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Ang Diosnon 
nga Dulot sang 
Kapasalamatan
Ang isa ka mapinasalamaton nga tagipusuon . . . 
maangkon paagi sa pagpahayag sang kapasalamatan sa 
aton Amay nga Langitnon para sa Iya mga bugay kag sa 
sadtong mga yara sa palibot naton para sa tanan nga ila 
ginadala sa aton mga kabuhi.

Nangin isa ini ka manami nga 
sesyon. Sang gintangdo ako 
nga Pangulo sang Simbahan, 

nagsiling ako, “Mabaton ako sang isa 
ka takay. Ako ang mangin manuglay-
gay sang Tabernacle Choir.” Ginapa-
bugal ko gid ang akon choir!

Ang akon iloy naghambal sa akon 
sang una, “Tommy, ginapabugal ko 
gid ang tanan nga imo nahimo. Pero 
may yara lang ako sang gusto iko-
mentar sa imo. Tani nagpadayon ka 
na lang sa pagtukar sang piano.”

Gani nagpungko ako sa piano kag 
nagtukar sang isa ka piyesa para sa 
iya: “Makadto kita, [makadto kita] 
sa isa ka pagtipon-tipon.” 1 Dayon 
ginhalokan ko sia sa agtang, kag 
ginhakos niya ako.

Ginapamensar ko sia. Gina-
pamensar ko ang akon amay. 

Ginapamensar ko yadtong tanan  
nga mga General Authority nga  
nag-impluwensya sa akon, kag sang  
iban, lakip na ang mga balo nga akon 
ginbisita—85 sa ila—nga may dala 
nga manok para lutuon, kon kaisa 
diutay nga kuwarta para sa ila bulsa.

Nagbisita ako isa ka gab-i.  
Tungang-gab-i sadto, kag nagkadto 
ako sa balay-dalangpan, kag ang 
receptionist nagsiling, “Sigurado gid 
ako nga nagakatulog na sia pero 
ginhambalan niya ako nga pukawon 
gid sia, kay nagsiling sia, ‘Kahibalo 
ako nga maabot sia.’”

Gin-uyatan ko ang iya kamot; 
gintawag niya ang akon ngalan. Na-
gabugtaw sia. Ginhalokan niya ang 
akon kamot kag nagsiling, “Siling ko 
gid nga maabot ka.” Paano nga indi 
ako mag-abot?
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Ni Pangulong Thomas S. Monson Ang matahum nga musika naga-
tandog sa akon sa sina nga paagi.

Pinalangga ko nga mga kauturan, 
nakabati kita sang inspirado nga mga 
mensahe sang kamatuoran, sang 
paglaum, kag sang paghigugma. Ang 
aton mga panghunahuna natuon sa 
Iya nga nagpasag-uli para sa aton 
mga sala, nga nagpakita sa aton 
sang alagyan sa pagpangabuhi kag 
kon paano magpangamuyo, kag nga 
nagpakita paagi sa Iya kaugalingon 
nga mga buhat sang mga bugay 
sang pag-alagad—bisan pa ang 
aton Ginuo kag Manluluwas nga si 
Jesucristo.

Sa libro ni Lucas, kapitulo 17,  
mabasa naton parte sa Iya:

“Sang nagapakadto sila sa  
Jerusalem, nagaagi sia sa dulunan 
sang Samaria kag Galilea.

”Kag sang nagsulod sia sa isa ka 
minoro, may [nagsugata sa iya nga] 
napulo ka tawo nga aruon, nga nag-
tindog sa malayo:

Kag gintib-ong nila ang ila mga 
tingug, kag nagsiling, Jesus, Magto-
toon, kaluoyi kami. 

“Sang nakita niya sila, nagsiling 
sia sa ila, Lakat kag ipakita ang inyo 
nga kaugalingon sa mga pari. Kag 
sang naglakat sila, nag-ayo sila.

“Nian ang isa sa ila, sang nakita 
niya nga nag-ayo sia, nagbalik, nga 
nagahimaya sa Dios sa mabaskog 
nga tingug, 

“Kag naghapa sia sa tiilan ni Jesus,  
nga nagapasalamat sa iya: karon sia 
Samariahanon.

“Nian si Jesus nagsabat, Indi bala 
ang napulo gin-ayo? apang diin ang 
siyam?

“Wala na gid sing nagbalik sa 
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paghatag sing himaya sa Dios, luwas 
sining dumuluong.

“Kag nagsiling sia sa iya, Tindog, 
kag lakat ka: ang imo pagtuo nag-
ayo sa imo.” 2

Paagi sa diosnon nga pagpatunga 
ang yadtong mga aruon ginsalbar 
gikan sa mapintas, mahinay nga ka-
matayon kag ginhatagan sang bag-o 
nga kabuhi. Ang kapasalamatan nga 
ginpahayag sang isa nangin angayan 
sa bugay sang Agalon; ang kawala’y 
kapasalamatan nga ginpakita sang 
siyam, Iya kapaslawan.

Mga kauturan ko, ginadumdom 
bala naton ang magpasalamat para 
sa mga bugay nga aton ginaba-
ton? Ang sinsero nga pagpasalamat 
wala lamang nagabulig sa aton nga 
mahibaloan ang aton mga bugay, 
kundi ginabuksan man sini ang mga 
ganhaan sang langit kag nagabulig 
sa aton nga mabatyagan ang pagpa-
langga sang Dios.

Ang akon pinalangga nga abyan 
nga si Pangulong Gordon B. Hinck-
ley nagsiling, “Kon nagapangabuhi 
kamo nga may kapasalamatan, wala 
kamo nagapangabuhi nga may ka-
hambog kag kabugalon kag pagka-
maiyaiyahon, nagapangabuhi kamo 
nga may espiritu sang kapasalamatan 
nga angayan sa inyo kag magabugay 
sang inyo mga kabuhi.” 3

Sa libro ni Mateo sa Biblia, may 
isa pa gid ka panaysayon parte sa 
kapasalamatan, sa sini nga tion bi-
lang pahayag gikan sa Manluluwas. 
Sa iya pagpanglakaton sa kaminga-
wan sing tatlo ka adlaw, kapin sa 
4,000 ka tawo ang nagsunod kag 
nagpanglakaton upod sa Iya. Naluoy 
Sia sa ila tungod mahimo nga wala 
sila makakaon sa bilog nga tatlo ka 
adlaw. Apang, ang iya mga disipulo, 
nagpamangkot, “Diin bala kita ma-
kuha sa kamingawan sing madamo 
nga tinapay nga makabusog sa 
amo nga kadam-an?” Pareho sang 
madamo sa aton, ang mga disipulo 
nakakita lang sang kon ano ang 
kulang.

