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Balsamo sa Galaad, ni Annie Henrie

“‘Wala bagang balsamo sa Galaad?’ ( Jeremias 8:22). . . .Pagmamahal ang balsamo na nagpapagaling  

sa kaluluwa. . . . [Ang] Anak, maging ang Panginoong Jesucristo, ay nag-alay ng Kanyang buhay upang tayo ay  

magkaroon ng buhay na walang hanggan, ganoon na lamang ang pagmamahal Niya sa Kanyang Ama at sa atin”  

(Thomas S. Monson, “A Doorway Called Love,” Ensign, Nob. 1987, 66).
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SABADO NG UMAGA, OKTUBRE 5, 2013, 
PANGKALAHATANG SESYON
Namumuno: Pangulong Thomas S. Mon-
son. Nangangasiwa: Pangulong Henry B. 
Eyring. Pambungad na Panalangin: Elder 
Kent F. Richards. Pangwakas na Panalangin: 
Matthew O. Richardson. Musika ng Taber-
nacle Choir; Mack Wilberg at Ryan Murphy, 
mga tagakumpas; Andrew Unsworth at Clay 
Christiansen, mga organista: “Dakila’t Sad-
yang Kahanga-hanga,” Mga Himno, blg. 168; 
“Tayo’y Magalak,” Mga Himno, blg. 3; “Israel, 
Diyos ay Tumatawag,” Mga Himno, blg. 6, 
isinaayos ni Wilberg, hindi inilathala; “May 
Liwanag sa ‘King Kaluluwa,” Mga Himno, 
blg. 141; “Mga Kautusan sa Tuwina ay Sun-
din,” aklat ng mga Awit Pambata, 68, isina-
ayos ni Murphy, hindi inilathala; “Come, Ye 
Thankful People,” Hymns, blg. 94, isinaayos 
ni Wilberg, inilathala ng Oxford.

SABADO NG HAPON, OKTUBRE 5, 2013, 
PANGKALAHATANG SESYON
Namumuno: Pangulong Thomas S. Mon-
son. Nangangasiwa: Pangulong Dieter F. 
Uchtdorf. Pambungad na Panalangin: Elder 
Paul V. Johnson. Pangwakas na Panalangin: 
Carol F. McConkie. Musika ng isang koro 
ng mga pamilya mula sa Roy, Kanesville, 
Hooper, at West Haven, Utah; Jane Fjelds-
ted, tagakumpas; Linda Margetts, organista: 
“On This Day of Joy and Gladness,” Hymns, 
blg. 64,isinaayos ni Fjeldsted/Margetts, hindi 
inilathala; “I Know That My Savior Loves Me,” 
2010 Children’s Sacrament Meeting Presenta-
tion, nina Bell at Creamer, isinaayos ni Fjeld-
sted/Margetts, hindi inilathala; “Magpunyagi, 
Mga Banal,” Mga Himno, blg. 43; “Pag-ibig sa 
Tahanan,” Mga Himno, blg. 183, isinaayos ni 
Fjeldsted/Margetts, hindi inilathala.

SABADO NG GABI, OKTUBRE 5, 2013, 
SESYON NG PRIESTHOOD
Namumuno: Pangulong Thomas S. Mon-
son. Nangangasiwa: Pangulong Henry B. 
Eyring. Pambungad na Panalangin: Elder 
Paul E. Koelliker. Pangwakas na Panalangin: 
Elder Walter F. González. Musika ng isang 
Aaronic Priesthood choir mula sa mga stake 
sa Murray, Utah; Kelly DeHaan, tagakumpas; 
Richard Elliott, organista: “Sing Praise to 
Him,” Hymns, blg. 70, isinaayos ni Kempton, 
di inilathala; “Like Ten Thousand Legions 
Marching,” Hymns, blg. 253, isinaayos ni 
Elliott, hindi inilathala; “Gawin ang Tama,” 
Mga Himno, blg. 144; “Diyos ay Lubhang 
Makapangyarihan,” Mga Himno, blg. 40, 
isinaayos ni Huff, hindi inilathala.

LINGGO NG UMAGA, OKTUBRE 6, 2013, 
PANGKALAHATANG SESYON
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson. 
Nangangasiwa: Pangulong Dieter F. Ucht-
dorf. Pambungad na Panalangin: Cheryl A. 
Esplin. Pangwakas na Panalangin: Elder 
Francisco J. Viñas. Musika ng Taberna-
cle Choir; Mack Wilberg, tagakumpas; 
Clay Christiansen at Richard Elliott, mga 
organista: “O Kaylugod na Gawain,” Mga 
Himno, blg. 89; “Panginoo’y Hari!” Mga 
Himno, blg. 33; “Guro, Bagyo’y Nagnga-
ngalit,” Mga Himno, blg. 60, isinaayos ni 
Wilberg, hindi inilathala; “Lakas Mo ay 
Idagdag,” Mga Himno, blg. 154; “O Divine 
Redeemer,” ni Gounod; “Salamat, O Diyos, 
sa Aming Propeta,” Mga Himno, blg. 15, 
isinaayos ni Wilberg, hindi inilathala.

LINGGO NG HAPON, OKTUBRE 6, 2013, 
PANGKALAHATANG SESYON
Namumuno: Pangulong Thomas S. Mon-
son. Nangangasiwa: Pangulong Henry B. 
Eyring. Pambungad na Panalangin: 
David L. Beck. Pangwakas na Panalangin: 
Elder Claudio R. M. Costa. Musika ng 
Tabernacle Choir; Mack Wilberg at Ryan 
Murphy, mga tagakumpas; Bonnie Good-
liffe, organista: “They, the Builders of the 
Nation,” Hymns, blg. 36, isinaayos ni Wil-
berg, inilathala ng Jackman; “Sa Kanyang 
Pagbabalik,” Aklat ng mga Awit Pambata, 
46–47, isinaayos ni Murphy, di inilathala; 
“Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod,” 
Mga Himno, blg. 151; “Manatili sa ‘King 
Tabi,” Mga Himno, blg. 96, isinaayos ni 
Wilberg, hindi inilathala.

