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“Indi Ako Magpabaya 
sa Imo, ukon Magbiya 
sa Imo”
Ang aton Amay nga Langitnon . . . nakahibalo nga 
kita nagatuon kag nagatubo kag nagabaskog sa aton 
pag-atubang kag paglampuwas sang mga pagtilaw nga 
kinahanglan naton maagihan.

Karon sa gab-i sa akon nga jour-
nal, akon isulat, “Isa ini sa na-
ngin pinakamakatalandog nga 

mga sesyon sa ano man nga general 
conference nga akon natambongan.  
Ang tanan nangin may tuman kag 
labi ka espirituhanon nga kalidad.”

Mga kauturan, anum ka bulan ang 
nagligad samtang nagatambong kita 
sa aton general conference, ang akon 
asawa nga si Frances, nagahigda sa 
hospital, bangud sang makahalalit 
niya nga pagkatumba mga pila pa 
lang kaadlaw antes. Sang Mayo, 
matapos ang pila ka semana sang 
maisog nga pagpaninguha agud ma-
lampuwasan ang iya mga kasamaran, 
nagpahuway na sia sa wala’y katapu-
san. Ginahidlaw gid ako sa iya. Sia 
kag ako ginkasal sa Templo sang Salt 
Lake sang Oktubre 7, 1948. Buwas 

kontani ang amon ika-65 nga ani-
bersaryo sa kasal. Sia amo ang akon 
pinakamahal sa kabuhi, ang akon 
sinaligan nga kaupod, kag pinaka-
suod nga abyan. Ang paghambal nga 
nahidlaw ako sa iya indi lubos nga 
malaragway sang kadalom sang akon 
nabatyagan.

Ini nga komperensya nagamarka 
sang 50 ka tuig sumugod sang gin-
tawag ako sa Korum sang Napulo’g 
Duha ka mga Apostoles ni Pangulong 
David O. McKay. Sa sulod sining 
mga tinuig wala ako sing nabatyagan 
kundi ang bug-os nga suporta sang 
akon nga asawa.  Indi maisip ang 
mga pagsakripisyo nga iya ginhimo 
agud matuman ko ang akon calling. 
Wala gid ako nakabati sang reklamo 
halin sa iya bisan nga sa masami 
ginakinahanglan nga maglakat ako 

Ni Pangulong Thomas S. Monson sang mga inadlaw kag kon kis-a sene-
mana nga malayo sa iya kag sa amon 
kabataan. Sia, isa ka matuod-tuod nga 
anghel.

Luyag ko magpasalamat, dugang 
sa pagpasalamat sang akon pani-
malay, sa indi ordinaryo nga pagpa-
langga nga nag-abot sa amon sugod 
sang magtaliwan si Frances. Ginatos 
nga card kag mga sulat ang ginpa-
dala gikan sa bug-os nga kalibutan 
nga nagapabutyag sang pagdayaw sa 
iya kag paghatag simpatiya sa amon 
panimalay. Denosena sang matahum 
nga mga bulak ang amon nabaton. 
Nagapasalamat kami sa madamo 
nga kontribusyon nga ginhalad sa 
iya ngalan para sa pangkabilugan 
nga Missionary Fund sang Simbahan. 
Gikan sa amon tanan nga iya gin-
bayaan, ginapabutyag ko ang akon 
dako nga pagpasalamat para sa inyo 
kaayo kag sinsero nga mga pulong 
sang pagpalangga.

Ang pinakamabaskog nga pag-
paumpaw sa akon sa sining masakit 
nga tion sang paglayuay amo ang 
akon testimonya sang ebanghelyo ni 
Jesucristo kag ang ihibalo nga ang 
akon pinalangga nga si Frances buhi 
sa gihapon. Nakahibalo ako nga ang 
amon paglayuay temporaryo lamang. 
Ginhugpong kami sa balay sang Dios 
sang isa nga may awtoridad sa pag-
bugkos sa duta kag sa langit.  Naka-
hibalo ako nga sa pila ka adlaw indi 
na maglayuay pa. Amo ini ang ihibalo 
nga nagasustiner sa akon.

Mga kauturan, ayhan mahimo 
naton mahaum-haom nga wala sing 
tawo nga nagkabuhi nga nangin lu-
bos nga hilway sa mga pag-antos kag 
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kasubo, ukon may nangin panahon 
sa kasaysayan sang tawo nga wala 
sing kinagamo kag kasubo.

Kon mag-abot sa kabuhi naton 
ang mapait nga mga hitabo, may 
tentasyon nga magpamangkot “Ngaa 
ako?” May mga tinion nga nagakatabo 
nga dawsa wala na sing katapusan 
ang aton mga pag-antos, wala sing 
kaumpawan sa aton mga pagtilaw. 
Nagabatyag kita nga napalibutan kita 
sing kapaslawan sang nawasak nga 
mga handum kag kaluya sang nadula 
nga mga paglaum. Nagaupod kita 
sa pagsambit sang panalambiton sa 
biblia, “Wala bala sing banyus sa Ga-
laad?” 1 Pamatyag naton ginpabay-an 
kita, puno sing kasakit, nagaisahanon. 
Mahimo nga ginalantaw naton ang 
aton kaugalingon nga mga kadimala-
san sa panglantaw nga negatibo. Indi 
kita makahulat sang solusyon sa aton 
mga problema, nga nagakalipat nga 
sa masami ang langitnon nga birtud 
sang pagpasensya ginakinahanglan.

