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Mag-alagad sa Ginuo  
nga may Paghigugma

Ang Ginuong Jesucristo nagtudlo, “Bisan sin-o ang 
buot magluwas sang iya kabuhi madula niya ini: 
apang bisan sin-o ang madulaan sang iya kabuhi 

bangud sa akon, maluwas niya ini” (Lucas 9:24 ).
“Nagapati ako,” siling ni Pangulong Thomas S. 

Monson, “ang Manluluwas nagasiling sa aton nga tub-
tob indi naton madula ang aton mga kaugalingon sa 
pag-alagad sa iban, gamay gid lang ang katuyuan sang 
aton kaugalingon nga mga kabuhi. Sila nga nagakabuhi 
lamang para sa ila mga kaugalingon sa ulihi magakunol 
kag madulaan sing kabilinggan ang kabuhi, apang sila 
nga nagahinguyang sang ila kabuhi sa pag-alagad sa 
iban magatubo kag maga-uswag — kag bilang resulta 
makasalapo sang (kalipay) sa kabuhi.” 1

Sa masunod nga mga pinalip-ot nga mga sinambit 
gikan sa pag-alagad ni Pangulong Monson,iya ginapa-
hanumdum ang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw nga 
sila ang mga kamot sang Ginuo kag ang mga bugay 
sang wala’y katapusan nagahulat sa ila nga matutom 
nga nag-alagad sa iban.

Pag-alagad sa Templo
“Ang dako nga pag-alagad ginahatag kon kita 

nagahikot sang ordinansa sa pagsalili para sa ila nga 
nagkalamatay na. Sa madamo nga mga tinion wala kita 

makahibalo kon para kay sin-o ang aton ginahikot nga 
buluhaton. Wala kita nagapaabot sang pagpasalamat, 
kag wala man kita sing kasiguradohan nga pagaba-
tunon nila inang aton ginatanyag. Apang, nagaalagad 
kita, kag sa sina nga proseso aton maangkon inang 
isa ka butang nga wala na sing dugang pa nga pagpa-
ngabudlay: sa pagkamatuod nagahimo kita nga mga 
manluluwas sa Bukid nga Sion. Subong nga ang aton 
Manluluwas naghatag sang Iya kabuhi bilang salili nga 
sakripisyo para sa aton, kita man, sa magagmay nga 
mga paagi, nagahimo sing amo man kon kita nagahikot 
sang salili nga buluhaton sa templo para sa ila nga wala 
sing ikasarang agud makauswag sa ila pagpanglakaton 
sa wala’y katubtuban luwas lang kon kita nga yari pa sa 
duta magabulig sa ila” 2

Kita ang mga Kamot sang Dios
“Mga utod ko, napalibutan kita sang mga tawo nga 

nagakinahanglan sang aton atensyon, aton pagpaisog, 
aton pagsakdag, aton paglugpay, aton kaayo— sila 
mahimo nga mga miyembro sang aton panimalay, 
mga kaabyanan, mga kakilala, ukon mga estranghero. 
Kita ang mga kamot sang Ginuo diri sa duta, nga may 
obligasyon sa pag-alagad kag sa pagtib-ong sa Iya mga 
kabataan. Nagasalig Sia sa tagsa sa aton. . . .
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“Inang pag-alagad sa diin kita tanan gintawag amo 
ang pag-alagad sa Ginuong Jesucristo.” 3

Pag-alagad sa Landong sang Manluluwas
Sa Bag-o nga Kalibutan, ang nabanhaw nga Gi-

nuo nagpahayag, “Inyo nahibal-an ang mga butang 
nga kinahanglan gid ninyo nga pagahimuon sa akon 
simbahan; kay ang mga buluhaton nga inyo nakita nga 
ginahimo ko, ina amo man ang inyo himuon; kay inang 
inyo nakita nga akon ginahimo, bisan ina man ang inyo 
himuon.”[3 Nefi 27:21].