SABADO NG GABI, SETYEMBRE 29, 2013, 
PANGKALAHATANG PULONG NG  
RELIEF SOCIETY
Namumuno: Pangulong Thomas S. Monson. 
Nangangasiwa: Linda K. Burton. Pambungad 
na Panalangin: Laraine Swenson. Pangwakas 
na Panalangin: Ana De Agostini. Musika 
ng isang Relief Society choir mula sa Provo 
Missionary Training Center; Emily Wadley, 
tagakumpas; Bonnie Goodliffe, organista: 
“Manunubos ng Israel,” Mga Himno, blg. 5; 
“May Pananampalatayang Sumulong,” Mga 
Himno, blg. 163; “Bilang mga Magkakapatid 
sa Sion,” Mga Himno, blg. 197, isinaayos ni 
Sally DeFord, hindi inilathala; “Tutungo Ako 
Saanman,” Mga Himno, blg. 171, ang descant 
ay isinaayos ni Wadley, hindi inilathala; 
“Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan,” Mga 
Himno, blg. 80, isinaayos ni Lyon, inilathala 
ng Jackman.

MAKUKUHANG MGA MENSAHE 
SA KUMPERENSYA
Para ma-access ang mga mensahe sa pang-
kalahatang kumperensya sa Internet sa mara-
ming wika, bisitahin ang conference.lds.org. 
Pagkatapos ay pumili ng wika. Karaniwan 
sa loob ng dalawang buwan pagkatapos ng 
kumperensya, mayroon na ring mga audio 
recording sa mga distribution center.

MGA MENSAHE SA HOME AT 
VISITING TEACHING
Para sa mga mensahe sa home at visiting 
teaching, pumili ng isang mensaheng lubos 
na tutugon sa mga pangangailangan ng mga 
binibisita ninyo.

SA PABALAT
Harap: Larawang kuha ni Cody Bell.
Likod: Larawang kuha ni Cody Bell.

MGA RETRATONG KINUNAN 
SA KUMPERENSYA
Ang mga tagpo ng pangkalahatang kum-
perensya sa Salt Lake City ay kinunan nina 
Welden C. Andersen, Cody Bell, Randy 
Collier, Weston Colton, Scott Davis, Craig 
Dimond, Lloyd Eldredge, Collin King, John 
Luke, Leslie Nilsson, Matthew Reier, Christina 
Smith, at Byron Warner; sa Arraiján, Panama, 
ay kinunan ni Josué Peña; sa Brasília, Brazil, 
ay kinunan ni Tomé Siqueira; sa Cavite, 
Philippines, ay kinunan ni Danilo Soleta; sa 
Colleyville, Texas, USA, ay kinunan ni Mark 
Mabry; sa Foz do Iguaçú, Brazil, ay kinunan 
ni Lincoln Parmezan de Melo; sa Guatemala 
City, Guatemala, ay kinunan ni Don Searle; 
sa Lima, Peru, ay kinunan ni Stephanie Na-
varette; sa London, England, ay kinunan ni 
Preston Judy; sa Lyon, France, ay kinunan ni 
Carolyn Carter; sa Panama City, Panama, ay 
kinunan ni Josué Peña; sa Rome, Italy, ay ki-
nunan ni Massimo Criscione; at sa Santiago, 
Chile, ay kinunan ni Cristian F. Castro Marin.

Buod para sa Ika-183 Ikalawang Taunang 
Pangkalahatang Kumperensya
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Ni Pangulong Thomas S. Monson

may pananampalataya ang Kanyang 
gawain.

Para mapanatili ang pagdagdag ng 
bilang ng mga missionary, hiniling ko 
sa ating mga miyembro noon na mag-
ambag, sa abot-kaya nila, sa kanilang 
ward missionary fund o sa General 
Missionary Fund ng Simbahan. Ang 
tugon sa kahilingang iyan ay nakalu-
lugod at nakatulong sa pagsuporta sa 

Kalugud-lugod, mga kapatid ko, 
na magkakasama tayong muli. 
Mahigit 183 taon na simula nang 

iorganisa ang Simbahan sa pamama-
gitan ni Propetang Joseph Smith, sa 
patnubay ng Panginoon. Sa pulong 
na iyon noong Abril 6, 1830, anim na 
miyembro ng Simbahan ang naroon. 1

Masaya kong ibinabalita sa inyo na 
noong nakaraang dalawang linggo, 
ang bilang ng mga miyembro ng Sim-
bahan ay 15 milyon na. Ang Simbahan 
ay patuloy na lumalago at binabago 
nito ang mas marami pang mga buhay 
sa bawat taon. Ito ay lumalaganap sa 
buong mundo habang hinahanap ng 
ating mga missionary ang mga taong 
naghahanap ng katotohanan.

Mahigit isang taon pa lang nang 
ibalita ko ang pagbaba ng edad ng 
paglilingkod ng mga missionary. 
Simula noon, ang bilang ng mga 
full-time missionary na nasa 58,500 
noong Oktubre 2012 ay nasa 80,333 
na ngayon. Lubos na kahanga-hanga 
at nagbibigay-inspirasyon ang tugon 
na nasaksihan natin!

