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Ang Palumba  
sang Kabuhi
Sa diin kita naghalin? Ngaa ari kita diri? Sa diin kita 
makadto pagkatapos sining kabuhi? Indi na kinahanglan 
pa nga ining kinaandan nga mga pamangkot magpabilin 
nga wala’y sabat.

Pinalangga kong mga kauturan, ini 
nga aga luyag ko maghambal sa 
inyo parte sa wala’y katapusan 

nga mga kamatuoran—inang mga 
kamatuoran nga magapasanyog sang 
aton kabuhi kag magadul-ong sa aton 
nga luwas sa aton pagpauli.

Sa bisan diin lang ang mga tawo 
nagadali. Ang mga eroplano nagasi-
bad dala ang ila malahalon nga 
karga nga mga tawo patabok sa 
malapad nga mga kontinente kag 
dalagko nga mga kadagatan agud 
nga ang mga sinapol sa negosyo  
matambongan, mga obligasyon  
matuman, mga bakasyon ma-enjoyan,  
ukon mga pamilya mabisitahan. Ang 
mga dalanon sa bisan diin lang—
kalakip ang nagkalain-lain nga klase 
sang mga highways—nagadala sang 
minilyon ka mga salakyan, nga 
ginagamit sang minilyon pa gid ka 
mga tawo, nga daw wala’y kata-
pusan kag sa kadamo pa nga mga 
rason sa aton pagsinako sa aton 
kabuhi sa tagsa ka adlaw.

Sa sining madasig kaayo nga 
pagpangabuhi, nagapundo pa bala 
kita para sa pila ka tinion sang 
pagbinagbinag—mga paghunahuna 
sang wala’y katapusan nga mga 
kamatuoran?

Kon ikomparar sa wala’y kata-
pusan nga mga kamatuoran, ang 
kalabanan sang mga pamangkot kag 
mga ginakabalakhan sa matag-adlaw 
nga pagpangabuhi sa pagkamatuod 
indi gid man importante. Ano ang 
aton panyaponon? Ano nga kolor 
ang ipinta naton sa salas? Paentrahon 
bala naton si Johnny sa soccer? Ining 
mga pamangkot kag madamo pa 
nga iban pareho sini indi na mangin 
importante pa kon ang mga tinion 
sang krisis magtuhaw, kon ang mga 
pinalangga masamaran, kon ang 
balatian magsulod sa panimalay sang 
mga may maayong-lawas, kon ang 
kandila sang kabuhi magpiraw kag 
ang kadulom nagahana. Ang aton 
mga panghunahuna nakatutok, kag 
mahapos kita nga makapamat-od kon 

Ni Pangulong Thomas S. Monson ano gid ang importante kag kon ano 
ang indi importante.

Sang sini gid lang nagbisita ako sa 
isa ka babayi nga nagaantos sang isa 
ka makamamatay nga balatian sing 
duha na ka tuig. Nagsugid sia nga 
antes sia magmasakit, ang iya mga 
inadlaw puno sang mga buluhaton 
pareho sang pagtinlo sing maayo sang 
iya balay kag pagpuno sini sang mata-
hum nga mga kagamitan. Nagabisita 
sia sa iya hairdresser duha ka beses 
sa isa ka semana kag nagahinguyang 
sing kuwarta kag tion kada bulan sa 
pagdugang sang iya mga biste. Ang 
iya mga apo ginapabisita niya sing 
panalagsa lang, tungod nahadlok sia 
nga ang iya ginakabig nga malahalon 
nga mga gamit basi magkalabuka 
ukon magguba sang magagmay kag 
maabtik nga mga kamot.

Kag dayon nakabaton sia sing 
masubo nga balita nga ang iya 
dutan-on nga kabuhi delikado na 
kag ayhan limitado na kaayo ang iya 
tion nga nabilin diri. Nagsiling sia nga 
sadtong tion nga nabatian niya ang 
pagsayasat sang doktor, nakahibalo 
sia gilayon nga magahinguyang sia 
sang ano man nga tion nga nabilin 
sa iya upod sa iya pamilya kag mga 
abyan kag upod ang ebanghelyo sa 
sentro sang iya kabuhi, bangod ang 
mga ini nagarepresentar sang kon 
ano ang labing importante sa iya.

Ang amo nga mga tinion sang 
kaathagan nagaabot sa tanan sa aton 
sa nagkalain-lain nga tion sa kabuhi, 
bisan pa nga indi sa amo man pirme 
kaemosyunal kaayo nga sirkumstansya. 
Makita naton sing maathag kon ano 
inang importante gid sa aton kabuhi 
kag kon paano kita dapat mangabuhi.
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Siling sang Manluluwas:
“Dili kamo magtipon sa inyo kau-

galingon sing mga bahandi sa duta, 
diin ang sipit kag ang tuktuk naga-
papas, kag diin ang mga makawat 
nagaguhab kag nagapangawat:

“Kundi magtipon kamo sa inyo 
kaugalingon sing mga bahandi sa 
langit, diin wala’y sipit kag tuktuk nga 
nagapapas, kag diin ang mga makawat 
indi magguhab kag magpangawat:

“Kay kon diin ang inyo bahandi, 
didto man ang inyo tagipusuon.” 1

Sa tinion sang aton pinaka-
madalom nga pagbinagbinag ukon 
pinakadako nga panginahanglan, ang 
kalag sang tawo nagadab-ot pa langit, 
nga nagapangayo sang diosnon 
nga sabat sa pinakabantog nga mga 
pamangkot sang kabuhi: Sa diin kita 
naghalin? Ngaa ari kita diri? Sa diin 
kita makadto pagkatapos nga bayaan 
naton ining kabuhi?

Ang mga sabat sa sining mga 
pamangkot indi makita sa mga libro 
sang eskwelahan ukon sa pag-usisa 
sa Internet. Ining mga pamangkot 
indi lang para sini nga kabuhi. Ang 
mga ini nagalakip sang katubtuban.

Sa diin kita naghalin? Ini nga 
pamangkot pat-od nga ginahuna-
huna, kon indi man ginahambal, 
sang tagsa ka tawo.

