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Matutom nga 
mga Abyan

Isa sang halangdon nga mga pagdayaw nga mahimo 
ihatag sang Manluluwas amo ang tawgon kita bilang 
“mga abyan.” Nakahibalo kita nga ginapalangga Niya 

sing isa ka perpekto nga paghigugma ang tanan nga mga 
anak sang Iya Amay nga Langitnon. Pero para sadtong 
mga nangin matutom sa ila pag-alagad upod sa Iya, gi-
natigana Niya ining espesyal nga ngalan. Madumduman 
ninyo ang mga pulong gikan sa ika-84 nga seksyon sang 
Doctrine and Covenants kon sa diin ang Ginuo nagasiling 
sa mga santos, nga iya mga abyan—kay sugod karon 
pagatawgon Niya sila nga mga abyan—nga nagakada-
pat nga ihatag Niya sa ila ining kasuguan, nga mangin 
kasubong sila sang Iya mga abyan sang mga tinion nga 
Sia kaupod nila, nga nagapanglakaton sa pagwali sang 
ebanghelyo sa Iya gahum (tan-awa sa (D&C 84:77).

Kita mangin Iya mga abyan sa aton pag-alagad sa 
iban para sa Iya. Sia ang perpekto nga ehemplo sang 
sahi sang abyan nga dapat kita mangin. Luyag lamang 
Niya ang kon ano ang pinakamaayo para sa mga anak 
sang Iya Amay nga Langitnon. Ang ila kalipayan amo 
ang Iya kalipayan. Ginabatyag Niya ang ila mga kalisud 
kasubong nga Iya bangud ginbayaran Niya ang bili sang 
tanan nila nga mga kasal-anan, ginpas-an sa Iya kau-
galingon ang tanan nila nga mga kahuyang, ginbatas 
ang tanan nila nga mga kabudlayan, kag nahangpan 

ang tanan nila nga mga handum. Ang Iya mga motibo 
putli. Wala sia nagapangita sang pagkilala para sa Iya 
kaugalingon kundi agud ihatag ang tanan nga himaya 
sa Iya Amay nga Langitnon. Ang perpekto nga abyan, si 
Jesucristo, bug-os nga di-makinaugalingon sa pagtanyag 
sang kalipay sa iban.

Ang tagsa sa aton nga naghimo sang kasugtanan sa 
pagbunyag nagpromisa nga sundon ang Iya ehemplo sa 
pagpas-an sang palas-anon sang isa kag isa kasubong 
sang ginhimo Niya (tan-awa sa Mosias 18:8).

Sa madason nga pila ka adlaw makaangkon kamo 
sang madamo nga mga kahigayunan nga mangin isa ka 
abyan para sa Iya. Ayhan ini samtang nagalakat kamo sa 
isa ka yab-ukon nga dalan. Ayhan ini samtang nagapung-
ko kamo sa isa ka pang-publiko nga salakyan. Ayhan ini 
samtang nagapangita kamo sang pulungkuan sa isa ka 
miting sa Simbahan. Kon nagabantay kamo, makakita 
kamo sang isa ka tawo nga nagadala sang isa ka mabug-
at nga palas-anon. Ayhan ini isa ka palas-anon sang ka-
lisud ukon pag-isahanon ukon kalain sang buot. Mangin 
athagon lamang ini sa imo kon nagpangamuyo ka para sa 
Espiritu nga maghatag sa imo sang mga mata nga maka-
kita sa sulod sang mga tagipusuon kag nagpromisa nga 
ibayaw ang mga kamot nga nagapalamuypuy.

Ang sabat sa inyo pangamuyo ayhan amo ang 
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nawong sang isa ka madugay na nga abyan, isa nga wala 
ninyo makita sa madamo nga tinuig pero ang mga pangi-
nahanglan gulpi lang nagsulod sa inyo panghunahuna 
kag tagipusuon kag nabatyagan kasubong nga ang mga 
ini inyo kaugalingon. Natabo ina sa akon. Ang madugay 
na nga mga abyan nagdab-ot sa akon gikan sa malayo 
nga mga lugar kag madamo nga mga tinuig agud mag-
hatag sang pagpaisog sa tion nga ang Dios gid lang ang 
sarang makasugid sa ila sang akon palas-anon. 