Ginabugayan naton ang iban samtang nagaalagad 
kita sa landong ni “Jesus nga Nazaretnon . . . nga nag-
libot nga nagahimo sang kaayuhan.” [Mga Binuhatan 
10:38]. Bugayan kita sang Dios nga masalapuan ang 
kalipay sa pag-alagad sa aton Amay sa Langit sa aton 
pag-alagad sa Iya mga kabataan sa duta.” 4

Ang Panginahanglan sa Pag-alagad
“Kinahanglan kita nga mahatagan sang kahigayu-

nan sa pag-alagad. Para sa mga miyembro nga indi 
na aktibo ukon nagapangalag-ag kag nagapabilin nga 
indi makadesisyon sa pagbalik sa simbahan, sarang 
kita magpangamuyo nga makakita sang pamaagi agud 
malab-ot sila. Ang pagpangabay sa ila sa pag-alagad sa 
pila ka calling mahimo nga maghatag sing rason nga 
kinahanglan nila agud magbalik sa pagka-aktibo. Apang 
inang mga lideres nga makabulig sa sini nga bagay kon 
kis-a nagaalaala. Kinahanglan naton pamensaron nga 
ang tawo sarang magbag-o. Sarang nila bayaan ang ila 
indi maayo nga mga pamatasan. Sarang sila maghinul-
sol sa ila mga kalapasan. Sarang sila magkapot sang 
priesthood sing takos. Kag sarang sila mag-alagad sa 
Ginuo sing maukod.” 5

Ginahimo Bala Naton ang Tanan nga Aton Dapat 
Himuon?

‘ “Ang kalibutan nagakinahanglan sang aton bu-
lig. Ginahimo Bala Naton ang Tanan nga Aton Dapat 
Himuon? Nadumduman bala naton ang mga pulong ni 
Pangulong John Taylor : ‘Kon wala ninyo ginapabaskog 
ang inyo mga palangakuan, ang Dios magatudlo sa inyo 
nga responsable para sinang inyo kontani naluwas kon 
inyo lamang ginhimo ang inyo tulumanon’? [Teachings 
of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164]. 

May mga tiil nga dapat pabakuron, mga kamot nga 
dapat kaptan, mga hunahuna nga dapat paisugon, mga 
tagipusuon nga dapat palipayon, kag mga kalag nga da-
pat luwason. Ang mga bugay sang wala’y katapusan na-
gahulat sa inyo. Inyo ang prebelihiyo nga indi mangin 
mga tumalan-aw kundi mga pumalasakop sa entablado 
sang . . . pag-alagad.” 6
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PAGTUDLO GIKAN SA SINING MENSAHE

“Kon ikaw may yara sing Cristohanon nga paghi-
gugma, mangin mas handa ikaw sa pagtudlo sang 
ebanghelyo. Mangin inspirado ka sa pagbulig sa iban 
nga kilalahon ang Manluluwas kag sundon Sia.” 7 Binag-
binaga ang pagpangamuyo para sa pagpasangkad sang 
gugma sa isigkatawo para sa ila nga inyo ginabisita. 
Kon inyo ginapatubo ang Cristohanon nga paghigugma 
para sa ila, mas mangin handa kamo sa pag-alagad sa 
makahulugan nga mga pamaagi alangay sa Ginuo kag 
sa ila nga inyo ginatudloan. 

