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Sa Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa 
Ulihing mga Adlaw, tanan kita mga manunudlo kag 
tanan kita mga tumuluon. Sa tanan nagaabot ining 

malulo nga pangagda gikan sa aton Ginuo. “Magtuon 
kamo sa akon . . . kag makakita kamo sang kapahuwayan 
sa inyo mga kalag.” 1

Ginaagda ko ang tanan nga mga Santos sa Ulihing mga 
Adlaw sa pagbinagbinag sang ila mga paghimud- os sa 
pagtudlo kag sa pagtuon kag magtulok sa Manluluwas 
bilang aton Giya sa paghimo sing amo. Nakahibalo kita 
nga “ining manunudlo nga naghalin sa Dios” 2 mas labi pa 
sa isa lang ka manunudlo. Sia nga nagtudlo sa aton sa pag-
higugma sa Ginuo nga aton Dios sa bug- os naton nga mga 
tagipusuon, bug- os naton nga mga kalag, bug- os naton 
nga kusog, kag bug- os naton nga mga panghunahuna, kag 
sa paghigugma sa aton mga kaingod subong sa aton mga 
kaugalingon, amo ang Halangdon nga Manunudlo kag 
ang Ehemplo sang perpekto nga kabuhi.

Sia amo yadto ang nagsiling nga: “Kari, magsunod 
kamo sa akon.” 3 “Nagpahamtang ako sang halimbawa para 
sa inyo.” 4

Luwas Kon Kamo Magbag- o
Si Jesus nagtudlo sang isa ka simple apang madalom 

nga kamatuoran suno sa nasulat sa Mateo. Pagkatapos nga 
Sia kag ang Iya mga disipulo nagpanaog gikan sa Bukid 
sang Pagbalhin sang Dagway, nagdulog sila sa Galilea 

kag nagpadulong sa Capernaum. Didto ang mga disipulo 
nagpalapit kay Jesus, nga nagapamangkot:

“Sin- o bala ang labing dako sa ginharian sang langit?
“Kag ginpatawag ni Jesus ang diutay nga mga bata kag 

ginpatunga sia sa ila,
“Kag nagsabat, Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, 

kon indi kamo magliso kag mangin kaangay sang kabataan, 
indi kamo nga mas- a makasulod sa ginharian sang langit.” 5

Sa Simbahan, ang lkatuyuan sang pagtudlo sang ebang-
helyo indi ang pagbubo sang impormasyon sa mga hu-
nahuna sang mga anak sang Dios, sa panimalay man, sa 
hulot sang klase, ukon sa patag sang misyon. Ini indi ang 
pagpakita kon ano kadamo ang nahibaloan sang ginikanan, 
manunudlo, ukon misyonero. Ukon ang pagdugang lamang 
sang ihibalo parte sa Manluluwas kag sa Iya Simbahan.

Ang mayor nga katuyuan sang pagtudlo amo nga bu-
ligan ang mga anak nga lalaki kag babayi sang Langitnon 
nga Amay sa pagbalik sa Iya presensya kag magkalipay sa 
kabuhi nga wala’y katapusan upod sa Iya. Agud mahimo 
ini, ang pagtudlo sang ebanghelyo kinahanglan magpai-
sog sa ila sa pag- usoy sa dalanon sang adlaw- adlaw nga 
pagkadisipulo kag sagrado nga mga kasugtanan. Ang tuyo 
amo ang pagpaisog sang mga indibidwal sa paghunahuna, 
pagbatyag, kag dayon sa paghimo sang mga tikang agud 
ipangabuhi ang mga prinsipyo sang ebanghelyo. Ang 
katuyuan amo ang pagpalambo sang pagtuo sa Ginuong 
Jesucristo kag magliso sa Iya ebanghelyo.
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Ang pagpanudlo nga nagapakamaayo kag nagapabag- o 
kag nagaluwas amo ang pagpanudlo nga nagasunod sa 
halimbawa sang Manluluwas. Ang mga manunudlo nga 
nagasunod sa halimbawa sang Manluluwas nagahigugma 
kag nagaalagad sa ila mga ginatudloan. Ginainspirar 
nila ang ila mga tagpalamati sang mga leksyon nga may 
diosnon nga kamatuoran. Nagakabuhi sila sing kabuhi nga 
nagakabagay sundon.

