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Ang Addiction Recovery Program sa LDS Family Services mipahiangay sa orihinal nga Dose ka mga
Lakang sa Alcoholics Anonymous World Services, Inc. ngadto sa estraktura sa mga doktrina,
baruganan, ug gituohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang
orihinal nga Dose ka mga Lakang gilista sa ubos, ug ang Dose ka mga Lakang nga gigamit niini nga
programa makita sa pahina “00” [iv].
Ang Dose ka mga Lakang giusab sa pag-imprinta ug gipahiangay uban sa pagtugot sa Alcoholics
Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S.) Ang pagtugot nga moimprinta pag-usab ug mopahiangay
sa Dose ka mga Lakang wala magpasabut nga ang A.A.W.S. miribyu o miaprubar sa sulod niini nga
publikasyon, o nga ang A.A.W.S. miuyon sa mga panglantaw nga gipahayag dinhi. Ang A.A. usa ka
programa aron maayo gikan sa pagkapalahubog lamang —ang paggamit sa Dose ka mga Lakang
kalabut sa mga programa ug mga kalihokan nga gisunod sa A.A., apan nagtubag sa ubang mga
problema, o sa bisan unsang dili pang-A.A. nga konteksto, wala magpasabut og lahi niini. Dugang
pa, samtang ang A.A. usa ka espiritwal nga programa, ang A.A. dili relihiyuso nga programa. Sa
ingon, ang A.A. dili konektado o kaabin sa bisan unsang sekta, denominasyon o sa piho nga relihiyusong tinuohan.

Ang Dose ka mga Lakang sa Alcoholics Anonymous
1. Kami miangkon nga wala kami gahum batok sa alkohol—nga lisud na idumala ang among kinabuhi.
2. Mituo nga usa ka Gahum nga labaw pa kay sa among kaugalingon ang makapabalik kanamo
ngadto sa maayong pangisip.
3. Mihimo og desisyon nga isalig ang among kabubut-on ug ang among kinabuhi ngadto sa
pag-alima sa Dios sumala sa among pagsabut Kaniya.
4. Mihimo og masuhiron ug walay kahadlok nga moral nga pag-imbentaryo sa among kaugalingon.
5. Miangkon ngadto sa Dios, sa among kaugalingon, ug sa laing tawo kon unsa ang tukma nga
matang sa among mga kasaypanan.
6. Hingpit nga andam nga tangtangon sa Dios kining tanan nga mga depekto sa kinaiya.
7. Mapainubsanong mihangyo Kaniya sa pagtangtang sa among mga kakulangan.
8. Mihimo og lista sa tanang tawo nga among napasakitan, ug matinguhaon nga itul-id ang mga
sayop nga nabuhat ngadto kanilang tanan.
9. Direkta nga mitul-id sa mga sayop nga nabuhat ngadto sa mga tawo kon mahimo, gawas kon
ang pagbuhat niini makapasakit kanila o sa uban.
10. Mipadayon sa paghimo og personal nga imbentaryo ug sa dihang kami nasayop dali nga
miangkon niini.
11. Nagtinguha pinaagi sa pag-ampo ug pagpamalandong nga mapalambo ang tinuyo nga
pagkontak sa Dios sumala sa among pagsabut Kaniya, nga mag-ampo lamang alang sa
kasayuran sa Iyang kabubut-on alang kanamo ug sa gahum sa pagtuman niana.
12. Kay nakaangkon og usa ka espiritwal nga pagkahigmata isip resulta niini nga mga Lakang,
naningkamot kami sa pagdala niini nga mensahe ngadto sa mga palahubog, ug sa paggamit
niini nga mga baruganan sa tanan namong buluhaton.
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ANG 12 STEPS
Step 1

Dawata nga ikaw, sa imong kaugalingon, walay gahum sa pagbuntog sa imong
pagkaadik ug ang imong kinabuhi dili na makontrolar.

Step 2

Tuhoi nga ang gahum sa Dios makapahiuli kanimo ngadto sa kompletong
espirituhanong kahimsug.

Step 3

Desisyuni nga itugyan ang imong kabubut-on ug ang imong kinabuhi ngadto sa
pag-atiman sa Dios ang Amahan sa Kahangturan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo.

Step 4

Paghimo og masuhiron ug walay kahadlok nga moral nga imbentaryo sa imong
kaugalingon.

Step 5

Angkuna diha sa imong kaugalingon, ngadto sa Langitnong Amahan sa pangalan ni
Jesukristo, ngadto sa may tukma nga katungod sa priesthood, ug ngadto sa lain nga
tawo ang eksaktong matang sa imong mga sayop.

Step 6

Pag-andam sa hingpit nga ang Dios motangtang sa tanan nimong mga huyang nga
kinaiya.

Step 7

Hangyoa sa mapainubsanong paagi ang Langitnong Amahan nga tangtangon ang tanan
nimong mga kakulangan.

Step 8

Paghimo og listahan sa tanang mga tawo nga imong napasakitan ug tinguhaa nga
matul-id ang imong kasaypanan ngadto kanila.

Step 9

Kon mahimo, itul-id ang tanang kasaypanan nga imong nahimo direkta ngadto sa
tanang tawo nga imong napasakitan.

Step 10

Ipadayon ang paghimo og personal nga pag-eksamin, ug kon ikaw masayop, dawata
kini diha-diha dayon.

Step 11

Tinguhaa pinaagi sa pag-ampo ug pagpamalandong nga masayud sa kabubut-on sa
Ginoo ug aron makabaton og gahum sa pagbuhat niini.

Step 12

Kay nakaangkon og usa ka espiritwal nga pagkahigmata isip resulta sa Pag-ula ni
Jesukristo, ipakigbahin kini nga mensahe ngadto sa uban ug gamita kini nga mga
baruganan sa tanan nimong buhaton.
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on ikaw mismo nanlimbasug sa pagkaadik o
nakig-uban og tawo nga nanlimbasug sa ingon,
kini nga giya mahimong usa ka panalangin sa imong
kinabuhi. Ang Dose ka mga Lakang sa Alcoholics
Anonymous gipahiangay ngadto sa estraktura sa mga
doktrina, baruganan, ug gituohan sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Gipresentar kini niini nga giya isip mahinungdanong
mga baruganan diha sa sinugdanan sa matag seksyon.
Kini nga giya makatabang kanimo nga makat-on
unsaon sa paggamit niining mahinungdanong mga
baruganan; kini makausab sa imong kinabuhi.
Kini nga giya gituyo nga mahimong workbook ug
reference alang niadtong nagtambungan og mga
addiction recovery support group nga gipaluyohan sa
LDS Family Services. Hinoon, ang mga doktrina ug
mga baruganan nga gitudlo dako usab og benepisyo
alang niadtong nagpuyo sa dapit diin ang pag-apil og
mga support group dili mahimo. Kini nga giya magamit sa mga tawo nga nagtinguha sa pag-usab sa ilang
mga kinabuhi ug ilabi na niadtong andam nga motrabaho nga tinagsa uban sa bishop o sa usa ka propesyonal nga magtatambag.
Ang mga lalaki ug babaye nga nag-antus sa grabeng
mga epekto sa lain-laing pagkaadik ug nakasinati og
pagkaayo gidapit sa LDS Family Services sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian sa paggamit niini nga mga
baruganan sa ilang kinabuhi. Ang ilang panglantaw
(ang “kami” niini nga giya) gigamit sa pagpasabut sa
kasakit sa pagkaadik ug sa kalipay nga maayo ug
maulian. Mahimo kang makakaplag og kahupayan,
suporta, ug komon nga kasinatian uban kanila.
Ang mga lider sa Simbahan ug propesyonal nga
mga magtatambag nalambigit usab sa pagsulat ug sa
pagpalambo niini nga giya. Ang hiniusang kaalam ug
kasinatian niining daghang mga tigsulat nagbarug isip
dugang nga saksi sa katinuod sa Pag-ula ni Jesukristo
ug sa posibilidad sa pagkaayo gikan sa pagkaadik.

N

akasinati kami og dakong kasubo, apan among
nakita ang gahum sa Manluluwas nga miusab sa
among labing makahugno nga mga kapildihan ngadto
sa mahimayaong espiritwal nga mga kadaugan. Kami

PASIUNA
kinsa kanhi nagpuyo uban sa inadlaw-adlaw nga
depresyon, kabalaka, kahadlok, ug makaluya nga
kasuko nakasinati karon sa kalipay ug kalinaw. Nakasaksi kami og mga milagro sa among kinabuhi ug sa
kinabuhi sa uban nga nalit-ag sa pagkaadik.
Grabe ang among gibayad pinaagi sa pagsakit ug
pag-antus sa kaugalingon tungod sa among pagkaadik.
Apan ang mga panalangin gibu-bu samtang mihimo
kami sa matag lakang padulong sa pagkaayo. Kay
nakaangkon og espiritwal nga pagkahigmata, naningkamot kami matag adlaw sa pagpalambo sa among
relasyon uban sa Langitnong Amahan ug sa Iyang
Anak, si Jesukristo. Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo,
kami naayo.
Modapit kami kaninyo uban sa tanan namong
pagbati ug gugma sa pag-apil kanamo sa usa ka
mahimayaon nga kinabuhi sa kagawasan ug kaluwasan, gigakos sa mga bukton ni Jesukristo, ang atong
Manunubos. Nasayud kami pinaagi sa among kaugalingong kasinatian nga makalingkawas ka gikan sa mga
kadena sa pagkaadik. Bisan unsa pa ang imong
pagbati sa ka walay paglaum, anak ka sa mahigugmaong Langitnong Amahan. Kon wala ka makakita niini
nga kamatuoran, ang mga baruganan nga gipasabut
niini nga giya makatabang nimo nga madiskubrihan
kini pag-usab ug maestablisar kini sa kahiladman sa
imong kasingkasing. Kini nga mga baruganan makatabang kanimo sa pagduol kang Kristo ug motugot
Kaniya nga mousab kanimo. Samtang imong gamiton
ang mga baruganan, makasalig ka sa gahum sa Pag-ula
ug ang Ginoo moluwas kanimo gikan sa pagkaulipon.
Ang ubang mga tawo mokonsiderar sa pagkaadik
nga ngil-ad lamang nga mga binuhatan nga mabuntog
pinaagi lang sa kusganong tinguha, apan daghang
mga tawo ang nalulong na gayud sa usa ka gawi o
butang nga dili na sila kahibalo unsaon sa paghunong
niini. Nawad-an na sila og panglantaw ug pagsabut sa
ubang mga prayoridad sa ilang kinabuhi. Wala nay
mas importante pa kay sa pagtagbaw sa ilang desperadong panginahanglan. Kon maningkamot sila sa
paghunong, mosinati sila og grabe nga kahidlaw sa
pisikal, sa hunahuna, ug sa emosyon. Samtang magsige na sila sa paghimo og sayop nga mga pagpili, ilang
makaplagan nga ang ilang abilidad sa pagpili sa
matarung maminosan o mapugngan. Sama sa gitudlo
ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog
v

Duha ka mga Apostoles: “Ang pagkaadik adunay
kapasidad nga moputol sa koneksyon sa tawhanong
kabubut-on ug mowagtang sa moral nga kagawasan.
Tangtangon niini ang gahum sa tawo sa pagdesisyon”
(sa Conference Report, Okt. 1989, 16; o sa Ensign,
Nob. 1989, 14).

alkohol, nicotine, o caffeine), pagkaadik sa mga binuhatan sama sa sugal, ug bisan unsang makapaadik nga
gawi. Makalikay kita sa mga pagkaadik pinaagi sa
pagsunod sa mga sugo sa Dios” (“Free Agency and
Freedom,” Brigham Young University 1987–88 Devotional and Fireside Speeches [1988], 45).

Ang mga pagkaadik mahimong maglakip sa paggamit sa mga butang sama sa tabako, alkohol, kape, tsa,
ug mga drugas (giresita ug ilegal), ug mga gawi sama sa
pagsugal, pagsuportahanay sa ngil-ad nga mga binuhatan, pagtan-aw og pornograpiya, dili angay nga sekswal
nga binuhatan, ug mga sakit nga konektado sa pagkaon.
Kini nga mga butang ug mga gawi makapaminos sa
abilidad sa usa ka tawo nga mobati sa Espiritu. Makadaut kini sa pisikal ug mental nga kahimsog ug sa sosyal,
emosyonal ug espiritwal nga kaayohan. Si Elder Dallin
H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Kinahanglang atong likayan ang bisan unsang gawi nga
makaadik. Ang bisan unsa nga makaadik mokumpromiso sa atong kabubut-on. Ang pagtugyan sa atong
kabubut-on ngadto sa mapugsanon nga mga hilig nga
gipahamtang sa bisan unsang matang sa pagkaadik
nagtagbaw sa katuyoan ni Satanas ug nagdaut sa
katuyoan sa atong Langitnong Amahan. Mahitabo kini
sa mga pagkaadik ngadto sa druga (sama sa narcotics,

Pinaagi sa kamapainubsanon ug kamatinuoron ug
pagtawag sa Dios ug sa uban alang sa tabang, imong
mabuntog ang imong pagkaadik pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo. Sama nga kami naayo, ikaw mamaayo ug
makatagamtam sa tanang panalangin sa ebanghelyo ni
Jesukristo.
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Kon nagduda ka nga naadik ka na ug mibati ka og
bisan gamay kaayong tinguha nga makalingkawas,
modapit kami kanimo sa pag-apil kanamo sa pagtuon
ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ni
Jesukristo nga gitudlo niini nga giya. Mosiguro kami
nimo nga kon kinasingkasing nimong sundon kini nga
dalan, makaplagan nimo ang gahum nga imong
gikinahanglan aron maayo gikan sa pagkaadik.
Samtang matinud-anon nimong gamiton ang matag usa
niining dose ka mga baruganan, ang Manluluwas
molig-on kanimo ug ikaw “mahibalo sa kamatuoran,
ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan”
( John 8:32).

STEP 1
PAGKAMATINUORON
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Dawata nga
ikaw, sa imong kaugalingon, walay gahum sa
pagbuntog sa imong pagkaadik ug ang imong
kinabuhi dili na makontrolar.

D

aghan kanamo nagsugod sa among pagkaadik
tungod sa pagkakuryuso. Pipila kanamo nalambigit tungod sa makatarunganon nga panginahanglan
sa preskripsyon nga druga o isip buhat sa tinuyo nga
pagsupak. Daghan ang misugod niini nga dalan sa
dihang bata pa kaayo. Bisan unsa pa ang among
motibo sa pagsugod ug among mga kahimtang, among
nadiskubrihan sa wala madugay nga ang pagkaadik
wala lang mowagtang sa pisikal nga kasakit. Makapadasig kini o makapaminos sa mga sakit nga pagbati.
Mitabang kini kanamo nga makalikay sa mga problema
nga among giatubang—o maoy among pagtuo. Sa
mubong higayon, mibati kami nga gawasnon sa
kahadlok, kabalaka, kamingaw, kawalay kadasig,
pagmahay, o kalaay. Apan tungod kay ang kinabuhi
puno sa mga kondisyon nga nag-aghat niini nga
matang sa mga pagbati, mas permi na kaming modangop ngadto sa among pagkaadik. Sa gihapon, kadaghanan namo napakyas sa pag-ila o pag-angkon nga
nawad-an na kami sa abilidad sa among kaugalingon
sa pagsukol ug paghunong. Si Presidente Russell M.
Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
miobserbar: “Ang pagkaadik motugyan sa umaabut nga
kagawasan sa pagpili. Pinaagi sa mga kemikal, ang
tawo literal nga dili na makonektar sa iyang kaugalingong kabubut-on” (sa Conference Report, Okt. 1988,
7; o sa Ensign, Nob. 1988, 7).
Ang mga tawo nga nagumon sa mga gawi nga
makaadik panagsa ra moangkon nga naadik. Aron
malimud ang gibug-aton sa among kahimtang ug
makalikay nga mamatikdan ug ang mga sangputanan
sa among mga pagpili, naningkamot kami nga mapaminos o matago ang among mga gawi. Wala kami
makaamgo nga sa among paglimbong sa uban ug sa
among kaugalingon, migrabe ang pagkagumon namo
sa among pagkaadik. Samtang misamut ang among
pagkawalay mahimo sa pagkaadik, daghan kanamo
nangitag sayop sa pamilya, mga higala, mga lider sa
Simbahan, ug gani sa Dios. Nag-anam kagrabe ang

among pag-inusara, nga gipahimulag ang among
kaugalingon gikan sa uban, ilabi na sa Dios.
Sa dihang kami, isip mga adik, midangop ngadto sa
mga bakak ug pagkasekreto, nanghinaut nga ipangatarungan ang among kaugalingon o basulon ang uban,
nahimo kaming huyang sa espirituhanong paagi. Sa
matag buhat sa pagkadili matinuoron, gigapos namo
ang among kaugalingon sa “linino nga pisi” nga sa
wala madugay nahimong sama kalig-on sa mga kadena
(tan-awa sa 2 Nephi 26:22). Unya miabut ang panahon
nga kinahanglang moatubang na kami sa reyalidad.
Dili na namo matago ang among mga pagkaadik
pinaagi sa pagsulti og dugang pa nga bakak o pinaagi
sa pag-ingon, “Dili ingon niana kangil-ad!”
Usa ka minahal, usa ka doktor, usa ka huwes, o usa
ka eklesyastikal nga lider misulti kanamo sa kamatuoran nga dili na namo ikalimud—ang pagkaadik miguba
sa among kinabuhi. Sa dihang matinuoron namong
gitan-aw ang nangagi, giangkon namo nga walay bisan
usa nga among gisulayan mismo ang misaler. Among
giangkon nga ang pagkaadik misamot lang hinoon.
Among naamguhan sa unsang paagi ang among
pagkaadik miguba sa mga relasyon ug gitangtangan
kami sa tanang pagbati nga kami adunay bili. Niining
puntoha, among gibuhat ang unang lakang ngadto sa
kagawasan ug pagkaayo pinaagi sa pagkakaplag og
kaisug sa pag-angkon nga wala lang kami mag-
atubang og usa ka problema o ngil-ad nga gawi. Sa
katapusan giangkon namo ang kamatuoran nga lisud
na idumala ang among kinabuhi ug nga kami nagkinahanglan og tabang sa pagbuntog sa among pagkaadik.
Ang nakanindot niining matinuorong pagkaamgo sa
kapildihan mao nga sa katapusan ang pagkaayo
nagsugod na.
Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Ammon
yano nga mipahayag sa kamatuoran nga among
nadiskubrihan sa dihang sa katapusan nagmatinuoron
kami sa among kaugalingon:
“Ako wala manghambog sa akong kaugalingon nga
kusog, ni sa akong kaugalingon nga kaalam; apan
tan-awa, ang akong hingpit nga kalipay napuno, oo,
ang akong kasingkasing tugob sa hingpit nga kalipay,
ug ako maglipay diha sa akong Dios.
“Oo, ako nasayud nga ako walay bili; ingon sa
akong kusog ako mahuyang; busa ako dili mangham1

bog sa akong kaugalingon, apan ako manghambog sa
akong Dios, kay diha sa iyang kusog ako makahimo sa
tanan nga mga butang” (Alma 26:11–12).

Mga Lakang nga Buhaton
Mahimong matinguhaon sa paghunong
Bisan tuod ang pagkaadik sa mga tawo managlahi,
pipila ka mga kamatuoran, sama niini, dili gayud
mausab—walay magsugod kon wala ang pagbuot sa
indibidwal nga sugdan kini. Ang kagawasan gikan sa
pagkaadik ug kalimpyo magsugod sa gamay kaayo nga
kidlap sa kabubut-on. Ang katawhan moingon nga ang
mga tawo sa katapusan mahimong andam sa paghunong kon ang kasakit sa problema mas grabe pa kay
sa kasakit sa solusyon. Miabut ka ba niana nga punto?
Kon wala pa ug nagpadayon ka sa imong pagkaadik,
siguradong moabut ka niana nga punto tungod kay
ang pagkaadik usa ka magkadako nga problema. Sama
sa nagkasamot nga sakit, mokutkut kini sa imong
abilidad sa paglihok nga normal.
Ang bugtong kinahanglanon aron masugdan ang
pagkaayo mao ang tinguha nga mohunong sa mga
binuhatan sa pagkaadik. Kon gamay pa ug dili makanunayon ang imong tinguha karon, ayaw kabalaka.
Motubo kini!
Ang ubang mga tawo nakahibalo sa panginahanglan
nga mahimong gawasnon gikan sa pagkaadik apan dili
pa andam nga magsugod. Kon anaa ka niana nga
sitwasyon, tingali makasugod ka pinaagi sa pag-
angkon sa imong pagkadili andam ug sa paghunahuna
sa epekto sa imong pagkaadik. Mahimo nimong ilista
kon unsay importante kanimo. Tan-awa ang imong
pamilya ug sosyal nga relasyon, ang imong relasyon
ngadto sa Dios, ang imong espirituhanong kalig-on,
ang imong abilidad sa pagtabang ug pagpanalangin sa
uban, ang imong panglawas. Dayon pangitaa ang
sukwahi tali sa unsay imong gituohan ug gilauman ug
sa imong gawi. Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang
imong mga binuhatan makadaot sa unsay imong
gihatagan og bili. Mahimo ka nga mag-ampo nga ang
Ginoo motabang kanimo nga makita ang imong
kaugalingon ug imong kinabuhi sama sa Iyang pagkakita niini—uban sa tanan nimong balaan nga potensyal—ug unsay imong girisgo sa pagpadayon sa imong
pagkaadik.
Ang pagkahibalo kon unsay mawala kanimo kon
magpadayon ka sa imong pagkaadik makatabang nimo
nga makakaplag og tinguha nga mohunong. Kon
2

makakaplag ka bisan gamay lang kaayo nga tinguha,
may luna ka na sa pagsugod sa step 1. Ug sa imong
pag-uswag diha sa mga lakang niini nga programa ug
makakita sa mga kausaban nga moabut sa imong
kinabuhi, ang imong tinguha motubo.

Kalimti ang garbo ug tinguhaa ang
kamapainubsanon
Ang garbo ug ang kamatinuoron dili dungan nga
maanaa. Ang garbo usa ka ilusyon ug importante nga
elemento sa tanan nga pagkaadik. Ang garbo motuis sa
kamatuoran mahitungod sa mga butang kon unsa kini
karon, unsa kini kaniadto, ug unsa kini sa umaabut.
Dako kini nga babag sa imong pagkaayo. Si Presidente
Ezra Taft Benson mipasabut sa garbo:
“Ang garbo usa gayud ka wala masabti nga sala. . . .
“Kadaghanan nato naghunahuna sa garbo isip paghunahuna lang sa kaugalingon, pagkamaakohon, pagkahambugero, pagkaarogante, o pagkamapahitas-on.
Kining tanan mga elemento sa sala, apan ang pinakasentro, o ang kinauyukan, wala pa.
Ang klarong ebidensya nga anaa ang garbo mao ang
pagdumot—pagdumot sa Dios ug sa atong isigkatawo.
Ang pagdumot nagpasabut sa ‘kalagot, pagkamasupakon, o matang sa pagsukol.’ Kini ang gahum diin si
Satanas buot nga modumala kanato.
“Ang garbo adunay kinaiya sa pagpakigtigi. Atong
gipakigtigi ang atong kabubut-on ngadto sa kabubut-
on sa Dios. Kon atong itumong ang atong garbo
ngadto sa Dios, kini diha sa diwa nga “ang akong
pagbuot ug dili imo ang matuman.” . . .
“Ang pakigtigi sa atong kabubut-on ngadto sa kabubut-
on sa Dios moresulta sa mga tinguha, kahinam, ug
mainit nga mga pagbati nga dili mapugngan (tan-awa
sa Alma 38:12; 3 Nephi 12:30).
Ang mga mapahitas-on dili makadawat sa awtoridad sa
Dios nga mohatag og direksyon sa ilang kinabuhi
(tan-awa sa Helaman 12:6). Ilang gipakigtigi ang ilang
panglantaw sa kamatuoran batok sa talagsaong
kahibalo sa Dios, ang ilang mga abilidad batok sa
gahum sa priesthood sa Dios, ang ilang mga nahimo
batok sa Iyang talagsaong mga buhat” (sa Conference
Report, Abr. 1989, 3–4; o Ensign, Mayo 1989, 4).
Samtang mahimo kang andam sa paghunong ug
pag-angkon sa mga problema nga imong giatubang, sa
hinay-hinay ang imong garbo mapulihan sa kamapainubsanon.

Angkuna ang problema; pangayo og
tabang; tambong sa mga miting
Sa dihang nagpatuyang kami sa among pagkaadik,
among gibakakan ang among kaugalingon ug ang
uban. Apan dili gayud kami makailad sa among
kaugalingon. Nagpakaaron-ingnon kami nga ok ra,
puno sa paisug-isog ug pangatarungan, apan sa sulod
kanamo nasayud kami. Ang Kahayag ni Kristo padayon
nga nagpahinumdom kanamo. Nasayud kami nga
midailos na kami diha sa danglog nga bakilid padulong sa nagkadako nga kasub-anan. Ang paglimud
niini nga kamatuoran lisud kaayong buhaton nga sa
katapusan ang pag-angkon nga kami adunay problema
usa ka dakong kahupayan. Sa kalit lang, mihatag kami
og gamay nga agianan aron makasulod ang paglaum.
Sa dihang miangkon kami nga kami adunay problema
ug nahimo kaming andam sa pagtinguha og suporta
ug tabang, gihatagan namo og luna kana nga paglaum
aron motubo. Andam na dayon kami sa paghimo sa
sunod nga lakang sa pagtambong og recovery meeting.
Ang pag-apil sa usa ka support group o recovery
meeting tingali dili mahimo alang sa tanan. Kon dili ka
makatambong og recovery meeting, makasunod
gihapon ka sa matag lakang, nga dunay ginagmay nga
mga kausaban, samtang makigtrabaho ka sa imong
bishop o sa maayong pagkapili nga propesyonal nga
magtatambag.
Kon makahimo ka sa pagtambong og recovery
meeting, makatabang kini kanimo sa labing minos
duha ka mga rason. Una, dinhi nga mga miting
magtuon ka sa piho nga mga baruganan sa ebanghelyo
nga, kon gamiton, makatabang kanimo sa pag-usab sa
imong batasan. Si Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang pagtuon
sa mga doktrina sa ebanghelyo mas dali nga makapalambo sa pamatasan kay sa pagtuon bahin sa pamatasan aron mapalambo kini. Ang pagtutok sa usa ka
butang inubanan sa dili takus nga kinaiya moresulta sa
dili takus nga kinaiya. Mao nga gihatagan gayud nato
og gibug-aton ang pagtuon sa mga doktrina sa ebanghelyo” (sa Conference Report, Okt. 1986, 20; o Ensign,
Nob. 1986, 17). Ikaduha, kini nga mga miting maoy
dapit aron makigpundok sa uban nga nagtinguha og
pagkaayo ug niadtong nagsubay na niini nga dalan ug
maoy buhi nga pagpamatuod sa kaepektibo niini. Sa
mga recovery meeting makakaplag ka og pagsabut,
paglaum, ug suporta.

Pagtuon ug Pagsabut
Ang pagtuon sa mga kasulatan ug mga pamahayag sa
mga lider sa Simbahan makatabang kanimo nga
masugdan ang imong pagkaayo. Kini nga pagtuon
mopalambo sa imong panabut ug motabang kanimo
nga makat-on.
Makagamit ka sa mga kasulatan, mga pamahayag, ug
mga pangutana nga nagsunod alang sa mainampuong
personal nga pagtuon, sa pagsulat, ug sa diskusyon sa
grupo. Ang paghunahuna nga mosulat tingali makahadlok nimo, apan ang pagsulat usa ka gamhanan nga
himan alang sa pagkaayo. Makahatag kini kanimo og
panahon sa pagpamalandong; makatabang kini kanimo
nga i-focus ang imong hunahuna; makatabang kini
kanimo nga makakita ug makasabut sa mga isyu, mga
hunahuna, ug mga gawi kalabut sa imong pagkaadik.
Kon magsulat ka, may rekord ka usab sa imong mga
hunahuna. Samtang mouswag ka diha sa mga lakang,
makahimo ka sa pagsukod sa imong pag-uswag. Sa
pagkakaron, pagmatinuoron lang ug sinsero samtang
magsulat ka sa imong mga gihunahuna, mga pagbati,
ug mga impresyon.

Gilibutan sa mga tintasyon

“Ako gilibutan, tungod sa mga pagtintal ug ang mga
sala sayon nga mohasol kanako.
“Ug kon ako magtinguha sa pagmaya, ang akong
kasingkasing mag-agulo tungod sa akong mga sala;
bisan pa niana, ako nasayud kang kinsa ako mosalig.
“Ang akong Dios mao ang akong kaabag; siya nag-
agak kanako sa akong mga kasakit sa kamingawan; ug
siya nanalipod kanako diha sa ibabaw sa mga katubigan sa dakong lawod.
“Siya mitagbaw kanako sa iyang gugma, gani hangtud
sa pagkaugdaw sa akong unod” (2 Nephi 4:18–21).

• Gibati ba nimo nga nalibutan o nalit-ag? Kanus-a
man ka kasagaran nga mibati og ingon niini?
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• Giunsa ni Moises paghulagway ang iyang kaugalingon kon itandi sa Dios?

• Unsa nga mga sitwasyon o mga pagbati ang
nakapaluya kanimo aron monunot ka sa pagkaadik?

• Sa unsang paagi ang gamay nga bata mahimong
bililhon kaayo ug sa gihapon walay bili kon itandi
ngadto sa iyang mga ginikanan?
• Sa dihang nabug-atan si Nephi, asa man niya
gibutang ang iyang pagsalig? Unsay imong mabuhat aron mobutang og dugang pagsalig sa Ginoo?

• Sa unsang paagi nga ikaw walay bili kon wala kay
tabang sa Dios?

“Ako nasayud nga ang tawo walay bili”

“Nahinabo nga kini sulod sa daghan nga mga takna sa
wala pa si Moises makadawat pag-usab sa iyang
kinaiyanhon nga kusog sama sa tawo; ug siya miingon
ngadto sa iyang kaugalingon: Karon, tungod niini nga
katuyoan ako nasayud nga ang tawo walay bili, diin
nga butang ako wala gayud makahunahuna” (Moises
1:10).
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• Sa unsang paagi nga ikaw bililhon kaayo?

• Isulat kon sa unsang paagi ang pag-ila sa imong
pagkawalay mahimo sa pagbuntog sa imong
pagkaadik nga ikaw ra moresulta sa imong pag-
angkon sa imong pagkawalay bili ug mahimong
sama sa usa ka bata.

• Niining duha ka mga kasulatan, atong nakat-unan
nga ang atong mga kalag mahimong gutumon.
Mibati ka ba sukad og kahaw-ang sa sulod, bisan
kon wala ka gigutom sa pisikal nga paagi? Unsay
hinungdan niana nga kahaw-ang?

• Sa unsang paagi ang imong kagutom alang sa mga
butang sa Espiritu makatabang nimo nga mas
matinuoron?

Kagutom ug kauhaw

“Bulahan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, kay sila pagabusgon” (Mateo 5:6).
“Ug ang akong kalag gigutom; ug ako miluhod sa
atubangan sa akong Magbubuhat, ug ako nangamuyo
ngadto kaniya sa hilabihan nga pag-ampo ug nangaliya
alang sa akong kaugalingon nga kalag; ug sa tibuok
adlaw ako nangamuyo ngadto kaniya; oo, ug sa diha
nga midangat ang kagabhion ako sa gihapon mipataas
sa akong tingog pag-ayo nga kini miabut sa mga
kalangitan” (Enos 1:4).