“Kag si Jesus nagsabat sa ila, Pila 
bala kabilog ang tinapay ninyo? Kag 

nagsabat [ang mga disipulo], Pito kag 
pila ka bilog nga isda nga magamay.

“Kag nagsugo [si Jesus] sa kadam-an 
sa paglingkod sa duta.

“Ginkuha niya ang pito ka tinapay 
kag ang mga isda, kag sang naka-
pasalamat sia, gintipik-tipik niya ini, 
kag ginhatag ini sa mga gintoton-an, 
kag ang mga gintoton-an naghatag 
sini sa mga kadam-an.”

Talupangda nga ang Manluluwas 
nagpasalamat para sa kon ano ang 
may ara sila—kag may milagro nga 
natabo: “Kag nagkaon sila tanan kag 
nabusog: kag ginhimos nila ang pito 
ka alat nga puno sang mga tinipik 
nga nabilin.” 4

Tanan kita nakaeksperiyensya 
sang mga tinion sang ang sentro 
sang aton atensyon yara sa kon 
ano ang mga kulang sa aton sangsa 
sa aton mga bugay. Siling sang 
Griegong pilosopo nga si Epictetus, 
“Maalam ang tawo nga wala na-
gakalisod para sa mga butang nga 
wala sa iya, kundi nagakalipay para 
sadtong may yara sia.” 5

Ang kapasalamatan isa ka diosnon 
nga prinsipyo. Ang Ginuo nagpaha-
yag paagi sa isa ka bugna nga ginha-
tag sa Propetang si Joseph Smith:

“Pasalamati ang Ginuo nga imo 
Dios sa tanan nga mga butang. . . .

“Kag indi masaklaw sang tawo 
ang Dios, ukon wala sia nagakaakig 
sa bisan kay sin-o, luwas lang sa sad-
tong wala nagakilala sang Iya kamot 
sa tanan nga mga butang.”  6

Sa libro ni Mormon ginatudloan 
kita nga “magpangabuhi [kamo] nga 
nagapasalamat adlaw-adlaw, tungod 
sang madamo nga mga kaluoy kag 
mga bugay nga ginhatag [sang Dios] 
sa inyo.” 7

Wala’y sapayan sang aton mga 
sirkumstansya, ang tagsa sa aton ma-
damo kaayo sing mga dapat pasala-
matan kon magdulog lang kita sang 
makadali kag magpamalandong sang 
aton mga bugay.

Isa ini ka manami kaayo nga pa-
nahon nga magkabuhi sa duta. Sam-
tang madamo sang mga indi husto 
sa kalibutan karon nga panahon, 

madamo man sang mga butang  
nga husto kag maayo. May mga pag-
asawahay nga madinalag-on, mga 
ginikanan nga nagapalangga sa ila 
mga kabataan kag nagasakripisyo 
para sa ila, mga abyan nga naga-
palangga sa aton kag nagabulig sa 
aton, mga manunudlo nga naga-
tudlo. Ang aton mga kabuhi ginabu-
gayan sa di-maisip nga mga paagi.

Sarang naton mabayaw ang aton 
mga kaugalingon kag ang iban man 
kon wala kita nagapasugot nga mag-
pabilin sa kalibutan sang negatibo 
nga panghunahuna kag mapasanyog 
sa aton mga tagipusuon ang pama-
tasan sang kapasalamatan. Kon ang 
kawala’y kapasalamatan malakip 
sa seryoso nga mga sala, nian ang 
kapasalamatan makabig nga isa sa 
pinakadungganon nga mga birtud. 
May isa nga nagsiling nga ang “kapa-
salamatan indi lamang ang pinaka-
dungganon sa mga birtud, kundi 
amo ang ginikanan sang tanan nga 
iban pa.” 8

Paano bala naton mapasanyog sa 
aton mga tagipusuon ang pamata-
san sang kapasalamatan? Si Pangu-
long Joseph F. Smith, ika-anum nga 
Pangulo sang Simbahan, naghatag 
sang sabat. Siling niya: “Ang mapina-
salamaton nga tawo madamo kaayo 
sing makita nga dapat pasalamatan 
sa kalibutan, kag para sa iya ang 
maayo mas madamo sangsa malain. 
Ang paghigugma nagadaug sang 
kaimon, kag ang kasanag nagatabog 
sang kadulom gikan sa iya kabuhi.” 
Sia nagpadayon: “Ang bugal naga-
guba sang aton kapasalamatan kag 
nagapahamtang sang pagkamaiya-
iyahon. Mas labing malipayon kita 
sa presensya sang isa ka mapinasa-
lamaton kag mapinalanggaon nga 
tawo, kag dapat mangin maukod kita 
sa pagpasanyog, paagi sa mapina-
ngamuyuon nga kabuhi, sang isa ka 
mapinasalamaton nga pamatasan sa 
Dios kag sa tawo!” 9

Si Pangulong Smith nagpahayag 
sa aton nga ang isa ka mapinanga-
muyuon nga kabuhi ang yabi agud 
makaangkon sang kapasalamatan.
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Ang materyal nga mga pagkabu-
tang bala nagalipay kag nagahimo sa 
aton nga mapinasalamaton? Ayhan 
sa umalagi lamang. Apang, ang 
yadtong mga butang nga nagahatag 
sang madalom kag nagapabilin nga 
kalipay kag kapasalamatan amo ang 
mga butang nga indi sarang ma-
bakal sang kuwarta: ang aton mga 
pamilya, ang ebanghelyo, maayong 
mga abyan, aton ikaayong-lawas, 
aton mga ikasarang, ang pagpa-
langga nga aton ginabaton gikan  
sa mga yara sa palibot naton. Sa 
di-maayong palad, ini ang pila sang 
mga butang nga ginatugutan naton 
ang aton mga kaugalingon nga  
ipasapayan lang.

Ang Ingles nga tagsulat nga si 
Aldous Huxley nagsulat, “Kalaba-
nan sang mga tinuga may halos 
wala’y katapusan nga ikasarang sa 
pagpasapayan.” 10

Sa masami ginapasapayan naton 
ang mismo mga tawo nga labing na-
gakaangay sang aton kapasalamatan. 
Indi na kita maghulat pa tubtob nga 
ulihi na ang tanan para sa aton agud 
magpahayag sinang kapasalamatan. 
Sa paghambal parte sa iya mga pina-
langga nga nagtaliwan na, ang isa ka 
tawo nagpahayag sang iya paghinul-
sol sa sini nga paagi: “Madumduman 
ko pa ang amon malipayon nga 
pag-inupdanay sadto, kag pirmi na-
gahandum nga tani makahambal ako 
sa mga dulunggan sang mga minatay 
sang kapasalamatan nga nagakada-
pat sa ila sang buhi pa sila, kag halos 
wala nabaslan.” 11

Ang pagtaliwan sang mga 
pinalangga halos pat-od gid nga 
nagadala sang mga pagkanugon 
sa aton mga tagipusuon. Aton 
hagan-haganon ang amo nga mga 
balatyagon tubtob sa masarangan 
naton paagi sa masami nga pagpa-
hayag sang aton pagpalangga kag 
pagpasalamat sa ila. Indi gid kita 
makahibalo kon san-o nga mangin 
ulihi na ang tanan.