Maghigugma kag Mag- alagad
Ang kabug- osan sang pag- alagad sang Manluluwas 

maathag nga nagpakita sing paghigugma sa kaingod. Sa 
pagkamatuod, ang Iya gugma kag pag- alagad ang ma-
sami Niya nga leksyon. Sa pareho man nga pamaagi, ang 
mga manunudlo nga madumduman ko sing maayo amo 
yadtong mga manunudlo nga nakakilala, naghigugma 
kag nag- ulikid sa ila mga estudyante. Ginpangita nila ang 
nadula nga karnero. Gintudlo nila ang mga leksyon sa 
kabuhi nga padayon ko nga pagadumdumon.

Isa ka manunudlo nga kasubong sina amo si Lucy 
Gertsch. Kilala niya ang tagsa niya ka estudyante. Wala’y 
palta niya nga ginabisitahan ang mga nagalaktaw sa pag-
simba isa ka Domingo ukon ang wala na gid nagakadto 
para magsimba. Nakahibalo kami nga nagaulikid sia sa 
amon. Wala sa amon sing nalipat sa iya ukon sang mga 
leksyon nga iya gintudlo.

Madamo nga tinuig ang nagligad, sang si Lucy nagahi-
lapit na sa katapusan sang iya kabuhi, ginbisitahan ko sia. 
Amon ginhanduraw yadtong mga adlaw nga madugay na 
kaayo sang sia amon nangin manunudlo. Ginhambalan 
namon ang tagsa ka miyembro sang amon klase kag kon 
ano na sila subong. Ang iya paghigugma kag pag- ulikid 
naglawig sa bug- os nga kabuhi.

Nanamian ako sa layi sang Ginuo nga makita sa 
Doctrine and Covenants:

“Ginahatag ko sa inyo ang isa ka kasuguan nga inyo da-
pat tudloan ang tagsa- tagsa sang doktrina sang ginharian.

“Magtudlo sing maukod kag ang akon grasya mangin 
yara sa inyo.” 6

Si Lucy Gertsch nagtudlo sing maukod tungod naghi-
gugma sia sing wala’y pagka- kapoy.

Magtanyag sang Paglaum kag Kamatuoran
Ang Apostoles nga si Pedro naglaygay, “Maghanda giha-

pon sa pag- apin sa paglaum nga yara sa inyo sa bisan kay 

sin- o nga magpamangkot sa inyo.” 7

Ayhan ang pinakadako nga paglaum nga sarang matan-
yag sang isa ka manunudlo amo ang paglaum nga masala-
puan sa mga kamatuoran sang ebanghelyo ni Jesucristo.

“Kag ano ini nga inyo pagalauman?” Si Mormon nagpa-
mangkot. “Yari karon ginasiling ko sa inyo nga makaang-
kon kamo sing paglaum paagi sa pagpasag- uli ni Cristo 
kag sang gahum sang iya pagkabanhaw, nga pagabangu-
non sa wala’y katapusan nga kabuhi, kag ini tungod sang 
inyo pagtuo sa iya.” 8

Mga manunudlo, ibayaw ang inyo mga tingug kag mag-
saksi sa matuod nga kinaugali sang Panguluhan sang Dios. 
I- deklarar ang inyo pagsaksi nahanungod sa Libro ni Mor-
mon. Ipabutyag ang mahimayaon kag matahum nga mga 
kamatuoran nga yara sa plano sang kaluwasan. Gamita 
ang mga materyales nga ginapahanugutan sang Simbahan, 
ilabi na ang balaan nga mga kasulatan, sa pagtudlo sang 
mga kamatuoran sang ginpanumbalik nga ebanghelyo 
ni Jesucristo sa ila kaulay kag kasimple. Panumduma ang 
kasuguan sang Manluluwas sa pag-  “usisa sang balaan nga 
mga kasulatan; tungod sa ila imo mahunahuna nga sa ila 
ikaw may kabuhi nga wala’y katapusan: kag sila amo ang 
magasaksi sa akon.” 9

Buligi ang mga anak sang Dios nga mahangpan kon 
ano ang matuodtuod kag importante sa sini nga kabuhi. 
Buligi sila nga mapalambo ang kusog sa pagpili sang mga 
banas nga magatipig sa ila nga luwas padulong sa kabuhi 
nga wala’y katapusan.

Itudlo ang kamatuoran, kag ang Balaan nga Espiritu 
magaupod sa imo mga pagpaninguha.