Ang Apostoles nga si Pablo 
naghambal sa mga taga-Atenas sa 
Areopago nga “kita kaliwat sang 
Dios.” 2 Bangod nakahibalo kita nga 
ang aton pisikal nga lawas kaliwat 
sang aton dutan-on nga mga ginika-
nan, kinahanglan naton pangitaon ang 
kahulugan sang pahayag ni Pablo. Ang 
Ginuo nagdeklarar nga “ang espiritu 
kag ang lawas amo ang kalag sang 
tawo.” 3 Gani ang espiritu kaliwat sang 
Dios. Ang tagsulat sang Mga Hebreo 
nagatumod sa Iya bilang “Amay sang 
mga espiritu.” 4 Ang espiritu sang tanan 
nga tawo matuod nga Iya “mga anak 
nga lalaki kag babayi.” 5

Ginatalupangod naton nga ang 
inspirado nga mga mamalaybay, para 
sa aton pagbinagbinag sining topiko, 
nakasulat sang makatalandog nga 
mga mensahe kag nakabantala sang 

makainspirar nga mga panghuna-
huna. Si William Wordsworth nagsulat 
sang kamatuoran:

Ang aton pagkabun-ag isa ka 
pagtulog kag malipatan lamang:

Ang kalag nga nagabangon upod 
sa aton, ang Bituon sang aton 
kabuhi,

May iya nga ginhalinan,
Kag gikan sa malayo:
Indi sa bug-os nga pagkalipat,
Kag indi sa himpit nga 

pagkahubo,
Kundi sa banas sang mga pa-

nganod sang himaya kita 
nagkari

Gikan sa Dios, nga aton puluy-an:
Ang langit nakapalibot sa aton 

pagkatawo! 6

Ang mga ginikanan nagabinag-
binag sang ila responsibilidad sa 
pagtudlo, sa pag-inspirar, kag sa 
paghatag sang paggiya, direksyon, 
kag ehemplo. Kag samtang ang mga 
ginikanan nagabinagbinag, ang mga 
kabataan—kag partikular na ang mga 
lamharon—nagapamangkot sang 
sensitibo nga palamangkutanon, ngaa 
ari kita diri? Sa masami ini ginahutik 
sa kalag kag sa sini nga pulong, ngaa 
ari ako diri?

Daw ano kita dapat ka mapina-
salamaton nga ang isa ka maalam 
nga Tagtuga naghimo sang kalibutan 
kag nagbutang sa aton diri, upod 
ang tabon sang pagkalipat sang 
aton nahauna nga kabuhi agud nga 
mahimo naton maagyan ang isa ka 
tion sang pagtilaw, isa ka oportunidad 
nga pamatud-an ang aton mga kau-
galingon agud mangin kaangay sang 
tanan nga ginhanda sang Dios para 
batunon naton.

Maathag nga ang isa ka mayor nga 
katuyuan sang aton kabuhi sa kalibu-
tan amo ang pag-angkon sang lawas 
nga may unod kag tul-an. Ginhatagan 
man kita sang dulot sang pagbuot. Sa 
linibo ka mga paagi may prebilihiyo 
kita nga magpili para sa aton mga 
kaugalingon. Diri nagatuon kita gikan 
sa mabudlay nga agalon nga amo ang 

eksperiyensya. Nakahibalo kita sang 
maayo kag malain. Nakakilala kita 
sang mapait kag matam-is. Nakahibalo 
kita nga may mga konsikwensya nga 
naangot sa aton mga binuhatan.

Paagi sa pagtuman sang mga 
kasuguan sang Dios, sarang kita ma-
ngin kaangay para sinang “balay” nga 
ginhambal ni Jesus sang Iya gindekla-
rar: “Sa balay sang akon Amay may 
madamong hulot. . . . Nagakadto ako 
sa pag-aman sa inyo sing duog . . . 
kon diin ako, didto man kamo.” 7

Bisan pa nga nagkari kita sa 
dutan-on nga kabuhi “sa banas sang 
mga panganod sang himaya,” ang 
kabuhi padayon nga nagasulong. 
Ang pagkabata ginasundan sang 
pagkalamharon, kag ang pagka-
hamtong nagaabot nga halos indi 
matalupangdan. Gikan sa inagihan 
matun-an naton ang kakinahanglan 
sa pagdab-ot palangit para sa bulig 
samtang nagapanglakaton kita sa 
alagyan sang kabuhi.

Ang Dios, ang aton Amay, kag 
si Jesucristo, ang aton Ginuo, nag-
pakita sang alagyan padulong sa 
pagkaperpekto. Ginaagda Nila kita sa 
pagsunod sang wala’y katapusan nga 
mga kamatuoran kag sa pagmangin 
perpekto, subong nga Sila perpekto.8

Ang Apostoles nga si Pablo 
nagpaanggid sang kabuhi sa isa ka 
palumba. Sa mga Hebreo sia nagpai-
sog, “Isikway ta man . . . ang sala nga 
nagatapik gid, kag magdalagan kita 
nga may pagbatas sang dalaganon 
nga ginabutang sa aton atubang.” 9

Sa aton paghimakas, indi naton 
pag-ibalewala ang maalamon nga 
laygay gikan sa Manugwali: “Ang 
palumba indi sa madasig, ukon ang 
inaway sa makusog.” 10 Sa pagka-
matuod, ang premyo makadto 
sa sinang nagabatas tubtob sa 
katapusan.

Kon magbinagbinag ako sa 
palumba sang kabuhi, madumduman 
ko ang isa pa ka klase sang palumba, 
gikan sa akon pagkabata. Ako kag 
ang akon mga abyan magakapot sang 
mga balisong kag, gikan sa mahu-
mok nga kahoy sang willow tree, 
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nagahimo sang magagmay nga mga 
bulobaroto. Ginabutangan ini sang 
triangulo nga tela bilang layag, kag 
ang tagsa sa amon nagaplastar sang 
iya bulobaroto agud magpalumba sa 
nagaragasa nga tubig sang suba sa 
Provo. Nagadalagan kami sa pang-
pang sang suba kag ginabantayan ang 
magagmay nga mga bulobaroto nga 
kon kaisa gulpi nga nagasaka-panaog 
sa masulog nga agos sang tubig kag sa 
iban nga tion nagalayag sing malinong 
samtang nagadalom ang tubig.