Ang buhi nga mga propeta sang Dios nagpangabay sa 
aton nga mangin matutom nga mga abyan sa mga naga-
kadto sa Simbahan bilang mga hinaylo kag magsagop sa 
mga nagpalayo. Sarang naton mahimo ini, kag himuon 
naton ini kon pirme naton ginadumdom ang Manluluwas. 
Kon magdab-ot kita sa paghatag sang bulig kag sa pag-
pamag-an sang isa ka palas-anon, nagadab-ot Sia upod sa 
aton. Tuytuyan Niya kita sa ila nga mga nagakinahanglan. 
Bendisyunan Niya kita nga mabatyagan ang ila ginabat-
yag. Sa pagpadayon naton sang aton paghimakas nga 
mag-alagad sa ila, dugang pa gid nga hatagan kita sang 
dulot nga mabatyagan ang Iya pagpalangga para sa ila. 
Magahatag ina sa aton sang kaisog kag kusog sa padayon 
nga pagdab-ot nga may katutom.

Kag, sa panahon kag sa katubtuban, mabatyagan naton 
ang kalipay nga maabi-abi sa pagpakig-upod sa Iya matu-
tom nga mga abyan. Nagapangamuyo ako sinang bugay 
para sa aton tanan kag para sa ila nga aton pagaalagaran.

Pagtudlo gikaN sa siNiNg MENsaHE

ang mga miyembro sang pamilya mas may huyog 
nga magpasakop sing mas makahuluganon kon gi-

napangabay sila sa pagpangita sang pila ka butang sam-
tang nagasiyasat sila sang balaan nga mga kasulatan kag 
mga pulong sang mga propeta (tan-awa sa Teaching, No 
Greater Call [1999], 55). samtang ginabasa ninyo ining 
artikulo, pangabaya ang mga miyembro sang pamilya 
nga tandaan ang mga prinsipyo nga makabulig sa ila 
nga mangin takos agud tawgon nga abyan sang ginuo. 

ang Teaching, No Greater Call nagasiling: “Kon may 
Cristohanon ka nga gugma, mas mangin handa ka sa 
pagtudlo sang ebanghelyo. Mangin inspirado ka sa pag-
bulig sa iban nga kilalahon ang Manluluwas kag sundon 
sia” (12). Pangitaa gikan sa artikulo ang mga prinsip-
yo nga makabulig sa imo nga mangin mas maayo nga 

home teacher. hambali ang mga ini upod sa imo kaupod 
[companion], kag binagbinaga sing mainampuon kon 
paano mangin “matutom nga mga abyan” sa inyo mga 
ginaalagaran. 

laMHaroN
Bag-ohanon
Ni Matthew okabe

nabudlayan ako nga mabatyagan sadto nga nala-
kip ako (sa grupo). ang akon pamilya bag-o lang 

nagsaylo gikan sa tabok sang pungsod. ang ward nga 
amon ginsaylohan may isa ka daku nga grupo sang mga 
lamharon, pero ini ang una nga tion nga ako ang mangin 
“bag-ohanon.” ang pinakalain gid nga bahin amo nga 
kinahanglan ko mag-eskwela sa isa ka bag-o nga eskwela-
han, kag ang panumduman gulpi lang nagsulod sa akon 
hunahuna, “sin-o ang upod ko magpanyaga?” siguro ma-
kakita man ako sang isa nga taga-simbahan, pero indi ko 
gusto nga basta lang nga magsal-ot sa lamisa sang iban, 
labi na gid kay wala ako nakahibalo kon luyag ayhan nila 
nga makaupod ako!

ang una nga adlaw sang klase daw wala katapu-
san. sang ulihi ang lingganay nagbagting na para sa 
panyaga. samtang hinay-hinay ako nga nagsulod sa 
hulot-panyagahan, nagpangamuyo ako sa amay nga 
langitnon nga buligan ako nga makakita sang isa nga 
kilala ko. naglingas-lingas ako sa palibot agud tan-awon 
kon may nakilal-an ako. Wala gid. gani nagkadto ako sa 
isa ka lamisa sa punta gid sang hulot-panyagahan kag 
ginkaon ang akon panyaga.

sang ulihi sina nga adlaw sa klase sa math, may naki-
lal-an ako. nakita ko si David sa seminary sina nga aga. 
nag-ayo sia nga tan-awon ang akon skedyul kag nakit-
an nga ang tion sang amon panyaga nga duha parehas. 
“hoy, diin ka kagina sang tigpalanyaga?” siling niya.