LAMHARON
Ang Tig-ilinit sang Pag-alagad
Ni Elizabeth Blight

Isa ka tig-ilinit nagpaligad ako sang panahon sa iban 
nga pungsod nga nagatrabaho para sa mga kabataan 

nga may espesyal nga mga panginahanglan. Sang pri-
mero ko nga makilala ang mga kabataan, gin-nerbyos 
gid ako kaayo. Indi ako makahambal sang ila leng-
gwahe, apang nagsalig ako nga ang Espiritu maggiya 
sa akon sa akon mga pagpakig-angot. Sang nakilala ko 
ang tagsa ka bata, akon narealisar nga ang lenggwahe 
indi isa ka sablag agud maghigugma. Naghampang 
ako, nagkadlaw, kag naghimo sang mga handicraft 
upod ang mga kabataan kag indi mapunggan nga 
mabatyagan ang tuman nga paghigugma para sa ila. 
Nakita ko ang paghigugma sang Amay nga Langitnon 
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para sa Iya mga kabataan, kag ang kalipay nga nag-
puno sang akon tagipusuon indi sarang malaragway.

Kon nagaalagad ako sa iban, mabatyagan ko ang 
paghigugma indi lamang para sa ila nga akon ginaala-
garan kundi subong man para sa Amay nga Langitnon. 
Matuodtuod gid nga akon nahibaloan nga “kon yara 
kamo sa pag-alagad sang inyo mga isig katinuga yara 
lamang kamo sa pag-alagad sang inyo Dios” (Mosias 
2:17). Ang katuyuan sang akon pag-alagad, sa dalagko 
man nga mga proyekto sang pag-alagad ukon paagi sa 
magagmay nga mga buhat sang kaayo, amo ang paka-
himayaon ang Dios (tan-awa sa Mateo 5:16 ). Nagalaum 
ako nga sa akon pag-alagad sa iban, makilala sang mga 
tawo ang akon paghigugma sa Amay nga Langitnon 
kag ang Kapawa ni Kristo nga nagadabdab sa sulod 
nakon.
Ang tagsulat nagaistar sa Virginia,, Estados Unidos sang Amerika.
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MGA KABATAAN
Mga Angot sang Gugma

Magpabulig sa isa ka hamtong sa paggunting sang 
28 ka panid sang papel, nga ang kada isa may 1 

ka pulgada (2.5 ka sentimetro) ang kalaparon kag 8 ka 
pulgada (20 ka sentimetro) ang kalabaon. Sa tagsa ka 
adlaw sini nga bulan, maghimo sang isa ka pag-alagad 
agud mapakita ang imo pagpalangga para sa isa ka 
tawo. Mahimo ka nga magbulig sa imo mga ginikanan 
sa pagpaninlo sa inyo balay ukon magsulat sing ma-
nami nga mensahe sa isa ka kaingod.

Isulat kon paano ikaw nag-alagad sa tagsa ka adlaw 
sa isa sang mga ginunting nga mga papel, kag dason 
tabira patipulon ang tagsa ka punta sang papel paagi 
sa tape ukon kula. Mahimo mo sugpunon ang imo gin-
porma nga mga tipulon paagi sa pagpasulod sang isa 
ka punta sang bag-o nga ginunting nga papel palapos 
sa tipulon sang nagligad nga adlaw antes mo ipapilit 
ukon kulahan ang mga punta sang bag-o nga panid 
sang papel. Bantayi ang imo mga angot sang gugma 
nga nagalaba! Mahimo mo man gani padayunon ang 
pagsugpon sa imo kadena sang pag-alagad bisan pa 
nga tapos na ang bulan sang Pebrero.
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Pagtuo, Pamilya, Bulig

Kabahin ini sang sunod-sunod nga 
mga Mensahe sa Visiting Teaching nga 
nagapakita sang mga aspeto sang misyon 
sang Manluluwas.

Si Jesucristo, ang Maayong Ma-
nugpahalab, nagtudlo:
“Sin-o bala sa inyo ang tawo, 

nga may isa ka gatus ka carnero, 
kon madula ang isa sa ila, nga indi 
magbiya sang kasiaman kag siam sa 
kamingawan, kag magpangita sang 
nadula, tubtob nga makita niya ini?

“Nagasiling ako sa inyo, nga . . . 
may kalipay sa langit bangud sa isa 
ka makasasala nga nagahinulsol” 
(Lucas 15:4, 7).