Pagkamatinuoron

“Ang pipila motratar sa kalidad sa kinaiya nga gitawag
og pagkamatinuoron nga usa ka yano ra kaayo nga
hilisgutan. Apan nagtuo ako nga kini ang pinakaunud sa
ebanghelyo. Kon walay pagkamatinuoron, ang atong
kinabuhi . . . mout-ut ngadto sa pagkangil-ad ug kasamok” (Gordon B. Hinckley, “We Believe in Being
Honest,” Ensign, Okt. 1990, 2).
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• Isulat ang mahitungod sa mga paagi nga namakak
ka ug misulay sa pagtago sa imong pagkaadik
gikan sa imong kaugalingon ug sa uban. Sa unsang
paagi kini nga gawi miresulta sa “pagkangil-ad ug
kasamok”?

Ang kalipay sa Ginoo

“Ang bakakon nga mga ngabil dulumtanan sa Ginoo:
apan kadtong nagabuhat sa kamatuoran maoy iyang
kalipay” (Proverbio 12:22).

Pagkamapainubsanon

“Ug karon, tungod kay kamo napugos sa pagpaubos,
bulahan kamo; kay ang tawo usahay, kon siya mapugos
sa pagpaubos, modangop sa paghinulsol; ug karon sa
pagkatinuod, si bisan kinsa ang maghinulsol makakaplag sa kalooy; ug siya nga makakaplag sa kalooy ug
molahutay sa katapusan ang mao maluwas” (Alma
32:13).

• Isulat ang mahitungod sa mga sirkumstansya nga
mipugos kanimo sa pagpaubos ug sa pagtinguha og
paghinulsol. Unsa nga paglaum ang gihatag ni Alma
kanimo? Sa unsang paagi nimo makaplagan o
madawat kana nga paglaum?
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• Ang pagsulat sa mga tubag niini nga mga pangutana nagkinahanglan og mas lawom nga pagkamatinuoron mahitungod sa imong kaugalingon. Unsay
kalabutan niini nga tudling sa kasulatan ngadto niini
nga matang sa pagkamatinuoron? Sa unsang paagi
nga mamahimo ka nga kalipay sa Ginoo?

MUBO NGA MGA SULAT
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STEP 2
PAGLAUM
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Tuhoi nga
ang gahum sa Dios makapahiuli kanimo ngadto sa kompletong espirituhanong kahimsug.

S

a diha nga among naamguhan nga wala kami
mahimo kabahin sa among pagkaadik, kadaghanan kanamo mibati nga nakuhaan sa bisan unsang
paglaum. Ang uban kanamo nga nagdako nga walay
ideya sa Dios nakasiguro nga nahurot na namo ang
tanang kapanguhaan og tabang. Sa laing bahin, ang
uban kanamo nga mituo sa Dios kombinsedo nga
sobra ra ang Iyang kasagmuyo kanamo aron motabang. Bisan asa niini, ang step 2 mipresentar kanamo
og tubag nga wala pa namo makonsiderar o among
gibalewala—sa pagdangup ngadto sa Dios ug pagkaplag og paglaum diha sa Pag-ula ni Jesukristo.
Napaubos sa katapusan, nangayo kami og tabang.
Human sa gibati namo nga gamay kaayong paglaum,
misugod kami sa pagtambong og mga recovery
meeting. Sa una namong pagtambong sa mga miting,
napuno kami sa mga pagduha-duha ug kahadlok.
Nahadlok kami ug tingali gani matahapon, apan maayo
na lang kay mitambong kami. Didto among nadungog
ang mga lalaki ug babaye nga tinud-anay nga mihulagway kon unsa ang ilang kanhi nga mga kinabuhi,
unsay nahitabo aron mausab kini, ug unsa ang pagpakabuhi nga naayo gikan sa pagkaadik. Among nadiskubrihan nga daghan sa mga tawo nga among nakaila
sa mga miting mibati usab kanhi og kawalay paglaum
sama sa among gibati. Apan karon sila nangatawa,
nakig-istorya, mapahiyumon, nanagtambong sa mga
miting, nag-ampo, nagbasa sa mga kasulatan, ug
nagsulat diha sa ilang mga recovery journal.
Sa hinay-hinay, ang mga baruganan nga ilang
gipakigbahin ug gisunod misugod sa pag-epekto
kanamo. Samtang nagpadayon kami sa pagbalik,
misugod kami sa pagbati og usa ka butang nga wala
na namo mabati sa mga katuigan—mibati kami og
paglaum. Kon adunay paglaum alang sa uban nga diha
na gayud sa ngilit sa kalaglagan, tingali adunay paglaum usab alang kanamo! Mapasalamaton kami nga
nakadungog nga kon modangup lang kami sa Ginoo,
“walay gawi, walay pagkaadik, walay rebelyon, walay
kalapasan, walay sala nga dili maapil sa saad sa hingpit
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nga kapasayloan” (Boyd K. Packer, in Conference
Report, Oct. 1995, 22; or Ensign, Nob. 1995, 19).
Niini nga kahimtang sa pagtuo ug pagpamatuod,
nakakaplag kami og paglaum nga misugod sa pagpukaw kanamo ngadto sa kalooy ug gahum sa Dios.
Misugod kami sa pagtuo nga Siya makapalingkawas
kanamo gikan sa pagkaulipon sa pagkaadik. Among
gisunod ang mga ehemplo sa naayo namo nga mga
higala. Mitambong kami og mga miting, nag-ampo,
mibalik sa among mga kalihokan sa Simbahan, ug
namalandong ug migamit sa mga kasulatan, ug ang
among kaugalingong mga milagro misugod sa pagpanghitabo. Napanalanginan ang among kaugalingon
sa grasya ni Jesukristo nga mapadayon ang among
paghunong usa ka adlaw matag higayon. Sa among
pagbuhat sa step 2, nahimo kaming andam nga ilisan
ang pagsalig sa among kaugalingon ug sa among
pagkaadik uban sa pagtuo diha sa gugma ug gahum ni
Jesukristo. Among gibuhat kini nga lakang sa among
hunahuna ug sa among kasingkasing, ug among
nasinati ang kamatuoran nga ang pundasyon sa
pagkaayo gikan sa pagkaadik kinahanglan gayud nga
espirituhanon.
Samtang imong sundon ang mga lakang nga
girekomendar niini nga giya, imong masinati ang
samang kamatuoran. Angay gayud kini sa tanang
paningkamot. Kini nga programa espirituhanon, ug
kini usa ka programa sa buhat. Kon imong sundon kini
nga mga baruganan ug tugutan nga moepekto kini sa
imong kinabuhi, ang imong kaugalingon mapahiuli
ngadto sa espirituhanong kahimsug pinaagi sa imong
bag-ong nakaplagan nga relasyon uban sa Ginoo. Ang
Iyang Espiritu motabang nimo nga mas matinuoron ug
mas tin-aw nimong makita ang imong mga pagpili;
mohimo ka og mga desisyon nga nahiuyon sa mga
baruganan sa ebanghelyo.
Alang sa uban kanamo kini nga milagro nahitabo
hapit diha-diha dayon; alang sa uban, ang pagkaayo
nahimong mas anam-anam. Bisan unsa pa ang pagkahitabo niini diha kanimo, makaingon ka uban kanamo
sa katapusan nga pinaagi sa “pagkamakanunayon kang
Kristo,” ikaw giluwas gikan sa pagkaadik ug matagamtam ang usa ka “hingpit nga kahayag sa paglaum”
(2 Nephi 31:20).

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mitudlo sa gahum sa Ginoo sa
pagtabang kanimo:
“Dili gayud nato ipakaminos o ibaliwala ang gahum
sa malumong mga kalooy sa Ginoo. Ang kayano, ang
katam-is, ug ang makanunayon nga malumong mga
kalooy sa Ginoo dako kaayog mahimo as paglig-on ug
pagpanalipod kanato sa mga panahon sa kasamok diin
anaa kanato karon ug sa umaabut. Kon ang mga
pulong dili makahatag sa kahupay nga atong gikinahanglan o makapahayag sa kalipay nga atong gibati,
diin wala gyuy mahimo ang pagsulay sa pagpasabut sa
dili mahimong mapasabut, kon ang katarungan ug
rason dili makahatag og igong pagsabut kalabut sa
mga walay hustisya ug sa walay kaangayan sa kinabuhi, kon ang mortal nga kasinatian ug pagtuki dili igo
nga makahatag sa gustong mahitabo, ug kon daw kita
nag-inusara ra gyud, sa tinuoray gipanalanginan kita
pinaagi sa malumong mga kalooy sa Ginoo ug nahimong malig-on ngadto sa gahum sa kaluwasan
(tan-awa sa 1 Nephi 1:20).
“Ang ubang mga tawo nga makadungog o makabasa niini nga mensahe tingali masayop nga mobaliwala
o mosalikway diha sa ilang personal nga mga kinabuhi
ang pagkaanaa sa malumong mga kalooy sa Ginoo.
. . . Tingali sayop kitang maghunahuna nga ang maong
mga panalangin ug mga gasa gitagana para sa ubang
mga tawo nga makitang mas matarung ug makitang
nagserbisyo sa mga pagtawag sa Simbahan. Ako
mopamatuod nga ang malumong mga kalooy sa Ginoo
maanaa kanatong tanan ug nga ang Manunubos sa
Israel madasigon nga mohatag sa maong mga gasa
kanato” (sa Conference Report, Abr. 2005, 106–7; o
Ensign, Mayo 2005).
Imong makita ang malumong mga kalooy sa Ginoo
sa imong kinabuhi samtang makat-on ka sa pagbantay
niini ug samtang motuo ka nga ang gahum sa Dios
tinud-anay nga makatabang kanimo nga mamaayo.

Mga Lakang nga Buhaton
Pag-ampo; basaha ug pamalandungi
ang mga kasulatan
Samtang imong kalimtan ang garbo ug mosugod sa
pagkonsiderar sa pagdala og balik sa Dios nganha sa
imong kinabuhi, mosugod ka sa paghunahuna sa mas
mainampoon nga paagi. Sa katapusan imong makaplagan ang imong kaugalingon nga andam na sa paglu-

hod ug pag-ampo nga kusog. Imong makaplagan unsa
ka nindot nga mopahayag sa imong mga pagbati ug
mga panginahanglan ngadto sa Dios. Bation nimo nga
imong gibuksan pag-usab ang pakig-istorya ngadto sa
usa ka tawo kinsa kanunay motubag kanimo, dili
kanunay nga oo apan kanunay nga uban sa gugma. Sa
katapusan mosugod ka sa pagsinati sa makaayo nga
mga epekto sa pagkalingkawas gikan sa tinuyo nimong
pag-inusara.
Ang tinguha sa pagpakigsulti sa Dios mogiya kanimo
ngadto sa pagtuon sa pulong sa moderno ug karaang
mga propeta. Samtang makadungog ka sa uban nga
nakakaplag og mga tubag diha sa mga kasulatan, ang
imong paglaum motubo nga makakaplag ka usab og
mga tubag. Samtang magsulat ka sa imong mga
gihunahuna, makadawat ka og dugang nga mga
impresyon gikan sa Espiritu. Tun-i sa mainampoong
paagi, ug ang Ginoo mohatag kanimo og mga tubag sa
imong mga pangutana ug mga panginahanglan.
Usa ka maayong dapit nga sugdan ang imong pagtuon
mao ang sa mga bersikulo sa katapusan sa matag
kapitulo niini nga giya. Ang matag bersikulo gipili nga
gihunahuna ang pagkaayo, ug ang matag pangutana
gipangutana uban sa paglaum nga makatabang kini
kanimo sa paggamit sa bersikulo sa imong kinabuhi.
Paggahin og pipila ka minuto matag adlaw sa pagkasayud unsay gusto sa Ginoo nga isulti kanimo.

Tuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug
sa Espiritu Santo
Kadaghanan namo nagtubo nga dunay konsepto
kabahin sa Dios, ug isip mga miyembro sa Simbahan
kami dili mominos adunay gamayng kahibalo kabahin
sa Langitnong Amahan, ni Jesukristo, ug sa Espiritu
Santo. Tingali aduna pa gani kami yanong pagtuo diha
Kanila, apan sa kasagaran wala namo ikonektar ang
among personal nga mga panlimbasug ngadto sa
among panginahanglan sa gahum sa Dios diha sa
among kinabuhi.
Ang buhat nga gikinahanglan diha sa step 2 mao
lamang ang pagkahimong andam nga motuo sa gugma
ug kalooy sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug
sa pagkaanaa ug sa panalangin sa Espiritu Santo. Ang
among mga pagpamatuod mao nga mahibalo ka sa
hingpit nga hiniusang gugma sa Dios nga Kapangulohan pinaagi sa pagpaniid sa ebidensya sa Ilang gugma
ug gahum diha sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa
uban.
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Pagtuon ug Pagsabut
Ang mosunod nga mga kasulatan makatabang kanimo
sa paghimo sa step 2. Mosugyot kami nga gamiton
nimo kini nga mga kasulatan ug mga pangutana alang
sa diskusyon, pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang
pagkamatinuoron ug kapiho sa imong isulat.

mapainubsanon ug andam nga modangup kang
Kristo ug sa Iyang ebanghelyo labaw sa tanang
mga tinubdan sa tabang diha sa imong mga
paningkamot nga maayo.

Pagtuo sa Dios

Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa
yuta; tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug
tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; tuo nga ang
tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang diin ang
Ginoo mahimo nga makasabut” (Mosiah 4:9).

• Daghan nga mga saksi sa langit ug yuta nagpamatuod sa pagkaanaa sa Dios. Unsa nga mga ebidensya sa Dios ug sa Iyang gugma ang imong nasinati?

Ang kalooy sa Manluluwas

“Diha-diha ang amahan sa bata mituwaw nga nag-
ingon, Nagatuo ako; tabangi ang pagtuo ko nga
nakulangan.” (Marcos 9:24).

• Kini nga tawo nangayo og tabang gikan sa Manluluwas ug nakadawat niini. Si Jesus wala mobadlong
kaniya sa iyang pagduha-duha. Isulat ang mahitungod sa kalooy ug pailub sa Manluluwas.

Hugot nga Pagtuo diha kang Jesukristo

“Isangyaw ngadto kanila ang paghinulsol, ug hugot nga
pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo; tudloi sila sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon ug sa pagkamaaghup
ug pagkamapainubsanon sa kasingkasing; tudloi sila sa
pagsalikway sa matag pagtintal sa yawa, uban ang
ilang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo”
(Alma 37:33).

• Daghan kanamo misulay sa paggawas sa among
pagkaadik pinaagi lamang sa kusganong tinguha o
sa among pagsalig sa usa ka higala o therapist.
Wala madugay among nasayran nga ang among
pagsalig sa among kaugalingon o sa uban wala
makahimo kanamo sa pagbuntog sa hingpit sa
among pagkaadik. Isulat ang mahitungod sa imong
mga pagbati karon kabahin sa pagkahimong
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• Unsay imong gibati mahitungod sa pagpakigbahin
sa imong mga pagbati ngadto sa Ginoo?

Ang gasa sa grasya

“Uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya, aron
makadawat kitag kaluoy, ug makakaplag kitag grasya
nga makatabang kanato panahon sa
pagpanginahanglan.”(Mga Hebreohanon 4:16).

• Sa Bible Dictionary, ang grasya gipasabut isip ang
“balaan nga paagi sa tabang o kalig-on” nga
gihatag pinaagi sa “buhong nga kalooy ug gugma
ni Jesukristo” (“Grace,” 697). Kini nga gasa sa
balaanong kalig-on makahimo nimo sa pagbuhat og
labaw pa kay sa imong mahimo kon pasagdan ka
nga ikaw lang. Ang Manluluwas mobuhat alang
kanimo sa unsay dili nimo mabuhat sa imong
kaugalingon. Ang Iyang grasya mao ang paagi diin
makahimo ka sa paghinulsol ug mausab. Sa unsang
mga paagi nga imong gibati ang gasa sa grasya
diha sa imong kinabuhi?

Pagkaayo

“Motuo ba ikaw sa gahum ni Kristo ngadto sa kaluwasan? . . . Kon ikaw motuo sa katubsanan ni Kristo ikaw
mamaayo” (Alma 15:6, 8).

• Kon maghunahuna kita kabahin sa pagkaayo,
kasagaran maghunahuna kita sa atong mga lawas.
Unsa pa man ang anaa kanimo nga tingali magkinahanglan sa makaayo nga gahum ni Jesukristo?

• Isulat ang mahitungod sa imong panginahanglan sa
paggamit sa matubsanon (makapagawasnon,
makapausab) nga gahum ni Kristo.

• Sa unsang paagi ang gasa sa balaanong kalig-on
maghimo nga imong mamentinar ang padayon nga
pagkaayo?

Pagkahigmata

“Kon kamo mopukaw ug modasig sa inyong mga galamhan, bisan ngadto sa pagsulay sa akong mga pulong,
ug pagbansay sa usa ka tipik sa hugot nga pagtuo, oo,
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bisan kamo kutob ra sa pagtinguha sa pagtuo, tugoti kini
nga tinguha nga molihok diha kaninyo, gani hangtud
kamo motuo sa paagi nga kamo makahatag og luna
alang sa usa ka bahin sa akong mga pulong” (Alma
32:27).

• Ang pagkamatngon—o pagpukaw ug pagdasig sa
inyong mga galamhan—usa ka importante nga
bahin sa proseso sa pagkat-on nga motuo. Sa
unsang mga paagi nga mas nakamatngon ka karon
ni Jesukristo ug sa Iyang gahum diha sa imong
kinabuhi kay sa miaging semana? sa miaging
bulan? sa miaging tuig?

12

Pagkahaw-a s gikan sa pagkaulipon

“Sila diha sa pagkabihag, ug usab ang Ginoo miluwas
kanila gikan sa pagkaulipon pinaagi sa gahum sa iyang
pulong” (Alma 5:5).

• Ang pulong sa Dios gamhanan sa paghaw-as
kanimo gikan sa pagkaulipon. Imong makita ang
pulong sa Dios diha sa mga kasulatan ug sa mga
pakigpulong nga imong madungog sa komperensya
ug mabasa sa mga magasin sa Simbahan. Direkta
usab nimong madawat ang pulong sa Dios pinaagi
sa Espiritu Santo. Isulat ang pipila sa mga butang
nga gusto nimong buhaton karon aron makadawat
sa Iyang pulong alang kanimo.

MUBO NGA MGA SULAT
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STEP 3
PAGSALIG SA DIOS
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Desisyuni
nga itugyan ang imong kabubut-on ug ang
imong kinabuhi ngadto sa pag-atiman sa Dios
ang Amahan sa Kahangturan ug sa Iyang
Anak, nga si Jesukristo.

A

ng step 3 mao ang desisyon nga lakang. Sa
unang duha ka mga lakang, nahigmata kami sa
unsay dili namo mahimo sa among kaugalingon ug sa
unsay gikinahanglan namo nga buhaton sa Dios ngari
kanamo. Dayon diha sa step 3 gipaila kami sa bugtong
butang nga among mahimo alang sa Dios. Makahimo
kami og desisyon sa pag-abli sa among mga kaugalingon ngadto Kaniya ug sa pagtugyan sa among tibuok
kinabuhi—sa milabay, karon, ug sa umaabut—ug ang
among kabubut-on mahitungod sa among kinabuhi
ngadto Kaniya. Ang step 3 usa ka buhat sa kabubut-on.
Kadto ang pinakaimportanting pagpili nga among
gihimo sukad.
Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mihimo sa mosunod nga
pamahayag kabahin niining labing mahinungdanong
desisyon: “Ang pagtugyan sa kabubut-on sa tinud-anay
mao lamang ang talagsaong personal nga butang nga
mahalad nato diha sa altar sa Dios. Lisud kana nga
doktrina, apan tinuod kana. Ang daghan pang mga
butang nga atong gihatag sa Dios, bisan unsa kini
kanindot para kanato, sa tinud-anay mga butang nga
Iya nang gihatag kanato, ug mipahulam Siya niini
kanato. Apan kon masugdan nato sa pagtugyan ang
atong kaugalingon pinaagi sa pagpaubos sa atong
kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Dios, nan
naghatag gayud kita og makahuluganong butang
ngadto Kaniya” (“Insights from My Life,” Ensign, Ago.
2000, 9).
Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog
Duha mihulagway sa iyang desisyon nga itugyan ang
iyang kabubut-on ngadto sa Dios ug ang kagawasan
nga gihatag kaniya niana nga desisyon: “Tingali ang
labing dako nga nadiskubre sa akong kinabuhi, walay
duda ang labing mahinungdanong pasalig, miabut sa
dihang sa katapusan misalig ako sa Dios nga akong
ipahulam o itugyan ang akong kabubut-on kaniya—
walay pagpamugos, wala giahat, isip nag-inusarang
indibidwal, nga ako ra, walay pagpanglimbong, walay
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gipaabut gawas sa pribilehiyo. Sa usa ka pagsabut, sa
pinasumbingay, ang pagtangtang sa kabubut-on,
nianang bililhong gasa nga gipasabut sa mga kasulatan
nga mahinungdanon sa kinabuhi mismo, ug moingon,
‘Buhaton nako sumala sa imong pagbuot,’ mao ang
pagkasayud pagkahuman nga sa pagbuhat sa ingon
mas anaa kini kanimo” (Obedience, Brigham Young
University Speeches of the Year [Dis. 7, 1971], 4).
Sa dihang among gibuhat ang step 3, giatubang
namo ang kamatuoran nga ang pagkaayo mas dako
nga resulta sa mga paningkamot sa Ginoo kay sa
among paningkamot. Gibuhat Niya ang milagro sa
dihang gidapit namo Siya sa among kinabuhi. Ang step
3 mao ang usa ka desisyon sa pagtugot sa Dios nga
moayo ug motubos kanamo. Usa kadto ka desisyon sa
pagtugot Kaniya sa pagdumala sa among kinabuhi,
naghinumdom nga kanunay Siyang nagtahud sa atong
kabubut-on. Sa ingon, nakahukom kami nga itugyan
ang among kinabuhi sa Iyang mga kamot pinaagi sa
pagpadayon sa pagsunod niining programa sa pagkaayo nga nakatutok sa espiritwal.
Sa una namong pagtambong sa mga recovery
meeting, tingali gibati namo nga napugos o gani
giduso sa uban aron motambong, apan sa pagbuhat sa
step 3 gikinahanglan namong mohukom sa paglihok
alang sa among kaugalingon. Nakaamgo kami nga ang
pag-usab og ingon niini kadako sa among kinabuhi
kinahanglan nga among kaugalingong desisyon. Dili
kadto mahitungod sa unsay gibuhat sa among mga
ginikanan, unsay ilang gibuhat karon, o unsay ilang
gusto. Ug dili kadto mahitungod sa unsay hunahuna,
gibati, gibuhat, o wala buhata sa among mga kapikas,
mga pamilya, o mga higala. Among nakita nga kinahanglan nga andam kami nga magpabiling limpyo ug
tin-aw og kaisipan bisan unsa pa man ang mga
opinyon ug mga pagpili sa uban. Ang among kaandam
maoy lig-ong pundasyon diin nakabase ang padayon
nga pagkaayo. Sa among pagbasa sa Basahon ni
Mormon, nakakaplag kami og kusganong panghimatuod sa step 3 diha sa Alma 5:13: “Sila mipaubos sa ilang
mga kaugalingon ug mitugyan sa ilang pagsalig diha sa
tinuod ug buhi nga Dios.”
Sa dihang among gibuhat kini nga lakang, nahadlok
kami sa unsay wala namo mahibaloi. Unsay mahitabo
kon magpaubos kami sa among kaugalingon ug
hingpit nga motugyan sa among mga kinabuhi ug

kabubut-on ngadto sa pag-alima sa Dios? Alang sa
kadaghanan kanamo, ang pagkabata lisud kaayo, ug
nahadlok kami nga mahimong huyang pag-usab sama
sa gagmayng mga bata. Nakombinser kami sa nangaging mga kasinatian nga ang paghimo og piho nga
pasalig lisud kaayo, tungod sa kaguliyang nga naglibut
kanamo dinhi sa kalibutan. Daghan na kaayo kami og
nakita nga mga pasalig nga gipakyas. Kami mismo
daghan usab og mga pasalig nga gipakyas. Ang labing
maayo nga mahimo sa pipila kanamo mao ang pagsulay sa unsay gisugyot sa among mga higala nga
padulong na maayo: “Ayaw paggamit. Tambong sa mga
miting. Pangayo og tabang.” Kadtong nag-una kanamo
sa pagbuhat sa mga lakang sa pagkaayo midapit
kanamo sa pagsulay niining bag-ong paagi sa pagpakabuhi. Mapailubon silang naghulat kanamo nga
mahimong andam sa pag-abli sa pultahan ngadto sa
Dios bisan gamay lang.
Ang Ginoo mipadangat sa sama nga pagdapit:
“Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok:
kon may magapatalinghug sa akong tingog, ug moabli
sa pultahan, kaniya mosulod Ako, ug makigsalo ako sa
pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako” (Pinadayag 3:20).
Sa sinugdanan mabalak-on ug nagpanagana kami sa
among mga paningkamot. Among ihatag ang among
pagsalig sa Ginoo ug dayon bawion kini. Nabalaka
kami nga masuko Siya sa among pagkadili makanunayon ug mokuha sa Iyang suporta ug gugma gikan
kanamo. Apan wala Niya buhata.
Sa hinay-hinay among gitugutan ang Ginoo nga
mopakita sa Iyang makaayo nga gahum ug sa kasiguroan sa pagsunod sa Iyang dalan. Sa katapusan
nakaamgo ang matag usa kanamo nga dili lamang ang
pagbiya sa among pagkaadik ang gikinahanglan, apan
kinahanglan usab nga among itugyan ang among
tibuok kabubut-on ug kinabuhi ngadto sa Dios. Sa
among pagbuhat niini, nakaplagan namo nga Siya
mapailubon ug madawaton sa among nag-ukon-ukon
nga mga paningkamot sa pagtugyan ngadto Kaniya
diha sa tanang mga butang.
Ang among abilidad sa pagbuntog sa tintasyon
nakabase na karon sa among padayon nga pagkamanunuton sa kabubut-on sa Ginoo. Among gipahayag
ang among panginahanglan alang sa gahum nga
magamit namo pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas, ug
misugod kami sa pagbati niana nga gahum sulod
kanamo, naglig-on kanamo batok sa sunod nga

tintasyon. Nakakat-on kami sa pagdawat sa kinabuhi
base sa mga kondisyon sa Ginoo.
Sama sa naobserbahan ni Elder Maxwell, kini nga
pagtugyan ngadto sa Ginoo lisud nga doktrina.
Nagkinahanglan kini nga among ipahinungod pag-
usab ang among kaugalingon ngadto sa Iyang
kabubut-on sa pagsugod sa matag adlaw ug usahay sa
matag oras o gani sa matag gutlo. Samtang andam
kami sa pagbuhat sa ingon, makakaplag kami sa
grasya, o sa makaabag nga gahum, sa pagbuhat sa
unsay dili namo mahimo sa atong kaugalingon.
Ang padayon nga pagtugyan ngadto sa kabubut-on
sa Dios nagpaminos sa panagbangi ug naghatag og
dugang nga kahulugan sa among kinabuhi. Ang
gagmay nga mga butang sama sa kahuot sa trapiko dili
na makapasuko. Dili na kami mahadlok sa among
giutangan. Modawat na kami sa responsibilidad sa
among mga binuhatan. Among dawaton ug tagdon ang
uban sa paagi nga gusto namong matagad, sama sa
pagtagad sa Manluluwas kanatong tanan. Ang among
mga mata, among mga hunahuna, ug ang among mga
kasingkasing sa katapusan bukas na sa kamatuoran
nga ang mortalidad lisud ug nga kanunay kining
adunay potensyal sa paghatag kanamo og kasubo ug
kasagmuyo ingon man usab sa kalipay.
Sa matag adlaw gibag-o namo ang among pagtugyan ngadto sa Ginoo ug sa Iyang kabubut-on. Mao kini
ang kasagaran nga gipasabut namo sa dihang moingon
kami, “Usa ka adlaw matag higayon.” Nakahukom kami
nga undangon ang pagkagahig ulo ug pagtinguha
alang sa kaugalingon nga maoy sinugdanan sa among
pagkaadik ug motagamtam og laing 24 ka oras sa
kalinaw ug kalig-on nga naggikan sa pagsalig sa Dios
ug sa Iyang kaayo, gahum, ug gugma.

Mga Lakang nga Buhaton
Motambong sa miting sa sakrament;
moribyu ug mobag-o sa mga pakigsaad
sa bunyag
Ang pagbuhat sa step 3 ug ang pagsalig sa Dios sa
tanan nga mga butang mahimong sama sa usa ka
bag-ong parisan sa antipara ug motan-aw sa tanang
butang gamit ang bag-ong mga mata. Pinaagi sa
paghimo sa desisyon nga itugyan ang imong kabubut-
on ngadto sa Dios, mosugod ka sa pagsinati sa kahupayan ug kalipay nga moabut gikan sa pagtinguha ug
pagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.
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Ang bunyag ug ang sakrament nagsimbolo sa imong
gugma ug pagtugyan ngadto ni Jesukristo. Nakigsaad
ka nga modala sa Iyang pangalan diha kanimo, sa
kanunay mahinumdom Kaniya, sa pagsunod Kaniya ug
pagsunod sa Iyang mga sugo “nga [ikaw] unta sa
kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanimo]”
(Moroni 4:3; tan-awa usab sa Moroni 5:2; D&P 20:77,
79).
Pakigsulti sa imong bishop o branch president mahitungod sa imong pagkaadik ug sa imong desisyon sa
pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Paningkamuti nga
motambong sa sakrament miting matag semana.
Samtang magsimba ka, paminaw og maayo sa mga
pag-ampo sa sakrament ug ikonsiderar ang mga gasa
nga gitanyag sa Langitnong Amahan kanimo. Dayon
bag-oha ang imong pasalig nga modawat ug mosunod
sa Iyang kabubut-on alang sa imong kinabuhi pinaagi
sa pag-ambit sa sakrament kon ang imong bishop o
branch president mohatag kanimo og pagtugot sa
pagbuhat niini.
Samtang nag-uswag ang imong pagkaayo, makita nimo
ang imong kaugalingon nga mas matinguhaon nga
malakip niadtong nagpasidungog sa sakripisyo sa
Manluluwas. Mosugod ka sa pagsinati sa reyalidad nga
“sa Dios walay butang nga dili mahimo” (Lucas 1:37).

Desisyuni nga mosalig ug mosunod sa
Dios; usba ang mahimo nimong mausab; dawata ang dili nimo mausab
Kini nga mga pulong—gikuha gikan sa usa ka pag-
ampo ni Reinhold Niebuhr ug nailhan isip ang “Serenity Prayer”—makatabang kanimo samtang modesisyon
ka sa pagsalig ug pagsunod sa Dios, “O, Dios, hatagi
ako sa kalinaw sa pagdawat sa mga butang nga dili
nako mausab, kaisug sa pag-usab sa mga butang nga
mahimo nakong mausab, ug kaalam sa pag-ila sa
kalainan.”
Madawat nimo uban sa kalinaw ang kasamtangang
reyalidad sa imong kondisyon kon mosalig ka sa
abilidad sa Dios sa pagtabang kanimo. Madawat nimo
uban sa kalinaw nga bisan dili nimo makontrolar ang
mga pagpili ug mga binuhatan sa uban, makapili ka
kon unsay imong buhaton sa matag sitwasyon nga
imong atubangon.
Makadesisyon ka uban sa kaisug nga mosalig sa imong
Amahan sa Langit ug molihok sumala sa Iyang
kabubut-on. Imong matugyan ang imong kabubut-on
ug kinabuhi ngadto sa Iyang pag-amuma. Makahukom

16

ka sa pagbuhat sa unsay Iyang ipabuhat ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo.
Dili ka tingali makahimo sa pag-usab sa pipila ka mga
butang sa imong kinabuhi, apan makausab ka sa
imong kaandam sa pagsalig sa Dios ug pagsunod Kaniya. Samtang makat-on ka sa pagsalig Kaniya, imong
makita nga ang Iyang plano mao nga mosunod ka sa
unsay gitawag ni Alma og “mahinungdanon nga laraw
sa kalipay” (Alma 42:8). Imong makat-unan nga bisan
diha sa kasakit ug kalisud “diha sa matag usa ka
butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga
mga nahigugma kaniya” (Mga Taga-Roma 8:28) ug
nagsunod sa Iyang mga sugo (tan-awa usab sa D&P
90:24; 98:3; 100:15; 105:40).