Sa isa sining mga pagpalumba 
natalupangdan namon nga ang 
isa ka bulobaroto nagapanguna 
sa iban pakadto sa ginplastar nga 
finish line. Sa hinali, gindala ini sang 
agos sang tubig malapit kaayo sa 
isa ka dako nga alimpulus sa suba, 
kag ang bulobaroto nagtakilid kag 
nagbaliskad. Nagatiyog-tiyog lang 
ini samtang ginaanod, nga indi na 
makabalik sa una nga gin-agyan sini. 
Sang ulihi nagpundo ini sa tunga 
sang nagalinutaw nga mga sagbot 
kag kahoy nga nagapalibot sini, nga 
naggumon sa mga gaway sang naga-
panguyapot nga mga lumot.

Ang mga bulobaroto sang pagka-
bata wala sing panimbangon para sa 
kabakod, wala sing nagatiyog nga 
sulab [blade] sa dalom sang baroto 
ukon timon agud maghatag direk-
syon, kag wala sing makina para 
mag-andar. Sa indi malikawan ang 
ila destinasyon pakadto sa baba sang 
suba—ang alagyan sang pinaka-
gamay nga pagpanikasog.

Di-subong sang mga bulobaroto, 
ginhatagan kita sing diosnon nga mga 
kinaiya agud maggiya sa aton pag-
panglakaton. Ari kita sa mortalidad 
indi agud magpaanod sa nagaagos 
nga mga tubig sang kabuhi kundi 
upod ang gahum sa paghunahuna, sa 
pagpangatarong, kag sa pagtuman.

Ang aton Amay nga Langitnon 
wala nagpadala sa aton sa aton wala’y 
katapusan nga pagbiyahe nga wala 
nagahatag sang mga pamaagi nga 
sa diin makabaton kita gikan sa Iya 
sing paggiya agud masiguro ang aton 
luwas nga pagbalik. Ginatumod ko 

ang pangamuyo. Ginatumod ko man 
ang mga hutik gikan sinang malinong 
kag gamay nga tingug; kag wala ko 
ginakalipatan ang balaan nga mga 
kasulatan, nga nagaunod sang pulong 
sang Ginuo kag sang mga pulong 
sang mga propeta—nga ginhatag sa 
aton agud buligan kita nga malab-ot 
sing madinalag-on ang finish line.

Sa pila ka tion sa aton mortal 
nga misyon, nagaabot ang maluya 
nga tikang, ang las-ay nga yuhum, 
ang pag-antos sa balatian—bisan 
ang pagtapos sang tig-ilinit, ang 
pag-abot sang pagkalagas sang mga 
dahon [autumn], ang katugnaw sang 
tigtulugnaw, kag ang eksperiyensya 
nga aton ginatawag nga kamatayon.

Ang tagsa ka mahunahunaon nga 
tawo nakapamangkot sa iya kauga-
lingon sang pamangkot nga ginplastar 
ni Job sang una sing labing maayo: 
“Kon ang tawo mapatay, mabuhi pa 
bala sia?” 11 Bisan anhon pa naton  
pagdula sining pamangkot sa aton 
mga panghunahuna, pirme ini  
nagabalik-balik. Ang kamatayon 
nagaabot sa tanan nga tawo. Nagaabot 
ini sa mga tigulang samtang nagalakat 
sila nga maluya na ang mga tiil. Ang 
pagtawag sini mabatian sinang halos 
pa lang nakalab-ot sa tunga-tunga 
sang pagpanglakaton sa kabuhi. Kon 
kaisa ginapahipos sini ang kadlaw 
sang magagmay nga kabataan.

Pero paano ang kabuhi sa pihak 
sang kamatayon? Ang kamatayon 
bala ang mangin katapusan sang 
tanan-tanan? Si Robert Blatchford, sa 
iya libro nga God and My Neighbor, 
mabaskog nga nag-atake sang 
akseptado nga mga pagpati sang 
mga Kristiyano subong sang Dios, 
Cristo, pagpangamuyo kag ilabi na 
ang pagkawala’y-kamatayon. Wala’y 
kahadlok niya nga ginaduso nga 
ang kamatayon ang katapusan sang 
aton kabuhi kag wala na sing may 
makahimutig sini. Dayon may maka-
tingalahan nga natabo. Ang iya pader 
sang pagpangduha-duha sa hinali 
nagkalapugday. Nangin mahuyang 
sia kag wala’y puwersa. Amat-amat 
niya nga nabatyagan ang iya pagbalik 

sa pagtuluohan nga iya ginyaguta 
kag gintalikdan. Ano ang nagtuga 
sining dako nga pagbag-o sa iya nga 
panan-awon? Napatay ang iya asawa. 
Sing may tuman nga kalisud, nagsu-
lod sia sa hulot kon diin nahamyang 
ang mortal nga lawas sang iya asawa. 
Gintan-aw niya liwat ang nawong 
nga iya gid ginpalangga. Sang pagwa 
niya, nagsiling sia sa isa ka abyan: 
“Sia ‘to, pero indi man ‘to sia. Ang 
tanan-tanan nagliwat. Ang ara dira 
sadto anay wala na. Indi na sia 
pareho sadto anay. Ano ang mahimo 
madula kon indi ang kalag?”

Sang ulihi sia nagsulat: “Ang 
kamatayon indi pareho sang ginahu-
nahuna sang iban nga tawo. Pareho 
lang ini sang pagsulod sa lain nga 
kuwarto. Sa sinang lain nga kuwarto 
aton makita . . . ang mahal nga 
mga babayi kag mga lalaki kag ang 
manami nga mga kabataan nga aton 
ginpalangga kag nadula sa aton.” 12

Mga kauturan ko, nakahibalo kita 
nga ang kamatayon indi ang mangin 
katapusan. Ining kamatuoran gin-
tudlo sang buhi nga mga propeta sa 
mga dinag-on. Makita man ini sa aton 
balaan nga mga kasulatan. Sa Libro 
ni Mormon mabasa naton ang pat-od 
kag makapasulhay nga mga pulong:

“Karon, nahanungod sa kahim-
tangan sang kalag sa ulot sang 
kamatayon kag sang pagkabanhaw—
Yari karon, ginpahibalo sa akon sang 
isa ka anghel, nga ang mga espiritu 
sang tanan nga mga tawo, pagkata-
pos gid nga magtaliwan sila gikan sa 
sining mamalatyon nga lawas, huo, 
ang mga espiritu sang tanan nga mga 
tawo, bisan kon sila maayo ukon 
ma lain, ginadala pauli sa sinang Dios 
nga naghatag sa ila sing kabuhi.

