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mahalagang aral. Natutuhan nila na
ang pag-asa, at kaakibat nitong mga
pagpapala ng kapayapaan at kagala-
kan, ay hindi batay sa kalagayan.
Natuklasan nila na ang tunay na pinag-
mumulan ng pag-asa ay pananampala-
taya—pananampalataya sa Panginoong
Jesucristo at sa Kanyang walang hang-
gang Pagbabayad-sala, ang nag-iisang
tiyak na pundasyon na dapat pagsali-
gan ng ating buhay.

Ngayon, isa pang grupo ng mga
pioneer ang nagpapakita ng mahala-
gang tuntuning ito. Noong Martes,
ika-12 ng Enero, isang malakas na 
lindol ang yumanig sa bansang Haiti.
Iniwan ng lindol ang kabiserang 
lungsod ng Port-au-Prince na puno 
ng mga guho. Matindi ang pinsalang
dulot nito—tinatayang 1,000,000 
katao ang nangawalan ng tahanan, 
at mahigit 200,000 ang naiulat na 
nangamatay.

Habang nakasubaybay ang mundo
sa di mapapantayang pagtugon ng 
mga bansa, isa pang kahanga-hanga at
nagbibigay-inspirasyong pagsagip ang
isinasagawa sa Port-au-Prince—ito ay
pinamahalaan ng isang komiteng binuo
ng mga lokal na lider ng Simbahan sa
Haiti na inorganisa ayon sa huwaran ng
priesthood at kumilos ayon sa inspiras-
yon. Ang mga miyembro ng komite 
ay kinabilangan ng dalawang stake 
president at ng dalawang stake Relief
Society president sa Port-au-Prince, at
ng mission president, na sa edad na 30
ay namumuno sa mahigit 74 na mga
full time missionary sa Haiti, Port-au-
Prince Mission. Lahat ng kanyang mga
misyonero ay Haitian, at himalang wala
ni isa sa kanila ang nasugatan sa mapa-
minsalang lindol na ito.

Sa kamay ng mga lokal na lider na
ito ipinagkatiwala ang mga mapagku-
kunan ng Simbahan, na kinabibila-
ngan ng bukas-palad na kontribusyon
ng marami sa inyo. Sa mga kontribus-
yong ito, ang mga mamamayan ng
Haiti ay labis na nagpapasalamat. Sa
ilalim ng pamamahala ng komite, mga
trak na may lulang pagkain ang halos
dumating agad mula sa Dominican
Republic. Ilang araw matapos ang 
lindol, isang eroplanong may lulan 
na pagkain, mga water purification

Maraming taon na ang nakali-
pas, binisita ko ang Nauvoo,
Illinois, kasama ang pamilya

ko. Doon nagpunta ang mga Banal
noon para maghanap ng kanlungan.
Marami ang nawalan ng kanilang mga
tahanan at sakahan, at may ilang nawa-
lan ng mahal sa buhay dahil sa pang-
uusig. Sa Nauvoo, sila ay nagtipon at
nagtayo ng isang bago at magandang
lungsod. Ngunit walang tigil ang pang-
uusig, at noong 1846, muli nilang 
sapilitang iniwan ang kanilang mga ta-
hanan—sa pagkakataong ito, sa kala-
gitnaan ng taglamig. Nakapila ang
kanilang mga bagon sa Parley Street
habang hinihintay ang kanilang pagta-
wid sa nagyeyelong tubig ng Mississip-
pi River papunta sa di-tiyak na
kinabukasan.

Habang nakatayo kami sa Parley
Street at pinag-iisipan ang mapanganib
nilang katayuan, natuon ang mga mata
ko sa mga karatulang kahoy na naka-
pako sa mga bakod na kung saan ay
nakasulat ang mga sipi mula sa mga 
diary ng nagdurusang mga banal.
Habang binabasa namin, namangha
kami na matuklasan sa kanilang mga
salita hindi ang kawalan ng pag-asa, 

kundi ang pagtitiwala at katapatan at
maging kagalakan. Puno ang mga iyon
ng pag-asa, pag-asang mababanaag sa
siping ito mula sa diary ni Sarah
DeArmon Rich, Pebrero, 1846: “Ang si-
mulan ang gayong paglalakbay sa tag-
lamig . . . ay parang paglakad sa panga
ng kamatayan, ngunit nanampalataya
kami . . . (at) nagagalak kami na ang
araw ng aming pagkaligtas ay duma-
ting na.”1

