
1

Ang Pagkamatinumanon 
Nagadala sang  
mga Bugay
Ang pagkahibalo sang kamatuoran kag ang mga sabat sa 
aton pinakadalagko nga mga pamangkot mabaton naton 
kon nagatuman kita sang mga kasuguan sang Dios.

Mga pinalangga kong kautu-
ran, nagapasalamat gid ako 
nga makaupod kamo sini 

nga aga. Nagahingyo ako sang inyo 
pagtuo kag mga pangamuyo samtang 
nagahambal sa inyo.

Sa sulod sang mga dinag-on, ang 
mga lalaki kag babayi nagtinguha sa 
pag-angkon sang ihibalo kag pagha-
ngop sining mortal nga pagpanga-
buhi kag sang ila lugar kag katuyuan 
sa sini, subong man sang paagi agud 
maangkon ang kalinong kag kalipa-
yan. Ang amo nga pagtinguha gina-
himo man sang tagsa sa aton.

Ining ihibalo kag paghangop 
mahimo maangkon sang tanan nga 
katawhan. Kaundan ini sang mga 
kamatuoran nga wala’y katapusan. 
Sa Doctrine and Covenants seksyon 
1, bersikulo 39, ginasiling nga ang 
Ginuo amo ang Dios, kag ang Espi-
ritu nagasaksi sini, kag ining panak-
sihon matuod, kag ang kamatuoran 

nagapadayon tubtob sa katubtuban.
Ang mamalaybay nagsulat:

Bisan madula pa ang langit  
kag duta,

Magapangibabaw ang 
kamatuoran,

Tubtob sa katubtuban. 1

Ang iban mamangkot, “Sa diin bala 
ining kamatuoran makita, kag paano 
naton ini makilala?” Sa isa ka bugna 
nga ginhatag paagi kay Propetang 
Joseph Smith sa Kirtland, Ohio, 
sang Mayo sang 1833, ang Ginuo 
nagpahayag:

Ang kamatuoran amo ang ihibalo 
sang mga butang sa karon, sang nag-
ligad, kag sa palaabuton. . . .

Ang Espiritu sang kamatuoran iya 
sang Dios. . . .

Kag wala sang sin-o man nga ma-
kabaton sang kabug-osan magluwas 
kon nagatuman sia sang Iya  

Ni Pangulong Thomas S. Monson mga kasuguan.
Ang nagatuman sang mga kasu-

guan sang Dios makabaton sang 
kamatuoran kag kasanag, tubtob nga 
pagahimayaon sia sa kamatuoran 
kag makahibalo sang tanan nga mga 
butang.2

Daw ano kanami nga pangako! Ang 
nagatuman sang mga kasuguan [sang 
Dios] makabaton sang kamatuoran 
kag kasanag, tubtob nga pagahima-
yaon sia sa kamatuoran kag makahi-
balo sang tanan nga mga butang.

Indi na naton kinahanglan, sa 
sining tion sang kaalam sa diin 
napanumbalik na ang kabug-osan 
sang ebanghelyo, nga maggamit sang 
bag-o nga paagi agud pangitaon ang 
kamatuoran. Ang mapinalanggaon 
nga Amay nga Langitnon nagplas-
tar sang aton alagyan kag naghatag 
sang sigurado nga giya—nga amo 
angpagkamatinumanon.Ang pag-
kahibalo sang kamatuoran kag ang 
mga sabat sa aton pinakadalagko nga 
mga pamangkot mabaton naton kon 
nagatuman kita sang mga kasuguan 
sang Dios.

Nagatuon kita nga mangin ma-
tinumanon sa bug-os naton nga 
kabuhi. Sugod sang kita magagmay 
pa, yadtong mga responsable sa pag-
atipan sa aton nagahatag sang mga 
giya kag pagsulundan agud masiguro 
nga hilway kita sa katalagman. Mas 
mangin simple ang kabuhi para sa 
aton kon tumanon naton ining mga 
pagsulundan sing lubos. Ugaling, 
madamo sa aton ang nanuto paagi 
sa eksperiyensya sang kaimportante 
sang pagkamatinumanon.

Sang gamay pa ako, tagsa ka 
summer halin sa umpisa sang Hulyo 

M E N S A H E  S A N G  U N A N G  P A N G U L U H A N ,  M AY O  2 0 1 3



2

tubtob sa umpisa sang Septyembre, 
ang amon pamilya nagatiner sa amon 
kamalig sa Vivian Park sa Provo Can-
yon sa Utah. 

Isa ka suod ko nga abyan sad-
tong malipayon nga mga inadlaw sa 
canyon amo si Danny Larsen, nga 
ang pamilya may ila man kamalig sa 
Vivian Park. Kada adlaw nagalibot 
kami sa sining paraiso namon, nga 
nagapamunit sa sapa-sapa kag suba, 
nagapanipon sang mga bato kag kon 
ano-ano pa, nagapanglakaton, nag-
panaka, kag nagakasadya sa tagsa ka 
minuto sang tagsa ka oras sang tagsa 
ka adlaw.

Isa ka aga nagdesisyon kami ni 
Danny nga maghimo sang dabok 
[campfire] sina nga gab-i upod sang 
amon mga amigo. Kinahanglan lang 
namon hawanan ang isa ka bahin 
sang wayang sa unhan sa diin pwede 
kami tanan magtililipon. Ang hilamon 
nga nagatubo sa wayang laya na kag 
gapanunok, gani daw indi kami ma-
katigayon sang gusto namon himuon. 
Gin-amat-amat namon panggabot 
ang matag-as nga mga hilamon, nga 
nagaplano nga hawanan ang isa ka 
daku nga bahin sing patipulon. Ubos-
kusog kami nga nagpanggabot, pero 
ang amon lang gid masarangan amo 
ang pila ka hakop sang mahunit nga 
mga hilamon. Narealisar namon nga 
ining ulobrahon malab-utan sang 
bilog nga adlaw, kag ang amon kusog 
kag gana amat-amat na nagakadula.