“Kag nian matabo ini, nga ang 
mga espiritu sadtong mga matarong 
pagabatunon sa isa ka kahimtangan 
sang kalipayan, nga ginatawag nga 
paraiso, isa ka kahimtangan sang 
pagpahuway, isa ka kahimtangan 
sang paghidaet, nga sa diin maga-
pahuway sila gikan sa tanan nila nga 
mga gumontang kag gikan sa tanan 
nga mga kabalaka, kag kasubo.” 13
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Pagkatapos nga ginlansang ang 
Manluluwas kag ang Iya lawas 
ginpahamtang sa lulubngan sing 
tatlo ka adlaw, ang espiritu sa liwat 
nagsulod. Ang bato ginpaligid, kag 
ang nabanhaw nga Manunubos 
nagwa, nga napanaptan sing wala’y 
kamatayon nga lawas sang unod  
kag tul-an.

Ang sabat sa pamangkot ni Job, 
“Kon ang tawo mapatay, mabuhi 
pa bala sia?” nag-abot sang si Maria 
kag ang iban nagpalapit sa lulub-
ngan kag nakita ang duha ka lalaki 
nga may panapton nga masilaw 
nga naghambal sa ila: “Ngaa bala 
ginapangita ninyo ang buhi sa tunga 
sang mga patay? Wala sia diri kundi 
nabanhaw.” 14

Bilang resulta sang kadalag-an ni 
Cristo sa kamatayon, tanan kita maban-
haw. Ini ang pagtubos sang kalag. Si 
Pablo nagsulat: “May . . . mga lawas 
man nga langitnon, kag mga lawas 
nga dutan-on: apang ang himaya sang 
langitnon isa ka bagay, kag tuhay ang 
himaya sang dutan-on.” 15

Ang selestiyal nga himaya ang 
aton mismo nga ginatinguhaan. Sa 

presensya sang Dios kita mismo 
luyag nga magpuyo. Isa ka wala’y 
katapusan nga panimalay ang luyag 
naton mismo nga matapoan. Ang 
subong nga mga bugay maangkon 
paagi sa bug-os-kabuhi nga 
paghimud-os, pagtinguha, paghinul-
sol, kag sa ulihi pagmadinalag-on.

Sa diin kita naghalin? Ngaa 
ari kita diri? Sa diin kita makadto 
pagkatapos sining kabuhi? Indi na 
kinahanglan pa nga ining kinaandan 
nga mga pamangkot magpabilin nga 
wala’y sabat. Gikan sa kaidadalman 
sang akon kalag kag sa bug-os nga 
pagpaubos, nagapamatuod ako nga 
inang mga butang nga akon ginham-
bal matuod.

Ang aton Amay nga Langitnon 
nagakalipay para sinang naga-
tuman sang Iya mga kasuguan. 
Nagakabalaka man sia para sa nadula 
nga bata, sa uyaya nga tin-edyer, sa 
sutil nga lamharon, sa pabaya nga 
ginikanan. Sing mapinalanggaon ang 
Agalon nagahambal sini sa ila kag sa 
pagkamatuod sa tanan: “Magbalik. 
Magtindog. Magsulod. Magpauli. 
Magkari sa akon.”

Isa na lang ka semana maga-
selebrar na kita sang Paskua sang 
Pagkabanhaw. Ang aton mga pang-
hunahuna magatutok sa kabuhi sang 
Manluluwas, Iya kamatayon, kag Iya 
Pagkabanhaw. Bilang Iya pinasahi nga 
saksi, nagapamatuod ako sa inyo nga 
buhi Sia kag nga ginahulat Niya ang 
aton madinalag-on nga pagbalik. Nga 
ang subong nga pagbalik mangin aton, 
mapainubuson ko nga gina pangamuyo 
sa Iya balaan nga ngalan—nga si 
Jesucristo, aton Manluluwas kag  
aton Manunubos, 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 pina-
kaulihi nga pangkabilugan nga 
komperensya (tan-awa ang chart sa 
idalom). Ang mga stake kag district 
presidents mahimo magpili kon 
diin nga mga pamulong-pulong ang 
pagagamiton, ukon puede sila mag-
takay sining responsibilidad sa mga 
bishops kag mga branch presidents.  
Ang mga lider dapat magdagmit 
sang importansya sa mga kauturan 
sa Melchizedek Priesthood kag  
sa Relief Society sa pagtuon sang  
palareho 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 
pangkabilugan 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 nagatudlo 
kamo sang (mga) pamulong-pu-
long. Mahimo nga matentar kamo 

* Para sa Abril kag Oktubre nga mga leksyon sa ikaapat-nga-Domingo, ang (mga) pamulong-
pulong mahimo nga pilion gikan sa nagligad nga komperensya ukon gikan sa pinakaulihi (nga 
komperensya). Ang mga pamulong-pulong sarang mabasa sa madamo nga mga lengguahe sa 
conference .lds .org.

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  
pangkabilugan nga komperensya 
sang Simbahan.

Repasuha ang (mga) pamulong-
pulong, nga nagapangita sang mga 
prinsipyo kag mga doktrina nga 
nagasabat sang mga panginahang-
lan sang mga katapo sang klase. 
Magpangita man sang mga sugi-
lanon, palasandigan sa balaan nga 
mga kasulatan, kag mga panay-
sayon gikan sa (mga) pamulong-
pulong nga magabulig sa inyo sa 
pagtudlo sining mga kamatuoran.

