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Ang mga Bugay  
sang Ika-pulo

Ang katuyuan sang Dios sa paghatag sa aton 
sang mga kasuguan amo ang bugayan kita. 
Luyag Niya nga hatagan kita sang kabuhi nga 

wala’y katapusan, ang pinakadaku sa tanan sang Iya 
mga dulot (tan-awa sa D&C 14:7). Agud mabaton ang 
dulot nga magkabuhi upod sa Iya sing wala’y katapusan 
kaupod ang mga pamilya sa selestiyal nga ginharian, ki-
nahanglan naton ipangabuhi ang mga kasuguan sinang 
ginharian (tan-awa sa D&C 88:22).

Ginhatagan Niya kita sang mga kasuguan sa sining 
kabuhi agud buligan kita nga mapasanyog inang ikasa-
rang. Ang layi sang ika-pulo isa sa sinang mga pang-
handa nga mga kasuguan [preparatory commandments]. 
Ang layi amo nga ihatag naton sa Ginuo ang ika-pulo 
sang tanan naton nga kinitaan. Tuman ini ka simple nga 
bisan ang isa ka bata sarang makahangop sini. Nakakita 
ako sang mga bata nga nagadaho sa isa ka bishop sang 
sobre nga nagaunod sang ika-pulo sang mga sinsilyo 
nga ila ginkita. 

Ang isa sang mga bugay nga nagaabot gikan sa 
pagbayad sang bug-os nga ika-pulo amo ang pagpa-
sanyog sang pagtuo agud matuman ang isa ka mas 
mataas pa gid nga layi. Agud makapuyo sa selestiyal 
nga ginharian, dapat naton ipangabuhi ang layi sang 

pagpahanungod (law of consecration). Didto dapat ma-
batyagan naton nga ang bug-os naton nga pagkatawo 
kag ang tanan nga yara sa aton iya sang Dios. 

Sa pinakanubo, may tatlo ka mga paagi nga ang 
pagbayad sang bug-os nga ika-pulo sa sini nga kabuhi 
nagahanda sa aton sa pagbatyag sang kon ano ang ki-
nahanglan naton mabatyagan agud mabaton ang dulot 
sang kabuhi nga wala’y katapusan. 

 Una, kon nagabayad kita sang aton ika-pulo sa Sim-
bahan, ang aton Amay nga Langitnon nagabubo sang 
mga bugay sa aton. Ang bisan sin-o nga tayuyon nga 
nagabayad sang ika-pulo nakahibalo nga ina matuod. 
Ang mga bugay kon kaisa espirituhanon kag kon kaisa 
temporal. Ang mga ini ginahatag sa tion sang Ginuo 
kag suno sa kon ano ang Iya nahibaloan nga pinakama-
ayo para sa aton. 

Sa pag-abot sinang mga bugay, ang aton pagtuo 
nagadugang nga ang Dios amo ang ginahalinan sang 
tanan nga maayo sa aton mga kabuhi. Mas mahapos 
makita nga ang pagpahanungod nagakilala gid lang 
sang kamatuoran nga ang tanan nga gintuga sang Dios 
Iya (ginapanag-iyahan). Ini nagapabatyag sa aton sang 
kapasalamatan nga Sia nagapangayo gid lang sang isa 
ka bahin sang napulo sang kon ano ang Iya nahatag na 
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sa aton. Gani mas handa kita nga ipangabuhi ang layi 
sang pagpahanungod kon ini pagapangayuon sa aton.

Ikaduha, tanan kita nga tayuyon nga nakabayad 
sang bug-os nga ika-pulo nagabatyag sing mas daku 
nga pagsalig sa pagpangayo sa Dios sang kon ano 
ang ginakinahanglan naton kag sang aton mga pa-
milya. Sia nagpromisa sang mga bugay nga mas sobra 
pa sangsa aton mabaton kon nangin matutom kita sa 
aton kasugtanan sa pagbayad sang aton mga ika-pulo 
(tan-awa sa Malaquias 3:10). Gani ang isa sang daku 
nga mga bugay sang ika-pulo amo ang kasegurohan 
sa kon ano ang matabo sa palaabuton. Ano man ang 
aton mga kahimtangan, ang mga hitabo mangin para 
sa aton kaayuhan. Kon aton ginatuman ang aton mga 
promisa, tumanon man Niya ang Iya. Ang balatya-
gon sang katawhay amo ang isa sang daku nga mga 
bugay sang pagbayad sang bug-os nga ika-pulo. 
Yadtong nagatuman sang kasuguan sang ika-pulo 
sarang magpanaksihon nga ang bugay sang katawhay 
matuod kag bilidhon. 