Kag dayon ang akon nahunahuna 
nga pinakamaayo nga solusyon 
gulpi lang nagsulod sa akon walo-
ka-tuig nga pamensaron. Siling ko 
kay Danny, “Kinahanglan lang naton 
tutdan ining mga hilamon. Sunugan 
lang naton sing patipulon ang mga 
hilamon!” Nagsugot man sia dayon, 
kag nagdalagan ako pakadto sa 
amon kamalig agud magkuha sang 
posporo.

Basi bala panumdumon ninyo 
nga sa amon idad nga walo ka tuig 
ginasugtan na kami maggamit sang 
posporo, luyag ko athagon nga ako 
kag si Danny ginadilian nga magga-
mit sini nga wala sang hamtong nga 

nagabantay. Pareho kami nga gin-
paandaman na sing liwat-liwat sang 
kadelikado sang kalayo. Pero, nahiba-
luan ko kon diin ginatago sang akon 
pamilya ang posporo, kag kinahang-
lan namon hawanan yadtong wa-
yang. Nga daw wala na nagpamensar 
pa, nagdalagan ako pakadto sa amon 
kamalig kag nagkuha sang pila ka 
palito sang posporo, nga ginapiho 
gid nga wala sang nakakita. Gilayon 
ko ini nga gintago sa akon bulsa.

Nagdalagan ako pabalik kay 
Danny, ginakunyag nga yara sa sulod 
sang akon bulsa ang solusyon sa 
amon problema. Madumduman ko 
pa nga abi ko ang kalayo magsunog 
tubtob sa kon diin lang gusto namon 
kag pagkatapos mapatay lang ini.

Ginbag-id ko ang posporo sa bato 
kag gintutdan ang patay nga mga 
hilamon. Nagkarab-karab ini nga 
daw ginbuboan sang gasolina. Sang 
primero nasadyahan kami ni Danny 
samtang nagatan-aw nga nagkala-
sunog ang mga hilamon, pero sang 
ulihi daw indi sia gali mapatay sa iya 
lang. Nagsala-sala kami sang ma-
realisar namon nga wala kami sang 
mahimo para patyon ang kalayo. Ang 
nagadaba-daba nga kalayo naglapta 
tubtob sa kilid sang bukid, nga hana 
maglamon sang mga pine tree kag 
tanan nga maagyan sini.

Sang ulihi wala na kami sang  
mahimo kundi ang mangayo sang  
bulig. Pagkadugay-dugay ang mga 
lalaki kag babayi nga yara sa  
Vivian Park nagadinalagan sing  
pakadto-pakari nga may dala nga 
basa nga mga sako, nga ginahampas 
sa kalayo agud mapatay ini. Pagligad 
sang pila ka oras ang katapusan nga 
baga napatay gid man. Ang tigulang 
na kaayo nga mga pine tree naluwas, 
subong man ang mga balay nga  
diutayan lang man tani masunog.

Natun-an namon ni Danny ang 
pila ka mabudlay pero importante 
nga leksyon sadto nga adlaw—
ilabi na gid ang importansya sang 
pagkamatinumanon.

May mga pagsulundan kag mga 
layi nga nagabulig nga masiguro 

ang aton pisikal nga kahilwayan sa 
katalagman. Sa amo man, ang Ginuo 
nagpahamtang sang mga giya kag 
mga kasuguan agud sigurohon ang 
aton espiritwal nga kahilwayan sa ka-
talagman para madinalag-on kita nga 
magpanglakaton sa sining masami 
peligroso nga mortal nga kabuhi kag 
makabalik sa ulihi sa aton Amay nga 
Langitnon. 

Mga dinag-on na ang nagligad, sa 
isa ka henerasyon nga nahulom sa 
tradisyon ang paghalad sang sapat, si 
Samuel maisog nga nagpahayag, “Ang 
pagtuman maayo pa sangsa halad, 
kag ang pagpamati sangsa sapay sang 
mga karnero.” 3

Sa sini nga dispensasyon, ang 
Ginuo nagpahayag kay Propetang Jo-
seph Smith nga nagapangayo Sia sang 
“tagipusuon kag handa nga kaisipan; 
kag ang handa kag matinumanon 
magakaon sang kaayo sang duta sang 
Sion sa sining ulihing mga adlaw.” 4

Ang tanan nga mga propeta, 
dumaan kag moderno, nakahibalo 
nga ang pagtuman importante para 
sa aton kaluwasan. Si Nefi nagsiling, 
“Malakat ako kag himuon ang mga 
butang nga ginasugo sang Ginuo.” 5 
Bisan pa nga nagluya ang iban sa ila 
pagtuo kag pagkamatinumanon, bi-
san kis-a wala gid si Nefi nagpalya sa 
paghimo sang ginapangayo sang Gi-
nuo sa iya. Madamo nga henerasyon 
ang nabugayan bilang resulta sini.

Isa ka makatalandog nga kasay-
sayan sang pagkamatinumanon amo 
ang kanday Abraham kag Isaac. Daw 
ano ayhan kabudlay para kay Abra-
ham, nga tumanon ang sugo sang 
Dios, nga dalhon ang iya pinalangga 
nga si Isaac sa duta sang Moria agud 
ihalad sia bilang sakripisyo. Matung-
kad ayhan naton ang kabug-at sa 
tagipusuon ni Abraham samtang na-
galakat sia padulong sa natakda nga 
lugar? Piho gid nga gintay-og sang 
kalisud ang iya lawas kag ginpaantos 
ang iya pamensaron sang ginhigtan 
niya si Isaac, ginhamtang sa altar, kag 
ginkuha ang kutsilyo agud patyon sia. 
Upod ang indi malingkang nga pag-
tuo kag lubos nga pagsalig sa Ginuo, 
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nagsunod sia sa sugo sang Ginuo. 
Daw ano kanami sang pahayag, kag 
daw ano ka malipayon kay Abraham 
sang mag-abot ini: “Dili pagpatup-i 
sang imo kamot ang bata ukon pag-
anha sia: kay karon nakilala ko nga 
ikaw nagakahadlok sa Dios, sa  
ginatan-aw nga wala mo pag-idumili 
sa akon ang imo anak nga bugtong.” 6

Si Abraham gintilawan, kag tungod 
sa iya pagtuo kag pagkamatinuma-
non ang Ginuo naghatag sa iya sining 
mahimayaon nga pangako: “Kag sa 
imo kaliwatan pakamaayuhon ang 
tanan nga pungsod sa duta, bangud 
nagtuman ka sa akon tingug.” 7

Bisan pa nga wala ginapangayo 
sa aton nga pamatud-an ang aton 
pagkamatinumanon sa amo ka bug-at 
kag kasakit nga paagi, ang pagkama-
tinumanon ginapangayo man sa aton.

