umaabut.

Mahimo bang mokomentaryo ako sa niining
duha ka mga elemento. Walay kasiguroan sama sa
wala paabuta sa atong mga kinabuhi. Uban sa nagtu-
bo nga mga bili sa tambal, kasiguroan sa kahimsog
mao lamang ang paagi nga sa kasagaran masulbad sa
mga banay ang malisud nga aksidente, pagkasakit, o
mga bayranan sa pagpanganak, ilabi na niadtong
alang sa wala sa panahon nga mga pagpanganak.
Ang kasiguroan sa kinabuhi makasangkap sa pagpa-
dayon sa kinitaan kon ang naghatag sa wala damha
mamatay. Matag banay kinahanglan nga mohimo og
tagana alang sa tukma nga kasiguroan sa panglawas
ug kinabuhi .

Human kining mga sukaranan matubag, kita
kinahanglan pinaagi sa madaginuton nga pagduma-

la sa kanunay magtigum makahimo og mga pundo
alang sa puhunan. Kini mao ang akong namatikdan
nga ang pipila ka mga tawo nga nahimong malam-
puson sa mga pamuhonan kinsa wala mouna sa
pagpalambo og kinaiya sa kanunay nga pagtigum.
Kini nagkinahanglan og disiplina ug mapihigon nga
paghukom. Adunay daghang mga paagi sa pagpa-
muhonan. Ang akong tambag lamang mao ang pag-
pili sa maalamon nga paagi sa imong mga magta-
tambag sa pagpamuhonan. Siguroha nga sila takus
sa imong pagsalig pinaagi sa paghimo og usa ka
malampuson nga talaan sa pagpamuhonan.

Pagmatinuoron

Pagkamakanunayon #5: Pagmatinuoron sa imong
tanan nga mga kalihokan sa panalapi. Ang sumbanan
sa kaligdong dili gayud mawala sa uso. Kini magamit
sa tanang atong buhaton. Isip mga pangulo ug mga
sakop sa Simbahan, kita kinghanglan nga mao ang
pundok sa kaligdong.

Mga kaigsoonan, pinaagi niining lima ka mga
baruganan, ako naningkamot sa paglatid kon unsa
ang kinaiya isip tinuod nga sumbanan sa pagdumala
sa panalapi ug kapanguhaan.

Ako naglaum nga matag usa kanato mahimong
makakuha og kaayohan gikan sa ilang kagamitan.
Ako mosaksi nga kini tinuod ug nga kini nga
Simbahan ug ang buhat nga atong gihimo tinuod.

Gikan sa pagpakigpulong ni Presidente Tanner didto sa kinatibuk-
ang sesyon sa kaayohan sa Oktubre 1979 nga kinatibuk-ang kom-
perensya sa Simbahan (tan-awa sa Conference Report, Okt. 1979,
117-21; o Ensign, Nob. 1979, 80–82).
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KINITAAN

Suhol o sueldo human sa buhis

Uban nga kinitaan

Tanang kinitaan

MGA GALASTOHAN

Ikapulo

Uban nga mga amot sa Simbahan

Dugay nga tagal nga mga pagtigum

Pagdaginot alang sa kalit nga mga hitabo

Pagkaon

Utang o abang

Mga kagamitan

Transportasyon

Mga bayad sa utang

Kasiguroan (Insurance)

Mga galastohan sa tambal

Sinina

Uban pa

Uban pa

Uban pa

Tanang mga galastohan

Badyet gikan sa ngadto sa

GIPLANO

GIPLANO

TINUOD

TINUOD
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• Paghimo og pasalig aron sa paggahin og tinagsa
nga panahon sa matag usa sa inyong mga anak o
sa usa ka bata diha sa imong paryente nga banay.
Samtang ikaw makigsulti sa matag bata,
paninguha nga makat-on og usa ka butang nga
bag-o mahitungod sa iyang mga kaikag, mga
panginahanglan, ug mga hagit.

• Paggahin og panahon sa pagpakigsulti mahitun-
god sa imong mga anak uban sa imong kapikas.
Hunahunaa ang mga kalig-on ug mga hagit sa
matag bata. Tinoa kon unsa ang imong mabuhat
aron sa pagtubag sa mga panginahanglan sa
matag bata.

“ANG MGA ANAK MAO ANG
KABILIN SA GINOO”

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingong mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niining mga
sugyot.

BILILHON NGA MGA ANAK, USA KA GASA
GIKAN SA DIOS

Presidente Thomas S. Monson
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Gikan sa basahon sa Mateo atong nakat-unan nga
human manaog si Jesus ug ang mga Iyang mga
tinun-an gikan sa Bukid sa Transpigurasyon, sila
mipahulay sa Galilea, dayon miadto sa Capernaum.
Ang mga tinun-an miingon ngadto ni Jesus, Nan
kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit?

“Ug gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata
ngadto kaniya, ug iyang gipatindog kini sa ilang
taliwala,

“Ug kanila miingon siya, Sa pagkatinuod, magai-
ngon ako kaninyo nga gawas kon mangausab kamo
ug mangahimong sama sa mga gagmayng bata, dili
gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit.

“Busa, bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang
kaugalingon sama niining gagmayng bata, siya mao
ang labing dako sa gingharian sa langit.

“Bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan maga-
dawat sa usa ka gamayng bata nga sama niini,
magadawat kanako.

“Apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala
ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako,
maayo pa lang unta hinoon alang kaniya nga gikahig-
tan siyag dakong galingan nga bato diha sa iyang liog
ug gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat.”1

Ako naghunahuna nga mahinungdanon nga si
Jesus nahigugma niining gagmay nga mga bata kinsa
sa dili pa dugay mibiya sa kinabuhi sa wala pa dinhi
sa kalibutan aron sa pag-anhi sa yuta. Ang mga bata
kaniadto ug mga bata karon makapanalangin sa
atong mga kinabuhi, mohaling sa atong gugma, ug
mopadali sa atong maayo nga mga buhat.

Ikahibulong ba kini nga ang magbabalak nga si
WilliamWordsworth nagsulti bahin sa atong pagka-
tawo: “Nagsubay nga mga panganod sa himaya kita
moabut/ Gikan sa Dios, kinsa mao ang atong pinuy-
ahan.”2

Kadaghanan niining gagmay nga mga bata mia-
but sa mga ginikanan kinsa mahinamon nga nagpa-
abut sa ilang pag-abut, mga inahan ug mga amahan
kinsa nagmaya nga mahimo nga kabahin niana nga
milagro nga atong gitawag og pagkatawo. Walay sak-
ripisyo nga dako kaayo, walay kasakit nga malisud
kaayo, walay pagpaabut nga dugay kaayo. 

Dili ikahibulong nga kita nakugang kon ang usa ka
sugilanon sa pamantalaan gikan sa usa ka dakbayan sa
America nga nagpahibalo nga usa ka bag-o nga nata-
wo nga batang babaye kinsa giputos diha sa papel nga
bag ug gilabay diha sa basurahan anaa sa makuti nga
pag-atiman diha sa ospital. Ang bata maayo ra. Siya
tinuod nga matahum, mahimsog nga bata, ang tigpa-
mababa sa ospital misulti niadtong Miyerkoles. Ang
kapolisan miingon nga ang masuso nga bata napalgan
human gibubo sa mga basurero ang sulod sa basura-
han ngadto sa luyo nga tumoy sa truck sa basura ug

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong kapikas.



nakakita og usa ka butang nga milihok diha sa mga
dinugmok. Ang mga awtoridad nangita sa inahan.”

Kini ang atong maligdong nga katungdanan, atong
bililhon nga katungod—gani atong sagrado nga kahi-
gayunan—sa pag-abiabi ngadto sa atong mga panima-
lay ug nganha sa atong mga kasingkasing sa mga bata
kinsa midayandayan sa atong mga kinabuhi.

Ang atong mga anak adunay tulo ka mga lawak
klasehan diin mao ra og lahi gikan sa usag usa. Ako
nagsulti sa lawak klasehan sa tulunghan, ang lawak
klasehan sa simbahan, ug ang lawak klasehan nga
gitawag og panimalay.

Ang Lawak Klasehan sa Tulunghaan

Ang Simbahan sa kanunay adunay mahinung-
danon nga kaikag sa pangpubliko nga edukasyon ug
nag-awhag sa mga sakop sa pagsalmot diha sa mga
kalihokan ginikanan-magtutudlo ug ubang mga
panghitabo nga giplano aron sa pagpalambo sa
edukasyon sa atong mga batan-on.

Walay labaw pa ka mahinungdanon nga bahin 
sa pangpubliko nga edukasyon kaysa magtutudlo
kinsa adunay kahigayunan sa paghigugma, sa pag-
tudlo, ug sa pagdasig sa matinguhaon nga batang
mga lalaki ug batang mga babaye ug batan-ong 
mga lalaki ug batan-ong mga babaye. Si Presidente
David O. McKay miingon: “Ang pagtudlo mao ang
labing halangdon nga tawag sa kalibutan. Diha sa
tukma nga edukasyon sa mga batan-on nag-agad
ang pagkamakanunayon ug kaputli sa panimalay,
ang kaluwasan ug sa pagpadayon sa nasud. Ang
ginikanan naghatag sa anak sa usa ka kahigayunan
sa pagpakabuhi; ang magtutudlo mopahimo sa bata
sa pagpakabuhi og maayo.”3 Ako misalig nga kita
moila sa ilang kamahinungdanon ug ang ilang
mahinungdanon nga misyon pinaagi sa paghatag
og igo nga mga kahimanan, ang labing maayo nga
mga libro, ug mga sueldo diin nagpakita sa atong
pasalamat ug sa atong pagsalig.

Matag usa kanato makahinumdom uban sa pagbati
sa mga magtutudlo sa atong kabatan-on. Ako naghu-
nahuna nga makalingaw nga ang akong magtutudlo
sa musika sa tulunghaan sa elementarya mao ang usa
ka Gining Sharp. Siya adunay kasarang sa paghatag sa
iyang mga tinun-an sa gugma alang sa musika ug
mitudlo kanamo sa pag-ila sa mga instrumento sa
musika ug sa ilang mga tunog. Ako mopahinumdon
sa impluwensya sa usa ka Gining Ruth Crow kinsa
mitudlo kanamo sa hilisgutan sa panglawas. Bisan pa
kon kini mga panahon sa Depression, siya misiguro
nga ang matag ikaunom ka ang-ang nga estudyante
adunay tsart sa kahimsog sa ngipon. Siya ang perso-
nal nga motan-aw sa matag estudyante sa kahimsog
sa ngipon ug mipiho nga pinaagi sa pangpubliko o
pribado nga mga kapanguhaan, walay bata nga moga-

was nga walay tukma nga pag-atiman sa ngipon.
Ingon kang Gining Burkhaus, kinsa nagtudlo sa hiyo-
grapiya, mobukhad sa mga mapa sa kalibutan ug,
uban sa iyang igtutudlo, motimaan sa kaulohan sa
mga dakbayan sa mga nasud ug ang nagkalahi nga
mga dagway sa matag nasud, pinulongan, ug kultura,
bisan wala kaayo ako magpaabut o magdamgo nga
usa ka adlaw ako makahimo sa pagduaw niining mga
yuta ug mga katawhan.

O, ang kamahinungdanon diha sa mga kinabuhi
sa atong mga anak sa mga magtutudlo kinsa miba-
yaw sa ilang mga espiritu, mibaid sa ilang mga sala-
butan, ug miawhag sa ilang mga kinabuhi!

Ang Lawak Klasehan sa Simbahan

Ang lawak klasehan sa simbahan nakadugang og
usa ka mahinungdanon kaayo nga sukod sa edukas-
yon sa matag bata ug batan-on. Niini nga pagkabu-
tang matag magtutudlo makahatag usa ka pagdasig
sa pagpadayon ngadto niadtong maminaw sa iyang
mga leksyon ug mobati sa impluwensya sa iyang
pagpamatuod. Diha sa mga tigum sa Primarya, Pang-
Domingo nga Tulunghaan, sa Batan-ong mga
Babaye, ug ngadto sa Aaronic nga Pagkapari, ang
maayo nga pagkaandam nga mga magtutudlo,
gitawag ubos sa pagdasig sa Ginoo, makatandog sa
matag bata, matag batan-on, ug makaaghat sa tanan
sa “pagtinguha . . . gikan sa labing maayo nga mga
basahon sa mga pulong sa kaalam; sa pagtinguha sa
pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaa-
gi sa hugot nga pagtuo.”4 Usa ka pulong sa pagdasig
dinhi ug usa ka espirituhanon nga panghunahuna
didto mahimo nga makaapekto sa usa ka bililihon
nga kinabuhi ug makabilin og usa ka dili mapapas
nga timailhan diha sa usa ka immortal nga kalag.

Daghang mga katuigan nga milabay, diha sa salo-
salo sa paghatag og mga ganti sa magasin sa
Simbahan, kami naglingkod uban ni Presidente ug
Sister Harold B. Lee. Si Presidente Lee miingon
ngadto sa among tin-edyer nga anak nga babaye, si
Ann: “Ang Ginoo mipanalangin kanimo uban sa
usa ka matahum nga dagway ug lawas. Himoa ang
sulod nga ingon ka matahum sama sa gawas, ug
ikaw pagapanalanginan sa tinuod nga kalipay.”
Kining batid nga magtutudlo nagbilin kang Ann 
og usa ka dinasig nga giya ngadto sa celestial nga
gingharian sa atong Langitnong Amahan.

Ang mapainubsanon ug dinasig nga magtutudlo
diha sa lawak klasehan sa Simbahan makasilsil diha
sa iyang mga estudyante og gugma alang sa mga
kasulatan. Ngano, ang magtutudlo makadala sa mga
Apostoles sa karaan ug sa Manluluwas sa kalibutan
dili lamang diha sa lawak klasehan apan usab ngad-
to sa mga kasingkasing, mga hunahuna, ug sa mga
kalag sa atong mga anak.
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Ang Lawak Klasehan nga Gitawag og Panimalay

Tingali ang labing mahinungdanon sa tanang
mga lawak klasehan mao ang lawak klasehan sa
panimalay. Dinhi sa panimalay nga kita mihulma
sa atong mga kinaiya, ang atong lawom kaayo nga
gihuptan nga mga tinuohan. Dinhi sa panimalay
nga ang paglaum giamuma o gilaglag. Ang atong
panimalay mao ang mga laboratoryo sa atong mga
kinabuhi. Kon unsa ang atong gibuhat didto mao
ang motino sa tumong sa atong mga kinabuhi kon
kita mobiya sa panimalay. Si Dr. Stuart E. Rosenberg
misulat dinha sa iyang libro The Road to Confidence,
“Bisan pa sa tanan nga bag-ong mga namugna ug
moderno nga mga plano, mga urog ug mga pahiba-
gay, wala pay usa nga nakamugna, o dili gayud
makamugna, og usa ka makatagbaw nga puli alang
sa kaugalingong banay.”5

Ang malipayon nga panimalay mao ang usa apan
sayo nga langit. Si President George Albert Smith
nangutana: “[Buot] ba kita nga ang atong mga pani-
malay mahimong malipayon[?] Kon kita buot,
himoa kini nga puy-anan nga dapit sa pag-ampo,
pagpasalamat ug pagtamud.”6

Adunay mga sitwasyon diin ang mga anak moabut
sa pagkamortal nga may kakulangan sa panglawas o
salabutan. Maningkamot kita, dili posible nga maka-
hibalo og ngano o sa unsa ang sama nga mga pang-
hitabo nahinabo. Ako mosaludo niadtong mga gini-
kanan kinsa sa walay pagreklamo modawat sa ingon
nga anak ngadto sa ilang mga bukton ug ngadto sa
ilang mga kinabuhi ug mohatag sa dugang nga sukod
sa sakripisyo ug gugma ngadto sa usa sa mga anak sa
Langitnong Amahan.

Usa ka ting-init sa Aspen Grove Family Camp, ako
nagtan-aw sa usa ka inahan nga sa mapailubon nga
paagi nagpakaon sa usa ka tin-edyer nga anak nga
babaye nga nadaot diha sa pagkatawo ug hingpit
nga nagsalig diha sa Inahan. Ang inahan mipahiga-
yon sa matag puno sa kutsara nga pagkaon, matag
tulon sa tubig, samtang nagkupot kanunay sa ulo ug
liog sa iyang anak nga babaye. Sa hilom nga paagi
ako naghunahuna sa akong kaugalingon, Sulod sa 17
ka mga tuig, ang Inahan naghatag sa iyang pangalagad
ug sa tanan ngadto sa iyang anak nga babaye, wala
gayud maghunahuna sa kaugalingong kahayahay, iyang
kaugalingong kalingawan, sa iyang kaugalingong pagka-
on. Unta ang Dios mopanalangin sa ingong nga
mga inahan, sa ingon nga mga amahan, sa ingon
nga mga anak. Ug Siya mohimo.

Ang Pagkainosente sa mga Anak

Ang mga ginikanan bisan asa nakaamgo nga ang
labing gamhanan nga kombinasyon sa mga pagbati
diha sa kalibutan wala tawaga sa bisan unsa nga dagko
nga langitnong panghitabo, ni kini makita sa mga

nobela o libro sa kasaysayan, apan diha lamang sa
ginikanan nga nagsud-ong diha sa natulog nga bata.

Sa pagbuhat sa ingon, ang kamatuoran sa mga
pulong ni Charles M. Dickinson miabut sa hunahuna:

Sila mga idolo sa mga kasingkasing ug sa panimalay!
Sila mga anghel sa Dios nga nagtakuban;
Ang silaw sa adlaw sa gihapon natulog diha sa ilang
mga lugas sa buhok,
Ang Iyang himaya sa gihapon misanag sa ilang mga
mata;
Kining mga laagan gikan sa panimalay ug gikan sa
Langit,
Sila mihimo kanako nga labaw pa ka malumo ug
maaghup;
Ug ako nasayud na karon kon sa unsa nga paagi gipa-
hisama ni Jesus ang 
Ang gingharian sa Dios ngadto sa usa ka bata.7

Sa atong matag adlaw nga mga kasinatian uban sa
mga anak, kita nakakaplag nga sila labing masinabta-
non ug sa kasagaran nagsulti ug tulugkaron nga mga
kamatuoran. Charles Dickens, ang tigsulat sa usa ka
inila nga buhat A Christmas Carol, naglarawan niini
nga kamatuoan sa diha nga siya mihulagway sa
mapainubsanon nga banay ni Bob Cratchit nagkati-
pon alang sa gamay apan dugay na nga gipaabut nga
Noche Buena. Si Bob, ang amahan, mipauli sa pani-
malay uban sa iyang niwang nga anak si Tiny Tim
diha sa iyang abaga. Si Tiny Tim “nagpas-an og
gamay nga sungkod, ug ang iyang mga bukton giaba-
gan sa puthaw nga dugukan.” Ang asawa ni Bob
nangutana kaniya,“ ‘Ug nagbinuotan ba si little Tim?’

“ `Ingon ka maayo sa bulawan,’ miingon si Bob,
`ug labaw pa. Sa laing paagi siya nagmahunahuna-
on, naglingkod nga nag-inusara sa makadaghan, ug
naghunahuna sa labing makahibulong nga mga
butang nga sukad imong madungog. Siya misulti
kanako, inig-abut sa panimalay, nga siya naglaum
nga ang mga tawo makakita kaniya sa simbahan,
tungod kay siya bakol, ug tingali kini makahimuot
ngadto kanila sa paghinumdom diha sa Adlaw sa
Pasko kinsa makapalakaw sa bakol nga mga makilili-
mos, ug sa buta nga mga tawo nga makakita.’ ”8

Si Charles Dickens sa iyang kaugalingon miingon,
“ako nahigugma niining gagmay nga mga tawo, ug
kini dili gamay nga butang, sa diha nga sila, kinsa
bag-o pa kaayo gikan sa Dios, nahigugma kanato.”

Ang mga bata mopahayag sa ilang gugma diha sa
tinuod ug mabalhinon nga mga paagi. Sa akong adlaw
nga natawhan pipila ka panahon ang milabay, usa ka
bililhon nga gamayng bata nga babaye mihatag kana-
ko sa iyang sinulat nga kard sa adlaw nga natawhan
ug gisulod diha sa sobre usa ka gamay nga dulaan nga
kandado nga iyang gusto ug naghunahuna nga ako
mahimuot sa pagdawat niini isip usa ka gasa.
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“Sa tanang mahal nga talan-awon sa kalibutan,
walay lain nga matahum kaayo ingon sa usa ka bata
kon kini mohatag og usa ka butang. Bisan unsa nga
gamayng butang nga ihatag. Ang bata mohatag sa
kalibutan kanimo. Kini mobukas sa kalibutan kani-
mo maingon kini og usa ka libro nga wala nimo
sukad mabasa. Apan kon ang gasa kinahanglan
gayud nga makit-an, kini sa kanunay pipila ka kataw-
anan nga butang, hiwi nga gipapilit,. . .usa ka anghel
nga kumedyante nga tan-awon. Ang bata adunay
dyutay kaayo nga ikahatag, tungod kay kini wala
gayud masayud nga gihatag na kanimo ang tanan
nga butang.”9

Ang ingon mao ang gasa ni Jenny ngari kanako.

Ang mga bata ingon og gitugahan uban sa maka-
nunayon nga hugot nga pagtuo sa ilang Langitnong
Amahan ug sa Iyang kasarang ug tinguha sa pagtu-
bag sa ilang matam-is nga mga pag-ampo. Kini ang
kanunay nakong personal nga kasinatian nga kon
ang bata mag-ampo ang Dios maminaw.

Tuguti ako ninyo sa pagpakigbahin sa kasinatian
ni Barry Bonnell ug Dale Murphy, inila nga propes-
yonal nga mga tigdula sa bisbol kanhi uban sa kapu-
nongan sa bisbol sa Atlanta Braves. Ang matag usa
kinabig sa Simbahan, si Dale Murphy nga gibunya-
gan ni Barry Bonnell.

“Usa ka kasinatian ang nahinabo sulod sa 1978
nga panahon nga gihulagway ni Barry isip ‘makapa-
usab sa kinabuhi.’ Siya naglisud sa pagpakigbisog, sa
pag-igo sa bola. Tungod sa iyang dili maayo nga pag-
pakita, siya nawad-an og pagsalig sa iyang kaugali-
ngon ug mibati og kaalaot. Siya dili buot mouban sa
diha nga si Dale Murphy mihangyo sa pagkuyog
ngadto sa ospital, apan bisan pa niana siya miuban.
Didto iyang gikasugat si Ricky Little, usa ka maisog
nga dumadapig sa [Atlanta] Braves, apan usa ka
batan-on nga nasakit og leukemia. Kini makita
dayon nga si Ricky hapit na mamatay. Si Barry miba-
ti og hugot nga tinguha sa paghunahuna og usa ka
butang nga makahupay nga isulti apan ingon og
walay usa ka butang nga anagay. Sa katapusan siya
nangutana kon adunay bay bisag unsa nga butang
nga ilang mahimo. Ang batan-on nagduhaduha, ug
unya mihangyo kon sila sa tinagsa makapuntos og
home run alang kaniya sa sunod nga dula. Si Barry
miingon [sa kaulahian], ‘Kana nga hangyo dili kaayo
lisud nga butang alang kang Dale, kinsa sa pagkati-
nuod nakaigo ug duha ka home run niana nga gabii,
apan ako nakigbisog diha sa sukaran [plate] ug wala
makaigo og homer sa tibuok tuig. Dayon ako mibati
og kainit nga miabut kanako ug misulti ni Ricky sa
paglaum niini.’ “Niana nga gabii, si Barry miigo sa
iyang bugtong home run niana nga panahon.10 Ang
pag-ampo sa bata natubag, ang pangandoy sa usa ka
bata natuman.

Ang Panginahanglan alang sa Kaluwasan

Kon ang tanang mga bata lamang adunay
mahigugmaon nga mga ginikanan, luwas nga mga
panimalay, ug maamumahon nga mga higala, unsa
ka matahum nga kalibutan ang ilang maangkon. Sa
walay palad, ang tanang mga bata wala kaayo
mapanalangini. Pipila ka mga bata nakasaksi sa ilang
mga amahan nga bangis kaayo nga mibukbok sa
ilang mga inahan, samtang ang uban mao ang
gipahimungtan sa ingon nga pang-abuso. Unsa ka
tinalawan, unsa ka tampalasan, unsa ka makauulaw!

Ang lokal nga mga ospital bisan asa nakadawat
niining gagmay nga mga bata, napangos ug nabun-
og, inubanan sa baga nga nawong sa mga bakak nga
ang bata “nabangga sa pultahan” o “nahulog sa hag-
dan.” Mga bakakon, mga madaugdaugon kinsa mia-
buso sa mga bata, moabut ang adlaw, nga sila moani
sa alimpulos sa ilang mangil-ad nga mga buhat. Ang
nagpakahilom, ang nasakitan, ang gipakasad-an nga
bata nga biktima sa abuso, ug usahay hilabtan sa
duol nga kabanay, kinahanglan gayud nga makada-
wat og tabang.

Usa ka distrito nga maghuhukom, sa usa ka sulat
ngari kanako, mipahayag: “Ang pangabuso sa pang-
hilawas sa mga bata mao ang usa sa labing tampala-
san, makadaut, ug makapaluya nga mga krimen sa
sibilisado nga katilingban. Adunay makapaalarma
nga pagtubo sa gitaho nga pisikal, saykolohikal, ug
panghilawas nga pag-abuso sa mga bata. Ang atong
mga husgado nahimong gisanapan uban niining
mangil-ad nga pamatasan.”

Ang Simbahan dili mopasaylo niining dautan
kaayo ug malaw-ay nga panglihok. Hinoon, kita
manghimaraut sa labing bangis nga mga pulong ang
ingon nga pagtagad sa bililhon nga mga anak sa
Dios. Kinahanglan nga luwason ang bata, amuma-
hon, higugmaon ug ayohon. Kinahanglan nga dad-
on sa hukmanan ang nakasala, aron manubag, sa
iyang mga aksyon ug makadawat sa propesyonal nga
pagtagad aron maputol ang ingon ka dautan ug
yawan-on nga panglihok. Kon ikaw ug ako mahibalo
sa ingon nga kinaiya ug mapakyas sa paghimo ug
buhat aron sa pagwagtang niini, kita mahimong
kabahin sa problema. Kita nakigbahin sa kabahin sa
sala. Kita nakasinati sa kabahin sa silot.

Ako misalig nga ako wala makasulti og bangis
kaayo, apan ako nahigugma niining gagmayng mga
bata ug nasayud nga ang Ginoo nahigugma usab
kanila. Walay labaw pa nga makatandog nga asoy
niini nga gugma ang makit-an kay sa kasinatian ni
Jesus nga mipanalangin sa mga bata ingon sa gihulag-
way sa 3 Nephi. Kini nag-asoy ni Jesus nga nag-ayo sa
masakiton, natudlo sa mga katawhan, ug nag-ampo
sa Langitnong Amahan alang kanila. Apan unya tugu-
ti ako nga mokutlo sa bililhon nga mga pulong:
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“[Si Jesus] mikuha sa ilang gagmay nga mga bata,
sa tinagsa, ug mipanalangin kanila, ug nag-ampo
ngadto sa Amahan alang kanila.

“Ug sa diha nga siya nakahimo na niini siya
mihilak pag-usab;

“Ug siya namulong ngadto sa pundok sa mga
katawhan, ug miingon ngadto kanila: Tan-awa ang
inyong gagmay nga mga anak.

“Ug samtang sila mipunting sa ilang mga mata
paingon sa langit, ug sila nakakita sa langit nga
naabli, ug sila nakakita sa mga anghel nanaog gikan
sa langit ingon og diha taliwala sa kalayo;. . .ug ang
mga anghel nangalagad ngadto kanila,”11

Kamo mahimong mangutana, Ang ingon nga mga
butang mahinabo ba bisan karon? Tuguti ako sa pag-
pakigbahin uban kaninyo sa maanindot nga asoy sa
usa ka apohan nga babaye ug sa apohan nga lalaki
kinsa nag-alagad sa usa ka misyon pipila ka tuig na
ang milabay ug sa paagi diin ang ilang gamay nga
apo nga lalaki gipanalanginan. Ang misyonaryong
apohan nga lalaki misulat:

“Ang akong asawa, si Deanna, ug ako karon nag-
alagad sa usa ka misyon sa Jackson, Ohio. Usa sa
among dako nga kabalaka samtang kami midawat sa
tawag sa misyon mao ang among banay. Kami wala
diha kon sila adunay mga problema.

“Sa wala pa kami molakaw sa among misyon, ang
among apo nga lalaki, si R. J., kinsa duha ug tunga
ka tuig ang edad, kinahanglan nga operahan aron
pagtarung sa pagkalibat sa mata. Ang iyang inahan
mihangyo kanako sa pag-uban kanila tungod kay si
R. J. ug ako tinuod nga managhigala. Ang pag-opera
maayo ra, apan si R. J. mihilak sa wala pa ang ope-
rasyon ug pagkahuman tungod kay walay usa sa
banay ang makasulod sa lawak operahanan, ug siya
mahadlok.

“Mga unom ka mga bulan ang milabay, samtang
kami diha pa gihapon sa among misyon, si R. J. nag-
kinahanglan sa laing mata nga opeahan. Ang iyang
inahan mitelepono ug mipahayag sa iyang tinguha

kanako sa pag-adto aron mouban kanila sa ikadu-
hang operasyon. Sa pagkatinuod, ang gilay-on og
ang misyon nagpugong kanako nga makauban niya.
Si Deana ug ako nagpuasa ug nag-ampo sa Ginoo
aron paghupay sa among apo nga lalaki sa panahon
sa operasyon.

“Kami mitawag dayon human sa operasyon ug
nakita nga si R. J. nakahinumdom sa nangagi nga
kasinatian ug dili buot mobiya sa iyang mga ginika-
nan. Apan sa diha nga siya misulod sa lawak opera-
hanan, siya nahilum. Siya mihigda sa operahanan
nga lamesa, mikuha sa iyang antipara alang kanila
ug mipadayon sa operasyon uban sa malinawon nga
espiritu. Kami mapasalamaton kaayo; ang among
mga pag-ampo gitubag.

“Duha ka mga adlaw ang milabay, kami mitawag
sa among anak ug nangutana mahitungod kang R. J.
Siya maayo ra, ug siya misugilon niining hitabo
kanamo: Sa hapon human sa operasyon, si R. J. nag-
mata ug misulti sa iyang inahan nga si Lolo diha sa
panahon sa operasyon. Siya miingon, `si Lolo diha
ug mihimo niini nga maayo.’ Makita nimo, ang
Ginoo mihimo sa tigbutang sa anestisya nga tan-
awon sa gamay nga batang lalaki nga ingon og siya
ang iyang lolo, apan ang iyang lolo ug lola didto sa
misyon mga 2,897 ka mga kilometro ang gilay-on.

Si Lolo mahimong wala sa kiliran sa imong higda-
anan, R. R. apan ikaw diha sa iyang mga pag-ampo
ug sa iyang mga hunahuna. Ikaw giduyan sa mga
kamot sa Ginoo ug gipanalanginan sa Amahan
natong tanan. 

Akong minahal nga mga kaigsoonan, unta ang
katawa sa mga bata molipay sa atong mga kasingka-
sing. Unta ang hugot nga pagtuo sa mga bata mohu-
pay sa atong mga kalag. Unta ang gugma sa mga
bata mopadali sa atong mga binuhatan. “Ang mga
bata mao ang panulundon ni Jehova.”12 Unta ang
atong Langitnong Amahan mopanalangin sa hang-
tud niining matam-is nga mga kalag, kining linain
nga mga higala sa Magtutudlo.