Ang mga banal na ito ay walang ta-
hanan, ngunit di sila nawalan ng pag-
asa. Nadurog ang kanilang mga puso,
ngunit ang kanilang espiritu ay mala-
kas. Natutuhan nila ang malalim at 

Ang Bato ng Ating
Manunubos
Pinatototohanan ko na ang yaong mga sumusunod sa
Kanyang mga kautusan ay magkakaroon ng ibayong
pananampalataya at pag-asa. Bibigyan sila ng lakas upang
madaig ang lahat ng pagsubok ng buhay.
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system, tolda, kumot, at mga gamot,
kasama ang isang grupo ng mga dok-
tor ang dumating.

Ang siyam na kapilya doon at sa
paligid ng Port-au-Prince ay halos wa-
lang sira—isa pang kagila-gilalas na hi-
mala. Nang sumunod na mga linggo
pagkatapos ng lindol, naging kanlu-
ngan ang mga ito ng mahigit 5,000
mga Haitian at doon ipinamahagi ang
mga pagkain, tubig, at tulong medi-
kal. Natugunan ang mga pangangaila-
ngan, at nagkaroon ng kaayusan sa
gitna ng kaguluhan.

Bagamat nagdusang mabuti ang
matatapat na Banal na Haitian, sila ay
puno ng pag-asa sa hinaharap. Tulad
ng mga pioneer noong 1846, nadurog
ang kanilang mga puso ngunit ang ka-
nilang espiritu ay malakas. Sila rin ay
nagtuturo sa atin na ang pag-asa at ka-
ligayahan at galak ay hindi bunga ng
kalagayan, kundi ng pananampalataya
sa Panginoon.

Ang propetang si Mormon, na du-
manas din ng mga kahirapan, ay nau-
nawaan at malinaw na itinuro ang
doktrinang ito:

“At muli, mga minamahal kong ka-
patid, ako ay mangungusap sa inyo
hinggil sa pag-asa. . . .

“. . . Masdan, sinasabi ko sa inyo na
kayo ay magkakaroon ng pag-asa sa
pamamagitan ng pagbabayad-sala ni
Cristo . . . , at ito ay dahil sa inyong pa-
nanampalataya sa kanya alinsunod sa
pangako.

Kaya nga, kung ang isang tao ay
may pananampalataya siya ay kinaka-
ilangang magkaroon ng pag-asa; sa-
pagkat kung walang pananampalataya
ay hindi magkakaroon ng kahit na
anong pag-asa.”2

Ang pag-asa ay nagmumula sa pana-
nampalataya kay Jesucristo. Nadaig na
Niya ang mundo at nangako na papa-
hirin Niya ang ating mga luha kung ba-
baling lamang tayo sa Kanya at
maniniwala at susunod.3

Ang ilan sa ngayon na nakadarama
ng kawalan ng pag-asa ay maaaring
magtaka kung paano sila magkaka-
roong muli ng pag-asa. Kung isa ka 
sa kanila, tandaan na ang pag-asa ay
dumarating bilang bunga ng pana-
nampalataya. Para magkaroon tayo

muli ng pag-asa, kailangan tayong
manampalataya.

Sa pananampalataya sa Tagapaglig-
tas, hindi lamang paniniwala ang kaila-
ngan. Itinuro ni Apostol Santiago na
kahit ang mga diyablo ay nagsisisampa-
lataya at nagsisipanginig.4 Ngunit ang
tunay na pananampalataya ay nanga-
ngailangan ng paggawa. Ang kaibhan
ng mga diyablo at matatapat na miyem-
bro ng Simbahang ito ay hindi ang 
paniniwala kundi ang gawa. Ang pana-
nampalataya ay umuunlad sa pagsunod
sa mga kautusan. Kailangan tayong gu-
mawa at sumunod sa mga utos. “Mula
sa Bible Dictionary mababasa natin na
“hindi nagbubunga ang mga himala ng
pananampalataya; subalit nahuhubog
ang malakas na pananampalataya sa
pagsunod sa ebanghelyo ni Jesucristo;
sa madaling salita, nagmumula ang pa-
nanampalataya sa kabutihan.”5