Ang mga banal na kasulatan ay 
walang nilalamang pahayag na mas 

mahalaga, responsibilidad na mas 
kailangang gawin, tagubiling mas 
tahasan kaysa sa utos ng nabuhay na 
mag-uling Panginoon nang magpakita 
Siya sa Galilea sa labing-isang disi-
pulo. Sabi Niya, “Dahil dito magsiyaon 
nga kayo, at gawin ninyong mga ala-
gad ang lahat ng mga bansa, na sila’y 
inyong bautismuhan sa pangalan ng 
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.” 2 
Tulad ng pahayag ni Propetang 
Joseph Smith, “Matapos masabi ang 
lahat, ang pinakadakila at pinakama-
halagang tungkulin ay ipangaral ang 
Ebanghelyo.” 3 Maaalala pa ng ilan sa 
inyo na narito ngayon ang mga salita 
ni Pangulong David O. McKay, na 
binanggit ang pamilyar na katagang 
“Bawat miyembro ay misyonero!” 4

Magdaragdag ako sa sinabi nila. 
Panahon na para ang mga miyem-
bro at missionary ay magsama-sama, 
magtulungan, magsigawa sa ubasan 
ng Panginoon upang magdala ng 
mga kaluluwa sa Kanya. Naghanda 
Siya ng maraming paraan para 
maibahagi natin ang ebanghelyo, at 
tutulungan Niya tayo sa ating mga 
pagsisikap kung gagawin natin nang 

S E S Y O N  S A  S A B A D O  N G  U M A G A  | Oktubre 5, 2013

Pagbati sa 
Kumperensya
Dalangin ko na mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon 
habang tayo ay nakikinig at natututo.
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libu-libong missionary na walang kaka-
yahang suportahan ang kanilang sarili. 
Salamat sa inyong bukas-palad na mga 
kontribusyon. Patuloy ang pangangai-
langan ng tulong, upang patuloy nating 
matulungan ang mga taong matindi 
ang hangaring maglingkod, ngunit wa-
lang sapat na pantustos para dito.

Narito tayo ngayon, mga kapatid, 
upang matagubilinan at mabigyan ng 

inspirasyon. Maraming mensahe, na 
tatalakay sa iba’t ibang paksa sa ebang-
helyo, ang ibibigay sa susunod na 
dalawang araw. Ang mga kalalakihan 
at kababaihang magsasalita sa inyo ay 
naghangad ng tulong ng langit hinggil 
sa mga mensaheng kanilang ibibigay.

Dalangin ko na mapuspos tayo ng 
Espiritu ng Panginoon habang tayo ay 
nakikinig at natututo. Sa pangalan ng 

ating Tagapagligtas na si Jesucristo, 
amen. ◼
MGA TALA
 1. Bagamat ilang dosenang tao lamang ang 

naroon noong araw na iorganisa ang 
Simbahan, anim ang opisyal na nakalista 
bilang mga miyembrong nag-organisa nito.

 2. Mateo 28:19.
 3. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: 

Joseph Smith (2007), 386.
 4. David O. McKay, sa Conference Report, 

Abr. 1959, 122.
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partikular na mga paksa. Sa paglipas 
ng mga linggo at buwan, kadalasan 
hindi makatulog sa gabi, hinihintay 
namin ang Panginoon. Sa pag-aayuno, 
panalangin, pag-aaral, at pagninilay, 
nalalaman namin ang mensaheng nais 
Niyang ibigay namin.

Maaaring naitatanong ng ilan, 
“Bakit hindi mas madali at mabilis 
ang pagdating ng inspirasyon?” Itinuro 
ng Panginoon kay Oliver Cowdery, 
“Kailangan mong pag-aralan ito sa 
iyong isipan; pagkatapos kailangang 
itanong mo sa akin kung ito ay tama.” 4 
Ang mga mensahe sa kumperensya ay 
napapasaamin matapos ang mapana-
langing paghahanda, sa pamamagitan 
ng Espiritu Santo.

Ang prinsipyong ito ay totoo sa 
lahat ng miyembro ng Simbahan ha-
bang nakikilahok tayo sa ward, stake, 
at mga pangkalahatang kumperensya. 
Pinag-aaralan natin sa ating isipan ang 
kailangan natin at hangad mula sa 
Ama sa Langit, at nananalangin tayo 
na maunawaan at maipamuhay ang 
itinuturo sa atin. Sa pagsapit ng kum-
perensya, isinasakripisyo natin ang 
iba pang mga aktibidad, “isinasantabi 
muna ang mga bagay ng daigdig na 
ito, [upang] hangarin ang mga bagay 
na mas mabuti.” 5 At tinitipon natin 
ang ating pamilya para pakinggan ang 
salita ng Panginoon, gaya ng mga tao 
noon ni Haring Benjamin.6

Ibig ng mga bata at kabataan na ka-
bilang sila. Malaking pagkakamali kung 
inaakala natin na ang kumperensya ay 
lampas sa kayang unawain ng kani-
lang kaisipan at madama ng kanilang 
espiritu. Sa mga batang miyembro ng 
Simbahan, nangangako ako na kung 
makikinig kayo, madarama ninyo ang 
Espiritu na nag-uumapaw sa inyong 
kalooban. Sasabihin ng Panginoon sa 
inyo ang nais Niyang gawin ninyo.

Sa mga kumperensya matatang-
gap natin ang salita ng Panginoon na 
nakalaan para sa atin. Isang miyembro 
ang nagpatotoo: “Habang nakikinig 
po ako sa inyong mensahe, namangha 
po ako. . . . Ang inyong mensahe ay 
personal na paghahayag na direktang 
mula sa Panginoon para sa aking 
pamilya. Sa mga sandaling iyon na di-
rektang nangusap sa akin ang Espiritu 

Ang mga kumperensya ay bahagi 
na noon pa man ng totoong Simbahan 
ni Jesucristo. Tinipon ni Adan ang kan-
yang mga inapo at nagpropesiya hing-
gil sa mga bagay na darating. Tinipon ni 
Moises ang mga anak ni Israel at itinuro 
sa kanila ang mga kautusan na natang-
gap niya. Ang Tagapagligtas ay nagturo 
sa mga taong nagtipon kapwa sa Banal 
na Lupain at sa kontinente ng Amerika. 
Tinipon ni Pedro ang mga naniniwala 
sa Jerusalem. Ang unang pangkalaha-
tang kumperensya sa mga huling araw 
ay idinaos dalawang buwan pagkatapos 
maorganisa ang Simbahan at nagpapa-
tuloy ito hanggang sa araw na ito.