Pagtuon ug Pagsabut
Ang mosunod nga mga kasulatan makatabang kanimo
sa paghimo sa step 3. Gamita kini nga mga kasulatan
ug mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang pagkamatinuoron ug
kapiho sa imong isulat.

Nahiuyon sa kabubut-o n sa Dios

“Pakig-uli sa inyong kaugalingon ngadto sa kabubut-on
sa Dios, ug dili ngadto sa kabubut-on sa yawa ug sa
pagkatawhanon; ug hinumdumi, human kamo mahiuli
ngadto sa Dios, nga kini diha lamang ug pinaagi sa
grasya sa Dios nga kamo maluwas” (2 Nephi 10:24).

• Ikonsiderar kon unsay gipasabut nga magpuyo sa
imong kinabuhi nga nahiuyon sa kabubut-on sa Dios.
Hunahunaa kon sa unsang paagi ang Iyang makaabag nga gahum mahimong moabut sa imong
kinabuhi samtang modangup ka Kaniya. Unsay
imong gibati mahitungod sa pagtugot sa Dios nga
modumala sa imong kinabuhi?

• Unsay makapugong kanimo sa pagtugot Kaniya nga
modumala sa imong kinabuhi?

• Unsay gipasabut nga motugyan ngadto sa Dios?
Unsaon nimo sa pagtugyan?

Pagtugyan ngadto sa kabubut-o n sa Dios

• Unsay imong gibati mahitungod sa kaandam sa
pagtugyan ug uban sa pailub sa panahon sa Ginoo
sa pag-usab?

“Ang mga alantuson diin gibutang diha kang Alma ug sa
iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan; oo, ang
Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang
mga alantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa
maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan
nga kabubut-on sa Ginoo” (Mosiah 24:15).

• Ang Ginoo makatangtang ra unta sa palas-anon ni
Alma ug sa iyang katawhan; hinoon, Siya milig-on
kanila aron makadaug “sa ilang mga alantuson
uban sa kasayon.” Timan-i nga wala sila moreklamo
apan malipayon ug mapailubon nga mitugyan
ngadto sa kabubut-on sa Ginoo. Isulat ang mahitungod sa kamapainubsanon nga gikinahanglan nga
gustong makadawat dayon og kahupayan apan
andam nga mapagaan ang palas-anon sa hinay-
hinay.

• Sa unsang paagi ka makaangkon og kaisug aron
padayon nga maningkamot hangtud nga mahimo
kang gawasnon sa imong mga palas-anon?
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Pagpuasa ug pag-a mpo

“Sila nagpuasa ug nag-ampo sa kanunay, ug nag-anam
sa pagkalig-on ug pagkalig-on diha sa ilang pagpaubos, ug nagkalig-on ug nagkalig-on diha sa hugot nga
pagtuo ni Kristo, ngadto sa pagpuno sa ilang mga kalag
uban sa hingpit nga kalipay ug kahupayan, oo, ngadto
sa paglimpyo ug pagbalaan sa ilang mga kasingkasing,
diin nga pagbalaan moabut tungod sa ilang pagtugyan
sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios” (Helaman
3:35).

• Kini nga bersikulo naghulagway og katawhan kinsa
mitugyan sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios.
Sa unsang paagi ang pagpuasa makapalig-on sa
imong abilidad nga itugyan ang imong kasingkasing
ngadto sa Dios ug mohunong sa pagkaadik?

motugyan ngadto sa pagkaadik sa higayon sa
tintasyon?

Pagpaubos sa imong kaugalingon
atubangan sa Dios

“Siya miluwas kanila tungod kay sila nagpaubos sa
ilang mga kaugalingon sa atubangan kaniya; ug tungod
kay sila nangamuyo sa hilabihan ngadto kaniya siya
miluwas kanila gikan sa pagkaulipon; ug sa ingon ang
Ginoo mibuhat uban sa iyang gahum sa tanan nga mga
hitabo taliwala sa mga katawhan, naghatag sa bukton
sa kalooy ngadto kanila nga nagbutang sa ilang
pagsalig diha kaniya” (Mosiah 29:20).

• Unsay makapugong kanimo sa “[pagpangamuyo] sa
hilabihan” ngadto sa Dios alang sa kaluwasan
sumala sa Iyang kabubut-on?
• Ikonsiderar ang importansya sa pag-ampo sa
panahon sa tintasyon, ug pagsulat kon sa unsang
paagi ang pag-ampo makapalig-on sa imong
kamapainubsanon ug pagtuo diha kang Kristo.

• Unsay nakapugong kanimo sa pagtinguha niini nga
kaluwasan kaniadto?

• Unsa ka lig-on ang imong kaandam nga motugyan
sa imong kasingkasing ngadto sa Dios imbis nga
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Ang pagpili nga mosugod sa pagkaayo

• Sa unsang mga paagi makakat-on ka sa pagsalig sa
Dios?

“Ako manghinaut nga kamo magpaubos, ug magmasinugtanon ug magmalumo; sayon nga hangyoon; puno
sa pailub ug mainantuson; mapugnganon sa tanan nga
mga butang; makugihon sa paghupot sa mga sugo sa
Dios sa tanan nga mga panahon; mangayo alang sa
bisan unsa nga mga butang nga kamo nagkinahanglan,
sa espirituhanon ug sa temporal; kanunay nga magpasalamat ngadto sa Dios alang sa bisan unsa nga mga
butang nga kamo midawat” (Alma 7:23).

• Ang step 3 usa ka pagpili. Ang pagkaayo mahitabo
pinaagi sa gahum sa Dios, apan human lamang
nga mopili ka sa pagtinguha sa Iyang tabang. Ang
imong desisyon moabli sa agianan aron ang Iyang
gahum modagayday sa imong kinabuhi. Ikonsiderar
kon sa unsang paagi ang kamapainubsanon,
pailub, kalumo, ug uban pa pulos tanan mga
pagpili. Ang katapusang kalidad nga nalista diha sa
kasulatan mao ang kamapasalamaton. Sa unsang
paagi ang kamapasalamaton makatabang kanimo
nga magpaubos?

• Ang pagpaubos sa imong kaugalingon usa ka
desisyon nga imong himoon. Si Satanas tingali
mosulay sa pagpatuo kanimo nga bisan og ang
Dios mitabang sa uban, Siya dili motabang kanimo
tungod kay wala ka nay mahimo ug wala nay
paglaum. Hibaloi nga kini usa ka bakak. Sa pagkatinuod, ikaw usa ka anak sa Dios. Sa unsang paagi
kini nga kahibalo makatabang kanimo sa pagpaubos sa imong kaugalingon?
• Unsa pa nga mga hiyas ang gilakip ni Alma niini
nga lista?
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• Hain niini nga mga kalidad ang imong kulang?

• Kadaghanan kanamo nakasinati og dili maayong
pagtratar gikan sa mga ginikanan o magbalantay,
ug ang pagkahimong “sama sa usa ka bata”
malisud, tingali gani makahadlok. Kon aduna kay
wala masulbad nga problema uban sa usa ka
ginikanan, unsay imong mabuhat aron mabulag ang
imong mga pagbati ngadto sa imong ginikanan
gikan sa imong mga pagbati ngadto sa Dios?

• Hain niini ang mapaningkamutan nimong buhaton
karon? Unsay imong mabuhat karon sa pagsugod?

• Bisan og aduna kay problema sa imong mga
ginikanan nga angayng sulbaron, makaangkon ka
og pagsalig diha sa Langitnong Amahan ug sa
Manluluwas isip hingpit nga mga amahan. Nganong makasalig ka man sa Langitnong Amahan ug
sa Manluluwas samtang imong itugyan ang imong
kinabuhi ngadto Kanila?

Pagkahimong sama sa usa ka bata

“Ang kinaiyanhon nga tawo mao ang usa ka kaaway sa
Dios, ug sa gihapon gikan pa sa pagkapukan ni Adan,
ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya
motugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu,
ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug
mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo
ang Ginoo, ug mahimo nga ingon sa usa ka bata,
manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon,
puno sa gugma, mauyunon sa pagtugyan sa tanan nga
mga butang diin ang Ginoo makakita nga angay
ipahamtang nganha kaniya, bisan ingon sa usa ka bata
nga motugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang
amahan” (Mosiah 3:19).
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Pakig-istor ya sa Dios

“[Si Jesus] miluhod ug nag-ampo, nga nag-ingon,
Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako;
hinoon dili ang akong pagbuot maoy matuman, kondili
ang imo” (Lucas 22:41–42).

• Niini nga pag-ampo, ang Manluluwas mipakita sa
Iyang kaandam sa pagtugyan ngadto sa Amahan.
Mipahayag Siya sa Iyang mga tinguha apan
mapainubsanon dayong mituman sa kabubut-on sa
Iyang Amahan. Ikonsiderar ang panalangin nga
makahimo sa pagsulti sa Dios sa imong mga pagbati. Sa unsang paagi ang pagkahibalo nga nakasabut
Siya sa imong pagduhaduha, sa imong kasakit, o sa
bisan unsa nga imong gibati makatabang kanimo sa
pag-ingon, “Matuman ang imong pagbuot,” sa
kinasingkasing?
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MUBO NGA MGA SULAT
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STEP 4
KAMATUORAN
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Paghimo og
masuhiron ug walay kahadlok nga moral nga
imbentaryo sa imong kaugalingon.

S

a imong pagbuhat sa step 3, midesider ka nga
mosalig sa Ginoo. Imong gitugyan ang imong
kabubut-on ug imong kinabuhi ngadto sa Iyang
pag-atiman. Sa step 4, mopakita ka sa imong kaandam
nga mosalig sa Dios. Mohimo ka og masuhiron ug
walay kahadlok nga sinulat nga imbentaryo sa imong
kinabuhi, motuki o mo-summarize sa mga hunahuna,
panghitabo, emosyon, ug mga binuhatan sa imong
kinabuhi, nga himoon ang imong imbentaryo nga
kompleto kutob sa mahimo.
Ang paghimo og usa ka walay kahadlok ug hingpit
nga imbentaryo sa imong kinabuhi dili sayon. Kon
moingon kami nga walay kahadlok, wala kini magpasabut nga dili ka bation og kahadlok. Malagmit mosinati ka og daghang mga emosyon samtang imong
susihon ang imong kinabuhi, lakip na ang kaulaw o
kahadlok. Ang walay kahadlok nagpasabut nga dili
nimo tugutan ang kahadlok nga mopahunong kanimo
sa pagkahingpit diha sa proseso sa imbentaryo. Sa step
4, nagpasabut kini nga mopasalig ka sa higpit nga
pagkamatinuoron samtang motutok ka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, lakip sa imong kaugalingong
mga kahuyang, ug dili sa mga kahuyang sa uban.
Kaniadto imo tingaling gipangatarungan ang bati
nga mga gawi ug gibasol ang ubang tawo, dapit, o mga
butang alang sa mga problema nga imong namugna.
Karon imong sugdan ang pag-angkon sa responsibilidad alang sa milabay ug bag-ong mga binuhatan, bisan
og kinahanglan nimong dawaton ang sakit, makauulaw, o lisud nga mga panghitabo, mga hunahuna, mga
pagbati, o mga buhat.
Kon ang hunahuna sa paghimo og masuhiron ug
walay kahadlok nga imbentaryo sa imong kaugalingon
daw bug-at ra, hibaloi nga wala ka mag-inusara. Misimpatiya kami kanimo. Among mahinumduman ang
among mga panlimbasug aron magmatinguhaon sa
pagkompleto niini nga lakang. Daghan kanamo
naghunahuna kon mahimo ba namong laktawan sa
hingpit ang step 4 ug sa gihapon makabuntog sa
among pagkaadik. Sa katapusan kinahanglan namong

tuohan ang mga pulong niadtong nag-una kanamo:
“Kon walay masuhiron ug walay kahadlok nga moral
nga imbentaryo, . . . ang hugot nga pagtuo nga
moepekto sa inadlaw nga pagpakabuhi dili gihapon
makab-ot” (Twelve Steps and Twelve Traditions [1981],
43).
Ang pagkaadik midaut sa among abilidad sa
pagpamalandong nga matinuoron kabahin sa among
kinabuhi. Gilimitahan niini ang among abilidad sa
pagsabut sa kadaot ug kasamok—ang mga layabilidad
[liability]—nga nahimo niini sa tanan namong mga
relasyon. Sa dili pa kami makasalig og maayo sa
Manluluwas, nagkinahanglan kami og usa ka estraktura nga pinaagi niini makatabang Siya nga matinuoron
namong mahan-ay ang nangagi. Ang step 4 mihatag
niana nga estraktura; kini mao ang “makugihon ug
malimbasugong paningkamot sa pagdiskubre kon unsa
kini nga mga layabilidad ang anaa sa matag usa
kanamo kaniadto, ug karon” (Twelve Steps and Twelve
Traditions, 42).
Ang pag-imbentaryo usa usab ka lakang sa pagtabang kanamo nga mapahiangay ang among kinabuhi
ngadto sa kabubut-on sa Dios. Pinaagi niini nga
imbentaryo, among nahibaloan ang negatibo nga mga
hunahuna, emosyon, ug mga lihok nga nagdumala sa
among kinabuhi. Pinaagi sa pagdiskubre niadtong
makadaot nga mga elemento sa among kinabuhi,
among gibuhat ang unang lakang ngadto sa pagkorihir
niini. Ang paghimo og imbentaryo lisud, apan kini nga
lakang miabli sa pultahan alang sa dugang nga pagtuo
ug paglaum nga among gikinahanglan aron magpadayon ang among pagkaayo ug mabuntog ang pagkaadik.

Unsaon sa paghimo og imbentaryo
Sa dihang giangkon na namo ang panginahanglan
alang sa step 4, ang sunod nga mga pangutana mao
ang, “Apan unsaon man nako sa paghimo og imbentaryo? Unsa nga mga himan ang akong gikinahanglan?”
Ang imbentaryo usa ka personal kaayo nga proseso,
ug dili lang usa ang saktong paagi sa pagbuhat niini.
Mahimo ka nga mangonsulta sa uban nga nakabuhat
na og usa ka imbentaryo ug magtinguha sa giya sa
Ginoo sa pagbuhat sa imong kaugalingon. Motabang
Siya kanimo nga magmatinud-anon ug mahigugmaon
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samtang sutaon nimo ang imong mga panumduman
ug mga pagbati.

panumduman sa panghitabo. Paghunahuna kabahin sa
summary imbis nga taas nga istorya.

Usa ka paagi sa pag-imbentaryo mao ang paglista sa
mga panumduman sa mga tawo; mga institusyon o
organisasyon; mga baruganan, mga ideya, o mga tinuohan; ug mga panghitabo, mga sitwasyon, o mga
sirkumstansya nga makapasiugda og positibo ug
negatibo nga mga pagbati (lakip ang kaguol, pagmahay, kasuko, kalagot, kahadlok, kapait). Ang pipila ka
butang diha sa listahan mahimong mogawas sa
makadaghan. Ok ra kana. Ayaw sulayi sa paghan-ay o
paghukom o pag-analisar niini nga punto. Sa pagkakaron, ang labing importanting butang mao ang pagkakompleto kutob sa mahimo.

Epekto. Unsa man ang epekto diha kanimo o sa
uban?

Sa imong pagbuhat sa imbentaryo, pagtan-aw lapas pa
sa imong nangaging mga binuhatan ug susiha ang mga
hunahuna, mga pagbati, ug mga gituohan nga miresulta sa imong kinaiya. Ang imong mga hunahuna, mga
pagbati, ug gituohan sa tinud-anay maoy mga sinugdanan sa imong makaadik nga mga gawi. Gawas kon
imong susihon ang tanan nimong kalagmitan sa
kahadlok, garbo, kalagot, kasuko, pagkagahig ulo, ug
kalooy sa kaugalingon, ang imong paghunong dili
kaayo sigurado. Mopadayon ka sa imong orihinal nga
pagkaadik o mobalhin ngadto sa lain. Ang imong
pagkaadik usa ka sintomas sa uban nga “mga hinungdan ug kondisyon” (Alcoholics Anonymous [2001], 64).

Mga Pagbati. Unsay imong mga pagbati sa panahon
sa panghitabo? Unsay imong mga pagbati karon
kabahin niini? Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang
imong mga kahadlok tingali nakatampo niini.
Pagsusi sa kaugalingon. Sa unsang paagi ang imong
mga kahuyang o kalig-on sa kinaiya nakaapekto sa
sitwasyon? Duna ka bay nakitang ebidensya sa garbo,
kalooy sa kaugalingon, pangilad sa kaugalingon, o
pagkagahig ulo diha sa imong mga kinaiya ug mga
lihok? Siguroha nga i-rekord usab kadtong mga
panahon nga milihok ka nga matarung.
Ang Espiritu Santo makatabang kanimo sa pagpaubos
sa imong kaugalingon ug pag-atubang sa kamatuoran,
bisan kon ang kamatuoran sakit. Uban sa tabang sa
Ginoo, makaila ka sa imong mga kalig-on ug mga
kahuyang (tan-awa sa Ether 12:27). Ang mga pangutana nga sama niini makatabang:
• Unsa nga resulta ang gusto nako niini nga sitwasyon ug ngano?
• Sa unsang paagi ako misulay sa pagkontrolar sa
sitwasyon?
• Angay ba ko nga manghilabut niadto?

Ang ubang mga tawo mogrupo sa ilang kinabuhi
sumala sa edad, mga grado sa eskwelahan, mga dapit
nga gipuy-an, o mga relasyon. Ang uban mosugod
lang pinaagi sa pag-brainstorm. Tingali dili dayon nimo
mahinumduman ang tanan. Padayon sa pagkamainampuon ug tugoti ang Ginoo nga mopahinumdom
kanimo sa mga butang. Biyai kini nga proseso nga
wala pa mahuman, ug dugangi ang imong imbentaryo
kon dunay mahinumduman.

• Unsa nga mga buhat ang akong gihimo o wala
himoa aron makuha ang akong gusto?

Kon mahuman na nimo kini nga lista, tinguhaa ang
giya sa Ginoo sa pagkat-on gikan sa matag panumduman. Ang ubang tawo moorganisar niini nga bahin sa
ilang imbentaryo ngadto sa usa ka talaan o tsart nga
adunay mga kolum ubos sa matag usa sa lima ka mga
ulohan nga gilista sa ubos. Ilang limitahan ang ilang
mga entry ngadto sa mugbo nga mga pamahayag. Ang
uban mohimo og usa ka pahina alang sa matag entry
sa ilang listahan, ug dayon mosulat og mga tubag sa
matag usa sa lima ka mga kategoriya.

• Sa unsang paagi ako milihok nga sama sa
biktima aron makontrolar ang uban, makakuha
og pagtagad ug simpatiya, mahimong espesyal, ug
uban pa?

Panghitabo. Unsay nahitabo? Sa pipila lang ka mga
pulong, paghatag og mubo nga deskripsyon sa imong
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• Gibaliwala ba nako ang reyalidad?
• Resonable ba ang akong mga gilauman alang
kanako ug sa uban?
• Namakak ba ko sa akong kaugalingon o sa uban?
• Gibaliwala ba nako ang mga pagbati sa uban ug
naghunahuna lamang sa akong kaugalingon?

• Gisalikway ba nako ang tabang gikan sa Dios ug
sa uban?
• Miinsister ba ko nga maoy sakto?
• Mibati ba ko og kasilo tungod sa kakulang sa
pagtagad o pag-ila?
Dinasig nga tambag. Unsa nga tambag ang gihatag
sa Manluluwas kabahin niini nga insidente? Hinumdu-

mi nga wala kay angay kahadlukan samtang motugyan
ka ngadto sa Manluluwas. Ania ka aron sa pagkat-on
sa maayo gikan sa dautan, ug ang Manluluwas makatabang nimo sa pagpasaylo sa imong kaugalingon ug sa
uban. Irekord ang imong mga hunahuna ug mga
impresyon samtang ikonsiderar nimo ang dinasig nga
tambag gikan sa mga kasulatan ug gikan sa mga lider
sa Simbahan.

Upat ka gikinahanglan nga mga
elemento
Upat ka mga elemento ang mahinungdanon kaayo sa
usa ka malampuson nga moral nga imbentaryo—pagsulat, pagkamatinuoron, suporta, ug pag-ampo. Kini
nga mga elemento sa moral nga imbentaryo makatabang nimo sa pag-ila ug pagbuntog sa mga sala ug
kasaypanan.
Pagsulat. Ang pag-imbentaryo sa imong kinabuhi
mahimong labing epektibo kon isulat nimo kini.
Makagunit ka og sinulat nga lista sa imong mga kamot,
moribyu niini, ug mo-refer ngadto niini kon gikinahanglan; ang wala isulat nga mga hunahuna dali ra nga
makalimtan, ug ang mga makalinga dali nga makabalda kanimo. Samtang magsulat ka sa imong moral nga
imbentaryo, mas klaro nimong mahunahunaan ang
mga panghitabo sa imong kinabuhi ug makahimo ka
sa pag-focus niini nga wala kaayoy makabalda.
Ang ubang mga tawo molikay sa pagsulat sa ilang
moral nga imbentaryo, mobati og kaulaw o kahadlok
kabahin sa ilang abilidad sa pagsulat o kabahin sa
tawo nga makabasa sa ilang gisulat. Ayaw itugot nga
kini nga mga kahadlok makapugong kanimo. Ang
imong spelling, grammar, agi, o kahanas sa pag-type
dili importante. Makadrowing ka og tukog nga mga
tawo, kon gikinahanglan gayud, apan isulat ang
imbentaryo sa papel. Hangtud nga imo kining mabutang sa mahikap nga porma, wala pa gihapon nimo
mabuhat ang imong ikaupat nga lakang. Samtang
imong kompletuhon ang ikaupat nga lakang, hinumdumi nga ang pagkaperpeksyonista—maningkamot
nga perpektong mabuhat ang imong imbentaryo ug
aron mahimuot ang uban—makapugong kanimo sa
pagkakompleto.
Ang kahadlok nga dunay tawo nga mobasa sa imong
gisulat mahimong tinud-anay nga kabalaka, apan imo
kining mabuntog. Kami nga nakabuhat na og usa ka
imbentaryo miatubang niini nga kahadlok. Gibuhat
namo ang tanan namong mabuhat aron mahimong
pribado ang among imbentaryo ug dayon gisalig ang

mga resulta ngadto sa Dios. Kinahanglang mas panumbalingon namo ang pagkaayo kay sa among garbo o
reputasyon. Ang imbentaryo nagkinahanglan kanamo
nga kanunay nga mangayo og tabang gikan sa Dios,
mohangyo Kaniya sa pagpanalipod ug paggiya kanamo samtang gihimo namo kini. Kinahanglan nimong
hinumduman nga ang step 4 usa ka buhat sa paggawas
gikan sa anino sa kaulaw ug sa pag-angkon sa imong
panginahanglan sa paghinulsol. Kon magmainampoon
ka kon unsaon ug asa nimo taguan ang imong mga
pahina sa imbentaryo, ang Ginoo mogiya kanimo sa
pagbuhat sa labing maayo.
Pagkamatinuoron. Ang pagkamatinuoron sa imong
kaugalingon kabahin sa makasasala nga mga dapit sa
imong kinabuhi mahimong makahahadlok. Kasagaran
ang mga tawo dili kaayo motan-aw sa ilang mga
nangagi, nahadlok nga basin modayag ang kamatuoran
kon unsa nay nahitabo sa ilang kinabuhi. Karon
samtang imong buhaton ang ikaupat nga lakang,
kinahanglang direkta nimong atubangon ang kamatuoran mahitungod sa imong kinabuhi ug sa imong mga
kahadlok.
Sa imong imbentaryo, dili lamang nimo madiskubrihan
ang imong mga kahuyang apan mas masabtan ug
mapasalamatan usab nimo ang imong mga kalig-on.
Ilakip sa imong imbentaryo ang imong maayong mga
hiyas ug ang positibo nga mga butang nga imong
nahimo. Sa tinuod lang, kombinasyon ka sa mga
kahuyang ug kalig-on. Samtang mahimo kang andam
nga makita ang tibuok kamatuoran mahitungod sa
imong nangagi—ang maayo ug dautan—imong
gitugutan ang gahum sa langit nga mopadayag sa
kamatuoran ug motabang nimo nga ibutang ang
nangagi sa tukma nga panglantaw. Ang Ginoo motabang kanimo sa pag-usab sa dagan sa imong kinabuhi
ug pagkab-ot sa imong balaanong potensyal. Imong
mahibaloan nga sama ka sa tanang katawhan, nga
dunay mga kalig-on ug kahuyang. Makasugod ka sa
pag-atubang sa uban nga magkaparehas ra mo.
Suporta. Ang pag-awhag ug pagsuporta sa uban nga
nakasabut sa pagkaayo makatabang kanimo sa imong
mga paningkamot. Makagiya sila nimo sa pagdiskubre
sa sistema, estraktura, o pamaagi nga labing haum
kanimo sa pagribyu sa imong nangagi. Makaawhag sila
kanimo kon mawad-an ka sa kadasig.
Pag-ampo. Samtang ikonsiderar nimo ang gibug-aton
sa step 4 ug sa hagit nga girepresentar niini, hunahunaa kon sa unsang paagi ang Ginoo mitabang kanimo
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sa matag lakang nga milabay. Sa imong pagdangup sa
Dios alang sa kahupayan, kaisug, ug giya, nakaplagan
nimo ang tabang nga magpadayon diha kanimo
samtang mobuhat ka sa imbentaryo. Si Pablo mitudlo
nga ang Dios mao ang “Dios sa tanang kalipay nga
nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit” (2 Mga
Taga-Corinto 1:3–4). Kon mag-ampo ka sa matag
higayon nga molingkod ka aron mosulat sa imong
imbentaryo, ang Dios motabang kanimo. Imong
makat-unan kini nga reyalidad samtang imong buhaton
kining daw imposible nga lakang—ang Dios makahimo ug kanunay nga anaa alang kanimo, kon mohangyo ka.

Pagpalingkawas sa imong kaugalingon
gikan sa nangagi
Ang ubang tawo nabalaka nga motan-aw sa nangagi
tungod sa kahadlok nga makahimo og dili tuyo nga
sayop nga mga panumduman gikan sa dili klaro o
napasobrahan nga mga impresyon. Sa pagbuhat sa
imong imbentaryo, ikonsiderar lamang kadtong mga
panumduman nga klaro nga mahisgutan ug mahan-ay.
Dinhi usab, ang pagsalig sa Dios maoy tubag. Kon
imong ipahigayon ang imong imbentaryo uban sa
sinsero nga pag-ampo, uban sa tinuod nga katuyoan,
nga may hugot nga pagtuo diha kang Kristo, makasalig
ka Kaniya sa pagpahinumdum kanimo sa mga butang
nga makatabang sa imong pagkaayo.
Usa ka mahimayaon nga resulta sa pagkompleto sa
step 4 mao nga mohimo ka og dako nga lakang sa
pagpalingkawas sa imong kaugalingon gikan sa mga
binuhatan nga naghulagway sa imong kaagi. Ang
imahe sa imong kaugalingon nga imong makita sa
imong pagkompleto niini nga lakang makadasig nimo
sa pag-usab sa direksyon sa imong kinabuhi kon imo
kining tugutan. Tungod sa gugma ug grasya sa Manluluwas, dili ka angay nga magpabilin kon unsa ka
kaniadto. Pinaagi sa pagtawag sa Ginoo alang sa giya
samtang imong susihon ang imong kinabuhi, imong
makita ang imong mga kasinatian isip mga oportunidad sa pagkat-on. Imong makita nga ang pagpadayag
sa mga kahuyang nga dugay nimong giantus motugot
kanimo nga mopadayon sa unahan padulong sa usa ka
bag-ong kinabuhi.
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Mga Lakang nga Buhaton
Pagsulat diha sa usa ka personal nga
journal; tinguhaa ang giya sa Espiritu
Santo
Alang sa kadaghanan namo, ang pag-imbentaryo maoy
una namong paningkamot sa pagsulat mahitungod sa
among kinabuhi. Ang personal nga journal padayon
nga mahimong gamhanan kaayo nga himan sa pagkaayo. Ang mga propeta sa Ginoo kanunay nga mitudlo sa
kaimportante sa mga journal. Sama pananglit, si
Presidente Spencer W. Kimball mitambag, “Isulat . . .
ang imong mga kasinatian, imong pinakalawom nga
mga hunahuna, imong mga kalampusan ug imong mga
kapakyasan, imong mga pakig-uban ug imong mga
kadaugan, imong mga impresyon ug imong mga
pagpamatuod” (“The Angels May Quote from It,” New
Era, Okt. 1975, 5).
Kon mainampoon ka nga magsulat mahitungod sa
imong kinabuhi, imong gihatagan ang Espiritu Santo
og oportunidad sa pagtabang nimo nga makakita ug
makasabut sa potensyal nga mga leksyon nga moabut
gikan sa matag usa sa imong mga kasinatian. Kon wala
ka karon magtipig og journal, moawhag mi nimo sa
pagsugod. Kon nagtipig na ka karon og journal,
moawhag kami kanimo nga mas magmainampuon
samtang magsulat ka aron ang Ginoo makatudlo nimo
ug mapalambo ang imong pagsabut pinaagi sa Iyang
Espiritu.

Paghimo og usa ka pagsubay sa imong
kinabuhi, kaniadto ug karon
Ang pagkompleto sa imbentaryo magkinahanglan og
panahon. Dili kinahanglan nga magdali-dali ka niini,
apan kinahanglan ka nga mosugod. Kon asa ka
magsugod dili sama ka importante sa pagsusi sa mga
nanghitabo sa imong kagahapon kutob sa mahimo sa
imong panumduman ug inspirasyon sa Ginoo. Isulat
lang ang bisan unsang panumduman nga mosulod sa
imong hunahuna. Ang imong isulat pribado, ug imo
lamang kining ipaambit sa kasaligan nga tawo nga
mainampuon nimong pilion kon buhaton na nimo ang
step 5. Ang imong imbentaryo mao ang mahitungod
kanimo ug sa imong relasyon sa imong kaugalingon,
sa Dios, ug sa uban. Samtang magtigum ka og kaisug
sa pagtan-aw sa imong kaugalingon kon kinsa gayud
ikaw, ang Dios mobuka sa imong mga mata, ug
magsugod ka sa pagkakita sa imong kaugalingon sama
sa Iyang pagkakita kanimo—isip usa sa Iyang mga

anak nga adunay balaanong katungod sa pagkatawo.
Buhata kini nga lakang, ug hinumdumi kanunay kana
nga katungod sa pagkatawo.

Ayaw na hinumdumi ang imong mga
sala
Human nimo makompleto ang imong sinulat nga
pag-imbentaryo ug kon sakto na ang panahon, kadtong mga bahin nga naglakip sa negatibo o masuk-
anon nga mga pagpahayag, mga istorya sa personal
nga mga kalapasan, ug uban pang mga butang nga
sensitibo nga dili angay ipakigbahin sa uban o ipasa
ngadto sa umaabut nga mga henerasyon kinahanglang
wagtangon. Ang pagwagtang niini nga mga sinulat
mahimong usa ka simbolo sa imong paghinulsol ug
usa ka gamhanang paagi sa pagkalimot. Ang Ginoo
misaad ni Jeremias kabahin sa Iyang katawhan,
“Pasayloon ko ang ilang kasal-anan ug dili [ko] na
gayud hinumduman ang ilang sala” ( Jeremiah 31:34).
Kinahanglang sundon nato ang ehemplo sa Ginoo sa
pagpasaylo sa atong kaugalingong mga sala ug sa mga
sala sa uban.

sa Conference Report, Abr. 1995, 103; o Ensign, Mayo
1995, 77).