Ang isa ka mapinasalamaton nga 
tagipusuon, nian, maangkon paagi 
sa pagpahayag sang kapasalamatan 

sa aton Amay nga Langitnon para sa 
Iya mga bugay kag sa sadtong mga 
yara sa palibot naton para sa tanan 
nga ila ginadala sa aton mga kabuhi. 
Ini nagakinahanglan sang paghimud-
os—sa kinaubsan tubtob [lamang] 
nga matun-an gid naton kag mapa-
sanyog ang pamatasan sang kapa-
salamatan. Masami kita makabatyag 
sang kapasalamatan kag nagatuyo 
nga magpahayag sang aton mga 
pagpasalamat apang nagakalipat nga 
maghimo sini ukon indi lang gid ma-
kahimo. May isa nga nagsiling nga 
“ang pagbatyag sang kapasalamatan 
kag ang indi pagpahayag sini daw 
pareho sang pagputos sang isa ka 
regalo kag indi paghatag sini.” 12

Kon makasugata kita sang mga 
hangkat kag mga problema sa aton 
mga kabuhi, masami nga mabudlay 
para sa aton nga magsentro sang 
aton atensyon sa aton mga bugay. 
Apang, kon magpangita kita sing 
maukod kag magtan-aw sing maayo, 
sarang naton mabatyagan kag ma-
hibaloan nga makahalawhaw kaayo 
ang nahatag na sa aton.

Mapaambit ako sa inyo sang su-
gilanon parte sa isa ka pamilya nga 
nakasalapo sang mga bugay sa tunga 
sang seryoso nga mga hangkat. Isa 
ini ka sugilanon nga akon nabasahan 
sang nagligad nga pila na katuig kag 
gintago ini bangod sang mensahe 
nga ginapahayag sini. Ginsulat ini ni 
Gordon Green kag naggwa sa isa ka 
magasin sa Amerika masobra na sa 
50 katuig ang nagligad.

Si Gordon nagsugid kon paano sia 
nagdako sa isa ka uma sa Canada, 
sa diin sia kag ang iya mga utod ki-
nahanglan magdali-dali sa pagpauli 
gikan sa eskuwelahan samtang ang 
iban nga kabataan nagahampang 
sang bola kag nagalangoy. Ang ila 
amay ugaling, makahibalo gid mag-
bulig sa ila nga mahangpan nga ang 
ila obra may daku nga kabilinggan. 
Labing matuod gid ini pagkatapos 
sang tig-alani kon ang ila pamilya 
magselebrar sang Thanksgiving 
[Pagpasalamat], bangod sa sina nga 
adlaw ang ila amay nagahatag sa 

ila sang manami kaayo nga regalo. 
Ginlista niya ang tanan-tanan nga 
may yara sila.

Sa aga sang Thanksgiving gina-
dala niya sila sa idalom-balay nga 
ginataguan sang bariles sang mga 
mansanas, dalagko nga mga su-
ludlan sang beets, mga carrots nga 
ginlubong sa balas, kag tinangkas 
nga sako sang mga patatas amo 
man sang mga gisantes, mais, mga 
balatong, mga haliya (jelly), mga 
strawberry, kag iban pa nga mga 
preserves (mga pagkaon nga agud 
magtiner sing madugay, ginluto sa 
kalamay, asin ukon langgaw, ginbu-
lad ukon gin-de-lata) nga nagpuno 
sang ila mga estante. Ginapaisip niya 
ini tanan sa kabataan sing maayo. 
Dayon nagakadto sila sa kamalig kag 
ginabanta kon pila ka tonelada sang 
dagami ang ara kag kon ano ka-
damo nga bugas ang ara sa bodega. 
Gin-isip nila ang mga baka, mga 
baboy, mga manok, mga pabo, kag 
mga gansa. Ang ila amay nagsiling 
nga gusto niya makita kon ano ang 
ila estado, pero nahibaloan nila nga 
gusto gid lang niya nga mareali-
sar nila sa sinang adlaw sang pista 
kon ano kabugana ang mga bugay 
sang Dios sa ila kag kon paano niya 
ginpadyaan ang ila kapisan. Pagka-
tapos, kon magpungko na sila agud 
magsalo sa madamo nga pagkaon 
nga ginhanda sang ila iloy, ang mga 
bugay ila gid mabatyagan.

Apang, ginpahayag ni Gordon nga 
ang Thanksgiving nga iya ginadumdom 
sing tuman kamapinasalamaton amo 
ang tuig nga daw wala gid sila sang 
bisan ano nga dapat pasalamatan.

Ang tuig nagsugod sing maayo: 
may yara sila sang sobra sang da-
gami, madamo nga mga uyas, apat 
ka mga idik, kag ang ila amay may 
diutay nga kuwarta nga ginpain agud 
nga sa pila ka adlaw makasarang 
sia magbakal sang kalargahan sang 
dagami (hayloader)—isa ka manami 
nga makina nga ang kalabanan sang 
mga mangunguma nagahandum lang 
sa pag-angkon. Amo man yadto ang 
tuig nga ang koryente naglab-ot sa 
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ila banwa—pero indi sa ila bangod 
indi sila makasarang sini.

Isa ka gab-i sang ang iloy ni Gor-
don nagapanglaba (sang madamo 
nga mga biste), ang iya amay nag-
sulod kag nagbulos sa lalabhan kag 
naghambal sa iya asawa nga mag-
pahuway kag maggansilyo. Siling 
niya, “Nagahinguyang ka sing mas 
madamo nga tion sa pagpanglaba 
sangsa pagtulog. Sa imo ayhan ma-
patakod na lang kita sang koryente?” 
Bisan nga nalipay sa amo nga posi-
bilidad, nagtulo ang ang luha sang 
akon iloy sang iya ginpamensar ang 
kalargahan sang dagami nga indi na 
mabakal.

Gani ang linya sang koryente 
naglab-ot sa ila lugar sina nga tuig. 
Bisan simple lang, nakaangkon sila 
sang isa ka washing machine nga 
nagalaba sang mga biste sa bilog 
nga adlaw kag masanag nga mga 
bombilya nga nagakabit sa tagsa ka 
kisami. Wala na sang mga kingki nga 
pun-an sang langis, wala na sang 
mga pabilo nga utdon, wala na sang 
mahigko/birohon nga mga simboryo 
nga tinloan. Ang mga kingki gintago 
na lang.