Ang mga kabudlayan nga nagaa-
bot sa aton nagapakita sa aton sang 
matuodtuod nga pagtilaw sang aton 
ikasarang sa pagpadayon. Isa ka im-
portante nga pamangkot ang nagapa-
bilin nga pagasabton sang kada isa sa 
aton. Magpaluyaluya bala ako, ukon 
tapuson ko? Ang pila ginaluyahan 
kon ila makita ang ila kaugalingon 
nga indi makabutwa sa ila mga hang-
kat. Ang pagtapos nagalakip sang 
pagpadayon tubtob sa katapusan 
mismo sang kabuhi.

Kon aton binagbinagon ang 
mga hitabo nga nagaabot sa aton, 
makasiling kita upod kay Job sang 
katigulangan, “Ang tawo ginbun-ag 
sa kabudlayan.” 2 Si Job isa ka “per-
pekto kag matarong” nga “nahadlok 
sa Dios, kag nagasikway sa ma-
lain.” 3 Matarong sa iya mga buhat, 
abunansya sa iya manggad, si Job 
nag-atubang sang isa ka pagtilaw 
nga mahimo magaguba sa bisan 
sin-o man. Nga ginbawian sang iya 
mga propiedad, gintamay sang iya 
mga kaabyanan, ginpaantos sang iya 
balatian, nagkalisod sa pagkadula 

sang iya panimalay, ginsudyot sia 
nga “sumpaon ang Dios, kag mag-
pakamatay.” 4 Ginbatuan niya ini nga 
pagsulay kag naghambal gikan sa 
kaidadalman sang iya matarong nga 
kalag:

“Yari karon, ang akon saksi yara sa 
langit, kag sia nga nagapamatuod sa 
akon yara sa hitaas.” 5

“Nakahibalo ako nga akon manu-
nubos buhi!” 6

Gintipigan ni Job ang iya pagtuo. 
Amo man bala sini ang aton himuon 
kon makaeksperiyensia kita sang 
aton mga kabudlayan?

Kon daw nabatyagan naton nga 
ginabug-atan na gid kita sang mga 
pagtilaw sa kabuhi, panumdumon 
naton nga ang iban nag-agi man sini, 
nagpadayon kag nakalampuwas.

Ang kasaysayan sang Simbahan sa 
sini, ang dispensasyon sang kabug-
osan sang panahon, puno sang mga 
eksperiyensia sadtong mga binudla-
yan kag wala’y sapayan nagpabilin 
nga mabakod kag maalikaya. Ang 
rason? Ginhimo nila ang ebanghelyo 
ni Jesucristo nga sentro sang ila mga 
kabuhi. Amo ini ang magabutong 
sa aton sa pagpadayon bisan ano 
man ang aton atubangon sa sini nga 
kabuhi. Makaeksperiyensia kita sa 
gihapon sang mabudlay nga mga 
hangkat, apang masarangan naton 
ang mga ini, maisog naton nga mapa-
kigbatoan kag sa katapusan mangin 
madinalag-on kita. 

Gikan sa aton hiligdaan sang ka-
sakit nga napuno sang luha, ginaba-
yaw kita palangit sang diosnon nga 
pasalig kag malahalon nga promisa. 
“Indi ako magpabaya sa imo, ukon 
magbiya sa imo” 7 Ang kasubong nga 
pagpaumpaw importante sa aton. 

Sa akon pagbiyahe sa bug-os nga 
kalibutan nga nagatuman sang mga 
responsibilidad sang akon calling, 
akon natukiban ang madamo nga 
butang lakip na ang kamatuoran nga 
ang tagsa ka tawo nagaeksperiyensia 
sang kasubo kag pag-antos. Indi ko 
sarang matakos ang tanan nga emos-
yunal nga kasakit kag kasubo nga 

akon nasaksihan sa akon pagbisita sa 
ila nga nagaantos sang tuman nga ka-
lisod, nagamasakit, nagapangatubang 
sang diborsyo, ginalisdan sa isa ka 
anak nga malalison, ukon nagapeni-
tensya sang konsikwensya sang sala. 
Ang listahan mahimo magpadayon 
nga magpadayon, tungod kay ma-
damo sang mga problema ang sarang 
mag-abot sa aton. Ang magmitlang 
sang isa ka halimbawa indi mahapos, 
kag gani sa kada ko pamensar sang 
mga hangkat, ang akon panghuna-
huna nagaliso kay Brother Brems, 
isa sang akon titser sa Sunday School 
sang bata pa ako. Isa sia ka matutom 
nga miyembro sang Simbahan, isa 
ka tawo nga may bulawanon nga 
tagipusuon. Sia kag ang iya asawa 
nga si Sadie may walo ka kabataan, 
madamo sa ila ang may pangidaron 
kapareho sang sa amon panimalay.

Pagkatapos nga makasal kami ni 
Frances kag naghalin sa ward, nakita 
namon sila ni Brother kag Sister 
Brems kag ang mga miyembro sang 
ila panimalay sa mga kasal, mga 
lubung subong man sa mga reunion 
sang ward.

Sang tuig 1968, napatay ang asawa 
ni Brother Brems nga si Sadie. Duha 
sang iya walo ka kabataan nagtaliwan 
man sa pagligad sang mga tinuig.