Ang mga kumperensyang ito ay 
palaging ayon sa patnubay ng Pa-
nginoon, sa paggabay ng Kanyang 
Espiritu.3 Hindi kami binibigyan ng 

Ni Elder Robert D. Hales
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Salamat po, Pangulong Monson, 
sa iyong pagtuturo at halimbawa 
ng paglilingkod na tulad ni Cristo 

at sa utos ninyo na kaming lahat ay 
maging mga missionary. Ipinagdarasal 
ka namin sa tuwina.

Sa ating dispensasyon, ang Taga-
pagligtas na si Jesucristo ay nagsabi na 
ang pagtitipon ng mga Banal ay “aking 
pangkalahatang kumperensya.” 1

Saan man tayo naroroon sa mun-
dong ito, paano man natin nata-
tanggap ang mga kaganapang ito, 
nagpapatotoo ako na natitipon tayo 
sa Kanyang pagpupulong. Nagpapa-
totoo rin ako na maririnig natin ang 
Kanyang salita, sapagkat sinabi Niya, 
“Maging sa pamamagitan ng sarili 
kong tinig o sa tinig man ng aking 
mga tagapaglingkod, ito ay iisa.” 2

Pangkalahatang 
Kumperensya: 
Nagpapalakas ng 
Pananampalataya 
at Patotoo
Ah, talagang kailangan natin ang pangkalahatang 
kumperensya! Sa mga kumperensya ang ating pananampalataya 
ay tumatatag at ang ating patotoo ay lumalalim.
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Santo noon ko lang nadama nang 
gayon kalakas ang pagpapamalas 
ng Espiritu sa aking buhay.”

Sinabi ng isa pa, “Hindi ko kailan-
man nadama nang ganoon kataimtim 
na ang isang mensahe ay ibinibigay 
sa akin.”

Posible ito dahil ang Espiritu Santo 
ang naghahatid ng salita ng Panginoon 
sa ating puso sa paraan na mauuna-
waan natin.7 Kapag nagsusulat ako 
ng mga tala sa kumperensya, hindi ko 
palaging naisusulat nang eksakto ang 
sinasabi ng tagapagsalita; ang isinusu-
lat ko ay ang personal na direksyon 
na ibinibigay sa akin ng Espiritu.

Ang sinasabi ay hindi kasing-halaga 
ng naririnig at nadarama natin.8 
Iyan ang dahilan kaya sinisikap nating 
damhin ang kumperensya sa isang ka-
paligiran kung saan ang munting bana-
yad na tinig ng Espiritu ay malinaw na 
maririnig, madarama, at mauunawaan.

Ah, talagang kailangan natin ang 
pangkalahatang kumperensya! Sa mga 
kumperensya ang ating pananampala-
taya ay tumatatag at ang ating patotoo 
ay lumalalim. At kapag nagbagong-
loob tayo, pinalalakas natin ang isa’t 
isa upang matatag na makatayo sa 
gitna ng nag-aapoy na mga sibat 
ng mga huling araw na ito.9

Sa nakaraang ilang dekada hindi 
ipinadanas sa Simbahan ang maling 
pagkaunawa ng mga tao rito at pang-
uusig na naranasan ng mga Banal 
noong una. Hindi palaging gayon ang 
mangyayari. Ang mundo ay mas ma-
bilis na lumalayo sa Panginoon higit 
kailanman. Ang kaaway ay pinakawa-
lan sa lupa. Ating pinanonood, pina-
kikinggan, binabasa, pinag-aaralan, 
at ibinabahagi ang mga salita ng mga 
propeta upang mabigyang babala 
at maprotektahan tayo. Halimbawa, 
“Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag 
sa Mundo” ay ibinigay bago pa man 
natin maranasan ang mga hamon na 
kinakaharap ngayon ng pamilya. “Ang 
Buhay na Cristo: Ang Patotoo ng mga 
Apostol” ay inihanda noon pa bago 
pa natin ito kinailangang mabuti.

Maaaring hindi natin alam ang 
lahat ng dahilan kung bakit ang mga 
propeta at tagapagsalita sa kumperen-
sya ay nakatuon sa partikular na mga 

paksa, ngunit alam ito ng Panginoon. 
Itinuro ni Pangulong Harold B. Lee: 
“Ang tanging kaligtasan natin ngayon 
bilang mga miyembro ng simbahang 
ito ay . . . makinig sa mga salita at 
kautusan na ibibigay ng Panginoon sa 
Kanyang propeta. . . May ilang bagay 
na mangangailangan ng pagtitiis at 
pananampalataya. Maaaring hindi 
ninyo magustuhan ang nagmumula 
sa awtoridad ng Simbahan. Maa-
aring salungat ito sa [sarili ninyong] 
pananaw. Maaaring salungat ito sa 
pananaw ninyo sa lipunan. Maaaring 
humadlang ito sa inyong pakikisala-
muha. Ngunit kung pakikinggan ninyo 
ang mga bagay na ito, na tila nagmula 
mismo sa bibig ng Panginoon, nang 
may pagtitiis at pananampalataya, 
ang pangako ay na ‘ang pintuan ng 
impiyerno ay hindi mananaig laban sa 
inyo; . . . at itataboy ng Panginoong 
Diyos ang mga kapangyarihan ng 
kadiliman mula sa harapan ninyo, at 
payayanigin ang kalangitan para sa 
inyong ikabubuti, at sa ikaluluwalhati 
ng kanyang pangalan’ (D at T 21:6).” 10

Paano nalaman ni Pangulong 
Lee ang makakaharap natin sa ating 
panahon? Nalaman niya dahil siya ay 
isang propeta, tagakita, at tagapagha-
yag. At kung pakikinggan at susundin 
natin ang mga propeta ngayon, pati 
na ang mga magsasalita sa kum-
perensyang ito, tayo ay lalakas at 
mapoprotektahan.

