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Mga Bugay  
sang Templo

Madumduman ko pa sang gindala sang akon 
mga ginikanan ang amon pamilya sa bag-o 
lang gid matukod nga Swiss Temple, ang pina-

kauna sa Europa, agud mangin wala’y katapusan nga 
pamilya. Disesais anyos ako sadto kag kamanghuran sa 
apat ka kabataan. Ulolupod kami nga nagluhod sa altar 
agud mahugpong sa duta paagi sa gahum sang priest-
hood, upod ang isa ka matahum nga saad nga sarang 
kami mahugpong sa wala’y katapusan. Indi ko gid 
malimtan ining halandumon nga tion.

Sang bata pa dawsa nahalawhaw ako nga naggwa pa 
kami sa pungsod agud mahugpong bilang isa ka pamil ya. 
Para sa akon simbolo ini sang paagi nga nagatabok ang 
buluhaton sang templo sa mga pungsod agud magdala 
sang wala’y katapusan nga mga bugay sa tanan nga 
nagapuyo sa duta. Ang mga templo sang Ang Simbahan 
ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw 
matuod nga ginpasad para sa benepisyo sang bilog nga 
kalibutan, wala’y sapayan sang nasyonalidad, kultura, 
ukon politikal nga huyog.

Ang mga templo isa ka di-mapukan nga saksi nga 
ang kaayo magapangibabaw. Si Pangulong George Q. 
Cannon (1827–1901), Unang Manuglaygay sa Unang 
Panguluhan, sadto nagsiling, “Ang tagsa ka pundasyon 
nga bato nga ginpahamtang para sa isa ka Templo, kag 

ang tagsa ka Templo nga nahuman . . . nagabuhin sang 
gahum ni Satanas sa duta, kag nagadugang sang gahum 
sang Dios kag sang Pagkadiosnon.” 1

Samtang ang tagsa ka templo nagadugang sang 
impluwensya sang pagkamatarong sa duta, ang pinaka-
dalagko nga mga bugay, siyempre, nagaabot sa ila nga 
nagatambong mismo sa templo. Didto nagabaton kita 
sang dugang nga kasanag kag ihibalo kag nagahimo 
sang sagrado nga mga kasugtanan nga, kon sundon, 
magabulig sa aton sa paglakat sa banas sang pagkadi-
sipulo. Sa malip-ot, ang templo nagatudlo sa aton parte 
sa sagrado nga katuyuan sang kabuhi kag nagabulig sa 
aton nga maangkon ang aton matuod nga pisikal kag 
espirituhanon nga direksyon.

Apang, wala kita nagatambong sa templo nga para 
lamang sa aton mga kaugalingon. Sa tagsa ka tion nga 
nagasulod kita sa sining sagrado nga mga edipisyo, 
ginatungdan naton ang isa ka papel sa balaan, nagatu-
bos nga buluhaton sang kaluwasan nga sarang mabaton 
sang tanan nga kabataan sang Dios bilang resulta sang 
Pagpasag-uli [Atonement] sang Bugtong nga Inanak sang 
Amay. Isa ini ka di-maiyaiyahon kag balaan nga pag-
alagad kag isa nga nagatugot sa aton bilang mga mortal 
nga magpasakop sa mahimayaon nga buluhaton sang 
pagka-manluluwas sa Bukid sang Sion.
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Sa mga nga indi makatambong sa templo sa karon sa 
ano man nga rason, ginapadasig ko kamo sa paghimo 
sang tanan sa inyo gahum agud makaangkon sang bag-o 
nga temple recommend. Ang temple recommend isa ka 
simbolo sang aton pagkamatinuohon kag determinasyon 
sa pag-alagad sa Ginuo. Isa ini ka simbolo sang aton 
pagpalangga sa Ginuo, tungod pareho sang gintudlo ni 
Jesus, “Ang nagahupot sang akon mga sugo kag nagatu-
man sa ila, sia amo ang nagahigugma sa akon; kag ang 
nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay, kag 
ako magahigugma sa iya kag magapahayag sang akon 
kaugalingon sa iya” ( Juan 14:21).