• Ang step 4 maoy usa ka paagi nga masunod ang
tambag ni Elder Scott. Pangita og hilom nga panahon aron mag-ampo alang sa giya ug kaisug
samtang magribyu ka sa imong kinabuhi. Pagtinguha
sa mainampoong paagi og panahon alang sa
pagsusi sa kaugalingon, ug i-rekord ang mga ideya
nga moabut kanimo samtang imong ikonsiderar ang
mga pangutana ni Elder Scott.

Pagtuon ug Pagsabut
Kini nga mga kasulatan ug mga pamahayag sa mga
lider sa Simbahan makatabang kanimo sa pagkompleto
sa step 4. Gamita kini alang sa pagpamalandong,
pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang pagkamatinuoron
ug kapiho sa imong isulat.

Pagribyu sa imong kinabuhi

“Dapiton ko ang matag usa kaninyo nga mahunahunaong moribyu sa inyong kinabuhi. Mitipas ba kamo gikan
sa mga sumbanan nga nahibaloan ninyo nga makahatag og kalipay? Aduna bay usa ka ngitngit nga suok
nga kinahanglang limpyohan? Nagbuhat ba kamo
karon og mga butang nga nasayud kamo nga sayop?
Gipuno ba ninyo ang inyong pangisip og hugaw nga
mga hunahuna? Kon hilum ang palibut ug klaro kamong
makahunahuna, nagsulti ba kaninyo ang inyong konsensya sa paghinulsol?

Pagdawat sa nangagi

“Biya gikan sa inyong mga sala; iyabyab ang mga
kadena kaniya nga mogapos kaninyo og hugot; duol
ngadto niana nga Dios kinsa mao ang lig-on nga
sukaranan sa inyong kaluwasan” (2 Nephi 9:45).

• Ang pagbiya sa sala ug pagtangtang sa mga
kadena sa pagkaadik dili magsugod hangtud nga
imong angkunon nga anaa ang mga sala ug mga
kadena. Isulat ang mahitungod sa pagduhaduha
nga imong bation kon maghunahuna ka nga
magmatinuoron kabahin sa imong kagahapon.

“Alang sa inyong kalinaw karon ug sa walay katapusan
nga kalipay, palihug paghinulsol. Ablihi ang inyong
kasingkasing ngadto sa Ginoo ug hangyoa Siya sa
pagtabang kaninyo. Inyong maangkon ang panalangin
sa pagpasaylo, kalinaw, ug kahibalo nga kamo naputli
ug naayo. Pangita og kaisug sa paghangyo sa Ginoo
og kalig-on aron maghinulsol karon” (Richard G. Scott,
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Ang paglimud ilisan og kamatuoran

“Kon kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang
nagapahisalaag sa atong kaugalingon, ug wala kanato
ang kamatuoran” (1 Juan 1:8).

• Usa ka importanting kinaiya sa pagkaadik mao ang
paglimud o paglingla sa kaugalingon—kon ang
indibidwal molimud nga dunay problema. Unsa nga
mga epekto sa pagkaayo ang moabut kon ilisan og
kamatuoran ang paglimud?

Alma 36:19–21). Pangutan-a ang usa ka tawo nga
nakakompleto na niini nga lakang kon sa unsang
paagi kini nakatabang kaniya. Sa unsang paagi
ang paglaum sa pagkaayo makatabang kanimo agi
sa kasakit sa pagbasol padulong sa kalipay sa
pagpasaylo?

Ang kamatuoran

• Sa unsang paagi ang step 4 makatabang nimo sa
paghimo sa ingon nga buluhaton?

Ang paglaum sa pagkaayo

“Ako nahinumdom sa tanan kong mga sala ug mga
kadautan, diin ako gihasol uban sa mga kasakit sa
impyerno; oo, ako nakakita nga ako misukol batok sa
akong Dios, ug nga ako wala maghupot sa iyang mga
balaan nga mga sugo” (Alma 36:13).

• Ang paghinumdom sa imong mga sala mahimong
sakit kaayo, apan makaduso kini kanimo ngadto sa
usa ka bag-ong kinabuhi sa kalinaw (tan-awa sa
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“Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga
masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga
butang.”(Moroni 10:5).

• Ang ubang tawo maglisud sa paghinumdom o
pagdawat sa sakit nga kamatuoran mahitungod sa
nangagi, apan ang Espiritu Santo makatabang
kanimo sa paghinumdom ug makahupay kanimo
samtang imong buhaton ang step 4. Makadawat ka
niini nga mga panalangin bisan kon wala kay gasa
sa Espiritu Santo. Isulat ang mahitungod sa paagi
nga ang Espiritu Santo makagiya kanimo sa proseso
sa pag-imbentaryo.

• Nganong importante man nga masayud sa kamatuoran mahitungod sa imong kasamtangang sitwasyon?

• Nganong importante man nga masayud sa kamatuoran nga ikaw usa ka anak sa Dios?

sama nga ang Ginoo direktang nakigsulti kanimo.
Isulat ang mga hunahuna nga mosulod sa imong
hunahuna mahitungod niini nga kasulatan ug sa
personal nga paggamit niini.

“Ang kamatuoran magahatag kaninyog
kagawasan”
“Kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran
magahatag kaninyog kagawasan” ( Juan 8:32).

Kahuyang ug kalig-o n

• Ang pagkamatinuoron sa kaugalingon ug sa Ginoo,
kinsa nailhan usab isip ang “Espiritu sa kamatuoran”
(D&C 93:9), mao ang yawe ngadto sa kagawasan
gikan sa mga bakak nga nag-ulipon kanimo.
Samtang makaila ka Kaniya, ang Iyang gahum ug
presensya diha sa imong kinabuhi moluwas kanimo
gikan sa pagkaadik. Sa unsang paagi ang pag-ila
sa kamatuoran makapalambo sa imong relasyon
ngadto ni Jesukristo?

“Kon ang mga tawo moduol ngari kanako, Ako mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang . Ako mohatag
ngadto sa mga tawo og kahuyang nga sila mahimo nga
magpaubos; ug ang akong grasya igo alang sa tanan
nga mga tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, kay kon sila magpaubos sa
ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, ug magbaton og hugot nga pagtuo ngari kanako, niana Ako
mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga
malig-on ngadto kanila.” (Ether 12:27).

• Gamita kini nga bersikulo sa imong kinabuhi pinaagi
sa pagkopya niini ug pagsukip sa imong pangalan
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STEP 5
PAGKUMPISAL
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Angkuna
diha sa imong kaugalingon, ngadto sa Langitnong Amahan sa pangalan ni Jesukristo, ngadto sa may tukma nga katungod sa priesthood, ug
ngadto sa lain nga tawo ang eksaktong matang
sa imong mga sayop.

U

sa ka komon nga kinaiya sa kadaghanan nga
nag-antus sa pagkaadik mao ang pagbati nga
nag-inusara. Bisan diha sa pundok sa katawhan o
samtang anaa sa mga kalihokan diin ang uban tingali
mobati nga konektado, gibati namo nga daw wala
kami mohaum. Sa among pagtambong sa mga
recovery meeting, misugod kami sa paggawas gikan sa
emosyonal nga pag-inusara diin milambo ang pagkaadik. Sa sinugdanan, kadaghanan namo naglingkod lang
ug naminaw, apan sa katapusan mibati kami nga luwas
aron mamulong ug mopaambit. Sa gihapon, daghan
kami og gitagoan sa among kaugalingon—mga butang
nga makauulaw, mga butang nga makaguol, mga
butang nga naghimo kanamo nga mobati nga huyang.
Mihimo kami og mga matinuoron ug hingpit nga
imbentaryo sa step 4, apan pribado kadto nga kasinatian. Anaa gihapon kanamo ang kaulaw sa nangagi. Sa
pagbuhat namo sa step 5 nakahimo kami sa pagtangtang sa mga pugong sa among makapainusara nga
mga sekreto ug nakaangkon og panglantaw sa among
kaugalingon ug sa nangagi. Ang pagkumpisal misugod
sa proseso sa pagbutyag diin mipahayag kami og mga
pagbasol ngadto sa mga higala, pamilya, ug sa uban.
Parte kadto sa padayon nga paningkamot sa pag-ayo
ug pag-establisar og usab sa nangaguba nga relasyon.
Ang pagkumpisal naglakip usab sa pagpangayo og
kapasayloan gikan sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ug
pinaagi sa bisan unsang gikinahanglang buhatan sa
priesthood.
Among nasayran nga labing maayo nga buhaton
ang step 5 human dayon makompleto ang step 4. Ang
paglangay niini susama ra sa pagkahibalo nga adunay
samad nga naimpeksyon apan wala limpyuhi. Ang step
5 maingon og bug-at, apan sa among pagpangayo og
tabang sa Ginoo, mihatag Siya kanamo og kaisug ug
kusog. Human maribyu ang among mga imbentaryo,
among gikumpisal ngadto sa among mga bishop ang
bisan unsang ilegal o sala o kasaypanan nga makapu-

gong unta kanamo sa pagbaton og temple recommend. Kini nga pagbutyag ngadto sa tukma nga
awtoridad sa priesthood maoy usa ka mahinungdanong bahin sa pagkaayo ug pagkaulian.
Mipili usab kami og usa pa ka masaligan nga tawo
diin kaniya mabutyag namo ang tukma nga matang sa
among mga kasaypanan. Naningkamot kami nga
mopili og tawo kinsa nakabuhat na sa step 4 ug 5 ug
kinsa lig-on sa ebanghelyo. Gisugdan namo ang miting
pinaagi sa pag-ampo aron sa pagdapit sa Espiritu, ug
dayon gibasa namo og kusog ang among mga imbentaryo. Ang mga indibidwal nga naminaw sa among
mga imbentaryo kasagaran mitabang kanamo nga
makita ang nagpabiling mga bahin sa among pag-ilad
sa kaugalingon. Mitabang sila kanamo nga ibutang sa
saktong panglantaw ang among kinabuhi ug sa
paglikay sa pagpasulabi o pagpaubos sa among mga
tulubagon.
Ang pagsulat sa among mga imbentaryo susama sa
pagrekord sa gatusan ka mga managlahi nga mga
talan-awon gikan sa among kinabuhi. Diha sa step 5,
aduna kami kahigayunan nga makita ang among mga
kinabuhi nga mapadayag, sa pasunod nga talan-awon,
sa han-ay nga pagkaistorya. Sa pagbuhat namo niini,
misugod kami sa pag-ila sa mga sumbanan sa kahuyang nga nakaimpluwensya sa among mga pagpili.
Misugod kami sa pagsabut sa among mga kalagmitan
nga makahimo og negatibong mga panghunahuna ug
emosyon (kagahig ulo, kahadlok, garbo, kalooy sa
kaugalingon, kasina, pagpakatarung sa kaugalingon,
kasuko, kasilag, walay pugong nga mainit nga mga
pagbati ug tinguha, ug uban pa). Kining mga hunahunaa ug mga emosyon mao gayud ang tukma nga
matang sa among mga kasaypanan.
Sa pagkompleto sa step 5, gipakita namo sa Dios, sa
among kaugalingon, ug sa lain pang saksi ang among
pasalig ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi nga lig-ong
gibase sa pagsulti ug pagsunod sa kamatuoran. Bisan
tuod ang step 5 maoy usa sa mga lakang nga labing
lisud buhaton, nadasig kami sa tambag ni Presidente
Spencer W. Kimball: “Ang paghinulsol dili gayud
moabut hangtud nga ang tawo nakapadayag sa iyang
kalag ug miangkon sa iyang mga binuhatan nga walay
pasumangil o pangatarungan. . . . Kadtong mga tawo
nga mopili sa pag-atubang sa isyu ug pag-usab sa ilang
kinabuhi makakita nga ang paghinulsol lisud nga dalan
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sa sinugdanan, apan ilang makaplagan nga maayo
kaayo kini nga dalan samtang makatilaw sila sa mga
bunga niini” (“The Gospel of Repentance,” Ensign,
Okt. 1982, 4).
Among nasinati ang gitudlo ni Presidente Kimball.
Sa higayon nga matinuoron ug hingpit namong
nakompleto ang step 5, kami wala nay gitago. Dayag
namong gipakita ang among tinguha nga “mobiya sa
tanan [namong] mga sala” (Alma 22:18) aron makadawat kami og labaw ka mahinungdanong kahibalo sa
gugma sa Dios ug sa gugma ug suporta sa daghang
buotang mga tawo kinsa mipaluyo kanamo.

Mga Lakang nga Buhaton
Sugdi ang pagpangayo og pasaylo;
pakigtambag sa bishop kon gikinahanglan; pagmatinuoron sa Dios, sa imong
kaugalingon, ug sa uban
Ang “katungdanan sa tanan nga mga tawo [mao ang]
pagkumpisal sa tanan nila nga mga sala ngadto sa
Ginoo” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kumpisal,”
142). Ang mas seryuso nga mga kalapasan kinahanglang ikumpisal ngadto sa tukma nga mga priesthood
leader, kasagaran sa bishop: “Samtang ang Ginoo
lamang ang makahimo sa pagpasaylo sa mga sala, kini
nga mga priesthood leader nagdala og mahinungdanon nga tahas sa pamaagi sa paghinulsol. Ilang taguon
ang imong pagkumpisal ug ikaw tabangan sa tibuok
pamaagi sa paghinulsol. Pagmatinuoron sa hingpit
ngadto kanila. Kon kabahin lang ang imong gikumpisal, nga naghisgut lamang og mas ubos nga kasaypanan, ikaw dili makasulbad sa mas labaw pa kabug-at,
nga wala ikatug-an nga kalapasan. Ang imong dali nga
pagsugod niini nga pamaagi, mas dali nga makakaplag
og kalinaw ug hingpit nga kalipay nga moabut uban sa
milagro sa pagpasaylo” (Matinud-anon sa Tinuhoan:
Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 132).
Paggamit og dakong pag-amping ug kaalam kon
magpili og tawo gawas sa usa ka priesthood leader nga
imong sultihan sa imong mga kasaypanan. Ayaw
ipakigbahin ang ingon ka sensitibo nga impormasyon
sa mga tawo nga gidudahan nimo nga tingali mohatag
og dili angay nga giya, mohatag og sayop nga impormasyon, o maglisud sa pagtago og sekreto. Kadtong
imong gipakigbahinan sa imong imbentaryo kinahanglang kasaligan kaayo sa pulong ug buhat.
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Tuguti ang kalinaw nga mosulod sa
imong kinabuhi
Si Presidente Brigham Young mipasidaan sa mga
miyembro nga dili mobutyag og mga sala nga wala
kinahanglana: “Kon mohangyo kita sa mga kaigsoonan, nga kasagaran natong buhaton, nga mamulong sa
mga sakrament miting, gusto namo nga sila, kon
nakapasakit man sila sa ilang mga silingan, sa pagkumpisal sa ilang mga kasaypanan; apan ayaw isulti ang
walay hinungdan ninyo nga mga binuhatan nga walay
nasayud gawas sa inyong mga kaugalingon. Sultihi ang
publiko niana nga iya sa publiko. Kon kamo nakasala
batok sa katawhan, kumpisal ngadto kanila. Kon kamo
nakasala batok sa pamilya, o sa silingan, duola sila ug
kumpisal ngadto kanila. Kon nakasala kamo batok sa
imong Ward, ikumpisal ngadto sa inyong Ward. Kon
nakasala kamo sa usa ka indibidwal, duola kanang
tawhana ug ikumpisal ngadto kaniya. Ug kon kamo
nakasala sa inyong Dios, o sa inyong kaugalingon,
kumpisal ngadto sa Dios, ug ihilum kana nga butang
sa inyong kaugalingon, kay dili ko gusto nga masayud
og bisan unsa mahitungod niana” (Discourses of
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 158).
Usahay makaobserbar ka og mga tawo sa mga
recovery meeting o sa uban nga mga sitwasyon nga
daw balik-balikon kanunay ang ilang mga sala ug mga
kakulangan o ang mga sala nga nabuhat sa uban batok
kanila. Kanunay sila nga nagkumpisal apan wala
makakaplag og kalinaw.
Ayaw saypi ang step 5 isip usa ka naghingapin nga
tinguha nga magpadayon diha sa negatibo nga mga
butang. Ang tuyo sa step 5 mao ang bali niini. Buhaton
nato ang step 5 dili aron magpadayon diha sa mga
butang nga atong gikumpisal apan aron makasugod sa
pag-ila sa dautan gikan sa maayo alang sa atong
kaugalingon ug sa pagpili sa maayo.

Pagtuon ug Pagsabut
Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan
sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa
pagbuhat sa step 5. Gamita kini alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang pagkamatinuoron ug kapiho sa imong isulat.

Pagkumpisal ngadto sa Dios

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo sa mga sala ngadto
niadto kinsa mokumpisal sa ilang mga sala sa akong
atubangan ug mangayo og pasaylo” (D&P 64:7).

• Sa unsang paagi ang pagkumpisal sa imong mga
sala ngadto sa Dios makatabang kanimo sa paghimo og positibong mga kausaban sa imong kinabuhi?

• Kadaghanan kanato mobati og kahadlok ug kadili
andam sa pagbuhat sa step 5. Sa unsang paagi
ang pagkumpisal sa imong mga sala ngadto sa Dios
sa katapusan makahatag kanimo og kaisug ug
kalig-on sa pagkumpisal ngadto sa laing tawo?

paagi ang ingon nga pagtubag makatabang
kanimo nga maayo?

Nagtinguha nga maayong tan-a won
sa uban

“Ayaw tuguti si bisan kinsa nga momantala sa iyang
kaugalingong pagkamatarung . . . ; sa dili madugay
mokumpisal siya sa iyang mga sala, ug dayon siya
mapasaylo, ug siya modala og dugang pa nga mga
bunga” ( Joseph Smith, sa History of the Church, 4:479).

• Usa ka nanobrang obsesyon niadtong nanlimbasug
sa pagkaadik mao ang dakong tinguha nga maayo
silang tan-awon sa uban. Sa unsang paagi kini nga
tinguha makapugong kanimo sa pagpalambo ug sa
pagdala og “mas daghang bunga” (o mga maayong buhat)?

Pagkumpisal ngadto sa uban

“Busa ngadto sa usa og usa magsinugiray kamo sa
inyong mga sala, ug pag-ampo kamo alang sa usa ug
usa, aron kamo mangaayo” (Santiago 5:16).

• Tingali mahadlok ka nga ang usa ka tawo kinsa
nakaila gayud sa tanan nimong mga kahuyang ug
kapakyasan mosalikway kanimo. Apan ang usa ka
priesthood leader o kasaligan nga higala kinsa
nakasabut sa proseso sa pagkaayo sa kasagaran
motubag uban sa pagsabut ug kalooy. Sa unsang

• Sa unsang paagi mausab ang imong kinaiya kon
naghunahuna lang ka nga maayo kang tan-awon sa
Dios?
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Ikumpisal dayon ang mga sala sa
higayon nga makaamgo ka niini

Pagkasinsero

“Si kinsa ang makalapas batok kanako, kaniya ikaw
mohukom sumala sa mga sala diin siya nakabuhat; ug
kon siya mokumpisal sa iyang mga sala sa atubangan
kanimo ug kanako, ug maghinulsol diha sa katim-os sa
iyang kasingkasing, kaniya ikaw mopasaylo, ug Ako
mopasaylo usab” (Mosiah 26:29).

“Niining mao nga tuig sila gidala ngadto sa kasayuran
sa ilang sayop ug mikumpisal sa ilang mga kasaypanan” (3 Nephi 1:25).

• Kini nga bersikulo maoy usa ka ehemplo sa katawhan kinsa wala maglangay sa pagkumpisal sa ilang
mga kasaypanan sa higayon nga gidala kini ngadto
sa ilang kasayuran. Unsa ang mga kaayohan sa
pagbuhat sa step 5 pagkahuman gayud dayon sa
step 4?

• Kon mokumpisal ka sa imong mga sala, kinahanglan
gayud nga sinsero ka. Ikonsiderar kon sa unsang
paagi ang pagpugong og usa ka bahin sa imong
pagkumpisal mopahuyang sa pagkasinsero sa
imong mga paningkamot. Unsa nga bahin sa imong
imbentaryo, kon aduna, nga natintal ka nga itago?

• Unsa kaha ang makadaot nga mga epekto sa
paglangan-langan sa step 5?

• Unsay imong makuha kon padayon nga itago kini
nga bahin sa imong imbentaryo? Unsay mawala
kanimo?
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Paghupay sa stress ug pagkakaplag
og kalinaw

“Ako dili mopadayon sa paghisgot sa imong mga sala,
aron sa paghasol sa imong kalag, kon kini dili alang sa
imong kaayohan” (Alma 39:7).

• Ang ubang tawo moangkon nga nagsige kita sa
paghisgot sa negatibo nga mga butang sa kinabuhi
sa pagbuhat sa step 4 ug 5 ug nga ang pagbuhat
niini makadugang lang sa atong stress. Niini nga
bersikulo, gitudloan kita nga ang pag-atubang sa
mga kakulangan makahimo og kaayohan kanato,
dili lamang “paghasol” (o pagpaantus) sa atong
mga kalag. Sa unsang mga paagi ang step 4 ug 5
makahupay sa imong stress ug mohatag kanimo og
dugang kalinaw?

Pagbiya sa sala

“Pinaagi niini kamo masayud kon ang usa ka tawo
naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya mokumpisal kanila ug mobiya kanila” (D&P 58:43).

• Ang pagbiya sa usa ka butang nagpasabut sa
pagsalikway niini o paghunong niini sa hingpit. Sa
unsang paagi nimo mapakita ang imong tinguha sa
pagbiya sa imong karaang mga paagi pinaagi sa
pagkompleto sa step 5?
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STEP 6
KAUSABAN SA
KASINGKASING
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Pag-andam
sa hingpit nga ang Dios motangtang sa tanan
nimong mga huyang nga kinaiya.

H

uman sa istrikto kaayo nga emosyonal ug
espiritwal nga paglimpyo sa step 4 ug 5, kadaghanan namo nahingangha sa kausaban sa among
kaugalingon. Mas tinud-anay kaming nag-ampo, mas
regular nga namalandong sa mga kasulatan, ug mas
kanunay nga nagsulat sa journal. Nangandam kami sa
paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad
pinaagi sa pagtambong sa miting sa sakrament.
Sa among pagbuhat sa step 5, daghan kanamo ang
nakig-istorya sa among mga bishop ug nangayo og
tabang sa paghinulsol. Kadaghanan namo nakakita nga
ang among pagkaadik dili na kaayo kusog ug dili na
kaayo permi nga motintal kanamo. Ang uban kanamo
nahimo na nga gawasnon gikan sa among pagkaadik.
Uban sa ingon ka gamhanan nga mga kausaban sa
among gawi ug sa among kinabuhi, ang uban kanamo
naghunahuna nganong nagkinahanglan pa kami og
dugang nga mga lakang.
Paglabay sa panahon, hinoon, among namatikdan
nga sa among pag-undang nahimong mas klaro ang
mga kahuyang sa among kinaiya, ilabi na sa among
kaugalingon. Gipaningkamutan namo ang pagkontrol
sa among negatibong mga hunahuna ug mga pagbati,
apan padayon kini nga mogawas, naghasol kanamo ug
naghulga sa among bag-ong kinabuhi nga naglikay sa
pagkaadik ug nag-apil sa mga kalihokan sa Simbahan.
Kadtong nakasabut sa espirituhanong implikasyon sa
pagkaayo miawhag kanamo sa pag-ila nga samtang
ang dayag nga kausaban sa among kinabuhi maanindot, ang Ginoo gusto nga mopanalangin kanamo og
mas labaw pa. Ang among mga higala mitabang
kanamo nga makakita nga kon gusto namo ang
paglikay dili lang sa among pagkaadik apan sa pagwagtang gayud sa tinguha nga mobalik niini, kinahanglan kaming mosinati og kausaban sa kasingkasing.
Kini nga kausaban sa kasingkasing o tinguha mao ang
katuyoan sa step 6.
“Unsaon man?” tingali mangutana kamo. “Unsaon
man nako bisan pagsugod lang sa paghimo sa ingon

nga kausaban?” Ayaw pagkawala sa kadasig tungod
niini nga mga pagbati. Ang step 6, sama sa mga lakang
nga nag-una niini, mahimong bation nga bug-at kaayo
nga hagit. Bisan kon sakit kini, tingali moangkon ka,
sama kanamo, nga ang pag-ila ug pagkumpisal sa
imong mga kahuyang sa kinaiya diha sa step 4 ug 5
wala dayon magpasabut nga andam ka na sa paghunong niini. Mahimong makaamgo ka nga mobalik
gihapon ka sa karaan nga mga pamaagi sa pagtubag
ug pagsagubang sa mga stress sa kinabuhi—tingali
mas labaw pa karon nga imo nang giundangan ang
imong pagkaadik.
Tingali ang labing makapaubos nga butang nga angkunon mao nga naghambin gihapon ka og mapagarbuhong tinguha sa pag-usab nga walay tabang gikan
sa Dios. Ang step 6 nagpasabut sa pagtugyan ngadto
sa Dios sa tanang nahabilin nga garbo ug pagkagahig
ulo. Sama sa step 1 ug 2, ang step 6 nagkinahanglan
nga magpaubos ka sa imong kaugalingon ug angkunon ang imong panginahanglan sa matubsanon ug
makapausab nga gahum ni Kristo. Tutal, ang Iyang
maulaong sakripisyo nakatugot kanimo sa paghimo sa
matag lakang hangtud niining puntoha. Mao usab
gihapon ang step 6.
Samtang modangup ka kang Jesukristo, mangayo og
tabang alang niini nga lakang, dili ka masagmuyo. Kon
mosalig ka Kaniya ug magmapailubon sa proseso,
imong makita ang imong garbo nga hinay-hinay nga
mapulihan sa kamapainubsanon. Mapailubon Siyang
maghulat kanimo nga kapuyon sa imong kinaugalingong paningkamot sa pag-usab, ug sa higayon nga
modangup ka Kaniya imong masaksihan pag-usab ang
Iyang gugma ug gahum alang kanimo. Ang imong
pagdumili sa paghunong sa karaan nga mga sumbanan
sa pamatasan mapulihan sa bukas nga panghunahuna
samtang ang Espiritu hinay-hinay nga mosugyot og
mas maayo nga paagi sa pagpakabuhi. Ang imong
kahadlok sa pag-usab mokunhod samtang imong
maamguhan nga ang Ginoo nakasabut sa kasakit ug
pagkugi nga gikinahanglan niini.
Samtang ang proseso sa pagduol ngadto kang Kristo
motuhop sa imong kasingkasing, imong makita ang
sayop nga mga pagtuo nga nagsugnod sa negatibong
mga pagbati nga hinay-hinay nga mapulihan sa
kamatuoran. Molambo ka diha sa kalig-on samtang
mopadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios ug
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mamalandong sa personal nga paggamit niini. Pinaagi
sa mga pagpamatuod sa uban, ang Ginoo motabang
nimo nga makat-on sa kamatuoran nga anaa ka pa sa
Iyang gahum sa pag-ayo. Ang tinguha nga mobasol sa
uban tungod sa kondisyon sa imong kinaiya o sa
pagpangatarungan aron dili makahimo og kausaban sa
kasingkasing mailisan sa tinguha nga manubag ngadto
Kaniya ug manunuton sa Iyang kabubut-on. Pinaagi ni
propeta Ezequiel, ang Ginoo mipahayag, “hatagan ko
. . . kamo sa usa ka bag-o nga kasingkasing, ug ang
usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo:
kuhaon ko ang batoon nga kasingkasing gikan sa
inyong unod” (Ezequiel 36:26).
Ang Ginoo gusto nga mopanalangin kanimo og
kausaban sa disposisyon nga mohiusa kanimo uban
Kaniya sa hunahuna ug kasingkasing, sama nga Siya
nahiusa uban sa Amahan. Gusto Siya nga mohatag
kanimo og pahulay gikan sa imong pagkahilayo gikan
sa Dios nga Amahan, pagkahilayo nga maoy hinungdan sa mga kahadlok nga nakatampo sa imong
pagkaadik. Gusto Niya nga mahimong epektibo ang
Pag-ula sa imong kinabuhi, dinhi ug karon.
Samtang monunot ka sa mga aghat sa Espiritu ug
motan-aw ngadto sa Manluluwas alang sa kaluwasan,
dili lamang gikan sa pagkaadik apan gikan sa mga
kahuyang sa kinaiya, makasiguro ka nga usa ka
bag-ong disposisyon o kinaiya molambo gikan sa
imong mauyunon nga kasingkasing. Ang nagtubo nga
tinguha nga mahimong balaan pinaagi sa Dios moandam kanimo alang sa kausaban sa imo mismong
kinaiya. Usa sa labing maayo nga paghulagway niini
nga proseso makita niining mga pulong ni Presidente
Ezra Taft Benson:
“Ang Ginoo moimpluwensya gikan sa sulod sa tawo
padulong sa gawas. Ang kalibutan moimpluwensya
gikan sa gawas padulong sa sulod. Ang kalibutan
mokuha sa mga tawo gikan sa mahugaw nga mga
dapit. Apan si Kristo mokuha sa mga mahugaw gikan
sa tawo, ug sila na mismo ang mokuha sa ilang
kaugalingon gikan sa mahugaw nga mga dapit. Ang
kalibutan makahulma sa mga tawo pinaagi sa pag-usab
sa ilang palibut. Si Kristo makausab sa mga tawo, kinsa
mousab sa ilang palibut. Hulmahon sa kalibutan ang
batasan sa tawo, apan si Kristo makausab sa kinaiyahan sa tawo. . . .
“Hinaut nga makumbinser kita nga si Jesus mao ang
Kristo, mopili sa pagsunod Kaniya, mausab alang
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Kaniya, magiyahan Niya, matinguhaon diha Kaniya, ug
matawo pag-usab” (sa Conference Report, Okt. 1985,
5–6; o Ensign, Nob. 1985, 6–7).

Mga Lakang nga Buhaton
Pagmauyunon nga ang Manluluwas
mokabig sa imong kasingkasing; apil sa
pakigdait kang Jesukristo pinaagi sa
pagtambong sa Sunday School ug Relief
Society o miting sa priesthood
Sa dihang gibunyagan kami, diyutay ra kanamo ang
nakasabut sa tibuok kinabuhi nga proseso sa tinuod
nga pagkakabig. Hinoon, si Presidente Marion G.
Romney sa Unang Kapangulohan yano nga mipasabut
niini: “Sa tawo nga tinud-anay nga nakabig sa hingpit,
ang tinguha alang sa mga butang nga sukwahi sa
ebanghelyo ni Jesukristo sa pagkatinuod namatay na.
Ug ang napuli niini mao ang gugma sa Dios, nga
adunay makanunayon ug nagkontrolar nga determinasyon sa pagsunod sa iyang mga sugo “(sa Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 8).
Samtang imong masinati ang milagro sa padayon nga
pagkaayo—una gikan sa makadaut nga mga gawi sa
pagkaadik ug dayon gikan sa mga kahuyang sa
kinaiya—makasinati ka sa tinuod nga pagkakabig.
Mosugod ka sa pagkahigmata, maulian sa imong
pamuot sama sa anak nga nawala nga naulian sa iyang
pamuot (tan-awa sa Lucas 15:17). Mosugod ka sa
pagkaamgo nga aron makabalik ngadto sa gingharian
sa Langitnong Amahan, dili lang kinahanglan nga
momata ka apan mobangon ug motugot ni Jesukristo
nga mahimo nimong Manunubos.
Samtang imong itugyan ang imong kasingkasing
ngadto sa Dios ug magkalig-on diha sa kamapainubsanon, ang imong determinasyon nga dili na usbon ang
nangagi nga mga gawi magkalig-on ug magkalig-on.
Giluwas gikan sa pagkaulipon sa nangagi, mobati ka
nga mas komportable kauban sa mga kaigsoonan sa
Simbahan. Makaplagan nimo ang imong kaugalingon
nga magtinguha nga mobalik ug mapundok isip anak
sa Dios ug malakip sa hingpit nga pagpakigdait diha sa
mga karnero sa Iyang panon (tan-awa sa 1 Nephi
22:24–26; Mosiah 27:25–26; Mosiah 29:20; Helaman
3:35).