Ang pinakamalaking mga pagpa-
pala ng pangkalahatang kumperensya 
ay dumarating sa atin pagkatapos ng 

kumperensya. Alalahanin ang huwaran 
na madalas na nakatala sa banal na 
kasulatan: nagtitipon tayo para paking-
gan ang mga salita ng Panginoon, at 
bumabalik tayo sa ating mga tahanan 
upang ipamuhay ang mga ito.

Matapos turuan ni Haring Benjamin 
ang kanyang mga tao, “pinauwi na niya 
ang maraming tao, at sila ay nagsiuwi, 
bawat isa, alinsunod sa kanilang mga 
mag-anak, sa kani-kanilang tahanan.” 11 
Noong kanyang kapanahunan, ga-
yundin ang ginawa ni Haring Limhi.12 
Pagkatapos turuan at paglingkuran ang 
mga tao na nasa templo sa lupaing Ma-
sagana, sinabihan ng Tagapagligtas ang 
mga tao na, “Magsiuwi kayo sa inyong 
mga tahanan, at bulay-bulayin ang mga 
bagay na aking sinabi, at tanungin ang 
Ama, sa aking pangalan, upang kayo’y 
makaunawa, at ihanda ang inyong mga 
isip para sa kinabukasan, at ako ay 
paparitong muli sa inyo.” 13

Tinatanggap natin ang paanyaya ng 
Tagapagligtas kapag tayo ay nagbubu-
lay at nagdarasal upang maunawaan 
ang itinuro sa atin at pagkatapos ay 
hahayo at gagawin ang Kanyang 
kalooban. Alalahanin ang mga salita ni 
Pangulong Spencer W. Kimball: “Nag-
pasiya na ako na kapag umuwi ako 
mula dito sa [pangkalahatang] kumpe-
rensya na ito . . . napakaraming aspeto 
sa buhay ko ang maaari kong gawing 
perpekto. Nakalista na ito sa isipan 
ko, at umaasa akong makapagtrabaho 
kaagad pagkatapos na pagkatapos 
natin.” 14 Sinabi ni Pangulong Monson 
kamakailan: “Hinihikayat ko kayong 
basahin . . . ang mga mensahe at pag-
isipang mabuti ang laman ng mga ito. 
Napag-alaman ko mula sa sarili kong 
karanasan na higit pa akong natututo 
mula sa mga inspiradong mensaheng 
ito kapag pinag-aaralan ko pa ito nang 
mas mabuti.” 15

Bukod sa personal at pampamil-
yang pag-aaral ng banal na kasulatan, 
nais ng Ama sa Langit na regular 
nating pag-aralan at isabuhay ang 
natutuhan natin sa kumperensya. Nag-
papatotoo ako na ang mga nagtitiwala 
sa Panginoon at nakikinig sa payong 
ito nang may pananampalataya ay 
magkakaroon ng malaking kalakasan 
upang pagpalain ang kanilang sarili at 
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kanilang mga pamilya sa susunod na 
mga henerasyon.

Ang Ama sa Langit ay naglaan ng 
paraan. Sa kumperensyang ito, 97 
porsiyento ng Simbahan ang makariri-
nig sa mga mensaheng ito sa kanilang 
sariling wika. Milyun-milyong miyem-
bro sa 197 mga bansa ang manonood 
sa kumperensyang ito sa 95 wika. Sa 
loob lamang ng dalawa o tatlong araw 
ang mga mensahe ay makikita na sa 
LDS.org sa Ingles, at sa loob ng isang 
linggo ang mga ito ay makukuha na 
sa 52 wika. Ngayon natatanggap natin 
ang nakalimbag na mga magasin ng 
Simbahan sa loob lamang ng tatlong 
linggo pagkatapos ng pangkalahatang 
kumperensya. Hindi na tayo naghihin-
tay ng ilang buwan para dumating ang 
mga mensahe sa koreo. Sa isang com-
puter, phone, o iba pang electronic 
device, maaari nating mabasa, mapa-
kinggan, mapanood, at maibahagi ang 
mga turo ng mga propeta. Anumang 
oras, saan mang lugar, mapapalawak 
natin ang ating kaalaman, mapatatatag 
ang ating pananampalataya at patotoo, 
mapoprotektahan ang ating mga pa-
milya, at ligtas silang maaakay pauwi.

Ang mga mensahe ng kumpe-
rensyang ito ay mailalangkap din sa 
online na kurikulum ng kabataan. Mga 
magulang, maaari ninyong ma-access 
ang mga aralin para sa kabataan sa 
LDS.org. Alamin kung ano ang pinag-
aaralan ng inyong mga anak, at gawin 
itong paksa ng sarili ninyong pag-aaral, 
mga talakayan ng pamilya, mga family 
home evening, family council, at perso-
nal na interbyu sa inyong mga anak.