Isa ka adlaw malapit 13 ka tuig ang 
nagligad, ang kamagulangan nga apo 
nga babayi ni Brother Brems nagta-
wag sa akon sa telepono. Nagpaathag 
sia nga ang iya lolo nakalab-ot sa iya 
ika-105 nga kaadlawan. Nagsiling sia, 
“Nagapuyo sia sa isa ka gamay nga 
balay-alatipanan apang nagapakig-
kita sa iya panimalay kada Domingo, 
sa diin sia nagahatag sang leksyon 
sa ebanghelyo.” Nagpadayon sia, 
“Sining nagligad nga Domingo, si lolo 
nag-anunsyo sa amon, ‘Mga pina-
langga ko, mapatay na ako sa sini nga 
semana. Pwede nyo bala tawgan si 
Tommy Monson? Makahibalo sia kon 
ano ang himuon.’”

Ginbisitahan ko si Brother Brems 
pagkadason gid nga gab-i. Madu-
gaydugay na nga wala ko sia makita. 
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Indi ako makasugilanon sa iya, 
tungod indi na sia makabati. Indi 
ako makasulat sang mensahe para 
sa iya, tungod indi na sia makakita. 
Ginsugiran ako nga ang panimalay 
nagapakigsugilanon sa iya paagi sa 
pagkuha sang tudlo sang iya tuo 
nga kamot kag dason ginakurit sa 
iya wala nga palad ang ngalan sang 
nagabisita nga tawo. Ang ano man 
nga mensahe ginakinahanglan nga 
ipaalinton sa sini nga paagi. Ginsu-
nod ko ang pamaagi sa pagkapyot 
sang iya tudlo kag ginbatobato 
ang T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N, ang 
ngalan nga iya pirme nga ginatawag 
sa akon. Si Brother Brems nakunyag 
kag, ginkuha ang akon mga kamot, 
gintungtong ang mga ini sa iya ulo. 
Nahibaloan ko nga ang iya handum 
amo ang makabaton sang bendisyon 
sang priesthood. Ang drayber nga 
nagdala sa akon sa balay-alatipanan 
nag-upod sa akon kag gintungtong 
namon ang amon mga kamot sa ulo 
ni Brother Brems kag ginhatag ang 
ginahandum nga bendisyon. Pag-
katapos, ang mga luha nag-alagay 
gikan sa iya indi-makakita nga mga 
mata.  Ginkaptan niya ang amon 
mga kamot sa pagpasalamat. Bisan 
nga wala niya nabatian ang bendis-
yon nga ginhatag namon sa iya, ang 
Espiritu mabaskog, kag nagapati 
ako nga gintandog sia agud mahi-
baloan nga ginhatagan namon sia 
sang bendisyon nga iya ginakina-
hanglan. Ining maayo nga tawo indi 
na makakita. Indi na sia makabati. 
Nabukot sia adlaw kag gab-i sa isa 
ka gamay nga balay-alatipanan. Pero 
ang yuhum sa iya nga guya kag ang 
mga pulong nga iya ginpanghambal 
nagtandog sang akon tagipusuon. 
“Salamat,” siling niya. “Ang akon 
Amay nga Langitnon nangin maayo 
gid sa akon.”

Sa sulod sang isa ka semana, 
subong sang ginpakot ni Brother 
Brems, nagtaliwan sia. Wala sia 
nagsagay panumdum kon ano ang 
kulang sa iya; sa baylo, mapinasala-
maton sia kaayo pirme para sa iya 
madamo nga bugay.

Ang aton Amay nga Langitnon, 
nga nagahatag sa aton sing tuman 
nga kalipay, nakahibalo man nga 
kita nagatuon kag nagatubo kag 
nagabaskog sa aton pag-atubang kag 
paglampuwas sang mga pagtilaw 
nga kinahanglan naton maagihan. 
Nakahibalo kita nga may mga tinion 
nga magaeksperiyensia kita sing 
tuman nga kasubo, nga magakali-
sud kita, kag nga kita pagatilawan 
tubtob sa aton ikasarang. Apang, ang 
subong nga mga kabudlayan naga-
tugot sa aton sa pagbag-o padulong 
sa mas dakong kaayuhan, sa pagpa-
santo sang aton mga kabuhi sa paagi 
nga ginatudlo sa aton sang Amay 
nga Langitnon, kag sa paglain sa kon 
ano kita sang una — mas maayo 
kaysa sang una —mas mahinangpa-
non kaysa sang una,mas maluluy-on 
kaysa sang una, may mas mabaskog 
nga testimonya kaysa sang una.

Ini amo dapat ang aton katu-
yuan— indi lang ang magsulong kag 
magpadayon, kundi amo man ang 
mangin putli sing espirituhanon sa 
aton pagpangabuhi sa maayo kag 
malain nga mga panahon. Kon indi 
tungod sa mga kabudlayan nga dapat 
lampuwasan kag mga problema nga 
dapat solbaron, magapabilin kita kon 
ano lang kita, nga may gamay lang 
ukon wala gid sing pag-uswag padu-
long sa aton lalab-uton nga kabuhi 
nga wala’y katapusan. Ang mamalay-
bay nagpabutyag sing pareho gid nga 
ideya sa sining mga pulong:

Ang maayo nga puno indi maha-
pos ang pagdako

Mas mabaskog ang hangin, mas 
mabakod ang puno

Mas malapad ang palibot, mas 
mataas ang puno.

Mas madamo sing bagyo, ini mas 
nagabakod.