Gikan sa Hunyo 2000 Ensign, mga pahina 2–5
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• Tun-i pag-usab ang mga tahas sa mga amahan ug
mga inahan ingon sa gilatid diha sa ikapito nga
parapo sa “Ang Banay: Usa ka Pamahayag sa
Kalibutan”1 (tan-awa sa pahina iv).2 Sa mainam-
poon nga paagi susiha kon sa unsa nga paagi nga

ang tambag magamit sa imong panimalay ug
unsa ang imong buhaton aron sa pagsunod niini.

• Pagsulat og usa ka sulat ngadto sa imong amahan
o apohan nga lalaki.

ANG SAGRADO NGA MGA TAHAS SA
MGA AMAHAN UG MGA INAHAN
Bahin 1: Mga Tahas sa Amahan

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niini nga
mga sugyot.

NGADTO SA MGA AMAHAN SA ISRAEL

Presidente Ezra Taft Benson
Ika 13 nga Presidente sa Simbahan

Akong minahal nga mga kaigsoonan, ako mapasala-
maton nga ania uban kaninyo niining mahimayaon
nga katiguman sa mga pagkapari sa Dios. Ako nag-
ampo nga ang Espiritu sa Ginoo magauban kanako ug
kaninyo samtang ako makigsulti kaninyo sa usa ka
mahinungdanon kaayo nga hilisgutan. Karong gabhi-
ona ako buot makigsulti ngadto sa mga amahan nga
nagpundok karon ug sa tibuok Simbahan mahitungod
sa sagrado nga balaan nga mga tawag.

Ako nanghinaut kaninyo mga batan-ong mga
lalaki nga maminaw usab sa mainampingon nga
paagi, sa ingon nga kamo karon nag-andam nga
mahimong umaabut nga mga amaham sa Simbahan.

Usa ka Mahangturon nga Balaan nga Tawag

Mga amahan, inyo ang mahangturong balaan nga
tawag diin kamo dili gayud paluwaton. Balaan nga
mga tawag sa Simbahan, ingon ka mahinungdanon
niini, pinaagi sa ilang kinaiya gayud sulod lamang sa
tagal sa panahon, ug dayon usa ka angay nga pag-
paluwat mahitabo. Apan ang balaang tawag sa ama-
han mao ang mahangturon, ug ang kamahinung-
danon niini molabaw pa sa panahon. Kini usa ka
balaang tawag alang sa panahon ug sa kahangturan.

Si Presidente Harold B. Lee matinud-anon nga
namahayag nga “ang labing mahinungdanon sa
buhat sa Ginoo nga kamo [mga amahan] nga inyong
buhaton mao ang buhat nga inyong himoon sulod
sa mga bongbong sa inyong kaugalingon nga pani-

malay. Pagtudlo sa banay, trabaho sa kaobispohan,
ug ubang mga katungdanan sa Simbahan ang tanan
mahinungdanon, apan ang labing mahinungdanon
nga trabaho mao ang sulod sa mga bongbong sa
inyong panimalay” (Strenghtening the Home [gamay
nga basahon, 1973], 7).1

Dayon, unsa, ang piho nga kapangakohan sa
amahan sulod sa sagrado nga mga bongbong sa
iyang panimalay? Mahimo ba nga ako mosugyot sa
duha ka sukaranan nga mga kapangakohan sa
matag amahan sa Israel.

Pagsangkap alang sa Materyal nga mga
Panginahanglan

Una, ikaw adunay sagrado nga kapangakohan sa
pagsangkap alang sa materyal nga mga pangina-
hanglan sa imong banay.

Ang Ginoo tin-aw nga mitino sa mga tahas sa
pagsangkap alang ug pagmatuto sa usa ka matarung
nga kaliwat. Sa sinugdanan, si Adan, dili si Eva, ang
gimandoan sa pag-ani sa pan pinaagi sa singot sa
iyang agtang.

Ang Apostol Pablo mitambag sa mga bana ug mga
amahan, “Ug kon adunay tawo nga wala magtagana
alang sa mga iya, ilabina alang sa mga sakop sa
iyang kaugalingong banay, kini siya nagalimod sa
iyang pagtoo ug labi pa siyang dautan kay sa dili
magtotoo” (1 Timoteo 5:8).

Sayo sa kasaysayan sa gipahiuli nga Simbahan, ang
Ginoo piho nga mimando sa mga lalaki uban sa
ilang obligasyon sa pagsangkap sa ilang mga asawa
ug banay. Sa Enero sa 1832 Siya miingon, “Sa pagka-

BULUHATON SA PAGBASA
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tinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang
matag tawo kinsa adunay katungdanan sa pagsang-
kap alang sa iyang nga banay, himoa nga siya maka-
sangkap, ug siya dili gayud mawad-an sa iyang koro-
na” (D&P 75:28). Mga tulo ka bulan ang milabay ang
Ginoo miingon pag-usab, “Ang mga babaye adunay
katungod diha sa ilang mga bana alang sa ilang
kabuhian, hangtud nga ang ilang mga bana kuhaon”
(D&P 83:2). Kini mao ang balaanon nga katungod sa
usa ka asawa ug inahan. Samtang siya mag-atiman ug
mag-amuma sa iyang mga anak sa panimalay, ang
iyang bana mangita og kabuhian alang sa banay, nga
makahimo niining pag-amuma nga posible.

Diha sa panimalay diin adunay usa ka maayo og
lawas nga bana, siya gipaabut nga maoy tigpangita
og pagkaon. Usahay kita makadungog og mga bana
kinsa, tungod sa ekonomikanhon nga mga kahim-
tang, mawad-an sa ilang mga trabaho ug magpaabut
sa ilang mga asawa nga mogawas sa panimalay ug
motrabaho, bisan pa kon ang bana aduna gihapoy
kasarang sa pagsangkap alang sa ilang banay. Dinhi
niini nga mga hitabo, kami moawhag sa bana sa
pagbuhat sa tanan diha sa iyang gahum sa pagtugot
sa iyang asawa sa pagpabilin diha sa panimalay nga
mag-atiman sa mga anak samtang siya magpadayon
sa pagsangkap alang sa iyang banay sa labing maayo
nga iyang mahimo, bisan kon ang trabaho nga iyang
makuha mahimo nga dili angayan ug ang pagbadyet
sa banay mahimo nga dugangan.

Usab, ang panginahanglan alang sa edukasyon o
materyal nga mga butang dili makahatag og kataru-
ngan sa paglangan sa pagpanganak aron ang asawa
motrabho isip tigpangita og pagkaon sa banay.

Ang Tambag ni Presidente Kimball

Ako nakahinumdom sa tambag sa atong hinigug-
ma nga propeta si Spencer W. Kimball ngadto sa
minyo nga mga estudyante. Siya miingon: “Ako
misulti sa mga napulo nga mga kaliboan ka batan-
on nga kon sila magminyo sila kinahanglan nga dili
maghulat sa pagpanganak hangtud sila makatapos
sa ilang pag-eskwela ug mga tinguha sa
panalapi. . . .Kinahanglan nga sila maghiusa nga
magpuyo sa normal nga paagi og himoon nga ang
mga anak moabut. . . .

“Ako nasayud nga walay mga kasulatan,” Si
Presidente Kimball mipadayon, “diin ang pagtugot
gihatag sa batan-on nga mga asawa sa pagpugong sa
ilang mga banay ug motrabaho ug mopahiluna sa
ilang mga bana sa tulonghaan. Adunay mga kaliboan
ka mga bana kinsa mitrabho sa ilang kaugalingong
paagi sa pag-eskwela ug mimatuto sa ilang mga
banay sa sama nga higayon” (“Marriage is
Honorable,” sa Speeches of the Year, 1973 [1974], 263).

Ang Tahas sa Inahan diha sa Panimalay

Mga kaigsoonan sa pagkapari, ako mopadayon sa
paghatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa
mga inahan sa pagpabilin sa panimalay aron sa pag-
amuma, pag-atiman, ug pagbansay sa ilang mga
anak diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.

Samtang ako nagbiyahe sa tibuok Simbahan, Ako
mibati nga kadaghanan sa mga inahan sa Ulahing
mga Adlaw nga matinguhaon nga mosunod niini
nga tambag. Apan kita nasayud nga usahay ang mga
inahan motrabaho gawas sa panimalay sa awhag , o
gani sa pagpamugos sa iyang bana. Siya mao ang
nagbuot sa mga butang sa kahayahay nga mapalit sa
kapin nga kinitaan. Dili lamang ang banay ang mag-
antus sa ingon nga mga higayon, mga kaigsoonan,
apan ang inyong kaugalingon nga espirituhanon
nga pagtubo ug paglambo ang naapektohan. Ako
moingon ngadto ninyong tanan, ang Ginoo miman-
do sa tanang mga lalaki uban sa kapangakohan sa
pagsangkap alang sa ilang mga banay sa ingon nga
paagi nga ang asawa gitugotan sa pagtuman sa iyang
tahas isip inahan diha sa panimalay.

Ang Pagpangandam sa Banay Labaw pa nga
Dinalian Karon

Mga amahan, laing labing mahinungdanon nga
bahin sa pagsangkap sa materyal nga mga pangina-
hanglan sa inyong banay mao ang sangkap nga
kinahanglan nga imong pagahimoon alang sa
imong banay sa higayon nga adunay kalit nga
hitabo. Ang pagpangandam sa banay dugay na
kaayo nga gitukod nga barugbanan sa kaayohan.
Gani kini labaw pa nga dinalian karon.

Ako naghangyo kaninyo nga matinguhaon kaayo,
nakasangkap ba kamo alang sa inyong banay og usa
ka tuig nga kinahanglanon sa pagkaon, sinina, ug,
diin kon mahimo, sugnod? Ang pagpadayag sa pag-
himo ug pagpundo og pagkaon mahimo nga ingon
ka mahinungdanon sa atong temporal nga kaayohan
karon sama sa pagsakay sa arka sa mga katawhan sa
mga adlaw ni Noe

Usab, nagpuyo ba kamo subay sa inyong kinitaan
ug nagtigum og gamay?

Matinuoron ba kamo sa Ginoo sa pagbayad sa
inyong mga ikapulo? Ang pagsunod nining balaan
nga balaod makahatag sa espirituhanon ug materyal
nga mga panalangin.

Oo, mga kaigsoonan, isip mga amahan sa Israel
ikaw adunay mahinungdanon nga kapangakohan
sa pagsangkap alang sa materyal nga mga pangina-
hanglan sa imong banay ug sa pagbaton sa gikina-
hanglan nga mga sangkap sa panahon sa kalit nga
hitabo.
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Pagsankap sa Espirituhanon nga Pagpangulo

Ikaduha, ikaw adunay sagrado nga kapangakohan
sa pagsangkap sa espirituhanon nga pagpangulo sa
inyong banay.

Sa usa ka gamay nga basahon nga gimantala pipi-
la ka mga tuig nga milabay sa Konseho sa Napulog
Duha, kami miingon sa mosunod: “Ang
Pagkaamahan mao ang pagkapangulo, ang labing
mahinungdanon nga matang sa pagkapangulo. Kini
sa kanunay mao gayud; kini sa gihapon mao. Ang
amahan, uban sa panabang ug tambag ug pagdasig
sa inyong mahangturong kauban, ikaw modumala
diha sa panimalay” (Father, Consider Your Ways
[pamphlet, 1973], 4–5).

Bisan pa niana, uban nianang katungdanan sa
pagdumala moabut ang mahinungdanong mga obli-
gasyon. Usahay kita makadungog og mga asoy sa
mga lalaki, bisan diha sa Simbahan, kinsa naghuna-
huna nga ang pagkapangulo sa panimalay sa ingon
nagbutang kanila sa superyor nga tahas ug makapa-
himo kanila sa pagmando ug paghimo og mga
demanda diha sa ilang banay.

Ang Apostol Pablo nagtudlo nga “ang bana mao
ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Cristo ulo sa
iglesia” (Mga Taga-Efeso 5:23; mga italik gidugang).
Kana mao ang sumbanan nga atong pagasundon sa
atong tahas sa pagdumala diha sa panimalay. Kita
wala makakita sa Manluluwas nga nagdumala sa
Simbahan uban sa usa ka mabangis o dili mabinati-
on nga kamot. Kita wala makakita sa Manluluwas
nga nagtagad sa Iyang Simbahan uban sa walay
pagtahud o pagpasagad. Kita wala makakita sa
Manluluwas nga naggamit og kusog o pagpamugos
aron sa paghingpit sa Iyang mga katuyoan. Wala
bisag asa kita makakita sa Manluluwas nga nagbu-
hat og bisag unsa nga butang gawas niana nga nag-
balaan, nagbayaw, naghupay, ug naghimaya sa
Simbahan. Mga kaigsoonan, ako moingon nganha
kaninyo uban sa tanang kaligdong, Siya mao ang
sumbanan nga kinahanglan gayud atong sundon
samtang kita mohimo sa espirituhanon nga pagdu-
mala sa atong mga banay.

Ilabi na kini tinuod sa inyong relasyon uban sa
inyong asawa.

Higugmaa ang Inyong Asawa

Ania na usab ang tambag gikan sa Apostol Pablo
mao ang labing maanindot ug ngadto sa punto.
Siya miingon sa yano nga paagi, “Kamong mga
bana, higugmaa ninyo ang inyong masigka-asawa,
maingon usab nga si Kristo nahigugma sa Iglesia”
(Mga Taga-Efeso 5:25).

Sa pagpadayag sa ulahing mga adlaw ang Ginoo
nagsulti pag-usab niini nga obligasyon. Siya mii-

ngon, “Higugmaa ang inyong asawa sa inyong tibu-
ok nga kasingkasing, ug unong ngadto kaniya ug
wala nay lain” (D&P 42:22). Nganha sa akong kahi-
balo adunay usa ka laing butang lamang sa tibuok
kasulatan nga kita gimandoan sa paghigugma uban
sa atong tibuok nga mga kasingkasing, ug kana mao
ang Dios sa Iyang kaugalingon. Hunahunaa kon
unsa ang gipasabut niana!

Kini nga matang sa gugma mahimong ipakita
sa inyong mga asawa sa daghan kaayo nga mga
paagi. Una ug labaw sa tanan, wala gawas sa Dios sa
Iyang kaugalingon ang mag-una ibabaw sa imong
asawa ug kinabuhi—dili trabaho, dili kalingawan,
dili ang gikalingawan. Ang imong asawa mao ang
imong bililhon, mahangturon nga katabang—
imong kauban.

Unsa ang ipasabut sa paghigugma sa usa ka tawo
uban sa tibuok nimong kasingkasing? Kini nagpasa-
but sa paghigugma uban sa imong emosyonal nga
mga pagbati ug uban sa imong tanan nga debosyon.
Sa pagkatinuod kon ikaw nahigugma sa imong
asawa uban sa tibuok nimo nga kasingkasing, ikaw
dili mopaubos kaniya, mosaway kaniya, mangita og
sayop uban kaniya, o moabuso kaniya pinaagi sa
mga pulong, mug-ot nga kinaiya, o mga lihok.

Unsa ang ipasabut niini sa “pag-unong ngadto
kaniya”? Kini nagpasabut sa pagpabilin duol kaniya,
matinud-anon ug maunungon ngadto kaniya, sa
pagpakigsulti uban kaniya, ug sa pagpahayag sa
imong gugma alang kaniya.

Ang paghigugma nagpasabut nga sensitibo ngadto
sa iyang mga pagbati ug mga panginahanglan. Siya
buot nga paminawon ug mahalon. Siya buot nga
sultihan nga imo siyang tan-awon ingon ka mata-
hum ug madanihon ug mahinungdanon alang kani-
mo. Ang paghigugma nagpasabut sa paghimo sa
iyang kaayohan ug kaugalingon nga pagtamud isip
usa ka labing nag-una sa imong kinabuhi.

Ikaw kinahanglan nga mapasalamton nga siya
mao ang inahan sa imong mga anak ug ang rayna
sa inyong panimalay, mapasalamaton nga siya mipi-
li sa pag-atiman sa panimalay ug pagkainahan—sa
pagdala, sa pag-amuma, sa paghigugma, ug sa pag-
bansay sa inyong mga anak—isip usa ka labing
halangdon nga balaang tawag sa tanan.

Mga bana, ilha ang kaalam sa imong asawa ug sa
iyang abilidad sa pagtambag uban kanimo isip usa
ka tinuod nga kauban kabahin sa mga pagplano sa
banay, mga kalihokan sa banay, ug pagbadyet sa
banay. Ayaw pagdaginot sa imong panahon o uban
sa imong mga kapanguhaan.

Hatagi siya og kahigayunan sa pagtubo sa maala-
mon, sa emosyon, ug katilingbanon ingon man usab
sa espirituhanon nga paagi.
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Hinumdumi, mga kaigsoonan, ang gugma mahi-
mong maamomahan ug maalimahan pinaagi sa gag-
may nga gasa. Mga bulak sa espesyal nga mga higa-
yon ang talagsaon, apan ingon usab sa imong pagka-
andam sa pagtabang paghugas sa mga plato, pag-ilis
sa mga lampin, mobangon kon maghilak ang
gamayng bata sa gabii, ug biyaan ang telebisyon o
pamantalaan aron pagtabang uban sa paniudto.
Kadto ang hilom nga mga paagi nga kita moingon
“Ako nahiguma nimo”uban sa atong mga aksyon.
Kini makahatag og buhong nga mga ganansya alang
sa ingon ka gamay nga paninguha.

Kini nga matang sa mahigugmaon nga pagkapa-
ngulo sa pagkapari magamit sa inyong mga anak
ingon man usab ngadto sa inyong asawa.

Ang Tahas sa Amahan diha sa Panimalay

Ang mga inahan nagdala sa usa ka mahinung-
danon nga tahas isip usa ka kasingkasing sa pani-
malay, apan dili sa ingon niini nga paagi maka-
pakunhod sa tugbang nga mahinungdanong tahas
nga kinahanglan nga dad-on sa mga amahan, isip
pangulo sa panimalay, sa pag-amuma, pagbansay,
ug sa paghigugma sa ilang mga anak.

Isip usa ka patriyarka sa inyong panimalay, kamo
adunay seryoso nga kapangakohan sa pagsagubang
sa pagkapangulo sa pagtudlo sa imong mga anak.
Kinahanglan gayud ikaw motabang sa paghimo og
usa ka panimalay diin ang Espiritu sa Ginoo maka-
puyo. Ang imong dapit mao ang paghatag og direk-
syon sa tibuok kinabuhi sa banay. Ikaw kinahanglan
nga mohimo og aktibo nga bahin sa pagtukod sa
mga lagda sa banay ug disiplina.

Ang inyong mga panimalay kinahanglan nga
mahimong pinuy-anan sa kalinaw ug hingpit nga
kalipay uban sa inyong banay. Sa pagkatinuod walay
anak nga mahadlok sa iyang kaugalingon nga ama-
han—ilabi na usa ka amahan nga pagkapari. Ang
katungdanan sa usa ka amahan mao ang paghimo
sa iyang panimalay nga usa ka dapit sa kamaya ug
hingpit nga kalipay. Siya dili makahimo niini kon
adunay panaglalis, panag-away, panagbangi, o dili
matarung nga pamatasan. Ang gamhanan nga sang-
putanan sa matarung nga mga amahan mao ang
paghatag og usa ka panig-ingnan, pagdisiplina ug
pagbansay, pag-amuma ug paghigugma mao ang
labing mahinungdanon ngadto sa espirituhanon
nga kaayohan sa iyang mga anak.

Paghatag og Espirituhanon nga Pagpangulo

Uban sa gugma sa akong kasingkasing alang sa
mga amahan sa Israel, mahimo bang ako mosugyot
og napulo ka tino nga mga pamaagi nga ang ama-
han makahatag og espirituhanon nga pagpangulo
ngadto sa ilang mga anak:

1. Hatag og mga panalangin sa amahan ngadto
sa inyong mga anak. Bunyag ug kumpirmahi ang
inyong mga anak. I-orden ang inyong anak nga mga
lalaki ngadto sa pagkapari. Kini mahimo nga espiri-
tuhanon nga mga hitabo sa mga kinabuhi sa inyong
mga anak.

2. Sa personal nga paagi dumalaha ang mga pag-
ampo sa banay, pagbasa sa kasulatan matag adlaw,
ug senimana nga mga gabii sa banay. Ang imong
personal nga pag-apil makapakita sa inyong mga
anak sa kamatuoran kon unsa ka mahinungdanon
niini nga mga kalihokan

3. Bisan kanus-a kon mahimo, tambong sa mga
tigum sa Simbahan isip usa ka banay. Banay nga
pagsimba ubos sa imong pagpangulo mao ang
labing mahinungdanon ngadto sa espirituhanon
nga kaayohan sa imong mga anak.

4. Paghimo og papa-anak nga babaye nga date ug
amahan-anak nga mga lalaki nga pagpanuroy uban
sa inyong mga anak. Isip usa ka banay, pangadto sa
mga kamping ug mga piknik, mga dula sa bola ug
recitals, ngadto sa mga programa sa tulunghaan, ug
uban pa. Ang pagkaanaa sa Papa makahimo sa
tanang kalainan.

5. Paghimo og mga tradisyon sa mga pagbakas-
yon sa banay ug mga pagbiyahe ug mga pagpangga-
was. Kini nga mga handumanan dili gayud maka-
limtan sa inyong mga anak.

6. Paghimo og naandan nga tinagsa ka pagpakig-
sulti sa inyong mga anak. Pasultiha sila mahitungod
kon unsa ang buot nila. Tudloi sila sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo. Tudloi sila sa tinuod nga hiyas.
Sultihi sila nga ikaw nahigugma kanila. Personal nga
panahon uban sa imong mga anak makasulti kanila
kon asa ibutang ni Papa ang iyang unang mga kali-
hokan.

7. Tudloi ang inyong mga anak sa pagtrabaho, ug
ipakita kanila ang bili sa pagtrabaho ngadto paingon
sa takus nga tumong. Pagpasiugda og mga pundo
alang sa misyon ug mga pundo sa edukasyon mag-
pakita kanila kon unsa ang gihunahuna ni Papa nga
mahinungdanon.

8. Iawhag ang maayo nga musika ug arte ug lite-
ratura diha sa inyong mga panimalay. Ang panima-
lay nga adunay espiritu sa kahapsay ug katahum
makapanalangin sa mga kinabuhi sa inyong mga
anak sa kahangturan.

9. Kon adunay templo nga dili kaayo layo gikan
sa inyong gipuy-an, tambong kanunay sa templo
uban sa inyong asawa. Ang inyong mga anak mahi-
mo unya nga labaw pa nga makasabut sa kamahi-
nungdanon sa kaminyoon sa templo ug mga panaad
sa templo ug sa mahangturon nga yunit sa banay.
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10. Ipakita sa inyong mga anak ang inyong hing-
pit nga kalipay ug katagbawan sa pag-alagad sa
Simbahan. Kon mahimong makatakod kanila, aron
sila, usab, buot nga moalagad ug mahigugma sa
gingharian.

Ang Inyong Labing Mahinungdanon nga Balaan
nga Tawag

O, mga bana ug mga amahan sa Israel, kamo
makahimo og daghan kaayo alang sa kaluwasan sa
inyoug mga banay! Ang inyong mga kapangakohan
mahinungdanon kaayo.

Hinumdumi ang inyong sagrado nga balaan nga
tawag isip amahan sa Israel-ang inyong labing mahi-

nungdanon nga balaan nga tawag karon ug sa
kahangturan—usa ka tawag diin ikaw dili gayud
makaluwat.

Unta sa kanunay kamo mosangkap sa materyal
nga mga panginahanglan sa inyong banay ug, uban
sa inyong mahangturon nga kauban diha sa inyong
kiliran, unta kamo motuman sa inyong sagrado nga
kapangakohan aron sa paghatag sa espirituhanon
nga pagpangulo diha sa inyong panimalay.

Gikan sa pakigpulong ni Presidente Benson didto sa sesyon sa
pagpakapari sa Oktubre 1987 kinatibuk-an nga komperensya sa
Simbahan (tan-awa sa Conference Report, Okt. 1987, 59–63; o
Ensign, Nob. 1987, 48–51).
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• Sa pahayag diha sa banay, kita gitambagan nga
“ang mga amahan ug mga inahan mga obligado
sa pagtabang sa usag usa isip managsama nga
mga managkauban” (tan-awa sa pahina iv niini
nga giya sa pagtuon). Uban sa inyong kapikas,
tun-i pag-usab ang 10 ka mga sugyot alang sa
mga amahan ni Presidente Ezra Taft Benson, sa
mga pahina 47–48 niini nga giya sa pagtuon, ug

sa iyang 10 ka mga sugyot alang sa mga inahan,
diha sa mga pahina 52–54. Paghisgot og mga
paagi nga kamo makatambayayong ug makabulig
sa usag usa dinhi niini nga mga kapangakohan.

• Paghimo og usa ka sulat ngadto sa inyong inahan
o ngadto sa usa ka apohan nga babaye.

ANG SAGRADO NGA MGA TAHAS SA
MGA AMAHAN UG MGA INAHAN
Bahin 2: Mga Tahas sa Inahan

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa inyong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niining
mga sugyot.

“TUNGOD KAY SIYA USA KA INAHAN

Elder Jeffrey R. Holland
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Pasidungog ngadto sa mga Inahan

Adunay pipila ka mga linya nga gipahinungod
ngadto ni Victor Hugo nga mabasa:

“ Siya mibuak sa pan ngadto sa duha ka mga
bahin ug gihatag kini sa iyang mga bata, kinsa mika-
on uban sa kahinam. ‘Siya wala magbilin alang sa
iyang kaugalingon,’ mibagulbol ang sarhento.

“ ‘Tungod kay siya wala gutoma,’ miingon ang
usa ka sundalo.

“ ‘Dili,’ miingon ang sarhento, ‘tungod kay siya
usa ka inahan.’ ”

Diha sa tuig nga kita nagsaulog sa hugot nga pag-
tuo ug kaisog niadtong kinsa mihimo nianang mali-
sud nga pagpanaw sa karomata tabok sa Iowa,
Nebraska, ug Wyoming, Ako buot nga mohatag og
pahinungod ngadto sa bag-ong nga mga katugbang
niadtong unang lumulupyo nga mga inahan kinsa
nag-atiman, nag-ampo alang sa, ug sa kasagaran
milubong sa ilang gagmay nga mga bata nianang
taas nga dalan. Ngadto sa mga babaye nga maabut sa
tunog sa akong tingog kinsa mapinanggaon nga
paagi buot mahimong mga inahan apan dili mahi-
mo, ako moingon pinaagi sa inyong mga luha ug sa

amo diha niana nga hilisgutan, ang Dios unya, sa
mga adlaw nga umaabut sa usa ka dapit sa unahan,
mohatag og “paglaum ngadto [sa] magul-anon nga
kasingkasing.”1 Ingon sa gibalikbalik sa pagtudlo sa
mga propeta gikan niini nga pulpito, sa katapusan
“walay panalangin nga pagapugngan” gikan sa mati-
nud-anon, bisan kon kadtong mga panalangin dili
dihadiha nga moabut.2 Sa kasamtangan kami nagma-
ya nga ang pagtawag sa pag-amuma dili lamang
kutob sa atong kaugalingon nga mga anak.

Sa paghisgot bahin sa mga inahan ako wala
makalimot sa mahinungdanon, nga tahas sa mga
amahan, ilabi na kon walay amahan sa sama nga
mga panimalay giisip sa pipila nga mao ang “ang
sentro sa problema sa katilingban sa atong pana-
hon.”3 Sa pagkatinuod, ang walay amahan mahi-
mong usa ka problema bisan diha sa usa ka pani-
malay diin ang amahan mutonga lang kon mokaon
ug matulog, nga mao ang paga-ingnon, “ang mga
amahan niini nga mga kahimtang dili moapil sa
kalihokan uban sa ilang mga banay.” Apan kana
ang mensahe sa pagkapari alang sa lain nga adlaw.
Karon ako buot nga modayeg niadtong mga kamot
sa inahanon nga mitabyog sa duyan sa masuso nga
bata ug, pinaagi sa pagkamatarung nga gitudlo sa
ilang mga anak diha, mao ang labing mahinungda-
non sa mga katuyoan sa Ginoo alang kanato dinhi
sa pagkamortal.

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang mosunod nga mga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang mga artikulo uban sa inyong
kapikas



Sa pagsulti sa ingon ako modason ni Pablo, kinsa
misulat sa pagdayeg sa “tinuod nga pagtuo ni
Timoteo. . ., nga sa sinugdanan,” siya miingon,
“diha sa imong apohang babaye nga Loida , ug [sa]
imong inahan nga si Eunice.” 4 “Sukad [sa] imong
pagkabata,” si Pablo miingon, “ikaw nakasabut na sa
balaan nga kasulatan.”5 Kami mohatag og pasalamat
sa tanan nga mga inahan ug apohan nga babaye
diin ang mao nga mga kamatuoran nakat-unan sa
sayo nga pangidaron.

Mga Sakripisyo nga Gihimo sa Batan-ong mga
Inahan

Sa paghisgot sa kinatibuk-an kabahin sa mga ina-
han, ako buot nga modayeg ug moawhag sa batan-
ong mga inahan. Ang buhat sa usa ka inahan mal-
isud, sa kasagaran kini usa ka buhat nga walay usa
nga mopasalamat. Ang unang mga katuigan sa
kasagaran mao kadtong bisan ang bana o asawa—o
ang duha—nagtungha pa gihapon sa tulunghaan o
diha sa labing sayo ug labing malisud nga mga pana-
hon sa pagpalambo sa mga kasarang sa bana sapag-
pangita og kabuhian. Ang mga panalapi sa banay
nagkalahi sa matag adlaw gikan sa pagka adunay
gamay ngadto sa pagka wala. Ang balay abangan sa
kasagaran gidayandayanan sa usa o duha ka madani-
hon nga mga desinyo—Mga kagamitan gikan sa mga
tindahan sa mga ginamit na. (Second Hand Stores)
Ang sakyanan, kon adunay usa, nga magdagan sa
upaw nga ligid ug walay sulod nga tanke. Apan uban
sa gabii nga mga pagpakaon ug gabii nga mga pag-
patutoy, sa kasagaran mao ang labing dako nga hagit
sa tanan alang sa usa ka batan-ong inahan ang hila-
bihang kakapoy. Niining mga katuigan, ang mga
inahan magpadayon nga kulang sa katulog ug
mohatag og labaw pa sa uban sa walay personal nga
pagbag-o alang sa ilang mga kaugalingon kay sa
bisan kinsa nga laing pundok nga akong nahibaloan
sa bisan asa nga ubang higayon sa kinabuhi. Dili
kini ikatingala kon ang mga anino ubos sa ilang mga
mata usahay mag-anam kaayo og kadako.

Sa dayag ang kalisud mao nga sa kasagaran ang
igsoong babaye ang atong buot nga tawagon— o giki-
nahanglan nga tawagon—sa pagpangalagad sa mga
kaabag sa purok o istaka. Kana masabtan. Kinsa ang
dili buot nga mahimo nga panig-ingnan nga implu-
wensya niining mga batan-on nga mga Loida—ug
mga Eunice-diha-sa-paghimo? Matag usa, pagmanggi-
alamon. Hinumdumi nga ang mga banay mao ang
labing una sa tanan, ilabi na niadtong nagtubo nga
mga katuigan. Bisan og batan-on kaayo, ang mga ina-
han sa gihapon makakita og maanindot nga mga
paagi aron pag-alagad nga matinud-anon diha sa
Simbahan, bisan sama sa uban moalagad ug molig-on
kanila ug sa ilang mga banay sa sama nga paagi.

