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A ng aton pinalangga nga propeta, si Pangulong 
Thomas S. Monson, nagtudlo nga “ang gugma 
amo ang pinakaimportante nga elemento sang 

ebanghelyo.” 1

Ang gugma importante kaayo nga gintawag ini ni Jesus 
nga “ang pinakauna kag dako nga sugo” kag nagsiling 
nga ang tagsa ka magamay nga parte sang layi kag mga 
pulong sang mga propeta nasandig sa sini.2

Ang gugma amo ang sentro nga motibo sa tanan naton 
nga ginahimo sa Simbahan. Ang tagsa ka programa, tagsa 
ka miting, tagsa ka aksyon nga kabahin kita bilang mga 
sumulunod ni Jesuscristo magahalin sining maayong 
kinaiya—kay kon wala sing gugma sa isigkatawo“ang 
putli nga gugma ni Cristo” wala gid kita sing bili.3

Pagkatapos nga aton ini mahangpan sa aton panghu-
nahuna kag tagipusuon, pagkatapos nga aton mapabut-
yag ang aton gugma sa Dios kag sa aton isigkatawo—ano 
dayon?

Ang balatyagon sang kaluoy kag gugma para sa iban 
nga tawo husto na bala? Ang pagpabutyag sang aton gug-
ma sa Dios kag sa aton kaingod nagatuman bala sang aton 
obligasyon sa Dios?

Ang Paanggid sang Duha ka Anak
Sa templo sang Jerusalem, ang mga pinuno sang mga 

pari kag ang mga tigulang sang mga Judio nagpala-
pit kay Jesus agud buniton Sia sa Iya mga pulong. Ang 

Manluluwas, sa pihak nga bahin,nagbaliskad sang sitwas-
yon paagi sa pag- istorya sa ila sang isa ka sugilanon.

“May isa ka tawo nga may anak nga duha ka lalaki,” 
panugod Niya. Ang amay nagpalapit sa nahauna nga anak 
kag ginpangabay nga magpangabudlay sa iya ulubasan. 
Apang ang anak nagbalibad. Sang ulihi, ang anak “naghi-
nulsol, kag nagkadto.”

Dayon ang amay nagpalapit sa ikaduha nga anak kag 
ginpangabay nga magpangabudlay sa iya ulubasan. Ang 
ikaduha nga anak nagpasalig sa iya nga makadto, apang 
wala gid magkadto.

Nian ang Manluluwas nagbalikid sa mga pari kag mga 
tigulang kag nagpamangkot, “Sin- o bala sa ila nga duha 
ang naghimo sang kabubut- on sang iya amay?”

Napilitan sila nga akuon nga amo atong nahauna nga 
anak—ang isa nga nagsiling nga indi magkadto apang 
sang ulihi naghinulsol kag nagkadto sa pagpangabudlay sa 
ulubasan.4

Ang Manluluwas naggamit sini nga sugilanon sa pag-
dagmit sang isa ka importante nga prinsipyo—sila nga 
nagatuman sang mga kasuguan ang matuodtuod nga 
nagahigugma sa Dios.

Ayhan amo ini ang rason kon ngaa ginpangabay ni 
Jesus ang katawhan nga magpamati kag sundon ang mga 
pulong sang nga Fariseo kag mga escriba apang indi mag-
sunod sa ila ehemplo.5 Ining relihiyoso nga mga manu-
nudlo wala nagapangabuhi sang ila mga ginapanghambal. 
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Maluyagon sila maghambal parte sa relihiyon, apang sa 
masubo wala nila makuha ang kahulugan sini.

Mga Binuhatan kag ang Aton Kaluwasan
Sa isa sa pinakaulihi nga mga leksyon sang Manluluwas 

para sa Iya mga sumulunod, Sia naghambal sa ila parte sa 
katapusan nga Paghukom. Ang mga malaut kag mga mata-
rong pagapainon. Ang mga matarong magaagom sang 
kabuhi nga wala’y katapusan; ang mga malaut magaantos 
sang wala’y katapusan nga silot.