Pagmauyunon nga mag-usab aron ang
mga imperpeksyon matangtang pinaagi
sa gahum sa Dios
Kon naadik ka man sa ilimnong makahubog, druga,
sugal, pornograpiya, mga makadaut nga gawi sa
pagkaon, dili kapugngan nga paggasto, o laing gawi o
butang nga nagrepresentar sa imong panginahanglan
sa pagpalayo ug pagtago gikan sa stress o mga hagit sa
imong kinabuhi, imong maamguhan nga kining tanan
nagsugod diha sa imong hunahuna ug kasingkasing.
Ang pagkaayo mosugod usab diha sa imong hunahuna
ug kasingkasing. Sa imong pagkahimong andam nga
mausab pinaagi sa pagdangup ngadto kang Jesukristo,
makakat-on ka sa Iyang gahum sa pag-ayo.
Pinaagi sa pagbuhat sa step 6, imong madugangan ang
imong pasalig sa paghunong sa nangaging mga
pagkaadik pinaagi sa nagkalawom nga relasyon uban
sa Manluluwas, si Jesukristo, ug sa Amahan, kinsa
mipadala Kaniya. Modesisyon ka nga mahimong
maugdang og panghunahuna sama sa batan-ong
propeta nga si Mormon (tan-awa sa Mormon 1:15).
Mopadayon ka sa pagdawat nga ang Dios kinahanglang mao gayud ang tanan alang kanimo aron sa
pagluwas kanimo gikan sa mga kahuyang sa hunahuna, pulong, ug lihok.

Pagtuon ug Pagsabut
Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan
sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa
pagbuhat sa step 6. Gamita kini nga mga kasulatan ug
mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon,
ug pagsulat.

Pagbiya sa tanan nimong mga sala

“Ang hari miingon . . . unsa ang akong buhaton nga
ako mahimo nga matawo sa Dios, nakaangkon niining
dautan nga espiritu nga malangkat gikan sa akong
dughan, ug makadawat sa iyang Espiritu, aron ako
mapuno sa hingpit nga kalipay. . . . Ako mobiya sa
tanan nga ako nanag-iya . . . aron ako mahimo nga
makadawat niining dako nga hingpit nga kalipay. . . .

• Basaha og maayo ang Alma 22:15, 17–18
pag-usab. Unsa nga mga babag—lakip ang mga
kinaiya ug mga pagbati—ang nagpugong kanimo
sa pagbiya sa “tanan [nimong] mga sala” ug mas
hingpit nga modawat sa Espiritu sa Ginoo?

Pagkat-o n sa pagkamapainubsanon

“Kon ang mga tawo moduol ngari kanako, Ako mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang . Ako mohatag
ngadto sa mga tawo og kahuyang nga sila mahimo nga
magpaubos; ug ang akong grasya igo alang sa tanan
nga mga tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, kay kon sila magpaubos sa
ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, ug
magbaton og hugot nga pagtuo ngari kanako, niana
Ako mohimo sa mahuyang nga mga butang nga
mahimo nga malig-on ngadto kanila” (Ether 12:27).

• Tungod sa pagka-mortal ug pagkadili perpekto,
kitang tanan ubos sa daghang mga kahuyang. Niini
nga bersikulo, ang Ginoo mipasabut sa Iyang
katuyoan sa pagtugot kanato nga makasinati og
mortalidad ug makasugat og ingon niana nga mga
kahuyang—aron sa pagtabang kanato nga magpaubos. Hinoon, timan-i nga kita mismo ang mopili nga
magpaubos. Sa unsang paagi ang pagkahimong
andam diha sa step 6 usa ka bahin sa pagpaubos
sa imong kaugalingon?

“. . . Ang hari miyukbo sa atubangan sa Ginoo, nga
nagluhod; oo, gani siya mihapa sa yuta, ug misinggit sa
makusog, nag-ingon:
“O Dios . . . ako mobiya sa tanan kong mga sala aron
makaila kanimo, ug nga aron ako mahimo nga mabangon gikan sa mga patay, ug maluwas sa katapusan
nga adlaw” (Alma 22:15, 17–18).
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nga moapil diha sa pagkigdait sa priesthood, Relief
Society, ug Sunday School?

• Ilista ang pipila sa imong mga kahuyang sa kinaiya,
ug sa tupad niini ilista ang mga kalig-on nga kini
mamahimo samtang modangup ka kang Kristo.

Katubsanan

Pag-a pil sa pagpakigdait sa Simbahan

“Tungod niining maong katarungan, ako magaluhod sa
atubangan sa Amahan [sa atong Ginoong Jesukristo],
“Kang kinsa nagadawat og ngalan ang matag usa ka
banay sa langit ug sa yuta,
“Aron nga sumala sa kadagaya sa iyang himaya, itugut
unta niya nga malinig-onan kamo sa gahum pinaagi sa
iyang Espiritu diha sa kinasuloran sa inyong pagkatawo;
“Aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtuo; aron kamo, ingon nga mga
pinagamut ug pinasikad diha sa gugma,
“Makabaton og gahum sa pagsabut uban sa tanang
mga balaan, kon unsa ang gilapdon ug ang gitas-on ug
ang kahabugon ug ang giladmon;
“Ug sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa
tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga
kahupnganan sa Dios” (Mga Taga-Efeso 3:14–19).

• Samtang imong dad-on diha kanimo ang ngalan ni
Kristo ug malig-on sa Iyang Espiritu, mosugod ka sa
paglakip sa imong kaugalingon uban sa mga
Santos—mga kaigsoonan nga nabunyagan ug
misulod ngadto sa iyang pamilya dinhi sa yuta
(tan-awa sa Mosiah 5:7). Samtang mas mailhan
nimo og maayo ang imong mga isig ka Santos, sa
unsang paagi nga mas naandam ka mas hingpit
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“Kay ang kinaiyanhon nga tawo mao ang usa ka
kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa pagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa kahangturan,
gawas kon siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa
Balaang Espiritu, ug isalikway ang iyang kinaiyanhon
nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi
sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug mahimo nga ingon
sa usa ka bata, manunuton, maaghup, mapainubsanon,
mapailubon, puno sa gugma” (Mosiah 3:19).

• Daghan kanato nahimong mga Santos sa ngalan
lamang diha sa bunyag ug migahin sa tibuok natong
kinabuhi sa pagpanlimbasug nga “isalikway ang
kinaiyanhon nga pagkatawo” ug sa pagpalambo sa
mga kinaiya nga gilista dinhi nga bersikulo. Sa
unsang paagi kini nga panlimbasug miandam
kanimo sa pagdawat nga pinaagi lamang sa
Pag-ula ni Kristo—pinaagi sa pagkahiusa uban ni
Jesukristo ug sa Amahan—nga makasinati ka og
katubsanan?

Pagduol kang Kristo

“Bisan unsa ang tinubdan sa kalisud ug bisan giunsa
nimo pagsugod nga makaangkon og kahupayan—pinaagi sa kwalipikadong propesyonal nga therapist, doktor,
priesthood leader, higala, nabalaka nga ginikanan, o
minahal—bisan giunsa pa nimo pagsugod, kadto nga
mga solusyon dili gayud makahatag og kompleto nga
tubag. Ang katapusang pagkaayo moabut pinaagi sa
pagtuo diha ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an,
uban sa masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon
nga espiritu ug pagsunod sa Iyang mga sugo“ (Richard
G. Scott, sa Conference Report, Abr. 1994, 9; o Ensign,
Mayo 1994, 9).

• Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog
Duha mitudlo nga walay bisan unsa kadako nga
suporta o pakigdait—bisan sa mga recovery group o
mga kongregasyon sa Simbahan—nga makahatag
kanimo og kaluwasan. Ang ubang mga tawo
mahimong mosuporta ug mopanalangin kanimo sa
imong panaw, apan sa katapusan kinahanglan ka
nga moduol kang Kristo Mismo. Isulat kon sa unsang
paagi ang imong panaw sa pagkaayo nagsugod.

• Unsay imong nakat-unan mahitungod sa Manluluwas
nga nakatabang o nakaimpluwensya sa imong
tinguha o abilidad sa pag-usab sa imong gawi?

Pagpailub sa proseso

“Kamo gagmay nga mga bata ug kamo dili makaantus
sa tanan nga mga butang karon; kamo kinahanglan
motubo diha sa grasya ug diha sa kamatuoran.
“Ayaw kahadlok, gagmay nga mga bata, kay kamo
akò, ug Ako nakabuntog sa kalibutan, . . .
“Ug walay usa kanila nga gihatag sa akong Amahan
nga mawala” (D&P 50:40–42).

• Kinsa man ang instrumento sa pagtabang kanimo
nga maanaa sa dalan sa paghinulsol ug pagkaayo?
Sa unsang paagi ang ilang ehemplo mitudlo kanimo
ngadto sa Manluluwas?

• Usahay mahutdan kita sa pailub o sa kadasig nga
ang pagkaayo usa ka padayon nga proseso. Kini
nga mga bersikulo nagpakita sa pagpailub kanato
sa Manluluwas ug sa atong Langitnong Amahan isip
“gagmay nga mga bata.” Gamita kini nga mga
bersikulo sa imong kaugalingon pinaagi sa pagsulat
niini nga personal nga magtumong kanimo.
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• Sa unsang paagi ang mga saad niini nga kasulatan
makalig-on kanimo kon mawad-an ka sa kadasig?

“Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan
uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa
usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka
gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon
kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni
Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa
ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og
kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 31:19–20).

• Pamalandungi ug isulat kon sa unsang paagi ang
Ginoo motabang kanimo diha sa higpit ug pig-ot
nga dalan. Sa unsang paagi ang imong nagtubo
nga gugma sa Dios ug sa uban mopagawas kanimo
gikan sa pagkaadik, motabang kanimo sa paghunong, ug mopahiuli kanimo sa usa ka paglaum sa
kinabuhing dayon?

Tabang gikan sa Ginoo

“Akong hinigugma nga mga kaigsoonan, human kamo
makasulod niini nga higpit ug pig-ot nga dalan, ako
mangutana kon ang tanan natuman ba? Tan-awa, ako
moingon nganha kaninyo, wala; kay kamo wala pa
makaabut niini nga gilay-on gawas kon kini pinaagi sa
pulong ni Kristo uban sa dili matarug nga hugot nga
pagtuo diha kaniya, mosalig sa hingpit diha sa mga
maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas.
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MUBO NGA MGA SULAT
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STEP 7
PAGKAMAPAINUBSANON
MAHINUGDANONG BARUGANAN: Hangyoa sa
mapainubsanong paagi ang Langitnong Amahan nga tangtangon ang tanan nimong mga
kakulangan.

A

ng tanang mga lakang nagkinahanglan og
kamapainubsanon, apan ang step 7 labing dayag
nga nagkinahanglan niini: “Hangyoa sa mapainubsanong paagi ang Langitnong Amahan nga tangtangon
ang tanan nimong mga kakulangan.” Ang mapainubsanong kasingkasing nga among napalambo sa step 6
mipaluhod kanamo sa step 7 aron sa paghangyo sa
Ginoo nga tangtangon ang among mga kakulangan. Sa
dihang miuswag kami ngadto niini nga punto, andam
na kami sa pag-ampo nga walay laing tuyo gawas sa
among tinguha nga mahimong usa sa kasingkasing ug
sa hunahuna uban sa Langitnong Amahan ug ni
Ginoong Jesukristo. Wala na kami matagbaw lang sa
kausaban sa mga batasan o gani sa estilo sa pagpakabuhi. Sa katapusan andam na kami nga ang Dios
mousab sa among kinaiya mismo.
Ang step 7 nagrepresentar alang sa matag usa
kanamo sa ingon ka hingpit nga pagtugyan ngadto sa
Manluluwas nga daghan kanamo ang nakatuaw diha
sa among kasingkasing, sama ni Alma, “O Jesus, ikaw
nga Anak sa Dios, malooy ka kanako” (Alma 36: 18).
Ang tinuod nga pagbasol mipuno sa among kasingkasing, dili lang tungod kay nag-antus kami o gipaantus
namo ang uban apan tungod kay nagmahay kami nga
bisan sa pagkaayo dili gihapon kami makatangtang sa
among kaugalingong mga kakulangan.
Tungod kay mibati na og usa ka bahin sa gugma sa
Dios, nagtinguha kami sa pagbiya sa tanan namong
mga sala, gani sa tanang tinguha sa pagpakasala, aron
mas makaila Kaniya. Sa katapusan, sa kaugalingon
namong pagbuot, uban sa tibuok namong kasingkasing, among gihalad ang among tibuok kalag ngadto sa
Dios ug mihangyo Kaniya sa pagpasaylo kanamo ug sa
paghimo kanamo diha sa Iyang panagway. Sa katapusan nakaamgo kami nga walay laing ngalan, walay
laing paagi, nga makahatag kanamo og hingpit nga
kapasayloan sa among mga sala. Sa walay pagpugong,
nangamuyo kami sa Amahan nga Siya, diha sa Iyang
walay kinutuban nga kalooy, mopasaylo kanamo sa
among garbo, mga kalapasan, ug mga kakulangan.
44

Mihangyo kami nga Siya mohatag kanamo og grasya,
nga pinaagi Kaniya mapadayon namo kining bag-ong
paagi sa kinabuhi.
Wala sugdi sa Ginoo ang ingon ka dako nga
kausaban sa among tibuok nga kinaiya hangtud nga
mitugot kami Kaniya sa pagbuhat sa ingon. Ang step 7
maoy among desisyon. Kinahanglan nga tuyo namong
buhaton ang pagpaubos. Kinahanglang itugyan namo
ang matag tipik sa garbo nga nagsalig ra sa kaugalingon ug moangkon nga ang among mga paningkamot
sa pagluwas sa among kaugalingon dili igo. Kinahanglan namong bation ug sundon ang kamatuoran nga
gitudlo ni Haring Benjamin—nga kaming tanan mga
makililimos sa atubangan sa Dios ug walay paglaum sa
kaluwasan pinaagi sa among kaugalingong paningkamot apan pinaagi lamang sa kalooy ug grasya ni
Jesukristo (tan-awa sa Mosiah 2:21; 4:19–20).
Ang step 7 nagmarka alang sa matag usa kanamo sa
higayon nga kami sa katapusan mitugyan nga walay
pagduha-duha ngadto sa mahangturong kamatuoran
nga gitudlo diha sa Mosiah 16:4: “Ang tanan nga mga
katawhan nahisalaag; ug tan-awa, nahisalaag sila sa
walay katapusan kon kini wala pa nga ang Dios
mitubos sa iyang mga katawhan gikan sa ilang nahisalaag ug napukan nga kahimtang. ” Ang among kasinatian mitudlo kanamo nga sa paghimo sa step 7 wala
kami gipalingkawas sa among buluhaton. Kinahanglan
gihapon kami nga magmapailubon ug “mopadayon sa
unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo” (2
Nephi 31: 20).
Wala kami mahimong hingpit nga gawasnon sa
tinguha sa pagpakasala. Kinahanglang makat-on kami
sa pagdawat sa kinabuhi base sa mga kondisyon sa
Dios ug mohulat sa Iyang mga katuyoan ug sa Iyang
panahon—bisan sa pagtangtang sa among mga
kakulangan. Sa pagbuhat sa step 7, nakat-on kami sa
pagpuyo uban sa sama nga kamapainubsanon ug
pailub ngadto sa Dios nga gipakita ni Alma ug sa iyang
mga kaigsoonan diha nga ang ilang mga alantuson
gipagaan apan wala tangtanga: “Sila mitugyan sa
maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan
nga kabubut-on sa Ginoo” (Mosiah 24:15). Gibiyaan
namo sa katapusan ang ideya nga mamahimo kaming
hingpit pinaagi lang sa among kaugalingon, ug
gidawat namo ang kamatuoran nga ang Dios nagtinguha kanamo nga mabuntog ang among mga kahuyang

niini nga kinabuhi pinaagi sa pagduol ngadto kang
Kristo ug pagkahingpit diha Kaniya. Among nasayran
nga pinaagi sa Iyang grasya, nagtugot Siya kanamo sa
paglimud sa among kaugalingon sa tanan nga dili
diosnon ug sa pagsabut nga ang kaluwasan dili
moabut pinaagi sa among kaugalingong gahum apan
pinaagi sa Iyang gahum (tan-awa sa Moroni 10:32).
Hinoon, ang matag lakang adunay pasidaan, ug ang
step 7 mao usab. Kami nga mihangup niini nga mga
baruganan kinahanglang mopasidaan gayud kanimo
nga dili ka magdahum nga mabuhat kini nga lakang
nga walay sakripisyo—ug angay lang kini. Sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 59:8, ang Ginoo nagsugo, “Kamo
mohalad og usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo nga
inyong Dios diha sa pagkamatarung, gani niana nga
usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka
mahinulsulon nga espiritu.” Kini nga halad maoy
kinauyukan sa step 7. Bisan nga imong bation ang mga
kasakit sa imong kaugalingong pagkatawo pag-usab,
hinumdumi nga ang Iyang pag-antus, dili ang imoha,
ang nagsiguro sa imong katubsanan gikan sa sala. Ang
imong sakripisyo usa lamang ka ubos nga pahinumdom sa Iyang “mahinungdanon ug katapusan nga
sakripisyo” alang kanimo (Alma 34:14).
Kon imong ibutang ang tanan ngadto sa mga kamot
sa Dios, nabuhat na nimo sa katapusan ang tanan nga
imong mahimo aron sa pagdawat sa Iyang dili masaypan nga saksi nga ang imong mga sala napasaylo, nga
ang imong nangagi sa tinud-anay milabay na. Sama sa
katawhan nga nakabig diha sa Basahon ni Mormon,
makapamatuod ka nga ikaw “giduaw pinaagi sa gahum
ug sa Espiritu sa Dios, nga anaa kang Jesukristo” (3
Nephi 7:21). Uban ni Alma, ikaw makatuaw: “Ako wala
na mahinumdom sa akong mga kasakit; oo, ako wala
na samoka sa panumduman sa akong mga sala. Ug,
unsa nga hingpit nga kalipay, ug unsa ka kahibulongan
nga kahayag ang akong nakita; oo, ang akong kalag
napuno sa hingpit nga kalipay labaw sa akong kasakit!” (Alma 36:19–20).

Mga Lakang nga Buhaton
Tinguhaa ang gahum sa Pag-ula sa
Manluluwas aron mahimong epektibo
sa imong personal nga kinabuhi pinaagi sa pagpamalandong sa mga pag-
ampo sa sakrament

kasulatan samtang mag-ampo ka aron makasabut sa
kahulugan ug sa paggamit niini sa imong kaugalingong
kinabuhi. Tungod kay ang matag usa kanato kinahanglang mohimo sa pakigsaad nga gibalik-balik sa mga
pag-ampo sa sakrament, mahimo ka nga mamalandong kabahin niini.
Nagsunod sa pagdapit sa mga propeta sa paggamit sa
mga kasulatan sa imong kinabuhi, mahimo nimong
basahon ang Moroni 4:3 ug 5:2 ug mapainubsanong
ikonsiderar kining sagrado nga mga pulong sa imong
kaugalingong tingog: sama pananglit, “O Dios, ang
Amahan sa Kahangturan, [ako] mangayo kanimo
pinaagi sa ngalan sa imong Anak, nga si Jesukristo, sa
pagpanalangin ug pagbalaan niining pan ngadto sa
[akong kalag sa akong] pag-ambit niini . . . ug maghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatag [kanako], nga
[ako] unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu
uban [kanako].”

Pag-ampo sa mapinaubsanong paagi
nga ang Dios mobuhat alang kanimo sa
unsay dili nimo mabuhat sa imong
kaugalingon
Pinaagi sa pagbaton og yano nga pag-ampo diha sa
imong kasingkasing, sama sa “Ginoo, unsa man ang
imong ipabuhat kanako?” o “ang Imong pagbuot maoy
matuman,” kanunay ka nga mapahinumduman sa
imong hingpit nga pagdepende sa Ginoo. Ang gugma
sa Dios, imong gugma alang Kaniya ug Iyang gugma
alang kanimo, makatabang kanimo sa paghulma og
usa ka relasyon nga imong mahatag ang imong
kaugalingon nga walay pagpanagana. Gitinguha nimo
kini nga gugma sa tanang katuigan nga nalit-ag ka diha
sa pagkaadik. Sa step 7, makakaplag ka og paagi aron
makaangkon og kalinaw samtang mosulod ka ngadto
sa “kapahulayan sa Ginoo” (Moroni 7:3; tan-awa usab
sa Alma 58:11; Ezra Taft Benson, “Jesus—Gifts and
Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 2).

Pagtuon ug Pagsabut
Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan
sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa
pagbuhat sa step 7. Gamita kini nga mga kasulatan ug
mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon,
ug pagsulat. Pagmatinuoron ug klaro diha sa imong
sinulat.

Usa ka epektibong matang sa pagpamalandong mao
ang paghunahuna og bersikulo o mga pulong sa
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Pagpili nga magmapainubsanon

“Ingon nga ako miingon nganha kaninyo, nga tungod
kay kamo napugos sa pagpaubos mga bulahan kamo,
wala ba kamo magdahum nga sila labaw pa nga
bulahan kinsa tinuod nga nagpaubos sa ilang mga
kaugalingon tungod sa pulong?” (Alma 32:14).

• Kadaghanan kanamo mitambong sa mga recovery
meeting tungod sa ka desperado, giduso sa mga
sangputanan sa among pagkaadik. Napugos kami
sa pagpaubos. Ang kamapainubsanon nga gihulagway diha sa step 7, hinoon, adunay lahi nga hinungdan. Kini boluntaryo. Resulta kini sa imong
kaugalingong pagpili nga mopaubos sa imong
kaugalingon. Sa unsang paagi ang imong mga
pagbati sa kamapainubsanon nausab sukad nga
misugod ka sa pagkaayo?

• Ang katawhan ni Haring Benjamin mihalad sa
matang sa pag-ampo nga atong ihalad samtang
buhaton nato ang step 7. Mibati sila og kalinaw ug
kalipay sa dihang ang Espiritu sa Ginoo miabut
kanila ug mipasaylo sa ilang mga sala. Pamalandungi ang imong mga kasinatian kabahin niini nga
mga pagbati. Isulat kon unsa kaha ang pagbati kon
kining mga pagbatia mahimo nimong paagi sa
pagpakabuhi.

Tuo sa Dios

“Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang
milalang sa tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa
yuta; tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug
tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; tuo nga ang
tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang diin ang
Ginoo mahimo nga makasabut.

Napuno sa kalipay

“Sila nagsud-ong diha sa ilang kaugalingon nga
kalibutanon nga kahimtang, gani ubos kay sa abug sa
yuta. Ug silang tanan misinggit og kusog uban sa usa ka
tingog, nag-ingon: O kaloy-i, ug dihogi sa inula nga
dugo ni Kristo nga kami mahimo nga makadawat sa
kapasayloan sa among mga sala, ug ang among mga
kasingkasing mahimo nga putli; kay kami mituo kang
Jesukristo, ang anak sa Dios, kinsa milalang sa langit ug
sa yuta, ug sa tanan nga mga butang; kinsa manaog
nganhi taliwala sa mga katawhan.
“Ug nahinabo nga human sila makapamulong niini nga
mga pulong ang Espiritu sa Ginoo midangat diha kanila,
ug sila napuno sa hingpit nga kalipay, ingon nga
nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga sala,
ug nagbaton og kalinaw sa ilang tanlag, tungod sa
naghingapin nga hugot nga pagtuo diin sila aduna diha
kang Jesukristo kinsa moanhi” (Mosiah 4:2–3).
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“Ug usab, tuo nga kamo kinahanglan gayud maghinulsol
sa inyong mga sala ug mobiya kanila, ug magpaubos
sa inyong mga kaugalingon sa atubangan sa Dios; ug
mangutana sa kinasingkasing nga siya mopasaylo
kaninyo; ug karon, kon kamo motuo sa tanan niini nga
mga butang tan-awa nga kamo mobuhat kanila.
“Ug usab ako moingon nganha kaninyo ingon nga ako
nakaingon kaniadto, ingon nga kamo nakakab-ut sa
kasayuran sa himaya sa Dios, o kon kamo nasayud sa
iyang kaayo ug nakatagamtam sa iyang gugma, ug
nakadawat sa kapasayloan sa inyong mga sala, diin
nakahimo og ingon nga hilabihan ka dako nga hingpit
nga kalipay diha sa inyong mga kalag, gani ako
manghinaut nga kamo kinahanglan mahinumdom, ug sa
kanunay magpabilin sa inyong panumduman, ang
pagkahalangdon sa Dios, ug ang inyong kaugalingon
nga pagkawalay hinungdan, ug ang iyang pagkamaayo ug ang pagkamainantuson nganha kaninyo, dili takus
nga mga binuhat, ug magpaubos sa inyong mga

kaugalingon bisan ngadto sa kinahiladman sa pagkamapainubsanon, magtawag sa ngalan sa Ginoo matag
adlaw, ug magbarug nga makanunayon diha sa hugot
nga pagtuo niana diin moabut, diin gikapamulong na
pinaagi sa ba-ba sa anghel.

• Kon imong madawat kini nga mga saad, unsay mausab sa imong kinabuhi?

“. . . Kon kamo mobuhat niini kamo sa kanunay magmalipayon, ug mapuno uban sa gugma sa Dios, ug sa
kanunay magbaton sa kapasayloan sa inyong mga sala;
ug kamo motubo diha sa kasayuran sa himaya kaniya
nga naglalang kaninyo, o diha sa kasayuran niana diin
mao ang makiangayon ug tinuod” (Mosiah 4:9–12).

• Ilista sa mainampoong paagi ang mga butang nga
gisulti ni Haring Benjamin nga kinahanglan natong
buhaton. Sa unsang paagi kini nga mga butang
may kalabutan sa pagbuhat sa step 7?

Pagsunod sa balaod ug mga sugo

“Kay niini nga katuyoan ang balaod gikahatag; busa
ang balaod nahimo nga patay ngari kanamo, ug kami
nahimo nga buhi diha kang Kristo tungod sa among
hugot nga pagtuo; bisan pa niana kami naghupot sa
balaod tungod sa mga sugo” (2 Nephi 25:25).

• Kita “nahimo nga buhi diha kang Kristo tungod sa
[atong] hugot nga pagtuo” diha Kaniya. Unsay
gipasabut nga ang balaod patay nganhi kanato?
Nganong padayon man kita nga mosunod sa
balaod o mosunod sa mga sugo?

• Unsa nga mga saad ang moabut sa pagbuhat sa
unsay gitudlo ni Haring Benjamin? (Tan-awa ang
katapusang bersikulo.)

• Unsay imong gibati karon kabahin sa pagsunod sa
balaod?
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• Sa unsang paagi ang pagtuman sa mga sugo usa
ka pagpahayag sa imong gugma sa Dios?

Ang gugma sa Dios

“Kon atong unahon ang Dios, ang tanan nga butang
mapahimutang sa tukma nilang dapit o mawala kini sa
atong kinabuhi. Ang atong gugma sa Ginoo modumala
sa mga pangangkon sa atong pagbati, sa mga panginahanglan sa panahon, sa mga kaayohan nga atong
gitinguha, ug sa pagpahimutang sa atong mga prayoridad” (Ezra Taft Benson, sa Conference Report, Abr.
1988, 3; o Ensign, Mayo 1988, 4).

• Sa pagkahibalo sa kalooy ug kaayo sa Dios hangtud karon, tingali nagsugod ka na sa pagbati sa
gugma sa Dios—gugma alang Kaniya ug gugma
gikan Kaniya. Pamalandungi ug pagsulat mahitungod sa bisan unsang dugang nga paghigugma
nga imong gibati samtang nagbuhat niini nga mga
lakang.
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• Sa unsang paagi ang step 7 mokwalipay isip ang
labing mahinungdanon nga buhat sa imong gugma
hangtud ning puntoha?

Pagdala diha sa imong kaugalingon sa
ngalan ni Kristo
“Kinsa kadto nga magbuhat niini makaplagan sa tuo
nga kamot sa Dios, kay siya masayud sa ngalan diin
siya pagatawgon; kay siya pagatawgon pinaagi sa
ngalan ni Kristo” (Mosiah 5:9).

• Kadaghanan nato maghunahuna sa pagdala sa
ngalan ni Kristo diha kanato diha sa konteksto sa
bunyag ug sakrament, ug sakto lang kini. Ikonsiderar
sa makadiyot kon unsa kaha ang ipasabut nga
tawagon pinaagi sa ngalan ni Kristo ug maangkon
ang Iyang reputasyon isip imong reputasyon.

• Unsay kinahanglan nimong buhaton aron makaplagan ka diha sa tuo nga kamot sa Dios? Unsay
gipakigsaad nimong buhaton sa dihang gibunyagan
ka ug kon moambit ka sa sakrament?

Pagtugyan sa imong mga kahuyang

“Ang relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo
sa tanang butang walay gahum nga igong makaugmad
og hugot nga pagtuo nga gikinahanglan sa kinabuhi ug
kaluwasan” ( Joseph Smith, comp., Lectures on Faith
[1985], 69).

• Ang ubang tawo mobasa niini nga mga pulong ug
maghunahuna nga ang “tanang butang” nagpasabut
sa tanan nga mga kabtangan. Sa unsang paagi ang
pagtugyan sa imong mga kahuyang ngadto sa
Ginoo mipalambo sa imong pagsabut kon unsay
kahulugan sa pagsakripisyo sa tanang butang?

• Isulat ang mahitungod sa mga pagbati nga imong
nasinati kon maghunahuna ka sa Iyang kaandam sa
paghatag kanimo sa Iyang ngalan o reputasyon isip
bugti sa tanan nimong kakulangan.
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MUBO NGA MGA SULAT
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STEP 8
PAGTINGUHA OG
KAPASAYLOAN
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Paghimo og
listahan sa tanang mga tawo nga imong napasakitan ug tinguhaa nga matul-id ang imong
kasaypanan ngadto kanila.