Buhata ang labing maayo kutob sa inyong mahi-
mo niining mga katuigan, apan bisan og unsa ang

uban ninyong buhaton, mahala kana nga tahas nga
talagsaon kaayo nga inyo ug diin ang langit mismo
mopadala og mga anghel sa pagbantay kaninyo ug
sa inyong gagmay nga mga anak. Mga bana—ilabi-
na sa mga bana—ingon man usab sa mga pangulo
sa Simbahan ug mga higala sa matag padulnganan,
pagmatinabangon ug pagmabination ug pagmaala-
mon. Hinumdumi, “Adunay panahon alang sa
tanang butang, ug panahon alang sa tagsa-tagsa ka
tuyo ilawom sa langit.”6

Mga inahan, kami miila ug mitamud sa inyong
hugot nga pagtuo sa matag lakang. Palihug hibaloi
nga takus kini kaniadto, karon, ug sa kahangturan.
Ug kon, alang sa bisag unsa nga katarungan, kamo
nag-inusara niining maisugon nga paningkamot,
nga wala ang inyong bana sa inyong kiliran, diha
ang among mga pag-ampo mahimo ang tanan
mahinungdanon alang kaninyo, ug ang among
tinguha sa pagtunol og matinabangon nga kamot
gani labaw pa nga matinud-anon.

Ang mga Inahan Naghimo sa Buluhaton sa Dios

Usa ka batan-on nga inahan dili pa dugay nga
misulat kanako nga ang iyang kabalaka adunay tulo
ka mga bahin. Ang una mao nga sa panahon nga siya
makadungog og mga sulti kabahin sa SUA (Santos sa
Ulahing mga Adlaw) nga pagkainahan, siya nabalaka
tungod kay siya mibati nga siya wala sa gikina-
hanglan nga mga kahanas. Ikaduha, siya mibati nga
ang kalibutan nagpaabut kaniya sa pagtudlo sa iyang
mga anak sa pagbasa, pagsulat, desinyo sa sulod sa
panimalay, Latin, calculus, ug sa Internet—ang tanan
sa dili pa ang gamay nga bata nga makasulti og usa
ka butang nga ordinaryo kaayo, sama sa “goo goo”.
Ikatulo, siya sa kasagaran mibati nga ang mga
katawhan usahay mohilig, hapit kanunay nga walay
kahulugan nga mahimo, tungod kay ang tambag nga
iyang nadawat o gani ang mga pahalipay nga iyang
nadawat ingon og dili mohulagway sa mental nga
pamuhunan, ang espirituhanon ug emosyonal nga
panlimbasog, ang panginahanglan nga mohangtud
sa tibuok adlaw ug gabii ug mohurot sa tanang kusog
sa usa ka tawo nga usahay gikinahanglan sa pagsulay
nga mahimo ug buot nga mahimo nga inahan nga
gilauman sa Dios nga siya mahimo.

Apan usa ka butang, siya miingon, nga nakapa-
dayon kaniya: “Bisan sa maayo ug dautan nga mga
panahon niini, ug bisan karon ug unya sa mga luha
niining tanan, ako nasayud diha sa kahiladman nga
ako naghimo sa buhat sa Ginoo. Ako nasayud nga
diha sa akong pagka inahan ako anaa sa mahangtu-
ron nga pagpakig-uban Kaniya. Ako natandog
kaayo nga ang Dios nakakaplag sa Iyang katapusan
nga katuyoan ug kahulugan nga nahimong usa ka
ginikanan, bisan kon ang pipila sa Iyang mga anak
nakapahimo Kaniya sa pagbakho.
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“Dinhi niini nga katumanan,” siya miingon, “nga
ako mosulay sa paghinumdom niadtong dili kalika-
yan nga malisud nga mga adlaw sa diha nga ang
tanan niini masanapon. Tingali tungod kini sa atong
kakulangan ug pagkadili mabalak-anon nga nag-
awhag kanato sa pagkab-ot ngadto Kaniya ug mopa-
dali sa Iyang kahanas sa pagkab-ot balik kanato.
Tingali Siya sa tago nga paagi naglaum nga kita
mahimo nga mabalak-on,” siya miingon, “ug mohimo
og pangamuyo alang sa Iyang panabang. Dayon, ako
motuo, Siya makatudlo niining mga bata sa laktud,
pinaagi kanato, apan walay pagsupak nga gihatag.
Gusto ako niana nga ideya,” siya mitapos. Kini nag-
hatag kanako og paglaum. Kon ako magpuyo sa
matarung nga paagi sa atubangan sa akong Amahan
sa Langit, tingali ang Iyang paggiya sa atong mga
anak mahimong dili mapugngan. Tingali dayon kini
mahimong Iyang buhat ug Iyang himaya diha sa usa
ka tinuod kaayo nga panabut.”7

Ang Inyong mga Anak Motawag Kaninyo nga
Bulahan

Sumala niana nga mabination nga pagpahayag,
kini tin-aw nga ang pipila niadtong dagko nga mga
landong sa ilawom sa mga mata miabut dili lamang
gikan sa pag-ilis og lampin ug paghatud sa mga bata
sa tulunghaan o mga kalihokan ug pagpulipuli og
padagan sa sakyanan sa paghatud sa pundok sa mga
bata ngadto sa tulunghaan o mga kalihokan apan
gikan sa dili mokubos walay kinatulgan nga mga
gabii nga nagugol sa pag-ampo, matinguhaon nga
nangita alang sa kasarang sa pagpadako niining mga
bata aron mahimo kon unsa ang buot sa Dios nga
sila mahimo. Gipalihok niana nga matang sa
debosyon ug determinasyon, mahimo ba nga ako
moingon ngadto sa mga inahan sa tiningub nga
paagi, diha sa ngalan sa Ginoo, kamo talagsaon.
Kamo nagbuhat og maayo kaayo. Ang pagkatinuod
gayud nga kamo natagaan sa ingon nga kapangako-
han mao ang walay katapusan nga kamatuoran sa
pagsalig sa inyong Amahan sa Langit nga anaa
kaninyo. Siya nasayud nga ang inyong pagpakatawo
sa usa ka bata dili dayon diha-diha nga makahimo
kaninyo nga makahibalo sa tanan; makahimo
kaninyo nga usa sa linain nga mga tawo kinsa
nasayud sa tanan nga butang.5 Kon kamo ug ang
inyong bana maninguha sa paghigugma sa Dios ug
magpuyo sa ebanghelyo sa inyong mga kaugalingon;
kon kamo mangamuyo alang niana nga paggiya ug
kahupayan sa Espiritu Santo nga gisaad ngadto sa
matinud-anon; kon kamo moadto sa templo aron
kamong duha mohimo ug moangkon sa mga panaad
sa labing sagrado nga mga pakigsaad nga mahimo sa
usa ka babaye o lalaki niini nga kalibutan; kon kamo
makapakita sa uban, lakip sa inyong mga anak, ang
sama ka maamumahon, mapuanguron, mapasay-
loon nga kasingkasing nga buot ninyong ipakita sa
langit diha kaninyo; kon ikaw mosulay sa inyong

labing maayo nga mahimong labing maayo nga
ginikanan kutob sa inyong mahimo, kamo
nakabuhat sa tanan nga mabuhat sa usa ka tawo ug
sa tanan nga gipaabut sa Dios nga inyong buhaton.

Usahay ang desisyon sa usa ka bata o apo nga
bata makabuak sa inyong kasingkasing. Usahay ang
mga gipaabut dili dayon dihadiha matuman. Matag
inahan ug amahan mabalaka mahitungod niana.
Bisan kana nga gihigugma ug talagsaon nga nagma-
lampuson nga ginikanan si Presidente Joseph F.
Smith nangamuyo, O! Dios, ayaw itugot nga akong
mawala ang mga ako.”8 Kana mao ang pangamuyo
sa matag ginikanan, ug diha niana mao ang usa ka
butang nga gikahadlokan sa matag ginikanan. Apan
walay usa nga napakyas kinsa kanunay nga misulay
ug kanunay nga nag-ampo. Kamo adunay matag
katungod sa pagdawat og pag-awhag ug sa pagkahi-
balo nga sa kaulahian ang inyong mga anak mota-
wag sa inyong ngalan nga bulahan, sama niadtong
mga kaliwatan sa nag-una nga mga inahan sa wala
pa kamo kinsa milaum sa sama nga mga paglaum ug
mibati sa sama nga mga kahadlok.

Ang inyo mao ang labing taas nga tradisyon ni
Eva, ang inahan sa tanan nga tawhanon nga banay,
ang usa kinsa nakasabut nga siya ug si Adan kinahang-
lan nga mapukan aron nga ang“mga lalaki [ug mga
babaye] mahimo”9 ug nga aron adunay hingpit nga
kalipay. Inyo mao ang labing taas nga tradisyon ni
Sarah ug Rebekah ug Rachel, kon wala pa sila wala
unta kadtong talagsaong patriyarkal nga mga saad
ngadto ni Abraham, Isaac, ug Jacob nga mipanala-
ngin kanatong tanan. Inyo mao ang labing taas nga
tradisyon ni Loida ug Eunice ug sa mga inahan sa
2,000 ka mga batan-ong mga manggugubat. Inyo
mao ang labing taas nga tradisyon ni Maria, gipili ug
gi-orden nang daan gikan sa wala pa kini nga kalibu-
tan, sa pagsabak, pagdala, ug sa pagpanganak sa Anak
sa Dios sa Iyang kaugalingon. Kami nagpasalamat
kaninyo nga tanan, lakip ang among kaugalingon
nga mga inahan, ug mosulti kaninyo nga walay
labaw pa ka mahinungdanon dinhi niining kalibutan
kay sa pag-apil dihadiha sa buhat ug himaya sa Dios,
sa pagpahinabo sa pagka-mortal ug kalibutanon nga
kinabuhi sa Iyang anak nga mga babaye ug anak nga
mga lalaki, aron ang pagka-imortal ug kinabuhing
dayon makaabut ngadto sa celestial nga mga kalibu-
tan sa kahitas-an.

Salig sa Manluluwas Hangtud sa Kahangturan

Kon kamo nakaduol sa Ginoo sa kaaghup ug
kapainubsanon sa kasingkasing ug, ingon sa gisulti sa
usa ka inahan, “mitoktok sa mga pultahan sa langit
aron sa pagpangayo, sa pagpangamuyo, sa paghangyo
og giya ug kaalam ug panabang alang niining katin-
galahan nga tahas,” kana nga pultahan pagaablihan
aron paghatag kaninyo sa impluwensya ug sa tabang
sa tanan nga kahangturan. Angkona ang mga saad sa
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Manluluwas sa kalibutan. Pangayoa ang makaayo nga
balsamo sa Pag-ula alang sa bisag unsa nga nagsamok
kaninyo o sa inyong mga anak. Hibaloi nga sa hugot
nga pagtuo ang mga butang mahimo nga matarung
bisan pa man kaninyo o, labaw pa sa husto nga paagi,
tungod kaninyo.

Kamo dili makahimo niini nga mag-inusara, apan
kamo adunay gihatag nga tabang. Ang Ginoo sa
Langit ug Yuta anaa aron sa pagpanalangin kaninyo—
Siya kinsa sa matinguhaon nga paagi; mangita sa
nawala nga karnero, manilhig pag-ayo aron makit-an
ang nawala nga sensilyo, naghulat nga walay hunong
alang sa pagbalik sa mausikon nga anak. Ang inyo
mao ang buhat sa kaluwasan, ug busa kamo padak-
on, pagagantihan, himoon nga labaw pa kay sa unsa
kamo ug labaw pa ka maayo kay sa inyong nahimo
sukad samtang kamo maninguha sa paghimo og
matinud-anon nga paningkamot, bisan unsa ka
huyang nga usahay inyong bation.

Hinumdumi, hinumdumi ang tanang mga adlaw
sa inyong pagkainahan: “Kay kamo wala pa makaabut
niini nga gilay-on gawas kon kini pinaagi sa pulong
ni Kristo uban sa dili matarug nga hugot nga pagtuo

diha kaniya, mosalig sa hingpit diha sa mga maayo
nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas.”10

Salig diha Kaniya. Salig diha Kaniya pag-aayo. Salig
Diha sa kahangturan. Padayon sa unahan uban ang
pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka
hingpit nga kahayag sa paglaum.”11 Kamo nagbuhat
sa buhat sa Ginoo. Kamo nagbuhat niini sa talagsaon.
Siya mipanalangin kaninyo ug Siya mopanalangin
kaninyo, bisan pa—dili, ilabi na—kon ang inyong
mga adlaw ug inyong mga gabii mahimong labing
mahagiton. Sama sa babaye kinsa wala magpaila, sa
maaghop nga paagi, tingali bisan pa sa pagduhaduha
ug pipila ka kaulaw, nakigbisog sa iyang agianan agi
sa pundok aron lamang sa paghikap sa sidsid sa sapot
sa Magtutudlo, aron si Kristo moingon ngadto sa mga
babaye kinsa nabalaka ug nahibulong ug usahay
mohilak ibabaw sa ilang kapangakohan isip mga ina-
han, “Anak nga babaye, pagkalipay; ang imong pagsa-
lig nakapaayo kanimo.”12 Ug ingon man usab kini
makaayo sa inyong mga anak.

Gikan sa usa ka pakigpulong ni Elder Jeffrey Holland sa Abril
1997 nga kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa
Conference Report, Abr. 1997, 46–49; o Ensign, Mayo 1997,
35–37).
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Presidene Ezra Taft Benson
Ika 13 nga Presidente sa Simbahan

Mga inahan sa Zion, ang inyong hinatag sa Dios
nga mga tahas mahinungdanon kaayo nganha sa
inyong kahimayaan ug sa kaluwasan ug kahimayaan
sa inyong banay. Ang usa ka bata nagkinahanglan
og inahan labaw pa kay sa tanang mga butang nga
mapalit sa salapi. Ang paggahin og panahon uban
sa inyong mga anak mao ang labing mahinungda-
non nga gasa sa tanan.

Uban sa gugma sa akong kasingkasing alang sa
tanan nga mga inahan sa Zion, ako karon buot nga
mosugyot og napulo ka tino nga mga paagi nga ang

NGADTO SA MGA INAHAN DIHA SA ZION

atong mga inahan mahimong makagahin og epekti-
bo nga panahon alang sa ilang mga anak.

Kanunay nga anaa sa tibuok kinabuhi sa imong anak.
Una, paggahin og panahon nga anaa kanunay diha
sa kinabuhi sa imong mga anak bisan kon moabut o
molakaw—kon sila mobiya ug mobalik gikan sa
tulunghaan, kon sila mobiya ug mobalik gikan sa
mga pakigdate, kon sila modala og mga higala sa
panimalay. Kanunay nga anaa sa ilang mga kinabuhi
bisan kon ang imong mga anak unom o napulog
unom ka tuig. Sa mga Proverbio atong mabasa, “Ang
usa ka bata nga pasagdan lamang sa iyang kaugali-
ngon nagapakaulaw sa iyang inahan” (Mga
Proverbio 29:15). Uban sa labing dako nga mga kaba-
laka sa atong katilingban mao ang mga minilyon ka



mga anak sa nagtrabaho nga mga ginikanan kinsa
mopauli sa panimalay sa matag adlaw ngadto sa
walay sulod nga mga balay, nga walay pagdumala sa
nagtrabaho nga mga ginikanan..

Pagmatinud-anon nga Higala. Ikaduha, mga ina-
han, paggahin og panahon nga mahimong usa ka
tinuod nga higala sa inyong mga anak. Paminaw
ngadto sa inyong mga anak, paminaw nga matinud-
anon. Pagpakigsulti uban kanila, katawa ug kumedya
uban kanila, kanta uban kanila, pakigdula uban
kanila, hilak uban kanila, gaksa sila, dayga sila sa
matinud-anon nga paagi. Oo, sa naandan paggahin
og dili dinalian nga tagsa tagsa nga panahon uban sa
matag anak. Pagmatinud-anon nga higala ngadto sa
inyong mga anak.

Pakigbasa ngadto sa Imong mga Anak. Ikatulo, mga
inahan, paggahin og panahon sa pagbasa ngadto sa
inyong mga anak. Pagsugod gikan sa duyan, pagbasa
ngadto sa inyong anak nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye. Hinumdumi kon unsa ang giingon sa
magbabalak:

Mahimong ikaw adunay dili ikasulti nga mahikap
nga katigayunan;
Mga kaban sa mga alahas ug mga kaban sa bula-
wan.
Ikaw dili makahimo nga molabaw pagkadato
kanako—
Ako adunay inahan kinsa mobasa kanako.
(Strickland Gillilan, “The Reading Mother.”)

Ikaw motanom og gugma alang sa maayo nga lite-
ratura ug usa ka tinuod nga gugma sa mga kasulatan
kon ikaw mobasa ngadto sa imong mga anak kanu-
nay.

Pag-ampo uban sa Inyong mga Anak. Ikaupat, pag-
gahin og panahon sa pag-ampo uban sa inyong mga
anak. Banay nga pag-ampo, ubos sa pagdumala sa
amahan, kinahanglan nga himoon buntag ug gabii.
Ipabati sa inyong mga anak nga mobati sa inyong
hugot nga pagtuo samtang kamo motawag sa mga
panalangin sa langit diha kanila. Pagsulti pag-usab
sa mga pulong ni Santiago, “Ang pagpangamuyo sa
matarung nga [inahan] dakong kahimoan inig-ampo
niya” (Santiago 5:16). Himoa nga ang inyong mga
anak moapil sa banay ug personal nga pag-ampo ug
magmaya diha sa ilang matam-is nga mga paglitok
ngadto sa ilang Amahan sa Langit.

Paghimo og Matag Semana nga mga Gabii sa Banay.
Ikalima, paggahin og panahon aron sa paghimo og
makahuluganon nga senemana nga gabii sa banay.
Uban sa inyong bana nga nagdumala, apil sa espiritu-
hanon ug usa ka makapabayaw nga gabii sa banay
matag semana. Paapila ang inyong mga anak sa akti-
bo nga paagi. Tudloi sila sa husto nga mga baruganan.
Himoa kini nga usa sa inyong mahinungdanong mga
tradisyon sa banay. Hinumdumi ang katingalahan nga
saad nga gihimo ni Presidente Joseph F. Smith sa diha

nga ang mga gabii sa banay una nga gipaila sa
Simbahan: “Kon ang mga Santos motuman niini nga
tambag, kami mosaad nga mahinungdanon nga mga
panalangin moabut. Gugma diha sa panimalay ug
patahud ngadto sa mga ginikanan motubo. Ang
hugot nga pagtuo mapalambo diha sa mga kasingka-
sing sa mga batan-on sa Israel, ug sila makaangkon og
gahum sa pagpakig-away sa dautan nga impluwensya
ug mga pagtintal nga magsamok kanila” (sa James R.
Clark, comp., Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols.
[1965–75], 4:339). Kining katingalahan nga saad sa
gihapon masangputon karon.

Paghiusa sa mga Panahon sa Tingkaon. Ikaunom,
Paggahin og panahon nga magkahiusa sa mga
panahon sa tingkaon kanunay kon mahimo. Kini
mao ang hagit samtang ang mga anak magkadako
og ang mga kinabuhi magkapuliki. Apan ang mali-
payon nga panagsultihanay, pagpakigbahin sa mga
plano ug mga kalihokan sa adlaw, ug linain nga
mga panahon sa pagtudlo mahitabo sa panahon sa
tingkaon tungod kay ang mga inahan ug mga ama-
han ug mga anak naningkamot niini.

Basa sa mga Kasulatan Matag adlaw. Ikapito, pag-
gahin og panahon matag adlaw sa pagbasa nga mag-
hiusa sa mga kasulatan isip usa ka banay. Tinagsa
nga pagbasa sa kasulatan mahinungdanon, apan ang
banay nga pagbasa sa kasulatan mao ang mahinung-
danon kaayo. Ang pagbasa sa Basahon ni Mormon
nga maghiusa isip usa ka banay sa linain nga paagi
makapalambo sa espirituhanon nga paagi sa inyong
mga panimalay ug makahatag sa mga ginikanan ug
mga anak sa gahum sa pagbatok sa pagtintal ug sa
pag-angkon sa Espiritu Santo isip ilang makanuna-
yon nga kauban. Ako mosaad kaninyo nga ang
Basahon ni Mormon mousab sa mga kinabuhi sa
inyong banay.

Pagbuhat sa mga Butang isip usa ka Banay. Ikawalo,
paggahin og panahon sa pagbuhat sa mga butang nga
maghiusa isip usa ka banay. Paghimo og mga pag-
panggawas ug mga piknik ug mga pagsaulog sa adlaw
nga natawhan ug mga pagbyahi espesyal nga mga
panahon mga tigpahinumdom. Kon mahimo, motam-
bong, isip usa ka banay, sa mga panghitabo diin usa sa
mga sakop sa banay moapil, sama sa dula sa tulungha-
an, dula sa bola, usa ka pakigpulong, usa ka recital.
Tambong sa mga tigum sa simbahan nga maghiusa ug
maghiusa nga maglingkod isip usa ka banay kutob sa
inyong mahimo. Ang mga inahan kinsa motabang sa
mga banay nga mag-ampo ug magdula nga maghiusa
magpabilin nga maghiusa ug mopanalangin sa mga
kinabuhi sa mga anak sa kahangturan.

Tudloi ang Inyong mga Anak. Ikasiyam, mga ina-
han,paggahin og panahon sa pagtudlo sa inyong mga
anak. Pahimusli ang mga higayon sa pagtudlo. Kini
mahimo sa bisag unsa nga higayon niana nga adlaw—
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panahon sa tingpangaon, diha sa daklit nga mga kahi-
gayunan, o diha sa talagsaon nga panaghiusa nga pag-
panglinkod, diha sa tiilan sa higdaanan sa pagkahu-
man sa adlaw, o sa sayo sa buntag nga panag-uban
nga pagpanglakaw. Mga inahan, kamo ang labing
maayo nga magtutudlo sa inyong mga anak. Ayaw
ibalhin kining bililihon nga kapangakohan ngadto sa
mga day-care centers o mga tigbantay sa bata. Ang
gugma sa inahan ug maampoon nga pagpakabana
alang sa iyang mga anak mao ang iyang labing mahi-
nungdanon nga mga sangkap diha sa pagtudlo sa
iyang kaugalingon.

Tudloi ang mga anak sa mga baruganan sa ebang-
helyo. Tudloi sila nga maayo ang pagtinarung.
Tudloi sila nga walay kaluwasan sa sala. Tudloi sila
og gugma alang sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa
pagpamatuod sa iyang pagkabalaan.

Tudloi ang inyong anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye sa kaligdong, ug tudloi sila sa pagta-
hud sa pagkalalaki ug pagkababaye. Tudloi sila sa
lawasnon nga kaputli, tukma nga mga sumbanan sa
pagpakigdate, kaminyoon sa templo, misyonaryo nga
pangalagad, ug sa kamahinungdanon sa pagdawat
ug pagpalambo sa balaan nga mga tawag Simbahan.

Tudloi sila alang sa gugma sa trabaho ug sa bili sa
maayo nga edukasyon.

Tudloi sila sa kamahinungdanon sa husto nga
matang sa kalingawan, lakip ang tukma nga mga
salida sa sine ug mga video ug musika ug mga libro
ug mga magasin. Hisguti ang kadautan sa pornogra-
piya ug mga druga, ug tudloi sila sa kabililhon sa
pagpuyo sa limpyo nga kinabuhi.

Oo, mga inahan, tudloi ang inyong mga anak sa
ebanghelyo diha sa inyong kaugalingon nga panima-
lay, diha sa inyong kaugalingon nga fireside. Kini
ang labing epektibo nga panudlo nga sukad madawat
sa inyong mga anak. Kini mao ang paagi sa Ginoo sa
pagtudlo. Ang Simbahan dili makatudlo sama sa
inyong mahimo. Ang tulunghaan dili makahimo.
Ang day-care center dili makahimo. Apan kamo maka-
himo, ug ang Ginoo mopaluyo kaninyo. Ang inyong
mga anak mahinumdom sa inyong mga panudlo sa
kahangturan, ug kon sila matigulang na, sila dili
mopahilayo gikan niini. Sila motawag kaninyo nga
bulahan—ang ilang tinuod nga anghel nga inahan.

Mga inahan, kining matang sa langitnon, inaha-
non nga pagtudlo molungtad og panahon—daghan
nga panahon. Kini dili mahimo nga epektibo sa usa
ka bahin sa panahon. Kini kinahanglan gayud nga
buhaton sa tanan nga panahon aron maluwas ug
mahimaya ang inyong mga anak. Kini mao ang
inyong balaan nga tawag.

Higugmaa ang Inyong mga Anak sa Matinud-anon
nga Paagi. Ikanapulo ug katapusan, mga inahan,

paggahin og panahon sa paghigugma sa inyong
mga anak sa matinud-anon nga paagi. Ang walay
kinutoban nga gugma sa usa ka inahan nagkaduol
sa Kristohanon nga gugma.

Ania ang usa ka maanindot nga pahinungod sa
usa ka anak nga lalaki ngadto sa iyang inahan: “Ako
wala kaayo mahinumdom og daghan mahitungod sa
iyang mga panan-aw sa pagpili ni sa iyang katiling-
banon nga dungog; ug unsa ang iyang mga ideya sa
pagbansay sa anak, paagi sa pagkaon, panghunahuna
sa pagpadako sa mga anak diin, ako dili makahinum-
dom. Ang labing dako nga butang nga akong nahi-
numduman karon sa daghang nang mga tuig ang
mao nga siya nahigugma kanako. Siya ganahan nga
mohigda sa kasagbutan uban kanako ug moasoy og
mga sugilanon, o modagan ug motago uban kanamo
nga mga bata. Sa kanunay siya mogakos kanako. Ug
ako gusto niini. Siya adunay malipayon, mapahiyu-
mon nga nawong. Alang kanako kini sama sa Dios,
ug ang tanan nga mga kabulahanan nga mga santos
nagsulti Kaniya. Ug magkanta! Sa tanan nga mga
pagbati nga makalingaw sa akong kinabuhi walay
makatandi uban sa kamaya sa pagkamang paingon sa
iyang sabakan ug sa pagkatulog samtang siya nagtab-
yog ngadto ug nganhi sa iyang tuyatuya nga lingku-
ranan ug magkanta. Maghunahuna niini, ako mati-
ngala kon ang babaye sa karon, uban sa iyang dako
kaayo nga katuyoan ug mga plano, nakaamgo kon
unsa ka dako nga butang siya sa pagpaigo sa iyang
anak alang sa kadaut o pag-antus. Ako naghunahuna
kon siya nakaamgo kon unsa ka dako ang lunsay nga
gugma ug pagtagad nga giihap alang sa kinabuhi sa
usa ka bata.”

Mga inahan, ang inyong tin-edyer nga mga anak
nagkinahanglan usab niana nga sama nga matang sa
paghigugma ug pagtagad. Kini mao ra og sayon alang
sa daghan nga mga inahan ug mga amahan sa pag-
pahayag ug pagpakita sa ilang gugma ngadto sa ilang
mga anak kon sila bata pa, apan labaw nga lisud kon
sila modako na. Paningkamot niini sa mainampoon
nga paagi. Dinhi wala magkinahanglan og dako nga
mga kalainan tali sa mga kinaiya ug mga hiyas sa
tigulang og batan-on nga mga kaliwatan. Ug ang
yawe mao ang gugma. Ang atong mga batan-on nag-
kinahanglan og gugma ug pagtagad, dili sa pagpasa-
gad. Sila nagkinahanglan og panahon ug pagsabut,
dili walay pagtagad sa ilang mga inahan ug mga
amahan. Sila nagkinahanglan sa panahon sa mga
ginikanan. Ang mabination nga mga panudlo ug ang
iyang gugma ug pagsalig sa usa ka tin-edyer nga anak
lalaki o anak babaye sa pagkatinuod makaluwas kani-
la gikan sa dautan nga kalibutan.

Gikan sa pagpakigpulong ni Presidente Benson sa usa ka fireside
alang sa mga ginikanan sa 22 sa Pebrero 1987.
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• Palandonga ang mga panginahanglan sa imong
mga anak o mga panginahanglan sa mga apo,
pag-umangkon nga mga babaye ug mga pag-
umangkon nga mga lalaki, o ubang mga bata nga
imong nahibaloan. Pagplano sa mga kahigayunan
sa pagtudlo niini nga mga bata pinaagi sa imong
mga buhat ug mga pulong.

• Tun-i pag-usab ang materyal sa pagtudlo sa banay
nga makita diha sa Teaching, No Greater Call
(36123), mga pahina 127–43, ug sa Sumbanan nga
Basahon sa Banay (31180), mga pahina 4–10. Kon
ikaw minyo, basaha ug hisguti kini nga materyal
uban sa imong kapikas.

PAGTUDLO SA MGA ANAK PINAAGI
SA PANIG-INGNAN UG PANUDLO

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niini nga
mga sugyot.

ANG LABING DAKO NGA HAGIT SA KALIBUTAN—
MAAYO NGA PAGKAGINIKANAN

Elder James E. Faust
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Ang Pagkaginikanan usa ka Balaan nga Tawag

Ako mibati nga nadasig sa paghisgot sa hilisgutan
diin akong gipili sa pagtawag nga ang labing dako
nga hagit sa kalibutan. Kini adunay kalabutan mahi-
tungod sa kahigayunan ug kapangakohan sa pagka-
maayo nga mga ginikanan. Dinhi niini nga hilisg-
utan adunay ingon ka daghan nga mga opinyon
ingon nga adunay mga ginikanan, apan adunay pip-
ila kinsa miangkon nga aduna sa tanan nga mga
tubag. Ako piho nga dili usa kanila.

Ako mibati nga adunay daghan pa nga dungga-
nan nga batan-ong mga lalaki ug mga babaye taliwa-
la sa atong mga katawhan sa pagkakaron kay sa
ubang mga higayon sa akong tibuok nga kinabuhi.
Kini gidahum na nga daan nga kadaghanan niining
maayo nga mga batan-on nagagikan sa maayong
mga panimalay ug adunay mapasaligon, maamuma-
hon nga mga ginikanan. Bisan pa niana, ang labing
matarung nga mga ginikanan mibati nga sila tingali
nakahimo og pipila ka mga sayop. Usa ka higayon,
sa diha nga ako mibuhat sa walay paghunahuna sa
usa ka butang, ako nahinumdom sa akong kaugali-
ngon nga inahan nga mituaw, “Diin ako napakyas?”

Ang Ginoo mitudlo, “Pag-amuma sa inyong mga
anak diha sa kahayag ug kamatuoran” (D&P 93:40).
Alang kanako, walay labaw pa ka mahinungdanon
nga tawhanon nga paninguha.

Ang pagka-amahan o pagka-inahan dili lamang
usa ka dako nga hagit, kini usa ka balaang tawag.
Kini usa ka paningkamot nga nagkinahanglan og
pagpahinungod. Si Presidente David O. Mckay
mipahayag nga ang pagkaginikanan mao ang
“labing mahinungdanon nga pagsalig nga gihatag
ngadto sa mga tawo” (The Responsibility of Parents to
Their Children [pamphlet, n.d.], 1).