Ginhambal ni Pangulong Joseph F. 
Smith sang Oktubre 1873, “Ang pag-
kamatinumanon amo ang una nga 
layi sang langit.” 8

Siling ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley, “Ang kalipayan sang mga 
Santos sa Ulihing mga Adlaw, ang 
kalinong sang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw, ang pag-uswag sang mga 
Santos sa Ulihing mga Adlaw, ang 
pagtin-ad sang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw, kag ang wala’y katapusan 
nga kaluwasan kag pagkahitaas si-
ning katawhan nasandig sa pagtuman 
sa mga laygay sang{nb. . . Dios.” 9

Ang pagkamatinumanon isa ka 
kinaiya sang mga propeta; nagaha-
tag ini sang kusog kag ihibalo sa ila 
sa tanan nga panahon. Importante 
nga aton mahibal-an nga kita man, 
ginapahanugotan sa sining ginhalinan 
sang kusog kag ihibalo. Yara lang 
ini para sa tagsa sa aton sa karon 
samtang nagatuman kita sang mga 
kasuguan sang Dios.

Sa sulod sang mga tinuig, na-
kilala ko ang indi maisip nga mga 
indibidwal nga nangin matinuohon 
kag matinumanon. Ginbugayan ako 
kag ginpadasig sang mga ini. Lu-
yag ko ipaambit sa inyo ang istorya 

sang duha ka amo sini nga mga 
indibidwal.

Si Walter Krause isa ka mapag-on 
nga miyembro sang Simbahan nga, 
upod sa iya pamilya, nagpuyo sa gin-
tawag nga East Germany pagkatapos 
sang Ikaduha nga Inaway Pangkali-
butanon. Wala’y sapayan sang mga 
kabudlay nga iya gin-atubang tungod 
wala sing kahilwayan sa amo nga ba-
hin sang kalibutan sang amo nga pa-
nahon, si Brother Krause isa ka tawo 
nga nagpalangga kag nag-alagad sa 
Ginuo. Matinuohon kag mauti niya 
nga gintuman ang tagsa ka ulobrahon 
nga ginhatag sa iya.

Ang isa naman nga si Johann 
Denndorfer, isa ka tumandok sang 
Hungary, nahaylo sa Simbahan sa 
Germany kag nabunyagan didto sang 
1911 sa idad nga 17. Wala madugayi 
nagbalik sia sa Hungary. Pagkatapos 
sang Ikaduha nga Inaway Pangkali-
butanon, daw nangin priso sia sa iya 
dutang natawhan, sa siyudad sang 
Debrecen. Ang kahilwayan ginkakas 
man sa mga tawo sang Hungary.

Si Brother Walter Krause, nga wala 
makakilala kay Brother Denndorfer, 
nakabaton sang assignment nga ma-
ngin iya home teacher kag magbisita 
pirme sa iya. Gintawgan ni Brother 
Krause ang iya kaupod sa home teac-
hing kag nagsiling sa iya, “Nakabaton 
kita sang assignment nga bisitahan si 
Brother Johann Denndorfer. Libre ka 
bala nga updan ako sini nga simana 
agud bisitahan sia kag hatagan sang 
mensahe sang ebanghelyo?” Kag 
dayon gindugang niya, “Si Brother 
Denndorfer nagapuyo sa Hungary.”

Namangkot ang iya nakibot nga 
kaupod, “San-o kita malakat?”

“Buwas,” ang sabat ni Brother 
Krause.

“San-o kita mapauli?” pamangkot 
sang kaupod.

Nagsabat si Brother Krause, “Ah, 
mga isa ka simana—kon makabalik 
pa kita.”

Naglakat ang duha ka magkaupod 
sa home teaching agud bisitahan 

si Brother Denndorfer, nga nagbi-
yahe sakay sa tren kag bus gikan sa 
Naaminhan-Nasidlangan nga bahin 
sang Germany pakadto sa Debrecen, 
Hungary—isa ka malawig kaayo nga 
biyahe. Si Brother Denndorfer wala 
sang nangin home teacher bisan 
antes pa sang giyera. Karon, sang 
nakita niya ining mga alagad sang 
Ginuo, napuno sia sang kapasalama-
tan nga nag-abot sila. Sang primero 
nagbalibad sia sa pagpangumusta 
sa ila. Sa baylo, nagsulod sia sa iya 
kwarto kag nagkuha gikan sa gamay 
nga aparador sang isa ka gamay 
nga kahon nga nasudlan sang iya 
ika-pulo nga ginsupot niya sa sulod 
sang mga tinuig. Ginhatag niya ang 
ika-pulo sa iya mga home teachers 
kag nagsiling, “Karon natuman ko na 
ang akon obligasyon sa ika-pulo sa 
Ginuo. Karon pamatyag ko angayan 
na ako magkumusta sang kamot sang 
mga alagad sang Ginuo!” Ginsugid 
ni Brother Krause sa akon sang ulihi 
nga natandog gid sia katama sining 
matinuohon nga utod, nga wala sing 
komunikasyon sa Simbahan sa sulod 
sang madamo nga tinuig, nga mati-
numanon kag dalayon nga nagpain 
sang 10 porsyento sang iya diutay 
nga kinitaan agud magbayad sang iya 
ika-pulo. Ginsupot niya ini nga wala 
makahibalo kon san-o ukon may ara 
pa bala sia sang prebilihiyo sa pagba-
yad sini.