Kon aton mahangpan nga si 
Jesucristo amo ang Maayong 
Manugpahalab, magadugang ang 
aton kaluyag sa pagsunod sang Iya 
ehemplo kag sa pag-alagad sa ila 
nga nagakinahanglan. Si Jesus nag-
siling: “Ako ang maayong manugpa-
halab, kilala ko ang akon, kag ang 
akon nakakilala sa akon. . . . Kag 
ako nagahatag sang akon kabuhi 
tungod sang mga carnero” ( Juan 
10:14–15). Tungod sang Pagpasag-
uli ni Cristo, wala sing bisan isa sa 
aton nga madula nga indi naton 
makita ang dalan pabalik (tan-awa 
sa Lucas 15).

Si President Thomas S. Monson 
nagsiling, “Aton ang responsibilidad 
nga magtatap sa panong. . . . Kabay 
nga himuon naton ini.” 1

Ang Diosnon nga Misyon ni 
Jesucristo: Ang Maayo nga 
Manugpahalab
Mapinangamuyuon nga tun-i ini nga materyal kag hibaloa kon ano ang ipaambit. 
Paano ang paghangop sa kabuhi kag misyon sang Manluluwas makapadugang sang 
inyo pagtuo sa Iya kag magabugay sa ila nga inyo ginabantayan paagi sa visiting 
teaching? Para sa dugang nga impormasyon, mag-log on sa reliefsociety.lds.org.

Gikan sa Balaan nga mga 
Kasulatan
Salmo 23; Isaias 40:11;  
Mosias 26:21

Gikan sa Aton Kasaysayan

Si Elizabeth Ann Whitney, nga 
nagtambong sa pinakauna nga 

miting sa Relief Society, nagsugid 
sang iya pagkahaylo sang tuig 1830: 
“Sang akon gid pagkabati sang 
Ebanghelyo subong sa gintudlo 
sang mga Elders, akon nahiba-
loan nga ini tingug sang Maayong 
Manugpahalab.” 2 Ginsunod ni 
Elizabeth ang tingug sang Maayong 
Manugpahalab kag sia ginbunyagan 
kag ginkompirmahan.

Kita man sarang magpamati sa 
tingug sang Maayong Manugpaha-
lab kag magpaambit sa iban ang 
iya mga pinanudlo. Si Pangulong 
Monson nagsiling, “Kita ang mga 
kamot sang Ginuo diri sa duta, nga 
ginasugo sa pag-alagad kag sa pag-
tib-ong sang Iya mga kabataan.” 3

Pareho sang manugpahalab nga 
nagpangita sang iya nadula nga 
carnero, ang mga ginikanan sarang 
man magpabalik sang ila anak nga 
wala nagasunod sang pinanudlo 
sang ebanghelyo.  Si Pangulong 
James E. Faust (1920–2007), Ika-
duhang Manuglaygay sa Unang 
Panguluhan, nagsiling: “Sa mga 
ginasubuan nga mga ginikanan nga 

nangin matarong, maukod, kag 
mapinangamuyuon sa pagtudlo 
sa ila indi-matinumanon nga mga 
anak, kami nagasiling sa inyo, 
ang Maayong Manugpahalab 
nagabantay sa ila. Ang Dios na-
kahibalo kag nakahangop sa inyo 
madalom nga kasulub-on. May 
yara sing paglaum.” 4
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Ano ang Sarang Ko Mahimo?
1. Paano ang ihibalo nga ang 
Manluluwas amo ang Maayong 
Manugpahalab magadala sang 
kalinong sa aton mga kabuhi?

2. Sa ano nga mga pamaagi kita 
sarang mag-alagad sa ila nga 
“nadula” gikan sa pagkaaktibo 
sa Simbahan ukon sa indi mga 
miyembro?

3. Paano ko sarang masakdag 
ang mga ginikanan nga ang 
kabataan wala nagatuman 
sang mga pinanundlo sang 
ebanghelyo?