Pagmugna og Malampuson nga Mga Panimalay

Samtang pipila ka tawhanon nga mga hagit labaw
pa kaysa nianang pagkamaayo nga mga ginikanan,
pipila ka mga kahigayunan nagtanyag og labaw ka
dako nga potensyal alang sa hingpit nga kalipay. Sa
pagkatinuod walay labaw pa ka mahinungdanon
nga buhat nga pagabuhaton niining kalibutan kay
sa pag-andam sa atong mga anak nga mahimong
mahadlokon sa Dios, malipayon, dungganan, ug
mabungahon. Ang mga ginikanan dili makakita og
labaw pa ka mahingpiton nga kalipay kaysa paghi-
mo sa ilang mga anak nga motahud kanila ug sa
ilang mga pagtulun-an. Kini mao ang himaya sa
pagkaginikanan. Si Juan mipamatuod, “Wala na
akoy kalipay molabaw pa niini, nga mao ang pag-

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang mosunod nga mga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang mga artikulo uban sa imong
kapikas.



pakadungog nga ang akong mga anak nanagsubay
sa kamatuoran” (3 Juan 1:4). Sa akong hunahuna,
ang pagtudlo, pagpadako, ug pagbansay sa mga
anak nagkinahanglan og labaw pa nga kahibalo,
kinaiyanhon nga pagsabut, pagpaubos, kalig-on,
kaalam, pagkaespirituhanon, pagpadayon, ug kakugi
sa trabaho kay sa bisan unsa nga hagit nga tingali
ania kanato niining kinabuhi. Ilabi na kini kon ang
moral nga mga katukuran sa dungog ug kaligdong
nag-anam kaus-os sa atong palibot. Aron sa pag-
angkon og malampuson nga mga panimalay, ang
mga hiyas kinahanglan nga itudlo, ug kinahanglan
gayud nga adunay mga lagda, kinahanglan gayud
nga adunay mga sumbanan, ug kinahanglan gayud
nga adunay mga katumanan. Daghan nga mga katil-
ingban mihatag sa mga ginikanan og gamay kaayo
nga pag-abag sa pagtudlo ug pagtahud sa moral nga
mga hiyas. Pila ka mga kultura ang nag-anam na og
kawala ang mga hiyas, ug daghan sa mga batan-on
niadtong mga katilingban ang nag-anam og pagka-
matahapon.

Samtang ang mga katilingban isip kinatibuk-an
nagkaut-ot ug nawad-an na kini sa moral nga kailha-
nan ug daghan kaayo nga mga panimalay nga
nabungkag, ang labing maayo nga paglaum mao ang
paghatag og labaw pa nga pagtagad ug paninguha sa
pagtudlo ngadto sa sunod nga kaliwatan—ang atong
mga anak. Aron makahimo niini, kita kinahanglan
gayud nga mouna sa paglig-on sa mga magtutudlo
sa primarya sa atong mga anak. Ang nag-una taliwa-
la niini mao ang mga ginikanan ug uban nga mga
sakop sa banay, ug ang labing maayo nga palibot
kinahanglan nga anaa sa panimalay. Bisan pa niana,
sa pipila ka paagi, kita kinahanglan gayud nga
maningkamot pag-ayo sa paghimo sa atong mga
panimalay nga labaw pa nga lig-on aron kini moba-
rug isip mga dangpanan batok sa dili maayo, matu-
hupon nga makalaglag nga impluwensya sa moral
sulod sa atong katilingban nga naglibot kanato.
Panag-uyon, kalipay, kalinaw, ug gugma diha sa
panimalay makatabang paghatag sa mga anak sa
gikinahanglan nga kalig-on sa kaugalingon aron sa
pagsugakod uban sa mga hagit sa kinabuhi. Si
Barbara Bush, asawa ni Presidente George Bush,
[Tinipong Bansa], pipila ka mga bulan ang milabay
miingon ngadto sa mga migraduwar sa Wellesley
College:

“Apan bisan unsa nga panahon, bisan unsa nga
mga higayon, usa ka butang ang dili gayud mausab:
Mga amahan ug mga inahan, kon kamo adunay
mga anak, sila kinahanglan gayud nga mauna.
Kinahanglan gayud nga kamo mobasa sa inyong
mga anak, ug kinahanglan gayud nga kamo moga-
kos sa inyong mga anak ug kinahanglan gayud nga
kamo mahigugma sa inyong mga anak. Ang inyong

kalampusan isip usa ka banay, ang atong kalampu-
san isip usa ka katilingban, wala mag-agad kon unsa
ang nahitabo didto sa White House apan kon unsa
ang nahitabo sulod sa inyong balay” (Washington
Post, 2 Hunyo 1990, 2).

Aron mahimong maayo nga amahan ug inahan
nagkinahanglan nga ang mga ginikanan mopaulahi
sa daghan sa ilang kaugalingon nga mga pangina-
hanglan ug mga tinguha nga ipalabi sa mga pangi-
nahanglan sa ilang mga anak. Isip sangputanan niini
nga sakripisyo, ang makugihon nga mga ginikanan
mopalambo sa usa ka halangdon nga kinaiya ug
makat-on sa paggamit sa dili hinakog nga mga
kamatuoran nga gitudlo sa Manluluwas mismo.

Ako adunay labing dako nga pagtahud sa nag-inu-
sara nga mga ginikanan kinsa nakigbisog ug nagsa-
kripisyo, naninguha batok sa hapit tanan nga labaw
pa sa tawhanon nga mga kakulian aron nga magka-
hiusa ang banay. Kinahanglan nga sila pahinungdan
ug tabangan sa ilang bayanihon nga nga mga
paningkamot. Apan ang bisan unsa nga tahas sa ina-
han o amahan labaw kaayo ka sayon kon adunay
duha nga naglihok nga mga ginikanan diha sa pani-
malay. Ang mga anak sa kasagaran mohagit ug
mopabudlay sa kusog ug kaalam sa duha ka mga
ginikanan.

Kapila ba Kamo Mag-ampo sa Banay?

Pipila ka mga tuig ang milabay, si Obispo Stanley
Smoot gi-interbyu ni Presidente Spencer W. Kimball.
Si Presidente Kimball nangutana, “Kapila ba kamo
mag-ampo sa banay?”

Si Obispo Smoot mitubag, “Kami naningkamot sa
paghimo sa pag-ampo sa banay makaduha sa usa ka
adlaw, apan sa kasagaran makausa lamang.

Si Presidente Kimball mitubag, “Kaniadto, ang
paghimo og pag-ampo sa banay makausa sa usa ka
adlaw tingali maayo ra. Apan sa umaabut kini dili
paigo kon kita mohimo sa pagluwas sa atong mga
banay.”

Ako naghunahuna kon sa paghimo og panagsa ug
dili kanunay nga gabii sa banay igo sa umaabot aron
paglig-on sa atong mga anak uban sa igo nga moral
nga kalig-on. Sa umaabot, ang dili kanunay nga pag-
tuon sa kasulatan sa banay mahimong dili igo sa
pagsangkap sa atong mga anak uban sa gikinahang-
lan nga hiyas aron pagsugakod sa nagkaut-ot nga
moral sa palibot diin sila mopuyo. Diin nga dapit sa
kalibutan ang mga bata makat-on sa kaputli, sa kata-
rung, sa kamatinud-anon, ug sukaranan nga tawha-
non nga kaligdong kon dili sa panimalay? Kini nga
mga hiyas, sa pagkatinuod, malig-on sa simbahan,
apan ang pagtudlo sa ginikanan mao ang labaw pa
nga makanunayon.
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Ang mga Ginikanan Kinahanglan Gayud nga
Mopakita sa Panig-ingnan

Kon ang mga ginikanan maningkamot sa pagtud-
lo sa ilang mga anak nga makalikay sa kakuyaw, kini
dili mao ang tubag alang sa mga ginikanan sa pag-
sulti ngadto sa ilang mga anak, “Kami sinati ug
maalamon sa mga paagi sa kalibutan, ug kami mahi-
mong mosulay og daghang mga kahigayunan kay
kaninyo.” Ang pagpakaaron-ingnon sa ginikanan
makahimo sa ilang mga anak nga matahapon ug dili
motuo sa unsa ang gitudlo sa kanila sa panimalay.
Sama pananglit, kon ang mga ginikanan motan-aw
sa mga sine nga ilang gidili sa ilang mga anak nga
tan-awon, ang pagkamatoohan sa ginikanan mokun-
hod. Kon ang mga anak gipaabut nga magmatinud-
anon, ang mga ginikanan kinahanglan gayud nga
magmatinud-anon. Kon ang mga anak gipaabut nga
mahiyason, ang mga ginikanan kinahanglan gayud
nga mahiyason. Kon kamo nagpaabut nga ang iny-
ong mga anak madungganon, kamo kinahanglan
gayud nga madungganon.

Diha sa ubang mga hiyas nga kinahanglang itudlo
sa mga anak mao ang pagtahud sa uban, magsugod
sa kaugalingong mga ginikanan ug banay sa anak;
pagtahud sa mga simbolo sa hugot nga pagtuo ug
nasudnon nga mga pagtuo sa uban; pagtahud sa
balaod ug kahusay; pagtahud sa kabtangan sa uban;
pagtahud sa awtoridad. Si Pablo nagpahinumdom
kanato nga ang mga anak kinahanglan nga “patun-
on kini sila sa ilang unang diosnon nga katungda-
nan sa pagkamatinahuron ngadto sa ilang kaugali-
ngong banay” (1 Timoteo 5:4).

Pagdisiplina sa Mga Bata

Usa sa labing malisud nga mga hagit sa pag-
kaginikanan mao ang tukma nga pagdisiplina sa mga
anak. Ang pagpadako sa anak tinagsa-tagsa kaayo.
Matag anak lahi ug talagsaon. Unsa ang mahimo sa
usa tingali dili mahimo sa lain. Ako wala masayud
kon kinsa ang maalamon sa pag-ingon kon unsa nga
disiplina ang bangis kaayo o matugtanon kaayo
gawas sa mga ginikanan sa mga anak mismo, kinsa
nahigugma kanila labaw sa tanan. Kini usa ka butang
sa mainampoon nga pag-ila alang sa mga ginikanan.
Sa pagkatinuod ang dominante ug mabuligon nga
baruganan mao nga ang pagdisiplina sa mga anak
kinahanglan gayud nga labaw tungod sa gugma kay
sa pagsilot. Si Brigham Young mitambag, “Kon ikaw
gitawag aron sa pagpanton sa usa ka tawo, ayaw pag-
panton lapas sa imong balsamo nga anaa kanimo
aron sa pagpugong” (Discourses of Brigham Young, sel.
John A. Widtsoe [1954], 278). Bisan pa niana, ang
direksyon ug disiplina, sa pagkatinuod usa ka kina-
hanglanon kaayo nga kabahin sa pagpadako sa bata.
Kon ang mga ginikanan dili modisiplina sa ilang mga

anak, nan ang publiko ang modisiplina kanila sa
paagi nga ang mga ginikanan dili makagusto. Kon
walay disiplina, ang mga anak dili motahud sa bisan
hain sa mga lagda sa panimalay o sa katilingban.

Ang mahinungdanong katuyoan alang sa pagdisip-
lina mao ang pagtudlo sa pagkamasulundon. Si
Presidente David O. McKay mipahayag: “Ang mga
ginikanan kinsa mapakyas sa pagtudlo sa pagkamasu-
lundon sa ilang mga anak, kon ang [ilang] mga pani-
malay wala magpalambo sa pagkamasulundon ang
katilingban magkinahanglan sa pagkamasulundon
gikan niadtong mga anak ug ang katilingban mopu-
gos kanila nga mahimong masulundon. Busa labaw
pa kini ka maayo diha sa panimalay, uban sa iyang
pagkamabination, pagkamaloloy-on ug pagkamasi-
nabtanon sa pagbansay sa anak diha sa pagkamasu-
lundon kaysa walay pagbati nga motugyan kaniya
ngadto sa linuog ug walay kalooy nga pagdisiplina
nga ang katilingban mopahamtang kon ang panima-
lay wala na makatuman sa iyang obligasyon” (The
Responsibility of Parents to Their Children, 3).

Pagtudlo sa mga Anak sa Pagtrabaho

Ang mahinungdanon nga bahin sa pagtudlo sa
mga anak nga mahimong disiplinado ug may kapan-
gakohan mao ang paghimo kanila nga makat-on sa
trabaho. Samtang kita motubo, kadaghanan kanato
mao ang sama sa tawo kinsa miingon, “Ako naka-
gusto sa trabaho; kini nakapadani kanako. Ako
makalingkod ug magtan-aw niini sulod sa mga
takna” (Jerome Klapka Jerome, sa The International
Dictionary of Thoughts, comp. John P. Bradley, Leo F.
Daniels, ug Thomas C. Jones [1969], 782). Pag-usab,
ang labing maayo nga mga magtutudlo sa baru-
ganan sa trabaho mao ang mga ginikanan mismo.
Alang kanako, ang trabaho nahimong usa ka hingpit
nga kalipay sa dihang una akong mitrabaho tupad sa
akong amahan, apohan nga lalaki, mga uyoan, ug
mga igsoon nga lalaki. Ako nakasiguro nga ako sa
kasagaran labaw pa nga nakapalangan kaysa tabang,
apan ang mga handumanan tam-is ug ang mga
leksyon nga nakat-unan bililhon. Ang mga anak
kinahanglan nga makat-on sa kapangakohan ug pag-
barug sa kaugalingon. Ang mga ginikanan sa kinau-
galingon ba naggahin og panahon sa pagpakita ug
pagpasundayag ug pagpasabut aron ang mga anak
makahimo, ingon sa gitudlo ni Lehi, “pagbuhat
alang sa ilang mga kaugalingon ug nga dili
. . .pagaaghaton”? (2 Nephi 2:26).

Si Luther Burbank, usa sa labing maayo sa pangta-
naman sa kalibutan, miingon, “Kon kita wala pa
magtagad sa atong mga tanom kay sa atong himoon
sa atong mga anak, kita sa pagkakaron nagpuyo sa
kalasangan sa mga sagbut” (sa Elbert Hubbard’s Scrap
Book [1923], 227).
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Talagsaon nga mga Hagit alang sa mga Ginikanan

Ang mga anak mao usab ang mga manununod sa
moral nga kabubut-on diin kitang tanan gihatagan
sa kahigayunan sa pag-uswag, pagtubo, ug paglam-
bo. Kana nga kabubut-on nagtugot usab sa mga
anak sa pagpadayon sa kapilian nga pagpili sa
pagkahakog, pagkausikan, pagpatuyang sa kaugalin-
gon, ug kaugalingon nga kalaglagan. Ang mga anak
sa kasagaran mopahayag niini nga kabubut-on kon
batan-on pa kaayo.

Himoa nga ang mga ginikanan kinsa makugihon,
mahigugmaon, ug mabalak-anon ug kinsa nagpuyo sa
mga baruganan sa pagkamatarung kutob sa ilang
mahimo pagahupayon sa pagkahibalo nga sila maayo
nga mga ginikanan bisan pa man sa mga buhat sa
pipila sa ilang mga anak. Ang mga anak sa ilang mga
kaugalingon adunay kapangakohan sa pagpaminaw,
pagsunod, ug, ingon nga gitudloan, sa pagkat-on.
Ang mga ginikanan dili kanunay makatubag sa
tanang dili maayo nga mga pamatasan sa ilang mga
anak tungod kay sila dili makasiguro sa maayong
pamatasan sa mga anak. Gamay sa pipila sa mga anak
makapahagit sa kaalam ni Solomon ug pailub ni Job.

Sa kasagaran adunay talagsaong hagit alang niad-
tong mga ginikanan kinsa mga adunahan o hilabi-
han ka matugtanon. Sa usa ka pagsabut, pipila ka
mga anak niana nga mga kahimtang mihimo sa
ilang mga ginikan nga bihag pinaagi sa dili paghatag
sa ilang tabang sa mga lagda sa ginikanan gawas kon
ang mga ginikanan mouyon sa mga hangyo sa mga
anak. Si Elder Neal A. Maxwell nag-ingon, “Kadtong
kinsa nagbuhat sa hilabihan alang sa ilang mga anak
sa dili madugay makakita nga sila mawad-an sa
bisan unsa nga pagdumala ibabaw sa ilang mga
anak. Daghan kaayo nga mga anak nga daghan
kaayo ang gibuhat alang kanila nga sila hapit maguba
o malaglag” (sa Conference Report, Abr. 1975, 101).
Sama kini sa kinaiya sa tawo nga kita hingpit nga
dili magpasalamat sa mga materyal nga mga butang
nga wala nato maani sa atong mga kaugalingon.

Adunay usa ka kalainan sa kamatuoran nga pipila
ka mga ginikanan matinguhaon kaayo sa ilang mga
anak nga madawat ug mahimo nga inila sa ilang mga
isigkaingon; gani kini nga maong mga ginikanan
mahadlok nga ang ilang mga anak tingali maghimo
sa mga butang nga gibuhat sa ilang isigkaingon.

Pagtabang sa mga Anak nga Magbuhat sa mga
Hiyas

Sa kinatibuk-an, kadtong mga anak kinsa mohimo
og desisyon ug matinguhaon sa paglikay gikan sa
mga drugas, alkohol, ug dili angay nga panghilawas
mao kadtong kinsa misagop ug mibuhat sa lig-on
nga mga hiyas sa ilang mga panimalay ingon nga
gisunod sa ilang mga ginikanan. Sa panahon sa mali-
sud nga mga desisyon sila sa kasagaran mosunod sa

mga pagtulun-an sa ilang mga ginikanan kay sa
panig-ingnan sa ilang mga isigkaingon o sa mga
panglimbong sa media diin nagdani sa paggamit sa
alkohol, dili angay nga panghilawas, dili maunu-
ngon, dili matinud-anon, ug uban nga mga bisyo.
Sila sama sa duha ka libo ka batan-ong mga lalaki ni
Helaman kinsa “gitudloan sa ilang mga inahan nga
kon sila dili magduha-duha, ang Dios moluwas kani-
la” gikan sa kamatayon (Alma 56:47). “Ug sila misay-
say pagbalik. . .sa mga pulong sa ilang mga inahan,
nga nag-ingon: Kami wala magduhaduha ang among
mga inahan nasayud niini” (Alma 56:48).

Unsa ang ingon og makatabang sa paglig-on sa
mga pagtulun-an ug mga hiyas sa pagkaginikanan
nga anaa sa mga kinabuhi sa mga anak mao ang lig-
on nga pagtuo sa Dios. Kon kini nga pagtuo mahi-
mong kabahin sa ilang mga kalag, sila adunay kalig-
on sa kaugalingon. Busa, sa tanan nga mahinungda-
non nga itudlo, unsa ang itudlo sa mga ginikanan?
Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga ang mga
ginikanan mao ang motudlo sa ilang mga anak sa
“hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi
nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo,”
ug “sa doktrina sa paghinulsol” (D&P 68:25). Kini
nga mga kamatuoran kinahanglan gayud nga itudlo
diha sa panimalay. Kini dili ikatudlo diha sa pang-
publiko nga mga tulunghaan, ni sila mahimong
sagupon sa kagamhanan o sa katilingban. Sa pagkati-
nuod, ang mga programa sa Simbahan makatabang,
apan ang labing epektibo nga pagtulun-an mahitabo
diha sa panimalay.

Usa ka Libo ka mga Hilo sa Gugma

Mga kahigayunan sa pagtudlo sa mga ginikanan
dili kinahanglan nga dako o madulaon o gamhanan.
Kita nakakat-on niini gikan sa Ginoo nga
Magtutudlo. Si Charles Henry Parkhurst miingon:

“Ang hingpit nga kaanindot sa kinabuhi ni Kristo
mao lamang ang gidugang nga kaanindot sa gamay
nga dili kaayo dayag nga mga buhat sa kaanindot—
pagpakigsulti uban sa babaye didto sa atabay;. . .pag-
pakita sa batan-on nga magmamando sa tinagotago
nga ambisyon nga gitipigan sa iyang kasingkasing
nga nakapalayo kaniya gikan sa gingharian sa
Langit;. . .pagtudlo og gamay nga hut-ong sa mga
sumusunod kon unsaon sa pag-ampo;. . .paghaling
og kalayo ug pagsugba og isda aron ang iyang mga
tinun-an unta adunay ikapamahaw nga naghulat
kanila sa diha nga sila moabut sa baybayon gikan sa
tibuok nga gabiing pagpangisda, gitugnaw, gikapoy,
ug nawad-an sa kadasig. Ang tanan niining mga
butang, inyong nakita, nagtugot kanato sa masayon
nga paagi ngadto sa matuod nga kalidad ug diwa sa
mga kaikag [ni Kristo], tino kaayo, piho kaayo,
mahinungdanon kaayo sa bisan unsa ka gamay,
gihatagan og bili ang unsa ang makuti” (“Kindness
and Love,” sa Leaves of Gold [1938], 177).
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Ug mao usab kini sa pagkaginikanan. Ang gagmay
nga mga butang mao ang dagko nga mga butang
gitahi ngadto sa tabil sa banay pinaagi sa usa ka libo
nga mga hilo sa gugma, hugot nga pagtuo, disiplina,
sakrispiyo, pailub, ug trabaho.

Mga Anak sa Pakigsaad

Adunay pipila ka mahinungdanong espirituhanon
nga mga panaad nga tingali makatabang sa mati-
nud-anong mga ginikanan niining simbahan. Ang
mga anak sa mahangturong mga pagbugkos mahi-
mong nakaduaw kanila sa balaang mga panaad nga
gihimo sa ilang maisog nga mga katigulangan kinsa
sa madungganon nga paagi mihupot sa ilang mga
pakigsaad. Mga pakigsaad nga gihinumduman sa

mga ginikanan mahinumdoman sa Dios. Ang mga
anak sa ingon unta mahimong mga sumusunod ug
mga manunod niining mahinungdanon nga mga
pakigsaad ug mga saad. Kini tungod kay sila mao
ang mga anak sa pakigsaad (tan-awa sa Orson F.
Whitney, sa Conference Report, Abr. 1929, 110-11).

Ang Dios manalangin sa nakigbisog, nagsakripis-
yo, dungganon nga mga ginikanan niining kalibu-
tan. Unta Siya labi na nga mopasidungog sa mga
pakigsaad nga gihuptan sa matinud-anon nga mga
ginikanan taliwala sa atong mga katawhan ug mag-
bantay ibabaw niining mga anak sa pagkigsaad.

Gikan sa pakigpulong ni Elder Faust sa Oktobre 1990 sa kinati-
buk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa Conference
Report, Okt. 1990, 39–43; o Ensign, Nov. 1990, 32–35).
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USA KA LAMESA NGA GILIBUTAN SA GUGMA

Elder LeGrand R. Curtis
Sa Kapitoan

Daghan ang nasulat mahitungod sa kamahinung-
danon sa panimalay. Si Elder Marion G. Romney
misulti kanato nga “sa kinapusoran sa makalaglag
nga sakit sa katilingban mao ang walay kalig-on sa
banay.”1 Kami nakamatikod nga pipila ka mga pani-
malay dako, madanihon nga gisangkapan, gani
maluho. Ang uban gamay kaayo ug ubos, kulang og
kasangkapan. Bisan pa niana ang usa ug matag usa
nga “panimalay mahimo nga langit2 dinhi sa yuta
kon kita napuno sa gugma,. . .diin kita buot nga
makaadto,” sanglit usa sa atong nagustohan nga
mga himno nagpahinumdom kanato.2

Usa sa labaw pa ka mahinungdanon nga kasang-
kapan nga makit-an sa hapit tanan nga mga pani-
malay mao ang lamesa sa kusina. Karon tingali kini
gamay, kini tingali dako, o diha sa porma sa gamay
nga talad-tunolan (counter) nga walay igo nga lugar
nga kabutangan sa pagkaon ug mga galamiton. Ang
iyang labing dako nga kagamitan mao ra og ang
dapit alang sa nagkalainlaing mga sakop sa banay sa
pagdawat og pagkaon.

Dinhi niini nga talagsaon nga okasyon ang akong
tinguha mao ang pagdani sa inyong pagtagad ngad-
to sa usa ka lawom pa, labaw pa kamahinungdanon
nga paggamit sa lamesa sa kusina, diin kita makada-
wat og labaw pa kay sa pagkaon alang sa atong pisi-
kal nga kaayohan.

Mga Panaghisgutan sa Ebanghelyo libot 
sa Lamesa

Ang usa ka banay sa kasagaran adunay duha o
labaw pa nga mga sakop sa nagkalainlain nga

panuigon, apan ang banay nagkinahanglan nga
magtigum—sa katuyoan dili lamang sa pagkaon
apan sa pag-ampo, sa pakigsultihanay, sa pagpami-
naw, sa pag-asoy, sa pagkat-on, ug sa pagdungan og
tubo. Si Presidente Gordon B. Hinckley mipahayag
niini pag-ayo:

“Ang akong pangamuyo–ug ako nangandoy nga
ako unta labaw pa ka larino mamulong sa pagpaha-
yag niini—mao ang pangamuyo sa pagluwas sa mga
anak. Daghan kaayo kanila naglakaw diha nga adu-
nay kasakit ug kahadlok, sa kamingaw ug sa walay
paglaum. Ang mga anak nagkinahanglan sa kahayag
sa adlaw. Sila nagkinahanglan og kalipay. Sila nagki-
nahanglan sa gugma ug pag-amuma. Sila nagkina-
hanglan sa pagkamabination ug pagpabaskog ug pag-
bati. Matag panimalay, sa walay pag-isip sa bili sa
balay, makahatag sa usa ka kahimtang sa gugma diin
mahimong kahimtang sa kaluwasan.”3

Kasagaran sa mga sakop sa banay ubos sa daghan
nga mga gahum sa kalibutan gawas sa panimalay,
ingon man usab sa gamhanan nga impluwensya sa
radyo, telebisyon, videotapes, ug daghan pa nga
laing mga butang diin atong gidala ngadto sa atong
mga panimalay.

Ihulagway ang banay nga nagkapundok libot sa
lamesa, tingali ang lamesa sa kusina, nagsultihanay
mahitungod sa ebanghelyo, nagsultihanay mahitu-
ngod sa mga tigum sa sakramento, mga mensahe,
nagsultihanay mahitungod sa bag-o nga Ensign o
ang bag-o nga New Era,1 nagsultihanay mahitungod
sa tulunghaan uban sa tanan niini nga mga pagsa-
nga-sanga, nagsultihanay mahitungod sa kinatibuk-
ang komperensya, nagsultihanay mahitungod sa
mga leksyon sa Pang-Domingo nga Tulunghaan,
pagpaminaw sa maayo nga musika, nagsultihanay
mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-



an. Ang listahan mahimo nga palapdan. Dili lamang
mga ginikanan apan tanan nga mga sakop sa banay
mahimong maalamon aron pagpiho nga ang matag
tawo nga anaa adunay higayon sa pagsulti ug igo
nga kahigayunan sa pag-salmot.

Pag-ampo sa Banay libot sa Lamesa 

Hunahunaa ang potensyal sa usa ka banay nga
nagluhod libot sa lamesa (nga walay telebisyon),
nag-ampo, nangamuyo alang sa panabang, nag-
pasalamat sa atong Amahan alang sa mga panalan-
gin—nagtudlo sa tanan nga panuigon sa kamahin-
ungdanon sa usa ka mahigugmaon nga Amahan sa
Langit. Ang pag-ampo sa banay uban sa gagmay nga
mga bata mahimo kaayo nga mopalambo sa dako
na nga mga anak kinsa sa umaabot mag-ampo uban
sa ilang mga banay.

Si Elder Thomas S. Monson mipahayag niini og
maayo:

“Ang Ginoo mimando nga kita maghimo og pag-
ampo sa banay sa diha nga siya miingon: `Pag-ampo
uban sa inyong mga banay ngadto sa Amahan,
kanunay diha sa akong ngalan, aron ang inyong
mga asawa ug ang inyong mga anak mapanalangi-
nan.’ (3 Nephi 18:21.)

“Mahimo ba nga kamo makig-uban kanako sam-
tang kita motan-aw diha sa usa ka panig-ingnan nga
banay nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagha-
lad og mga pag-ampo ngadto sa Ginoo? Ang ama-
han, inahan, ug matag usa sa mga anak nagluhod,
nagyukbo sa ilang mga ulo, ug nagpiyong sa ilang
mga mata. Usa ka matam-is nga espiritu sa gugma,
panaghiusa, ug kalinaw mipuno sa panimalay.
Samtang ang [usa ka] amahan nakadungog sa iyang
gamay nga batang lalaki nga nag-ampo ngadto sa
Dios aron ang iyang papa mobuhat sa matarung nga
mga butang ug magmasulundon ngadto sa sugo sa
Ginoo, nagtuo ba kamo nga ang ingon nga amahan
makakaplag nga lisud ang pagpasidungog sa pag-
ampo sa iyang bililhon nga anak? Samtang ang usa
ka tin-edyer nga anak nga babaye nakadungog sa
iyang buotan nga inahan nangamuyo ngadto sa
Ginoo nga ang iyang anak nga babaye madasig sa
pagpili sa iyang mga kauban, nga siya moandam sa
iyang kaugalingon alang sa kaminyoon sa templo,
dili ba kamo motuo nga ang ingon nga anak babaye
maningkamot sa pagpasidungog niining mapainub-
sanon, nga pangamuyo nga hangyo sa iyang inahan,
kinsa iyang gihiguma pag-ayo? Kon ang amahan,
inahan, ug matag usa sa mga anak matinguhaon nga
paagi nag-ampo nga kining maayo kaayo nga anak
nga mga lalaki sa banay magpuyo nga takus nga sila
unta sa tukma nga panahon makadawat og tawag
aron sa pag-alagad isip mga ambasador sa Ginoo
didto sa mga natad sa misyon sa Simbahan, dili ba
kita magsugod sa pagtan-aw kon sa unsa nga paagi

ang ingon nga anak nga mga lalaki motubo ngadto
sa batan-ong pagkalalaki uban sa masanapon nga
tinguha sa pag-alagad isip mga misyonaryo?”4

Ingon sa gisulti sa kadaghanan, “Sa unsa nga
paagi kamo makahimo sa pagpadala sa inyong mga
ginikanan ug sa inyong mga anak ngadto sa kalibu-
tan matag adlaw sa walay panaghiusa nga pagpun-
dok ug makigsulti ngadto sa Ginoo?” Ang maalamon
nga mga ginikanan mosusi sa ilang mga iskedyul ug
plano sa dili moubos usa ka higayon matag adlaw
aron pagpundok sa banay alang sa mga panalangin
sa pag-ampo. Sa dili madugay, ang mga batan-on
nga sakop makat-on kon unsaon sa pagpulipuli ug
makat-on sa bililhon nga mga hiyas nga makita diha
sa pag-ampo sa banay.

Himoa ang Panimalay nga usa ka 
Malipayong Dapit

Ako mipahayag na kaniadto nga ang “panimalay
kinahanglan nga usa ka malipayong dapit tungod
kay ang tanan nagtrabaho aron magpabilin kini
niana nga paagi. Ginaingon nga ang kalipay binuhat
sa panimalay, ug kita kinahanglan nga manlimbasog
aron mahimo ang atong mga panimalay nga mali-
payon ug makahimuot nga mga dapit alang kanato
ug sa atong mga anak. Ang usa ka malipayon nga
panimalay mao ang usa nga nakasentro libot sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo. Kini nagkinahanglan og
makanunayon, mabinantayon nga paninguha sa
tanan nga may kalabutan.”5

Ang usa ka bise nga tin-edyer sa usa ka dako nga
banay nagreklamo mahitungod sa taas nga panahon
nga gigahin sa pag-ampo sa banay. Samtang ang
maalamon nga inahan nag-ampo sa sunod adlaw,
siya mituyo sa wala pagpaapil niana nga batan-on sa
pag-ampo. Sa diha nga ang pag-ampo nahuman, ang
bise nga anak miingon, “Mama, wala nimo ako paa-
pila sa pag-ampo!” Ang mahigugmaon nga inahan
mipasabut nga siya mitubag lamang ngadto sa rekla-
mo sa batan-on. Ang bise nga anak mireklamo,
“Ayaw ako og biyai.”