“Magtuon Kamo sa Akon”
Tungod si Jesucristo nangin himpit nga matinumanon 

kag nagpaidalom sa Iya Amay, Sia “nagdugang sa kaalam 
kag sa kataason, kag nahamut- an sang Dios kag sang 
mga tawo.” 10 May yara bala kita sang determinasyon nga 
himuon ang subong man? Subong nga si Jesus “nagba-
ton sang bugay para sa bugay,” 11 kinahanglan kita nga 
mangin mapasensyahon kag mapahinunuton sa pagpa-
ngita sing kasanag kag kaalam gikan sa Dios sa aton mga 
paghimud- os sa pagtuon sa ebanghelyo.

Ang pagpamati isa ka importante nga elemento sa pag-
tuon. Kon nagahanda nga tudloan, mapinangamuyuon kita 
nga mangita sang inspirasyon kag kompirmasyon gikan sa 
Balaan nga Espiritu. Nagabinagbinag kita, nagapangamuyo 
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kita, ginadapat naton ang mga prinsipyo sang ebanghelyo, 
kag ginahibalo naton ang kabubut- on sang Langitnon nga 
Amay para sa aton.12

Si Jesus “nagtudlo. . . sing madamo nga mga butang 
paagi sa mga paanggid,” 13 nga nagapangayo sing mga 
dulunggan nga magapamati, mga mata nga magatulok, 
kag mga tagipusuon nga magahangop. Kon kita naga-
pangabuhi sing takos, sarang naton mabatian sing mas 
maathag ang mga hutik sang Balaan nga Espiritu, nga sa-
rang maga“tudlo sa [aton] sang tanan nga mga butang, kag 
magapahanumdum [sa aton] sang tanan nga Iya ginsiling 
sa [aton].” 14

Kon ginabaton naton ang mga malulo nga pangagda 
sang Ginuo, “Magtuon kamo sa akon” kita mangin mga 
umalambit sang Iya diosnon nga gahum. Gani, magpada-
yon kita sa espiritu sang pagkamatinumanon, nga naga-
sunod sa aton Ehemplo paagi sa pagtudlo subong sa Iya 
luyag nga kita magtudlo kag pagtuon subong sa Iya luyag 
nga kita magtuon.

MGA TANDA
1. Mateo 11:29.
2. Juan 3:2.
3. Lucas 18:22.
4. 3 Nefi 18:16.
5. Mateo 18:1–3; pagdagmit gindugang.
6. Tan- awa sa Doctrine and Covenants 88:77- 78.
7. 1 Pedro 3:15.
8. Moroni 7:41.
9. Juan 5:39.
10. Lucas 2:52.
11. Tan- awa sa Doctrine and Covenants 93:12.
12. Tan- awa sa Juan 5:30.
13. Marcos 4:2.
14. Juan 14:26.

PAGTUDLO GIKAN SA SINING MENSAHE

Si Pangulong Monson nagaagda sa aton sa pag- 
“binagbinag sang [aton] mga paghimud- os sa pagtudlo 
kag pagtuon kag sa pagtulok sa Manluluwas bilang 
aton Giya sa paghimo sang subong.” Ayhan luyag mo 
binagbinagon ang pagtuon sa balaan nga mga kasu-
latan upod sa ila nga inyo ginabisitahan agud maka-
kuha sang mga ihibalo sa mga paagi nga si Jesucristo 
nagtudlo kag nagtuon. Mahimo mo suguran sa pila ka 
balaan nga mga kasulatan nga gintumod ni Pangulong 
Monson subong abi sang Mateo 11:29, Juan 5:30, kag 
Marcos 4:2. Mahimo ninyo hambalan kon paano ninyo 
natun- an nga si Cristo sarang makabulig sa inyo nga 
“mangin umalambit sang Iya diosnon nga gahum.”

MGA KABATAAN
Pagtuon parte kay Jesus

Ang Balaan nga Espiritu nagahatag sa aton sang 
malinong nga mga balatyagon agud buligan kita 

nga mahibaloan nga si Jesus matuod kag nagahigugma 
sa aton. Magsulat ukon magdrowing sang isa ka bagay 
nga imo natun- an parte kay Jesus.
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“Niyan ang Dios nagsiling, hi-
muon ta ang tawo sa dagway 

naton. . . .
“Gani ang Dios nagtuga sang 

tawo sa iya kaugalingon nga dag-
way, sa dagway sang Dios gintuga 
niya sia, lalaki kag babaye gintuga 
niya sila.” (Genesis 1:26–27).