Ikatlo, yadtong nagabayad sang ika-pulo nagabat-
yag sang dugang nga pagpalangga sa Dios kag sa ta-
nan nga mga anak sang Dios. Inang pagdugang sang 
pagpalangga nagikan sa paghangop kon paano ang 
Amay nagagamit sang mga ika-pulo nga aton ginaha-
lad agud bugayan ang katawhan sa sini nga kalibutan 
kag sa wala’y katubtuban. 

Paagi sa Iya awtorisado nga mga alagad, ginagamit 
Niya ang mga ika-pulo sing may daku nga pag-amlig. 
Ang tawo nga nagabayad sang ika-pulo nagabulig sa 
Ginuo sa pagpasad sang mga templo, kon sa diin ang 
mga pamilya sarang mahugpong sa wala’y katubtuban. 
Ang tawo nga nagabayad sang ika-pulo nagabulig sa 
Iya sa pagpalapnag sang ebanghelyo sa mga katawhan 
sa bisan diin. Ang tawo nga nagabayad sang ika-pulo 
nagabulig sa Iya sa pagpahagan-hagan sang kagutom 
kag pag-antus sa Iya kaugalingon nga pamaagi paagi 
sa Iya mga alagad. Ang bisan sin-o sinang mga alagad 
sarang makasugid sa inyo kon paano ang pagpalangga 
nagdugang bangud ang ika-pulo gingamit sa pagbugay 
sa katawhan. Kag amo man ang tawo nga matutom nga 
nagabayad sang ika-pulo. 

Ang paghusay sang nabayad nga ika-pulo pila pa ka 
bulan sa palaabuton. Nagapangamuyo ako nga kamo 
kag ang inyo pamilya magasugod subong sa pagplano 

kag paghanda agud mangin takos sa mga bugay nga 
ginabubo sang Dios sa tanan sadtong makapahayag sa 
Iya nga sila nagabayad sang bug-os nga ika-pulo. 

PAGTUDLO GIKAN SA SINING MENSAHE

•	 Kon	kaisa	ang	pinakamaayo	nga	paagi	sa	pagtudlo	
sang	isa	ka	pat-od	nga	prinsipyo	amo	ang	pagpakita	
sini	(tan-awa	sa	Teaching, No Greater Call [1999], 164). 
Pangabaya	ang	isa	ka	miyembro	sang	pamilya	nga	ipa-
kita	kon	ano	ang	katumbas	sang	ika-pulo.	Sarang	niya	
mapakita	ini	paagi	sa	pagpain	sang	isa	ka	butang	gi-
kan	sa	isa	ka	grupo	sang	10	ka	mga	butang.	Sa	paghi-
ngapos,	mag-agda	sang	isa	ka	miyembro	sang	pamilya	
nga	ipakita	kon	paano	magsulat	sa	isa	ka	tithing	slip.

•	 “Yadtong	inyo	ginatudloan	makabenepisyo	gikan	sa	
pagpasakop	sang	tagsa-tagsa”	(Teaching, No Greater 
Call,	63).	Agdaha	ang	mga	miyembro	sang	pamilya	
nga	ipaambit	kon	ano	sa	ila	pagpati	ang	buot	silingon	
ni	Pangulong	Eyring	sa	iya	ginhambal	nga	“pagbatyag 
sang	kon	ano	ang	kinahanglan	naton	mabatyagan	
agud	mabaton	ang	dulot	sang	kabuhi	nga	wala’y	
katapusan.”	Hambalan	ang	tatlo	ka	mga	pamaagi	sa	
diin	ang	pagbayad	sang	ika-pulo	nagahanda	sa	aton	
nga	mabatyagan	ang	kon	ano	ang	kinahanglan	naton	
mabatyagan	agud	mabaton	ang	mga	bugay	sang	Dios.	