Pagtuon sa Kasulatan libot sa Lamesa

Paghanduraw og usa ka banay nga naglibut sa
usa ka lamesa uban sa binuksan nga mga kasulatan,
naghisgut sa daghan nga mga kamatuoran ug mga
leksyon nga makat-onan. Kini sa pagkatinuod mao
ang lamesa nga gilibutan sa gugma!

Ang mga magtutudlo nagkauyon nga ang mga
anak kinahanglan nga mobasa og daghan gawas sa
tulunghaan. Kita makapanalangin sa atong mga anak
pinaagi sa pagbasa sa mga kasulatan uban kanila sa
matag adlaw nga paagi–diha sa lamesa sa kusina.

Sa paggahin og panahon nga ang banay magkati-
gum diha sa lamesa sa kusina mahimong magkina-
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hanglan og dako nga pagpahiuyon ug mainampi-
ngon nga pagplano, apan unsa ang mahimo nga
labaw pa nga mahinungdanon ngadto sa panaghiusa
sa banay, sa espirituhanon nga pagtubo sa banay, sa
mga taytayan nga gitukod tali sa mga sakop sa
banay samtang sila nagsultihanay, naminaw, ug nag-
tubagtubag,nga gilibutan sa gugma? Ang atong dako
nga kalampusan mao ang pagsulay sa yano nga
paagi—pag-usab ug pag-usab.

Paglig-on sa mga Bugkos sa Banay

Adunay daghan nga mga gahum sa kalibutan
karon nga nagtinguha sa paglaglag sa banay ug sa
panimalay. Maalamon nga mga ginikanan maningka-
mot sa paglig-on sa mga bugkos sa banay, pagdugang
sa pagkaespirituhanon diha sa panimalay, ug pagtu-
nong diha ni Jesukristo ug kalihokan sa templo. Si
Presidente Howard W. Hunter nagsulti kanato:

“Ako nag-ampo nga kita unta motagad sa usag
usa uban sa labaw pa kamabination, labaw pa ka
matinahuron, labaw pa ka mapainubsanon ug
mapailubon ug mapasayloon. . . .

“Ikaduha, ug niana nga samang espiritu, ako usab
modapit sa mga sakop sa Simbahan sa paghimo sa
templo sa Ginoo isip usa ka mahinungdanon nga
simbolo sa ilang pagkasakop ug sa langitnong pagka-
butang alang sa ilang sagrado nga mga pakigsaad.
Kini mahimong labing lawom nga tinguha sa akong
kasingkasing sa paghimo sa matag sakop sa
Simbahan nga takus sa templo.”6

Ang panudlo nga gihatag ni Presidente Hunter
mahimong dako nga kauswagan pinaagi sa unsa
ang nahitabo libot sa lamesa sa kusina.

Diha sa atong mga panimalay kinahanglan nga
kita magbansay-bansay unsaon sa pagtagad sa uban.
Ingon sa gisulti og maayo ni Goethe, “Kon ikaw
motagad [sa usa ka tawo] ingon nga mao siya siya
magpabilin nga siya mao, apan kon ikaw motagad
kaniya ingon nga dili siya mao. . .nga mahimo [ug
unsa tingali mahimo], siya [mahimo kon unsa unta
siya nga mao].”7

Himoa ang mga Panimalay nga mga Dapit sa
Debosyon

Si Elder Boyd K. Packer mipahayag: “Ang pagdala
sa pipila ka mga butang sa langit ngadto sa pani-
malay mao ang pagsiguro nga ang mga sakop sa
banay molampus sa pag-apil sa simbahan. Ang gabii
sa banay mao ang pagkatinuod, hingpit2 alang
niini—usa ka tigum sa panimalay nga mahimo nga
tukuron aron sa pagpahaum sa matag pangina-
hanglan; ug kini sama lamang sa tigum sa simba-
han, o mahimo nga, ingon niadtong gihimo sa
kapilya.”8

Kini nga tambag nahiuyon usab sa unsa ang gisul-
ti kanato ni Elder Dean L. Larsen: “ang atong mga
gambalay sa simbahan dili lamang mga dapit diiin
kita makasimba. Ang atong mga panimalay kina-
hanglan usab nga mahimong mga dapit sa pagkama-
unungon. Kini mahimo nga maayo kon matag
adlaw kita `makapauli sa simbahan.’ Kinahanglan
walay laing dapit diin ang Espiritu sa Ginoo labaw
pa nga giabiabi ug labaw pa kasayon nga maduol
kaysa atong kaugalingong mga panimalay.”9

Samtang kita magtrabaho aron sa pagtuman sa
tanan niini diha sa atong mga panimalay, kita
mobuhat og maayo kaayo aron makahinumdom sa
kamahinungdanon sa pamahayag ni Presidente
Harold B. Lee: “Hinumdumi nga ang labing mahi-
nungdanon sa trabaho sa Ginoo nga ikaw [ug ako]
mobuhat gayud mao ang. . .sulod sa mga bongbong
sa [atong] kaugalingon nga panimalay.”10

Ang akong pangamuyo karon mao nga matag usa
kanato motan-aw sa mainampingon nga paagi sa
atong mga panimalay ug diha sa lamesa sa kusina ug
sa mapadayunon nga paagi maninguha sa pagdala sa
langit ngadto sa atong mga panimalay ug moduol
ngadto ni Jesukristo.

Gikan sa usa ka pakigpulong ni Elder Curtis sa Abril 1995 sa
kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa Conference
Report, Abr. 1995, 109–11; o Ensign, Mayo 1995, 82–83).
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• Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25–28.
Samtang ikaw nagbasa, ilha ang mga baruganan
ug mga ordinansa nga gisugo sa Ginoo ngadto sa
mga ginikanan nga itudlo sa ilang mga anak.
Pagplano og pipila ka mga butang nga imong
mabuhat aron pagtudlo niining mga baruganan
ug mga ordinansa ngadto sa imong mga anak o
ngadto sa mga apo, pag-umangkon nga mga

babaye ug pag-umangkon nga mga lalaki, o
ubang mga bata nga imong nahibaloan.

• Samtang ikaw nagbasa sa mosunod nga artikulo,
pagpili sa pagtunong sa usa o duha sa mga sugyot
nga gihatag ni Elder Robert D. Hales. Kon ang
nagkalainlain nga mga kahigayunan moabut,
tunong sa laing mga sugyot gikan sa artikulo.

PAGTUDLO SA MGA BARUGANAN SA
EBANGHELYO NGADTO SA MGA ANAK
Bahin 1

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niining
mga sugyot.

PAGPALIG-ON SA MGA BANAY: ATONG SAGRADO
NGA KATUNGDANAN

Elder Robert D. Hales
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Ang Espiritu Molig-on sa mga Banay

Ang pagpalig-on sa mga banay mao ang atong
sagrado nga katungdanan isip mga ginikanan, mga
anak, mga sakop sa kabanay, mga pangulo, mga
magtutudlo, ug tinagsa nga mga sakop sa Simbahan.

Ang kamahinungdanon sa espirituhanon nga pag-
palig-on sa mga banay tin-aw nga gitudlo diha sa
mga kasulatan. Si Amahang Adan ug Inahang Eva
mitudlo sa ilang anak nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye sa ebanghelyo. Ang mga sakripisyo ni
Abel mao ang gidawat sa Ginoo, kinsa iyang gihi-
gugma. Si Cain, sa lain nga bahin, “nahigugma ni
Satanas labaw pa kay sa Dios” ug nakahimo og bug-
at nga mga sala. Si Adan ug si Eva “nagbangutan sa
atubangan sa Ginoo, tungod ni Cain ug sa iyang
mga kaigsoonan,” apan sila wala gayud mohunong
sa pagtudlo sa ilang mga anak sa ebanghelyo (tan-
awa sa Moises 5:12, 18, 20, 27; 6:1, 58).

Kita kinahanglan gayud nga makasabut nga matag
usa sa atong mga anak miabut uban sa nagkalainlain
nga mga gasa ug mga talento. Ang uban, sama ni
Abel, ingon og gihatagan og mga gasa sa hugot nga
pagtuo diha sa pagkatawo. Ang uban nakigbisog

uban sa matag desisyon nga ilang himoon. Isip mga
ginikanan, kita kinahanglan nga dili gayud motugot
sa pagpangita ug pagpakigbisog sa atong mga anak
nga makapaduhaduha o makapawala sa atong hugot
nga pagtuo sa Ginoo.

Si Alma ang Batan-on, sa diha nga “gisakit uban
sa kahasol. . .[ug] gisamok sa panumduman sa
[iyang] daghan nga mga sala,” nahinumdum nga
nakabati sa iyang amahan nga nagtudlo mahitungod
sa pag-anhi ni “Jesukristo, usa ka Anak sa Dios, aron
sa pag-ula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibu-
tan” (Alma 36:17). Ang mga pulong sa iyang ama-
han misangpot ngadto sa iyang pagkakabig. Sa sama
nga paagi, ang atong pagtulun-an ug pagpamatuod
mahinumduman sa atong mga anak.

Ang 2,000 ka batan-on nga mga mangugubat sa
kasundalohan ni Helaman mipamatuod nga ang
ilang matarung nga mga inahan gamhanan kaayo
nga mitudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo ngad-
to kanila (tan-awa sa Alma 56:47–48).

Diha sa panahon sa mahinungdanon nga espiritu-
hanong pagsiksik, si Enos miingon, “Ang mga
pulong nga akong madunggan kanunay nga gipa-
mulong sa akong amahan mahitungod sa kinabuhi
nga dayon. . .mituhop gayud pag-ayo sa akong
kasingkasing” (Enos 1:3).

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad ang Ginoo
miingon nga ang mga ginikanan mao ang motudlo
sa ilang mga anak “magtudlo kanila sa pagsabut sa

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong kapikas.



doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni
Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug
sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot, kon walo ka tuig ang panuigon. . . .

“Ug sila usab motudlo sa ilang mga anak sa pag-
ampo, ug sa paglakaw nga matarung sa atubangan
sa Ginoo” (D&P 68:25, 28).

Ang Pagtudlo sa Ebanghelyo Makapalig-on sa
mga Banay

Samtang kita magtudlo sa atong mga anak sa
ebanghelyo pinaagi sa pulong ug panig-ingnan,
ang atong mga banay sa espirituhanon nga paagi
malig-on og mapanalipdan.

Ang mga pulong sa buhi nga mga propeta tin-aw
kalabut sa atong sagrado nga katungdanan sa paglig-
on sa atong mga banay sa espirituhanon nga paagi.
Sa 1995 ang Unang Kapangulohan ug ang Konseho
sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag og
pamahayag ngadto sa kalibutan, nagpahayag nga
“ang banay mao ang sentro ngadto sa plano sa
Tiglalang alang sa mahangturon nga kapalaran sa
Iyang mga anak. . .Ang bana ug asawa adunay lig-
dong nga kapangakohan sa paghigugma ug sa pag-
amuma alang sa usag-usa ug alang sa ilang mga
anak. . . .Ang mga ginikanan adunay sagrado nga
katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak diha
sa paghigugma ug pagkamatarung, sa pagsangkap
alang sa ilang espirituhanon nga mga panginahang-
lan, sa pagtudlo kanila sa paghigugma ug pag-alagad
sa usag usa, [ug] sa pagsunod sa mga sugo sa Dios”1

(“Ang Banay: Usa Ka Pamahayag Ngadto sa
Kalibutan,” Ensign, Nob. 1995, 102).

Sa Pebrero niini nga tuig, ang Unang
Kapangulohan mi-isyu og tawag ngadto sa tanang
mga ginikanan sa “pagpahinungod sa ilang labing
maayong mga paningkamot sa pagtudlo ug pagpada-
ko sa ilang mga anak sa mga baruganan sa ebanghel-
yo diin makapadayon kanila sa pagpaduol sa
Simbahan. Ang panimalay mao ang sukaranan sa
matarung nga kinabuhi, ug walay lain nga instru-
mento ang makapuli o makatuman sa gikinahanglan
nga mga kalihokan sa pagdala ngadto sa unahan nii-
ning hinatag sa Dios nga kapangakohan.”

Sa Pebrero nga sulat, ang Unang Kapangulohan
mitudlo nga pinaagi sa pagtudlo ug pagpadako sa
mga anak diha sa mga baruganan sa ebanghelyo,
ang mga ginikanan mahimong makapanalipod sa
ilang mga banay gikan sa makapaut-ot nga mga ele-
mento. Sila dugang nga mitambag sa mga ginikanan
ug mga anak “sa paghatag og labing una nga pagta-
gad sa pag-ampo sa banay, gabii sa banay, pagtuon
sa ebanghelyo ug panudlo, ug maayo nga mga kali-
hokan sa banay. Bisan unsa pa tingali ka takus ug
tukma ang uban nga mga panginahanglan o mga

kalihokan nga mahimo, kini kinahanglan nga dili
gayud tugutan nga makapuli sa hinatag nga langit-
nong mga katungdanan nga ang mga ginikanan ug
mga banay lamang ang makapahigayon sa husto nga
paagi” (First Presidency letter, 11 Feb. 1999; gikutlo
sa Church News, 27 sa Peb. 1999, 3).

Uban sa tabang sa Ginoo ug sa Iyang doktrina,
ang tanan nga makasakit nga mga sangputanan
gikan sa mga hagit nga mahimong masugatan sa
banay mahimong masabtan ug mabuntog. Bisan
unsa ang panginahanglan nga tingali mahimo sa
mga sakop sa banay, kita makahimo sa pagpalig-on
sa atong mga banay samtang kita mosunod sa tam-
bag nga gihatag sa mga propeta.

Ang yawe sa pagpalig-on sa atong mga banay
mao ang pag-angkon sa Espiritu sa Ginoo nga moa-
but sulod sa atong mga panimalay. Ang tumong sa
atong mga banay mao nga maanaa sa higpit ug pig-
ot nga dalan.

Mga Ideya alang sa Pagpalig-on sa mga Banay

pagpalig-on sa banay. Mahimo ba nga ako
makigbahin og pipila ka mga ideya nga mahimong
makatabang sa pag-ila sa mga dapit nga gikina-
hanglan nga lig-unon sa atong kaugalingon nga
mga banay. Ako mihalad niini diha sa espiritu sa
pag-awhag, nasayud nga ang matag banay—ug
matag sakop sa banay—talagsaon.

Ang mga Panimalay Kinahanglan nga usa ka
Luwas nga Dapit

• Himoa ang atong mga panimalay nga usa ka luwas
nga dapit diin ang matag sakop sa banay mobati sa
gugma ug salabutan sa pagkasakop. Hibaloi nga
matag anak adunay nagkalahi nga mga gasa ug
mga abilidad; ang matag usa ka tawo nga nagkina-
hanglan og linain nga gugma ug pag-amuma.

• Hinumdomi, “ang tubag nga malumo makapahu-
pay sa kapungot” (Mga Proverbio 15:1). Sa diha
nga ang akong hinigugma ug ako gibugkos didto
sa Templo sa Salt Lake, si Elder Harold B. Lee
mihatag kanamo sa usa ka maalamon nga tam-
bag: “Kon kamo mopataas sa inyong tingog sa
kasuko, ang Espiritu mopahawa gikan sa inyong
panimalay.” Kinahanglan nga kita dili gayud,
gikan sa kasuko, trangkahan ang pultahan sa
atong panimalay o sa atong kasingkasing ngadto
sa atong mga anak. Sama sa mausikon nga anak,
ang atong mga anak kinahanglan nga masayud
nga kon sila maulian sa ilang mga kaugalingon
sila makadangop kanato sa gugma ug tambag.

• Paggahin og tinagsa ka panahon uban sa atong
mga anak, papilia sila sa kalihokan ug sa hilisgu-
tan sa panagsultihanay. Kuhaa ang mga sagabal.
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Tudloi ang mga Anak sa Pag-ampo, Pagbasa sa
mga Kasulatan, ug Pagpaminaw sa Takus nga
mga Musika

• I-awhag ang tinago nga relihiyoso nga kinaiya sa
atong mga anak, sama sa personal nga pag-ampo,
personal nga pagtuon sa kasulatan, ug pagpuasa sa
tino nga mga panginahanglan. Sukda ang ilang
espirituhanon nga pagtubo pinaagi sa pagpaniid sa
ilang kinaiya, pinulongan, ug pamatasan ngadto
sa uban.

• Pag-ampo matag adlaw uban sa atong mga anak.

• Pagdungan sa pagbasa sa mga kasulatan. Ako
nakahinumdom sa akong kaugalingon nga inahan
ug amahan nga nagbasa sa mga kasulatan sam-
tang kaming mga anak naglingkod sa salog ug
naminaw. Usahay sila mangutana, “Unsa ang
buot ipasabut sa kasulatan diha kaninyo?” o
“Unsa ang inyong gibati niini?” Dayon sila mami-
naw kanamo samtang kami motubag sa among
kaugalingong mga pulong.

• Basaha ang mga pulong sa buhi nga mga propeta
ug uban nga makadasig nga mga artikulo alang sa
mga bata, mga batan-on, ug mga hingkod diha sa
mga magasin sa Simbahan.

• Kita makapuno sa atong mga panimalay uban sa
tunog sa takus nga mga musika samtang kita
magdungan og kanta gikan sa himno nga basa-
hon ug sa Children’s Songbook. 

Paghimo og Gabii sa Banay ug mga Konseho sa
Banay

• Paghimo og gabii sa banay matag semana. Isip
mga ginikanan, usahay kita mahadlok kaayo nga
motudlo o mopamatuod ngadto sa atong mga
anak. Ako nakasala niana diha sa akong kaugalin-
gon nga kinabuhi. Ang atong mga anak nagkina-
hanglan nga kita makigbahin sa espirituhanong
mga pagbati uban kanila ug sa pagtudlo ug
paghatag sa pagpamatuod ngadto kanila.

• Paghimo og mga konseho sa banay aron paghisgut
sa mga plano sa banay ug mga kabalaka. Ang pipi-
la sa labing epektibo nga konseho sa banay mao
ang usa sa usa uban sa matag sakop sa banay.
Tabangi ang atong mga anak nga masayud nga
ang ilang mga ideya mahinungdanon. Paminaw
ngadto kanila ug magkat-on gikan kanila.

Ipakigbahin ang Ebanghelyo, Suportahi ang mga
Pangulo sa Simbahan, ug Salmot isip usa ka
Banay

• Dapita ang mga misyonaryo sa pagtudlo sa dili
kaayo aktibo o dili sakop nga mga higala diha sa
atong mga panimalay.

• Pagpakita nga kita mopaluyo ug mosuporta sa
mga pangulo sa Simbahan.

• Pagdungan og pangaon kon mahimo, ug paghimo
og makahuluganon nga mga panaghisgutan sa
panahon sa pagpangaon.

• Magtambayayong sa pagtrabaho isip usa ka banay,
bisan pa kon kini dali ug sayon nga buhaton sa
atong mga kaugalingon. Pakigsulti sa atong anak
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye samtang
kita nagtambayayong sa pagtrabaho. Ako adunay
kahigayunan niana matag Sabado uban sa akong
amahan.

Tudloi ang mga Anak nga Mahimong Maayo nga
mga Higala ug Mangandam alang sa Umaabut

• Tabangan nato ang atong mga anak nga makat-on
kon unsaon sa paghimo og maayo nga mga pag-
panaghigalaay ug mohimo sa ilang mga higala nga
giabiabi sa atong mga panimalay. Pakig-ilaila sa
mga ginikanan sa mga higala sa atong mga anak.

• Tudloi ang atong mga anak pinaagi sa panig-ing-
nan kon unsaon sa pagbadyet ang panahon ug
mga kapanguhaan. Tudloi sila nga makat-on sa
kinaugalingon nga paninguha ug sa kamahinung-
danon sa pagpangandam alang sa umaabut.

Pagpakigbahin sa Kabilin ug mga Tradisyon sa
Banay

• Tudloi ang atong mga anak sa kasaysayan sa
atong mga katigulangan ug sa atong kaugalingon
nga kasaysayan sa banay.

• Paghimo og mga tradisyon sa banay. Pagplano ug
paghimo og makahuluganon nga panag-uban nga
mga pagbakasyon, hunahunaon ang mga pangi-
nahanglan, mga talento, ug mga abilidad sa atong
mga anak. Tabangi sila sa pagmugna og malipa-
yon nga mga handumanan, palamboa ang ilang
mga talento, ug lig-una ang ilang mga pagbati sa
kaugalingon nga katakus.

Itudlo ang Kamahinungdanon sa Pagsunod sa
mga Sugo ug Pagdawat sa mga Ordinansa

• Pinaagi sa pulong ug panig-ingnan, itudlo ang
mga moral nga hiyas ug usa ka pasalig sa pagsun-
od sa mga sugo.

• Human sa akong bunyag ug kumpirma, ang
akong inahan mibitad kanako sa daplin ug nang-
utana, “Unsa ang imong gibati?” Ako mihulagway
kutob sa akong mahimo sa mainit nga pagbati sa
kalinaw, kahupayan, ug kalipay nga ania kanako.
Si Mama mipasabut nga unsa ang akong gibati
mao ang gasa nga ako pa lamang nga nadawat,
ang gasa sa Espiritu Santo. Siya misulti kanako
nga kon ako magpuyo nga takus niini, akong
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maangkon nga magpadayon kana nga gasa uban
kanako. Kadto mao ang usa ka higayon sa pagkat-
on nga wala gayud nako hikalimti sa akong
tibuok kinabuhi.

Tudloi ang atong mga anak sa kamahinungdanon
sa bunyag ug kumpirma, sa pagdawat sa gasa sa
Espiritu Santo, sa pag-ambit sa sakramento, pagta-
hud sa pagkapari, ug paghimo ug pagtuman sa mga
pakigsaad sa templo. Sila kinahanglan nga makahi-
balo sa kamahinungdanon sa pagpuyo nga takus sa
usa ka rekomen sa templo ug sa pag-andam alang sa
kaminyoon sa templo.

• Kon kamo wala pa mabugkos didto sa templo
ngadto sa inyong kapikas o mga anak, pan-
ingkamot isip usa ka banay sa pagdawat sa mga
panalangin sa templo. Paghimo og mga tumong
sa templo isip usa ka banay.

• Pagpakatakus sa pagkapari nga inyong gihuptan,
mga kaigsoonan, ug gamita kini aron sa pag-
panalangin sa inyong banay. . . .

Hibaloi ang mga Kalihokan sa Komunidad,
Tulunghaan, ug Simbahan 

Mga kapanguhaan makuha gawas sa panimalay.
Maalamon nga paggamit niini makapalig-on sa
atong mga banay.

• Awhaga ang atong mga anak sa pag-alagad diha
sa Simbahan ug komunidad.

• Pakigsulti sa mga magtutudlo, mga tigbansay, mga
magtatambag, ug mga pangulo sa Simbahan sa
atong mga anak mahitungod sa atong mga kabala-
ka ug sa mga panginahanglan sa atong mga anak.

• Pagpakisayud kon unsa ang gibuhat sa atong 
mga anak sa ilang panahon nga walay buhat.
Impluwensyaha ang ilang pagpili og mga sine,
mga programa sa telebesyon, ug mga video. Kon
sila anaa sa Internet, pagpakisayud kon unsa ang
ilang gibuhat. Tabangi sila nga makakita sa
kamahinungdanon sa maayo nga kalingawan.

• Iawhag ang maayo nga mga kalihokan sa tulung-
haan. Pagpakisayud kon unsa ang gitun-an sa
atong mga anak. Tabangi sila sa ilang mga
gihatag nga tun-anan sa balay. Tabangi sila nga
makaamgo sa ka mahinungdanon sa edukasyon
ug sa pagpangandam alang sa pagpanarbaho ug
kinaugalingon nga pagsangkap.

• Batan-ong mga babaye: Tambong sa Kapunongan
sa Kahupayan kon kamo moabut sa inyong ika 
18 nga adlawng natawhan. Ang pipila kaninyo
tingali nagduhaduha sa paghimo niana nga tran-
sisyon. Tingali kamo mahadlok nga kamo dili
angayan. Akong batan-ong igsoon nga mga
babaye, dili kini mao ang pagkabutang. Adunay
daghan diha sa Kapunongan sa Kahupayan alang

kaninyo. Kini mahimo nga usa ka panalangin
nganha kaninyo sa tibuok ninyo nga kinabuhi.

• Batan-ong mga lalaki: Tahura ang Aaronic nga
Pagkapari. Kini mao ang gitagana nga pagkapari,
nag-andam kaninyo alang sa Melchizedek nga
Pagkapari. Pag-aktibo pag-ayo diha sa korum sa
mga anciano kon kamo ma-orden sa Melchizedek
nga Pagkapari. Ang pag-inigsoonay, ang panudlo
sa korum, ug ang mga kahigayunan sa pag-alagad
sa uban makapanalangin kaninyo ug sa inyong
banay sa tibuok ninyong kinabuhi.

Sunda ang Panig-ingnan sa Gugma sa Ginoo

Matag banay mahimong malig-on diha sa usa o sa
lain nga paagi kon ang Espiritu sa Ginoo madala
ngadto sa atong mga panimalay ug kita motudlo
pinaagi sa Iyang panig-ingnan.

• Buhat uban sa hugot nga pagtuo; ayaw pagtubag
uban sa kahadlok. Kon ang atong mga tin-edyer
mosugod pagsulay sa mga hiyas sa banay, ang mga
ginikanan kinahanglan nga moduol sa Ginoo alang
sa giya sa tino nga mga panginahanglan sa matag
sakop sa banay. Kini mao ang panahon alang sa
dugang nga gugma ug pagbulig ug sa paglig-on sa
imong mga pagtulun-an kon unsaon sa paghimo og
mga pagpili. Makahahadlok kini sa pagtugot sa
atong mga anak sa pagkat-on gikan sa mga sayop
nga ilang nahimo, apan ang ilang pagkamauyunon
sa pagpili sa paagi sa Ginoo ug mga hiyas sa banay
labaw pa kon ang pagpili moabut gikan sa sulod
kay sa diha nga mosulay kita sa pagpugos niadtong
mga hiyas diha kanila. Ang paagi sa Ginoo sa
gugma ug pagdawat mas maayo pa kay sa paagi ni
Satanas sa pagpangusog ug pagpamugos, ilabi na
diha sa pagpadako sa mga tin-edyer.

• Hinumdumi ang mga pulong ni Propeta Joseph
Smith: “Walay daghan kaayo nga pagbanabana sa
paggiya sa mga katawhan sa paghikalimot sa sala
ingon sa pag-alsa sa ilang mga kamot, pagbantay
kanila uban sa kalumo. Kon ang mga tawo mag-
pakita sa ubos nga kamabination ug gugma
kanako, O unsa ka gamhanan ang naangkon
niini ibabaw sa akong hunahuna, samtang ang
katugbang nga tunong adunay kahilig sa pagha-
sol sa tanang masakit nga mga pagbati ug pag-
paluya sa tawhanon nga salabutan” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith [1976], 240).

Ang mga Anak Kinsa Nahisalaag Mobalik

• Samtang kita mawad-an sa paglaum sa diha nga,
human sa tanan nato nga nabuhat, pipila sa
atong mga anak nahisalaag gikan sa dalan sa
katarung, ang mga pulong ni Orson F. Whitney
makapahupay kanato: “Bisan og pipila sa mga
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karnero mahisalaag, ang mata sa Magbalantay
anaa diha kanila, ug sa madali o madugay sila
mobati sa mga gaway sa Balaan nga Pag-alima
nagkab-ot kanila ug mobitad kanila pabalik sa
panon. Niining kinabuhi man o sa kinabuhi nga
moabut, sila mobalik. Sila kinahanglan nga
mobayad sa utang sa kaangayan; sila moantus
alang sa ilang mga sala; ug magsubay sa tunukon
nga agianan; apan kon kini modala kanila sa kata-
pusan, sama sa mahinulsulon nga Mausikon nga
anak,1 ngadto sa usa ka mahigugmaon ug
mapasayloon nga kasingkasing ug panimalay sa
[inahan ug] amahan, ang masakit nga kasinatian
dili makawang. Pag-ampo alang sa [atong] walay
pagtagad ug dili masunuron nga mga anak; gunit
ngadto kanila uban sa [atong] hugot nga pagtuo.
Padayon sa paglaum, padayon sa pagsalig, hang-
tud nga imong makita ang kaluwasan sa Dios”
(pagkutlo kang Joseph Smith, sa Conference
Report, Abr. 1929, 110).

Mga Hamtong nga dili Minyo ug Kabanay
Makahatag og Kalig-on

• Unsa kaha kon ikaw dili minyo o wala
mapanalangini og mga anak? Ikaw nagkina-
hanglan ba sa pagpakabana mahitungod sa tam-
bag bahin sa mga banay? Oo. Kini mao ang usa ka
butang nga kinahanglan nga makat-unan natong
tanan sa kinabuhi nga yutan-on. Ang dili minyo
nga hamtong nga mga sakop sa kasagaran maka-
hatag og talagsaon nga matang sa kalig-on ngadto
sa banay, mahimong dako kaayo nga kapangu-
haan og pagsuporta, pagdawat, ug gugma ngadto
sa ilang mga banay ug sa mga banay niadtong
naglibot kanila.

• Daghan nga hingkod nga mga sakop sa
kabanay naghimo og daghan nga buluhaton sa
pagkaginikanan sa ilang kaugalingon nga katun-
god. Mga apohan, mga iyaan ug mga uyoan,
igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye,
pag-umangkon nga mga babaye ug pag-
umangkon nga mga lalaki, mga ig-agaw, ug uban
nga mga sakop sa banay makahatag og dako nga
kalig-on diha sa banay. Ako buot mopahayag og
pagpasalamat alang niadtong akong kaugalingon
nga kabanay kinsa migiya kanako pinaagi sa ilang
panig-ingnan ug pagpamatuod. Usahay ang mga
sakop sa kabanay makasulti og mga butang nga
dili masulti sa mga ginikanan nga dili makasugod
sa panaglalis. Human sa taas nga kinasingkasing
nga panaghisgot uban sa iyang inahan, usa ka
batan-on nga babaye miingon: “Makapahadlok
ang pagsulti kanimo ug ni Papa nga ako nakahi-
mo og usa ka butang nga sayop. Apan labaw pa

kini ka dautan ang pagsulti ni Tiya Susan. Ako dili
lang gayud makahimo sa pagpahigawad kaniya.”

Walay Hingpit nga mga Banay

Nasayud nga kita ania sa pagkamortal aron
makat-on ug makapalambo sa atong hugot nga pag-
tuo, kita kinahanglan nga makasabut nga kini giki-
nahanglan gayud nga adunay katugbang sa tanan
nga mga butang. Sa panahon sa konseho sa banay
sa akong kaugalingon nga panimalay, ang akong
asawa miingon, “Kon ikaw tingali naghunahuna
nga usa ka tawo adunay hingpit nga banay, ikaw
wala lang gayuy igo nga kasayuran bahin kanila.”

Ipahimutang ang Balay ug Banay sa Kahusay

Mga kaigsoonan, isip mga ginikanan atong pami-
nawon ang pahimangno, gani ang badlong, nga
gihatag sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith ug sa mga
pangulo sa Simbahan sa 1833 nga “mopahimutang
diha sa kahusay sa [atong] kaugalingon nga balay”
(D&P 93:43). “Ako nagsugo kaninyo sa pag-amuma
sa inyong mga anak diha sa kahayag ug kamatuo-
ran” (D&P 93:40). “Ipahimutang diha sa kahusay
ang [atong ] banay, ug tan-awa nga sila labaw nga
makugihon ug mabuhaton diha sa panimalay, ug
mag-ampo kanunay, o sila pagakuhaon gikan sa
ilang mga dapit” (D&P 93:50).