Sa ulan kag niebe, init kag 
tugnaw, 

Ang tawo, subong sa kahoy, naga-
bakod sa pagtilaw.8

Ang Manunudlo gid lang ang 
nakahibalo sang kadalumon sang 

aton mga pagtilaw, aton mga kasakit, 
kag aton mga pag-antos. Sia lang gid 
ang nagatanyag sa aton sang wala’y 
katapusan nga paghidaet sa pana-
hon sang pagtilaw. Sia lang gid ang 
nagatandog sang aton nabug-atan 
nga mga kalag paagi sa Iya makapa-
umpaw nga mga pulong.

“Kari sa akon, tanan kamo nga 
ginabudlayan kag ginabug-atan, kay 
papahuwayon ko kamo.

“Itakod ang akon gota sa inyo, 
kag magtuon kamo sa akon; kay 
ako mapainubuson kag malulo sa 
tagipusuon: kag makakita kamo sang 
kapahuwayan sa inyo mga kalag.

“Kay ang akon gota mahulas kag 
ang akon lulan mamag-an.” 9

Bisan pa yara kita sa pinakamaayo 
nga mga panahon ukon sa pinakama-
lain nga mga panahon, Sia nagaupod 
sa aton. Sia nagpromisa nga indi ini 
magbag-o.

Mga kauturan ko, kabay nga ang 
aton pangako sa aton Amay nga 
Langitnon indi magbag-o upod sa 
panahon ukon sa mga krisis nga 
nagakatabo sa aton mga kabuhi. Indi 
naton kinahanglan nga maeksperi-
yensiahan ang mga kabudlayan agud 
aton Sia madumduman, kag indi 
kita dapat mapilitan nga magpaubos 
bag-o kita magtuo kag magsalig sa 
Iya.

Kabay nga padayon kita nga mag-
tinguha nga mangin malapit sa aton 
Amay nga Langitnon. Agud mahimo 
ini, kinahanglan naton nga magpa-
ngamuyo sa Iya kag magpamati sa 
Iya adlaw-adlaw. Matuodtuod gid nga 
aton Sia ginakinahanglan sa tagsa ka 
oras, yara man kita sa maayo ukon 
mapiot nga panahon. Dapat naton 
pirme panumdumon ang Iya promisa. 
“Indi ako magpabaya sa imo, ukon 
magbiya sa imo.” 10

Upod ang bug-os nga kusog sang 
akon kalag, nagasaksi ako nga ang 
Dios buhi kag nagapalangga sa aton, 
nga ang Iya Bugtong nga Inanak 
nagkabuhi kag namatay para sa aton, 
kag ang ebanghelyo ni Jesucristo 
amo inang kapawa nga nagasilak sa 
kadudulman sang aton mga kabuhi. 
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Kabay nga mangin amo sini pirme, 
akon ginapangamuyo, sa sagrado nga 
ngalan ni Jesucristo, amen.

MGA TANDA
 1. Jeremias 8:22.
 2. Job 5:7.
 3. Job 1:1.
 4. Job 2:9.
 5. Job 16:19.
 6. Job 19:25.
 7. Josue 1:5.
 8. Douglas Malloch, “Good Timber,” sa  

Sterling W. Sill, Making the Most of  
Yourself (1971), 23.

 9. Mateo 11:28–30.
10. Josue 1:5.
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Mga Pinanudlo para sa Aton Panahon

Ang mga leksyon sa Melchizedek 
Priesthood kag Relief Society sa 
ikaapat nga Domingo magasen-

tro sa “Mga Pinanudlo para sa Aton Pa-
nahon.”  Ang tagsa ka leksyon mahimo 
kuhaon gikan sa isa ukon madamo pa 
nga mga pamulong-pulong sa pinaka-
ulihi nga pangkabilugan nga kompe-
rensya (tan-awa ang chart sa idalom).
Ang mga stake kag district presidents 
mahimo magpili kon ano nga mga pa-
mulong-pulong ang pagagamiton, ukon 
puede nila ihatag ining responsibilidad 
sa mga bishop kag mga branch pre-
sidents.  Ang mga lider dapat magtudlo 
sang importansya sang mga kauturan 
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 pag-
dala sa klase sang pinakaulihi 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 

* 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 pamu-
long-pulong sarang mabasa sa madamo nga mga lengguahe sa conference.lds.org.

nga matentar kamo sa paghanda sang 
leksyon nga gamit ang iban pa nga mga 
materyales, pero ang pang-komperen-
sya nga mga pamulong-pulong amo 
ang aprobado nga kurikulum.Ang inyo 
buluhaton amo ang pagbulig sa iban sa 
pagtuon kag pagpangabuhi sang ebang-
helyo suno sa gintudlo sa pinakaulihi 
nga pangkabilugan nga komperensya 
sang Simbahan.

Repasuha ang (mga) pamulong-pu-
long, nga ginapangita ang mga prin-
sipyo kag mga doktrina nga nagasabat 
sang mga panginahanglan sang mga ka-
tapo sang klase. Magpangita man sang 
mga sugilanon, 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. Binagbinaga 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

Oktubre 2013–Abril 2014 Mga pamulong-pulong nga ginhatag 
sa Oktubre 2013 nga pangkabilugan 
nga komperensya *

Abril 2014–Oktubre 2014 Mga pamulong-pulong nga ginhatag 
sa Abril 2014 nga pangkabilugan  
nga komperensya *
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Sang una may yara sing isa ka 
tawo nga nagdamgo nga yara 
sia sa isa ka dako nga bulwagan 

sa diin ang tanan nga relihiyon sang 
kalibutan nagtililipon. Iya natuki-
ban nga ang kada relihiyon may 
yara sing madamo sa ila ginahikot 
nga daw tuman kahalandumon kag 
kadalayawon.