Hinihikayat ko ang lahat ng 

miyembro na gamitin ang resources sa 
mga website ng Simbahan at mga mo-
bile app. Patuloy na pinagaganda ang 
mga ito upang maging mas madaling 
gamitin at maging mas akma sa ating 
buhay. Sa LDS.org makikita ninyo 
ang resources na tutulong sa inyo na 
pag-aralan ang ebanghelyo, patata-
gin ang inyong tahanan at pamilya, 
at maglingkod sa inyong tungkulin. 
Mahahanap din ninyo ang inyong mga 
ninuno na nangangailangan ng mga 
ordenansa ng templo at ng resources 
para suportahan kayo sa gawain ng 
kaligtasan, pati na ang pagbabahagi 
ng ebanghelyo. Ang mga magulang 
ay maaaring manguna sa paghahanda 
ng kanilang mga anak para sa binyag, 
sa priesthood, at sa full-time mission. 
Matutulungan tayo ng mga ito na lu-
makad sa tuwid at makipot na landas 
ng mga ordenansa at tipan ng templo 
at maging marapat sa pagpapala ng 
buhay na walang-hanggan.

Sa kumperensya noong Abril, sa 
pangkalahatang miting ng priesthood, 
binanggit ko ang tungkol sa tatay ko na 
nagdrowing ng isang mandirigma na 

may suot na baluti upang ituro sa akin 
ang tungkol sa baluti ng Diyos at ang 
espirituwal na proteksyong hatid nito.

Pagkatapos ng sesyon, sinabi ng 
isang ama sa kanyang pamilya ang 
natutuhan niya. Dahil nabigyang-
inspirasyon, ang bunso nilang anak 
na si Jason ay naghanap sa LDS.org 
para mapakinggan niya mismo ang 
mensahe. Makalipas ang ilang araw 
dumalo siya sa family home evening 
para ibahagi ang lesson sa kanyang 
mga kapatid. Heto siya.

Isang simpleng mensahe sa kum-
perensya, na binigyang-inspirasyon ng 
Panginoon, natanggap ng isang bata, 
ang itinuro sa isang pamilya sa perso-
nal at mabisang paraan. Gustung-gusto 
ko ang kanyang baluti sa dibdib ng ka-
butihan. Gusto ko ang kanyang kalasag 
ng pananampalataya na humaharang 
sa nag-aapoy na sibat ng kaaway. Ito 
ang mga pagpapala ng kumperensya.

Mga kapatid ko, ibinibigay ko ang 
natatangi kong patotoo na ang Pa-
nginoong Jesucristo ay buhay at Siya 
ang pinuno ng Simbahang ito. Ito ay 
Kanyang pangkalahatang kumperen-
sya. Ipinapangako ko sa inyo sa Kan-
yang pangalan na kung mananalangin 
kayo nang may taimtim na hangaring 
marinig ang tinig ng inyong Ama sa 
Langit sa mga mensahe sa kumperen-
syang ito, matutuklasan ninyo na nag-
salita Siya sa inyo para tulungan kayo, 
para palakasin kayo, at akayin kayo 
pauwi sa Kanyang piling. Sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Doktrina at mga Tipan 124:88; idinagdag 

ang pagbibigay-diin.
 2. Doktrina at mga Tipan 1:38.
 3. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 46:2.
 4. Doktrina at mga Tipan 9:8.
 5. Doktrina at mga Tipan 25:10.
 6. Tingnan sa Mosias 2:5.
 7. Tingnan sa 2 Nephi 33:1.
 8. Tingnan sa Spencer W. Kimball, 

sa Conference Report, Tonga Area 
Conference 1976, 27.

 9. Tingnan sa Lucas 22:31–32.
 10. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: 

Harold B. Lee (2001), 99.
 11. Mosias 6:3.
 12. Tingnan sa Mosias 8:4.
 13. 3 Nephi 17:3.
 14. Spencer W. Kimball, “Spoken from Their 

Hearts,” Ensign, Nob. 1975, 111.
 15. Thomas S. Monson, “Patnubayan Nawa 

Kayo ng Diyos Hanggang sa Muli Nating 
Pagkikita,” Liahona, Nob. 2012, 110.

Suot ni Jason ang kanyang “buong 
baluti ng Diyos.”
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Ang kababaan ng loob ay hindi nanga-
ngahulugan ng kahinaan, kundi ibig 
sabihin nito ay pagkilos na may kabuti-
han at kabaitan, pagpapakita ng lakas, 
katahimikan, mainam na pagpapaha-
laga sa sarili, at pagpipigil sa sarili.

Ang kaamuan ang isa sa mga na-
ngingibabaw na katangian sa buhay 
ng Tagapagligtas. Itinuro Niya mismo 
sa Kanyang mga alagad, “Magaral 
kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo 
at mapagpakumbabang puso.” 9

Mapalad tayong maisilang na taglay 
ang binhi ng kaamuan sa ating mga 
puso. Dapat nating maunawaan na 
hindi maaaring lumago at umunlad 
ang binhing iyon sa isang kisap-mata 
kundi sa paglipas ng panahon. Iniutos 
sa atin ni Cristo na “pasanin sa araw-
araw ang [ating] krus,” 10 na ibig sabi-
hin ito ay dapat palaging pagtuunan 
ng pansin at hangarin.

Si Pangulong Lorenzo Snow, ang 
ikalimang propeta ng ating dispen-
sasyon, ay nagturo, “Tungkulin nating 
sikaping maging perpekto, . . . na 
bumuti sa bawat araw, at tingnan ang 
ginawa natin noong nakaraang linggo 
at pagbutihin pa sa linggong ito; pag-
butihin ang mga gagawin ngayon kaysa 
kahapon.” 11 Kaya’t ang unang hakbang 
sa pagiging maamo ay ang pagbutihin 
pa ito araw-araw. Sa bawat araw kaila-
ngan nating sikaping mas bumuti kaysa 
sa nakaraan habang patuloy tayong 
sumusulong sa prosesong ito.