Samtang ang talan-awon sa kalibutan padayon nga 
nagatahum upod sining sagrado nga mga bilding nga 
ginkonsagrar sa Ginuo, akon pangamuyo nga himuon 
naton ang aton bahin sa pagdala sang langit nga mas 
malapit sa duta paagi sa pagkatakos sa pagkapot sang 
temple recommend kag sa paggamit sini. Sa paghimo 
naton sini, ang pagkamatarong matuod gid nga mag-
dugang indi lamang sa aton mga kabuhi kag mga 
puluy-an kundi sa aton mga komunidad kag sa bug-os 
nga kalibutan.
Tanda
 1. George Q. Cannon, sa “The Logan Temple,” Millennial Star,  

Nob. 12, 1877, 743.

PagtUDlo gikaN sa siNiNg MeNsahe

Kalabanan sa mga tawo makatuon sing mas maayo 
kag makadumdom sing mas malawig kon ipresen-

tar ninyo ang mga ideya nga nagagamit sang biswal 
nga mga bulig sangsa maghambal lang (tan-awa sa 
Teaching, No Greater Call [1999], 182). sa tion sang  
leksyon, handai ang pagpakita sang litrato sang isa ka 
templo. Pagkatapos nga mabasa ang artikulo, ham-
bali kon ngaa importante ang templo kay Pangulong 
Uchtdorf. agdaha ang magagmay nga kabataan nga 
magdrowing sang isa ka larawan sang ila pamilya nga 
yara sa templo.

ang Teaching, No Greater Call nagapahayag, 
“Paisoga yadtong inyo mga ginatudloan nga mag-
pahamtang sang isa ukon mas madamo pa nga mga 
lalab-uton nga sarang magbulig sa ila nga ipangabuhi 
ang prinsipyo nga inyo gintudlo” (159). Maghanda sa 
pagbasa sang mensahe ni Pangulong Uchtdorf upod sa 
pamilya kag pag-agda sa mga miyembro sang pamilya 

nga magsulat sang isa ka personal nga lalab-uton nga 
magabulig sa ila nga magpadayon nga takos sa pagka-
pot kag paggamit sang isa ka temple recommend.

laMharoN
isa ka lalantawon gikan  
sa Mas Mataas nga lugar
Ni Mindy raye holmes

Bilang isa ka lamharon may madamo ako nga mga 
oportunidad sa paghikot sang mga pagbunyag para 

sa minatay sa templo sang san Diego California. Bisan 
pa nga pirme ako may maayo nga eksperiyensya, isa ka 
pagbiyahe ang nagapangibabaw sa akon kaisipan.

Disesais anyos ako sadto, kag ang akon manghod 
nga babayi bag-o lang mag-12 kag magabiyahe sa una 
nga kahigayunan sa paghikot sang mga pagbunyag 
para sa minatay. tungod iya ini una nga kahigayunan, 
nagpamat-od kami nga maglibot sa gwa sang templo 
pagkatapos namon.

ang palibot sang templo may duha ka lalantawan 
sa isa ka lugar gani nagkadto kami didto. tungod ang 
templo sang san Diego nahamtang sa tupad sang isa 
ka masako nga dalan, kon magtindog ka sa isa ka lalan-
tawan, nagatamwa ka gid sa dalan.

ang pagtindog sa mataas nga lugar sang templo sina 
nga adlaw naghatag sa akon sang bag-o nga panglan-
taw sa kabuhi. nagatamwa ako sa kalibutan upod sang 
iya sini nagasinibad nga mga salakyan, nagaginutok 
nga mga balaklan, kag napuno sang kuris-kuris nga 
mga tanda sa dalan.

sa amo sadto nga tion nga ang isa ka panghunahuna 
nagsulod sa akon kaisipan: “Indi mo luyag nga ma-
ngin kabahin sini; indi ini ang kahulugan sang kabuhi.” 
natudloan gid ako nga ang katuyuan sang kabuhi amo 
ang magbalik agud magpuyo upod sang aton amay nga 
langitnon kag mangin kasubong sa Iya. nahibaloan ko 
nga indi ko kinahanglan ang mga butang sang kalibutan 
agud matuman inang katuyuan.