Nakilala niya ang mag-asawa nga 
representante sang Ang Simbahan ni 
Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw kag nagpamangkot, “Ano 
ang inyo ginapangayo sa inyo mga 
miyembro?”

“Kami wala sang may ginapangayo 
nga bisan ano,” sabat nila. “Apang 
ang Ginuo nagapangabay nga ihalad 
ang tanan.”

Ang duha nagpadayon sa pag-
paathag parte sa mga calling, home 
teaching kag visiting teaching, full-
time mission, semanal nga family 
home evening, buluhaton sa templo, 
welfare kag pag-alagad sa mga tawo, 
kag mga takay sa pagtudlo.

“Ginabayaran bala ninyo ang inyo 
mga miyembro sa tanan nga ulob-
rahon nga ila ginahimo?” ang tawo 
namangkot.

“Ay, wala a,” paathag sang duha. 
“Ginatanyag nila sing libre ang ila 
panahon.”

“Subong man,” ang duha nagpa-
dayon, “kada anum ka bulan ang 
mga miyembro sang amon Simbahan 
nagahinguyang sing panahon Sabado 
kag Domingo sa pagtambong ukon 
pagtan-aw sang 10 ka oras sang 
pangkabilugan nga komperensya.”

“Napulo ka oras nga nagapamu-
longpulong?” ang tawo daw indi 
makapati.

“Paano ‘ya ang inyo semanal 
nga mga miting sa simbahan?” Ano 
kalawig?”

“Tatlo ka oras kada Domingo!”
“Ay, naku,” siling sang tawo.  

“Ginahimo gid bala sang mga miyem-
bro sang inyo simbahan ang imo mga 
ginapanghambal?”

“Ina kag madamo pa. Wala pa gani 

kami nakamitlang sang family history, 
mga youth camp, mga devotional, 
pagtuon sa balaan nga mga kasulatan, 
mga training sa liderato, mga kahi-
watan sang bataon nga mga babayi 
kag mga pamatan-on, kaagahon nga 
mga klase sa seminary, pagmentenar 
sang mga bilding sang Simbahan, kag 
siyempre yara ang layi sang Ginuo 
parte sa ikaayong-lawas, ang bulanan 
nga pagpuasa agud mabuligan ang 
mga imol, kag ika-pulo.

Ang tawo nagsiling, “Naglibog na 
ang akon ulo. Ngaa man may mabuy-
log sa amo nga simbahan?”

Ang mag-asawa nagyuhum kag 
nagsiling, “Abi namon indi mo na ina 
ipamangkot.”

Ngaa Man May Mabuylog sa Amo nga 
Simbahan?

Sang tion nga ang madamo nga 
mga simbahan sa bug-os nga ka-
libutan nagaeksperiyensia sang 
talalupangdon nga pagdiutay sang 
ila mga miyembro, Ang Simbahan ni 
Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw—bisan gamay kon ikom-
parar sa madamo nga iban pa— amo 
ang isa sang pinakadasig magtubo 
sa kadamuon sang mga miyembro 
sa kalibutan. Sang Septyembre 2013 
Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga 
Santos sa Ulihing mga Adlaw may 
sobra sa 15 ka milyon nga miyembro 
sa bug-os nga kalibutan.

May madamo sang rason sa sini, 
apang mahimo bala ako maghatag 
sang pila lang? 

Ang Simbahan sang Manluluwas
Una, ini nga Simbahan ginpanum-

balik sa aton nga panahon ni Jesu-
cristo Mismo. Diri, inyo masalapoan 

Kari, Magbuylog sa 
Amon
Wala’y sapayan sang inyo mga sirkumstansya, inyo 
personal nga kasaysayan, ukon kabakod sang inyo 
panaksihon, may lugar para sa inyo sa sining Simbahan.

Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Ika-duhang Manuglaygay sa Unang Panguluhan
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ang awtoridad agud magbuhat paagi 
sa Iya ngalan —sa pagbunyag para 
sa kapatawaran sang mga sala, sa 
paghatag sang Balaan nga Espiritu, 
kag para sa paghugpong sa duta kag 
sa langit. 1

Yadtong nagabuylog sa sini nga 
Simbahan nagapalangga sa Manlulu-
was nga si Jesucristo kag nagahan-
dum sa pagsunod sa Iya. Nagakalipay 
sila sa ihibalo nga ang Dios nagapa-
kighambal liwat sa katawhan. Kon 
magbaton sila sang sagrado nga ordi-
nansa sang priesthood kag maghimo 
sang kasugtanan sa Dios, ila ma-
batyagan ang Iya gahum sa ila mga 
kabuhi.2 Kon magsulod sila sa balaan 
nga templo, ila mabatyagan nga yara 
sila sa Iya presensya. Kon magbasa 
sila sang balaan nga mga kasulatan 3 
kag ipangabuhi ang mga pinanudlo 
sang Iya mga propeta, magatubo sila 
nga mas malapit sa Manluluwas nga 
ila gid ginapalangga.

Isa ka Aktibo nga Pagtuo
Isa pa ka rason amo nga tungod 

ang Simbahan nagahatag sing mga 
oportunidad sa paghimo sing maayo.

Ang pagpati sa Dios dalayawon, 
apang kalabanan sang mga tawo 
luyag maghimo sing mas sobra pa 
sangsa magpamati sa mga sermon 
nga nagahatag-inspirasyon ukon 
maghandum sang ila mansyon sa 
langit. 4 Luyag nila ipangabuhi ang 
ila pagtuo. Luyag nila mag-obra 
kag mag-entra sa sini nga dako nga 
kawsa.