LAMHARON

Bastante nga Kwarta
Ni Fabiano dos Santos da Silva

Nakilala	ko	ang	mga	misyonero	sang	ako17	katuig	
ang	edad.	Sadto	nga	tion	nagapuyo	ako	upod	sa	

akon	magulang	nga	lalaki.	Ang	amon	iloy	napatay	sang	
nagligad	sadto	nga	tuig,	kag	ang	pangabuhi	mabudlay.	
Sang	gintudloan	ako	sang	mga	misyonero,	makita	ko	
nga	ang	Simbahan	amo	gid	ang	simbahan	nga	dugay	
ko	na	ginapangita.	Pero	ang	impluwensya	sang	akon	
mga	abyan	nagpugong	sa	akon	sa	pagkadto	sa	simba-
han	kon	Domingo.	

Isa	ka	bes	nagkadto	ako	sa	isa	ka	kahiwatan	sang	
Simbahan	sina	nga	semana.	Ang	makita	ang	tanan	nga	
mga	lamharon	nga	nagakinadlaw	kag	nagahinampang	
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nagdala	sa	akon	sing	daku	nga	kalipay.	Ang	mga	mis-
yonero,	upod	sang	mga	lamharon,	naghimulos	sadtong	
kahigayunan	agud	tudloan	ako	sang	isa	ka	leksyon	sa	
ebanghelyo,	kag	manami	kaayo	ang	akon	nabatyagan	
nga	nagpamat-od	ako	nga	magpabunyag.	

Pero	bisan	pagkatapos	nga	nagbuylog	ako	sa	Simba-
han,	nagpangatubang	ako	sang	mga	hangkat.	Ako	lang	
ang	nagaisahanon	nga	miyembro	sang	Simbahan	sa	sina	
nga	bahin	sang	banwa	kag	nagapuyo	malayo	sa	meeting-
house.	Ang	mga	abyan	ko	nga	indi	mga	miyembro	(sang	
Simbahan)	indi	na	luyag	makig-angot	sa	akon.	Kon	naga-
batyag	ako	sang	pag-isahanon,	nagapangamuyo	ako	kag	
mabatyagan	ko	ang	pagpalangga	sang	Ginuo.	

Kada	bulan,	nagabaton	ako	sang	magamay	nga	
kantidad	gikan	sa	pundo	nga	ginbilin	sang	akon	iloy.	
Mabudlay	magsakdag	sang	akon	kaugalingon	sa	tuman	
kadiutay	nga	kwarta.	Pero	nagpamat-od	ako	nga	mangin	
matinumanon.	Nagabayad	ako	sang	ika-pulo	kag	kina-
hanglanon	man	magbayad	sang	pamasahe	pakadto	sa	
seminary	kag	mga	miting	kon	Domingo.	Indi	ko	mahang-
pan	kon	paano,	pero	pagkatapos	sang	bulan,	makita	ko	
nga	may	bastante	nga	kwarta	agud	mahimo	ini	tanan.	

Nakahibalo	ako	nga	nabugayan	ako	paagi	sa	

pagbayad	sang	ika-pulo.	Ang	pagtuman	sining	kasu-
guan	nagbulig	sa	akon	nga	makaangkon	sing	mas	ma-
bakod	nga	panaksihon,	mag-alagad	sang	isa	ka	misyon,	
kag	makilala	ang	mga	bugay	agud	mapabakod	ko	ang	
bag-o	nga	mga	miyembro	nga	nagapangatubang	sang	
mga	hangkat.	