Ano ang kinalin sa tunga sang duha ka grupo?
Sila nga nagpakita sang ila gugma paagi sa buhat nalu-

was. Sila nga wala, ginpakamalaut.6 Ang matuodtuod nga 
pagkahaylo sa ebanghelyo ni Jesucristo kag sa iya sini mga 
panindugan kag mga prinsipyo masaksihan sa aton mga 
buhat sa adlaw- adlaw naton nga pagpangabuhi.

Sa katapusan, ang pagpabutyag lamang sang gugma sa 
Dios kag isigkatawo indi makadala sa aton sa pangkahita-
asan. Kay, si Jesus nagtudlo, “indi tanan nga nagasiling sa 
akon, Ginuo, Ginuo, makasulod sa ginharian sang langit; 
kundi sia nga nagahimo sang kabubut- on sang akon Amay 
nga yara sa langit.” 7

Ano ang Masunod pagkatapos sang Gugma?
Ang sabat sa pamangkot “Pagkatapos sang gugma, ano 

dayon?” mahimo nga simple kag diretso. Kon matuodtu-
od naton nga ginahigugma ang Manluluwas, ginapatuon 
naton ang aton tagipusuon sa Iya kag dayon nagalakat kita 
sa dalan sang pagkasumulunod. Kon ginahigugma naton 
ang Dios, magatinguha kita nga tumanon ang Iya mga 
kasuguan.8

Kon kita matuodtuod nga nagahigugma sa aton mga 

isigkatawo, kita nagatanyag sang aton mga kaugalingon sa 
pagbulig “sa pigado kag nagakinahanglan, sa may bala-
tian kag may kapipit- an.” 9 Kay sila nga nagahimo sining 
maalwan nga mga buhat sang kaluoy kag pag- alagad,10 
sila amo ang mga sumulunod ni Jesucristo.

Amo ini ang nagasunod pagkatapos sang gugma.
Amo ini ang kahulugan sang ebanghelyo ni Jesucristo.

MGA TANDA
1. Thomas S.Monson, “Love—the Essence of the Gospel,” Liahona, Mayo 

2014, 91.
2. Tan- awa sa Mateo 22:36–40.
3. Tan- awa sa Moroni 7:46–47.
4 Tan- awa sa Mateo 21:28–32.
5 Tan- awa sa Mateo 23:3.
6 Tan- awa sa Mateo 25:31–46.
7 Mateo 7:21.
8 Tan- awa sa Juan 14:15.
9 Doctrine and Covenants 52:40.
10 Tan- awa sa Mosias 18:8- 9.

PAGTUDLO GIKAN SA SINING MENSAHE

Si Pangulong Uchtdorf nagalaragway sang matu-
odtuod nga mga sumulunod ni Jesucristo bilang sila 
nga nagapakita sang ila gugma para sa Iya kag sa iban 
paagi sa ila mga buhat. Sia nagatudlo sa aton nga “kon 
kita matuodtuod nga nagahiguma sa Manluluwas, 
ginatuon naton ang aton mga tagipusuon sa Iya kag 
dayon kita nagalakat sa dalan sang pagkasumulunod.” 
Binagbinaga ang magpamangkot sa ila nga inyo gina-
tudloan kon sa ano nga paagi ang gugma nagganyat 
sa ila sa paglakat sa dalan sang pagkadisipulo. Mahimo 
man kamo magpaambit sang inyo mga eksperiyensya. 
Mahimo man ninyo sila agdahon nga magpangamuyo 
sang dugang pa nga gugma sa isigkatawo kag kusog sa 
paggiho tungod sa paghigugma.
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LAMHARON
Pagtuman sang mga Kasuguan kag 
Paghigugma sa Iban

Kon magpamensar kita sang gugma, sa masami ang 
una naton madumduman amo ang romantiko nga 

mga sine, tsokolate, kag mga bulak. Apang ang gugma 
—matuodtuod nga gugma—mas madalom pa kag mas 
di-maiyaiyahon sangsa sina. Si Jesucristo nagkabuhi 
para sa aton kag namatay para sa aton bangud sang 
Iya gugma para sa aton. Sa pagkamatuod, ang duha 
ka dalagko nga sugo amo ang higugmaon ang Dios 
kag higugmaon ang tanan nga katawhan (tan- awa sa 
Mateo 22:36–40 Apang paano bala naton sarang mapa-
kita sa iban nga ginahigugma naton sila?