Idinagdag pa ni Pangulong Snow:
“Nakagagawa tayo ng mumunting 

kahangalan at nariyan ang ating mga 
kahinaan; dapat nating sikaping daigin 
kaagad ang mga ito hangga’t maaari, 
at dapat nating maitimo ang damda-
ming ito sa puso ng ating mga anak, 
upang . . . matuto silang kumilos nang 
wasto sa Kanyang harapan sa lahat ng 
pagkakataon.

“Kung ang isang lalaki ay mabu-
buhay nang isang araw sa piling ng 
kanyang asawa nang hindi nakikipag-
away o nang hindi nagmamalupit sa 
sinuman o nang hindi sinasaktan ang 
damdamin ng Espiritu ng Diyos sa 
anumang paraan . . . ; siya ay per-
pekto sa gayong aspeto. Pagkatapos 
ay hayaang sikapin niyang gawin 
ang gayon din sa susunod na araw. 

Cristo, inaasahan na sisikapin nating 
tularan ang Kanyang mga katangian 
sa ating buhay at babaguhin ang ating 
pag-uugali upang lalong matulad sa 
Kanya sa bawat araw. Ang Tagapag-
ligtas, sa paghikayat sa Kanyang mga 
disipulo, ay nagsabi, “Kayo nga’y 
mangagpakasakdal, na gaya ng inyong 
Ama sa kalangitan na sakdal.” 6 Kung 
tayo ay “[lalapit] kay Cristo, . . . pag[ka]
kaitan ang [ating sarili] ng lahat ng 
kasamaan; . . . at iibigin ang Diyos,” 
sa pamamagitan ng biyaya ni Cristo 
darating ang araw na maaari tayong 
maging ganap sa Kanya.7

“Ang mga katangiang tulad ng kay 
Cristo ay mga kaloob mula sa Diyos. 
Dumarating ang mga [katangiang ito] 
kapag ginamit [natin] nang wasto ang 
kalayaan [nating] pumili. . . . Taglay 
ang hangaring pasayahin ang Diyos, 
[dapat nating] alamin ang [ating] mga 
kahinaan at maging handa at sabik 
na magpakabuti.” 8

Ang kaamuan ay mahalaga para 
lalo tayong maging katulad ni Cristo. 
Kung wala ito hindi mapapasaatin 
ang iba pang mahahalagang katangian. 

Ni Elder Ulisses Soares
Ng Panguluhan ng Pitumpu

Itinuro ni Mormon na ang tao ay 
“hindi . . . mag[ka]karoon ng pana-
nampalataya at pag-asa, maliban 

kung siya ay maging maamo, at may 
mapagpakumbabang puso.” 1 Idinag-
dag pa niya na kung wala ang mga 
katangiang ito, ang “pananampalataya 
at pag-asa ay walang saysay, sapagkat 
walang isa mang katanggap-tangap sa 
Diyos, maliban sa mababang-loob at 
may mapagpakumbabang puso.2

Ang kababaang-loob ay katangian 
ng mga taong “may takot sa Diyos, 
mabuti, mapagpakumbaba, madaling 
turuan, at matiisin sa dusa o hirap.” 3 
Ang mga nagtataglay nito ay han-
dang sumunod kay Jesucristo, at ang 
kanilang ugali ay mahinahon, maamo, 
mapagpaubaya, at masunurin.

Itinuro ni Apostol Pablo na ang 
kababaang-loob ay bunga ng Espiritu.4 
Kung gayon, pinakamadaling maka-
kamit ito kung tayo’y “nangabubuhay 
sa . . . Espiritu.” 5 At sa pamumuhay sa 
Espiritu, ang estilo ng ating pamumu-
hay ay dapat kakitaan ng kabutihan 
sa harapan ng Panginoon.

Sa pagtataglay natin ng pangalan ni 

Maging Maamo at May 
Mapagpakumbabang 
Puso
Ang pagiging maamo ay hindi nangangahulugan ng 
kahinaan, kundi pag-uugaling may kabutihan at kabaitan.
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Ngunit halimbawang nabigo siya sa 
pagtatangkang gawin ito kinabuka-
san, hindi iyon dahilan upang hindi 
niya matagumpay na magawa ito sa 
ikatlong araw.” 12

Sa pagkilala sa ating katapatan 
at pagsisikap, ibibigay sa atin ng 
Panginoon ang bagay na hindi natin 
kayang makamtan dahil sa ating mga 
kakulangan at kahinaan bilang tao.

Ang isa pang mahalagang hakbang 
sa pagiging maamo ay ang matutong 
kontrolin ang ating galit. Dahil ang li-
kas na tao ay nasa kalooban ng bawat 
isa sa atin at dahil nabubuhay tayo sa 
mundong puno ng pamimilit, ang pag-
kontrol sa ating galit ay maaaring isa 
sa mga hamon sa ating buhay. Isipin 
saglit kung paano ang magiging reak-
syon mo sa isang taong hindi sumusu-
nod sa nais mo sa oras na gusto mong 
sumunod sila. Paano naman kapag 
hindi sang-ayon ang mga tao sa iyong 
mga ideya, kahit na natitiyak mong 
ang mga ito ang tamang solusyon sa 
isang problema? Ano ang tugon mo sa 
taong nakasakit ng iyong damdamin, 
bumabatikos sa mga ginagawa mo, o 
hindi mabait sa iyo dahil mainit ang 

ulo niya? Sa mga sandaling ito at sa 
iba pang mahihirap na situwasyon, da-
pat nating matutuhang kontrolin ang 
ating galit at magpakita ng pasensya at 
magiliw na panghihikayat. Pinakama-
halaga ito sa ating mga tahanan at sa 
kaugnayan natin sa ating kabiyak sa 
walang-hanggan. Sa loob ng 31 taong 
pagsasama naming mag-asawa, mada-
las niya akong bigyan ng magiliw na 
paalala sa pagharap namin sa mahihi-
rap na hamon sa buhay.