Maghimo sang balayan ukon 
plano kon paano itudlo ang mga 
prinsipyo kag mga doktrina. 
Binagbinaga ang paglakip sang 
mga pamangkot nga nagabulig  
sa mga miyembro 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 NGA GINATUDLO 
ANG MGA LEKSYON

MGA MATERYALES PARA SA IKAAPAT-
NGA-DOMINGO NGA LEKSYON

Abril 2012–Oktubre 2012 Mga pamulong-pulong nga ginhatag 
sa Abril 2012 nga pangkabilugan nga 
komperensya *

Oktubre 2012–Abril 2013 Mga pamulong-pulong nga ginhatag 
sa Oktubre 2012 nga pangkabilugan 
nga komperensya *
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Nabatian ko si Pangulong 
Spencer W. Kimball, sa isa 
ka sesyon sang komperen-

sya, nga nagapangayo nga ang Dios 
maghatag sa iya sang mga bukid nga 
taklaron. Siling niya: “May dalagku 
nga mga hangkat sa aton atubangan, 
higante nga mga oportunidad nga 
dapat sugataon. Ginabaton ko inang 
makagalanyat nga mga kahigayunan 
kag nakabatyag nga hambalon ang 
Ginuo sing mapainubuson, ‘Ihatag 
sa akon ining bukid,’ ihatag sa akon 
ining mga hangkat.” 1

Ang akon tagipusuon napukaw, 
kay nakahibalo ako, sang pila ka mga 
hangkat kag mga pagtilaw nga iya na 
ngadaan ginaatubang. Nakabatyag 
ako sang kaluyag nga mangin mas 
pareho sa iya, isa ka maisog nga 
alagad sang Dios. Gani isa ka gab-i 
nagpangamuyo ako para sa isa ka 
pagtilaw nga magpamatuod sang 
akon kaisog. Madumduman ko pa ini 
sing maathag. Sang gab-i, nagluhod 
ako sa akon kwarto nga may pag-
tuo nga dawsa nagpuno sang akon 

tagipusuon nga daw mabuka ini.
Sa sulod sang pila lang ka adlaw 

ang akon pangamuyo ginsabat. Ang 
pinakamabudlay nga pagtilaw sang 
akon kabuhi nagkibot kag nagpakau-
bos sa akon. Naghatag ini sa akon 
sang doble nga leksyon. Una, may 
yara ako sang maathag nga ebidensya 
nga ang Dios nagpamati kag nagsabat 
sang akon pangamuyo sang pagtuo. 
Apang ikaduha, ginsugdan ko ang 
pagtulun-an nga nagapadayon pa sa 
gihapon agud mahangpan kon ngaa 
nagbatyag ako sing may tuman nga 
kaseguruhan sadto nga gab-i nga isa 
ka daku nga bugay ang mahimo mag-
abot gikan sa pagtilaw nga maka-
bayad sing labaw pa sangsa bisan 
ano nga bili.

Ang pagtilaw nga nag-igo sa akon 
sadtong madugay na nga pana-
hon karon daw kagamay na lang 
ikumparar sa kon ano ang nag-abot 
halin sadto—sa akon kag sa akon 
mga pinalangga. Madamo sa inyo 
ang karon nagaantus sa pisikal, 
pangkaisipan, kag emosyonal nga 

mga pagtilaw nga mahimo mangin 
kabangdanan agud kamo mag-
panalambiton subong sang isa ka 
halangdon kag matutom nga alagad 
sang Dios nga kilala ko gid. Ang 
iya nars nakabati sa iya nga naga-
singgit sa iya hiligdaan sang kasakit, 
“Gintinguhaan ko man nga mangin 
maayo sa bilog ko nga kabuhi, ngaa 
natabo ini sa akon?”

Nakahibalo kamo kon paano ang 
Ginuo nagsabat sinang pamangkot 
para sa Propetang si Joseph Smith sa 
iya prisohan:

“Kag kon ikaw ihaboy sa buho, 
ukon sa mga kamot sang mga 
manugpatay, kag ang sentensya sang 
kamatayan ihatag sa imo; kon ikaw 
ihaboy sa kadadalman; kon ang 
dalagko nga mga balod maghimbon 
kontra sa imo; kon ang mamadlos 
nga mga hangin mangin imo kaaway; 
kon ang kalangitan magtipon sang 
kadulom, kag ang mga elemento 
magtingob agud lambatan ang 
alagyan; kag labaw sa tanan, kon 
ang mismo baba sang im piyerno 
magnganga sing daku sa imo, 
hibaloa, anak ko, nga ini tanan nga 
mga butang magahatag sa imo sang 
eksperiyensya, kag mangin para sa 
imo kaayuhan.

“Ang Anak sang Tawo nag-agi sini 
tanan. Masobra ka pa bala sa iya?

“Gani, magpadayon sa imo pa-
dulungan, kag ang priesthood maga-
pabilin sa imo; kay ang ila dulunan 
napahamtang na, indi sila makalabay. 
Ang imo mga adlaw nahibaloan, 
kag ang imo mga tinuig indi mabu-
hinan; gani, indi magkahadlok kon 
ano ang mahimo sang tawo, kay ang 
Dios magaupod sa imo tubtob sa 
katubtuban.” 2

Mga Bukid nga 
Taklaron
Kon may pagtuo kita kay Jesucristo, ang pinakamabudlay 
subong man ang pinakamahapos nga mga tinion sa  
kabuhi sarang mangin bugay.

Ni Pangulong Henry B. Eyring
Unang Manuglaygay sa Unang Pangulohan

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 ,  M AY O  2 0 1 2
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Para sa akon daw wala na sing mas 
maayo pa nga sabat sa pamangkot 
kon ngaa ang mga pagtilaw nagaabot 
kag kon ano ang dapat naton himuon 
sangsa mga pulong sang Ginuo 
Mismo, nga nag-antus sang mga pag-
tilaw para sa aton nga sobra kaayo 
sangsa aton mahunahuna.

Madumduman ninyo ang Iya mga 
pulong sang Sia naglaygay nga kita 
kinahanglan, bangud sang pagtuo sa 
Iya, maghinulsol:

“Gani ginasugo ko kamo nga 
maghinulsol—maghinulsol, kay basi 
kastiguhon ko kamo paagi sa akon 
pulong, kag paagi sa akon kaugot, 
kag paagi sa akon kaakig, kag 
ang inyo pag-antus mangin tuman 
kasakit—daw ano kasakit wala kamo 
makahibalo, daw ano kagrabe wala 
kamo makahibalo, huo, daw ano 
kabudlay wala kamo makahibalo.