“nagkaon ako sa punta gid sang kuwarto,” sabat ko.
“Te,buas upod ‘ta panyaga,” siling niya.
Mapinasalamaton ako sa isa ka mapinalanggaon nga 

amay nga langitnon, nga nakahibalo sang tagsa naton 
ka mga panginahanglan kag nagasabat sang tagsa naton 
ka mga pangamuyo. Mapinasalamaton man ako para sa 
isa nga handa magtanyag sang kamot sang pagpakig-ab-
yan. ang isa ka butang nga subong kasimple sang isa ka 
pagpangagda makahimo sang daku nga kinalain.
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Mga kaBataaN
si Jesucristo, ang aton Perpekto nga 
abyan

si Pangulong eyring nagsiling nga si Jesus amo  
ang aton perpekto nga abyan. ari ang pila ka  

mga pamaagi nga si Jesus nagapakita sang Iya  
perpekto nga pagpakig-abyan para sa aton.

luyag niya kon ano ang pinakamaayo para sa  
aton.

Malipayon sia kon malipayon kita.
nagakalisud sia kon nasubuan ukon nasakitan kita. 
nag-antos sia para sa aton mga sala agud makabalik 

kita sa amay nga langitnon.

Pagpakig-abyan para kay Jesus
si Pangulong eyring nagsiling nga sarang kita ma-

ngin abyan ni Jesus paagi sa pagpakig-abyan sa iban 
para sa Iya. Magdrowing sang mga larawan sining 
apat ka mga pamaagi nga sarang kamo mangin isa  
ka abyan.

Mahimo ninyo buligan ang isa nga masinulub-on.
Mahimo kamo mangin abyan sa isa nga 

nagaisahanon.
Mahimo ninyo agdahon ang isa ka tawo nga 

magsimba.
Mahimo ninyo dumdumon pirme si Jesus. 
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Pagpabakod sang mga Pamilya  
kag mga Puluy-an 
Tun-i ining balasahon, kag sa nagakaigo, hambali ini upod sa mga sister nga inyo ginabisita. Gamita  
ang mga pamangkutanon agud buligan kamo nga mapabakod ang inyo mga sister kag agud himuon  
ang Relief Society nga isa ka aktibo nga bahin sang inyo kaugalingon nga kabuhi.

Gikan sa Balaan nga mga 
Kasulatan: Genesis 18:19; Mosias 
4:15; D&C 93:40; Moses 6:55–58

Pagpabakod sa Tagsa ka 
Kahigayunan

“Ang tagsa sa aton yara sa 
magkatuhay nga sitwasyon-pang-
pamilya. Ang pila ka mga pamilya 
may iloy kag amay nga may kabat-
aan sa puluy-an. Ang pila ka mga 
mag-asawa wala na sang kabataan 
sa puluy-an. Madamo nga mga 
miyembro sang Simbahan wala  
sang bana ukon asawa, kag ang  
pila solo lang nga mga ginikanan. 
Ang iban mga balo nga nagapang-
abuhi sing isahanon.

“Wala sapayan kon ano man  
ang aton pamilya, ang tagsa sa aton 
sarang magtinguha agud mapabakod 
ang aton kaugalingon nga mga pam-
ilya ukon magbulig sa pagpabakod 
sang iban. 