MGA KABATAAN
Sarang Ako Magbayad sang Ika-pulo

Ang	pagbayad	sang	ika-pulo	nagakahulugan	sang	
paghatag	sa	Ginuo	sang	isa	ka	bahin	sang	napulo	

sang	kon	ano	ang	aton	ginakita.	Hunahunaa	ang	tatlo	
ka	kabataan	nga	nagahimo	sing	nagkalain-lain	nga	mga	
buluhaton.	Kuno	abi	ang	isa	nagakita	sang	P1,	ang	isa	
pa	gid	nagakita	sang	P2,	kag	ang	ikatlo	nga	bata	naga-
kita	sang	P3.	Isulat	kon	pila	ang	ika-pulo	para	sa	tagsa	
ka	bata.

Dugang	nga	pamangkot:	Diin	sining	mga	nagabayad	
sang	ika-pulo	ang	makabaton	sang	pinakadamo	nga	
bugay?	(Patimaan:	Tan-awa	ang	katapusan	nga	parapo	
sang	mensahe	ni	Pangulong	Eyring.)
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Ang pagpasanyog sang  
pagsandig-sa-kaugalingon 

(self-reliance)—ang ikasarang  
nga magtatap sang aton mga  
kaugalingon kag mga pamilya— 
responsibilidad sang tagsa ka 
sister. Makasandig kita sa aton 
mga kaugalingon sa aton pagtuon 
nga palanggaon ang obra, sa aton 
pangpangita sang inspirasyon agud 
masalapuan ang pinakamaayo nga 
mga paagi sa pagsakdag sang aton 
mga kaugalingon, kag sa aton pag-
obra upod sa mga miyembro sang 
pamilya agud masabat ang impor-
tante nga mga panginahanglan.

Kon kita nagasandig sa aton mga 
kaugalingon, ginagamit naton ang 
aton mga bugay kag mga ikasarang 
agud maghanda para sa kag malika-
wan ang mga problema.Wala’y sapa-
yan, ang pagsandig-sa-kaugalingon, 
nagadugang samtang kita nagapanga-
muyo para sa kaisog agud maatubang 
nga may pagtuo ang mga hangkat 
nga sigurado nga magaabot. Ang pag-
sandig-sa-kaugalingon nagatugot man 
sa aton nga tipigan ang aton kasugta-
nan sa pagtatap sa iban. 

Sa Relief Society, ginatudloan  
kita sang mga prinsipyo kag  
mga ikasangkol sa pagsandig-sa-
kaugalingon. Ang mga miyembro 
nga babayi [sisters] sarang makatuon 
parte sa pagbadyet, pagtibawas sa 
kautangan, mga kinahanglanon 

Pagpabakod	sang	mga	Pamilya	paagi	sa	
Temporal	nga	Pagsandig-sa-Kaugalingon
Tun-i ining materyal kag, sa nagakaigo, hambali ini upod sang mga sister nga inyo ginabisita.  
Gamita ang mga pamangkot agud buligan kamo sa pagpabakod sang inyo mga sister kag  
himuon ang Relief Society nga aktibo nga bahin sang inyo kaugalingon nga kabuhi. 
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agud mabaton sa trabaho, ang 
balaan nga mga kasulatan kag ang 
ebanghelyo, pagtudlo sa iban sa 
pagbasa kag pagtuon, teknolohiya, 
ikaayong lawas, pisikal nga kaba-
kod, paglikaw kag pag-ayo gikan sa 
adiksyon, sosyal kag emosyonal nga 
kabakod, paglikaw sa masakit, pag-
panghardin, pagpatubas kag pagtago  
sang pagkaon, kahanda sa emerhen-
sya, kag madamo pa nga iban nga 
mga butang nga makabulig sa aton 
nga makasandig-sa-kaugalingon. 1

Si Julie B. Beck, pangkabilugan 
nga pangulo sang Relief Society, na-
gapaathag nga “ang pagsakdag sa 
aton mga kaugalingon kag sa iban 
ebidensya nga kita mga sumulunod 
sang Ginuong Jesucristo. . . . Sang 
[ang akon ugangan nga babayi] 
gulpi lang nga nagtaliwan sang 
nagligad nga tuig, nagbilin sia sang 
ebidensya sang kabuhi nga may 
pagsandig-sa-kaugalingon. May ara 
sia sang bag-o nga temple recom-
mend kag balaan nga mga kasu-
latan kag mga manwal sa pagtuon 
sang ebanghelyo nga nagamit-sing-
maayo. Puno sang pagpalangga nga 
ginpartida namon ang mga kaldero, 
mga kalaha, kag mga bandehado 
nga iya gingamit sa paghanda sang 
linibo ka mga kalan-on. Ginbilinan 
niya kami sang mga sobrekama 
(quilts) nga iya ginhimo gikan sa 
daan nga mga panapton. Nagapati 