Ang mga propeta sa atong panahon mihatag sa
sama nga pahimangno ug pasidaan ngadto sa mga
ginikanan sa pagpahimutang sa kahusay sa atong
mga banay. Unta kita mapanalanginan uban sa pag-
dasig ug gugma aron pagtubag sa pagsupak uban sa
hugot nga pagtuo sulod sa atong mga banay. Kita
unya masayud nga ang atong mga pagsulay mao ang
labaw nga makapaduol kanato ngadto sa Ginoo ug
ngadto sa usag usa. Unta kita maminaw sa tingog sa
propeta ug ipahimutang sa kahusay ang atong kau-
galingon nga mga panimalay (tan-awa sa D&P
93:41–49). Ang banay malig-on samtang kita magpa-
duol sa Ginoo, ug ang matag sakop sa banay ang
nalig-on samtang kita mobayaw ug molig-on ug
mahigugma ug moamuma alang sa usag usa. Ikaw
mobayaw kanako ug ako mobayaw kanimo, ug kita
magdungan sa pagsaka” (Quaker proverb).

Unta kita makahimo sa pag-abiabi ug pagpadayon
sa Espiritu sa Ginoo sa atong mga panimalay aron sa
paglig-on sa atong mga banay. Nga ang matag usa sa
atong mga sakop sa banay magpabilin diha sa “hig-
pit ug pig-ot nga dalan nga mopadulong sa kinabuhi
nga dayon” (2 Nephi 3l:18), ako nag-ampo.

Gikan sa pakigpulong ni Elder Hales sa Abril 1999 sa kinatibuk-
ang komperensya (tan-awa sa Conference Report, Abr. 1999,
39–44; o Ensign, Mayo 1999, 32–34).
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• Isip usa ka banay, pagplano og usa ka kalihokan
diin kamo maghiusa nga mohatag og pangalagad. 

• Paghimo og buhat sa panimalay uban sa usa sa
imong mga anak o uban sa usa ka apo, pag-
umangkon nga babaye o pag-umangkon nga lala-
ki, o lain nga bata sa inyong banay. Pakigsulti sa
bata samtang kamo nagtrabaho. Pahimusli ang
mga kahigayunan sa pagtudlo nga dili manaway
sa mga paningkamot sa bata sa pagtabang.

• Basaha ang mosunod nga mga sekyon diha sa
gamay nga basahon For the Strength of Youth
(34285): “Medya: Mga Sine, Telebisyon, Radyo,
Videocassettes, mga Basahon, ug mga Magasin”
(pages 11–12), “Musika ug Sayaw” (pages 13–14),
ug “Kaputli sa Panghilawas” (pages 14–16).
Human nimo matun-i pag-usab ang materyal,
tinoa kon hain sa imong mga anak ang
makakuha og kaayohan gikan sa pagbasa ug
paghisgut niini nga materyal uban kanimo.

PAGTUDLO SA MGA BARUGANAN SA
EBANGHELYO NGADTO SA MGA ANAK
Bahin 2

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o labaw pa niin-
ing mga sugyot.

TUDLOI ANG MGA BATA

Presidente Boyd K. Packer
Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles

Ang gidaghanon sa mga tawo nga nagkapundok
dinhi ug sa uban nga mga dapit nagpamatuod sa
dili mapalong nga kauhaw alang sa kamatuoran
nga nag-uban sa pagkasakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Samtang ako nag-ampo kon unsa ang mahimong
labing bililhon alang kaninyo, kini mitunga kanako
nga sulod sa tulo ka mga semana ako moabut sa
akong ika-75 nga adlaw nga natawhan ug mopadu-
long ngadto sa unsa ang akong gipili nga itawag
tunga-tunga sa itaas nga pangidaron.

Ako usa ka magtutudlo sulod sa labaw sa 50 ka
mga tuig. Sa pagkatinuod ang pipila ka mga butang
nga akong nakat-onan mahimong makatabang
kaninyo.

Ako nakakat-on niini gikan sa kasinatian: Ang
kinabuhi motudlo kanato sa pipila ka mga butang
nga wala nato hunahunaa nga kita buot masayud.
Kining malisud nga mga leksyon mahimong mao
ang labing bililhon.

Ako nakakat-on og lain nga butang mahitungod
sa pagkat-on sa akong dalan ngadto sa tunga-tunga sa
itaas nga pangidaron. Hunahunaa kini nga panagsul-
tihanay tali sa usa ka doktor ug usa ka pasyente:

Doktor: “Unsay akong ikatabang kanimo? Unsa
ang imong problema?”

Pasyente: “Ang akong panumdoman, doktor. Ako
nakabasa og usa ka butang, ug ako dili makahinum-
dom niini. Ako dili makahinumdom ngano nga
miabut ako sulod sa lawak. Dili ako makahinumdom
diin nako ibutang ang mga butang.”

Doktor: “Nan, sultihi ako, kanus-a nagsugod kin-
ing kahimtang nga nagsamok kanimo?”

Pasyente: Kanus-a lang nga unsa nga kahimtang
ang nagsamok kanako?”

Karon, kon kana nakalingaw kaninyo, kamo nag-
edad na og ubos sa 60 o kamo nagkatawa sa inyong
mga kaugalingon.

Pagtudlo sa mga Anak Samtang Sila mga 
Batan-on Pa

Kon ikaw magkatigulang na, ikaw dili makakat-on
o makasag-ulo o magtuon sama sa imong nahimo sa
diha nga ikaw batan-on pa. Mao kaha kana ngano nga
si propeta Alma mitambag, “Pagkat-on og kaalam diha

BULUHATON SA PAGBASA

Pagtuon sa mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong kapikas.



sa imong kabatan-on; oo, pagkat-on diha sa imong
kabatan-on sa paghupot sa mga sugo sa Dios”?1

Nagkalisud alang kanako sa pagsag-ulo sa mga
kasulatan ug mga tudling sa balak. Sa akong kaba-
tan-on ako makabalik og usa ka butang sa usa ka
higayon o duha ug makahinumdom niini. Kon ako
mosulti niini sa daghan nga higayon, ilabi na kon
ako mosulat niini, ingon og kini magpabilin nga
natala sa akong hunahuna.

Ang kabatan-on mao ang panahon alang sa masa-
yon nga pagkat-on. Mao kana ngano nga ang mga
matutudlo sa mga bata ug mga batan-on gipahi-
nungdan gayud kaayo sa mga pangulo sa Simbahan
gikan pa gayud sa sinugdanan.

Mahinungdanon gayud nga matuman ang pag-
tudlo sa ebanghelyo ug mga leksyon sa kinabuhi
ngadto sa mga bata ug batan-on.

Ang Ginoo mibutang sa unang kapangakohan
ngadto sa mga ginikanan ug mipasidaan kanila:

“Ug usab, tungod kay ang mga ginikanan adunay
mga anak diha sa Zion,. . . nga wala magtudlo kanila
sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pag-
tuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa
bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpan-
dong sa mga kamot, kon walo ka tuig ang panuigon,
ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan.”2

Kini mao ang sukaran nga katuyoan niini nga
Simbahan sa pagtudlo sa mga batan-on: una diha 
sa panimalay ug unya sa Simbahan.

Pagtipig og Kahibalo

Laing butang nga akong nakat-unan adunay kala-
but sa paghinumdom kon unsa ang atong nakat-
unan sa diha nga kita batan-on pa. Ang kahibalo
nga gitipigan sa batan-on nga mga hunahuna mahi-
mong makahulat sa daghan nga mga katuigan alang
sa kahigayunan nga kini tingali magamit.

Itugot nga ako mohulagway. Ako nabalaka kaayo
mahitungod sa kahilig sa mga sakop sa pagbaliwala
sa tambag sa obispo o, sa laing bahin, nga mahi-
mong labaw nga magsalig diha kaniya.

Ako nakahukom sa pagpakigpulong diha sa kina-
tibuk-an nga komprensya mahitungod sa obispo.

Sa mainampoon nga paagi ako nag-andam, ug
dihay miabut sa hunahuna nga usa ka panagsultiha-
nay gikan sa 50 ka mga tuig na ang milabay. 
Kini nakaalagad sa akong panginahanglan isip usa
ka magtutudlo—hingpit nga nakaalagad niini. 
Ako mokutlo karon sa panagsultihanay ingon sa
akong gibuhat sa kinatibuk-ang komperensya:

“Mga tuig na ang milabay ako nag-alagad sa
halangdong konseho sa istaka uban ni Emery Wight.
Sulod sa 10 ka mga tuig si Emery nag-alagad isip usa

ka obispo sa banikanhon nga Purok sa Harper. Ang
iyang asawa, si Lucille, nahimong among presidente
sa Kapunongan sa Kahupayan sa istaka.

“Si Lucille misulti kanako nga usa ka buntag sa
ting-init usa ka silingan mitawag kaniya sa may pul-
tahan ug nangutana kang Emery. Siya misulti kani-
ya nga ang iyang bana atua sa gawas nagdaro. Ang
silingan dayon misulti uban sa dako nga kabalaka.
Sayo niana nga buntag siya nakalabay sa umahan
ug nakamatikod sa pundok sa mga kabayo ni Emery
nga nagbarug diha sa katunga nga nahuman nga
tudling sa daro uban sa mga renda nga nagbitay iba-
baw sa igdadaro. Si Emery wala didto makita. Ang
silingan wala maghunahuna og lain hangtud nadu-
gay sa iyang paglabay sa umahan pag-usab, ang ang
mga pundok sa kabayo wala maglihok. Siya misaka
sa koral ug milabang sa umahan ngadto sa mga
kabayo. Si Emery wala didto makita. Siya midali
ngadto sa balay aron pagsusi kang Lucille.

“Si Lucille malinawon nga mitubag, ‘Oh, ayaw
kabalaka. Walay pagduhaduha adunay usa ka tawo
nga anaa sa kasamok ug miadto aron pagkuha sa
obispo.’

“Ang hulagway niana nga pundok sa kabayo nga
nagbarug sulod sa mga takna diha sa umahan nag-
simbolo sa pagpahinungod sa mga obispo sa
Simbahan ug sa mga magtatambag kinsa mibarug
sa ilang mga kiliran. Matag obispo ug matag magta-
tambag, sa mahulagwayon nga pagsulti, mibiya sa
iyang mga pundok sa kabayo nga nagbarug diha sa
wala mahuman nga tudling sa diha nga usa ka tawo
nagkinahanglan og panabang.”3

Wala gayud sukad ako makagamit niana nga kasi-
natian sa pakigpulong—wala gayud maghunahuna
niini.

Ako buot nga motanom niini sa akong hunahuna
sa dili pa ako mosulti niini sa komperensya, busa ako
nangita sa anak nga babaye ni Emery Wight. Siya
miuyon sa pagpakigtagbo kanako sa ilang karaan nga
panimalay ug mipakita kanako sa umahan sa iyang
amahan nga nagdaro unta niana nga adlaw.

Usa sa akong anak nga mga lalaki midala kanako
didto usa niana ka Domingo sa buntag. Siya mikuha
og pipila ka mga hulagway.

Kini usa ka maanindot nga buntag sa tingpamu-
lak. Ang umahan bag-o pa lamang nga gidaro, sama
kini sa nahimo niadtong milabay nga daghang mga
tuig. Ang mga langgam nga kanaway nangaon sa
bag-o pa nga nabugwal nga yuta.

Kana nga napukaw nga panumdoman, naghinum-
dom niana nga panagsultihanay, kasagaran alang
kanako. Kini mipamatuod sa kamatuoran sa kasula-
tan—usa, sa wala tuyoa, akong nasag-ulo sa akong
pagkabatan-on—
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“Ni kamo maghunahuna sa wala pa unsa ang
inyong isulti; apan mahala sa kanunay diha sa
inyong mga hunahuna ang mga pulong sa kinabuhi,
ug kini ihatag kaninyo niini nga takna kana nga
bahin nga igahin ngadto sa matag tawo.”4

Diha mosunod ang saad ngadto niadtong kinsa
magmahal sa kahibalo:

“Ug kinsa kadto nga modawat kaninyo, didto atua
usab Ako, kay Ako molakaw diha sa inyong atuba-
ngan. 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 kanin-
yo.”5

Kadto maayo nga leksyon alang kanako, apan
ang akong leksyon wala matapos didto.

Ako nakabuhat og pipila ka pagdibuho ug pagkulit
sa kahoy sa akong pagkabatan-on. Ako sa kasagaran
kinaugalingon nga nagtuon. Samtang ang mga bata
nagtubo pa, ang akong panahon gihalad sa pagtudlo
kanila sa mga butang nga akong nakat-unan mahitu-
ngod sa kinabuhi ug mahitungod sa pagkulit ug pag-
dibuho sa diha nga ako usa pa ka bata.

Human sa ilang pagdako, ako mikuha sa pagkulit
sa kahoy isip usa ka mga paagi sa paglingaw. Ako
mikulit og mga langgam ug migugol og daghan nga
mga oras sa pagkulit. Sa diha nga gipangutana, “Pila
ka mga oras nga mihimo ka sa pagkulit niini?” Sa
kanunay ako mitubag, Ako wala masayud, kon ako
nakahibalo, ako muhunong.”

Sulod niadtong mga takna sa pagtrabaho uban sa
akong mga kamot, ako namalandong sa mga kahibu-
long sa pagmugna, ug ang inspirasyon moabut.
Samtang ako nagkulit sa kahoy, ako nagkulit sa mga
pakigpulong.

Ang pagkulit mapahulayon alang kanako. Usahay
kon ako mapugsanon og gamay ug saputon, ang
akong asawa moingon, “Nan, maayo pa nga mosu-
god ka og lain nga pagkulit,”

Ako naghunahuna kon ang akong handumanan
sa tunga-tunga sa taas nga pangidaron nabaid og
gamay, ako mahimong makatudlo sa usa niadtong
mga kinulit ug makasulti unsa nga pakigpulong kini
nagpaila. Ako nakat-on nga diha niadtong mahilum
nga mga higayon ako makabuhat og duha ka mga
butang diha-diha dayon.

Pag-ani sa Anihon gikan sa Pagtudlo

Ako dili na makahimo sa paghimo niadtong mga
kinulit. Kana nga trabaho makuti kaayo alang
kanako uban sa tulo ka mga tunong ug mga lutahan
sa tudlo nga karon migahi og gamay tungog sa polio
sa pagkabata. Gawas pa niana, ang nagkadugang nga

kabug-at sa akong balaan nga tawag nakapagamay sa
panahon nga akong ikagahin sa pagkulit ug sa pag-
andam og mga pakigpulong.

Ang abilidad sa pagkulit karon nawala na kanako,
apan wala sa akong mga anak. Kami mitudlo kanila
sa diha nga batan-on pa sila.

Ang hulagway niana nga pundok sa mga kabayo
nga nagbarug sa umahan nagpabilin kanako. Ako
naghunahuna nga tingali ako makahimo og pagdi-
buho sa pundok sa mga kabayo sa obispo nga nagba-
rug sa umahan uban sa renda nga nagbitay ibabaw
sa igdadaro.

Ako nagduhaduha tungod kay siyam na ka mga
tuig ang milabay sukad ako nakadibuho og usa ka
hulagway. Duha ka mga higala uban sa dili kasaga-
ran nga talento ug inspirasyon nga mitanyag sa pag-
tabang kanako nga modibuho sa mga pundok sa
kabayo sa obispo, ug ang Hulyo mihatag og pahulay
sa pagpanaw, busa ako misugod.

Ako nakat-on og daghan gikan niadtong duha ka
mga higala, ug diha sa tinuod nga paagi sila anaa sa
akong dibuho. Apan ako nakadawat og dugang pa
nga tabang gikan sa akong duha ka anak nga mga
lalaki. Usa ka anak nga lalaki mikuha niadtong mga
hulagway sa gidaro nga umahan, kay ako misulay
kanunay nga mahimong tukma kaayo kon maghu-
lagway sa usa ka butang diha sa pagkulit o diha sa
pagdibuho o diha sa mga pakigpulong.1

Kana lain nga leksyon. Ako makahinumdom pag-
balik gikan sa akong mga anak og usa ka butang nga
ilang nakat-onan sa diha nga sila batan-on pa.

Ang lain nga anak nga lalaki mihukom sa pagbu-
hat og eskultura sa mga pundok sa kabayo sa obispo
og gipahulma sa tumbaga isip kauban sa akong dibu-
ho. Kami migugol og daghan nga magantihon nga
mga takna nga nagtinabangay sa usag usa.

Siya mikuha gikan sa among kamalig og duha ka
kasangkapan sa pangabayo nga dugay na nga wala
magamit sobra sa 50 ka mga tuig. Iya kining gipap-
haan sa abog ug gidala kini sa panimalay. Iyang
gipatong ang usa ka kasangkapan sa pangabayo iba-
baw sa usa ka mapailubon nga sakyananan nga
kabayo. Kini hilum nga nagbarug samtang iyang
gipahiangay ang kasangkapan sa pangabayo diha sa
tukma nga pagkahan-ay ug mihimo og detalyado
nga pagdibuho niini.

Ang iyang silingan nagkolekta og pipila ka mga
daan nga daro. Uban niini mao ang usa ka daro nga
daan na kaayo, diin iya usab nga gidibuho.

Ug busa mibalik ang among gihatag niadtong
anak nga mga lalaki sa ilang pagkabatan-on. Ingon
sa among uban nga mga anak, sila mipalambo niana
diin kami isip mga ginikanan mitudlo kanila sa diha
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nga sila batan-on pa kaayo. Ug kon ang among mga
adlaw padugayon pa dinhi sa yuta, moabut ang ika-
duhang pag-ani—ang among mga apo—ug tingali
ang ikatulo [mga apo sa tuhod].

Pagpukaw pag-usab sa Nakatulog nga mga
Talento

Ako nakakat-on pag-usab og lain nga butang. Sa
makausa kaniadto ako midibuho og usa ka hulagway
nga dinasig pinaagi sa mga komentaryo nga akong
nadungog sa diha nga ako usa pa ka bata. Kini
naglarawan sa Willard Peaks. Ako nakadungog sa
edaran nga mga tawo nga gipasabut sila isip Ang
Kapangulohan. Kining tulo ka dagko kaayo, bagtok
nga mga kinatumyan sa bukid nagbarug tugbang sa
langit naghulagway sa mga pangulo sa Simbahan.

Siyam na kadto ka mga tuig ang milabay. Ang
akong anak nga lalaki midala kanako ngadto sa
Willard, Utah, ug mikuha og hulagway sa mga
tumoy sa bukid. Mibalik kami sa ikaduha ka higayon
sa diha nga adunay daghang anino ug kalainan.

Human niadtong mga katuigan ako kinahanglan
nga mopukaw niadtong akong gipasagdan nga nahi-
katulog. Sa una kini usa ka malisud kaayo nga pakigbi-
sog. Ako mihulga og pag-undang sa pipila ka mga
higayon. Usa sa akong mga higala miawhag kanako sa
pagpadayon pinaagi sa pag-ingon, “Padayon! Sa kanu-
nay aduna pay daghang kahigayunan sa ilawom.”

Ako wala moundang tungod lamang kay ang
akong asawa dili mohatag kanako sa pagtugot sa
pagbuhat sa ingon. Ako nalipay nga wala nako
buhata karon. Tingali, karon nga ako anaa na usab
niini, ako mobuhat og lain nga pagdibuho sa umaa-
but nga higayon—kinsay nasayud.

Ako nagtuo nga ang pagpaningkamot pagbalik
ngadto sa pagdibuho sama sa usa ka tawo kinsa dili
aktibo sa Simbahan sulod sa daghang mga tuig ug
mihukom sa pagbalik ngadto sa panon. Aduna
kana nga panahon sa pagpakigbisog sa pagkuha sa
pagbati alang sa unsay wala na magamit apan sa
pagkatinuod wala mawala. Ug makatabang nga
adunay usa ka higala o duha.

Kana mao ang lain nga baruganan sa pagkat-on—
magkuha og mga leksyon gikan sa ordinaryo nga
kasinatian sa kinabuhi.

Kana nga dibuho sa Ang mga Pundok sa Kabayo sa
Obispo sa dili madugay mahuman. Ang eskultura sa
akong anak lalaki atua sa pandayan gihulma sa tum-
baga.

Ang iyang eskultura, malagmit, labaw pa ka
maayo kay sa akong gidibuho. Kana ingon og mao
gayud. Ang iyang batan-on nga mga tudlo ug huna-
huna makatubag sa labing andam kay sa akong
mabuhat.

Samtang kita magpadulong ngadto sa tunga-tunga
sa taas nga pangidaron kita makat-on nga ang gulang
nga mga bukog dili sayon nga mabawog, ang mas
gulang nga mga lutahan dili dali nga makalihok. Dili
sayon ang paghigot sa imong mga sapatos kon ikaw
mosaylo na sa imong tunga-tunga sa edad nga 60—
dayon malisud na sa paghigot sa sapatos sa usa ka
tawo diha sa tunga-tunga sa taas nga pangidaron.

Diha moabut na usab ang leksyon, “Pagkat-on og
kaalam diha sa imong kabatan-on; oo, pagkat-on
diha sa imong kabatan-on sa paghupot sa mga sugo
sa Dios.”6

“Ang himaya sa Dios mao ang salabutan, o, sa
lain nga mga pulong, kahayag ug kamatuoran.”7

“Apan ako nagsugo kaninyo sa pag-amuma sa
inyong mga anak diha sa kahayag ug kamatuoran.”8

Ang langitnong gasa sa Espiritu Santo mao ang
gitugyan diha sa atong mga anak sa diha nga sila
walo ka mga tuig lamang ang pangidaron.

“Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa
akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang
magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinum-
dom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.”9

Timan-i ang mga pulong magatudlo ug magapahi-
numdom.

Ang pagtudlo sa mga bata makahatag sa iyang
kaugalingon nga ganti. Wala pa ba gihapon kamo
makat-on nga kon ikaw magtudlo ikaw makat-on og
labaw pa gikan sa pagtudlo kay sa imong mga anak
gikan sa pagkat-on?

Pagkat-on diha sa Espirituhanon nga mga
Panumduman 

Adunay kalainan tali sa pag-angkon sa temporal
nga kahibalo ug sa pag-angkon sa espirituhanon nga
kahibalo. Ang mga estudyante makakat-on niana sa
adlaw sa pasulit. Malisud kaayo ang paghinumdom
sa usa ka butang nga sa sinugdanan wala nimo
makat-uni.

Kana tinuod sa temporal nga kahibalo, apan sa
espirituhanon nga paagi kita makakat-on sa panum-
duman nga mobalik sa wala pa ang pagkatawo. Kita
mahimong molambo sa pagkadali nga mobati sa mga
butang nga dili masabut sa dihang kita batan-on pa.

Ang magbabalak nga si Wordsworth1 mibati og
usa ka butang mahitungod sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta sa diha nga siya misulat,

Ang atong pagkatawo mao lamang ang pagkatulog ug
usa ka paghikalimot:
Ang Kalag nga mibangon uban kanato, atong bitoon
sa kinabuhi,
Diin sa laing dapit kini misalop,
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Ug miabut gikan sa layo:
Dili sa hingpit nga paghikalimot,
Ug dili bug-os nga kahubo,
Apan sa nagsubay nga panganod sa himaya kita
nagagikan
Gikan sa Dios, kinsa mao ang atong panimalay.10

Akong gikuha kadtong mga tudling gikan sa akong
panumdoman, diin akong gitipigan sa panahon sa
klase sa Ingles sa akong mga adlaw sa kolehiyo.

Ang labing mahinungdanon nga mga leksyon
nagagikan sa ordinaryo nga mga panghitabo sa kina-
buhi.

Ang pipila maghulat alang sa mapugsanon nga
espirituhanon nga mga kasinatian aron sa pagsiguro
sa ilang pagpamatuod. Dili kana mahimo sa ingon
niana nga paagi. Kini mao ang mahilom nga mga
pag-aghat ug mga impresyon sa ordinaryo nga mga
butang nga naghatag kanato og kasiguroan sa atong
pagkatawo isip mga anak sa Dios. Kita nagpuyo ubos
kaayo sa atong mga kahigayunana sa panahon nga
kita mangita og mga timailhan ug motan-aw “lapas sa
timaan”11 alang sa katingalahan nga mga panghitabo.

Kita mga anak sa Dios, kay kita nagpuyo uban
Kaniya diha sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta.
Matag karon ug unya kana nga tabil ablihon. Adunay
moabut kanato nga pagbati kon kinsa kita ug ang sa
atong dapit sa mahangturong plano sa mga butang.
Tawga kana nga panumdoman o espirituhanon nga
panan-aw, kini usa niadtong mga pagpamatuod nga
ang ebanghelyo ni Jesukristo tinuod. Ang ingon nga
pagpadayag moabut kon kita nagtudlo.

Sa makausa ako nakadungog ni Presidente Marion
G. Romney (1897—1988) nga miingon, “sa kanunay
ako nasayud nga ako nagsulti ubos sa impluwensya
sa Espiritu Santo tungod kay ako sa kanunay makat-
on og usa ka butang gikan sa unsay akong gisulti.”

Ang Ginoo misulti ngadto sa mga anciano:

“Kamo wala ipadala aron tudloan apan sa pagtudlo
sa mga katawhan sa mga butang nga Ako mitugyan
sa inyong mga kamot pinaagi sa gahum sa Espiritu;

“Ug kamo pagatudloan sa kahitas-an. Himoa nga
balaan ang inyong mga kaugalingon ug kamo paga-
tugahan sa gahum, nga inyong ihatag ug gani ingon
nga Ako namulong.”12

Bisan kon ang pag-ani sa mga kinabig diyutay alang
sa mga misyonaryo, usa ka espirituhanon nga gahum
ang moabut ngadto kanila ug ngadto sa Simbahan
tungod kay sila nakat-on pinagi sa ilang pagtudlo.

Ang presidente sa korum sa mga deakono mao
ang maglingkod diha sa konseho ug magtudlo sa
iyang isigka mga deakono.13 Ang presidente sa
korum sa mga anciano mao ang motudlo sa mga
sakop sa iyang korum sumala sa mga pakigsaad.14

Si Pablo misulti ngadto kang Timoteo, “Ug ang
mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa
atubangan sa daghang mga saksi, kinahanglan ipiyal
mo kini ngadto sa kasaligan nga mga tawo nga may
katakus sa pagpanudlo sa uban usab.”15

Siya mipasabut sa siyam ka mga pulong sa unsa
nga paagi nga ang pagtudlo nahimong ganti sa kau-
galingon:

“Nan, karon, ikaw nga nagapanudlo sa uban, dili ba
usab nimo tudloan ang imong kaugalingon? Ikaw nga
nagawali batok sa pagpangawat, nagapangawat ka ba?

“Ikaw nga nagaingon nga ang tawo kinahanglan
dili manapaw, nanapaw ka ba?”16

Ang Pagkamauyunon nga Tigkat-on

Sa miaging adlaw ako nakadawat og sulat nga
nangayo og pasaylo, ingon nga nahitabo sa daghang
mga higayon. Kini miabut gikan sa usa ka tawo nga
wala nako mailhi. Kini nga sulat naghisgot kon unsa
ka dako ang iyang kasilag ug kasuko ngari kanako
sulod sa dugay na nga panahon tungod sa pakigpu-
long nga akong nahatag. Kini usa ka hangyo alang
sa pagpasaylo.

Ako dali nga mopasaylo. Ako usa lamang ka
tinugyanan sa paghatag og pakigpulong ug paghatag
og pasaylo.

Ang mga kasulatan naglangkob og daghang mga
pakisayran nga nagpadayag kon unsa ka “lisud”17

ang pagpaminaw sa mga pagtulun-an sa mga prope-
ta ug mga apostoles alang sa mga taga Israel ug
alang sa mga Nephite. Sayon ra kaayo ang pagsalik-
way sa pagtulun-an ug sa pagsupak sa magtutudlo.
Kana mao ang kapalaran sa mga propeta ug mga
apostoles sukad pa sa sinugdanan.

Usa sa mga Kabulahanan nagtudlo nga:

“Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan
kamo sa mga tawo, ug pagalutoson kamo, ug paga-
butangbutangan kamo sa tanang matang sa kadau-
tan batok kaninyo tungod kanako.

“Kinahanglan managmaya ug managkalipay
kamo: kay dako ang inyong balus didto sa langit:
kay sa ingon man niini gilutos sa mga tawo ang mga
propeta nga nag-una kaninyo.”18

Sa tinuod kadtong mga sulat nga nangayo og
pasaylo nag-ingon, “Wala ako makasabut ngano nga
ikaw mibati sa panginahanglan sa paghimo kanako
nga mobati nga dili kaayo mahimutang ug dako
kaayo og kasal-anan.” Unya, tungod sa ilang pakig-
bisog, diha miabut ang usa ka panan-aw, usa ka
inspirasyon, usa ka pagsabut sa mga hinungdan ug
mga sangputanan. Sa katapusan sila nakakita ug
nakasabut ngano nga ang ebanghelyo ingon sa giha-
pon niana.
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Ako maghisgot og usa sa daghang mga hilisgutan.
Usa ka igsoong babaye sa katapusan masayud ngano
nga kami mohatag og gibug-aton sa kamahinungda-
non sa mga inahan nga magpabilin sa panimalay
uban sa mga anak. Siya nakasabut nga walay pagpa-
ngalagad nga kapareho sa makabayaw nga pagka-
hapsay nga moabut pinaagi sa dili hakog nga pagkai-
nahan. Ni siya kinahanglan nga mopadayon sa pag-
pahapsay sa salabutan o kultural o sosyal. Kadto nga
mga butang mohaum—sa tukma nga panahon—kay
kini mopaigo sa walay katapusan nga hiyas nga
moabut gikan sa pagtudlo sa mga anak.

Walay pagtulun-an nga tugbang, labaw ka magan-
tihon sa espirituhanon nga paagi, o labaw nga maka-
bayaw kay sa usa ka inahan nga nagtudlo sa iyang
mga anak. Ang usa ka inahan mahimong mobati og
pagka dili maayo sa kinaadman sa kasulatan tungod
kay siya okupado sa pagtudlo sa iyang banay. Siya
dili makadawat og ubos nga ganti.

Si Presidente Grant Bangerter adunay usa ka dok-
trinal nga panagsultihanay uban ni Presidente
Joseph Fielding Smith, kinsa nagsuroy sa iyang mis-
yon sa Brazil. Si Sister Bangerter naminaw ug sa kata-
pusan miingon, “Presidente Smith, ako nagpadako
og mga bata ug wala gayuy panahon aron mahi-
mong batid sa kasulatan sama kaniya. Makaadto ba
ako sa celestial nga gingharian uban ni Grant?”

Si Presidente Smith mipalandong sa maligdong nga
paagi sa mubo nga higayon ug unya miingon, “Bahin
niana, tingali kon ikaw moluto kaniya og pie.”

Ang usa ka lalaki mahimong maglisud kaayo sa
pagtugbang niana nga sukod sa pagkaespirituhanon
nga pagkahapsay nga sa natural nga paagi nagdugang
ngadto sa iyang asawa samtang siya nagtudlo sa iyang
mga anak. Ug kon siya makasabut sa ebanghelyo, siya
masayud nga siya dili mahimaya kon wala ang iyang
asawa.19 Ang iyang labing maayo nga paglaum mao
ang pagdumala isip usa ka matagaron, kasaligan nga
kauban sa pagtudlo sa ilang mga anak

Mga Panalangin sa mga Magtutudlo

Karon, hunahunaa kini nga saad:

“Pagtudlo kamo nga makugihon ug ang akong
grasya mouban kaninyo [ang magtutudlo], aron kamo
[ang magtutudlo, ang inahan, ang amahan] matudlo-
an nga labaw sa hingpit diha sa teoriya, diha sa baru-
ganan, diha sa doktrina, diha sa balaod sa ebanghel-
yo, diha sa tanan nga mga butang mahitungod ngad-
to sa gingharian sa Dios, nga angay alang kaninyo
[ang inahan, ang amahan] sa pagsabut.”20

Timan-i ang saad alang ngadto sa magtutudlo
kaysa ngadto sa estudyante.