“[Kaisa], nagtulog ako sa balay 
sang akon hinablos nga babayi  
kag sang iya pamilya. Sina nga  
gab-i antes ang kabataan magtu-
log, naghiwat kami sang isa ka  
malip-ot nga family home evening 
kag nagbasa sang isa ka sugilanon 

M e n s a h e  s a  V I s I T I n g  T e a C h I n g ,  h U ly o  2 0 1 0

gikan sa balaan nga mga kasulatan. 
Ang ila amay nagsaysay parte sa 
pamilya ni Lehi kag kon paano  
niya gintudloan ang iya kabataan 
nga kinahanglan sila magkapyot 
sing hugot sa barandilya nga 
salsalon [iron rod], nga amo ang 
pulong sang Dios. Ang pagkapyot 
sing hugot sa barandilya nga salsa-
lon magatipig sa ila nga luwas kag 
magatuytoy sa ila sa kalipay. Kon 
magbuya sila sa barandilya nga  
salsalon, may peligro nga malu-
mos sila sa suba sang mahigko  
nga tubig.

“Agud ipakita ini sa kabat-
aan, ang ila iloy amo ang nangin 
‘barandilya nga salsalon’ nga  
kinahanglan nila kapyutan, kag  
ang ila amay amo ang nagpaku-
nokuno nga yawa nga nagatin-
guha sa pagbutong sang kabataan  
palayo sa kaluwasan kag kalipay. 
Ang kabataan nanamian sang  
istorya kag nakatuon kon ano  
ka importante ang magkapyut  
sing hugot sa barandilya nga sal-
salon. Pagkatapos sang sugilanon 
gikan sa balaan nga mga kasulatan 
tion na para sa pangpamilya nga 
pangamuyo. . . .

“Ang balaan nga mga kasula-
tan, family home evening, kag 
pangpamilya nga pangamuyo 
magapabakod sang mga pamilya. 
Kinahanglan naton nga gamiton 
ang tagsa ka kahigayunan sa  
pagpabakod sang mga pamilya  
kag pagsakdag sang isa kag isa  
nga magpabilin sa husto nga 
dalan.” 1

Barbara Thompson, ikaduhang 
manuglaygay sa pangkabilugan nga 
panguluhan sang Relief Society.

Gikan sa Aton Kasaysayan
Halin sa ginsuguran ang  

Relief Society gintulinan sa  
pagpabakod sang mga pamilya 
kag mga puluy-an. Ang Propetang 
si Joseph nagtudlo sa mga sister 
sang una nga miting sang Relief 
Society, “Sa inyo pagpauli, indi  
gid magbuya sang akig ukon 
masakit nga tinaga sa inyo mga 
bana, kundi, nga tugotan ang 
kaayo, kaluoy kag pagpalangga 
nga magpangibabaw sa inyo  
mga buluhaton sumugod  
karon.” 2

Sang 1914 si Pangulong Joseph F.  
Smith naghambal sa mga sister sa 
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Relief Society, “Kon sa bisan diin 
nga may kakulang sang kaalam 
ukon bisan kakulang sang paghan-
gop nahanungod sa pamilya, . . . 
dira ini nga katilingban naga-
luntad ukon mahapos malab-ot, 

kag paagi sa natural nga mga 
dulot kag inspirasyon nga yara 
sa katilingban ang mga ini handa 
sa pagpaambit sang mga panulin 
parte sining importante nga mga 
obligasyon.” 3

Mga Tanda
 1. Barbara Thompson, “His Arm Is Sufficient,” 

 Liahona, Mayo 2009, 84.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph 

Smith [Mga Panudlo sang mga Pangulo sang 
Simbahan: Joseph Smith] (2007), 369 482.

 3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph F. Smith [Mga Panudlo sang mga 
Pangulo sang Simbahan: Joseph F. Smith] 
(1998), xiv, 21–22.

Ano ang Sarang Naton 
Mahimo?
1. ano nga mga ideya sa 
pagpabakod sang mga pamilya 
kag mga puluy-an ang inyo 
mapaambit sa inyo mga sister? 
samtang ginabinagbinag ninyo 
ang ila indibidwal nga mga sir-
kumstansya, ang espiritu sarang 
magdala sang mga ideya sa inyo 
panghunahuna.  

2. ano nga mga prayoridad ang 
sarang ninyo mailisan sini nga 
bulan agud mas mapabakod 
ang inyo kaugalingon nga pam-
ilya kag puluy-an?

Para sa dugang nga mga ihibalo, 
mag log-on sa www.reliefsociety 
.lds.org.