S

a wala pa ang among pagkaayo, ang makaadik
namo nga estilo sa kinabuhi nahisama sa usa ka
alimpulos nga puno sa makadaot nga enerhiya nga
mitadlas sa among mga relasyon, nga nagbilin og
grabeng kadaut. Ang step 8 usa ka oportunidad sa
paghimo og plano aron sa paglimpyo sa mga nangaguba ug pagtukod pag-usab sa tanan nga mahimo pang
masalbar. Sa dihang among gibati ang makaayo nga
gahum sa kalooy sa Manluluwas samtang naningkamot
kami sa step 7, mibati kami og kahinam sa pagtabang
sa uban ug sa pag-ayo sa nagun-ob nga mga relasyon.
Hinoon, among nahibaloan nga ang padali-dali nga
pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat nga wala mogahin
og oras sa pag-ampo ug wala pagpatambag sa sinaligan nga tigtambag, sama sa bishop o uban pa nga
priesthood leader, mahimong sama ra ka makadaot sa
walay himoong mga pagtul-id. Ang step 8 maoy usa ka
kasiguroan batok sa pagpasakit sa uban sa dihang
gisugdan namo sila sa pagkontak sa step 9.
Sa wala pa namo matarung og balik ang mga
relasyon, gikinahanglan namong matino ang mga
relasyon nga nadaut. Misugod kami sa paglista sa mga
tawo nga among napasakitan, apan among nakaplagan
nga kadaghanan kanamo dili makalista niining mga
tawhana nga dili mabalda sa mga pagbati nga kasuko
sa mga tawo nga nakapasakit kanamo. Matinud-anon
namong gitug-an ang among negatibong mga pagbati
ngadto sa Ginoo. Agi og tubag, gipakita Niya kanamo
nga nag-atubang kami sa samang desisyon sa tawo
diha sa sambingay kinsa, human gipasaylo sa tanan
niya nga mga utang, kinahanglang mopasaylo sa uban.
Daw among madungog ang Ginoo nga nag-ingon
kanamo, “Gipasaylo ko ikaw sa tanan mong utang kay
nagpakiluoy man ikaw kanako: Dili ba usab unta
maluoy ikaw . . . sa imong masigkaulipon, maingon
nga gikaloy-an ko man ikaw?” (Mateo 18:32–33).
Kon mag-atubang ka niini nga problema, tingali
kinahanglan kang mobuhat sama sa gibuhat sa kadag-

han kanamo. Sa dili pa ka mohimo og lista sa mga
tawo kinsa kinahanglan nimong pangayoan og pasaylo, unaha paglista kadtong mga tawo kinsa kinahanglan nimong pasayloon. Ayaw kasurprisa kon ang
ubang mga ngalan mogawas diha sa duha ka lista. Ang
mga tawo kasagarang mabitik sa makalilisang nga
cycle nga magbaslanay sa pagpasakit sa uban. Aron
maputol kini nga mga cycle sa kasuko sa usag usa,
kinahanglang adunay usa nga andam nga mopasaylo.
Sa pagsugod niini nga proseso sa pagpasaylo, nakita
namo sa makausa pa nga bililhon kaayo ang pagsulat.
Sunod sa mga ngalan sa mga tawo nga kinahanglan
namong pasayloon, girekord namo ang orihinal
namong gibati sa dihang nahitabo ang makapasakit
nga mga hitabo ug unsay nakatintal gihapon namo nga
bation. Ang listahan nakatabang kanamo nga mahimong piho sa among mga pag-ampo samtang among
gipaambit sa Amahan ang tanan nga wala pa maresolbar namo nga mga pagbati. Nangamuyo kami sa grasya
ni Kristo nga motabang kanamo sa paghatag ngadto sa
uban sa samang kalooy nga Iyang gihatag kanamo.
Kon makakita kami og mga tawo sa among mga
listahan nga maglisud gayud kami sa pagpasaylo,
among gisunod ang tambag sa Manluluwas sa pag-
ampo alang sa ilang kaayohan, naghangyo sa tanan
nga mga panalangin alang kanila nga gusto namo sa
among kaugalingon (tan-awa sa Mateo 5:44).
Samtang nag-ampo kami alang sa tabang sa pagpasaylo sa uban—bisan kon dili kini kinasingkasing sa
sinugdanan—sa katapusan napanalanginan kami og
usa ka milagruso nga pagbati sa kalooy. Bisan sa grabe
nga mga sitwasyon, ang mga tawo nga misunod niini
nga paagi nakadawat sa abilidad sa pagpasaylo lapas
pa sa ilang mga kaugalingon. Usa ka sister migahin og
pipila ka semana sa pagsulat mahitungod sa iyang
pagkabata ug pag-ampo alang sa iyang abusado nga
amahan. Nagpamatuod siya uban sa kalipay nga ang
Manluluwas mitangtang sa iyang negatibo, sakit nga
mga pagbati ngadto sa iyang amahan. Sa paghimo og
susama nga paningkamot, among nakat-unan nga
pinaagi sa paghimo og hingpit nga imbentaryo sa
among mga kalagot ug pag-angkon niini ngadto sa
Manluluwas, sa katapusan nahunong kami sa pagkahimong biktima niadtong nakapasakit kanamo. Sa
higayon nga matinuoron kaming misulay sa paghikalimot sa mga kalapasan ngari kanamo, among nakapla51

gan nga nakahimo kami sa paghuman sa among mga
lista niadtong among gilauman nga mopasaylo kanamo.
Sa imong pag-abut niini nga punto ug pagsugod sa
imong lista, kinahanglang mag-ampo ka alang sa giya
gikan sa Ginoo. Kini nga mga guideline tingali makatabang. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Aduna bay
tawo sa akong kinabuhi, kaniadto o karon, kinsa
mobati ko og kaulaw o dili komportable kon anaa
siya?” Isulat ang ilang mga ngalan, ug pakigbatuki ang
tintasyon nga ipangatarungan ang imong mga pagbati
o depensahan ang negatibo nimong mga binuhatan
kanila. Ilakip kadtong tuyo nimong gipasakitan,
siyempre, ug usab kadtong wala nimo tuyoa nga
mapasakitan. Ilakip kadtong namatay na ug kadtong
wala ka masayud unsaon sa pagkontak. Atimanon
nimo kining espesyal nga mga hitabo kon imo nang
buhaton ang step 9. Sa pagkakaron, samtang buhaton
nimo ang step 8, tutuki ang imong kaandam nga
mahimong higpit kaayo ug walay puas sa imong
pagkamatinuoron.
Aron mahimong kompleto, hunahunaa ang mga
butang nga imong napasagdan o wala nimo buhata
nga nakapasakit sa uban. Ayaw ibaliwala ang gagmay
nga mga butang. Hunahunaa sa matinuorong paagi
ang kadaot nga imong nabuhat sa uban samtang
nagtagbaw ka diha sa imong pagkaadik, bisan kon dili
ka agresibo ngadto kanila. Angkuna ang kadaot nga
imong nabuhat ngadto sa mga minahal ug mga higala
pinaagi sa pagka-iresponsable, kasaputon, kahinawayon, kawalay pailub, ug pagpakaulaw sa uban. Hunahunaa ang bisan unsang butang dako o gamay man
nga nakadugang sa alantuson sa laing tawo o nakapasubo o nakapalisud sa usa ka tawo. Hunahunaa ang
mga bakak nga imong gisulti o mga saad nga wala
nimo tumana o mga paagi nga imong gimanipular o
gigamit ang uban. Ilista ang tanan nga naapektuhan.
Mahimong makita nimo ang imong step 4 nga imbentaryo nga mapuslanong giya niini nga proseso.
Sa katapusan, human nga imo nang malista ang
tanan nga imong napasakitan, pagdugang og usa pa ka
ngalan diha sa lista—ang imong kaugalingon. Sa
imong pagtagbaw sa imong pagkaadik, imong gipasakitan ang imong kaugalingon ingon man usab ang
uban.
Samtang magbuhat ka, hinumdumi nga ang step 8
dili usa ka kalihokan nga pakasad-on o pakaulawan si
bisan kinsa—ang imo bang kaugalingon o kadtong
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anaa sa imong lista. Ang Manluluwas mokuha sa mga
palas-anon sa kahasol sa konsensya ug kaulaw samtang matinuoron nimong tan-awon sa makausa pa ang
mga kasamok sa imong mga relasyon ug ang imong
parte diha niini. Pinaagi sa pagkahimong matinguhaon
sa pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat, makabenepisyo ka sa kalinaw sa pagkasayud nga ang Langitnong
Amahan nahimuot sa imong mga paningkamot. Kini
nga lakang motabang kanimo sa paghimo sa mga
aksyon nga nagtugot sa Manluluwas sa paghimo
kanimong gawasnon gikan sa imong kagahapon. Sa
pagkahimong matinguhaon, nahimo kang andam sa
pagbuhat sa step 9.

Mga Lakang nga Buhaton
Pasayloa ang imong kaugalingon ug
ang uban; paghimo og lista sa mga tawo
nga tingali imong nasilo o napasakitan
Diha sa step 8, mosugod ka sa usa ka talagsaong
panimpalad sa pagkonektar uban sa bag-o nga kasingkasing nganha sa imong kaugalingon, sa uban, ug sa
kinabuhi. Andam ka nga motampo og kalinaw ngadto
sa kalibutan kay sa modugang og panagbingkil ug
negatibong mga pagbati. Matinguhaon ka nga mohunong sa paghukom ni bisan kinsa sa dili matarung nga
paagi ug sa pag-undang nga imbentaryuhon ang
kinabuhi ug kasaypanan sa uban. Andam ka na sa
paghunong nga ipakagamay ang kaugalingon nimong
kinaiya o ipangatarungan kini. Matinguhaon ka nga
mohimo og laing hingpit nga imbentaryo—niining
higayuna niadtong imong napasakitan.
Bisan tuod og tingali nahadlok ka sa pagkonsiderar
niini, mahimo ka nga andam sa pakighimamat sa mga
tawo diha sa imong listahan kon motumaw ang
oportunidad. Makaandam ka sa pagbuhat sa tanan nga
imong mahimo sa pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat
ngadto kanila. Makapuyo ka pinaagi sa hugot nga
pagtuo diha sa Ginoo, dili sa kahadlok sa unsay
buhaton sa uban. Mahimo kang andam diha sa step 8
sa pagpakabuhi nga giniyahan sa mga baruganan kay
sa kaulaw o kahadlok.

Tinguhaa ang gasa sa gugma nga putli;
pag-ampo alang sa uban
Sulod sa liboan ka mga tuig, ang mga tawo nakabasa
sa nindot kaayo nga pakigpulong ni Pablo kabahin sa
gugmang putli ug naningkamot nga himoon nila
kining ehemplo sa ilang kinabuhi. Daghan ang nanlim-

basug nga makabaton og gugma nga putli ug kanunay
nga napakyas sa pagbuhat niini.
Ang mga sinulat ni propeta Mormon nagpatin-aw kon
unsa ang gugmang putli ug unsaon sa pagkaangkon
niini. Iyang gihulagway ang gugmang putli isip “ang
tiunay nga gugma ni Kristo” ug mitudlo nga ang
Amahan mohatag niini ngadto niadtong “[nag-ampo]
ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing” ug “sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa
iyang Anak, nga si Jesukristo” (Moroni 7:47, 48).

• Sa unang pito ka mga lakang, nagsugod ka sa
proseso sa pagkahimong usa ka malinawon nga
sumusunod ni Kristo. Kon nagmalinawon ka uban sa
Ginoo, mas andam ka nga magmalinawon sa uban.
Unsa pa nga mga lakang ang kinahanglan nimong
buhaton aron magmalinawon uban sa mga tawo sa
imong kinabuhi?

Ang gugmang putli mao ang gasa nga atong madawat
samtang makat-on kita sa pagsunod ni Jesukristo ug
samtang mohigugma kita Kaniya sa tibuok natong
kasingkasing, hunahuna, ug kalag. Napuno niining
tiunay nga gugma gikan Kaniya ug alang Kaniya, atong
makita ang atong mga kaugalingon nga makahimo sa
paghigugma sa uban sama sa Iyang paghigugma
kanato. Makahimo kita sa pagpasaylo sa mga sayop sa
uban ug itul-id ang kasaypanan nga atong nabuhat.
Sa pagpangandam sa pagtul-id sa mga sayop nga
nabuhat, daghan kanamo nakakita nga ang mosunod
nga kalihokan makatabang. Paghunahuna og tawo diin
ikaw adunay ngil-ad nga mga pagbati. Sulod sa duha
ka semana, tuyoa ang pagluhod ug pag-ampo alang
kaniya matag adlaw. Paghimo og rekord sa mga
kausaban sa imong mga hunahuna ug mga pagbati
mahitungod niana nga tawo. (Tan-awa sa Mateo
22:37–38; 1 Mga Taga-Corinto 13; 1 Juan 4:19; Moroni
7:44–48.)

• Isulat ang kabahin sa kaalam sa pagbuhat sa mga
lakang nga pasunod.

Pagtuon ug Pagsabut
Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan
sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo samtang
imong buhaton ang step 8. Gamita kini nga mga
kasulatan ug mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat.

Malinawon nga mga sumusunod ni
Kristo

“Ako mamulong nganha kaninyo nga anaa sa simbahan, nga malinawon nga mga sakop ni Kristo, ug nga
nakabaton sa igo nga paglaum diin kamo makasulod
ngadto sa kapahulayan sa Ginoo, gikan karon hangtud
nga kamo mopahulay uban kaniya didto sa langit.
“Ug karon akong mga kaigsoonan, ako mohukom niini
nga mga butang diha kaninyo tungod sa inyong malinawon nga paglakaw uban sa mga katawhan” (Moroni
7:3–4).

Ang hingpit nga gugma sa Ginoo

“Ang kahadlok wala diha sa gugma, hinonoa ang
hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok: kay ang
kahadlok may kalabutan sa silot. Siya nga may kahadlok wala pa mahingpit diha sa gugma.
“Kita nagahigugma [sa Dios], tungod kay siya mao man
ang unang nahigugma kanato” (1 Juan 4:18–19).

• Ang ideya sa pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat
mahimong makahadlok kon mo-focus ka sa perpekto
nga pagkabuhat niini. Sa unsang paagi nga ang
imong pagsalig sa hingpit nga gugma sa Ginoo
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alang kanimo ug sa tawo nga imong pangayoan og
pasaylo makalig-on sa imong tinguha sa paghimo
og mga pag-uli kon mahimo?

“Kon mas magkaduol kita sa atong langitnong Amahan,
mas motan-aw kita uban sa kalooy sa nagkalaglag nga
mga kalag; atong bation nga gusto natong pas-anon sila
sa atong mga abaga, ug isalib-ay ang ilang mga sala
sa atong buko-buko. . . . Kon gusto nimo nga kaloy-an
ka sa Dios, kaloy-i ang usag usa” ( Joseph Smith, sa
History of the Church, 5:24).

• Kon wala si Jesukristo, kitang tanan nagkalaglag, dili
perpekto nga mga kalag. Sa unsang paagi makatabang kanimo nga mahibalo nga sa pagbuhat sa
step 8 ikaw usa ka nagkalaglag nga kalag nga
nangandam nga matul-id ang mga sayop nga
nabuhat ngadto sa laing nagkalaglag nga kalag?

Pagtabang sa uban

“Ayaw kamo pagpanghukom sa uban ug kamo dili nila
pagahukman: ayaw ninyo sila pagpakasad-a, ug kamo
dili nila pagapakasad-on: pagpasaylo, ug pagapasayloon kamo:
“Panghatag kamo, ug kamo pagahatagan; ang takus
nga pinaugdo, dinasok ug tinantan, ug magaawas,
igabutang ra unya diha sa inyong sabakan. Kay ang
takus nga inyong igahatag mao usab unya ang takus
nga inyong pagadawaton” (Lucas 6:37–38).

• Bisan kon mahadlok ka nga ang ubang tawo
mosalikway sa imong mga paningkamot nga
makig-uli og maayong kabubut-on kanila, ayaw
itugot nga kini nga kahadlok mopugong kanimo sa
pagbutang kanila diha sa imong lista ug sa pag-
andam sa imong kaugalingon nga motabang kanila.
Ang mga panalangin labaw pa kaayo kay sa
kasakit. Tun-i kini nga mga bersikulo, ug pagsulat
mahitungod sa mga panalangin sa pagkahimong
andam sa pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat.

Pagpasaylo ug pagpangayo og pasaylo

“Unya miduol si Pedro ug miingon kaniya, Ginoo,
hangtud ba makapila makasala ang akong igsoon batok
kanako, ug pasayloon ko siya? Makapito ba?
“Si Jesus mitubag kaniya, Wala ako magaingon kanimo
nga makapito: kondili kapitoan ka pito” (Mateo 18:21–
22).

• Ang pagpasaylo ug pagpangayo og pasaylo alang
sa usa ka sayop nga binuhatan mas sayon kay sa
pagpasaylo o pagpangayo og pasaylo sa dugay na
nga mga sitwasyon nga puno sa nagkalain-laing
mga kalapasan. Paghunahuna mahitungod sa mga
relasyon, kaniadto o karon, diin daghang kalapasan
ang nahitabo ug kinahanglan nga mapasaylo.
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Unsaon namo pagkaangkon og kalig-on sa pagpasaylo ug sa pagpangayo og pasaylo?

• Sa unsang paagi nga si Jesukristo maoy pinakamaayong ehemplo sa abilidad sa pagpasaylo? Ikonsiderar ang Iyang kaandam sa pagtabang kanimo nga
mopasaylo sa uban.

“Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan
gayud nga mopasaylo sa usag usa; kay siya nga dili
mopasaylo sa iyang igsoon ang iyang mga kalapasan
magpabilin nga gipanghimaraut sa atubangan sa
Ginoo; kay magpabilin diha kaniya ang dakong sala.
“Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo,
apan kamo gikinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga
mga tawo” (D&P 64:9–10.

• Si Jesus mitudlo nga ang kapakyas sa pagpasaylo
sa uban mao ang mas dako nga sala kay sa orihinal
nga kalapasan o sala. Sa unsang paagi ang
pagdumili sa pagpasaylo sa imong kaugalingon o

sa ubang tawo katugbang sa paglimud sa Pag-ula
sa Manluluwas alang sa sala?

• Sa unsang paagi ang kasilag ug kamasupilon
makadaut kanimo sa pisikal, emosyonal, ug espiritwal nga paagi?

Ang pagputol sa cycle [pagbalik-b alik]
sa pagkamasupilon ug kalapasan

“Walay laing mas maayo sa tuyo nga paggiya sa
katawhan sa pagbiya sa sala sama sa pag-agak kanila,
ug pag-atiman kanila uban sa kalumo. Kon ang mga
tawo mopakita sa labing ubos nga kamabination ug
gugma ngari kanako, O pagkagamhanan na niini diri
sa akong hunahuna, samtang ang pagbuhat og sukwahi
niini may kalagmitan nga mopasakit sa mga pagbati ug
magpasubo sa tawhanong hunahuna” ( Joseph Smith, sa
History of the Church, 5:23–24).

• Si Propeta Joseph Smith mihulagway kon sa unsang
paagi ang kamabination mosangput sa paghinulsol
ug pagpasaylo. Pamalandungi ug pagsulat mahitu-
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ngod sa imong kaandam nga maoy moputol sa
cycle sa kamasupilon ug kalapasan.

• Ikonsiderar ang gubot nga mga relasyon sa imong
kinabuhi. Sa unsang paagi kini mausab samtang
motabang ka sa ubang tawo uban sa gugma ug
kamabination?

• Hunahunaa ang mga tawo kinsa mipakita og
kamabination ug gugma kanimo. Sa unsang paagi
ang ilang mga binuhatan midasig o miawhag
kanimo sa paglihok sa lahi nga paagi?
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MUBO NGA MGA SULAT
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STEP 9
PAG-ULI UG PAGPAKIG-ULI
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Kon mahimo, itul-id ang tanang kasaypanan nga imong
nahimo direkta ngadto sa tanang tawo nga
imong napasakitan.

S

a among pagpadayon ngadto sa step 9, andam na
kami sa pagpangayo og pasaylo. Sama sa mahinulsulon nga mga anak ni Mosiah kinsa nagpangadto-
ngadto nga “mainiton nga naningkamot sa pagtul-id sa
tanan nga mga kadaot nga sila nakahimo” (Mosiah 27:
35), kami nagtinguha sa pagtul-id sa mga sayop nga
among nabuhat. Bisan pa, samtang among giatubang
ang step 9, nasayud kami nga dili namo mabuhat ang
among mga tinguha gawas kon ang Dios mopanalangin kanamo sa Iyang Espiritu. Nagkinahanglan kami
og kaisug, maayong panghukom, pagkasensitibo,
kamainampingon, ug tukma nga tayming. Dili kini ang
mga kalidad nga naangkon sa kadaghanan kanamo
niana nga panahon. Nakaamgo kami nga ang step 9 sa
makausa pa mosulay sa among kaandam nga magpaubos sa among kaugalingon ug mangayo og tabang ug
grasya sa Ginoo.
Tungod sa among mga kasinatian niining mahagiton
nga proseso, motanyag kami og pipila ka mga sugyot.
Importante kaayo nga dili magpadali-dali o magpasagad samtang mosulay ka sa pagtul-id sa mga sayop nga
nabuhat. Importante usab nga dili ka maglangay sa
pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat. Daghang hapit na
maayo nga mga indibidwal mobalik sa naandang gawi
sa dihang gitugutan nila ang kahadlok nga mopugong
kanila sa pagbuhat sa step 9. Pag-ampo alang sa giya
sa Ginoo ug pangonsulta sa usa ka sinaligan nga
tigtambag alang sa tabang aron makalikay niini nga
mga lit-ag.
Usahay matintal ka sa paglikay nga makigkita sa usa
ka tawo diha sa imong lista. Morekomendar kami,
hinoon, nga imong pakigbatukan kini nga tintasyon,
gawas kon, siyempre, dunay restriksyon sa balaod nga
nagpugong kanimo nga makigkita sa usa ka tawo. Ang
usa ka diwa sa pagpaubos ug usa ka pagbati sa
pagkamatinuoron makaayo sa nadaot nga mga relasyon kon mohimo ka og resonable nga mga paningkamot nga makigkita sa tawo. Pahibaloa ang mga tawo
nga makigkita ka kanila aron sa pagtul-id sa mga
sayop nga nabuhat. Tahura ang ilang mga gusto kon
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ilang ipahibalo nga dili nila gustong hisgutan kana nga
butang. Kon hatagan ka nila og kahigayunan nga
mangayo og pasaylo, himoa nga mubo ug klaro ang
kabahin sa sitwasyon nga imong nahinumduman. Ang
mga detalye wala kinahanglana. Ang katuyoan dili mao
ang pagpasabut o paghulagway sa imong bahin. Ang
katuyoan mao ang pag-angkon sa mga sayop nga
imong nabuhat, mangayo og pasaylo, ug mohimo og
mga pag-uli kon mahimo. Ayaw pakiglalis sa mga tawo
o mosaway kanila, bisan kon ang ilang tubag dili pabor
o madawaton. Duola ang matag tawo diha sa diwa sa
pagpaubos, motanyag og pakig-uli, dili pangatarungan.
Ang pagpangayo og pasaylo alang sa pipila ka mga
binuhatan mahimong lisud kaayo. Sama pananglit,
tingali imong atubangon ang mga butang nga dunay
legal nga mga sangputanan, sama sa pagkadili matinuoron o seryuso nga sekswal nga sala. Tingali matintal
ka nga mosobra sa pag-react o sa paghimo og mga
rason ug molikay sa pagtul-id sa mga sayop nga
nahimo. Kinahanglan magmainampoon ka nga magtinguha og eklesyastikal o propesyonal nga tambag sa
dili pa mohimo og bisan unsa nga aksyon niining
seryuso kaayo nga mga sitwasyon.
Sa ubang mga sitwasyon, tingali wala kay paagi nga
direktang makatul-id sa mga sayop nga nahimo. Tingali
patay na ang tawo, o tingali dili nimo madiskubrihan
kon asa siya nagpuyo. Niini nga mga sitwasyon,
makatul-id ka gihapon sa mga sayop nga nahimo sa
dili direkta nga paagi. Mahimo ka nga mosulat ngadto
sa tawo aron mapahayag ang imong pagbasol ug
tinguha nga makig-uli, bisan kon dili gayud mapadala
ang sulat. Mahimo ka nga mohatag og gasa ngadto sa
iyang paborito nga institusyon sa charity. Mahimo kang
mangita og tawo nga mopahinumdom nimo kaniya ug
motabang nianang tawhana. O tingali duna kay
mahimo sa pagtabang sa usa ka sakop sa pamilya nga
dili magpaila.
Tingali dunay mga panahon nga ang pakigkita sa
laing tawo o pagtinguha nga makahimo og mga
pag-uli sakit o gani makadaut nianang tawhana. Kon
mao kana ang imong hunahuna niana nga sitwasyon,
hisguti ang sitwasyon ngadto sa sinaligan nga tigtambag sa dili pa mopadayon. Kini nga bahin sa pagkaayo
kinahanglang dili gayud mosangput sa dugang nga
kadaut sa uban. Usab, dunay mga panahon nga tingali
nakabuhat ka og kadaot nga lapas sa tawhanong

abilidad sa pag-ayo. Si Elder Neal A. Maxwell namulong kabahin niini nga reyalidad: “Usahay . . . ang
pag-uli dili posible sa tinud-anay nga mga kahimtang,
sama sa sitwasyon nga ang tawo nakatampo sa pagkawala sa pagtuo o hiyas. Imbis niini, ang nagsunod nga
ehemplo sa pagkamatarung makahatag og katugbang
nga matang sa pag-uli” (sa Conference Report, Okt.
1991, 41; o Ensign, Nob. 1991, 31). Gikan sa panahon
nga mihukom ka nga mosagup niining tinuod nga mga
baruganan isip imong bag-ong paagi sa pagpakabuhi,
misugod ka na sa pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat.
Human matul-id ang kadaghanan sa mga sayop nga
imong nabuhat, tingali duna pa gihapoy usa o duha ka
tawo nga imong gibati nga dili ka makahimo sa
pag-atubang. Ayaw pagpakawala sa paglaum. Kadaghanan kanamo misagubang sa samang reyalidad.
Mosugyot kami nga dad-on nimo ang imong mga
pagbati ngadto sa Ginoo sa matinuoron nga pag-ampo.
Kon duna ka gihapoy dakong kahadlok o kalagot
ngadto sa usa ka tawo, tingali kinahanglan usa nimong
ilangay ang imong pakigkita kaniya. Aron mabuntog
ang negatibong mga pagbati, mahimo ka nga mag-
ampo alang sa gugmang putli ug aron makita ang tawo
sama sa pagkakita kaniya sa Ginoo. Mahimo ka nga
mangita og positibo nga mga rason nganong ang
pag-uli ug pagpakig-uli makatabang. Kon buhaton
nimo kining mga butanga ug mapailubon, ang Ginoo
makahimo ug mohimo—sa Iyang kaugalingong paagi
ug sa Iyang kaugalingong panahon—sa paghatag
kanimo og abilidad ug sa milagruso nga mga oportunidad nga makig-uli ngadto sa tanan diha sa imong lista.
Human makompleto ang step 9 kutob sa imong
mahimo, sa katapusan nabuhat na nimo ang tanan nga
imong mabuhat aron mapahiuyon ang imong kaugalingon sa mga sugo sa Ginoo. Misugod ka na sa pagsinati og usa ka bag-ong kinabuhi sa paglaum—dili diha
sa imong kaugalingon apan diha sa gugma sa Dios.
Nanaog ka sa kinahiladman sa pagkamapainubsanon
ug nakita ang Ginoo nga naghulat sa paggakos
kanimo. Imong gibuhat ang tanan sa pag-ayo sa mga
relasyon ug sa pagpakig-uli ngadto sa uban. Nakasulod
na ka og usa ka bahin sa Iyang kapahulayan; ang
pagpabilin dinha maoy nahimo nimong labing dako
nga tinguha. Nagkat-on ka sa mas maayong pag-ila ug
pagsunod sa personal nga pinadayag, nga modala
kanimo sa pagpuyo nga nahiuyon sa mga pagtulun-an
sa karaan ug modernong mga propeta sa Dios. Bisan
sa imong labing lisud nga mga panahon, mibati ka og
bag-o nga matang sa kalinaw. Nakat-on ka sa pagda-

wat sa panalangin nga gihulagway ni Pablo sa dihang
siya misulat, “Ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa
tanang pagpanabut, magabantay sa inyong mga
kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang
Kristo Jesus” (Mga Taga-Filipos 4:7).

Mga Lakang nga Buhaton
Higugmaa ang uban; likayi ang paghukom sa uban; magmahimong andam sa
pagdawat og calling sa Simbahan ug sa
pagbayad og ikapulo ug mga halad
Kaniadto, kon aktibo ka sa relihiyusong paagi, tingali
nadasig ka sa kahadlok sa paghukom sa Dios o sa
unsay hunahuna sa uban. Tingali milihok ka gumikan
sa pagbati nga kini katungdanan. Karon imong naamguhan nga ang pagserbisyo usa ka paagi sa pagduol
ngadto kang Kristo. Usa kini ka paagi sa pagpahayag
og gugma sa Dios. Nagpahayag kini og padayon nga
panginahanglan alang sa Iyang gahum ug pasalamat
alang sa Iyang balaanong tabang. Hunahunaa kon ang
imong kalihokan sa Simbahan nadasig ba gihapon sa
kahadlok o katungdanan o kon kini natural nga resulta
sa imong nahibalik nga pagtuo kang Jesukristo.
Pangita og mga paagi sa pagserbisyo bisan asa ka.
Magmahimong takus ug andam sa pagserbisyo sa
calling sa Simbahan o sa ubang mga paagi. Samtang
moserbisyo ka sa imong mga kaigsoonan ug motudlo
kanila pinaagi sa pulong ug pinaagi sa ehemplo,
imong mapakigbahin kanila ang Iyang buhi nga
reyalidad diha sa imong kinabuhi. (Tan-awa sa Mateo
25:40; Juan 13:34–35; Juan 15:15; Mosiah 2:17.)

Andam nga mobuhat sa unsay gikinahanglan sa pagtul-id sa mga sayop nga
nabuhat
Sa pagbuhat sa step 9, kinahanglang likayan nimo nga
mawad-an sa kadasig kon dili kaayo modawat ang
uban sa imong pagpangayo og pasaylo o kon dili sila
motuo nga ikaw nag-usab na gayud. Ang pagtul-id sa
mga sayop nga nabuhat magkinahanglan og panahon
ug pailub. Hatagi og panahon ang uban nga makaamgo nga lahi na kining panahona. Niining panahona
wala ka maghimo og walay hinungdan nga mga saad;
nagpakabuhi ka aron makadawat og hingpit nga
pagkaayo gikan sa imong pagkaadik ug mga kahuyang
sa kinaiya. Sa katapusan, ang paghunong ug ang
kausaban sa kinaiya mao ang ebidensya niini.
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Pagtuon ug Pagsabut
Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan
sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa
pagbuhat sa step 9. Gamita kini nga mga kasulatan ug
mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon,
ug pagsulat. Pagmatinuoron ug klaro diha sa imong
sinulat.

Pag-impluwensya sa uban alang sa
kaayohan

“Ang Espiritu sa Ginoo miingon ngari kanako: Sugoa
ang imong mga anak sa pagbuhat og maayo, tingali
unya og sila modala sa mga kasingkasing sa daghan
nga mga katawhan ngadto sa kalaglagan; busa ako
mosugo kanimo, akong anak, agi og pagtahud sa Dios,
nga ikaw makapugong gikan sa imong mga kadautan;
Nga ikaw mobalik sa Ginoo uban sa tibuok nimo nga
hunahuna, gahum, ug kusog; nga ikaw dili na modala
sa mga kasingkasing sa pagbuhat og dautan; apan
hinoon mobalik ngadto kanila, ug moangkon sa imong
mga sayop ug kana nga kalapasan nga ikaw nakabuhat” (Alma 39:12–13).

• Ang pipila sa labing dako nga kadaut nga atong
nahimo sa uban mao ang pag-impluwensya kanila
nga sila mismo magsugod og pagkaadik. Isulat ang
mahitungod sa mga tawo sa imong kinabuhi nga
imong naimpluwensya niini nga paagi.

Pagdani o pagpugos

“Bisan kinsa ang moduol mahimo nga moduol ug
moinom sa tubig sa kinabuhi nga gawasnon; ug bisan
kinsa ang dili moduol ang mao dili pugson sa pagpaduol; apan sa katapusan nga adlaw kini ipahiuli ngadto
kaniya sumala sa iyang mga buhat” (Alma 42:27).

• Uban sa daghang gamhanan nga mga rason sa
pagbuhat sa step 9, kinahanglang dili ka gayud
motuo sa pangatarungan o bakak nga ikaw walay
kapilian. Ang Addiction Recovery Program usa ka
programa sa pagdani, dili sa pagpamugos. Isulat
kon imo bang gibati nga nadani o napugos sa
pagbuhat sa step 9. Unsa nga mga rason aron
madani ang gilista dinhi nga bersikulo?

Pagpangandam sa pagsugat sa Dios

• Asa ka makakaplag og kaisug sa pag-atubang niini
nga mga tawo, sumala sa mga pagtulun-an ni Alma
niini nga mga bersikulo?

“Oo, ako buot nga kamo moduol ug dili magpatig-a sa
inyong mga kasingkasing; kay tan-awa, karon mao ang
takna ug adlaw sa inyong kaluwasan; ug busa, kon
kamo maghinulsol ug dili na magpatig-a sa inyong mga
kasingkasing, diha-diha ang mahinungdanon nga laraw
sa katubsanan mapadangat nganha kaninyo.
“Kay tan-awa, kini nga kinabuhi mao ang panahon
alang sa mga tawo sa pagpangandam sa pagsugat sa
Dios; oo, tan-awa ang adlaw niini nga kinabuhi mao
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ang adlaw alang sa mga tawo sa paghimo sa ilang
mga buluhaton” (Alma 34:31–32).