“Pagtudlo kamo nga makugihon ug ang akong
grasya mouban kaninyo [kinsa nagtudlo sa inyong

mga bata o sa Primarya, Pang-Domingo nga
Tulunghaan, Batan-ong mga Babaye ug Lalaki, pag-
kapari, seminaryo, Kapunongan sa Kahupayan],”
aron kamo makahibalo:

“Sa mga butang diha sa langit ug diha sa yuta, ug
sa ilawom sa yuta; mga butang nga diha na, mga
butang nga anaa, mga butang nga sa mubong pana-
hon mahinabo; ang mga butang nga anaa sa panima-
lay, mga butang nga atua sa layong dapit; ang mga
gubat ug ang mga kagubot sa mga nasud, ug ang
mga paghukom nga anaa sa yuta; ug ang kasayuran
usab sa mga nasud ug sa mga gingharian—

“Nga kamo [kinsa nagtudlo] unta maandam diha
sa tanan nga mga butang kon Ako mopadala kanin-
yo pag-usab aron sa pagpalambo sa balaan nga
tawag diin ako nagtawag kaninyo, ug sa misyon diin
Ako nagsugo kaninyo.”21

Si Pablo nanagna ngadto sa batan-on nga Timoteo
“nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabut
ang mga panahon nga malisud.”22 Siya miingon,
“Mosamot pa sa pagkadautan ang mga tawong dau-
tan ug ang mga tigpahisalaag, ang mga limbongan
ug ang mga gilimbongan.”23

Apan sa gihapon kita mahimo nga luwas. Ang
atong kaluwasan anaa sa pagtudlo sa mga bata:

“Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang paga-
laktan, Ug bisan kong siya matigulang na siya dili
mobiya gikan niana.”24

Si Pablo mitambag kang Timoteo:

“Apan ikaw, magapadayon ka diha sa mga butang
nga imong nahikat-onan ug imong ginatoohan pag-
ayo, sanglit ikaw nahibalo man kong kinsa ang
imong nahikat-onan niini;

“Ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabut
na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahum sa
pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa
pagtoo kang Kristo Jesus.”25

Kini mao ang Simbahan ni Jesukristo. Kini mao
ang Iyang Simbahan. Siya mao ang atong Panig-ing-
nan, atong Manunubos. Kita gisugo nga mahimong
“maingon nga kadto siya.”26

Siya magtutudlo sa mga bata. Siya misugo sa
Iyang mga tinun-an didto sa Jerusalem “paduola
kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila
pagpugngi nga moduol kanako, kay ang gingharian
sa langit ila sa mga sama kanila.”27

Sa asoy sa pagpangalagad sa Manluluwas diha sa
mga Nephites, atong makita sa kinahiladman sa
Iyang kalag tingali kay sa bisan diin nga dapit:

“Ug nahinabo nga siya misugo nga ang ilang gag-
may nga mga bata kinahanglan dad-on ngadto kani-
ya.
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“Busa sila midala sa ilang gagmay nga mga bata
ug gipalingkod sila sa yuta nga nag-alirong kaniya,
ug si Jesus mitindog sa ilang taliwala; ug ang pundok
sa mga katawhan mihatag og agianan hangtud nga
nadala na ang tanan ngadto kaniya. . . .

“. . .Siya mihilak, ug ang pundok sa mga katawhan
nakasaksi niini, ug siya mikuha sa ilang gagmay nga
mga bata, sa tinagsa, ug mipanalangin kanila, ug
nag-ampo ngadto sa Amahan alang kanila.

“Ug sa diha nga siya nakahimo na niini siya mihi-
lak pag-usab;

“Ug siya namulong ngadto sa pundok sa mga
katawhan, ug miingon ngadto kanila: Tan-awa ang
inyong gagmay nga mga bata.

“Ug samtang sila mipunting sa ilang mga mata
paingon sa langit, ug sila nakakita sa langit nga

naabli, ug sila nakakita sa mga anghel nanaog
gikan sa langit nga ingon og diha sa taliwala sa
kalayo; ug sila nanaog ug gialirongan kadtong gag-
may nga mga bata, ug sila gialirongan sa kalayo; ug
ang mga anghel nangalagad ngadto kanila.

“Ug ang pundok sa mga katawhan nakakita ug
nakadungog ug nagpamatuod; ug sila nasayud nga
ang ilang talaan tinuod kay silang tanan nakakita
ug nakadungog.”28

Ako nasayud nga kadtong talaan tinuod. Ako
naghatag og pamatuod Kaniya ug mopanalangin
kaninyong tanan kinsa nagtudlo sa mga bata diha
sa Iyang ngalan.

Gikan sa pagkigpulong gihatag didto sa usa ka debosyonal sa
Semana sa Edukasyon sa Unibersidad sa Brigham Young niad-
tong 17 Agosto 1999 (tan-awa sa Ensign, peb. 2000, 10–17).1
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• Sa buluhaton sa pagbasa sa ubos, si Elder M.
Russell Ballard mihatag og upat ka mga sugyot
aron sa pagtabang kanato “pagtukod og usa ka
kota sa hugot nga pagtuo diha sa atong mga pani-
malay ug. . . moandam sa atong mga batan-on
nga mahimong limpyo ug putli, ug lunsay, hing-
pit nga takus sa pagsulod sa templo.”1 Tun-i pag-
sab ang iyang mga sugyot ug paghimo og tino

nga mga plano sa pagsunod niining mga sugyot
diha sa inyong panimalay.

• Hunahunaa ang mga desisyon nga atubangon sa
matag bata sa inyong banay sa tulunghaan, sa
panimalay, ug sa ubang mga sitwasyon.
Hunahunaa kon unsa ang imong mabuhat aron
pagtabang nga maandam ang matag bata sa
paghimo og matarung nga mga desisyon.

ANG PAGGIYA SA MGA ANAK SAMTANG
SILA MOHIMO OG MGA DESISYON

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga paggamit ug mga kahimtang, sunda ang usa o duha niining mga sugyot.

SAMA SA SIGA NGA DILI MAPALONG2

Elder M. Russell Ballard
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Hingpit nga Kalipay sa Kaminyoon sa Templo

Usahay ako adunay kahigayunan sa pagpan-
gatungdanan diha sa templo kon duha ka takus
nga mga batan-on magminyo ug mabugkos diha sa
balay sa Ginoo. Kini sa kanunay talagsaon nga mga
higayon alang sa banay ug mga higala. Ang mga
pagbati sa ingon nga mga higayon tam-is ug
makatagbaw sinagulan sa yutan-ong kalipay ug
mahangturong hingpit nga kalipay nga makita sa
napuno sa luha nga mga mata sa mga inahan kinsa
nag-ampo alang niini nga adlaw sa tanan nilang
mga kasingkasing. Kamo makakita niini diha sa
mga mata sa mga amahan kinsa sulod sa unang
higayon sa mga bulan, naghunahuna mahitungod
sa usa ka butang gawas sa unsaon sa pagbayad sa
tanang mga galastohan. Apan labaw sa tanan kamo
makakita niini sa mga mata sa mahiyason nga pan-
gasaw-onon ug pamanhunon kinsa nagpuyo nga
matinud-anon sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo,
naglikay sa mga pagtintal sa kalibutan. Niini
adunay usa ka talagsaon, dili ikalimud nga pagbati
nga anaa niadtong kinsa nagpabilin nga limpyo ug
lunsay ug putli.

Bug-os ang mga Sumbanan sa Moralidad

Daghan kaayo sa atong batan-ong mga lalaki ug
mga babaye ang mitugyan sa mga pamugos nga gipa-
hamtang sa kalibutan nga nalukop uban sa dautan
nga mga mensahe ug malaw-ay nga kinaiya. Si
Lucifer maoy nagpasiugda sa mapanamastamason
nga gubat alang sa mga kalag sa batan-on ug mga
tigulang, ug ang gidaghanon sa nasugamak misaka.
Ang mga sumbanan sa kalibutan mibalhin sama sa
mga balas sa hinuyup sa hangin nga desierto. Kana
nga sa kaniadto wala madunggi o dili madawat karon
kasagaran na. Ang panan-aw sa kalibutan madulaon
nga nausab ug nga kadtong kinsa mipili sa pagsunod
sa tradisyonal nga mga sumbanan sa moralidad giisip
nga katingalahan, hapit maingon og sila kinahanglan
gayud nga mohatag og kaangayan sa ilang tinguha sa
paghupot sa mga sugo sa Dios.

Apan usa ka butang piho: ang mga sugo wala
mausab. Kinahanglan nga walay sayop bahin niana.
Ang matarung sa gihapon matarung. Ang sayop sa
gihapon sayop, bisan unsa pa ka maigmaton nga
gitabonan diha sa pagkatinahud o politikanhon nga
pakatul-id. Kita nagtuo diha sa kaputli sa dili pa ang
kaminyoon ug sa pagkamaunungon human niana.
Kana nga sumbanan mao ang bug-os nga sumbanan
sa kamatuoran. Ni dili ubos sa mga pagboto nga
opinyon sa publiko ni mag-agad sa pagkabutang o
kahimtang. Dili na kinahanglan nga debatihan pa
kini o laing mga sumbanan sa ebanghelyo.

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang mosunod nga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang artikulo uban sa imong kapikas.



Pagtukod og mga Kota sa Hugot nga Pagtuo diha
sa Panimalay

Apan adunay malisud kaayo nga panginahanglan
alang sa mga ginikanan, mga pangulo, ug mga mag-
tutudlo sa pagtabang sa atong mga batan-on nga
makat-on sa pagsabut, paghigugma, paghatag og bili,
ug sa pagpuyo sa mga sumbanan sa ebanghelyo. Ang
mga ginikanan ug mga batan-on kinahanglan gayud
nga maghiusa sa pagbarug sa pagpanalipod batok sa
maig-mat ug makapahisalaag nga kaaway. Kita kina-
hanglan gayud nga sama ka mahalaron, masangpu-
ton, ug matinguhaon sa atong mga paningkamot sa
pagpuyo sa ebanghelyo sama nga siya anaa sa iyang
paningkamot sa paglaglag niini–ug kanato.

Ang hagit nga atong giatubang dako. Ang anaa sa
kakuyaw mao ang imortal nga mga kalag niadtong
atong gihigugma. Mahimo ba nga akong isugyot ang
upat ka mga paagi nga kita makatukod og usa ka
kota sa hugot nga pagtuo diha sa atong mga pani-
malay ug ilabi na pagtabang sa pag-andam sa atong
mga batan-on nga mahimong limpyo ug putli ug
lunsay, hingpit nga takus sa pagsulod sa templo.

Tudloi ang mga Anak sa Ebanghelyo

Ang una mao ang kasayuran sa ebanghelyo. Ang
labing mahinungdanon, makausab sa kinabuhi nga
kasayuran nga akong nasayran mao ang kahibalo nga
kita tinuod nga mga anak sa Dios ang Amahan sa
Kahangturan. Dili lamang kini husto sa doktrina nga
paagi, kini mahinungdanon kaayo sa pagka espiri-
tuhanon. Miingon ang Manluluwas diha sa Iyang
gamhanan nga pangaliyupo nga pag-ampo, “Ug ang
kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila
kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug
kang Jesukristo nga imong pinadala” (Juan 17:3).
Ang pagkaila sa Langitnong Amahan ug sa pagsabut
sa atong relasyon ngadto Kaniya isip atong Amahan
ug atong Dios mao ang pagkakaplag sa kahulugan
niini nga kinabuhi ug paglaum sa kinabuhi nga
moabut. Ang atong mga banay kinahanglan nga
mahibalo nga Siya tinuod, nga kita sa pagka tinuod
Iyang anak nga mga lalaki ug Iyang anak nga mga
babaye ug mga manununod sa tanan nga anaa
Kaniya, karon ug sa kahangturan. Siguro niana nga
kahibalo, ang mga sakop sa banay mahimo nga lag-
mit minos nga motan-aw alang sa yawan-on nga
mga kalingawan ug hayan pa nga motan-aw ngadto
sa Dios ug mabuhi (tan-awa sa Numeros 21:8).

Pagpuyo Pinaagi sa Pakigsaad, Dili sa
Pagkaharuhay

Sa usa ka paagi kita kinahanglan nga mosilsil diha
sa atong mga kasingkasing sa gamhanan nga pagpa-
matuod sa ebanghelyo ni Jesukristo sama ngadto
nianang atong unang lumulupyo nga mga katigulan-
gan. Hinumdumi nga sa diha nga ang Nauvoo

napukan niadtong Septyembre sa 1846 ug ang dili
maantus nga mga kahimtang sa mga Santos diha sa
makalolooy nga mga kampo. Sa diha nga ang
pulong miabut sa Winters Quarters, si Brigham
Young mitawag dayon sa pagpundok sa mga kaig-
soonan. Human sa pagpasabut sa pagkabutang ug
pagpahinumdom kanila sa pakigsaad nga gihimo
didto sa Templo sa Nauvoo nga walay usa bisan
kinsa nga buot moadto, bisan unsa ka kabus, ang
biyaan, siya mihatag niining talagsaon nga hagit:

“Karon mao ang panahon alang sa
pagtrabaho,”siya miingon “Himoa nga ang kalayo sa
pakigsaad nga inyong gihimo diha sa Balay sa Ginoo,
magdilaab diha sa inyong mga kasingkasing, sama sa
siga nga dili mapalong” (Ngadto sa Halangdong
Konseho sa Council Point, 27 sa Sept. 1846, Mga
Papel ni Brigham Young, Mga Hinipus sa
Departamento sa Kasaysayan, Ang Simbahan ni
jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 1;
mga italik gidugang). Sulod sa pipila ka mga adlaw,
bisan pa sa lisud kaayo nga mga pagkabutang didto
sa Winters Quarters, daghan nga mga karomata ang
nagdagan paingon sa kasadpan aron pagluwas sa
mga Santos didto sa makaloloy nga mga kampo
buyon sa suba sa Mississippi.

Sa kasagaran kita makadungog sa pag-antus ug
sakripisyo nga gilahutay niadtong unang mga
Santos, ug magutana kita sa atong mga kaugalingon,
Giunsa nila pagbuhat niadto? Unsa kadto nga naka-
hatag kanila sa ingon nga kalig-on? Kabahin sa
tubag anaa diha sa gamhanan nga mga pulong ni
Presidente Brigham Young. Kadtong unang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mihimo og mga
pakigsaad uban sa Dios, ug kadtong mga pakigsaad
nagdilaab sama sa dili mapalong nga kalayo diha sa
ilang mga kasingkasing.

Usahay kita matintal sa pagpahimo sa atong mga
kinabuhi nga labaw nga madumala sa pagkaharuhay
kaysa pinaagi sa pakigsaad. Dili kanunay haruhay
ang pagpuyo sa mga baruganan sa ebanghelyo ug
mobarug alang sa kamatuoran ug mopamatuod sa
Pagpahiuli. Dili sa kasagaran haruhay ang pagpakig-
bahin sa ebanghelyo ngadto sa uban. Usahay dili
haruhay ang pagtubag sa usa ka balaan nga tawag
diha sa Simbahan, ilabi na sa usa nga nag-inat sa
atong mga abilidad. Mga kahigayunan sa pag-alagad
sa uban sa makahuluganon nga mga paagi, ingon
nga atong gisaad nga buhaton, panagsa ra nga
moabut diha sa haruhay nga mga higayon. Apan
walay espirituhanon nga gahum sa pagpuyo sa
kaharuhay. Ang gahum moabut samtang kita
maghupot sa atong mga pakigsaad. Samtang kita
motan-aw sa mga kinabuhi niining unang mga
Santos, atong makita nga ang ilang mga pakigsaad
mao ang unang kusog sa ilang mga kinabuhi. Ang
ilang panig-ingnan ug pagpamatuod igo nga
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gamhanan aron sa pag-impluwensya sa kaliwatan
ngadto sa kaliwatan sa ilang mga anak.

Tudloi ang mga Anak mahitungod sa Moralidad

Samtang ang atong mga anak magtubo, sila nagki-
nahanglan og kasayuran nga gitudlo sa mga
ginikanan nga labaw pa ka laktud ug ka yano mahi-
tungod sa unsa ang angay ug dili angay. Ang mga
ginikanan kinahanglan nga motudlo sa mga anak sa
paglikay sa bisan unsa nga malaw-ay nga mga hulag-
way o mga sugilanon. Ang mga bata ug batan-on
kinahanglan nga masayud gikan sa mga ginikanan
nga ang malaw-ay nga talan-awon sa bisan unsa nga
matang usa ka kahimanan sa yawa; ug kon bisag
kinsa nga magdula-dula niini, kini adunay gahum
nga makapaanad, makapahinay sa salabutan, ug
gani makalaglag sa tawhanon nga espiritu. Sila kina-
hanglan nga tudloan sa dili paggamit og bastos nga
pulong ug dili gayud mogamit sa ngalan sa Ginoo sa
pasipala. Dili maayo nga mga komedya nga
madunggan kinahanglan dili gayud paga-usabon.
Tudloi ang mga sakop sa banay sa dili pagpaminaw
sa musika nga nagsaulog sa mahilayon. Pakigsulti
kanila sa yano nga paagi mahitungod sa pakighi-
lawas ug sa pagtudlo sa ebanghelyo kalabut sa
pagkaputli. Himoa nga kining kasayuran moabut
gikan sa mga ginikanan diha sa panimalay sa usa ka
tukma nga paagi. Ang tanan nga mga sakop sa
banay kinahanglan nga masayud sa mga lagda ug
magmalig-on sa espirituhanon nga paagi aron sila
makasunod niini. Ug kon ang mga sayop mahimo,
ang talagsaon nga Pag-ula sa Ginoong Jesukristo
kinahanglan gayud nga masabtan ug madawat aron
pinaagi sa hingpit ug usahay malisud nga paagi sa
paghinulsol, pagpasaylo ug mapadayunon nga
paglaum alang sa umaabot mahimong maangkon.
Kita kinahanglan gayud nga dili gayud mohunong
sa atong tinagsa ug banayanon nga pagpangita sa
kinabuhing dayon.

Sa walay palad, daghan kaayo nga mga ginikanan
sa karon nga kalibutan mibiya sa kapangakohan aron
pagtudlo niini nga mga hiyas ug uban nga mga dokt-
rina sa Simbahan ngadto sa ilang mga banay, nagtuo
nga ang uban mobuhat niini: ang ilang isig ka pun-
dok, ang tulunghaan, mga pangulo sa Simbahan ug
mga magtutudlo, o gani ang medya. Matag adlaw ang
atong mga anak nagkat-on, nagpuno sa ilang mga
hunahuna ug mga kasingkasing uban sa mga kasinat-
ian ug mga panabut nga lawom kaayo nga nakaim-
pluwensya sa personal nga mga sistema sa hiyas.

Lig-ona ang Usag Usa batok sa Pagkadautan

Mga kaigsoonan, kita kinahanglan nga motudlo sa
usag-usa ngadto sa lain ug magsilsil og lawom nga
hugot nga pagtuo sa atong mga kasingkasing aron sa
paglig-on sa atong mga kaugalingon uban sa kaisug sa

paghupot sa mga sugo diha sa kalibutan sa kanunay
nga nagkadugang nga kadautan. Kita kinahanglan nga
mahimong hugot kaayo nga nakabig ngadto sa
ebanghelyo ni Kristo nga ang kalayo sa pakigsaad
magdilaab sa atong mga kasingkasing nga sama sa siga
nga dili mapalong. Ug sa niana nga matang sa hugot
nga pagtuo kita mobuhat unsa ang gikinahanglan
aron sa pagpabilin nga matinud-anon ug takus.

Pagpakigsulti sa Dayag uban sa mga Anak

Ikaduha mao ang pagpakigsulti. Walay labaw pa
ka mahinungdanon ngadto sa relasyon tali sa mga
sakop sa banay kay sa dayag, matinud-anon nga pag-
pakigsulti. Kini ilabi na nga tinuod alang sa mga
ginikanan nga naninguha sa pagtudlo sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo ug mga sumbanan sa ilang
mga anak. Ang abilidad sa pagtambag uban sa atong
mga batan-on—ug tingali labaw pa ka mahinung-
danon, sa matinud-anon nga paagi maminaw sa
ilang mga kabalaka—mao ang katukuran diin ang
malampuson nga mga relasyon natukod. Sa
kasagaran unsa ang atong makita sa mata ug unsa
ang atong mabati sa kasingkasing nakigsulti og
labaw pa kaysa unsa ang atong nadungog o gisulti.
Usa ka pulong ngadto kaninyo mga anak: Ayaw
gayud pagsukol ngadto sa inyong mga ginikanan.
Kamo kinahanglan gayud nga makat-on sa pagpami-
naw, ilabi na sa mga tambag sa inyong mama ug
papa ug sa mga pag-aghat sa Espiritu. Kita kina-
hanglan nga magbantay ug makakuha sa talagsaong
mga kahigayunan sa pagtudlo nga sa kanunay
mahitabo sulod sa atong mga relasyon sa banay, ug
kita kinahanglan nga mosaad pag-usab karon sa
paghimo og gabii sa banay matag Lunes sa gabii.

Adunay gamhanan nga mga higayon sa pagpakig-
sultihanay pinaagi sa kanunay nga pag-ampo sa
banay ug pinaagi sa pagtuon sa kasulatan sa banay.
Ang mga kasulatan makatabang sa paghulagway sa
mga hiyas ug mga tumong sa banay, ug maghiusa
nga magsultihanay mahitungod kanila makatabang
sa mga sakop sa banay nga makat-on nga masiguro
sa tagsatagsa, espirituhanon nga lig-on, ug
mapaninguhaon sa kaugalingon. Kini nagkina-
hanglan og panahon, ug busa kita kinahanglan nga
maghiusa nga magtinambagay mahitungod sa unsa
nga gidaghanon sa telebisyon, pila ka mga sine, mga
video, mga dula sa video, panahon diha sa Internet, o
gawas sa panimalay nga mga kalihokan nga kina-
hanglan nga tugutan.

Ang mga Ginikanan ug mga Pangulo
Kinahanglan nga Mopataliwala 

Ikatulo mao ang Pagpataliwala. Kini mao ang
katungdanan sa mga ginikanan sa pagpataliwala kon
sila makakita og sayop nga mga pagpili nga gihimo.
Kana wala magpasabut nga ang mga ginikanan
mikuha gikan sa ilang mga anak sa bililhon nga gasa
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sa kabubut-on. Tungod kay ang kabubut-on usa ka
gasa nga gihatag sa Dios, sa katapusan ang pagpili
kon unsa ang ilang buhaton, sa unsa nga paagi sila
maglihok, ug unsa ang ilang tuohan sa kanunay
ilaha. Apan isip mga ginikanan kita kinahanglan nga
mosiguro nga sila nakasabut sa tukma nga pamatasan
ug mga sangputanan ngadto kanila kon sila mopa-
dayon sa ilang sayop nga dalan. Hinumdumi, walay
ingon nga butang nga dili maayo nga pagtuki diha sa
panimalay. Mga sine, mga magasin, telebisyon, mga
video, ang Internet, ug ubang media anaa isip mga bisi-
ta ug kinahanglan lamang nga abiabihon kon kini
angay alang sa kalingawan sa banay. Himoa ang iny-
ong panimalay nga dangpanan sa kalinaw ug pagka-
matarung. Ayaw pagtugot nga ang dautang mga
impluwensya sa paghugawhugaw sa inyong kaugalin-
gong talagsaon nga espirituhanon nga kahimtang.
Pagmabination, mahunahunaon, malumo, ug mang-
gihunahunaon kon unsa ang imong isulti ug sa unsa
nga paagi ikaw motagad sa matag usa. Dayon ang
mga tumong sa banay nga pinasubay sa mga sum-
banan sa ebanghelyo makapasayon sa paghimo og
maayo nga mga desisyon.

Ang sama nga baruganan magamit nganha kaninyo
mga obispo, mga magtutudlo, ug uban nga mga pan-
gulo diha sa Simbahan samtang kamo naningkamot
sa pagtabang sa mga banay. Kamo kinahanglang dili
magbarug nga walay gibuhat niadtong kinsa kamo
adunay kapangakohan nga mihimo og dili maayo nga
moral nga mga pagpili. Kon usa sa atong mga batan-
on magbarug diha sa usa ka moral nga kinasang-an sa
kinabuhi, hapit sa kanunay adunay usa ka tawo—usa
ka ginikanan, usa ka pangulo, usa ka magtutudlo—
kinsa makahimo sa kalainan pinaagi sa pagpataliwala
uban sa gugma ug pagkamabination.

Magmahimo nga Maayo nga Panig-ingnan ngad-
to sa mga Anak

Ikaupat mao ang panig-ingnan. Ingon nga sama
kalisud alang sa gikapoy nga marino sa pagpangita
sa iyang dalan tabok sa wala pa maagii nga mga
dagat nga walay tabang sa kompas, imposible alang
sa mga bata ug mga batan-on sa pagpangita sa ilang
agianan taliwala sa mga dagat sa kinabuhi nga walay
maggiya nga kahayag sa usa ka maayo nga panig-
ingnan. Kita dili makapaabot kanila nga makalikay
niadtong mga butang nga dili angay kon ilang maki-
ta ang ilang mga ginikanan nga mibutang sa
kakuyaw sa mga baruganan ug mipakyas sa pagpuyo
sa ebanghelyo.

Isip mga ginikanan, mga magtutudlo, ug mga
pangulo, kini mao ang atong maligdong nga katung-
danan sa paghimo og usa ka gamhanan, personal
nga panig-ingnan sa matarung nga kalig-on, kaisug,
sakripisyo, dili hakog nga pangalagad, ug pagkontrol
sa kaugalingon. Kini mao ang mga hiyas nga
makatabang sa atong mga batan-on sa pagpadayon

paggunit sa gunitanan nga puthaw sa ebanghelyo ug
magpabilin sa higpit ug pig-ot nga agianan.

Pagpuyo sa Ebanghelyo Makatabang Paglikay sa
mga Sayop

Ako nagtinguha nga ako makasulti kaninyo nga sa
paghatag og pagtagad sa kasayuran, pagpakigsulti-
hanay, pagpataliwala, ug sa panig-ingnan sa
kanunay mosangput sa usa ka hingpit nga banay
uban sa hingpit nga mga anak kinsa wala gayud
mahisalaag gikan sa mga sumbanan sa ebanghelyo.
Kana mao, subo nga palandongon, dili mao ang
hitabo. Apan ang mga banay nga nasayud, nagtudlo,
ug nagpuyo sa mga baruganan sa ebanghelyo ug
mga sumbanan mao ang labaw pa nga mopa-
lingkawas kanila sa kasakit sa grabe nga mga sayop.
Kon ang dugay na nga natukod nga mga sumbanan
sa positibo nga pagpakigsultihanay ug maunungon
nga panig-ingnan magpadayon, mas labaw nga
masayon ang pagtinambagay mahitungod sa person-
al nga mga problema ug maningkamot taliwala sa
gikinahanglan nga mga kausaban nga mopanalangin
sa matag sakop sa banay.

Paminaw sa mahinungdanon nga tambag ni
Haring Benjamin:

“Ako dili makasulti kaninyo sa tanan nga mga
butang diin [kamo] mahimo nga makabuhat og sala;
kay adunay daghan nga mga paagi ug mga hinung-
dan, gani hilabihan kadaghan nga ako dili na
makaihap kanila.

“Apan kini igo na nga ako makasulti kaninyo,
nga kon [kamo] dili magbantay sa inyong mga
kaugalingon, ug sa inyong mga hunahuna, ug sa
luyong mga pulong, ug sa inyong mga buhat, ug
magbantay sa mga sugo sa Dios, ug magpadayon
diha sa hugot nga pagtuo sa unsay inyong nadun-
gog mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoo, gani
ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi,
kamo gayud malaglag. Ug karon, O tawo, hinum-
dumi, ug ayaw pagkalaglag.”(Mosiah 4:29–30).

Akong mga kaigsoonan, unta ang Dios manalan-
gin sa matag usa kanato nga ang kalayo sa atong
mga pakigsaad unta magdilaab diha sa atong mga
kasingkasing sama sa siga nga dili mapalong. Unta
kita mahimo nga andam sa espirituhanon nga paagi
aron pagbag-o sa atong sagrado nga mga pakigsaad
matag semana samtang kita moambit sa sakramento.
Nga kita mopasidungog sa Ginoo ug kita
mapaninguhaon sa pagbuhat sa atong bahin niining
labing mahinamon ug mahinungdanon nga mga
adlaw, sa pagtukod sa Iyang Simbahan pinaagi sa
pagpalig-on sa atong mga banay mao ang akong
mapainubsanon nga pag-ampo.

Gikan sa usa ka pakigpulong ni Elder Ballard sa Abril 1999 kinati-
buk-ang komperensya sa Simbahan (tan-awa sa Conference
Report, Abr. 1999, 111–15; o Ensign, Mayo 1999, 85–87).
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• Kon ang imong banay naghimo sa kanunay sa
pag-ampo sa banay, pagtuon sa kasulatan sa
banay, ug gabii sa banay, sa mainampoon nga
paagi hunahunaa ang mga paagi nga imong
mapalambo sa usa o labaw pa niining mga pagka-
butang. Kon ang imong banay wala magbuhat
niining mga butanga, paghunahuna kon unsa ang

imong buhaton aron pagtabang sa paghimo niini
nga mga kalihokan diha sa imong panimalay.

• Isip usa ka banay, pagplano og usa ka kalihokan
nga inyong buhaton nga magtambayayong.

• Tun-i pag-usab ang materyal diha sa mga pahina
137–39 sa Teaching No Greater Call (36123).

ANG PAG-AMPO SA BANAY, 
PAGTUON SA KASULATAN SA BANAY,
UG GABII SA BANAY

MGA IDEYA ALANG SA PAGGAMIT

Sumala sa imong kaugalingon nga mga panginahanglan ug mga kahimtang, sunda ang usa o daghan pa
niining mga sugyot.

ANG MGA PANALANGIN SA PAG-AMPO SA BANAY

Presidente Gordon B. Hinckley
Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan

Ang Apostol Pablo mipahayag ngadto ni Timoteo:

“Apan sabta kini unya sa kaulahiang mga adlaw
managpangabut ang mga panahon nga malisud.

“Kay ang mga tawo unya magamahigugmaon
man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal,
hambogiro, tampalasan, masukihon sa mga
ginikanan, walay igabalus, dili diosnon, 

“Walay pagbati sa paghigugma, dili malokmay,
tigbutangbutang, mapatuyangon, mabangis, dili
mahigugmaon sa maayo,

“Mabudhion, madalidalion, tigpaburot, nga
mahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinoon”
(2 Timoteo 3:1–4).

Kinahanglan nga adunay bag-ong paghatag og
gibug-aton sa pagkamatinud-anon, pamatasan, ug
kaligdong sa atong panahon. Diha lamang kon kita
motukod pag-usab ngadto sa kinaiya sa atong mga
kinabuhi sa mga hiyas nga mao ang lintunganay sa
tinuod nga sibilisasyon nga makapausab sa sum-
banan sa atong mga panahon. Ang pangutana nga
atong giatubang mao, Asa kita magsugod?