Si Pangulong Uchtdorf nagapaambit sang paanggid 
sang duha ka anak, isa nga nagapangabudlay para sa 
iya amay kag isa nga wala. Ang Manluluwas nagapakita 
sang punto nga ang anak lamang nga nagatuman sa 
iya amay ang matuodtuod nga nagahigugma sa iya. 
Sa amo man, kon kita nagatuman sang mga kasuguan 
sang Dios, ginapakita naton nga ginahigugma naton 
Sia kag luyag naton nga makabalik sa Iya.

Apang paano naton mapakita nga ginahigugma 
naton ang tanan nga iban pa? Ginpahayag man ina 
ni Pangulong Uchtdorf: “Kon matuodtuod naton nga 
ginahigugma ang aton mga isigkatawo, ginatanyag 
naton ang aton mga kaugalingon sa pagbulig sa ‘mga 
pigado kag nagakinahanglan, sa may balatian kag may 
kapipit- an.’ Kay sila nga nagahimo sining mga buhat 
kag nagaalagad nga di- maiyaiyahon, sila amo ang mga 
sumulunod ni Jesucristo.”

Gani sa madason nga makita ninyo ang inyo ginika-
nan, utod,ukon abyan, hunahunaa ang pag- alagad sa 
ila agud inyo mapakita ang inyo pagpalangga sa ila. 
Indi lamang ini magapahalipay sa inyo kag sa ila, kundi 
ini magapahalipay man sa inyo Amay sa Langit.

MGA KABATAAN
Pagpakita sang Gugma

Si Jesus nagpaambit sang sugilanon parte sa isa ka 
amay kag iya duha ka anak nga lalaki. Ang amay 

nagtrabaho sa isa ka ulubasan kag ginpangabay ang iya 
duha ka anak nga lalaki nga magbulig. Ang una nga 
anak nga lalaki nagsiling nga indi apang sang ulihi nag- 
abot sa pagbulig sa ulubasan. Ang ikaduha nga anak 
nga lalaki nagsiling nga mabulig sia, apang wala gid 
nagbulig. Si Jesus nagtudlo nga ang una nga anak nga 
lalaki nagpakita sang labaw nga paghiguma para sa iya 
amay paagi sa pagkamatinumanon.

I- dramadrama ini nga sugilanon. Dason magsulat 
ukon magdrowing sang tatlo ka mga butang nga inyo 
sarang mahimo agud mapakita ang inyo paghigugma 
sa Langitnon nga Amay.
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Ang aton Amay nga Langitnon 
nagpasad sang mga panimalay 

agud buligan kita sa pagtudlo sang 
husto nga mga prinsipyo sa isa ka 
mahigugmaon nga kapalibutan. 
Si Pangulong Thomas S. Monson 
nagsiling: “Dayawa kag haksa ang 
inyo anak; magsiling, ‘Palangga 
‘ta ka’ sing mas masunson; pirme 
ipahayag ang inyo pagpasalamat. 
Indi gid pagtugoti ang isa ka prob-
lema nga pagalubaron nga mangin 
mas importante sangsa tawo nga 
pagapalanggaon.” 1