sia sa dumaan nga hulubaton ‘Sipu-
ton gid, gamiton sing lubos, mante-
niron, o kon wala gid, agwantahon.’ 
Nakita namon ang mga pagkaon 
nga iya ginpatubas, ginpreserba, 
kag gintago. Labi nga makatalan-
dog amo ang iya mga libreta sa diin 
maukod niya nga ginalista ang iya 
mga gasto sa sulod sang madamo 
nga mga tinuig. Bangud sia nagpa-
ngabuhi sing makinuton, nakabilin 
sia sang kwarta nga iya gintigana 
para sa mga emerhensya, kag  
wala sia sang may ginbilin nga  
mga utang! Labing importante,  
natudloan niya kag nahatagan- 
inspirasyon ang madamo pa nga 
iban sa mga ikasangkol nga iya 
naangkon sa kabug-osan sang iya 
matutom nga kabuhi.” 2 

Gikan sa Balaan nga mga 
Kasulatan 

Juan 13:34–35; Santiago 1:27;  
Mosias 4:26; Doctrine and Covenants 
29:34–35; 38:30; 44:6

Gikan sa Aton Kasaysayan
Ang mga sister sa Relief Society 

dalayon gid nga nagapasakop 
sa buluhaton sang temporal kag 
espiritwal nga pagsagop sang mga 
kalag. Kada semana sang ang mga 
Babayi nga Relief Society sang  
Nauvoo nagatipon, ang mga sister 
nagapanugid kon sin-o ang mga 
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tawo nga nagakinahanglan. Ang 
mga donasyon nga kwarta, pag-
kaon kag kagamitan, mga talento, 
kag panahon ginpanagtag agud 
maumpawan ang mga nagaki-
nahanglan. Ining panugod nga 
buluhaton sang pagpaumpaw sang 
pag-antus nagpadayon nga nangin 
buluhaton sang Relief Society sa 
madamo nga mga henerasyon. 

Sang ang mga Santos nag-abot  
sa Salt Lake Valley, si President  

1. Paano	ko	mabuligan	ang	mga	
sister	kag	ang	ila	mga	pamilya	
nga	magsanyog	sa	temporal	nga	
pagsandig-sa-kaugalingon?

2. Paano	ko	mapasanyog	ang	
kaugalingon	ko	nga	temporal	
nga	pagsandig-sa-kaugalingon?

Para sa dugang nga impor-
masyon, mag-log on sa  
www.reliefsociety.lds.org.

© 2011 iya sang Intellectual Reserve, Inc. Tanan nga mga kinamatarong ginahuptan. Ginbalhag sa USA. Pagtugot sa Ingles: 6/10. Pagtugot sa paglubad: 6/10. 
Paglubad sang Visiting Teaching Message, June 2011. Hiligaynon. 09766 861

Brigham Young (1801–77) naglaygay 
sa mga sister nga buligan yadtong 
mga nagakinahanglan kag magtuon 
sang mga ikasangkol nga magatugot 
sa ila sa pagsakdag sang ila mga ka-
ugalingon. Sia nagsiling, “Magtuon 
sa pagsakdag sang inyo mga kau-
galingon; magsupot sang mga uyas 
kag arina, kag tagua ini para sa 
adlaw sang kaiwaton.” 3 Sa idalom 
sang direksyon sang priesthood, 
ang Relief Society nagapadayon  

sa pagtudlo sang pagsandig-sa- 
kaugalingon, sa pagpangapin sang 
pamilya, kag sa pagpasanyog sang 
personal nga pagkamatarong kag 
mga buhat sang kaluoy, ang putli 
nga gugma ni Cristo. 
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