Ang Dios amo ang aton Langit-
non nga Amay, kag Iya kita ginhimo 
sa Iya dagway. Sa sining kama-
tuoran, si Pangulong Thomas S. 
Monson nagsiling: “Ang aton Dios 
nga Amay may mga dulunggan 
nga among makabati sa aton mga 
pangamuyo. May mga mata Sia nga 
among makakita sang aton mga 
buhat. May baba Sia nga among ma-
kighambal sa aton. May tagipusuon 
Sia nga among magabatyag sang 
kaluoy kag paghigugma. Matuod-
tuod Sia. Buhi Sia. Mga anak Niya 
kita nga ginhimo sa iya dagway. 
Kita pareho sang itsura sa Iya kag 
Sia pareho sang itsura sa aton.” 1

“Ang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw nagatulok sa tanan 
nga tawo bilang mga anak sang 
Dios sa bug- os kag kompleto nga 
kahulugan; ginakabig nila ang tagsa 
katawo nga diosnon ang ginhalinan, 
kinaiya, kag ikasarang.” 2 Ang tagsa 
“isa ka pinalangga nga anak nga 
espiritu nga lalaki kag anak nga es-
piritu nga babayi nga may langitnon 
nga mga ginikanan.” 3

Gintuga sa dagway sang Dios

“[Ang Propetang] si Joseph Smith 
nakatuon man nga ang Dios na-
gahandum nga ang Iya mga anak 
makaangkon sang kasubong nga 
pagkahitaas nga Iya ginaambit.” 4 
Subong sa ginsiling sang Dios, “Kay 
yari karon, amo ini ang akon bulu-
haton kag ang akon himaya—ang 
magpahanabo sang imortalidad kag 
wala’y katapusan nga kabuhi sang 
tawo” (Moses 1:39).

Dugang nga Balaan nga mga 
Kasulatan
Genesis 1:26- 27;  
1 Mga Taga- Corinto 3:17;  
Doctrine and Covenants 130:1

Gikan sa Balaan nga mga 
Kasulatan

Ang utod ni Jared sa Libro ni 
Mormon nagpangita sang paagi 
agud sugaan ang walo ka barko 
nga gindisenyo sa pagdala sang 
mga Jarednon patabok sa mga tubig 
pakadto sa dutang panaad. Iya 
“gintunaw gikan sa isa ka bato ang 
anum ka magagmay nga mga bato” 
kag nagpangamuyo sa Dios nga 
“tandugon ining mga bato” sang Iya 
tudlo agud “magabanaag ang ini sa 
kadudulman.” Kag “gin- untay (sang 
Dios) ang iya kamot kag gintandog 
ang mga bato sing isa- isa.” Kag ang 
kumbong nakuha gikan sa mga 

mata sang utod ni Jared, kag 
nakita niya ang tudlo sang Ginuo; 
kag subong ini sang tudlo sang 
isa ka tawo. . . .

“Kag ang Ginuo nagsiling sa 
iya: Magapati ka bala sa mga pu-
long nga akon igahambal?

“Kag nagsabat sia: Huo, Ginuo.”
Kag “ginpakita sang Ginuo ang 

Iya kaugalingon sa [utod ni Jared]” 
kag nagsiling, “Nakita mo bala 
nga ikaw gintuga suno sa akon 
dagway? Huo, bisan ang tanan nga 
mga tawo gintuga sa ginsuguran 
suno sa akon kaugalingon nga 
dagway.” (Tan- awa sa Eter 3:1- 17.)
MGA TANDA
1. Thomas S. Monson, “I Know That My 

Redeemer Lives,” sa Conference Report, 
Abr. 1966, 63.

2 Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; tan- awa man sa Moses 
7:31–37.

3 “Ang Panimalay: Isa ka Proklamasyon sa 
Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.

4 Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; tan- awa man sa Teachings 
of Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), 221.
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Tun- i sing mainampuon ining materyal kag magpangamuyo agud mahibaloan kon 
ano ang ipaambit. Paano ang paghangop sang “Ang Panimalay: Isa ka Proklamasyon 
sa Kalibutan” makapadugang sang inyo pagtuo sa Dios kag magabugay sa ila nga inyo 
ginabantayan paagi sa visiting teaching? Para sa dugang nga impormasyon maglog- on 
sa reliefsociety.lds.org.

Binagbinaga Ini
Paano ang pagkahibalo nga ang 
tagsa katawo gintuga sa dagway 
sang Dios makabulig sa aton sa 
aton mga kaangtanan sa iban 
nga mga tawo?

Pagtuo, Pamilya, Bulig