nagliso ako kag nagtulok sa matahum nga templo, kag 
nagapasalamat ako sa ihibalo parte sa ebanghelyo kag 
ang panglantaw nga ginhatag sini sa akon. nahibaloan 
ko nga sa tunga sang magamo kag makatalagam nga 
kalibutan, nakakita ako sang mas mataas nga lugar nga 
matindugan.
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sang sina nga adlaw sa templo nagsaad ako sa akon 
amay nga langitnon nga pirme ako magatindog sa 
Iya tupad kag indi sa tupad sang kalibutan. Bisan ano 
pa ang ihaboy sang kalibutan sa aton, malampuwasan 
naton ini paagi sa pagtipig sang mga kasugtanan nga 
aton ginhimo kag sa pagtindog sa balaan nga mga 
duog (tan-awa sa D&C 87:8).

Mga kabataaN
Paghimo sang kalibutan nga  
Mas Matahum

si Pangulong Uchtdorf nagsiling nga kon mapa-
tindog ang isa ka templo, ginadugangan sini 

ang gahum sang Dios sa duta kag ginahimo sini ang 

kalibutan nga isa ka mas matahum nga lugar. ang 
masunod amo ang pila sa matahum nga mga bugay 
nga ginahatag sang templo sa mga tawo. sa inyo 
pagpangabuhi sing takos sa pagkadto sa templo sa 
pila ka adlaw, ang tagsa sining mga bugay sarang 
mangin inyo!

Isa ka duog sang gugma kag katahum
Bunyag para sa mga tawo nga wala mabunyagi sang 

buhi pa sila
Isa ka kasal nga sarang maglawig sa katubtuban
Kabataan nga ginahugpong sa mga ginikanan sa 

katubtuban
Isa ka lugar sa pagtuon parte sa amay nga 

langitnon kag kay Jesucristo
Isa ka takos, masinulundon nga kabuhi
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Pagpatubo sang Pagtuo kag  
Personal nga Pagkamatarong
Tun-i ining materyales, kag kon nagakabagay hambali ini upod sang kauturan nga babayi nga 
inyo ginabisita. Gamita ang mga pamangkot agud mabuligan kamo sa pagpabakod sang inyo 
kauturan nga babayi kag agud himuon ang Relief Society nga isa ka aktibo nga bahin sang inyo 
mismo kabuhi.

Gikan sa Balaan nga mga 
Kasulatan: Isaias 2:2–3; D&C 109:22–
23; 110:8–10

Ang Aton Responsibilidad nga 
Mangin Takos sa Pagsimba sa 
Templo

 “ang mga kasugtanan nga 
aton ginahimo kaupod sang 

naangot nga mga ordinansa nga 
aton ginabaton sa templo mangin 
aton mga pasaporte agud makasu-
lod sa presensya sang Dios. Ining 
mga kasugtanan nagapataas sa 
aton labaw pa sa masarangan sang 
aton kaugalingon nga gahum kag 
panglantaw. Nagahimo kita sang 
mga kasugtanan agud ipakita ang 
aton debosyon sa pagpasad sang 
ginharian. Kita mangin katawhan 
sang kasugtanan samtang naga-
paidalom kita sa isa ka kasugtanan 
sa Dios. Ang tanan nga ginsaad nga 
mga bugay mangin aton paagi sa 
aton pagkatampad sa sining mga 
kasugtanan. . . .

“Ano ang sarang himuon sang 
kababayin-an sang Simbahan agud 
mabaton ang mga bugay sang 
templo?

“Paagi sa Iya mga propeta,  
ang Ginuo nagaagda sadtong  
mga wala pa makabaton sang  

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 ,  a g o s t o  2 0 1 0

mga bugay sang templo nga 
himuon ang kon ano nga kina-
hanglanon agud mangin takos sa 
pagbaton sang mga ini. Ginaagda 
Niya yadtong mga nakabaton na 
sining mga bugay nga magbalik 
sing masunson agud maangkon 
liwat ang eksperiyensya, sa pag-
patubo sang ila panan-awon kag 
paghangop sang Iya wala’y kata-
pusan nga plano.