“Kay yari karon, Ako, ang Dios, 
nag-antus sini nga mga butang para 
sa tanan, nga indi sila mag-antus kon 
sila maghinulsol;

“Apang kon indi sila maghinulsol 
kinahanglan sila mag-antus ka-
subong ko;

“Sinang pag-antus nga nangin 
kabangdanan nga ako mismo, nga 
Dios, ang pinakadalayawon sa tanan, 
nagkurog bangud sang kasakit, kag 
nagdugo sa tagsa ka buho sang akon 
panit, kag nag-antus alangay sa lawas 
kag espiritu—kag naghandum nga 
indi na lang kuntani mag-inom sa 
mapait nga kupa, kag manalaw—

“Wala’y sapayan, himaya sa Amay; 
kag gin-ambit ko kag gintapos ang 
akon mga pagpanghanda para sa 
mga anak sang katawhan.” 3

Kamo kag ako may pagtuo nga 
ang paagi nga malampuwasan ang 
mga pagtilaw amo ang magpati nga 
may “banyos sa Galaad” 4 kag nga 
ang Ginuo nagpromisa, “Indi Ako 
. . . magbiya sa imo.” 5 Amo sina ang 
gintudlo ni Pangulong Thomas S. 
Monson sa aton agud buligan kita 
kag ang aton mga ginaalagaran sa 
kon tan-awon masubo kag mabug-at 
nga mga pagtilaw.6

Apang si Pangulong Monson 

maalamon man nga nagtudlo nga ang 
pundasyon sang pagtuo sa kamatuo-
ran sinang mga promisa kinahang-
lanon sang malawig nga panahon sa 
pagpasad. Ayhan nakita ninyo ang 
kakinahanglanon sinang pundasyon, 
subong sang nakita ko, sa tupad sang 
isa [ka tawo] nga handa na mag-
pangampo sa away sang pagpadayon 
hasta sa katapusan. Kon ang pun-
dasyon sang pagtuo wala natanom sa 
aton mga tagipusuon, ang gahum sa 
pagpadayon mapugday.

Ang akon katuyuan karon amo 
nga isaysay ang akon nahibaloan kon 
paano naton mapahamtang inang 
mapag-on nga pundasyon. Ginahimo 
ko ini sing mapainubuson sa duha 
ka rason. Una, ang akon ihambal 
mahimo magpaluya sang pila nga 
nagahimud-os sa tunga sang dalagku 
nga mga kabudlayan kag nagabatyag 
nga ang ila pundasyon sang pagtuo 
nagakapugday. Kag ikaduha, nakahi-
balo ako nga mas dalagku pa gid nga 
mga pagtilaw ang nagahulat sa akon 
antes matapos ang kabuhi. Gani, 
ang reseta nga ginatanyag ko sa inyo 
kinahanglan pa probahan sa akon 
kaugalingon nga kabuhi paagi sa 
pagpadayon hasta sa katapusan.

Sang lamharon pa ako nag-obra 
ako sa isa ka kontraktor nga naga-
pasad sang mga sadsaran kag mga 
pundasyon para sa bag-o nga mga 
balay. Sa kainit sang summer mabud-
lay nga obra ang maghanda sang 
duta para sa pormas nga sa diin 
ginabubo namon ang semento para 
sa sadsaran. Wala sang mga makinar-
yas. Ginagamit namon ang piko kag 
pala. Ang magpasad sang mabakod 
nga mga pundasyon para sa mga 
bilding mabudlay nga obra sadto nga 
mga panahon.

Nagakinahanglan man ini sang 
pasensya. Pagkatapos namon 
mabubo ang sadsaran, nagahulat 
kami nga magtig-a ini. Bisan gusto 
gid namon nga magpadayon ang tra-
baho, nagahulat pa gid kami pagkata-
pos mabubo sang sadsaran antes 
namon kuhaon ang mga pormas.

Kag labi pa gid ka talalupangdon 

para sa isa ka bag-ohanon nga 
kantero amo ang kon tan-awon 
mauti kag malawig nga proseso sang 
pagpahamtang sang mga kabilya sing 
maid-id sa sulod sang mga pormas 
agud mangin mabakod ang nahuman 
nga pundasyon.

Sa amo man nga paagi, ang duta 
kinahanglan ihanda sing maayo 
para sa aton pundasyon sang pag-
tuo nga makabatas sang mga unos 
nga magaabot sa tagsa ka kabuhi. 
Inang mapag-on nga sadsaran para 
sa pundasyon sang pagtuo amo ang 
personal nga integridad.

Ang dalayon naton nga pagpili 
sang husto sa tagsa ka tion nga 
ang pagpili ginapahamtang sa aton 
atubangan nagahimo sang mapag-on 
nga sadsaran sang aton pagtuo. 
Mahimo ini magsugod sa pagka-
bata bangud ang tagsa ka kalag 
natawo upod ang libre nga dulot 
sang Espiritu ni Cristo. Upod sinang 
Espiritu mahimo naton mahibaloan 
kon nakahimo kita sang maayo sa 
atubang sang Dios kag kon nakahimo 
kita sang malain sa Iya panulok.

Inang mga pagpili, ginatos sa kala-
banan nga mga adlaw, nagahanda 
sang mapag-on nga duta sa diin ang 
aton balay sang pagtuo ginapasad. 
Ang kabilyada nga sa iya sini pali-
bot ang kaundan sang aton pagtuo 
ginabubo amo ang ebanghelyo ni 
Jesucristo, upod ang tanan sini nga 
mga kasugtanan, mga ordinansa, kag 
mga prinsipyo.

Isa sang mga yabi sa nagapabilin 
nga pagtuo amo ang husto nga 
pagbanta sang kinahanglanon nga 
tiempo sa pagpabakod (curing time). 
Amo gani sina kon ngaa kabuangan 
ang ginhimo ko nga magpangamuyo 
gilayon sa akon kabuhi para sa mas 
mataas nga mga bukid nga taklaron 
kag mas dalagku nga mga pagtilaw.