• Unsa pa man ang imong mabuhat kon magpahumok
ka sa imong kasingkasing ug itul-id ang mga sayop
nga nabuhat?

• Sa unsang paagi ang imong kaandam sa pagtul-id
sa sayop nga mga buhat molambo kon makaamgo
ka nga nangandam ka usab sa pagsugat sa Dios?

Pagkaaktibo sa Simbahan

“[Ang mga anak nga lalaki ni Mosiah] mipanaw sa
tanan nga kayutaan . . . mainiton nga naningkamot sa
pagtul-id sa tanan nga mga kadaot nga sila nakahimo
ngadto sa simbahan, nagkumpisal sa tanan nila nga
mga sala, ug nagmantala sa tanan nga mga butang
nga ilang nakita, ug nagpasabut sa mga panagna ug
mga kasulatan ngadto sa tanan nga nagtinguha sa
pagpamati kanila” (Mosiah 27:35).

limitado nga pag-apil. Isulat ang mahitungod sa
imong kaugalingon nga mga kasinatian sa kalihokan
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw.

• Sa unsang paagi ang pagkahimong mas duol sa
Manluluwas pinaagi sa pagkaayo nakatabang
kanimo nga mobati nga nahiusa og balik sa Iyang
Simbahan?

• Sa unsang paagi ang pagka-aktibo sa Simbahan
makatabang nimo sa pagtul-id sa sayop nga mga
buhat ug mas hingpit nga mamaayo?

• Tungod sa pagkaadik, daghang mga tawo mohunong sa pagsimba. Ang uban migamit sa mga
sayop sa uban aron ipangatarungan ang ilang
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Andam nga pag-u li

“Kinahanglan ninyong ipahiuli kutob sa mahimo ang
tanan nga gikawat, naguba, o nahugawan. Ang
kaandam sa pag-uli maoy lig-ong ebidensya ngadto sa
Ginoo nga kamo mapasaligon sa pagbuhat sa tanan
aron maghinulsol” (Richard G. Scott, sa Conference
Report, Abr. 1995, 102; o Ensign, Mayo 1995, 76).

• Isulat kon sa unsang paagi ang pagbuhat sa step 9
ebidensya dili lamang ngadto sa Ginoo apan usab
sa imong kaugalingon ug sa uban nga mapasaligon
ka sa usa ka kinabuhi sa pagpaubos ug kamatinuoron.

Ang mga katuyoan sa imong kasingkasing
“Siya nga maghinulsol ug magbuhat sa mga sugo sa
Ginoo mapasaylo” (D&P 1:32).

• Sa pagtul-id sa sayop nga mga buhat, tingali
makasugat ka og mga tawo nga dili mopasaylo
kanimo. Tingali ang ilang mga kasingkasing tig-a pa
gihapon alang kanimo, o tingali wala sila mosalig
sa imong mga intensyon. Sa unsang paagi kini
makatabang nimo nga masayud nga ang Ginoo
nakasabut sa tinuod nga katuyoan sa imong kasingkasing ug nga modawat Siya sa imong tanyag sa
paghinulsol ug paghimo og mga pag-uli, bisan kon
ang ubang mga tawo dili modawat?
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Unsay mabuhat sa Manluluwas alang
kanimo

“Ang mga tawo dili makapasaylo sa ilang kaugalingon
nga mga sala; sila dili makalimpyo sa ilang kaugalingon
gikan sa mga sangputanan sa ilang mga sala. Ang mga
tawo makahimo sa paghunong sa pagpakasala ug
makahimo sa pagbuhat og matarung sa umaabut, ug sa
ingon ang ilang mga buhat kahimut-an sa atubangan sa
Ginoo ug takus nga ikonsiderar. Apan kinsa man ang
moayo sa mga sayop nga ilang nahimo ngadto sa ilang
mga kaugalingon ug ngadto sa uban, nga mora man og
imposible alang kanila ang pag-ayo sa ilang kaugalingon? Pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo ang mga sala sa
mahinulsulon mahugasan; bisan pa sila lubos nga
mapula sila mahimong sama sa maputing balahibo sa
karnero. Kini mao ang saad nga gihatag kaninyo”
( Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939],
98–99).

• Samtang imong tul-iron ang mga sayop nga nabuhat, ayaw pagkawala sa kadasig pinaagi sa mga
hunahuna nga sama sa, “Imposible kini! Walay
paagi nga igo nakong mahulipan ang sayop nga
akong nabuhat niining tawhana!” Bisan og posibleng tinuod kana, ikonsiderar ang gahum ni Jesukristo sa pag-ayo sa mga butang nga dili nimo maayo.
Isulat ang panginahanglan sa pagsalig nga si
Jesukristo mobuhat sa unsay dili nimo mabuhat.

• Sa unsang mga paagi nga imong mapakita sa
Ginoo ang imong pagsalig Kaniya? Sa unsang
paagi nimo mapalambo kana nga pagsalig?
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STEP 10
INADLAW NGA
PAGKAMAY-TULUBAGON
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Ipadayon
ang paghimo og personal nga pag-eksamin, ug
kon ikaw masayop, dawata kini diha-diha
dayon.

S

a panahon nga moabut ka sa step 10, andam ka na
alang sa usa ka bag-ong paagi sa pagpakabuhi.
Ang unang siyam ka mga lakang mitabang kanimo nga
makat-on og usa ka sumbanan sa kinabuhi nga
pinasikad sa espirituhanong mga baruganan. Kini nga
mga baruganan karon nahimong pundasyon diin
makatukod ka alang sa tibuok nimong kinabuhi.
Sa pagbuhat sa unang siyam ka mga lakang, gigamit
nimo ang mga baruganan sa ebanghelyo—hugot nga
pagtuo diha sa Ginoo nga si Jesukristo ug paghinulsol.
Nakakita ka og mga milagrusong kausaban sa imong
kinabuhi. Nakasinati ka sa gugma ug pagkamauyunon,
ug nakapalambo ka og tinguha alang sa kalinaw. Ang
imong tinguha alang sa imong pagkaadik nahanaw na.
Kon tintalon ka, kanunay nga mosibug ka gikan sa
imong pagkaadik kay sa magtinguha niini. Mibati ka
og pagkamapainubsanon ug pagdayeg sa unsay
gibuhat sa Langitnong Amahan nga dili nimo mabuhat
nga ikaw ra.
Ang katapusang tulo ka mga lakang motabang
kanimo nga mapadayon ang imong bag-o nga espirituhanong panghunahuna nga paagi sa pagpakabuhi,
mao nga kasagaran kining gitawag nga mga maintenance steps.
Ang pagtimbang-timbang sa kaugalingon sa tibuok
kinabuhi dili usa ka bag-o nga konsepto. Diha sa
Basahon ni Mormon, si Alma mitudlo nga ang pagmentinar og dakong kausaban sa kasingkasing nagkinahanglan og paningkamot. Sa daghang mga
bersikulo, iyang gipasabut nga ang matinuoron,
mainampoon nga pagtimbang-timbang sa kaugalingon
ug diha-diha dayon nga paghinulsol kinahanglan
gayud nga usa ka padayon nga bahin sa kinabuhi
(tan-awa sa Alma 5:14–30). Aron mapabilin ang unsay
imong naangkon, kinahanglang magpabilin ka nga
anaa sa himsog nga espirituhanong kondisyon. Imo
kining mabuhat pinaagi sa pagpangutana sa matang sa
masusihong mga pagpangutana nga gisugyot ni Alma

kabahin sa imong mga pagbati, mga hunahuna, mga
motibo, ug pamatasan. Pinaagi sa inadlaw-adlaw nga
pagtimbang-timbang sa kaugalingon, makapugong ka
nga modailos ngadto sa paglimud ug pagkumpiyansa.
Sama sa imong nakat-unan sa step 4 ug 5, ang
pag-imbentaryo nga maglakip lamang sa imong mga
gawi dili igo sa pag-usab sa imong kasingkasing.
Kinahanglan usab nimong susihon ang imong mga
hunahuna ug mga pagbati. Kini nga baruganan sama
usab ka tinuod diha sa step 10. Padayon sa pagbantay
kabahin sa garbo sa tanang matang niini, ug dad-a nga
mapainubsanon ang imong mga kahuyang ngadto sa
imong Langitnong Amahan, sama sa imong nakat-unan
nga buhaton sa step 6 ug 7. Kon mobati ka og kabalaka, kalooy sa kaugalingon, kahasol, kahingawa,
kasuko, kalibutanong panghunahuna, o kahadlok sa
bisan unsang paagi, dangup dayon ngadto sa Amahan
ug tuguti Siya nga moilis og kalinaw niini nga mga
hunahuna.
Samtang imong hatagan og pagtagad ang imong
mga hunahuna ug pagbati, imo usab nga madiskubrihan ang bisan unsang gituohan nga negatibo nga imo
gihapong gihuptan. Hangyoa ang imong Amahan sa
Langit sa pagtangtang niini. Sa pagbuhat sa step 10, dili
ka na kinahanglang mangatarungan, mamasangil, o
mobasol sa bisan unsa o ni bisan kinsa. Ang imong
tumong mao ang pagpabilin sa imong kasingkasing
nga bukas ug ang imong hunahuna nakatutok sa mga
leksyon nga gitudlo sa Manluluwas.
Kadaghanan kanamo misunod sa step 10 pinaagi sa
paghimo og imbentaryo matag adlaw. Sa imong
pagplano sa imong adlaw, susiha sa mainampoong
paagi ang imong mga motibo. Daghan ra ba kaayo o
gamay ra kaayo ang imong gibuhat? Giatiman ba nimo
ang imong nag-unang mga panginahanglan sa espiritwal, emosyonal, ug pisikal? Nagserbisyo ka ba sa
uban?
Pangutan-a ang imong kaugalingon niini ug sa uban
pang mga pangutana samtang magtinguha ka og
balanse ug kalinaw sa imong adlaw. Sa pagpadayon sa
adlaw, makapugong ka dayon sa negatibo nga mga
hunahuna o pagbati nga naghulga sa pagbuntog
kanimo. Pagmabinantayon pag-ayo sa karaan nga mga
gawi o paagi sa panghunahuna atol sa maka-stress
kaayo nga mga sitwasyon.
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Ang ubang mga tawo maghunahuna niini nga
matang sa pag-imbentaryo isip usa ka time-out. Atol
niini nga time-out, paggahin og pipila ka gutlo ug
gamita niana dayon nga sitwasyon ang matag baruganan nga imong nakat-unan sa pagsunod sa mga
lakang. Imo dayong mahinumduman kon unsa ka
mahinungdanon ang pagsalig sa Ginoo sa tanan
nimong paningkamot aron maayo. Makasulti ka sa
imong kaugalingon sa panahon sa kalisud, “Unsang
mga kahuyang sa kinaiya ngari kanako ang gipukaw?
Unsay akong nahimo nga nakatampo niini nga problema? Aduna bay bisan unsa nga akong masulti o
mabuhat, nga walay pagpakaaron-ingnon, nga moresulta sa usa ka manggiangayon nga solusyon alang
kanako ug sa laing tawo? Ang Ginoo aduna sa tanang
gahum. Morelaks ko ug mosalig Kaniya.”
Kon mihimo ka og negatibo nga lihok ngadto sa
laing tawo, tul-ira ang sayop nga imong nabuhat sa
labing dali nga panahon. Ihiklin ang garbo, ug pahinumdumi ang imong kaugalingon nga ang matinud-
anong paglitok sa “Nasayop ko” kasagaran sama ra ka
importante sa paglitok sa “Gihigugma ko ikaw” aron
maulian ang usa ka relasyon.”
Sa dili pa ka matulog, susiha ang imong tibuok nga
adlaw. Pangutan-a ang imong kaugalingon kon
kinahanglan pa ba gihapon nimo nga magpakitambag
sa Ginoo mahitungod sa bisan unsang negatibong mga
gawi, hunahuna, o pagbati. Agig dugang sa pagpakitambag sa Ginoo, mahimo ka nga makigsulti sa usa ka
adviser o usa ka higala diha sa programa, usa ka tawo
nga imong kasaligan nga dili magpihig kabahin sa
imong hunahuna.
Masayop gihapon ka sa imong pakig-interact sa
uban, apan ang usa ka pasalig ngadto sa step 10 usa ka
pasalig nga moangkon sa responsibilidad alang sa mga
sayop. Kon imong susihon ang imong mga hunahuna
ug binuhatan matag adlaw ug resolbahon kini, ang
negatibo nga mga hunahuna ug pagbati dili molambo
aron mohulga sa imong pag-undang. Dili na kinahanglan nga magpuyo ka nga magpalayo sa Ginoo o sa
uban. Makabaton ka og kalig-on ug pagtuo sa pagsagubang sa mga kalisud ug sa pagbuntog niini. Malipay
ka sa imong pag-uswag ug mosalig nga ang pagbuhat
ug pagpailub mosiguro sa padayon nga pagkaayo.

Mga Lakang nga Buhaton
Apil sa mga interbyu sa priesthood isip
kabahin sa imong pasalig sa
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pagtimbang-timbang sa kaugalingon;
ipadayon ang paglig-on sa imong mga
relasyon sa ubang mga miyembro sa
Simbahan
Kaming tanan makahinumdom og higayon nga
mahadlok kami nga matinud-anong motan-aw sa
among kaugalingong mga gawi. Ang paglikay sa ingon
nga mga higayon maoy usa ka rason nga daghan
kanamo wala kaayo moapil sa mga kalihokan sa
simbahan. Hinoon, sa among pag-uswag niini nga
programa sa higpit nga pagkamatinuoron, misugod
kami sa pagsabut sa bili sa pagtimbang-timbang sa
kaugalingon.
Karon dili na kami mahadlok sa mga oportunidad
alang sa pagtimbang-timbang sa kaugalingon nga
moabut pinaagi sa kalihokan sa Simbahan. Nakahimo
kami sa pagsabut sa kamatuoran niining pagtulun-an
ni Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog
Duha:
“Ang mga interbyu sa katakus, mga miting sa sakrament, pagtambong sa templo, ug ubang mga miting sa
Simbahan tanan mga bahin sa plano nga gihatag sa
Ginoo sa pag-edukar sa atong mga kalag, sa pagtabang
kanato sa pagpalambo og maayong mga kinaiya sa
kanunay nga pagtan-aw sa atong direksyon aron
magpabilin sa dalan sa hugot nga pagtuo. Ang regular
nga espirituhanong pagsusi makatabang kanato sa
pagnabigar sa mga dalan sa kinabuhi. . . .
“. . . Kitang tanan . . . makabenepisyo pinaagi sa
pagtan-aw sa kinahiladman sa atong mga kasingkasing
atol sa balaanong mga higayon sa pagsimba ug
pag-ampo ug sa pagpangutana sa atong kaugalingon
niining yano nga pangutana, ‘Ako ba nagmatinudanon’?
“Ang pangutana mahimong labing mapuslanon kon
hingpit kita nga nagmatinuoron sa atong mga tubag ug
kon modasig kini kanato sa paghimo og mahinulsulon
nga mga koreksyon sa atong direksyon nga mopabilin
kanato diha sa dalan sa hugot nga pagtuo” (sa Conference Report, Abr. 1997, 20; o Ensign, Mayo 1997, 17).
Samtang moapil ka niini nga mga oportunidad sa
pagtimbang-timbang sa kaugalingon, imong makita
nga nagtubo ang imong gugma alang sa mga kaigsoonan diha sa pakigdait sa Simbahan.

Susiha ang imong mga hunahuna, mga
pulong, ug mga binuhatan matag
adlaw; tarunga dayon ang mga sayop
Ang step 10 nagrepresentar sa pagdawat sa kamatuoran nga kinahanglan ka nga magpadayon sa pagsunod
sa espirituhanong mga baruganan. Kon mapalayo ka
gikan niini, paghinulsol diha-diha dayon ug hangyoa
dayon ang Dios nga ipahiuli ang imong kalinaw
pinaagi sa Iyang Espiritu. Ang kamatinuoron ug
kamapainubsanon makalig-on kanimo. Mas makamatngon ka sa presensya sa Langitnong Amahan diha sa
imong kinabuhi samtang mosangpit ka Kaniya sa
pagtabang kanimo nga magpabiling limpyo sa espirituhanong paagi. Makakat-on ka sa pagmanggad sa
kalamboan ug sa pagpasaylo sa mga imperpeksyon sa
imong kaugalingon ug sa uban. Mawala ang imong
tinguha nga mosukwahi sa bisan unsa o ni bisan kinsa.
Ang pagtimbang-timbang sa kaugalingon mahimong
paagi sa kinabuhi samtang imong buhian ang mga
kahadlok ug buntugon ang mga tintasyon usa ka
adlaw matag higayon.

• Isulat ang mahitungod sa pagkahimong mapaniiron
sa kaugalingon. Sa unsang paagi ang pagtimbang-
timbang sa kaugalingon makatabang kanimo nga
makalikay nga mobalik pag-usab ngadto sa imong
pagkaadik (ug malaglag)?

Pagtuon ug Pagsabut
Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan ug mga pamahayag sa mga lider sa Simbahan. Gamita kini nga mga
kasulatan, mga pamahayag, ug mga pangutana alang
sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Pagmatinuoron ug piho.

Bantayi ang imong mga hunahuna, mga
pulong, ug mga buhat

“Kon kamo dili magbantay sa inyong mga kaugalingon,
ug sa inyong mga hunahuna, ug sa inyong mga pulong,
ug sa inyong mga buhat, ug magbantay sa mga sugo sa
Dios, ug magpadayon diha sa hugot nga pagtuo sa
unsay inyong nadungog mahitungod sa pag-anhi sa
atong Ginoo, gani ngadto sa katapusan sa inyong mga
kinabuhi, kamo gayud malaglag. Ug karon, O tawo,
hinumdumi, ug ayaw pagkalaglag” (Mosiah 4:30).

• Mahimong peligruso o makamatay kon dili ka
magtagad sa imong gibuhat samtang mag-drayb og
sakyanan. Sa unsang paagi ang step 10 makatabang kanimo nga magpabiling nagmata ug alerto
kon asa ka padulong sa kinabuhi?

Pagkamapainubsanon ug pagpugong sa
kaugalingon
“Bulahan sila kinsa magpaubos sa ilang mga kaugalingon nga wala pugsa sa pagpaubos” (Alma 32:16).

• Ang kaandam sa pagwagtang sa negatibong
panghunahuna sa dili pa kini moresulta ngadto sa
makapasakit nga kinaiya maoy usa ka paagi sa
pagpaubos sa imong kaugalingon nga wala
gipugos. Isulat ang mahitungod sa imong pagkaandam sa pagpaubos sa imong kaugalingon. Sulayi
sulod sa usa ka adlaw nga walay negatibong mga
hunahuna. Unsa nga mga panalangin ang miabut
kanimo?
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Pagpakabuhi sa karon

“Kon mas nalamdagan ang usa ka tawo, mas magtinguha siya sa gasa sa paghinulsol, ug mas maningkamot
siya sa pagpalingkawas sa iyang kaugalingon gikan sa
sala sa matag higayon nga mapakyas siya sa balaan
nga kabubut-on. . . . Masabut nga ang mga sala sa
mga mahadlukon sa Dios ug sa mga matarung kanunay
nga napasaylo tungod kay maghinulsol sila ug mangita
kanunay sa Ginoo sa matag adlaw ug matag oras”
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1966–73], 3:342–43).

• Usa sa labing makaayo nga mga epekto—sa
mental, emosyonal, ug espiritwal nga paagi—sa
pagsunod sa mga baruganan nga gihulagway dinhi
niini nga mga lakang mao nga nakakat-on ka sa
pagpakabuhi sa karon. Sa unsang paagi ang step
10 makatabang kanimo sa pag-atubang sa kinabuhi
usa ka oras matag higayon kon gikinahanglan?

Padayon nga paghinulsol ug pagpasaylo
“Ingon sa kanunay nga sila maghinulsol ug mangayo og
kapasayloan, uban sa tinuod nga katuyoan, sila pasayloon” (Moroni 6:8).

• Ang pagkasayud nga ang Ginoo andam nga
mopasaylo kanimo sa matag higayon nga maghinulsol ka uban sa tinuod nga katuyoan makahatag
kanimo og kaisug nga maningkamot na usab sa
matag higayon nga masayop ka. Isulat kon unsa
kaha ang gipasabut sa paghinulsol ug pagpangayo
og pasaylo nga dunay tinuod nga katuyoan.

Pagpadayon diha sa imong espirituhanon nga pagtubo

• Sa unsang paagi kini nakatabang kanimo nga masayud nga kinahanglan lang nimo ang pagsunod sa
mga baruganan usa ka adlaw matag higayon?
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“Ako manghinaut nga kamo magpaubos, ug magmasinugtanon ug magmalumo; sayon nga hangyoon; puno
sa pailub ug mainantuson; mapugnganon sa tanan nga
mga butang” (Alma 7:23).

• Si kinsa man ang nagsulti sa karaang panultihon
“Ang pagpraktis makapahimong perpekto” wala
maghisgot kon unsa ka dako nga pailub ang
gikinahanglan aron padayon nga magpraktis. Sa
unsang paagi ang pagtimbang-timbang sa kaugalingon ug pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat sa
kada adlaw mosiguro nga magpadayon ka diha sa

imong kamapainubsanon ug sa imong espirituhanong kalamboan?

“Tan-awa, sa katapusan nga mga adlaw, . . . sila nga
moanhi dinhi niini nga yuta ug kadto kinsa anaa sa uban
nga mga yuta, oo, bisan diha sa tanan nga mga
kayutaan sa kalibutan, tan-awa, sila mahubog sa
pagkadautan ug sa tanan nga matang sa pagkasalawayon. . . .
“. . . Tan-awa, tanan kamo nga nagbuhat og kadautan,
hunong sa inyong kaugalingon ug katingala, kay kamo
mosinggit, ug mominatay; oo, kamo mahubog apan dili
uban sa alak, kamo magsusapinday apan dili tungod sa
maisug nga ilimnon” (2 Nephi 27:1, 4).
“Ug pag-abut sa kagabhion, sila nahubog uban sa
kasuko, ingon sa usa ka tawo nga nahubog sa bino; ug
sila natulog pag-usab tupad sa ilang mga espada” (Ether
15:22).

• Niini nga mga bersikulo, ang mga tawo gihulagway
nga nahubog apan dili sa bino. Ang padulong na
sa pagkaayo nga mga addict kanunay mopasabut
niini nga matang sa sitwasyon isip “dry drunk” o
“usa ka emosyonal nga pagkahubog.” Isulat ang
mahitungod sa bisan unsang kalagmitan nga tingali
aduna ka nga mopadayon sa kasuko o uban pang
makapasakit nga emosyon.

• Sa unsang paagi ang paghimo og imbentaryo sa
pagtapos sa matag adlaw makatabang kanimo sa
pagbuntog niini nga kalagmitan?

Tibuok kinabuhi nga paglambo

“Mibati gihapon ko nga moawhag sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw sa panginahanglan sa paggamit
gayud sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa atong mga
kinabuhi, gawi ug mga pulong ug sa tanan natong
gibuhat; ug nagkinahanglan kini sa tibuok pagkatawo,
sa tibuok kinabuhi nga ihalad ngadto sa kalamboan
aron makahibalo sa kamatuoran ingon nga kini anaa ni
Jesukristo” (Brigham Young, Discourses of Brigham Young,
sel. John A. Widtsoe [1954], 11).

• Ang pagbuhat niini nga mga lakang siguradong
mahulagway isip usa ka “paggamit gayud” sa mga
baruganan sa ebanghelyo. Sa unsang paagi ang
kaandam sa pagtimbang-timbang sa imong kaugalingon kada adlaw sa tanang lebel—mga binuhatan,
mga pulong, mga hunahuna, mga pagbati, ug mga
gituohan—makatabang kanimo sa paghalad sa
imong kaugalingon sa tibuok kinabuhi nga paglambo?
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STEP 11
PERSONAL NGA
PAGPADAYAG
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Tinguhaa
pinaagi sa pag-ampo ug pagpamalandong nga
masayud sa kabubut-on sa Ginoo ug aron
makabaton og gahum sa pagbuhat niini.

S

amtang among gitun-an ug gibuhat ang mga
lakang sa pagkaayo, nahimo kaming pamilyar ug
komportable sa kinabuhi nga gibase sa kamapainubsanon ug pagdawat sa kabubut-on sa Dios. Nawala na
ang masuk-anon, makalibug nga mga panahon sa diha
nga, kon mag-ampo man gani mi, nag-ampo kami
uban sa kinaiya sa pagkagahi og ulo o pinabakho nga
pagkalooy sa kaugalingon. Misugod kami sa pagpuyo
aron ang among kinabuhi mopakita sa propetikanhong
tambag ni Presidente Ezra Taft Benson: “Ang kanunay
ug labing pabalik-balik nga pangutana diha sa atong
alimpatakan, nga moimpluwensya sa matag hunahuna
ug binuhatan sa atong kinabuhi, kinahanglan mao ang,
‘Ginoo, unsa man ang imong ipabuhat kanako?’ (Mga
Buhat 9:6). Ang tubag niana nga pangutana moabut
lamang pinaagi sa Kahayag ni Kristo ug sa Espiritu
Santo. Bulahan kadtong nagpakabuhi nga ang ilang
pagkatawo puno nianang duha” (“Jesus Christ—Gifts
and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 2).
Diha sa step 11, mihimo kami og usa ka tibuok
kinabuhi nga pasalig sa pagtinguha nga gamiton ang
matag adlawng moabut aron masayud sa kabubut-on
sa Ginoo ug makabaton og gahum sa pagbuhat niini.
Ang among labing dakong tinguha mao ang pagpalambo sa among mga abilidad nga makadawat og giya
gikan sa Espiritu Santo ug sa pagpakabuhi sumala
niini. Kini nga tinguha sukwahi ra kaayo sa among
mga kinaiya dihang nahisalaag pa kami tungod sa
among pagkaadik.
Kon sama ka kanamo, sa wala pa ka mosugod sa
pagkaayo nagtuo ka nga ang paglaum, kalipay,
kalinaw, ug katagbawan moabut gikan sa yutan-ong
tinubdan. Kon kini nga tinubdan mao ang alkohol,
drugas, pakighilawas, sugal, dili matinuoron nga
paggasto, dili maayo nga pagkaon, o pagsuportahanay
sa ngil-ad nga binuhatan—bisan unsa pa ang imong
piho nga pagkaadik—ang imong paningkamot mao
ang pagsugakod sa kalibutan diin imong gibati nga

naglibog, nawala, ug nag-inusara. Sa dihang ang uban
misulay sa paghigugma kanimo, tingali wala ka
makabatyag niini. Ang ilang gugma dili gayud igo.
Walay makatagbaw sa kagutom nga imong gibati. Sa
dihang nakasunod ka sa mga baruganan sa pagkaayo,
hinoon, ang imong kasingkasing ug kinabuhi nausab.
Nakasugod ka sa pagsabut ug pagpasalamat sa
imong panginahanglan alang sa Manluluwas, si
Jesukristo, ug sa Iyang tahas diha sa imong kinabuhi
ug sa paghambin sa Kahayag ni Kristo. Nakasugod na
ka sa pagkaamgo nga wala lang ka makig-istorya sa
imong kaugalingon sa dihang gibati nimo ang imong
konsensya nga naggiya kanimo. Tingali mibati ka nga
salikwaut ug wala maanad sa sinugdanan, karon
nag-ampo na ka ngadto sa Amahan sa ngalan ni Kristo
alang sa mas suod nga relasyon uban Kaniya. Tuyo
gayud nimo ang “pagpangita niini nga Jesus diin ang
mga propeta ug mga apostoles misulat” (Ether 12:41).
Nagtuon ka sa kasulatan tungod kay kini nagpamatuod Kaniya sa matag higayon, ilabi na ang Basahon ni
Mormon. Diha sa daghan nga mga pagpamatuod, ang
mga propeta sa Basahon ni Mormon mihulagway sa
pagpangita ug pagkakaplag og mas maayong pagsabut
sa Amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Imong gisulayan
ang mga kasulatan ug nakaplagan nga tinuod kini. Ang
pag-ampo ug pagpamalandong maoy nahimong
tinubdan sa kusog sa imong bag-ong kinabuhi. Diin
ang pag-ampo ug pagpamalandong kanhi usa ka
nataligam-an nga katungdanan, ang tinguha sa imong
kasingkasing mao karon ang pagluhod sa atubangan
sa imong Amahan sa labing minos buntag ug gabii ug
pagpahayag sa imong pagbati ngadto Kaniya agig
pagpasalamat alang kang Jesukristo ug sa Espiritu
Santo.
Sa imong pagbuhat sa step 11, mas maamguhan
nimo nga pinaagi sa Espiritu Santo makadawat ka og
kahibalo o pagpadayag sa kabubut-on sa Amahan
alang kanimo. Pinaagi sa Pag-ula, makabaton ka sa
gahum (o grasya) sa pagbuhat sa kabubut-on sa
Amahan. Imong masayran nga napanalanginan ug
gisuportahan ka sa tulo ka nahimaya nga mga indibidwal—ang Dios nga Amahan, si Jesukristo, ug ang
Espiritu Santo—nga nagkahiusa sa gahum ug katuyoan
sa pagpahinabo sa imong pagka-imortal ug kinabuhing
dayon.
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Motubo ka sa imong abilidad sa pagbatok sa
tintasyon samtang magtuon ka sa mga kasulatan ug
mag-ampo ug mamalandong bahin niini. Ang pagkat-
on sa pagdawat og pagpadayag nagkinahanglan og
praktis ug pailub. Makapangandam ka sa imong
kaugalingon pinaagi sa pagtuon sa unsay gisulti sa
mga propeta ug apostoles ug sa pagpaningkamot sa
pagpuyo subay sa ilang mga pagtulun-an. Makapangandam ka pinaagi sa pagkaandam nga modawat,
mosulat, maghunahuna, ug mosunod sa giya nga
imong madawat. Kon mopahayag ka og pasalamat sa
Ginoo alang sa mga panalangin nga imong nadawat,
ang imong kapasidad sa pagdawat og giya molambo.
Samtang imong ipabilin ang imong kaugalingon nga
gawasnon sa imong pagkaadik, mas makahimo ka sa
pagdawat sa giya sa Espiritu Santo. Si Elder Dallin H.
Oaks sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang
Espiritu Santo manalipod kanato batok sa pagkailad,
apan sa pagkahibalo nianang talagsaong panalangin
kinahanglang buhaton nato kanunay ang mga butang
nga gikinahanglan aron magpabilin kana nga Espiritu.
Kinahanglan kitang mosunod sa mga sugo, mag-ampo
alang sa giya, ug motambong sa simbahan ug moambit
sa sakrament matag Dominggo. Ug kinahanglang dili
gayud kita mobuhat og bisan unsa nga mopapahawa
niana nga Espiritu. Sa piho nga paagi, kita kinahanglang molikay sa pornograpiya, alkohol, tabako, ug
drugas, ug sa kanunay, sa kanunay molikay sa mga
pagsupak sa balaod sa kaputli. Kinahanglang wala
gayud kitay isulod sa atong lawas o buhaton sa atong
lawas nga mopapahawa sa Espiritu sa Ginoo ug
mobiya kanato nga walay espirituhanon nga proteksyon batok sa pagpanglingla” (sa Conference Report,
Okt. 2004, 49; o Ensign, Nob. 2004, 46).
Ang pag-ampo ug pagpamalandong maoy mga
gamhanang panagang sa kahadlok ug depresyon.
Kamo “wala pa makaabut niini nga gilay-on gawas kon
kini pinaagi sa pulong ni Kristo uban sa dili matarug
nga hugot nga pagtuo diha kaniya, mosalig sa hingpit
diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan
sa pagluwas” (2 Nephi 31:19). Pinaagi lamang sa
pagdangup ngadto sa Amahan pinaagi ni Jesukristo, sa
Iyang ngalan, uban sa Iyang Espiritu diha kanimo, nga
makapadayon ka sa pag-uswag ug pagtubo sa espirituhanong paagi. Ang step 11 nagrepresentar sa pasalig sa
pagpalambo sa imong relasyon uban sa Dios pinaagi
sa tibuok kinabuhi nga buhat sa pagpangita og giya
matag adlaw ug sa pagsunod sa mga sugo.
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Mga Lakang nga Buhaton
Dangup sa Amahan sa ngalan ni Jesukristo alang sa direksyon ug gahum
pinaagi sa pribadong pag-ampo ug
pagpamalandong; dawata ug tun-i ang
imong patriarchal blessing
Diha sa proseso sa pagkaayo, kadaghanan kanamo
nakat-on nga mobangon og sayo ug magtinguha og
panahon sa hilum nga pag-inusara aron sa pagtuon ug
pag-ampo. Kon wala pa nimo kini mahimo, pag-
iskedyul og panahon sa pag-ampo ug pagpamalandong, tingali sa buntag. Niining higayona imong
unahon ang Dios, una kay ni bisan kinsa o bisan unsa
nianang adlawa. Luhod kon makahimo ka. Pag-ampo,
kanunay kusog, ngadto sa Amahan, magtinguha sa
Espiritu nga mogiya kanimo (tan-awa sa Mga Taga-
Roma 8:26). Dayon pagtuon, gamit ang mga kasulatan
ug mga pagtulun-an sa modernong mga propeta sa
paggiya sa imong pagpamalandong. Ribyuha kanunay
ang imong patriarchal blessing. Pagmainampoong
mamalandong sa giya nga imong makit-an niini. (Kon
wala pa ka makadawat og patriarchal blessing, pakigsulti sa imong bishop kabahin sa pagkaangkon niini.)
Ang pagsulat sa makausa pa mahimong usa ka gamhanang himan sa pagpahayag ug pagtimbang-timbang sa
imong kaugalingon samtang imong i-rekord sa usa ka
journal ang imong mga hunahuna ug pagbati. Mahimo
usab nimong i-rekord ang mga impresyon sa tambag,
kahupayan, ug kaalam nga moabut pinaagi sa Espiritu
Santo.
Kon kining bililhon nga panahon sa pribadong pagpamalandong matapos na, ayaw og hunong sa pag-ampo.
Ang hilum nga pag-ampo, diha sa kinahiladman sa
imong kasingkasing ug hunahuna, maoy mahimong
paagi nimo sa paghunahuna sa tanan nimong mga
adlaw. Sa imong pakig-interact sa uban, sa imong
paghimo og mga desisyon, sa imong pag-atubang sa
mga pagbati ug mga tintasyon—pakigtambag sa
Ginoo. Dapita ug tinguhaa ang Iyang Espiritu nga
magauban kanimo sa kanunay, nga ikaw unta magiyahan sa pagbuhat sa sakto. (Tan-awa sa Salmo 46:1;
Alma 37:36–37; 3 Nephi 20:1.)