Si Susan W. Tanner, anay pang-
kabilugan nga pangulo sang Young 
Women, nagtudlo: “Ang aton Amay 
sa Langit maathag nga nagpakita 
sang sulundan nga aton dapat nga 
sundon. Palangga Niya kita, gina-
tudloan Niya kita, pasensyoso sa 
aton, kag nagatugyan sa aton sang 
aton kahilwayan sa pagpili. . . . Kon 
kaisa ang pagdisiplina, nga nagaka-
hulugan nga ‘magtudlo,’ nagakasal- 
an nga kritisismo. Ang mga 
kabataan—subong man mga kataw-
han sa tanan nga kaidaran—mas 
naganami ang pamatasan tungod sa 
gugma kag pagpaisog labaw sangsa 
pagpangita- sing- sala.” 2

“Kon matutom kita nga nagahi-
wat sang pagpangamuyo upod sa 
pamilya , pagtuon sang balaan nga 
kasulatan, family home evening, mga 

Ang Pagkaginikanan Isa ka Sagrado 
nga Katungdanan

pagpakamaayo sang priesthood, 
kag pag- obserbar sang Adlaw nga 
Balaan,” siling ni Elder Quentin L. 
Cook sang Napulo’g Duha ka mga 
Apostoles, “ang aton mga kabata-
an mangin . . .handa para sa isa ka 
puluy- an nga wala’y katapusan sa 
langit, wala’y sapayan sang kon ano 
man ang magkalatabo sa ila sa isa ka 
mabudlay nga kalibutan.” 3

Dugang nga Balaan nga mga 
Kasulatan
1 Nefi 8:37; 3 Nefi 22:13; Doctrine 
and Covenants 93:40; 121:41

Istorya Gikan sa Matuod- tuod 
nga Kabuhi

“Nagabasa ako sang peryodiko 
sang isa sang akon mga apo nga 
lalaki ang nagpasabak sa akon,” 
siling ni Elder Robert D. Hales sang 
Napulo’g Duha ka mga Apostoles. 
“Samtang nagabasa ako nanamian 
ako magpamati sang iya maugdang 
nga tingug nga nagahuluhambal sa 
palibot. Hunahunaa ang akon kaki-
bot sang pagkadugaydugay nagdas- 
ok sia sa tunga nakon kag sang 
peryodiko. Gin- uyatan sang iya mga 
kamot ang akon guya kag gin- nunu 
ang iya ilong sa akon ilong, kag 
namangkot, ‘Lolo! Ara ka bala dira?’ 

“. . .Ang pagkayara dira naga-
kahulugan sang paghangop sa 

mga tagipusuon sang aton mga 
lamharon kag makig- angot sa ila. 
Kag ang pagpakig- angot sa ila 
indi lamang paagi sa pagpakigsu-
gilanon sa ila kundi paghimo man 
sang mga butang nga ginahimo 
nila. . . .

“Kinahanglan naton nga mag-
plano kag panginpuslan ang mga 
tion sa pagtudlo. . . .

“. . .Samtang nagadugay ako 
nga nagakabuhi, mas labi ko nga 
nahangpan nga ang mga tion sa 
pagtudlo sang ako lamharon pa, 
ilabi na yadtong ginhatag sang 
akon mga ginikanan, nagporma 
sang akon kabuhi kag naghimo 
sa akon kon ano ako karon.” 4

MGA TANDA
1. Thomas S. Monson, “Love at Home—

Counsel from Our Prophet,” Liahona,  
Ag. 2011, 4.

2. Susan W. Tanner, “Did I Tell You . . . ?” 
Liahona, Mayo 2003, 74.

3 Quentin L. Cook, “The Lord Is My Light,” 
Liahona, Mayo 2015, 64.

4 Robert D. Hales, “Our Duty to God: The 
Mission of Parents and Leaders to the 
Rising Generation,” Liahona, Mayo 2010, 
96, 95.
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Tun- i sing mainampuon ining materyal kag magpangamuyo agud mahibaloan kon 
ano ang ipaambit. Paano ang paghangop sang “Ang Pamilya: 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.

Pagtuo, Pamilya, Bulig

Binagbinaga Ini
Ngaa ang ebanghelyo ginatudlo 
sing pinakamaayo paagi sa 
lengguahe kag halimbawa sang 
gugma?