Si Brother Walter Krause nagta-
liwan siyam ka tuig ang nagligad 
sa idad nga 94. Nag-alagad sia sing 
matutom kag matinumanon sa bug-os 
niya nga kabuhi kag nangin isa ka 
inspirasyon sa akon kag sa tanan nga 
nakakilala sa iya. Kon ginapanga-
bay sa pagtuman sang mga katung-
danan, wala sia nagapamangkot, 
wala sia nagakumod, kag wala sia 
nagapamalibad.

Mga kauturan ko, ang pinakadako 
nga pagtilaw sa sining kabuhi amo 
ang pagtuman. Nagsiling ang Dios 
nga pagatilawan Niya kita agud tan-
awon kon himuon naton ang tanan 



4

nga mga butang nga isugo sa aton 
sang Ginuong Dios.10

Ginhambal sang Manluluwas, 
ang tanan nga luyag magbaton sang 
bugay halin sa Ginuo kinahanglan 
magtuman sang layi kag mga kondis-
yon nga napertineser sinang bugay, 
subong sang gintalana gikan sa ginsu-
guran sining kalibutan.11

Wala na sang mas dako pa nga 
halimbawa sang pagkamatinumanon 
sangsa iya sang aton Manluluwas. Si 
Pablo nagtugda parte sa Iya:

“Bisan Sia anak, nakatuon Sia sang 
pagkamasinulundon paagi sa Iya 
gin-antos;

“Kag sang nahimpit Sia, nangin 
ginhalinan sang kaluwasan nga da-
yon sa tanan nga nagatuman sa iya.” 12

Ang Manluluwas nagpakita sang 
tunay nga pagpalangga sang Dios pa-
agi sa pagkabuhi sang perpekto nga 
kabuhi, paagi sa pagtahod sang Iya 
sagrado nga misyon. Indi Sia nangin 
matinaas-taason. Indi Sia nangin bu-
galon. Indi Sia nangin di-tampad. Da-
layon Sia nga nangin mapainubuson. 
Dalayon Sia nga nangin sinsero. Dala-
yon Sia nga nangin matinumanon.

Bisan pa nga gintentar Sia sinang 
maestro sang kadayaon, nga amo ang 
yawa, bisan pa nga pisikal Sia nga 

nagapalangluya gikan sa pagpuasa 
sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i kag 
ginagutom, pero sang ang panulay 
nagtanyag kay Jesus sang labing 
mapang-engganyo kag pinakamaka-
galanyat nga tanyag, ginhatag Niya sa 
aton ang isa ka diosnon nga halim-
bawa sang pagkamatinumanon paagi 
sa pagbalibad nga maglisa sa nahiba-
luan Niya nga husto. 13

Sang nagapangatubang sang pag-
antos sa Getsemani, sa diin ginbatas 
Niya ang tuman nga kasakit nga 
“ang iya balhas nangin kaangay sang 
dalagkong tinulo sang dugo nga na-
gatupa sa duta,” 14nangin perpekto Sia 
nga halimbawa sang isa ka masinu-
lundon nga Anak sang Sia magsiling, 
“Amay, kon buot mo, ipahilayo sa 
akon ining tagayan; apang indi ang 
akon kabubut-on, kundi ang imo, ang 
pagahimuon.” 15

Pareho nga gintulinan sang Man-
luluwas ang Iya mga Apostoles sang 
una, ginatulinan Niya kita, “Sunod 
ka sa akon.” 16Handa bala kita nga 
magtuman?

Ang ihibalo nga aton ginapangita, 
ang mga sabat nga aton ginapaabot, 
kag ang kusog nga aton ginahandom 
karon nga panahon agud masabat 
ang mga hangkat sang komplikado 

kag nagabaylo-baylo nga kalibutan 
mangin aton kon handa kita nga 
magtuman sang mga kasuguan sang 
Ginuo. Ginasambit ko liwat ang mga 
pulong sang Ginuo: “Ang nagatu-
man sang mga kasuguan sang [Dios] 
makabaton sang kamatuoran kag 
kasanag, tubtob nga pagahimayaon 
sia sa kamatuoran kag makahibalo 
sang tanan nga mga butang.” 17

Kabay nga pagabugayan kita sang 
madamo nga padya nga ginsaad sa 
mga matinumanon. Sa ngalan ni Jesu-
cristo, ang aton Ginuo kag Manlulu-
was, amen.
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Mga Pinanudlo para sa Aton Panahon

Ang mga leksyon sa Melchi-
zedek Priesthood kag Relief 
Society sa ikaapat nga Do-

mingo magasentro sa “Mga Pina-
nudlo para sa Aton Panahon.” Ang 
tagsa ka leksyon mahimo kuhaon 
gikan sa isa ukon madamo pa nga 
mga pamulong-pulong sa pinaka-
ulihi nga pangkabilugan nga kom-
perensya (tan-awa ang chart sa 
idalom).Ang mga stake kag district 
presidents mahimo magpili kon 
ano nga mga pamulong-pulong 
ang pagagamiton, ukon puede nila 
ihatag ining responsibilidad sa mga 
bishop kag mga branch presidents. 
Ang mga lider dapat magtudlo 
sang importansya sang mga kautu-
ran sa Melchizedek Priesthood kag 
sa Relief Society nga magtuon sang 
pareho nga mga pamulong-pulong 
sa pareho nga mga Domingo.