Kag amo sina ang nagakatabo 
kon magbuylog sila sa amon—may 
madamo sila nga oportunidad nga 
bayluhon ila mga talento, kaayo, kag 
panahon sa maayo nga mga bulu-
haton. Tungod nga wala kami sing 
ginabayaran nga mga alagad sang 
simbahan sa amon mga kongregas-
yon sa bug-os nga kalibutan, ang 
amon mga miyembro mismo ang na-
gahikot sang mga pag-alagad. Gina-
tawag sila paagi sa inspirasyon. Kon 
kaisa nagaboluntar kami; kon kaisa 
kami ang ginaboluntar sang iban sa 

buluhaton. Ginatan-aw namon ang 
mga takay indi bilang mga pabug-at 
kundi mga oportunidad agud matu-
man ang amon mga kasugtanan nga 
malipayon namon nga ginhimo agud 
alagaran ang Dios kag ang Iya mga 
kabataan.

Ginapakamahal nga mga Bugay
Ang ikatlo nga rason kon ngaa ang 

mga tawo nagabuylog sa Simbahan 
amo nga ang pagkabuhi kasubong 
kay Cristo nagadala sang malahalon 
nga mga bugay.

Ginatan-aw namon ang bunyag 
nga amo ang panugod sa pagpanga-
buhi sang bilang sumulunod ni Jesu-
cristo. Ang amon adlaw-adlaw nga 
pagsunod kay Jesucristo nagadala 
sang kapawa kag katuyuan sa sini 
nga kabuhi kag himpit nga kalipay 
kag wala’y katapusan nga kaluwasan 
sa madason nga kabuhi.

Sila nga matutom nga nagasunod 
sini nga alagyan nagalikaw sa ma-
damo nga mga peligro, mga kasubo, 
kag mga pagbasol sa kabuhi.

Ang kubos sa espiritu kag tampad 
sing tagipusuon makasalapo sang 
dalayawon nga mga manggad sang 
kaalam diri.

Sila nga nagaantos ukon nagakali-
sud makasalapo sing kasulhayan diri.

Sila nga ginabug-atan sang sala 
makaagom sang kapatawaran, kahil-
wayan, kag kapahuwayan.

Sa Ila nga Nagbiya
Ang pagpangita sang kamatuo-

ran nagdala sang minilyon ka mga 
tawo sa Ang Simbahan ni Jesucristo 
sang mga Santos sa Ulihing mga 
Adlaw. Ugaling, may mga tawo nga 
nagbiya sa Simbahan nga sadto ila 
ginpalangga.

Ang isa ka tawo mahimo magpa-
mangkot, “Kon ang ebanghelyo ma-
nami kaayo, ngaa nga ang isa katawo 
magbiya?

Kon kaisa ginahaum-haum naton 
nga nasaklaw sila ukon tamaran ukon 
makasasala. Sa realidad, indi na amo 
sina kasimple. Sa pagkamatuod, indi 

lang isa ka rason ang makabig nga 
husto sa madamo nga mga sitwasyon.

Pila sang aton mga pinalangga nga 
mga miyembro tinuig nga nabudla-
yan sa pamangkot kon bala iseparar 
nila ang ila kaugalingon sa Simbahan.

Sa sini nga Simbahan nga gina-
tahod sing lubos ang pagbuot, nga 
ginpanumbalik sang pamatan-on 
nga nagpamangkot kag nagpangita 
sang mga sabat, ginatahod naton sila 
nga tampad nga nagapangita sang 
kamatuoran. Mahimo nga magka-
subo kita kon ang ila pagpanglakaton 
nagapalayo sa ila sa Simbahan nga 
aton ginapalangga kag sa kamatuo-
ran nga aton nasalapoan, apang aton 
ginatahod ang ila kinamatarong sa 
pagsimba sa Dios nga Makaako suno 
sa dikta sang ila kaugalingon nga 
konsiyensya, subong nga ginaangkon 
man naton inang prebilihiyo para sa 
aton kaugalingon.5

Wala Masabat nga mga Pamangkot
Pila ka tawo ang nagapangabudlay 

sa wala masabat nga mga pamang-
kot parte sa mga butang nga nahimo 
ukon nahambal sang nagliligad. 
Hayag namon nga ginakilala nga sa 
malapit 200 ka tuig sa kasaysayan 
sang Simbahan— upod sang wala 
untat nga madamo nga inspirado, 
dalayawon kag diosnon nga mga 
hitabo— may pila ka mga butang nga 
nahambal kag nabuhat nga amo ang 
mahimo nga rason nga magpamang-
kot ang mga tawo.

Kon kaisa ang mga pamangkot 
nagatuhaw tungod kay wala sa aton 
ang tanan nga impormasyon kag 
nagakinahanglan lang naton sang 
diutay pa gid nga pasensya. Kon ang 
kabug-osan sang kamatuoran sa ulihi 
mahibaloan, ang mga butang nga indi 
naton mahangpan sang una masolbar 
para sa aton kalipayan.

Kon kaisa may yara sing pagki-
nalain sang opinyon sa kon ano gid 
ang buot silingon sang mga “nagkala-
tabo”. Ang pamangkot nga nagahatag 
sing pagpangduhaduha sa iban nga 
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tawo, pagkatapos sang maid-id nga 
pagpangusisa, sarang magpasad sang 
pagtuo sa iban.