Ako makasulti nga kini kinahanglan gayud nga
magsugod sa pag-ila sa Dios isip atong Amahan sa

Kahangturan, sa atong relasyon ngadto Kaniya isip
Iyang mga anak, uban sa pagpakigsulti uban Kaniya
sa pag-ila sa Iyang harianon nga katungdanan, ug
uban sa matag adlaw nga pangamuyo alang sa Iyang
paggiya diha sa atong mga buluhaton.

Ako motuo nga ang pagbalik sa karaan mga sum-
banan sa pag-ampo, pag-ampo sa banay diha sa mga
panimalay sa mga katawhan, mao ang usa sa
sukaranan nga mga tambal nga mahimong makapu-
gong sa makahahadlok nga sakit nga nagkunhod sa
pamatasan sa atong katilingban. Kita dili maka-
paabut og milagro sa usa ka adlaw, apan sa kaliwatan
kita makaangkon og milagro.

Usa o duha na ka kaliwatan ang milabay, ang pag-
ampo sa banay diha sa mga panimalay sa Kristyanos
nga mga katawhan sa tibuok kalibutan kabahin sa
daghan nga kalihokan sa adlaw sama sa pagpangaon.
Samtang kana nga gawi mikunhod, ang pagkaus-os sa
moralidad nga gihisgutan ni Apostol Pablo misunod.

Ako nagtuo nga walay igo nga puli alang sa buntag
ug gabii nga gawi sa paghiusa sa pagluhod—amahan,
inahan, ug mga anak. Kini, labaw pa sa humok nga
mga alpombra, labaw pa kay sa matahum nga mga
tabil, labaw pa sa maayo nga pagkabalanse sa mga
kolor, mao ang butang nga makahimo alang sa
labaw pa ka maayo ug labaw pa ka matahum nga
mga panimalay.

BULUHATON SA PAGBASA

Tun-i ang musunod nga mga artikulo. Kon ikaw minyo, basaha ug hisguti ang mga artikulo uban sa imong
kapikas.



Adunay usa ka butang diha sa paagi sa pagluhod
nga mosukwahi sa mga kinaiya nga gihulagway ni
Pablo: “hambogiro. . .madalidalion, tigpagawal.”1

Adunay usa ka butang sa mao nga gawi sa ama-
han ug inahan ug mga anak nga naghiusa sa
pagluhod nga makapawala sa uban niadtong mga
matang nga iyang gihulagway: “masukihon sa mga
ginikanan,. . .walay pagbati sa paghigugma.”2

Adunay usa ka butang sa buhat sa pagtawag sa
Dios nga nakatugbang sa kahilig ngadto sa pagpana-
mastamas ug ngadto sa pagkahimo nga nagahigug-
ma sa kalipay inay sa Dios unta hinoon.3

Ang pagkahilig ngadto sa pagka dili diosnon,
ingon sa gihulagway niini ni Pablo, ang pagka dili-
mapasalamaton, mawala samtang ang mga sakop sa
banay naghiusa nga magpasalamat sa Ginoo alang sa
kinabuhi ug kalinaw ug sa tanan nga anaa kanila. Ug
samtang sila nagpasalamat sa Ginoo alang sa usag
usa, adunay molambo diha sa banay nga usa ka bag-
o nga pagpasalamat, usa ka bag-o nga pagtinahuray,
usa ka bag-o nga pagbinatiay sa usa alang sa lain.

Ang kasulatan mipahayag: “Kamo mopasalamat sa
Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga mga butang”
(D&P 59:7). Ug usab: “Ug walay butang nga ang
tawo makapasakit sa Dios, o batok ni bisan kinsa
nga ang iyang kasuko mapukaw, gawas niadto kinsa
dili mokumpisal sa iyang sayop diha sa tanan nga
mga butang” (D&P 59:21).

Sa paghiusa sa paghinumdom sa atubangan sa
Ginoo sa kabus, sa timawa, ug sa gidaugdaug,
adunay molambo, nga wala mamatikdi apan tinuod,
usa ka gugma alang sa uban labaw sa kaugalingon,
usa ka pagtahud alang sa uban, usa ka tinguha aron
sa pag-alagad sa mga panginahanglan sa uban. Ang
usa dili makapangayo sa Dios sa pagtabang sa usa ka
silingan nga anaa sa kalisud nga walay pagbati nga
giaghat sa pagbuhat og usa ka butang sa kaugalin-
gon ngadto sa pagtabang niana nga silingan. Unsa
nga mga milagro ang mahitabo diha sa mga
kinabuhi sa mga tawo sa kalibutan kon ilang biyaan
ang ilang kaugalingon nga kahakog ug kalimtan ang
ilang mga kaugalingon diha sa pag-alagad sa uban.
Ang liso nga gikan niining mapasilongan ug mabun-
gahon nga kahoy mahimong motubo sa iyang
labing maayo nga pagkatanom ug pagkaamuma diha
sa matag adlaw nga mga pangamuyo sa banay.

Wala akoy nasayran nga labaw pa nga maayo nga
paagi sa pagpalambo og gugma alang sa nasud kaysa
alang sa mga ginikanan sa pag-ampo atubangan sa
ilang mga anak alang sa yuta diin sila nagpuyo,
mangamuyo sa mga panalangin sa Makagagahum
dinha niini nga kini unta mapatunhay sa
kalingkawasan ug kalinaw. Wala akoy nasayran nga
labaw pa ka maayo nga paagi sa pagtukod sulod sa

mga kasingkasing sa atong mga anak sa usa ka giki-
nahanglan kaayo nga pagtahud alang sa awtoridad
kay sa paghinumdom sa matag adlaw nga mga
pangamuyo sa banay ang mga pangulo sa atong
matag mga nasud kinsa nagdala sa mga salaguban-
gunon sa pangagamhanan.

Ako nahinumdom nga nakakita sa karatula sa usa
ka pamahayag nga mabasa: “Usa ka nasud nga nag-
ampo mao ang usa ka nasud nga adunay kalinaw.”
Ako nagtuo niini.

Ako wala masayud og usa ka butang nga makata-
bang kaayo sa paghupay sa mga kabalisa sa banay,
nga sa maigmaton nga mapahinabo ang pagtahud
alang sa mga ginikanan nga mosangpot ngadto sa
pagkamasulundon, nga makaapekto sa espiritu sa
paghinulsol diin mahimo nga makawala sa daghang
kasub-anan sa naungkag nga mga panimalay, kay sa
paghiusa sa mag-ampo, paghiusa nga mokumpisal sa
mga kahuyang sa atubangan sa Ginoo, ug nanga-
muyo sa mga panalangin sa Ginoo diha sa pani-
malay ug niadtong kinsa nagpuyo niini.

Ako dugay na kaayo nga nadani sa usa ka pama-
hayag nga gihimo sa usa ka tawo nga dugay na kaayo
nga namatay. Si James H. Moyle misulat ngadto sa
iyang mga apo kalabut sa pag-ampo sa banay sa iyang
kaugalingon nga panimalay. Siya miingon: “Kami dili
matulog nga dili pa mangluhod sa pag-ampo aron sa
pagpangamuyo og balaan nga paggiya ug pagtugot.
Mga panagbingkil mahimo nga moabut diha sa gidu-
mala sa labing maayo nga mga banay, apan mahimo
nga mawala pinaagi sa . . .espiritu sa pag-ampo
. . . .Ang nga mao nga salabutan mopaingon sa pagpa-
siugda sa labaw pa nga matarung nga kinabuhi diha sa
mga katawhan. Kini mopaingon ngadto sa
panaghiusa, gugma, pagpasaylo, sa pagpangalagad.”

Sa 1872 si Koronel Thomas L. Kane, ang bantu-
gang higala sa atong mga katawhan diha sa ilang
kakuyaw sa Iowa ug diha sa panahon sa pag-abut sa
mga sundalo sa Walog sa Salt Lake, miabut sa kasad-
pan pag-usab uban sa iyang asawa ug duha ka anak
nga mga lalaki. Sila mipanaw ngadto sa St. George
uban ni Brigham Young, mohunong sa matag gabii
diha sa mga panimalay sa mga sakop sa Simbahan
buyon sa agianan. Si Gng. Kane misulat sa nagsun-
odsunod nga mga sulat ngadto sa iyang amahan
ngadto sa Philadelphia. Sa usa niini siya miingon:

“Diha sa matag usa sa mga dapit nga kami
mihunong niini nga panaw kami mag-ampo dayon
human sa paniudto-panihapon, ug mga pag-ampo
na usab sa dili pa mamahaw. Walay usa nga dili
moapil. . . .Ang mga Mormon. . .moluhod dayon,
samtang ang pangulo sa pinuy-anan, o usa ka
pinasidunggan nga bisita mag-ampo og
kusog. . . .Sila migugol og gamay nga panahon sa
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Elder L. Tom Perry
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Matarung nga mga Ginikanan

Ang Basahon ni Mormon nagsugod uban niini nga
mga pulong: “Ako, si Nephi, natawo sa mga
matarung nga ginikanan, busa ako gitudloan sa tanan
nga nakat-unan sa akong amahan” (1 Nephi 1:1).
Unsa ka lahi nga kalibutan kini mahimo kon ang per-
sonal nga inadlaw nga mga talaan sa mga anak sa
Amahan sa Langit magsugod uban sa sama nga mga
hugpong sa mga pulong—adunay matarung nga mga
ginikanan ug gitudloan pinaagi kanila.

Kita nagpuyo sa ingon ka talagsaon nga panahon
sa kasaysayan, panahon nga ang ebanghelyo sa
Ginoo napahiuli diha sa iyang kahingpitan. Ang
atong hugpong sa misyonaryo nagkadugang sa
katakus ug gidaghanon; sa ingon, ang ebanghelyo

gitudlo sa daghan pa nga mga pinulongan ngadto
sa labaw pa kadaghan nga mga nasud ug sa labaw
pa ka daghang gidaghanon sa naminaw sukad kani-
adto. Samtang ang mga purok ug mga istaka
gitukod sa hapit daghang mga dapit sa kalibutan,
mamugnaon nga mga hunahuna ang nadasig aron
sa pagpalambo sa mga instrumento sa komunikas-
yon diin makapadala sa mga panudlo sa mga prope-
ta ngadto sa mga dalunggan sa daghan, labaw pa ka
daghan nga mga katawhan. Ang maayong mga bali-
ta sa ebanghelyo mahimo na karon nga makatag sa
labaw pa ka dali aron sa pagdala sa paglaum sa
walay katapusan nga kalinaw ngadto sa mga ka-
singkasing sa mga katawhan.

Kinabuhi sa Banay sa Krisis

Ang usa sa mahinungdanong mga mensahe sa
ebanghelyo mao ang doktrina sa mahangturon nga

“BUSA AKO GITUDLOAN”

pagsulti sa mga kinaiya sa Dios, apan nangayo alang
sa ilang gikinahanglan, ug magpasalamat Kaniya
alang sa unsa ang Iyang nahatag. . . .[Sila] mipakain-
gon niini nga ang Dios nasayud sa atong sinati nga
mga ngalan ug mga titulo, ug mangayo og panalan-
gin diha sa [naandan nga tinagsa nga ngalan],. . .ako
nakagusto niini sa diha nga ako naanad na niini.

O, nga kita isip mga katawhan unta hingpit nga
maugmad niini nga gawi, diin ingon ka mahinung-
danon ngadto sa atong unang lumulupyo nga mga
katigulangan. Ang pag-ampo sa banay ingon kadako
nga bahin sa ilang pagsimba sama sa mga tigum nga
gipundok didto sa Tabernakulo. Uban sa hugot nga
pagtuo nga miabut tungod sa matag adlaw nga pasi-
unang mga pag-ampo, sila mihawan sa yuta sa mga
kasagbutan, midala sa mga tubig ngadto sa nauga
nga yuta, mihimo sa desierto nga mamulak, midu-
mala sa ilang mga banay sa gugma, nagpuyo sa kali-
naw sa usag usa, mihimo sa ilang mga ngalan nga
imortal samtang sila nahikalimot sa ilang mga kau-
galingon diha sa pag-alagad sa Dios.

Ang banay mao ang sukaran nga yunit sa katiling-
ban. Ang banay nga mag-ampo mao ang paglaum sa
usa ka maayo nga katilingban. “Pangitaa ninyo si
Jehova samtang siya hikaplagan pa” (Isaias 55:6).

Makahimo ba kita sa atong mga panimalay nga
labaw nga matahum? Oo, pinaagi sa pagpatunong sa
atong mga kaugalingon isip mga banay ngadto sa
Tinubdan sa tanang tinuod nga katahum. Makahimo

ba kita paglig-on sa katilingban ug mohimo niini
nga labaw nga maayo nga dapit puy-an? Oo, pinaagi
sa paglig-on sa hiyas sa atong kinabuhi sa banay
pinaagi sa paghiusa sa pagluhod ug mangamuyo sa
Makagagahum pinaagi sa ngalan sa Iyang
Hinigugma nga Anak.

Kini nga gawi, ang pagbalik sa banay nga pagsim-
ba, masabwag sa tibuok yuta ug ibabaw sa yuta,
makapawala sa kasub-anan sa usa ka kaliwatan nga
naglaglag kanato. Kini mopahiuli sa kaligdong,
pagtinahuray sa usag usa, ug sa espiritu sa pagkama-
pasalamaton diha sa mga kasingkasing sa mga
katawhan.

Ang Magtutudlo mipahayag, “Pangayo, ug kamo
pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuk-
tok, ug kamo pagaablihan” (Mateo 7:7).

Ako mohatag sa akong pagpamatuod nga kon
kamo kinasingkasing nga mogamit sa pag-ampo sa
banay, kamo dili mobiya nga walay ganti. Ang mga
kausaban dili dayon makita. Kini mahimong labing
kulbahinam. Apan kini mahimong tinuod, kay ang
Dios “magabalus ra sa mga magapangita kaniya”
(Mga Hebreohanon 11:6).

Unta kita magmatinud-anon sa paghimo og usa
ka panig-ingnan sa atubangan sa kalibutan dinhi
niini nga gawi ug sa pag-awhag sa uban sa pagbuhat
sa ingon.

Gikan sa Pebrero 1991 nga Ensign, mga pahina 2–5.
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kinaiya sa yunit sa banay. Kita mipahayag ngadto sa
kalibutan sa bili ug kamahinungdanon sa kinabuhi
sa banay, apan daghan sa mga kalibog ug kalisud
nga atong nakita nga anai sa kalibutan karon mao
ang nakita nga pagkakunhod sa banay. Mga kasina-
tian sa panimalay diin ang mga anak gitudloan ug
gibansay sa mahigugmaong mga ginikanan
nagkawala.

Kinabuhi sa banay diin ang mga anak ug mga
ginikanan magkadungan sa pagsultihanay sa pagtuon,
pagdula, ug pagtrabaho napulihan pinaagi sa dali,
tinagsatagsa, pagpangaon pinaagi sa microwave ug usa
ka gabii sa atubangan sa TV. Sa 1991 ang National
Association of Counties, nagtigum sa Dakbayan sa Salt
Lake, naghunahuna nga ang kakulang sa impluwensya
sa panimalay miabut sa ingon nga punto nga nahi-
mong krisis sa atong nasud ug migahin og panahon sa
ilang mga tigum naghisgut sa ilang mga kabalaka. Sila
miila sa lima ka mga sukaranang mga hunahuna nga
makapadugang sa mga kahigayunan sa matag banay
alang sa kalampusan.

Una, paglig-on sa mga relasyon pinaagi sa mga
kalihokan sa banay; ikaduha, paghimo sa
makatarunganon nga mga lagda ug mga gipaabut;
ikatulo, pagtukod sa kinaugalingon nga pagtamud;
ikaupat, paghimo og makab-ut nga mga tumong; ug
ikalima, matag karon ug unya timbangtimbanga ang
mga kalig-on ug mga panginahanglan sa banay.

Sa kalit ang dinalian ug ang tingog sa pahimang-
no sa atong mga propeta gikan gayud sa pagsugod
sa panahon adunay talagsaon nga kalabutan. Ingon
nga kita gitambagan ug giawhag, kita kinahanglan
gayud nga moatiman sa atong kaugalingon nga mga
banay ug mopakusog sa atong misyonaryo nga mga
paninguha aron pagdala sa uban ngadto sa kahibalo
sa kamaturoan ug sa kamahinungdanon sa yunit sa
banay.

Si Adan ug Eva Nakat-on sa mga Katungdanan sa
Pagkaginikanan

Sa sinugdanan gayud, ang mga panudlo sa Ginoo
ngadto ni Adan ug Eva mipatin-aw sa ilang mga
kapangakohan isip mga ginikanan. Ang ilang mga
tahas gitino pag-ayo. Human sila makadawat og
mga panudlo gikan sa Ginoo, sila atong makita nga
nagsunod sa Iyang tambag ug nag-ingon niini:

“Ug niana nga adlaw si Adan mihimaya sa Dios
ug napuno, ug misugod sa pagpanagna mahitungod
sa tanan nga mga banay sa yuta, nag-ingon: Daygon
ang ngalan sa Dios, kay tungod sa akong kalapasan
ang akong mga mata nabuka, ug niini nga kinabuhi
ako adunay hingpit nga kalipay, ug usab sa unod
ako makakita sa Dios.

“Ug si Eva, iyang asawa, nakadungog niining
tanan nga mga butang ug nalipay, nag-ingon: Kon
dili pa unta sa atong kalapasan kita dili unta
makaangkon og binhi, ug dili gayud masayud sa
maayo ug sa dautan, ug sa kalipay sa atong katub-
sanan, ug sa kinabuhi nga dayon nga gihatag sa Dios
ngadto sa tanan nga masulundon.

“Ug si Adan ug si Eva mihimaya sa ngalan sa
Dios, ug sila mihimo sa tanan nga mga butang nga
mahibaloan ngadto sa ilang anak nga mga lalaki ug
sa ilang anak nga mga babaye” (Moises 5:10–12).

Pagtudlo ug Pagbansay sa mga Anak

Oo, gikan gayud sa sinugdanan ang kapangako-
han sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga
anak kauban sa mga panudlo nga gihatag sa Ginoo
ngadto sa atong unang yutan-ong mga ginikanan.

Ang pagpadayag nga nadawat samtang ang
Simbahan napahiuli niini nga adlaw mipahimangno
pag-usab sa mga ginikanan sa ilang mga kapangako-
han sa pagtudlo ug pagbansay sa ilang mga anak.
Diha sa ikasiyaman ug tulo nga seksyon sa Doktrina
ug mga Pakigsaad, atong makita nga ang Ginoo
mipanton sa pipila sa mga kaigsoonan sa wala pag-
atiman sa ilang mga kapangakohan sa banay. Ang
mga kasulatan mabasa:

“Apan Ako nagsugo kaninyo sa pag-amuma sa
inyong mga anak diha sa kahayag ug
kamatuoran. . . .

“Ikaw wala magtudlo sa imong mga anak sa
kahayag ug kamatuoran, sumala sa mga sugo; ug
kanang usa ka dautan adunay gahum, sa gihapon,
diha kanimo, ug kini mao ang hinungdan sa imong
kasakitan.

“Ug karon usa ka sugo Ako mohatag nganha kan-
imo—kon ikaw pagaluwason ikaw mopahimutang
diha sa kahusay sa imong kaugalingon nga balay
kay adunay daghan nga mga butang nga dili
matarung sa imong balay” (D&P 93:40, 42–43).

Ang Kamahinungdanon sa Gabii sa Banay

Sa mga tuig nga milabay ang Simbahan mitambag
sa tanang mga ginikanan sa paghimo og senemana
nga mga gabii sa banay. Karon kana nga pahimang-
no natukod diha sa mga panimalay sa mga sakop sa
Simbahan. Ang Lunes sa gabii mao ang gigahin isip
usa ka gabii alang sa mga banay nga magkahiusa.
Walay mga kalihokan nga ipasiugda niini nga gabii.
Kita gisaaran og mahinungdanong mga panalangin
kon ang atong mga banay magmatinud-anon bahin
niini.

Si Presidente Harold B. Lee sa makausa mitambag
kanato:
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“Karon ibutang kini sa hunahuna; nga kon ang
hingpit nga sukod sa misyon ni Elijah masabtan,
nga ang mga kasingkasing sa mga anak pabalikon
ngadto sa mga amahan, ug ang mga amahan ngad-
to sa mga anak. Kini magamit dinhi nga bahin sa
tabil ingon nga mahimo kini sa pikas bahin sa
tabil. Kon kita magpasagad sa atong mga banay
dinhi sa paghimo sa gabii sa banay ug kita
mapakyas sa atong kapangakohan dinhi, unsa ang
mahitabo sa langit kon atong mawala ang pipila
tungod sa atong kaugalingon nga pagpasagad? Ang
langit dili mahimong langit hangtud nga atong
mabuhat ang tanan nga butang nga atong mahimo
aron sa pagluwas niadtong kinsa gipadala sa Ginoo
pinaagi sa atong kaliwatan.”

Dayon siya mipadayon:

“Busa, ang mga kasingkasing sa inyong mga ama-
han ug mga inahan kinahanglan gayud nga mobalik
ngadto sa inyong mga anak karon dayon, kon kamo
adunay tinuod nga espiritu ni Elijah, ug dili maghu-
nahuna nga kini magamit lamang ngadto niadtong
kinsa lapas sa tabil. Himoa nga ang inyong mga ka-
singkasing mobalik ngadto sa inyong mga anak, ug
motudlo sa inyong mga anak; apan kini kina-
hanglan gayud nga inyong buhaton kon sila bata pa
aron matudloan sa tukma. Ug kon kamo pagpasagad
sa inyong gabii sa banay, kamo nagpasagad sa sinug-
danan sa misyon ni Elijah ingon ka piho nga ingon
og ikaw nagpasagad sa imong pagsiksik sa buhat sa
kagikanan” (sa Relief Society Courses of Study, 1977–78
[1977], 2; mga italik gidugang).1

Ako sa kanunay naghunahuna sa malipayong mga
panahon nga diha kanamo sa diha nga ang among
banay bag-o pa ug ang among mga anak diha sa
panimalay. Akong gihinumduman pag-usab kadtong
mga adlaw ug mihunahuna sa mga kausaban nga
akong himoon diha sa among organisaayon ug pag-
dumala sa banay kon kami adunay kahigayunan sa
pagpuyo niana nga panahon pag-usab. Adunay duha
ka mga dapit nga akong buot palamboon kon kana
nga kahigayunan itugot ngari kanako sa pag-angkon
og mga gagmay nga mga anak diha sa among pani-
malay sa makausa pa.

Ang una mao ang paggahin og labaw pa nga
panahon isip bana ug asawa diha sa usa ka tigum
sa pagkat-on sa komite sa pagdumala sa banay,
magsultihanay, magplano, ug mag-organisar aron
labaw pang matuman ang among mga tahas isip
mga ginikanan.

Ang ikaduha nga pangandoy nga buot nako, kon
ako makaangkon pag-usab niadtong mga tuig, mao
ang paggahin og daghang pang panahon sa banay.
Kini naglakip sa labaw pa ka makanunayon,
makahuluganon nga mga gabii sa banay.

Ang mga Batan-on Nagtampo sa Kalampusan

Ang hingpit nga salagubangunon sa pagplano ug
pag-andam alang sa mga gabii sa banay kinahanglan
nga dili ihatag ngadto lamang sa mga ginikanan.
Ang labing malampuson nga gabii sa banay nga
akong nasaksihan mao nga kon ang mga batan-on sa
banay aktibo nga mohimo sa ilang bahin.

Ako nagtawag kaninyo bantugang mga deakono,
mga magtutudlo, ug mga pari, kamo Beehive nga
mga babaye, mga Mia Maid, ug mga Laurel sa paghi-
mo og dako nga tampo diha sa kalampusan sa in-
yong mga gabii sa banay. Sa daghan nga mga pani-
malay kamo ang konsinsya sa banay. Human niana,
kamo ang adunay labing daghan nga maani gikan
niini nga kasinatian. Kon kamo buot mopuyo diha
sa usa ka kalibutan sa kalinaw, kasiguroan, ug kahi-
gayunan, ang banay nga imong matampo ngadto
mahimong makadugang sa kaayohan, oo, bisan sa
tibuok kalibutan.

Ako nahinumdom sa usa ka panig-ingnan niini
nga nahitabo sa mga adlaw nga pangilin sa Pasko
usa ka tuig sa diha nga kami uban sa mga apo
naglulinghayaw. Aron sa paghimo og tinuod nga
kasinatian nga panag-uban, kami miandam og usa
ka sakyanan aron magkauban sa pagpanaw. Diha sa
sakyanan mao si Lolo ug Lola ug ang akong anak
nga lalaki ug ang iyang tulo ka dagko na nga mga
anak. Ang asawa sa akong anak lalaki nagpabilin sa
panimalay uban sa mga gagmay nga mga sakop sa
banay. Ako ang mipuli sa pagmaneho, ug ang akong
asawa naglingkod sunod kanako naglihok isip
tiglawig. Gikan sa luyo nga tumoy sa sakyanan, ako
nakadungog ni Audrey, ang kinamagulangan nga
anak, nakigsulti sa iyang amahan. Siya miingon,
“Pa, usa sa atong mga tumong niini nga tuig mao
ang paghuman sa Basahon ni Mormon diha sa
atong pagtuon sa banay. Kini mao ang katapusan
nga adlaw sa tuig. Nganong dili nato humanon
karon aron kita maanaa sa iskedyul?”

Unsa ka talagsaon nga kasinatian kini sa pagpami-
naw sa akong anak lalaki ug sa iyang tulo ka mga
anak, matag usa magpulipuli sa pagbasa og kusog sa
katapusan nga mga kapitulo sa Moroni ug mihingpit
sa ilang tumong sa pagbasa sa tibuok Basahon ni
Mormon. Hinumdumi, usa ka batan-on nga babaye
ang mihimo sa sugyot, dili usa sa mga ginikanan.

Hagit ngadto sa mga Batan-on

Kamo usa ka pinili nga kaliwatan—gitagana alang
niining talagsaon nga panahon sa kasaysayan sa
mga katawhan. Kamo adunay daghan kaayo nga ika-
hatag aron pagdugang sa pagtubo ug pagpalambo sa
mga banay diin kamo nahisakop. Ako mohagit
kaninyo sa pagpadayon sa unahan diha sa inyong
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mga yunit sa banay uban niana nga linain,
madasigon nga espiritu sa inyong kabatan-on aron
paghimo sa ebanghelyo nga tinuod nga buhi diha sa
inyong mga panimalay. Hinumdumi ang tambag ni
Presidente Joseph F. Smith sa diha nga siya miingon:

“Ako buot nga ang akong mga anak, ug tanang
mga anak sa Zion, masayud nga walay bisan unsa
niining kalibutan nga bililhon kaayo alang kanila
ingon sa kahibalo sa Ebanghelyo ingon nga kini
gipahiuli sa kalibutan niining ulahing mga adlaw
pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Walay bisan unsa
nga makailis sa pagkawala niini. Walay bisan unsa sa
yuta nga makatandi sa kahalangdon sa kahibalo kang
Jesukristo. Busa, himoa nga ang tanan nga ginikanan
sa Zion mag-atiman sa ilang mga anak, ug magtudlo
kanila sa mga baruganan sa Ebanghelyo, ug
maninguha ingon ka layo sa mahimo sa pagpahimo
kanila sa pagbuhat sa ilang katungdanan—dili sama
sa makina, tungod kay sila giaghat sa pagbuhat niini,
apan paningkamot sa pagsilsil sulod sa mga kasing-
kasing sa mga bata ang espiritu sa kamatuoran ug
mapadayunon nga gugma alang sa Ebanghelyo, nga
sila dili lamang mobuhat sa ilang katungdanan tun-
god kay kini makahimuot sa ilang mga ginikanan,
apan tungod kay kini usab makapahimuot sa ilang
mga kaugalingon” (sa Brian H. Stuy, comp., Collected
Discourses Delivered by President Wilford Woodruff,
His Two Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 bol. [1987–92], 5:436).

Dasiga Pag usab ang Gabii sa Banay

Ang mga gabii sa banay alang sa matag-usa, bisan
kon kini anaa sa duha ka mga ginikanan nga pani-
malay, nag-inusara nga ginikanan nga panimalay, o
dili minyo nga sakop nga yunit sa banay. Mga mag-
tutudlo sa banay, kami nagtawag kaninyo diha sa
inyong naandan nga mga pagduaw sa pag-awhag ug
pagpadasig pag-usab sa paghimo og mga gabii sa
banay.

Ang atong propeta karon, si Presidente Ezra Taft
Benson, mipahinumdom kanato pag-usab sa
kamahinungdanon sa paghimo sa mga gabii sa
banay ug sa mga sagol nga naglangkob sa usa ka
malampuson nga gabii sa banay. Siya miingon:

“Gimugna sa paglig-on ug pagbantay sa banay,
ang programa sa gabii [sa banay] sa Simbahan nga
gitukod usa ka gabii matag semana nga kana

gigahin alang sa mga amahan ug mga inahan aron
pagpundok sa ilang anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye libut kanila diha sa panimalay. Ang
pag-ampo gihalad, mga himno ug uban nga mga
awit kantahon, mga kasulatan basahon, mga hilisg-
utan sa banay hisgutan, mga abilidad ipakita, mga
baruganan sa ebanghelyo itudlo, ug kasagaran mga
dula dulaon ug hinimo sa balay nga mga pabugnaw
idalit” (sa Conference Report, Philippine Islands
Area Conference 1975, 10).

Kini mao ang among paglaum nga matag usa
kaninyo unta mosulat sa matag usa niadtong mga
sugyot nga gihimo pinaagi sa propeta kon unsa ang
kinahanglan nga ilangkob sa gabii sa banay.

Unya siya mipadayon: “Karon, ania ang mga
panalangin nga gisaad pinaagi sa propeta sa Dios
alang niadtong kinsa mohimo og sinemana nga
mga gabii sa [banay]: `Kon ang mga Santos mosun-
od niining tambag, kami mosaad nga mahinung-
danon nga mga panalangin ang mosangput. Gugma
sa panimalay ug pagtahud sa mga ginikanan
magkadugang. Hugot nga pagtuo mapalambo diha
sa mga kasingkasing sa mga batan-on sa Israel, ug
sila makaangkon og gahum sa pagpakigbatok sa
dautan nga mga impluwensya ug mga pagtintal nga
nagsamok kanila’ “ (sa Conference Report,
Philippine Islands Area Conference 1975, 10; tan-
awa usab sa Improvement Era, Hunyo 1915, 734).

Kami moawhag sa matag usa kaninyo sa pagsun-
od sa tambag sa atong propeta. Sa tanang mga
yunit sabanay sa tibuok kalibutan sa Simbahan,
timbang-timbanga pag-usab ang kauswagan nga
inyong nahimo sa paghimo sa naandan nga mga
gabii sa banay. Ang paggamit niini nga programa
mahimong taming ug usa ka panalipod nganha
kaninyo batok sa mga kadautan sa atong panahon
ug magdala kaninyo, sa tinagsa ug tiningub, labaw
pa ka mahinungdanon ug buhong nga hingpit nga
kalipay karon ug sa kahangturan nga moabut.

Unta ang Dios manalangin kanato nga kita unta
mohatag og kadasig pag-usab ug molig-on niining
mahinungdanon kaayo nga programa samtang kita
maghiusa nga magtinambaganay isip mga sakop sa
banay.

Gikan sa pakigpulong ni Elder L. Tom Perry sa April 1994 general
conference of the Church (tan-awa sa Conference Report, Abr.,
1994, 47–51; o Ensign, Mayo 1994, 326–38).
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