“Magmangin takos kita sa 
pag-angkon sang isa ka temple 
recommend. Magkadto kita sa 
templo agud mahugpong ang 
aton mga pamilya sa wala’y kata-
pusan. Magbalik kita sa templo 
sing masunson tubtob sa mahimo. 
Hatagan naton ang aton minatay 
nga mga himata sang oportunidad 
nga mabaton ang mga ordinansa 
sang pangkahitaasan. Magkalipay 
kita sa espirituhanon nga kusog  
kag sa bugna nga aton ginaba-
ton samtang nagatambong kita sa 
templo sing masunson. Magmangin 
matutom kita kag maghimo kag 
magtipig sang mga kasugtanan sa 
templo agud mabaton ang bug-os 
nga mga bugay sang Pagpasag-uli.” 1

Silvia H. Allred, unang manuglaygay sa 
pangkabilugan nga panguluhan sang 
Relief Society. 

Gikan sa Aton Kasaysayan
Si Pangulong Gordon B. Hinckley 

(1910–2008) nagtudlo nga ang Relief 
Society nagtubo tungod sang kaluyag 
sang kauturan nga babayi nga mag-
simba sa mga templo:

“Sa tion sang pagpatindog sang 
templo sa Kirtland ang kababayin-an 
gintawag agud pangpudpuron ang 
ila porselana nga mga pinggan 
agud isimpon sa dingding sang 
templo, nga masilakan sang adlaw 
kag sang bulan kag magaidlak 
agud patahumon ang hitsura sang 
bilding.

“Sadto nga panahon, sang may 
diutay kaayo nga kuwarta apang 
bugana nga pagtuo, ang mga  
trabahador naghatag sang ila kusog 
kag mga pagkabutang para sa  
pagpatindog sang balay sang Ginuo. 
Ang kababayin-an naghatag sa ila 
sang pagkaon, ang pinakamanami 
nga ila mahanda. Si Edward W. 
Tullidge nagreport nga samtang ang  
kababayin-an nagapanahi sang mga 
telon sang templo, si Joseph Smith, 
nga nagatan-aw sa ila, nagsiling, 
‘Sisters, pirme gid kamo ‘ya handa. 
Ang kauturan nga babayi pirme 
gid una kag nagapanguna sa tanan 
nga maayong buhat. Si Maria una 
sa pagkabanhaw; kag ang kauturan 

Pagtuo • Pamilya • Pag-alagad
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nga babayi sa karon amo ang 
una sa pagtrabaho sa sulod sang 
templo.’ . . .

“Sa liwat sa Nauvoo, sang 
ginapasad ang templo, pila ka 
mga babayi ang nagtilingob agud 

Ano ang Akon Mahimo?
1. ano nga suporta ang sarang 
ko matanyag agud buligan ang 
akon mga kauturan nga babayi 
nga maghanda kag magtam-
bong sa templo?

2. Paano ko mapakita ang 
palanublion sang una nga  
kauturan nga babayi nga 
nagsakripisyo agud makabaton 
sang mga bugay sang templo?

3. Paano ko mabaton ang mga 
bugay sang templo?

Para sa dugang nga impormasyon, 
mag-log on sa www.reliefsociety 
.lds.org.
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maghimo sang biste para sa mga 
trabahador. Sa amo sini nga mga 
sirkumstansya nga ang baynte sa  
ila nagtipon sang Huwebes, 17 sang 
Marso 1842, sa ibabaw nga kuwarto 
sang tindahan sang Propeta.” 2 

Sa amo sini nagsugod ang Relief 
Society.

Mga Tanda
 1. Silvia H. Allred, “Holy Temples, Sacred 

Covenants,”  Liahona, Nob. 2008, 113, 114.
 2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do 

Good,”  Ensign, Mar. 1992, 2.