Mga Sayop sang Di-perpekto nga  
mga Tawo

Kag, sa prangka lang, may mga 
tinion nga ang mga miyembro ukon 
mga lider sa Simbahan nakahimo gid 
man sang mga sayop. Mahimo nga 
may yara gid man sing mga butang 
nga nahambal ukon nabuhat nga 
wala nagasanto sa aton mga sulun-
dan, mga prinsipyo, ukon doktrina.

Nagapati ako nga ang Simbahan 
mangin perpekto lamang kon ini 
ginapalakat sang perpekto nga mga 
tawo. Ang Dios perpekto, kag ang Iya 
doktrina puraw. Apang nagahikot Sia 
paagi sa aton— ang Iya di-perpekto 
nga mga anak— kag ang di-perpekto 
nga mga tawo nagahimo sing mga 
sayop.

Sa tig-ulo nga pahina sang Libro 
ni Mormon aton mabasa, “Kag karon, 
kon may kasaypanan ini mga sayop 
sang tawo; gani indi pagpakalaina 
ang mga butang nga iya sang Dios, 
agud kamo makita nga wala’y musing 
sa hukom-lingkuranan ni Cristo.” 6

Amo sini ang pirme nagakatabo 
kag mangin amo sa gihapon tubtob 
sa perpekto nga adlaw nga si Cristo 
na mismo ang personal nga magahari 
sa duta.

Masubo nga ang pila nagluya 
tungod sang mga sayop nga ginhimo 
sang tawo. Apang wala’y sapayan 
sini, ang wala’y katapusan nga ka-
matuoran sang ginpanumbalik nga 
ebanghelyo nga masalapoan sa Ang 
Simbahan ni Jesucristo sang mga 
Santos sa Ulihing mga Adlaw wala 
nadagtaan, nagluya, ukon nagguba.

Bilang Apostoles sang Ginuong 
Jesucristo kag bilang isa nga naka-
saksi sing aktwal sang mga konseho 
kag mga pagpalakat sining Simbahan, 
ginapabutyag ko ang akon sagrado 
nga panaksihon nga ang tanan nga 
importante nga desisyon nga naga-
apekto sining Simbahan ukon sang 
mga miyembro sini ginahimo nga 

ginapangayo sing maukod ang inspi-
rasyon, paggiya, kag pahanugot sang 
aton Wala’y Katapusan nga Amay. Ini 
ang Simbahan ni Jesucristo. Ang Dios 
indi magtugot sang Iya nga Simbahan 
nga maglisa gikan sa iya gintangdo 
nga dalan ukon mapaslawan sa 
pagtuman sang iya sini diosnon nga 
kadangatan.

May Lugar para sa Inyo
Sa mga nagseparar sang ila 

kaugalingon sa Simbahan, akon 
ginahambal, pinalangga ko nga mga 
kaabyanan, may yara pa sang lugar 
para sa inyo diri.

Magkari kag idugang ang inyo mga 
talento, kinaadman, kag mga kusog 
sa amon. Ang resulta amo nga ma-
ngin mas magmaayo kita tanan. 

Ang pila mahimo magpamangkot, 
“Apang paano ang akon nga mga 
pagpangduhaduha?”

Natural lang nga may yara sing 
mga pamangkot—ang gamay nga pa-
mangkot sa masami nagatubo sa isa 
ka dako nga ihibalo. Diutay lang ang 
mga miyembro sang Simbahan nga, 
wala gid naghimud-os sa seryoso 
ukon sensitibo nga mga pamangkot. 
Isa sang mga katuyuan sang Simba-
han amo ang pagbatiti kag pagsagod 
sang pagtuo—bisan pa sa kon kaisa 
balason nga duta sang mga pagpang-
duhaduha kag wala’y kasigurohan. 
Ang pagtuo amo ang pagpati sa 
mga butang nga indi makita apang 
matuod.7

Gani, mahal ko nga mga kau-
turan— pinalangga ko nga mga 
kaabyanan— palihog, unaha nga 
magduhaduha sang inyo pagpangdu-
haduha antes kamo magduhaduha sa 
inyo pagtuo.8 Indi gid naton tugutan 
ang aton mga pagpangduhaduha nga 
magpriso sa aton kag magapalayo sa 
aton sa diosnon nga paghigugma, kag 
sa mga kinaadman nga nagaabot pa-
agi sa pagtuo kay Ginuong Jesucristo.

Ang pila mahimo magsiling 
nga,“Indi lang gid ko ‘ya bagay sa 
mga tawo dira sa Simbahan”

Kon makita ninyo ang inyo mga 

tagipusuon, siguro masalapoan nga 
nagakabagay kamo sing mas santu 
sangsa inyo ginapatihan. Mahimo nga 
masorpresa kamo kon mahibaloan 
ninyo nga may mga handum kag 
mga pagpaninguha kag mga ginala-
uman man kami nga kapareho sang 
inyo. Ang inyo kinadak-an ukon ang 
pagpadako sa inyo ayhan mahimo 
nga lain sangsa inyo nakita sa ma-
damo nga mga Santos sa Ulihing mga 
Adlaw, apang ina mahimo nga isa ka 
bugay. Mga kauturan, pinalangga nga 
kaabyanan, ginakinahanglan namon 
ang inyo pinasahi nga mga talento 
kag mga panan-aw. Ang pagkinatu-
hay sang mga indibidwal kag mga 
katawhan sa bug-os nga kalibutan 
amo ang kusog sini nga Simbahan.