Ang mga nagatambong sang 
mga leksyson sa ikaapat-nga- 
Domingo ginapangabay 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- 
pulong. Mahimo nga matentar  
kamo sa paghanda sang leksyon  

* 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.

nga gamit ang iban pa nga mga  
materyales, pero ang pang- 
komperensya nga mga pamulong- 
pulong amo ang aprobado nga 
kurikulum.Ang inyo buluhaton 
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 ginapangita ang mga 
prinsipyo kag mga doktrina nga 
nagasabat sang mga panginahang-
lan sang mga katapo sang klase.
Magpangita man sang mga sugila-
non, palasandigan sa balaan nga 
mga kasulatan, kag mga pahayag 
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. Bi-
nagbinaga ang paglakip sang mga 
pamangkot nga magabulig 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 LEKSYON SA 
IKAAPAT-NGA-DOMINGO

Abril 2013–Oktubre 2013 Mga pamulong-pulong nga ginhatag 
sa Abril 2013 nga pangkabilugan nga 
komperensya *

Oktubre 2013–Abril 2014 Mga pamulong-pulong nga ginhatag 
sa Oktubre 2013 nga pangkabilugan 
nga komperensya *
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Nagapasalamat ako nga maka-
upod kamo sining kompe-
rensya sang Ang Simbahan ni 

Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw. Iya ini Simbahan. Gina-
dala naton ang Iya ngalan sang mag-
sulod kita sa Iya ginharian. Sia amo 
ang Dios, ang Tagtuga, kag perpekto. 
Mga mortal kita nga mapatay kag 
makasala. Pero sa Iya pagpalangga 
sa aton kag sa aton mga pamilya, 
ginaagda Niya kita nga mangin ma-
lapit sa Iya. Sia nagsiling: Dapat kita 
magpalapit sa iya kag Sia magapa-
lapit sa aton; dapat matutom naton 
Sia nga pangitaon kag makita naton 
Sia; dapat kita magpangayo kag kita 
makabaton; dapat kita magpanuktok 
kag kita pagabuksan.1

Sining Paskwa sang Pagkaban-
haw ginapadumdom kita kon ngaa 
palangga naton Sia kag sang saad nga 
Iya ginahatag sa Iya matinuohon nga 
mga sumulunod agud mangin pina-
langga Niya nga mga abyan. Ang Man-
luluwas naghimo sinang pangako kag 
naghambal sa aton nga sa aton pag-
alagad sa Iya, Sia nagapalapit sa aton. 
Isa ka halimbawa amo ang bugna para 
kay Oliver Cowdery sang nag-alagad 
sia sa Ginuo kaupod ni Propetang 

Joseph Smith sa paglubad sang Libro 
ni Mormon: Ang Ginuo naghambal 
kay Oliver nga nakighambal Sia sa iya 
tungod sa iya handum. Kinahanglan 
niya huptan ang laygay sang Ginuo sa 
iya tagipusuon. Kinahanglan niya nga 
mangin matinuohon kag matutom sa 
pagsunod sang mga kasuguan sang 
Dios, kag dayon ang Dios magalikop 
sa iya nga may pagpalangga. 2

Naeksperiyensyahan ko ang kali-
pay sang pagpalapit sa Manluluwas 
kag sang masami nga paglapit Niya 
sa akon paagi sa simple nga mga 
pagtuman sa mga kasuguan. 

May subong man kamo sini nga 
mga eksperiyensya. Mahimo nga sa 
tion ini nga nagpili kamo nga mag-
tambong sa pang-sakramento nga 
miting. Natabo ini sa akon sang isa 
ka Domingo sang bata pa ako. Sadto 
nga tiyempo, nagabaton kami sang 
sakramento sa panggab-i nga mi-
ting. Ang handurawan sinang adlaw 
masobra 65 ka tuig na ang nagligad, 
sang gintuman ko ang kasuguan nga 
magtipon upod sa akon pamilya kag 
sa mga Santos, sa gihapon nagapala-
pit sa akon sa Manluluwas.

Madulom kad matugnaw sadto sa 
gwa. Madumduman ko ang kamag-an 

kag kaalabaab sa simbahan sina nga 
gab-i kaupod sa akon mga ginikanan. 
Nag-ambit kami sang sakramento, 
nga ginpanagtag sang mga nagakapot 
sang Aaronic Priesthood, nga naga-
pangako sa amon Amay nga Langit-
non nga pirme panumdumon ang 
Iya Anak kag tumanon ang Iya mga 
kasuguan.

Sa paghingapos sang miting 
nagkanta kami sang himno “Abide 
with Me; ‘Tis Eventide,” nga may mga 
tinaga “O Ginuo, updi ako sini nga 
gab-i.” 3

Nabatyagan ko ang pagpalangga 
kag kalapit sang Manluluwas sinang 
kagab-ihon. Kag nabatyagan ko 
ang pagpaumpaw sang Balaan nga 
Espiritu.

Gusto ko balikan liwat ang mga 
balatyagon sang pagpalangga sang 
Manluluwas kag sang kalapit Niya 
nga nabatyagan ko sa sinang pang-
sakramento nga miting sang lam-
haron pa ako. Gani sang sini lang 
gintuman ko ang isa pa ka kasuguan. 
Gin-usisa ko ang balaan nga mga 
kasulatan. Sa diri, nahibaluan ko nga 
sarang ako magbalik agud mapabat-
yag sa akon sang Balaan nga Espiritu 
ang nabatyagan sang duha ka mga 
disipulo sang nabanhaw nga Ginuo 
sang Iya ginbaton ang ila pangagda 
nga magdayon sa ila puluy-an kag 
mag-upod sa ila.

Nabasa ko ang parte sa ikatlo nga 
adlaw matapos ang Iya Paglansang 
kag lubong. Nakita sang matinuohon 
nga mga babayi kag sang iban pa 
nga ang bato napahigad na gikan sa 
pwertahan sang lulubngan kag ang 
Iya lawas wala na didto. Nagkadto 
sila tungod sang ila pagpalangga sa 
Iya agud haplasan ang Iya lawas.

“Kari sa Akon”
Paagi sa Iya mga pulong kag Iya halimbawa, si Cristo 
nagpakita sa aton kon paano maglapit pa gid sa Iya.

Ni Pangulong Henry B. Eyring
Unang Manuglaygay sa Unang Panguluhan
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Duha ka mga anghel ang nagatin-
dog sa unhan kag namangkot kon 
ngaa nahadlok sila, nga nagasiling:

“Ngaa bala ginapangita ninyo ang 
buhi sa tunga sang mga patay?