Ang paglab-ot sang koryente sa ila 
uma amo halos ang nangin katapu-
san nga maayong butang nga natabo 
sa ila sa sina nga tuig. Sang nagapa-
nalingsing pa lang sa duta ang mga 
tanom, nagsugod na inulan. Sang 
nagpanaog na ang tubig, wala na 
sang may nabilin nga tanom sa bisan 
diin. Nagtanom sila liwat, pero du-
gang pa gid nga mga pag-ulan ang 
naglunod sang mga tanom sa duta. 
Ang ila mga patatas nagkaladunot 
sa lunang. Ginbaligya nila ang isa 
ka pares sang ila mga baka kag ang 
tanan nga mga baboy kag iban pa 
nga kasapatan nga tuyo nila kontani 
nga huptan, sa manubo kaayo nga 
mga presyo bangod ang tanan-tanan 
kinahanglan maghimo sang subong 
man. Ang ila lang gid naani sina nga 
tuig amo ang talamnan sang mga 
singkamas nga nakaluwas sa mga 
unos.

Dayon Thanksgiving na naman 

liwat. Ang ila iloy nagsiling, “Siguro 
kalipatan ‘ta na lang ina sini nga 
tuig. Wala ‘na ta gani bisan isa ka 
gansa nga nabilin.”

Apang, sa aga sang Thanksgiving, 
nag-abot ang amay ni Gordon nga 
may dala nga koneho kag ginham-
balan ang iya asawa nga lutuon ini. 
Ginsugdan niya ang pagluto sini nga 
nagapasung-ol sung-ol, kag nagpabati-
bati nga madugay lutuon inang  
ganit, gulang na nga koneho. Sang 
nabutang na ini sa lamesa upod sang 
mga singkamas, ang kabataan indi 
magkaon. Naghibi ang iloy ni  
Gordon, kag dayon ang iya amay 
naghimo sang isa ka di-kinaandan nga 
butang. Nagsaka sia sa ibabaw sang 
balay, nagkuha sang kingki, gindala 
ini sa lamesa, kag ginsindihan ini. 
Ginhambalan niya ang kabataan nga 
palongon ang de-koryente nga mga 
suga. Sang ang kingki na lang liwat, 
daw indi sila makapati nga amo sina 
gali kadulom sadto. Natingala sila kon 
paano sila nakakita nga wala sing 
masanag nga mga suga nga ginhimo 
posible sang koryente.

Ang pagkaon ginbendisyunan, 
kag ang tanan-tanan nagkaon. Pag-
katapos sang panyapon, tanan sila 
nagpungko sing mahipos. Ginsulat 
ni Gordon:

“Sa kubos nga kadulom sang 
daan nga kingki nagsugod kami nga 
makakita sing maathag liwat. . . .

“Isa [yadto] ka manamit nga  
panyapon. Ang koneho daw  
sabor-pabo kag ang mga singka-
mas ang pinakamanamit nga amon 
madumduman. . . .

“. . . Ang [amon] puluy-an . . . , 
wala’y sapayan sang tanan niya sini 
nga mga kakulangan, tuman gid 
kabugana [para sa] amon.” 13

Mga kauturan ko, ang pagpaha-
yag sang kapasalamatan matinahu-
ron kag dalayawon, ang pagpakita 
sang kapasalamatan maalwan kag 
dungganon, apang ang magkabuhi 
nga may kapasalamatan sa aton mga 
tagipusuon amo ang magtandog sa 
langit.

Sa akon paghingapos sini nga aga, 

ginapangamuyo ko nga dugang pa 
sa tanan-tanan nga aton ginapasa-
lamatan, kabay nga mapakita naton 
sa tanan nga tion ang aton kapa-
salamatan para sa aton Ginuo kag 
Manluluwas nga si Jesucristo. Ang 
iya mahimayaon nga ebanghelyo 
nagahatag sang mga sabat sa pina-
kadako nga mga pamangkot sang 
kabuhi: Diin kita naghalin? Ngaa ari 
kita diri? Diin makadto ang aton mga 
espiritu kon mapatay kita? Ina nga 
ebanghelyo nagadala sa sadtong na-
gakabuhi sa kadulom sang kasanag 
sang diosnon nga kamatuoran.

Gintudloan niya kita kon paano 
magpangamuyo. Gintudloan niya 
kita kon paano magkabuhi. Gintud-
loan niya kita kon paano mapatay. 
Ang iya kabuhi isa ka panublion 
sang paghigugma. Ang mga masaki-
ton Iya nga gin-ayo; ang mga gina-
pigos Iya nga ginbuligan; ang mga 
makasasala Iya nga ginluwas.

Sa katapusan, nagtindog Sia nga 
isahanon. Ang iban nga Apostoles 
nagpangduhaduha; ang isa nagluib 
sa Iya. Gintuslok sang Romano nga 
mga soldado ang Iya kilid. Ang akig 
nga mga tawo nagkuha sang Iya 
kabuhi. Apang mabatian sa gihapon 
gikan sa bukid sang Golgota ang Iya 
maluluy-on nga mga pulong: “Amay, 
patawara sila; kay wala sila makahi-
balo sang ila ginahimo.” 14

Sin-o bala ining “lalaki sa mga ka-
subo, . . . nakakilala sang kalisod”? 15 
“Sin-o bala ang Hari sang himaya,” 16 
ining Ginuo sang mga ginuo? Sia 
ang aton Manunudlo. Sia ang aton 
Manluluwas. Sia ang Anak sang 
Dios. Sia ang Tagsulat sang Aton 
Kaluwasan. Sia nagaagda, “Sunod 
kamo sa akon.” 17 Sia nagapanulin, 
“Lakat, kag himoa ang subong.” 18 Sia 
nagapangabay, “Magabantay kamo 
sang akon mga sugo.” 19

Sundon naton Sia. Sundon naton 
ang Iya halimbawa. Tumanon naton 
ang Iya mga pulong. Sa paghimo 
sini, ginahatag naton sa Iya ang dios-
non nga dulot sang kapasalamatan. 

Ang akon sinsero, hugot nga 
pangamuyo amo nga kabay nga kita 
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sa aton indibidwal nga mga kabuhi 
magpakita sinang matahum nga 
birtud sang kapasalamatan. Kabay 
nga ini magpanalupsop sa aton 
mismo nga mga kalag, karon kag sa 
katubtuban. Sa sagrado nga ngalan 
ni Jesucristo, nga aton Manluluwas, 
amen.
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Mga Pinanudlo sa Aton Panahon

Ang mga leksyon sa  
Melchizedek Priesthood kag 
Relief Society sa ikaapat nga 

Domingo pagapainon para sa “Mga 
Pinanudlo sa Aton Panahon.” Ang 
tagsa ka leksyon sarang kuhaon 
gikan sa isa ukon madamo pa nga 
mga pamulong-pulong sa pinakau-
lihi nga pang-kabilugan nga kompe-
rensya. Ang stake kag mga district 
president mahimo magpili kon diin 
nga mga pamulong-pulong ang 
pagagamiton, ukon puede sila mag-
takay sining responsibilidad sa mga 
bishop kag mga branch president. 
Ang mga lider dapat magdagmit 
sang importansya sa mga kauturan 
sa Melchizedek Priesthood kag sa 
Relief Society sa pagtuon sang pala-
reho nga mga pamulong-pulong sa 
pareho nga mga Domingo.