Pagpamalandong sa tibuok adlaw sa
mga kasulatan ug ubang dinasig nga
literatura; padayon sa pag-ampo
Sa daghang paagi, ang step 11 usa ka natural nga
sumpay sa imong mga paningkamot diha sa step 10

nga magpabiling nasayud sa kamatuoran sa imong
kinabuhi. Samtang magplano ka sa imong mga adlaw,
mopadayon sa imong mga kalihokan, ug mopahulay sa
higdaanan inigka-gabii, himoa nga ang imong kasingkasing magpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios sa
kanunay. Usa ka ideya mao ang paghinumdom sa usa
ka hunahuna gikan sa imong nabasa diha sa imong
mga pagtuon sa buntag ug mamalandong niini kanunay sa imong inadlaw nga mga kalihokan. Kini nga
buhat makatabang kanimo nga mapahiangay ang
imong hunahuna sa kamatuoran.
Sa kinaiyahan, kitang tanan lagmit mga walay disiplina,
apan pinaagi sa pagtan-aw kang Jesukristo ug sa
ehemplo nga Iyang gihimo, imong makita ang kamapainubsanon nga mopadayon sa pagtugyan ngadto sa
Amahan. Sama sa Manluluwas, makasulti ka sa kinasingkasing “Maoy matuman ang imong kabubut-on”
(Mateo 26:42) sa tibuok adlaw. Ang Kahayag ni Kristo
mogiya kanimo ug moandam kanimo sa pagdawat sa
pakig-uban sa Espiritu Santo. Ang pakig-uban sa
Espiritu Santo mahimong mas kanunay, ug ang imong
abilidad sa pag-ila ug sa pagpamatuod sa kamatuoran
motubo.

Pagtuon ug Pagsabut

Pagpasalamat

“Pag-ampo kamo sa walay paghunong. Pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon: kay kini mao ang
pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo.
Ayaw ninyo pagpalonga ang Espiritu” (1 Mga Taga-
Tesalonica 5:17–19).

• Kon mahinumdom ka nga magmapasalamaton alang
sa tanang butang diha sa imong kinabuhi, bisan sa
mga butang nga wala nimo masabti, makahimo ka
sa pagpadayon sa kanunay nga pagkontak sa Dios
nga gitawag ni Pablo og pag-ampo “nga walay
paghunong.” Sulayi sa pagpasalamat ang Dios sa
tibuok adlaw. Sa unsang paagi kini nga binuhatan
makaapekto sa imong kasuod ngadto sa Espiritu?

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan ug mga pamahayag sa mga lider sa Simbahan. Mopalambo kini sa
imong panabut ug motabang kanimo nga makat-on.
Mahimo nimong gamiton kini nga mga kasulatan, mga
pamahayag, ug mga pangutana alang sa mainampoong pagpamalandong, personal nga pagtuon, ug
diskusyon sa grupo.

Paduol ngadto sa Ginoo

“Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha
kaninyo; pangita kanako nga makugihon ug kamo makakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug
kini pagabuksan nganha kaninyo” (DP 88:63).

• Ang Ginoo nagtahud sa imong gahum sa pagpili ug
sa imong kabubut-on. Nagtugot Siya kanimo sa
pagpili nga moduol Kaniya sa walay pagpamugos.
Siya mopaduol kanimo kon imo Siyang dapiton nga
magpaduol. Isulat kon sa unsang paagi ka mopaduol Kaniya karon.

Pagbusog sa mga pulong ni Kristo

“Ang mga anghel mamulong, pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo; busa, sila namulong sa mga pulong ni
Kristo. Busa, ako moingon nganha kaninyo, pagbusog
sa mga pulong ni Kristo, kay tan-awa ang mga pulong
ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang
nga inyong buhaton” (2 Nephi 32:3).

• Niini nga bersikulo, si Nephi mitudlo nga kon ikaw
magbusog diha sa mga pulong ni Kristo, kini nga
mga pulong mogiya kanimo sa tanan nimong
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kinahanglang mahibaloan ug buhaton. Hunahunaa
kon sama sa unsa nga si Jesukristo makigkuyog ug
makig-istorya kanimo sa tibuok adlaw. Isulat ang
mahitungod sa imong mga pagbati sa imong
pagpamalandong niini nga imahe.

“Ako moingon nganha kaninyo nga [kini nga mga
butang nga akong gipamulong] gihimo nga mabutyag
ngari kanako pinaagi sa Balaang Espiritu sa Dios.
Tan-awa, ako nagpuasa ug nag-ampo sa daghan nga
mga adlaw nga ako unta masayud niini nga mga
butang sa akong kaugalingon. Ug karon ako nasayud sa
akong kaugalingon nga sila mga tinuod; kay ang
Ginoong Dios mihimo kanila nga makita ngari kanako
pinaagi sa iyang Balaang Espiritu, ug kini mao ang
espiritu sa pagpadayag diin ania kanako” (Alma 5:46).

• Si Alma nagpamatuod nga sa dihang nag-ampo ug
nagpuasa siya, ang iyang abilidad sa pagdawat og
pagpadayag milambo. Ang paghunong gikan sa
imong pagkaadik makonsiderar nga usa ka matang
sa pagpuasa. Isulat kon sa unsang paagi ang
paghunong nakadugang sa imong abilidad sa
pagbaton sa espiritu sa pagpadayag.

Personal nga Pagpadayag

“Ang Manluluwas miingon ‘Ako mosulti kanimo diha sa
imong hunahuna ug sa imong kasingkasing, pinaagi sa
Espiritu Santo’ (D&P 8:2, emphasis gidugang). . . . Ang
usa ka impresyon sa hunahuna piho kaayo. Ang detalyado nga mga pulong mahimong madungog o mabati ug
masulat nga daw gidikta ang mga instruksyon. Ang usa
ka komunikasyon ngadto sa kasingkasing usa ka mas
kinatibuk-an nga impresyon” (Richard G. Scott, “Helping
Others to Be Spiritually Led,” Doctrine and Covenants
and Church history symposium, Agosto 11, 1998, 2).

• Samtang motubo ang imong pagsabut sa personal
nga pagpadayag, mas kanunay nimo kining mamatikdan ug sa daghan nga lain-laing mga paagi.
Isulat kon unsang paagi ka nakasinati og mga
impresyon ug mga pagpadayag gikan sa Ginoo.

“Ang ideya nga ang pagbasa sa kasulatan mahimong
mosangput sa inspirasyon ug pagpadayag nag-abli sa
pultahan ngadto sa kamatuoran nga ang kasulatan dili
limitado sa unsay gipasabut niini sa dihang kini gisulat
apan mahimong maglakip usab kon unsay kahulugan
niana nga kasulatan ngadto sa magbabasa karon.
Dugang pa, ang pagbasa sa kasulatan mahimong
mosangput ngadto sa bag-ong pagpadayag sa bisan
unsa nga gusto sa Ginoo nga ipahibalo sa magbabasa
niana nga panahon. Wala namo pasobrahi ang punto
kon moingon kami nga ang mga kasulatan mahimong
usa ka Urim ug Thummim aron sa pagtabang sa matag
usa kanato nga makadawat og personal nga pagpadayag” (Dallin H. Oaks, “Scripture Reading and Revelation,” Ensign, Ene. 1995, 8).

• Ang pagkat-on sa pinulongan sa mga kasulatan
dako og kapareha sa pagkat-on og langyaw nga
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pinulongan. Ang labing maayong paagi sa pagkat-
on mao ang pagsubsob sa imong kaugalingon diha
niini, sa pagbasa ug pagtuon niini matag adlaw.
Isulat ang mahitungod sa usa ka tudling sa kasulatan
nga mituhop diha kanimo ug nahimong usa ka
personal nga pagpadayag kanimo.

Pagdawat og tambag gikan sa Ginoo

“Ayaw pagsulay sa pagtambag sa Ginoo, apan pangayo og tambag gikan kaniya. Kay tan-awa, kamo
nasayud sa inyong mga kaugalingon nga siya nagtambag diha sa kaalam, ug diha sa kaangayan, ug diha sa
dako nga kalooy, ibabaw sa tanan niya nga mga buhat”
( Jacob 4:10).

• Ang atong mga pag-ampo tingali dili epektibo
kaniadto tungod kay migahin kita og mas daghang
panahon sa pagtambag sa Ginoo—nagsulti Kaniya
kon unsay atong gusto—kay sa pagtinguha sa Iyang
kabubut-on mahitungod sa atong mga desisyon ug
pamatasan. Paghunahuna og usa ka bag-ong
kasinatian sa pag-ampo. Puno ba kini sa tambag
ngadto sa Ginoo o gikan sa Ginoo? Isulat ang
mahitungod sa imong kaandam sa pagpaminaw ug
pagdawat sa Iyang tambag kanimo.
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STEP 12
SERBISYO
MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Kay nakaangkon og usa ka espiritwal nga pagkahigmata
isip resulta sa Pag-ula ni Jesukristo, ipakigbahin kini nga mensahe ngadto sa uban ug
gamita kini nga mga baruganan sa tanan
nimong buhaton.

A

ng pagserbisyo motabang kanimo sa paglambo
diha sa kahayag sa Espiritu sa tibuok nimong
kinabuhi. Sa step 10, nakat-on ka sa pagtimbang-
timbang sa imong kinabuhi matag adlaw ug manubag
sa imong mga binuhatan. Sa step 11, nakat-on ka sa
paghinumdom sa Manluluwas sa tanang higayon aron
kanunay ka nga makabaton sa giya sa Espiritu Santo
kutob sa mahimo. Ang step 12 naglakip sa ikatulong
angkla—pagserbisyo sa uban—nga mosiguro og
padayon nga pagkaayo ug kapasayloan sa sala.
Aron magpabilin nga nakalingkawas sa pagkaadik,
kinahanglan kalimtan nimo ang imong kaugalingon ug
moserbisyo. Ang tinguha sa pagtabang sa uban usa ka
natural nga resulta sa espiritwal nga pagkahigmata.
Ikaw adunay mensahe sa paglaum alang sa ubang
mga addict, alang sa tanan nga nag-antus ug nabalaka
nga mga tawo kinsa andam nga mokonsiderar og
espiritwal nga paagi sa pag-usab sa ilang mga kinabuhi, ug alang niadtong nagtinguha og kamatuoran ug
pagkamatarung. Ang mensahe mao nga ang Dios usa
ka Dios sa mga milagro, sama nga ingon niana Siya
sukad (tan-awa sa Moroni 7:29). Ang imong kinabuhi
ang nagmatuod niana. Padulong ka sa pagkahimong
bag-o nga tawo pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.
Mapakigbahin nimo sa labing maayo kini nga mensahe
pinaagi sa imong mga paningkamot sa pagserbisyo sa
uban. Samtang magserbisyo ka, ang imong panabut ug
kahibalo niini nga proseso malig-on ug molambo.
Ang pagpaambit sa imong pagpamatuod sa Iyang
kalooy ug sa Iyang grasya maoy usa sa labing importante nga mga serbisyo nga imong matanyag. Ang
pakigtambayayong sa mga alantuson sa uban pinaagi
sa mga buhat sa kamabination ug walay paghunahuna
sa kaugalingon nga pagserbisyo usa ka bahin sa imong
bag-ong kinabuhi isip sumusunod ni Kristo (tan-awa sa
Mosiah 18:8).

Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo: “Ang mga
lalaki ug mga babaye kinsa mitugyan sa ilang kinabuhi
ngadto sa Dios makakaplag nga siya makahimo og
mas daghan pa sa ilang kinabuhi kay sa ilang mahimo.
Iyang paladman ang ilang mga kalipay, lugwayan ang
ilang panan-awon, pasabton og dali ang ilang mga
hunahuna, palig-unon ang ilang mga kaugatan,
bayawon ang ilang mga espiritu, pilo-piloon ang ilang
mga panalangin, dugangan ang ilang mga kahigayunan, hupayon ang ilang mga kalag, hatagan og mga
higala ug, bu-buan og kalinaw. Bisan kinsa nga
magawagtang sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa Dios
makakaplag og kinabuhing dayon” (“Jesus Christ—
Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 4).
Pagmainampoon samtang mokonsiderar ka og ang
mga paagi sa pagserbisyo, magtinguha kanunay nga
magiyahan sa Espiritu Santo. Kon andam ka, makakaplag ka og daghang mga oportunidad sa pagpaambit sa
espirituhanong mga baruganan nga imong nakat-unan.
Makakaplag ka og mga paagi sa pagpaambit sa imong
pagpamatuod sa uban ug mga oportunidad sa pagserbisyo kanila sa daghang mga paagi. Sa imong pagserbisyo sa uban, ipadayon ang imong kamapainubsanon
pinaagi sa pagtutok sa mga baruganan ug mga pamaagi sa ebanghelyo nga imong nakat-unan. Niana lamang
nga makasiguro ka nga ang imong mga motibo ug
inspirasyon maayo. Siguroha nga libre ang imong
paghatag, wala magpaabut og piho nga resulta. Tahura
ang kabubut-on sa uban. Hinumdumi nga kadaghanan
nato kinahanglang “moabut sa pinakaubos” sa wala pa
kita mahimong andam sa pagtuon ug paggamit niini
nga mga baruganan. Mao usab kini sa kadaghanan
niadtong gitinguha nimong tabangan.
Kon mahibalo ka sa uban nga dunay problema sa
pagkaadik diha sa ilang kinabuhi o sa kinabuhi sa
ilang mga minahal, mahimo nimo silang pahibaloon
niini nga giya ug sa Addiction Recovery Program sa
LDS Family Services. Kon gusto nila nga makig-istorya,
tuguti sila. Isugilon ang pipila sa imong istorya aron
mahibalo sila nga makasabut ka. Ayaw paghatag og
tambag o mosulay sa pag-ayo kanila sa bisan unsa nga
paagi. Pahibaloa lang sila sa programa ug sa espirituhanong mga baruganan nga nakapanalangin sa imong
kinabuhi.
Tingali imong madiskubrihan nga kon ang usa ka
addict dili andam sa pagdawat niining espirituhanong
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mga baruganan, basin usa ka sakop sa pamilya o
higala sa addict tingali modawat. Hapit tanan nga
nagpuyo niining makuyaw nga panahon makabenepisyo pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo. Tingali mobati ka usahay nga
gidasig sa pagtanyag sa usa ka tawo og kopya niini
nga giya kauban sa usa ka Basahon ni Mormon. Sa
pagbuhat niini, tinud-anay nimong mapakigbahin ang
mga himan nga nakatabang kanimo nga matarung og
balik ang imong kinabuhi pinaagi sa pagduol kang
Kristo.
Kon ikaw adunay buhaton alang sa laing tawo o
mopakigbahin sa mensahe sa paglaum ug pagkaayo,
kinahanglang dili nimo tugutan nga magsalig na og
maayo ang laing tawo kanimo. Ang imong responsibilidad mao ang pag-awhag sa uban nga nanlimbasug sa
pagdangup ngadto sa Langitnong Amahan ug sa
Manluluwas alang sa giya ug gahum. Dugang pa,
kinahanglang dili ka magpanuko sa pag-awhag kanila
nga modangup usab sa awtorisadong mga sulugoon sa
Ginoo. Dagkong mga panalangin mahimong moabut
gikan sa Ginoo pinaagi niadtong naghupot sa mga
yawe sa priesthood.
Samtang naningkamot ka sa pagtabang sa uban,
kinahanglan nimong masabtan nga mahimong lisud
alang kanila nga magpabilin diha sa pagkaayo kon ang
mga sakop sa pamilya dili makasuporta kanila o dili
makasabut nga ang pagkaayo nagkinahanglan og
panahon. Hinoon, si bisan kinsa may kahigayunang
maayo, bisan unsa pa ang reaksyon sa uban—bisan
ang labing suod nga mga minahal.
Samtang imong dad-on sa uban ang mensahe sa
pagkaayo pinaagi sa mga baruganan sa ebanghelyo,
kinahanglan ka nga magmapailubon ug maaghup.
Walay luna sa imong bag-ong kinabuhi alang sa garbo
o bisan unsang pagbati sa kahawud. Ayaw kalimti kon
asa ka gikan ug giunsa ka pagluwas pinaagi sa grasya
sa Dios. Si Jesukristo mobuhat sa ingon “sa tanan nga
mga hitabo” alang niadtong maghinulsol ug modangup
Kaniya (Mosiah 29:20).
Sa imong kadasig sa pagtabang sa uban, siguroha
ang pagbaton og balanse tali sa pagpaambit sa mensahe ug sa pagpaningkamot diha sa imong kaugalingong
programa. Kinahanglan nga ang imong nag-unang
gitutokan mao ang padayon nga paggamit niini nga
mga baruganan sa imong kaugalingon. Ang imong
mga paningkamot sa pagpaambit niini nga mga ideya
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sa uban mahimong sama ra ka epektibo sa pagkaayo
nga imong napadayon.
Kini nga mga baruganan nga imong nakat-unan ug
gibuhat sa pagbuntog sa imong pagkaadik mao ang
sama nga mga baruganan nga mogiya kanimo sa
tanang aspeto sa imong kinabuhi sa paglihok sumala
sa plano sa Ginoo. Sa paggamit niini nga mga baruganan sa ebanghelyo, makalahutay ka hangtud sa
katapusan sama sa gisugo sa Ginoo ug makabuhat ka
niini uban sa kalipay.

Mga Lakang nga Buhaton
Pagpamatuod diha sa publiko; i-
magnify ang mga calling ug mga talento sa pagserbisyo sa uban;
pagpahigayon og family home evening
ug pamilya nga pag-ampo; pangandam
sa pagtambong sa templo ug sa pagsimba didto
Ang imong pagpamatuod sa gugma ug kalooy sa
Langitnong Amahan ug sa Iyang Pinalanggang Anak, si
Jesukristo, dili na usa ka teyoriya lang. Nahimo na
kining buhi nga kamatuoran. Nasinati nimo kini sa
imong kaugalingon. Sa imong pagkamatngon sa Iyang
gugma alang kanimo, nakamatngon ka usab sa Iyang
gugma alang sa uban.
Si Presidente Howard W. Hunter mitudlo, “Kita nga
nakaambit sa Pag-ula adunay obligasyon nga matinud-
anong magpamatuod mahitungod sa atong Ginoo ug
Manluluwas” (“The Atonement and Missionary Work,”
seminar alang sa bag-o nga mga mission president,
Hunyo 21, 1994, 2).
Pagpamatuod sa imong pamilya diha sa pulong ug
buhat sa pribado nimong panimalay. Pagpamatuod sa
regular nga mga family home evening, sa tibuok
pamilya nga pag-ampo, ug tibuok pamilya nga pagtuon sa kasulatan. Pagpamatuod samtang moapil ka sa
imong pamilya sa mga proyekto sa pagserbisyo ug
samtang magpakabuhi ka sa usa ka Kristohanon nga
paagi. Makahimo ka usab sa pagpamatuod diha sa
Simbahan, sama sa mga miting sa puasa ug pagpamatuod o sa mga klase o samtang naghatag og serbisyo sa
Simbahan.
I-magnify ang mga calling sa Simbahan nga imong
nadawat. Kon ikaw walay mga responsibilidad diha sa
inyong ward o stake, pahibaloa ang imong bishop nga
andam ka sa pagserbisyo. Makapanalangin ka usab sa

uban pinaagi sa pag-apil sa buhat sa family history ug
pinaagi sa pag-andam sa pagsimba ug pagserbisyo sa
templo ug sa paghimo og mga pakigsaad didto uban
sa Ginoo. Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo,
“Ang pagserbisyo sa templo maoy katapusang resulta
sa tanan natong pagtudlo ug kalihokan” (sa Conference Report, Okt. 2005, 3; o sa Ensign, Nob. 2005, 4).
Ang mga baruganan nga gitudlo niini nga giya modala
kanimo ngadto sa templo; makadugang kini sa imong
tinguha sa pagserbisyo didto.
Bisan tingali og wala ka maghunahuna nga posible
kini kaniadto, makahunahuna ka na nga misulod sa
pultahan sa balaan nga templo, mitagamtam og maayo
sa kalinaw didto, ug mibati nga duol sa Ginoo sulod sa
Iyang balay. Diha sa templo, makakaplag ka og
espirituhanong gahum sa pagpadayon sa imong pagkaayo. Si Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog
Duha mipamatuod: “Ang regular nga buhat sa templo
makahatag og espirituhanong kalig-on. Mamahimo
kining angkla sa inadlaw nga kinabuhi, usa ka tinubdan sa giya, proteksyon, kasiguroan, kalinaw, ug
pagpadayag” (sa Conference Report, Abr. 1992, 123; o
Ensign, Mayo 1992, 88).

Serbisyuhi ang uban kinsa nanlimbasug sa pagkaadik pinaagi sa pagpaambit sa mga baruganan sa pagkaayo;
gamita kini nga mga baruganan sa
tanang aspeto sa kinabuhi
Ang Addiction Recovery Program sa LDS Family
Services nagtanyag og daghang mga oportunidad sa
pagserbisyo. Makaserbisyo ka sa uban pinaagi sa
pagtambong sa mga miting ug pagpaambit sa imong
kasinatian, hugot nga pagtuo ug paglaum. Makasuporta ka sa uban ug makalig-on kanila.
Kay imong gisunod ang mga baruganan sa ebanghelyo, nakakat-on ka nga ang Pag-ula magamit sa tanang
aspeto sa kinabuhi. Si Presidente Boyd K. Packer sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipamatuod: “Sa wala masayri nga rason, gihunahuna nato ang
Pag-ula ni Kristo nga magamit lamang sa katapusan sa
mortal nga kinabuhi ngadto sa katubsanan gikan sa
Pagkapukan, gikan sa espiritwal nga kamatayon. Kini
mas labaw pa gayud niana. Usa kini ka gahum nga
anaa kanunay aron magamit sa inadlaw-adlaw nga
kinabuhi. Kon kita gisakit o gisamok o gihasol sa
konsensya o nabug-atan sa kasubo, Siya makaayo
kanato” (sa Conference Report, Abr. 2001, 28; o
Ensign, Mayo 2001, 23).

Mahimo nimong ipakigbahin kini nga mensahe ngadto
sa uban pinaagi sa imong ehemplo ug sa imong mga
pulong sa pagdasig. Kon makahimamat ka og mga
tawo sa tibuok adlaw, timbayaa sila uban sa pahiyom.
Pagpakita og pasalamat sa unsay ilang gibuhat. Kon
motumaw ang mga oportunidad, pagpamatuod sa
paglaum nga moabut pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Pagtuon ug Pagsabut
Ang mga kasulatan ug mga pagtulun-an sa mga lider sa
Simbahan makatabang kanimo sa pagpadayon sa
imong pagkaayo. Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan
ug mga pamahayag. Gamita kini sa mainampoong
pagpamalandong, personal nga pagtuon, ug diskusyon
sa grupo.

Pagkakabig ug pagkaayo

“Ang makabig nagpasabut nga mobiya gikan sa usa ka
pagtuo o buluhaton ngadto sa lain. Ang pagkakabig usa
ka espirituhanon ug moral nga kausaban. Ang makabig
nagpasabut dili lamang sa mental nga pagdawat kang
Jesus ug sa iyang mga pagtulun-an apan usab sa
makadasig nga pagtuo diha kaniya ug sa iyang ebanghelyo—usa ka pagtuo nga mohimo og kausaban, usa ka
tinuod nga kausaban diha sa pagsabut sa kahulugan sa
kinabuhi ug sa iyang pagkamaunungon ngadto sa Dios
sa interes, sa hunahuna, ug sa pamatasan” (Marion G.
Romney, sa Conference Report, Guatemala Area
Conference 1977, 8).

• Ang Manluluwas mitambag ni Pedro sa paglig-on sa
iyang kaigsoonan human siya makabig (tan-awa sa
Lucas 22:32). Pagsulat mahitungod sa depinisyon ni
Presidente Romney sa pagkakabig ug sa unsang
paagi kini magamit sa imong kasinatian sa pagkaayo.
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• Unsay pagbati nimo kabahin sa paglig-on sa uban
samtang sila nagpaayo gikan sa makaadik nga mga
gawi?

Ug tan-awa, kon ako makakita og daghan sa akong
mga kaigsoonan nga matinud-anon nga naghinulsol, ug
moduol sa Ginoo nga ilang Dios, niana ang akong
kalag mapuno uban sa hingpit nga kalipay; niana ako
mahinumdom unsa ang nahimo sa Ginoo alang kanako,
oo, gani nga siya mipatalinghug sa akong pag-ampo;
oo, niana ako mahinumdom sa iyang maloloy-on nga
kamot nga iyang gitunol ngari kanako” (Alma 29:9–10).

• Atong nakat-unan nga importante sa pagkaayo nga
mahimong andam nga mopakigbahin sa atong mga
pagpamatuod niini nga mga baruganan. Sa unsang
paagi ang pagpaambit sa imong kasinatian makatabang kanimo nga magpabiling lig-on diha sa imong
pagkaayo?

Dako nga pag-u swag gikan sa ginagmay
nga lakang
“Busa, ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat, kay
kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat. Ug gikan sa gagmay nga mga
butang magagikan ang mga dagko” (D&P 64:33).

• Pagsulat mahitungod sa mga pagbati nga anaa
kanimo kon maghunahuna ka sa pagsunod niini nga
mga baruganan sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Sa unsang paagi makatabang ang pagkaamgo
nga ang dagkong mga buhat himoon diha sa
ginagmay nga mga lakang?

Paglig-o n sa uban

“Kini mao ang akong himaya, nga tingali ako mahimo
unta nga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa
pagdala sa pipila ka mga kalag ngadto sa paghinulsol;
ug kini mao ang akong hingpit nga kalipay.
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“[Kay kamo] andam sa pagbangutan uban niadto nga
nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga
saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa
tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit
nga kamo mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa
kamatayon, nga kamo mahimo nga matubos sa Dios, ug
malakip uban niadto nga diha sa unang pagkabanhaw,
nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon—
Karon ako moingon nganha kaninyo, kon mao kini ang
tinguha sa inyong mga kasingkasing, unsay anaa
kaninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa
Ginoo, ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga
kamo nakasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban
kaniya, nga kamo mag-alagad kaniya ug maghupot sa
iyang mga sugo, nga siya unta mobu-bu sa kabuhong sa
iyang Espiritu diha kaninyo?” (Mosiah 18:9–10).

• Ang imong kasinatian sa pagkaadik makatabang
kanimo nga mobati alang niadtong nanlimbasug sa
pagkaadik; ang imong kasinatian sa pagkaayo

makatabang kanimo sa paghupay kanila. Pagsulat
mahitungod sa imong midako nga tinguha ug sa
imong abilidad nga mobarug isip saksi sa Dios
tungod kay ikaw nakasunod sa mga lakang sa
pagkaayo.

• Isulat ang imong mga hunahuna ug pagbati samtang
mohinumdom ka ug mokonsiderar nga nagkinahanglan kini og espirituhanong kasinatian aron sa
pagtabang kanimo nga mabuntog ang imong
pagkaadik. Pagsulat mahitungod sa bisan unsa
nimong mga pagbati sa pagduha-duha sa pagsulti
sa uban nga naayo ka pinaagi sa paggamit sa mga
baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Pagserbisyo uban sa tabang sa Ginoo

“Mipili ang Manunubos og dili perpekto nga mga tawo
sa pagtudlo sa pamaagi sa pagkahingpit. Gibuhat Niya
kini kaniadto; gibuhat Niya kini karon” (Thomas S.
Monson, in Conference Report, Abr. 2004, 19; o
Ensign, Mayo 2004, 20).

“Lakaw sa imong agianan bisan diin Ako magbuot, ug
kini ihatag kanimo pinaagi sa Maghuhupay unsa ang
imong buhaton ug asa ikaw paingon.

• Usahay maghunahuna kita kon andam na ba kita
nga mopaambit sa pagkaayo ngadto sa uban
tungod kay kita wala pa hingpit nga nagbuhat niini
nga mga baruganan. Sa unsang paagi mopakalma
sa imong mga kahadlok ang pagkaamgo nga ang
Manluluwas naglihok pinaagi sa dili perpektong
mga tawo?

“Pagmatinud-anon ngadto sa katapusan, ug tan-awa,
Ako mag-uban kanimo. Kini nga mga pulong dili sa
tawo ni sa mga tawo, apan gikan kanako, gani si
Jesukristo, ang imong Manunubos, pinaagi sa kabubut-
on sa Amahan” (D&P 31:11–13).

“Pag-ampo sa kanunay, tingali unya og ikaw matintal ug
mawala ang imong ganti.

• Ang mga kasulatan puno sa mga giya alang
niadtong gusto nga makabaton og usa ka espirituhanon nga paagi sa kinabuhi nga mogiya kanila balik
sa Dios. Unsa nga piho nga mga giya ang imong
nakita niini nga mga bersikulo?

Ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan

“Kay wala ko igakaulaw ang ebanghelyo [ni Kristo]: kay
kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa
matag usa nga nagatuo” (Mga Taga-Roma 1:16).
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MUBO NGA MGA SULAT
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