“Wala Sia diri, kundi nabanhaw, 
Panumduma kon paano nga nagpa-
mulong Sia sa inyo, sang didto pa Sia 
sa Galilea, 

“nga ang Anak sang tawo dapat 
itugyan sa mga kamot sang mga 
tawong makasasala, kag ilansang 
sa krus, kag sa ikatlong adlaw 
mabanhaw.” 4

Ang Ebanghelyo ni Marcos nag-
dugang sing direksyon gikan sa isa 
sa mga anghel: “Apang kadto kamo, 
sugiri ang iya mga gintutun-an kag si 
Pedro nga nagauna si Jesus sa inyo 
sa Galilea; didto makita ninyo Sia, 
subong sang ginsiling Niya sa inyo.” 5

Ang mga Apostoles kag mga disi-
pulo nagtipon sa Jerusalem. Pareho sa 
aton kon yara kita sa amo nga hitabo, 
nahadlok sila kag natingala samtang 
nagahinambalanay sila kon ano ang 
kahulugan sang Iya kamatayon kag 
sang mga balita nga Sia nabanhaw.

Duha sa mga disipulo ang naglakat 
sina nga hapon gikan sa Jerusalem 
padulong sa Emmaus. Nagpakita sa 
ila ang nabanhaw nga Cristo sa dalan 
kag naglakat upod sa ila. Ang Ginuo 
nagpalapit sa ila.

Ang libro ni Lucas nagatugot sa 
aton nga maglakat upod sa ila:

“Sang nagasugilanon sila kag naga-
pamangkutanay, si Jesus gid nagpala-
pit kag nagbuylog sa ila.

“Apang ang ila mga mata nakula-
pan sa bagay nga wala sila makakilala 
sa iya.

“Kag nagsiling sia sa ila, Ano bala 
nga mga sugid ining ginahambalan 
ninyo sang nagalakat kamo kag nag-
dulog sila, nga nagakasubo?

“Nian ang isa sa ila, nga ginhi-
ngalanan si Cleofas, nagsabat sa iya, 
“Ikaw lamang bala ang dumalayon sa 
Jerusalem nga wala makahibalo sang 
mga butang nga nahanabo didto sa 
sining mga adlaw?” 6

Ginsugiran nila Sia sang ila kasubo 
nga napatay si Jesus nga kuntani 

naglaum sila nga Sia ang mangin 
Manunubos sang Israel.

Ayhan may pagpalangga sa tingug 
sang nabanhaw nga Ginuo sang  
nagsiling Sia sa sining duha ka  
masinulub-on kag nagakalisod nga 
mga disipulo:

“Kag nagsiling sia sa ila, “O mga 
tawo nga buang-buang, kag ma-
kuli sing tagipusuon sa pagtuo sa 
tanan nga napamulong sang mga 
manalagna:

“Indi bala kinahanglan nga ang 
Cristo mag-antus sining mga butang 
kag magsulod sa iya himaya?

“Kag sumugod kay Moises kag sa 
tanan nga manalagna, gintalastas niya 
sa ila sa bug-os nga mga kasulatan 
ang mga butang nahanungod sa iya 
kaugalingon.” 7

Dayon nag-abot ang tion nga 
nagpaalabaab sang akon tagipusuon 
halin sang gamay pa ako nga bata:

“Gani naghinampot sila sa minoro 
nga ginapakadtuan nila: nagpahayag 
sia nga daw magapadayon pa.

“Apang ginpilit nila sia, nga nagasi-
ling, “Pabilin ka sa amon, kay kaha-
punon na kag malapit na ang gab-i.” 
Gani nagsulod sia sa pagpabilin sa 
ila.” 8

Ginbaton sang Manluluwas ang 
pangagda sina nga gab-i nga magsu-
lod sa puluy-an sang Iya mga disipulo 
malapit sa minoro sang Emmaus.

Nagkaon Sia kaupod nila. Nagkuha 
Sia sang tinapay, ginbendisyunan ini, 
ginpihak-pihak ini, kag ginhatag sa 
ila. Nagsanag ang ila mga mata kag 
nakilala nila Sia. Kag nadula Sia sa 
ila panulok. Ginsulat ni Lucas para 
sa aton ang mga balatyagon sadtong 
bulahan nga mga disipulo: “Kag nag-
sinilingay sila, Wala bala nagdabdab 
ang aton mga tagipusuon sa sulod 
naton sang nagpamulong sia sa aton 
sa dalan, sang nagatalastas sia sa aton 
sang mga kasulatan?” 9

Sa sina mismo nga tion, ang duha 
ka mga disipulo dali-dali nga nagbalik 
sa Jerusalem agud sugiran ang onse ka 
mga Apostoles kon ano ang natabo sa 
ila. Sa sina mismo nga tion nagpakita 
liwat ang Manluluwas sa ila.

Ginrepaso Niya ang mga prope-
siya sang Iya misyon sa pagpasag-
uli [atone] para sa mga sala sang 
tanan nga anak sang Iya Amay kag 
sa paghukas sang mga gapos sang 
kamatayon.

“Kag nagsiling sia sa ila, Amo ining 
nasulat, nga ang Cristo magaantos 
kag mabanhaw sa ikatlo nga adlaw:

“Kag nga ang paghinulsol kag ang 
kapatawaran sang mga sala iwali sa 
iya ngalan sa tanan nga kapungsuran, 
sumugod sa Jerusalem.