Ginapadasig yadtong mga 
nagatambong sa mga leksyon sa 
ikaapat-nga-Domingo sa pagtuon 
kag sa pagdala sa klase sang pina-
kaulihi nga isyu sang magasin sang 
pang-kabilugan nga komperensya.

Mga Panugyan sa Paghanda 
sang Leksyon gikan sa mga 
Pamulong-pulong

Magpangamuyo nga ang Balaan  
nga Espiritu mangin yara sa inyo  
samtang nagatuon kag naga-
tudlo kamo sang (mga) leksyon. 
Mahimo nga matentar kamo sa 
paghanda sang leksyon nga gamit 

ang iban pa nga mga materyales, 
pero ang pang-komperensya nga 
mga pamulong-pulong amo ang 
aprobado nga kurikulum. Ang inyo 
takay amo ang pagbulig sa iban sa 
pagtuon kag pagpangabuhi sang 
ebanghelyo suno sa gintudlo sa  
pinakaulihi nga pang-kabilugan 
nga komperensya sang Simbahan.

Repasuha ang (mga) pamulong-
pulong, nga nagapangita sang 
mga prinsipyo kag doktrina nga 
nagasabat sa mga panginahanglan 
sang mga katapo sang klase.  
Magpangita man sang mga sugila-
non, palasandigan sa balaan nga 
mga kasulatan, kag mga panay-
sayon gikan sa (mga) pamulong-
pulong nga magabulig sa inyo nga 
magtudlo sining mga kamatuoran.

Maghimo sang balayan kon 
paano itudlo ang mga prinsipyo 
kag mga doktrina. Ang inyo balayan 
dapat maglakip sang mga pamang-
kot nga magabulig sa mga katapo 
sang klase:

•	 Pangitaa	ang	mga	prinsipyo	
kag mga doktrina sa (mga) 
pamulong-pulong.

•	 Panumduma	ang	ila	kahulugan.
•	 Magpaambit	sang	paghangop,	

mga ideya, mga inagihan, kag 
mga panaksihon.

•	 Idapat	ining	mga	prinsipyo	 
kag mga doktrina sa ila mga 
kabuhi. 

MgA BulAN MgA MAteryAles PArA sA IKAAPAt-NgA-DoMINgo 
NgA leKsyoN

Nobyembre 
2010–Abril 2011

Mga pamulong-pulong nga ginbalhag sa  
Nobyembre 2010  Liahona *

Mayo 2011– 
oktobre 2011

Mga pamulong-pulong nga ginbalhag sa  
Mayo 2011  Liahona *

* Ining mga pamulong-pulong sarang maangkon (sa madamo nga mga lengguahe)  
sa conference.lds.org.

© 2010 iya sang Intellectual Reserve, Inc. Tanan nga mga kinamatarong ginahuptan. Ginbalhag sa Pilipinas. Petsa sang pagtugot sa Ingles: 6/09. Petsa sang 
pagtugot sa paglubad: 6/09. Linubad sang First Presidency Message, November 2010. Hiligaynon. 09371 861
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Kanami nga madamo kita sing 
sarang matun-an parte sa ka-
buhi paagi sa pagtuon sang du-

nang palibot. Halimbawa, ang mga 
siyentipiko sarang makatan-aw sang 
supat sang mga kahoy kag maghimo 
sang mga pagbulobanta suno sa ila 
natun-an parte sa klima kag kondis-
yon sa pagtubo ginatos kag bisan 
pa linibo katuig na ang nagligad. Isa 
sang mga butang nga aton matun-an 
gikan sa pagpanilag sang pagtubo 
sang mga kahoy amo nga sa mga 
panahon nga ang mga kondisyon 
maayo, ang mga kahoy nagatubo sa 
normal nga kadasigon. Apang, sa 
mga panahon nga ang mga kondis-
yon sa pagtubo indi maayo, ang mga 
kahoy nagahinay sa pagtubo kag na-
gatigana sang ila kapagrus sa tig-una 
nga mga elemento nga kinahangla-
non para mabuhi.

Sa sini nga punto ang pila sa inyo 
mahimo maghunahuna, “Maayo man 
lang ina tanan, pero ano naman ang 
kahilabtanan sini sa pagpalupad sang 
eroplano?” Sugiran ko kamo.

Nakasakay na bala kamo sa erop-
lano kag nakaeksperiyensya sang ka-
madlos? Ang masami nga rason sang 
kamadlos amo ang gulpi nga pagli-
wat sa huyop sang hangin nga amo 
ang kabangdanan nga ang eroplano 
magsaka-panaog, mag-ikis, kag mag-
tiyog. Bisan pa nga ang mga eroplano 
ginhimo agud makabato sa tuman pa 
gid nga mga kamadlos sangsa bisan 
ano pa man nga inyo maeksperiyen-
sya sa kinaandan nga mga pagsakay, 
mahimo nga tuman pa gihapon ini ka 
makakululba para sa mga pasahero.

Ano sa banta ninyo ang dapat 
himuon sang mga piloto kon mag-
eksperiyensya sila sang kamadlos? 

Ang isa ka estudyante nga piloto 
ayhan maghunahuna nga ang pag-
padasig isa ka maayo nga stratehiya 
bangod makabulig ini sa ila nga 
malampuwasan ang kamadlos sing 
mas madasig. Pero mahimo nga sala 
ina nga himuon. Ang batid nga mga 
piloto nakahangop nga may yara 
sang pinakasigo nga kadasigon sa 
paglapus sa kamadlos nga magabu-
hin sang negatibo nga mga epekto 
sinang kamadlos. Kag sa masami ang 
buot silingon sina amo ang buhinan 
ang inyo kadasigon. Ang amo man 
nga prinsipyo kaangay man sa mga 
hump sa dalan.

Gani, mas maayo ang maghinay-
hinay gawa, magpadayon lang, kag 
magsentro sang atensyon sa mga 
kinahanglanon lang nga mga butang 
kon nagaeksperiyensya sang indi 
maayo nga mga kondisyon.