Kapag sinisikap nating sundin ang
mga utos ng Diyos, na pinagsisisihan
ang ating mga kasalanan, at nanganga-
kong gawin ang lahat upang sundin
ang Tagapagligtas, nagsisimula tayong
magtiwala na sa Pagbabayad-sala, ma-
giging maayos ang lahat. Ang mga
damdaming iyon ay pinagtitibay ng
Espiritu Santo na nagtataboy, sabi nga
ng ating mga ina at amang pioneer, ng
“pighati.” Sa kabila ng ating mga pag-
subok, maganda pa rin ang ating paki-
ramdam at gustong umawit na kasama
nila ng “kay-inam ng buhay.”6

Hindi ko minamaliit ang katunayan

ng sakit na depresyon. Para sa ilan, ang
mga solusyon sa depresyon at pagka-
balisa ay malalaman sa pagkonsulta sa
mahuhusay na doktor. Ngunit sa kara-
mihan sa atin, ang lungkot at takot ay
nagsisimulang mapawi at napapalitan
ng kaligayahan at kapayapaan kapag
nagtiwala tayo sa May-akda ng plano
ng kaligayahan at kapag nanampalata-
ya tayo sa Pangulo ng kapayapaan.

Kamakailan isang mahal kong kaibi-
gan ang pumanaw dahil sa kanser. Siya
at ang kanyang pamilya ay mga taong
may malaking pananampalataya.
Nakasisigla ang makita kung paano na-
katulong ang kanilang pananampalata-
ya sa napakahirap na sandaling ito.
Puspos sila ng kapayapaan ng kaloo-
ban na nagtaguyod at nagpalakas sa
kanila. Sa pahintulot nila nais kong ba-
sahin ang liham ng isang kapamilya na
isinulat ilang araw bago namatay ang
kanyang ama:

“Ang huling ilang araw ay naging na-
pakahirap. . . . Kagabi habang nakati-
pon kami sa tabi ng kama ni Itay,
damang-dama ang Espiritu ng
Panginoon, at talagang inalo kami.
Panatag na kami. . . . Iyon ang pinaka-
mahirap na karanasan ng sinuman sa
amin, ngunit dama namin ang kapana-
tagan sa kaalaman na . . . nangako ang
ating Ama sa Langit na muli kaming
magkakasama bilang isang pamilya.
Pagkatapos sabihin ng doktor kay Itay
sa ospital na wala nang magagawa pa,
tumingin siya sa aming lahat nang may
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ganap na pananampalataya at buong
tapang na nagtanong, “May problema
ba kayo sa plano ng kaligtasan?” Wala
kaming problema, at nagpapasalamat
kami sa ama at ina na nagturo sa amin
na magtiwala nang lubusan sa plano.”

Nagsasalita ako sa lahat ng nagduru-
sa, sa lahat ng namimighati, sa lahat ng
may kinakaharap o makakaharap na
mga pagsubok at hamon sa buhay na
ito. Ang mensahe ko ay sa lahat ng
nag-aalala o natatakot o nanghihina
ang loob. Ang mensahe ko ay pag-uulit
lamang, paalala tungkol sa nakapapa-
natag na payo mula sa mapagmahal na
Ama sa Kanyang mga anak sa simula
pa lang ng mundo.

“Tandaan, tandaan na sa bato na
ating Manunubos, na si Cristo, ang
Anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo
ang inyong saligan; nang sa gayon ka-
pag ipinadala ng diyablo ang kanyang
malalakas na hangin, oo, ang kanyang
mga palaso sa buhawi, ulang yelo at
kanyang malakas na bagyo ay humam-
pas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng
kapangyarihan sa inyo na hilahin ka-
yong pababa sa look ng kalungkutan at
walang katapusang kapighatian, dahil
sa bato kung saan kayo nakasandig, na
tunay na saligan, isang saligan na kung
sasandigan ng mga tao ay hindi sila
maaaring bumagsak.”7

Nagpatotoo ako sa Kanya, na nadaig
Niya ang mundo, na hindi Niya tayo ka-
ilanman kalilimutan o iiwan dahil tayo
ay inanyuan Niya sa mga palad ng
Kanyang mga kamay.8 Nagpapatotoo
ako na ang sumusunod sa Kanyang
mga utos ay magkakaroon ng ibayong
pananampalataya at pag-asa. Bibigyan
sila ng lakas upang madaig ang lahat ng
pagsubok ng buhay. Madarama nila ang
kapayapaang di masayod ng pag-iisip.9

Sa pangalan ni Jesucristo, amen. ■
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