“Kamo amo ang mga saksi sining 
mga butang.” 10

Ang mga pulong sang Manluluwas 
matuod man para sa aton kasubong 
nga matuod ini para sa Iya mga 
disipulo sadto. Kita mga saksi sining 
mga butang. Kag ang mahimayaon 
nga sugo nga ginbaton naton sang 
ginbunyagan kita sa Ang Simbahan ni 
Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw ginpaathag sa aton sing 
simple sang propeta nga si Alma  
dinag-on na ang nagligad sa mga 
tubig sang Mormon:

“Kag natabo ini, nga nagsiling 
sia sa ila: Yari karon, yari ang mga 
tubig sang Mormon (kay amo ini ang 
pagtawag sang mga ini) kag karon, 
sanglit maluyag kamo nga magsulod 
sa panong sang Dios, kag tawagon 
nga iya katawhan, kag sugot nga 
magpas-an sang palas-anon sang isa 
kag isa, agud nga mangin mamag-an 
ang mga ini;

“Kag subong man, sugot nga 
magpangasubo upod sadtong mga 
nagapangasubo; kag subong man, 
magpaumpaw sadtong nga nagaki-
nahanglan sang kaumpawan, kag 
magtindog bilang mga saksi sang 
Dios sa tanan nga mga tinion kag sa 
tanan nga mga butang, kag sa tanan 
nga mga duog nga yara kamo, bisan 
tubtob sa kamatayon, agud matubos 
kamo sang Dios, kag maisip upod 
sadtong sa mga naunang pagkaban-
haw, agud makaangkon kamo sang 
kabuhi nga wala’y katapusan—

“Karon ginasiling ko sa inyo, 
kon amo ini ang handum sang inyo 
mga tagipusuon, ano bala ang inyo 
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ginapamatok sa pagpabunyag sa nga-
lan sang Ginuo, bilang isa ka saksi sa 
iya atubang nga kamo nagsulod sa isa 
ka kasugtanan upod sa iya, nga kamo 
magaalagad sa iya kag magtuman 
sang iya mga kasuguan, agud iya 
ibubo ang iya Espiritu sing bugana pa 
gid sa inyo?

“Kag karon sang mabatian sang 
katawhan ining mga pulong, nag-
pinalakpak sila sang ila mga kamot 
tungod sang kalipay, kag nagsining-
git: Amo ini ang handum sang amon 
mga tagipusuon.” 11

May kasugtanan kita nga baya-
won ang mga nagakinahanglan kag 
mangin mga saksi sang Manluluwas 
samtang kita nagakabuhi.

Sarang lamang naton ini himuon 
nga wala palya kon makabatyag kita 
sang pagpalangga para sa Manlu-
luwas kag mabatyagan naton ang 
Iya pagpalangga para sa aton. Kon 
kita matutom sa aton mga saad nga 
ginhimo, mabatyagan naton ang aton 
pagpalangga sa Iya. Magatubo ini 
tungod mabatyagan naton ang Iya ga-
hum kag ang Iya pagpalapit sa aton 
sa pag-alagad sa Iya.

Si Pangulong Thomas S. Monson 
nagpahanumdom sa aton pirme sang 
saad sang Ginuo sa Iya matinuohon 
nga mga disipulo: “Nga ang sin-o 
man nga magabaton sang Iya mga 
alagad, mangin yara man Sia, kay 
magauna Sia sa ila. Kag mangin yara 
sa ila natuo nga kamot kag sa ila 
nawala, kag ang Iya Espiritu mangin 
yara sa ila tagipusuon, kag ang Iya 
nga mga angheles magalibot sa ila, sa 
pagtib-ong sa ila.” 12

May isa pa ka paagi nga nabat-
yagan naton nga mas naglapit Sia 
sa aton. Samtang matutom kita nga 
nagaalagad sa Iya, nagapalapit Sia 
sa mga pinalangga naton sa aton 
pamilya. Sa tagsa ka tion nga gina-
tawag ako nga mag-alagad sa Ginuo 
agud sayluhon ukon biyaan ang 
akon pamilya, nakita ko nga gina-
bendisyunan sang Ginuo ang akon 
asawa kag kabataan. Ginhanda Niya 
ang Iya mapinalanggaon nga mga 
alagad kag ang mga oportunidad 

nga mapalapit ang akon pamilya  
sa Iya. 

Nabatyagan na ninyo ini nga bu-
gay sa inyo mga kabuhi. Madamo sa 
inyo may mga mahal sa kabuhi nga 
nagatalang gikan sa dalan padulong 
sa kabuhi nga wala’y katapusan. 
Nagapanumdom kamo kon ano pa 
ang inyo himuon agud mapabalik 
sila. Makasalig kamo sa Ginuo nga 
magpalapit sa ila samtang nagaalagad 
kamo sa Iya nga may pagtuo.

Matandaan ninyo ang saad sang 
Ginuo kanday Joseph Smith kag 
Sidney Rigdon sang mahilayo sila sa 
ila mga pamilya nga nagaalagad sa 
Iya. Ginhambalan sang Ginuo san-
day Sidney kag Joseph, nga yara sa 
maayo nga kahimtangan ang ila mga 
pamilya; nga yara sila sa Iya pag- 
inakop, kag himuon Niya para sa ila 
ang sa pagbanta Niya makapaayo sa 
ila; tungod Sia gamhanan.13

Pareho nanday Alma kag Haring 
Mosias, pila ka matinuohon nga mga 
ginikanan ang nag-alagad sa Ginuo 
sing malawig kag maayo pero may 
mga kabataan nga naglisa wala’y 
sapayan sang mga sakripisyo sang 
ila mga ginikanan para sa Ginuo. 
Ginhimo nila ang tanan nga ila ma-
sarangan nga wala sang makita nga 
resulta, bisan upod pa ang bulig sang 
mapinalanggaon kag matinuohon nga 
mga abyan.

Si Alma kag ang mga Santos sa 
iya panahon nagpangamuyo para sa 
iya anak kag sa mga anak ni Haring 
Mosias. Nag-abot ang anghel. Ang 
inyo mga pangamuyo kag ang mga 
pangamuyo sang mga nagatuo ma-
gadala sang mga alagad sang Ginuo 
agud buligan ang mga miyembro 
sang inyo pamilya. Buligan nila sila 
nga pilion ang dalan pabalik sa Dios, 
bisan pa nga ginaatake sila ni Satanas 
kag sang iya mga sumulunod, nga 
ang katuyuan amo ang gub-on ang 
mga pamilya sa sini nga kabuhi kag 
sa katubtuban.