Ang Kadasigon sang Moderno nga 
Pangabuhi

Isa ini ka simple apang importante 
nga leksyon nga dapat tun-an. Daw 
husto gid kon parte sa mga kahoy 
ukon kamadlos ang ginahambalan, 
apang makakilibot kon daw ano 
kahapos ibale-wala ining leksyon 
kon parte na sa pagdapat sining mga 
prinsipyo sa adlaw-adlaw naton nga 
pagpangabuhi. Kon ang mga lebel 
sang tensyon nagasaka, kon ang mga 
kabudlayan nagatuhaw, kon ang tra-
hedya nagaabot, sa masami ginatila-
wan naton nga padayunon ang amo 
man nga sumpit sang kadasigon ukon 
dugangan pa gid, nga nagahunahuna 
nga kon mas madasig ang aton dala-
gan, mas mangin maayo para sa aton. 

Isa sang mga kinaiya sang mo-
derno nga pangabuhi amo nga daw 

Parte sa Mga 
Butang Nga labing 
Importante
Kon ang kabuhi kag ang iya sini kadasigon kag madamo nga 
mga tensyon ang nagapabudlay sa inyo nga magpangalipay, 
nian ayhan karon ang maayo nga tion agud magsentro 
naman sa kon ano ang labing importante.

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 ,  n o b y e M b r e  2 0 1 0

Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Ika-duhang Manuglaygay sa Unang Panguluhan
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nagagiho kita sa wala-untat nga 
pagdugang sang kadasigon, wala’y 
sapayan sang kamadlos ukon mga 
kabudlayan.

Akuon naton; mas mahapos ang 
mangin masako. Tanan kita maka-
hunahuna sang listahan sang mga 
hilimuon nga magpuno sang aton 
mga skedyul. Ang iban mahimo 
maghunahuna nga ang ila bili-sa- 
kaugalingon nakasandig sa kalabaon 
sang ila mga hilimuon sa listahan. 
Ginapuno nila ang mga bakante nila 
nga oras sang mga listahan sang 
mga miting kag mga magagmay nga 
mga butang—bisan sa tion sang 
tensyon kag kakapoy. Bangod bisan 
indi kinahanglanon ginapabudlay 
nila ang ila mga kabuhi, sa masami 
nagabatyag sila sang dugang nga 
mga kapaslawan, nabuhinan nga 
kalipay, kag diutay kaayo nga igba-
latyag sa kahulugan sang ila mga 
kabuhi.

Ginasiling nga ang bisan ano nga 
birtud kon pasobrahan mahimo nga 
mangin isa ka bisyo. Ang sobra nga 
pagskedyul sang mga buluhaton sa 
aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi 
pat-od nga malakip diri. Nagaabot 
ang punto nga ang halangdon nga 
mga hinimuan (achievements) sarang 
mangin mga palas-anon kag mga am-
bisyon, mga kadena nga nagapugong 
sang aton pagtin-ad.

Ano ang Solusyon?
Ang mga maalam nakahangop 

kag nagadapat sang mga leksyon 
sang mga supat sang kahoy kag 
kamadlos. Ginabatuan nila ang 
tentasyon nga magpadala sa sumpit 
sang kadasigon sang adlaw-adlaw 
nga pangabuhi. Ginasunod nila 
ang laygay “Madamo sang mahimo 
paabuton sa kabuhi sangsa padasi-
gon ini.” 1 Sa malip-ot, ginasentro nila 
ang ila atensyon sa mga butang nga 
labing importante.

Si Elder Dallin H. Oaks, sa isa ka 
pangkabilugan nga komperensya 
sang sini lang, nagtudlo, “Kinahang-
lan naton buy-an ang pila ka maa-
yong mga butang agud magpili sang 

iban nga mas maayo ukon pinaka-
maayo bangod ang mga ini naga-
pasanyog sang pagtuo sa Ginuong 
Jesucristo kag nagapabakod sang 
aton mga pamilya.” 2

Ang pagpangita sang pinakama-
ayo nga mga butang sa indi malika-
wan magapadulong sa tig-una nga 
mga prinsipyo sang ebanghelyo ni 
Jesucristo—ang simple kag matahum 
nga mga kamatuoran nga ginpakita 
sa aton sang isa ka mapinalanggaon, 
wala’y katapusan, kag makagagahum 
nga Amay sa Langit. Ining mayor nga 
mga doktrina kag mga prinsipyo, 
bisan simple lamang sa bagay nga 
mahangpan sang isa ka bata, naga-
hatag sang mga sabat sa pinakakom-
plikado nga mga pamangkot sang 
kabuhi.

May katahum kag kaathag nga 
naggikan sa pagkasimple nga kon ka-
isa wala naton ginaapresyar bangod 
sa aton kauhaw para sa komplikado 
nga mga solusyon. 

Halimbawa, wala madugayi pagka-
tapos nga ang mga astronaut kag mga 
cosmonaut naglibot sa kalibutan nga 
ila narealisar nga ang mga ballpoint 
pen indi magsulat sa kahawaan. Kag 
gani pila ka tuman kaalam nga mga 
tawo ang nagtingob kag naghikot 
sa pag-solbar sang problema. Nag-
kinahanglan sang linibo ka oras kag 
minilyon ka dolares, apang sang ulihi, 
nakaimbento sila sang isa ka bolpen 
nga makasulat sa bisan diin, sa bisan 
ano nga temperatura, kag halos sa 
bisan ano nga bagay. Pero paano nag-
padayon ang mga astronaut kag mga 
cosmonaut tubtob nga ang problema 
nasolbar? Naggamit lang gid sila sang 
lapis.

Si Leonardo da Vinci nagsambit 
nga “ang kasimple pinakamaayo.” 3 
Kon aton tan-awon ang tig-una nga 
mga prinsipyo sang plano sang kali-
pay, sang plano sang kaluwasan, ma-
kita naton kag maapresyar sa iya sini 
kaathag kag kasimple ang kaelegante 
kag katahum sang kaalam sang aton 
Amay nga Langitnon. Dayon, ang 
paghimo sang Iya mga ginasugo ang 
panugod sang aton kaalam.

Ang Gahum sang mga Tig-una  
(nga mga Butang)

Ginasugid nga ang bantog nga ta-
gahanas sa football nga si Vince Lom-
bardi may ginahimo nga ritwal sa una 
nga adlaw sang paghanas. Ginakaptan 
niya ang isa ka football, ginapakita ini 
sa mga atleta nga nagahampang sining 
isport sa pila na katuig, kag nagasiling, 
“Gentlemen, . . . ini ang ginatawag 
nga football!” Nagahambal sia parte sa 
kadakuon kag korte sini, kon paano 
ini sarang sipaon, bitbiton, ukon ipasa. 
Ginadala niya ang tim sa hawan nga 
patag kag nagasiling, “Ini ang ginata-
wag nga football field.” Ginalibot niya 
sila nga ginalaragway ang kalaparon, 
ang korte, ang mga pagsulundan, kag 
kon paano ang paghampang sang 
football.4

Ining tagahanas nakahibalo nga 
bisan ining sampaton nga mga 
humalampang, kag sa pagkamatuod 
ang tim, sarang mangin bantog paagi 
lamang sa paghangop sang mga tig-
una nga mga prinsipyo. Sarang sila 
maghinguyang sang ila mga tinion sa 
pagpraktis sang komplikado nga mga 
teknik sa paghampang, pero tubtob 
nga matandaan nila ang mga tig-una 
nga mga prinsipyo sang hampang, 
indi gid sila mangin kampeon nga tim.