Inang pagpabakod indi maangkon 
gilayon sa pagligad sang panahon, 
pero nagakadugayan gid ini. Ang 
pag-edad lamang indi makahimo sini. 
Yara sa pag-alagad sa Dios kag sa 
iban [nga tawo] sing wala untat upod 
ang bug-os nga tagipusuon kag kalag 
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nga ang panaksihon sang kamatuo-
ran nagabaylo sa mapag-on nga 
espirituhanon nga kabakod.

Karon, luyag ko paisogon inang 
yara sa tunga sang mabudlay nga 
mga pagtilaw, nga nagabatyag nga 
ang ila pagtuo ayhan nagaluya sa 
puwersa sang mga kahul-anan. Ang 
kahul-anan mismo mahimo nga 
mangin inyo paagi agud mapabakod 
kag sa ulihi maangkon ang malig-on 
nga pagtuo. Si Moroni, nga anak ni 
Mormon sa Ang Libro ni Mormon, 
nagsugid sa aton kon paano inang 
bugay mahimo matabo. Ginatudlo 
niya ang simple kag matam-is nga 
kamatuoran nga ang pag-akto sa 
bisan isa ka ugbos sang pagtuo naga-
tugot sa Dios sa pagpatubo sini:

“Kag karon, ako, si Moroni, naga-
hambal sing pila ka bagay naha-
nungod sining mga butang; ipakita 
ko sa kalibutan nga ang pagtuo amo 
ang mga butang nga ginalauman 
kag wala makita; gani, indi magsuay 
sanglit wala kamo makakita, kay indi 
kamo makabaton sang saksi tubtob 
nga pagkatapos sang pagtilaw sang 
inyo pagtuo.

“Kay paagi sa pagtuo nga ginpakita 
ni Cristo ang iya kaugalingon sa aton 
mga katigulangan, pagkatapos nga 
nagbangon sia gikan sa mga minatay; 
kag wala niya pag-ipakita ang iya 
kaugalingon sa ila tubtob pagkatapos 
nga nag-angkon anay sila sing pagtuo 
sa iya; gani, kinahanglan gid nga may 
pagtuo sa iya ang pila, kay wala niya 
pag-ipakita ang iya kaugalingon sa 
kalibutan.

“Apang tungod sang pagtuo sang 
mga tawo ginpakita niya ang iya kau-
galingon sa kalibutan, kag ginhimaya 
ang ngalan sang Amay, kag ginhanda 
ang isa ka paagi nga sa sini ang iban 
mahimo nga mangin umalambit sang 
hiyas nga langitnon, agud mahimo 
sila nga maglaum sadtong mga 
butang nga wala nila makita.

“Gani, mahimo man kamo nga 
makaangkon sing paglaum, kag 
mangin mga umalambit sang hiyas, 
kon kamo makaangkon lamang sing 
pagtuo.” 7

Inang bahin sang pagtuo nga 
tuman ka malahalon kag nga dapat 
ninyo protektahan kag gamiton sa 
inyo masarangan amo ang pagtuo sa 
Ginuong Jesucristo. Si Moroni nag-
tudlo sang gahum sang pagtuo sa sini 
nga paagi: “Kag wala sa ano man nga 
tion sing bisan sin-o nga nakahikot 
sang mga milagro tubtob pagkatapos 
nga makaangkon anay sila sang pag-
tuo; gani nagpati anay sila sa Anak 
sang Dios.” 8

Nakasugilanon ako sa isa ka 
babayi nga nagbaton sang milagro 
sing bastante nga kabakod agud 
mabatas ang indi matungkad nga 
mga pagkawad-an paagi lang sa 
simple nga ikasarang sa pagliwat-
liwat sing wala’y untat sang mga 
tinaga “Nakahibalo ako nga ang akon 
Manunubos buhi.” 9 Inang pagtuo kag 
inang mga pulong sang panaksihon 
nagapabilin sa gihapon sa tunga sang 
gal-om nga naglipod pero wala nag-
panas sang mga handurawan sang iya 
pagkabata.

Nakibot ako nga mahibal-an nga 
isa pa gid ka babayi ang nagpatawad 
sang isa ka tawo nga nakasala sa 
iya sa madamo nga tinuig. Natingala 
ako kag namangkot sa iya kon ngaa 
ginpili niya nga magpatawad kag 
kalimtan ang madamo nga tinuig 
sang madinumtanon nga pag-abuso.

Matawhay sia nga nagsiling, “Amo 
ina ang pinakamabudlay nga butang 
nga akon nahimo, pero nakahibalo 
lang ako nga kinahanglan ko gid 
himuon. Gani ginhimo ko.” Ang iya 
pagtuo nga ang Manluluwas mapa-
tawad sa iya kon patawaron niya ang 
iban naghanda sa iya sa pag-atubang 
sang kamatayon nga may balatyagon 
sang katawhay kag paglaum pila gid 
lang kabulan pagkatapos nga ginpa-
tawad niya ang iya di-mahinulsulon 
nga kaaway.

Ginpamangkot niya ako, “Pag-abot 
ko didto, ano ayhan sa langit?”

Kag nagsiling ako, “Nakahibalo 
ako sa nakit-an ko sa imo nga ika-
sarang sa pagdapat sang pagtuo kag 
pagpatawad nga mangin manami ini 
kaayo nga pagpauli para sa imo.”

May isa pa gid ako ka pagpaisog 
para sa mga ginaligban kon bala 
ang ila pagtuo sa Ginuong Jesucristo 
mangin bastante agud sila makapa-
dayon sing maayo hasta sa katapusan. 
Bulahan ako nga nakilala ko ang iban 
sa inyo nga nagapamati karon sang 
kamo bataon pa, mapagsik, pinasahi 
ang ikasarang sangsa kalabanan sa 
inyo palibot, pero ginpili ninyo nga 
himuon kon ano ang himuon kontani 
sang Manluluwas. Sa inyo kabugana  
nakakita kamo sang mga paagi nga 
buligan kag atipanon yadtong mga 
mahimo ninyo kontani nga gin- 
balewala ukon ginpakanubo sa inyo 
nahamtangan sa pangabuhi.