Ang iban makasiling, “Matyag ko 
daw indi ko malab-ot ang inyo mga 
sulundan.”

Rason pa gani nga magbuylog! 
Ang Simbahan gindisenyo sa pag-
batiti sa mga di-perpekto, sa naga-
paninguha, kag sa ginakapoy. Puno 
ini sing mga tawo nga nagahandum 
sing hugot sa ila tagipusuon nga 
magtuman sang mga kasuguan, bisan 
wala pa nila makabisado.

Ang pila mahimo magsiling, “May 
kilala ako sa inyo Simbahan nga isa 
ka hipokrito. Indi gid ako magbuylog 
sa isa ka Simbahan nga may pareho 
sa iya nga klase sang miyembro.”

Kon ang inyo kahulugan sang 
hipokrito isa nga napaslawan sa 
pagkabuhi sing perpekto sa iya 
ginapatihan, kon amo tanan kita mga 
hipokrito. Wala ni isa sa aton ang pa-
reho gid ka-Cristohanon suno sa aton 
nga nahibaloan nga nagakadapat. 
Apang sinsero kita nga nagahandum 
nga madaug ang aton mga kasaypa-
nan kag mga huyog sa pagpakasala. 
Sa bug-os naton nga tagipusuon kag 
kalag nagahandum kita nga mangin 
mas maayo sa bulig sang Pagpasag-
uli ukon Atonement ni Jesucristo. 

Kon amo sini ang inyo mga han-
dum, wala’y sapayan sang inyo mga 
sirkumstansya, inyo personal nga 
kasaysayan, ukon kabakod sang inyo 
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panaksihon, may lugar para sa inyo sa 
sining Simbahan. Kari, magbuylog sa 
amon!

Kari, Magbuylog sa Amon!
Bisan pa sa aton mga kakulangan, 

nakasiguro ako nga inyo masalapoan 
sa tunga sang mga miyembro sining 
Simbahan ang madamo sang pinaka-
maayo nga mga kalag nga nagakabuhi 
sa sining kalibutan. Ang Simbahan 
ni Jesucristo dawsa lapiton sang mga 
mabuot kag mga mabinuligon, mga 
tampad kag mga mapisan.

Kon ginapaabot ninyo nga maka-
salapo sang perpekto nga tawo diri, 
mapaslawan kamo. Apang kon inyo 
pangitaon ang puraw nga doktrina ni 
Cristo, ang pulong sang Dios “nga na-
gapang-ayo sang buong nga kalag,” 9 
kag ang nagatinlo nga impluwensya 
sang Balaan nga Espiritu, pwes sa diri 
masalapoan ninyo ang mga ina. Sa 
sining panahon sang nagatahaw nga 
pagtuo— sa sini nga panahon kon 
san-o madamo kaayo ang nagabat-
yag nga malayo ang gugma sang 
Dios—diri inyo masalapoan ang isa 
ka katawhan nga nagahandum nga 
makilala kag magpalapit pa gid sa ila 
Manluluwas paagi sa pag-alagad sa 
Dios kag sa mga isigkatawo, pareho 
sa inyo. Kari, magbuylog sa amon!

Buot Man Bala Kamo Maghalin?
Madumduman ko ang isa ka tion 

sa kabuhi sang Manluluwas sang 
madamo ang nagbiya sa Iya.10 Si Jesus 
nagpamangkot sa iya napulo’g duha 
ka disipulo:

“Buot man bala kamo maghalin?
“Nian si Simon Pedro nagsabat 

sa iya, Ginuo kay sin-o bala kami 
makadto? ikaw may mga pulong sang 
kabuhi nga wala’y katapusan.” 11

May mga panahon nga kinahang-
lan naton sabton ang amo man nga 
pamangkot. Buot man bala kita 
maghalin? Ukon kita bala, kasubong 
ni Pedro, magkapyot sing malig-on sa 
mga pulong sang kabuhi nga wala’y 
katapusan?

Kon nagapangita kamo sing kama-
tuoran, kahulugan, kag pamaagi sa 
pagbaylo sang pagtuo sa pagbuhat; 
kon nagapangita kamo sing lugar 
nga mahamut-an: Kari, magbuylog sa 
amon!

Kon inyo ginbayaan ang pagtulu-
ohan nga anay inyo ginapakamahal: 
Magbalik liwat. Magbuylog sa amon! 

Kon ginasulay kamo nga mangindi 
na: Maghulat sing diutay pa nga pana-
hon. May lugar diri para sa inyo.

Nagapangabay ako sa tanan nga 
nagapamati kag nagabasa sining mga 
pulong: Kari, magbuylog sa amon. 

Kari magpamati sang panawagan sang 
malulo nga Cristo. Pas-ana ang inyo 
krus kag magsunod sa Iya.12

Kari, magbuylog sa amon! Kay sa 
diri inyo masalapoan ang malahalon 
nga butang nga indi mabakal.

Nagasaksi ako nga sa diri inyo 
masalapoan ang mga pulong sang 
kabuhi nga wala’y katapusan, ang 
promisa sang sagrado nga pagtubos, 
kag ang alagyan padulong sa kali-
nong kag kalipay. 

Akon ginapangamuyo nga ang inyo 
pagpangita sang kamatuoran magatu-
dok sa inyo tagipusuon sang handum 
nga magkari kag magbuylog sa amon. 
Sa sagrado nga ngalan ni Jesucristo, 
amen.
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