Madumduman ninyo ang mga 
pulong nga ginhambal sang anghel 
kay Alma nga Lamharon kag sa mga 
anak ni Mosias sa ila pagrebelde: 

“Kag sa liwat, ang anghel nagsiling: 
Yari karon, nabatian sang Ginuo ang 
mga pangamuyo sang iya alagad nga 
si Alma, nga amo ang imo amay; kay 
nagpangamuyo sia upod ang tuman 
kadako nga pagtuo nahanungod sa 
imo nga kabay nga madala ka sa 
ihibalo nahanungod sa kamatuoran; 
gani, para sa amo nga katuyuan 
nagkari ako sa pagpapati sa imo sang 
gahum kag pagbulut-an sang Dios, 
nga ang mga pangamuyo sang iya 
mga alagad mahimo nga masabat 
suno sa ila pagtuo.” 14

Ang saad ko sa inyo nga nagapa-
ngamuyo kag nagaalagad sa Ginuo 
indi nga mabaton ninyo ang tagsa ka 
bugay nga sarang ninyo handumon 
para sa inyo kaugalingon kag sa 
inyo pamilya. Pero ang masaad ko sa 
inyo nga ang Manluluwas magapa-
lapit sa inyo kag bugayan kamo kag 
ang inyo pamilya sang kon ano ang 
pinakamaayo. Maangkon ninyo ang 
kaumpawan sang Iya pagpalangga 
kag mabatyagan ang sabat sang Iya 
pagpalapit sa inyo samtang ginadab- 
ot ninyo ang inyo mga kamot sa 
pag-alagad sa iban. Sa inyo pagpaayo 
sang mga pilas sang mga nagakina-
hanglan kag pagtanyag sang pagtinlo 
sang Iya Pagpasag-uli sa ila nga 
nagakasubo sa sala, ang gahum sang 
Ginuo magapabakod sa inyo. Naga-
dupa ang iya mga butkon kaupod 
sang inyo mga butkon sa pagbulig 
kag pagbugay sang mga anak sang 
aton Amay nga Langitnon lakip na 
yadtong yara sa inyo pamilya.

May isa ka mahimayaon nga 
pag-abi-abi nga ginhanda para sa 
aton. Dira naton makita ang katuma-
nan sang saad sang Ginuo nga aton 
ginpalangga. Sia ang maga-abi-abi sa 
aton sa kabuhi nga wala’y katapusan 
kaupod Niya kag sang aton Amay  
nga Langitnon. Ginlaragway ini ni 
Jesucristo sa sini nga paagi:

Tinguhai nga mapalayag kag 
mapasad ang akon Sion. Tumana ang 
akon mga kasuguan sa tanan nga 
butang.

Kon tumanon naton ang Iya 
mga kasuguan kag magpadayon 
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sa katapusan maangkon naton ang 
kabuhi nga wala’y katapusan, isa ka 
dulot nga amo ang pinakadako sa 
tanan nga mga dulot sang Dios.15

Kay ang mga mabuhi magapanubli 
sang duta, kag sila nga mapatay maga-
pahuway sa ila pagpangabudlay, kag 
ang ila mga binuhatan magasunod sa 
ila; kag magabaton sila sang purong-
purong sa mga mansyon sang Iya 
Amay, nga Iya ginhanda para sa ila.16

Nagasaksi ako nga paagi sa Espiritu 
sarang naton sundon ang pangagda 
sang Amay nga Langitnon: “Ini ang 
Akon Pinalangga nga Anak. Pamatii 
Sia!” 17

Paagi sa Iya mga pulong kag Iya 
halimbawa, si Cristo nagpakita sa aton 
kon paano maglapit pa gid sa Iya. 
Ang tagsa ka anak sang Amay nga 
Langitnon nga nagpili nga magpa-
bunyag sa Iya Simbahan makaangkon 
sang oportunidad sa sini nga kabuhi 
nga matudloan sang Iya ebanghelyo 
kag mabatian ang Iya pangagda paagi 
sa Iya tinawag nga mga alagad, “Kari 
sa akon.” 18

Ang tagsa ka nakighisugot nga 
alagad Niya sa Iya ginharian sa duta 
kag sa kalibutan sang mga espiritu 
magabaton sang Iya giya paagi sa 
Espiritu samtang ginabugayan nila 
kag ginaalagaran ang iban para sa Iya. 
Kag ila mabatyagan ang Iya pagpa-
langga kag makasalapo sang kalipay 
sa paghilapit sa Iya.

Isa ako ka saksi sang Pagkabanhaw 
sang Ginuo nga daw pareho lang nga 
yara ako sadtong gab-i kaupod ang 
duha ka mga disipulo sa puluy-an sa 
dalan sa Emmaus. Nakahibalo ako 
nga Sia buhi pareho kay Joseph Smith 
sang makita niya ang Amay kag ang 
Anak sa kasanag sadtong masanag ka-
ayo nga aga sa kakahuyan sa Palmyra.

Ini ang matuod nga Simbahan ni 
Jesucristo. Yara lamang sa pagbulut-an 
sang priesthood nga ginakaptan ni 
Pangulong Thomas S. Monson ang 
gahum para kita mahugpong sa mga 
pamilya agud magakabuhi sa katub-
tuban kaupod sang aton Amay nga 
Langitnon kag sang Ginuong Jesu-
cristo. Sa Adlaw sang Paghukom kita 

magaatubang sa Manluluwas. Mangin 
isa ini ka tion sang kasadya para sa ila 
nga nagpalapit sa Iya sa pag-alagad 
sa Iya sa sining kinabuhi. Mangin ma-
sadya ang makabati sang mga pulong: 
“Maayo gid, ulipon nga maayo kag 
matutom.” 19Nagapamatuod ako bilang 
saksi sang nabanhaw nga Manluluwas 
kag aton Manunubos sa ngalan ni 
Jesucristo, amen.
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