Kon mag-abot ang mabudlay 
nga mga pagtilaw, ang pagtuo sa 
pagbatas sang mga ini sing maayo 
mangin inyo, napasad na kasubong 
sang inyo matalupangdan karon 
pero wala ninyo [matalupangdan] 
sang tion nga nagbuhat kamo suno 
sa putli nga gugma ni Cristo, sa 
pag-alagad kag pagpatawad sa iban 
pareho sang himuon [kontani] sang 
Manluluwas. Nagpasad kamo sang 
pundasyon sang pagtuo gikan sa 
pagpalangga pareho sa pagpalangga 
sang Manluluwas kag sa pag-alagad 
para sa Iya. Ang inyo pagtuo sa Iya 
nagtuytoy sa mga buhat sang kaayo 
nga magadala sa inyo sang paglaum.

Indi pa ulihi kaayo agud pabakuron 
ang pundasyon sang pagtuo. May 
ara gid pirme sang tiempo. Nga may 
pagtuo sa Manluluwas, sarang kamo 
maghinulsol kag mag-ampo para sa 
kapatawaran. May ara gid sang isa [ka 
tawo] nga sarang ninyo patawaron. 
May ara gid sang isa nga sarang ninyo 
pasalamatan. May ara gid sang isa nga 
sarang ninyo alagaran kag itib-ong. 
Sarang ninyo ini himuon bisan diin 
man kamo kag bisan daw ano ka 
naga-isahanon kag ginsikway ang inyo 
nabatyagan.

Indi ako makapromisa sang kata-
pusan sa inyo mga pag-antus sa sini 
nga kabuhi. Indi ko kamo mapasalig 
nga ang inyo mga pagtilaw mangin 
daw malip-ot lamang para sa inyo. Isa 
sang mga kinaiya sang mga pagtilaw 
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sa kabuhi amo nga dawsa ginapahi-
nay sang mga ini ang orasan kag 
dayon daw halos nagauntat.

May mga rason para sina. Ang 
paghibalo sinang mga rason ayhan 
indi maghatag sang tuman nga kaum-
pawan, pero makahatag ini sa inyo 
sang balatyagon sang pagpasensya. 
Inang mga rason nagahalin sa sining 
isa ka kamatuoran: sa Ila perpekto 
nga pagpalangga sa inyo, ang Amay 
nga Langitnon kag ang Manluluwas 
luyag nga mangin takos kamo sa 
pag-upod sa Ila agud magpangabuhi 
sa mga pamilya tubtob sa wala’y 
katapusan. Ang mga nahugasan lang 
sing perpekto nga katinlo paagi sa 
Pagpasag-uli ukon Atonement ni 
Jesucristo ang makakadto didto.

Ang akon iloy nagpakigbato sa 
kanser sa malapit 10 ka tuig. Ang mga 
pagpabulong kag mga operasyon kag 
sang ulihi ang pagkabukot sa iya hilig-
daan ang pila sang iya mga pagtilaw.

Nadumduman ko ang akon amay 
nga nagsiling samtang ginalantaw 
niya sia nga nagahugot sang iya 
katapusan nga ginhawa, “Isa ka 
diutay nga bata ang nagpauli na agud 
magpahuway.”

Isa sang mga manughambal sa iya 
lubong amo si Pangulong Spencer W. 
Kimball. Kalakip sa mga pagdayaw 
nga iya ginhatag, madumduman ko 
ang isa nga daw pareho sini: “Ang 
pila sa inyo ayhan nagpanumdum 

nga si Mildred nag-antus sing mala-
wig kaayo kag sing tuman bangud 
sang isa ka sala nga iya nahimo nga 
nagkinahanglan sang mga pagti-
law.” Dayon nagsiling sia, “Indi, 
bangud lang ina kay luyag sang 
Dios nga mag-uswag pa gid sia.” 
Madumduman ko sadto nga tion  
ang pagpanumdum, “Kon ang isa  
ka babayi nga amo sina kaayo  
kinahanglan sang amo sina nga  
pagpauswag, ano ang nagahulat  
sa akon?”

Kon may pagtuo kita kay 
Jesucristo, ang pinakamabudlay 
subong man ang pinakamahapos 
nga mga tinion sa kabuhi sarang 
mangin bugay. Sa tanan nga mga 
kahimtangan, mahimo kita magpili 
sang husto upod ang paggiya sang 
Espiritu. May yara kita sang ebang-
helyo ni Jesucristo agud magporma 
kag maggiya sang aton mga kabuhi  
kon pilion naton ini. Kag upod ang 
mga propeta nga nagapahayag  
sa aton sang aton lugar sa plano 
sang kaluwasan, mahimo kita 
magkabuhi nga may perpekto nga 
paglaum kag balatyagon sang  
katawhay. Indi kita kinahanglan 
magbatyag nga nagaisahanon kita 
ukon ginapabay-an sa pag-alagad 
sa Ginuo bangod wala gid kita 
[nagaisahanon ukon ginapabay-an]. 
Mabatyagan naton ang pag palangga 
sang Dios. Ang Manluluwas 

nagpromisa sang mga anghel sa 
aton wala kag sa aton tuo agud 
magsakdag sa aton.10 Kag Sia naga-
tuman sang Iya mga pulong sa 
tanan nga tion.

Nagapamatuod ako nga ang 
Dios nga Amay buhi kag nga ang 
Iya Pinalangga nga Anak aton 
Manunubos. Ang Balaan nga Espiritu 
nagpamatuod sang kamatuoran 
sa sining komperensya kag maga-
pamatuod sa liwat sa inyo pag-
pangita, sa inyo pagpamati, kag 
sa inyo pagtuon sa ulihi sang mga 
mensahe sang awtorisado nga mga 
alagad sang Ginuo nga ari diri. Si 
Pangulong Thomas S. Monson amo 
ang propeta sang Ginuo sa bug-os 
nga kalibutan. Ang Ginuo nagabantay 
sa inyo. Ang Dios nga Amay buhi. 
Ang Iya Pinalangga nga Anak, nga 
si Jesucristo, aton Manunubos. Ang 
Iya pagpalangga wala’y katapusan. 
Ginapamatud-an ko ini sa ngalan ni 
Jesucristo, amen.
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