Nagapati ako nga kalabanan sa 
aton duna nga nakahangop kon ano 
kaimportante ang tig-una nga mga 
butang. Ugaling kon kaisa gakatublag 
kita sang tuman kadamo nga mga 
bagay nga daw mas makagalanyat.

Ginbalhag nga materyal, nag-
kalain-lain nga sahi sang media, 
de-koryente nga mga kagamitan—
nga tanan mapuslanon kon ginaga-
mit sang husto—mahimo mangin 
delikado nga mga dibersyon  
ukon mapintas nga mga paagi sa 
pag-isahanon sang isa ka tawo.

Apang sa tunga sang madamo 
nga mga tingog kag mga pagpili, ang 
mapainubuson nga Tawo sang Gali-
lea nagatindog nga ang mga kamot 
nagauntay, nagahulat. Ang Iya isa ka 
simple nga mensahe: “Kari, magsu-
nod sa akon.” 5 Kag wala Sia naga-
hambal sa mabaskog nga mikropono 
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kundi sa isa ka tingug nga mahinay.6 
Mahapos kaayo para sa tig-una nga 
mensahe sang ebanghelyo nga ma-
dula sa tunga sang paghagunos sang 
impormasyon nga nagaigo sa aton 
gikan sa tanan nga bahin.

Ang balaan nga mga kasulatan kag 
ang sinambit nga pulong sang buhi 
nga mga propeta nagahatag sang 
pagdagmit sa tig-una nga mga prin-
sipyo kag mga doktrina sang ebang-
helyo. Ang rason nga nagabalik kita 
sa sining tig-una nga mga prinsipyo, 
sa himpit nga mga doktrina, bangod 
kay ang mga ini amo ang alagyan sa 
mga kamatuoran nga may madalom 
nga kahulugan. Ang mga ini amo 
ang ganhaan sa mga eksperiyensya 
sang halangdon nga kaimportante 
nga nian mangin sobra sangsa aton 
ikasarang nga maghangop. Ining mga 
simple, tig-una nga mga prinsipyo 
ang yabi sa pagpangabuhi nga may 
paghinangpanay upod sa Dios kag 
sa tawo. Ang mga ini ang mga yabi 
sa pagbukas sang mga bentana sang 
langit. Ang mga ini ang nagatuytoy sa 
aton sa paghidaet, kalipay, kag pag-
hangop nga ginpromisa sang Amay 
nga Langitnon sa Iya mga anak nga 
nagapamati kag nagatuman sa Iya.

Pinalangga kong mga kauturan, 
mangin mas maayo para sa aton kon 
maghinay-hinay kita gawa, magpada-
yon sa pinakamaayo nga kadasigon 
para sa aton mga sirkumstansya, 
magsentro sang aton atensyon sa 
mga importante, buksan ang aton 
mga mata, kag makita sing matuod 
ang mga butang nga labing impor-
tante. Dapat sundon naton ang tig-
una nga mga prinsipyo nga ginhatag 
sang aton Amay nga Langitnon sa 
Iya mga anak nga magapahamtang 
sang basehan sang bugana kag 
madinalag-on nga mortal nga kabuhi 
upod sang mga promisa sang wala’y 
katapusan nga kalipay. Ang mga 
ini magatudlo sa aton nga himuon 
“ining tanan nga mga butang . . . sa 
kaalam kag kahusay; kay wala gina-
pangayo nga [kita] magadalagan sing 
madasig sangsa [kita] may kusog. 
[Apang] ginakinahanglan nga [kita] 

magmangin maukod, [kag] agud . . . 
madaug ang padya.” 7

Mga kauturan, ang maukod nga 
paghimo sang mga butang nga labing 
importante magatuytoy sa aton sa 
Manluluwas sang kalibutan. Amo ina 
kon ngaa “nagahambal kita nahanu-
ngod kay Cristo, nagakasadya kita 
kay Cristo, nagawali kita nahanungod 
kay Cristo, nagapanagna kita na-
hanungod kay Cristo, . . . agud nga 
mahibal-an [naton] kon sa ano nga 
ginhalinan [kita] mahimo nga magpa-
abot para sa kapatawaran sang [aton] 
mga sala.” 8 Sa kakomplikado, ka-
gamo, kag kadasigon sang moderno 
nga pangabuhi, ini ang “mas maayo 
nga paagi.” 9

Gani Ano Ang Mga Tig-una  
(nga mga Butang)?

Sa aton pagliso sa aton Amay nga 
Langitnon kag pagpangabay sang 
Iya kaalam parte sa mga butang nga 
labing importante, aton matun-an sing 
liwat-liwat ang kaimportante sang 
apat ka mayor nga mga kaangtanan: 
sa aton Dios, sa aton mga pamilya, 
sa aton mga isigkatawo, kag sa aton 
mga kaugalingon. Sa aton pagbinag-
binag sang aton kaugalingon nga mga 
kabuhi gamit ang isa ka masinugtanon 
nga kaisipan, aton makita kon diin 
kita nagtalang gikan sa mas maayo 
nga alagyan. Ang mga mata sang aton 
paghangop pagabuksan, kag aton ma-
kita kon ano ang kinahanglan himuon 
agud tinluan ang aton mga tagipusuon 
kag isentro liwat ang aton kabuhi.

Una, ang aton kaangtanan sa Dios 
labing sagrado kag importante. Kita 
Iya mga anak sa espiritu. Sia ang 
aton Amay. Luyag Niya nga mangin 
malipayon kita. Sa aton pagpangita 
sa Iya, sa aton pagtuon parte sa 
Iya Anak, nga si Jesucristo, sa aton 
pagbukas sang aton mga tagipusuon 
sa impluwensya sang Balaan nga Es-
piritu, ang aton mga kabuhi mangin 
mas mapag-on kag luwas. Makaeks-
periyensya kita sing mas dako nga 
paghidaet, kalipay, kag katumanan 
sa aton paghimo sang aton masara-
ngan sa pagpangabuhi suno sa wala’y 

katapusan nga plano sang Dios kag 
pagtipig sang Iya mga kasuguan.

Ginapatin-ad naton ang aton ka-
angtanan sa aton Amay nga Langit-
non paagi sa pagtuon gikan sa Iya, 
paagi sa pagpakig-angot sa iya, paagi 
sa paghinulsol sang aton mga sala, 
kag paagi sa aktibo nga pagsunod 
kay Jesucristo, kay “wala’y nagaabot 
sa Amay, kundi paagi [kay Cristo].” 10 
Agud pabakuron ang aton kaang-
tanan sa Dios, kinahanglan naton 
sang makahuluganon nga tion upod 
sa Iya. Ang malinong nga pagsentro 
sa adlaw-adlaw nga personal nga 
pangamuyo kag pagtuon sang balaan 
nga kasulatan, dalayon nga pagti-
nguha nga mangin takos sang isa ka 
bag-o nga temple recommend—ang 
mga ini mangin pila sang maalamon 
nga mga puhunan sang aton tion kag 
mga paghimud-os agud mangin mas 
malapit sa aton Amay nga Langitnon. 
Pamatian naton ang pag-agda sa Mga 
Salmo: “Magpahimuyong, kag kila-
laha nga Ako amo ang Dios.” 11

Ang aton ika-duha nga mayor 
nga kaangtanan amo ang sa aton 
mga pamilya. Bangod “wala sang 
iban nga kadalag-an ang sarang 
makabawi sang kapaslawan” 12 diri, 
kinahanglan naton magpahamtang 
sing mas mataas nga prayoridad sa 
aton mga pamilya. Nagapasad kita 
sang madalom kag mapinalanggaon 
nga mga kaangtanan sa pamilya 
paagi sa paghimo sang simple nga 
mga butang sing ulolupod, pareho 
sang pang-pamilya nga panyapon 
kag family home evening kag bisan 
pagsinadya-sadya lang sing ulolupod. 
Sa mga kaangtanan sa pamilya ang 
gugma ginabato-bato bilang t-i-o-n, 
tion. Ang paghatag sang tion para sa 
kada isa ang yabi para sa paghinang-
panay sa puluy-an. Nagahambal kita 
sa, sangsa nagahambal parte sa, kada 
isa. Nagatuon kita sa isa kag isa kag 
ginaapresyar naton ang aton mga 
kinalain subong man sang aton mga 
pagkinaanggid. Nagapahamtang kita 
sang isa ka diosnon nga paghiropay  
sa kada isa sa aton pagpalapit  
sa Dios sing ulolupod paagi sa 



4

pang-panimalay nga pangamuyo, 
pagtuon sang ebanghelyo, kag  
pagsimba kon Domingo.

Ang ikatatlo nga mayor nga 
kaangtanan nga may yara kita amo 
ang sa aton mga isigkatawo. Ginapa-
sad naton ini nga kaangtanan sa isa 
ka tawo sa tagsa ka tion—paagi sa 
pagmangin sensitibo sa mga pangi-
nahanglan sang iban, pag-alagad sa 
ila, kag paghatag sang aton tion kag 
mga talento. Ginadayaw ko gid ang 
isa ka sister nga nabudlayan sang 
mga hangkat sang edad kag balatian 
apang nagpamat-od nga bisan indi 
sia makagiho sing maayo, maka-
pamati sia. Kag gani kada semana 
nagabantay sia sa mga tawo nga daw 
ginagamwan ukon napaslawan, kag 
nagahinguyang sia sang tion upod sa 
ila, nga nagapamati. Daw ano nga bu-
gay sia sa mga kabuhi sang madamo 
kaayo nga mga tawo.

Ang ikaapat nga mayor nga kaang-
tanan amo ang sa aton mga kaugali-
ngon. Ayhan daw indi kinaandan nga 
mag-angkon sang kaangtanan sa aton 
mga kaugalingon, pero may ara gid 
kita sina. Ang iban nga mga tawo indi 
makapakigbagay sa ila mga kaugali-
ngon. Ginasuyaan kag ginapakanubo 
nila ang ila mga kaugalingon sa bilog 
nga adlaw tubtob nga nagasugod sila 
sa pagkontra sa ila mga kaugalingon. 
Luyag ko magpanugyan nga inyo 
buhinan ang pagsinako kag maghi-
nguyang sang diutay nga ekstra nga 
tion agud kilalahon sing mas maayo 

ang inyo kaugalingon. Maglagaw 
sa dunang palibot, maglantaw sang 
pagbutlak sang adlaw, magkalipay sa 
mga gintuga sang Dios, binagbinaga 
ang mga kamatuoran sang ginpa-
numbalik nga ebanghelyo, kag tukiba 
kon ano ang kahulugan sang mga 
ini sa inyo bilang indibidwal. Tun-i 
ang paglantaw sa inyo kaugalingon 
subong sa paglantaw sang Amay nga 
Langitnon sa inyo—bilang Iya bilid-
hon nga anak nga babayi ukon lalaki 
nga may diosnon nga potensyal.

Magkalipay sa Putli nga Ebanghelyo
Mga kauturan, dapat mangin 

maalam kita. Magliso kita sa putli 
nga mga tubig sang doktrina sang 
ginpanumbalik nga ebanghelyo ni Je-
sucristo. Magkalipay kita sa pag-ambit 
sang mga ini sa ila sini kasimple kag 
kaathag. Ang mga langit nagbukas 
liwat. Ang ebanghelyo ni Jesucristo 
yara sa duta liwat, kag ang iya sini 
simple nga mga kamatuoran bugana 
nga ginhalinan sang kalipay!

Mga kauturan, matuod gid nga 
may dako kita nga rason sa pagpa-
ngalipay. Kon ang kabuhi kag ang 
iya sini kadasigon kag madamo nga 
mga tensyon ang nagapabudlay sa 
inyo nga magpangalipay, nian ayhan 
karon ang maayo nga tion agud mag-
sentro naman sa kon ano ang labing 
importante. 

Ang kusog wala naggikan sa 
pagparik-parik sa madamo nga mga 
buluhaton kundi sa pagkahamtang sa 

isa ka mapag-on nga pundasyon sang 
kamatuoran kag kasanag. Naggikan 
ini sa pagtutok sang aton atensyon 
kag mga paghimud-os sa mga tig-una 
(nga mga butang) sang ginpanum-
balik nga ebanghelyo ni Jesucristo. 
Naggikan ini sa paghatag sing aten-
syon sa diosnon nga mga butang nga 
labing importante.

Simplehon naton gawa ang aton 
mga kabuhi. Himuon naton ang mga 
pagbag-o nga kinahanglanon sa pag-
sentro liwat sang aton mga kabuhi sa 
halangdon nga katahum sing simple, 
mapainubuson nga banas sang Kristi-
yano nga pagkadisipulo—ang banas 
nga nagapadulong pirme sa kabuhi 
nga may kahulugan, kalipay, kag 
paghidaet. Para sini ako nagapanga-
muyo, samtang ginabilin ko sa inyo 
ang akon bendisyon, sa sagrado nga 
ngalan ni Jesucristo, amen.
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