Kabilang sa mga tagubilin na ma-
tatagpuan sa kanyang Pangalawang 
Liham kay Timoteo, sinabi ni Apostol 
Pablo:

“At ang alipin ng Panginoon ay 
hindi nararapat na makipagtalo, kundi 
maamo sa lahat, sapat na makapag-
turo, matiisin,

“Na sawaying may kaamuan ang 
mga nagsisisalangsang; baka sakaling 
sila’y pagkalooban ng Dios ng pagsi-
sisi sa ikaaalam ng katotohanan;

“At sila’y makawala.” 13

Sa pagkontrol sa ating mga reak-
syon, sa pagiging kalmado at mahi-
nahon, at pag-iwas sa pakikipagtalo, 
magiging marapat tayo sa kaloob 

na kaamuan. Si Pangulong Henry B. 
Eyring ay minsang nagsabi, “Kapag 
nagpakahinahon tayo at nagpakum-
baba nang may pananampalataya, 
sumasang-ayon ang Espiritu Santo, 
at nagiging tiyak ang mga sagradong 
pangako at tipan.” 14

Ang isa pang hakbang para mag-
karoon ng kaamuan ay ang magpa-
kumbaba. Inutusan ng Panginoon si 
Thomas B. Marsh sa pamamagitan ni 
Propetang Joseph Smith, na nagsa-
sabing, “Maging mapagpakumbaba 
ka; at ang Panginoon mong Diyos 
ay aakayin ka sa kamay, at bibig-
yan ka ng kasagutan sa iyong mga 
panalangin.” 15

Naniniwala ako na ang mga ma-
pagpakumbaba lamang ang nakakiki-
lala at nakauunawa sa mga sagot ng 
Panginoon sa kanilang mga panala-
ngin. Ang mga mapagpakumbaba ay 
madaling turuan, nakikilala nila na 
dumedepende sila sa Diyos at hina-
hangad na mapailalim sa Kanyang 
kagustuhan. Ang mga mapagpakum-
baba ay maamo at may kakayahang 
impluwensyahan ang iba na gawin 
din ang gayon. Ang pangako ng 
Diyos sa mga mapagpakumbaba ay 
aakayin Niya sila sa kamay. Nanini-
wala ako na maiiwasan natin ang 
mga pagliko at kalungkutan sa ating 
buhay kapag lumakad tayong kasa-
bay ng Panginoon.

Isa sa mga pinakamaganda at 
makabagong halimbawa ng kaa-
muan na alam ko ay si Brother Moses 
Mahlangu. Ang kanyang conversion 
ay nagsimula noong 1964, nang 
matanggap niya ang kopya ng Aklat 
ni Mormon. Humanga siya habang 
binabasa niya ang aklat na ito, ngunit 
noong mga ‘70s lang niya nakita ang 
karatula ng Simbahang LDS sa isang 
gusali sa Johannesburg, South Africa, 
habang naglalakad siya sa kalye. Na-
ging interesado si Brother Mahlangu at 
pumasok sa gusali para alamin pa ang 
tungkol sa Simbahan. Magiliw siyang 
sinabihan na hindi siya maaaring 
dumalo o mabinyagan dahil hindi ito 
pinapayagan ng mga batas ng bansa 
noong panahong iyon.

Tinanggap ni Brother Mahlangu 
ang desisyong iyon nang may 
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kaamuan, pagpapakumbaba, at nang 
walang pagdaramdam, ngunit patu-
loy ang malakas niyang hangarin na 
alamin pa ang tungkol sa Simbahan. 
Tinanong niya ang mga lider ng 
Simbahan kung maaaring iwan nilang 
nakabukas ang isa sa mga bintana ng 
meetinghouse kapag nagmimiting sa 
araw ng Linggo para makaupo siya sa 
labas at mapakinggan ang serbisyo. 
Sa loob ng ilang taon, si Brother 
Mahlangu at kanyang pamilya at mga 
kaibigan ay regular na nagsisimba “na 
nakatanaw mula sa bintana.” Isang 
araw noong 1980 sinabihan sila na 
maaari na silang magsimba at mabin-
yagan. Napakagandang araw niyon 
para kay Brother Mahlangu.

Kalaunan ang Simbahan ay 
nagkaroon ng branch sa kanilang 
kapitbahayan sa Soweto. Naging 
posible lamang ito dahil sa determi-
nasyon, lakas-ng-loob, at katapatan ng 
mga taong tulad ni Brother Mahlangu 
na nanatiling matapat sa maraming 
taon kahit mahirap ang kalagayan.

Isa sa mga kaibigan ni Brother 
Mahlangu, na sumapi rin sa Simba-
han noon, ang nagkuwento sa akin 
nito nang bisitahin ko ang Soweto 
stake. Pagkatapos naming mag-usap, 
niyakap niya ako. Nang sandaling 
iyon, mga kapatid, nadama ko na 
para akong yakap ng mapagpamahal 
na bisig ng Tagapagligtas. Damang-
dama ang kaamuan sa mga mata ng 
butihing kapatid na ito. Taglay ang 
pusong puno ng kabutihan at ma-
laking pasasalamat, hiniling niya na 
sabihin ko kay Pangulong Thomas S. 
Monson kung gaano ang pasasalamat 
niya at kung gaano siya pinagpala at 
ang marami pang iba sa pagkakaroon 
ng tunay na ebanghelyo sa kanilang 
buhay. Ang halimbawa ng kababaang- 
loob ni Brother Mahlangu at ng 
kanyang kaibigan ay tunay na naka-
impluwensya sa maraming buhay sa 
kabutihan—lalo na sa akin.

Mga kapatid, naniniwala ako na 
ang Tagapagligtas na si Jesucristo 
ang dakilang halimbawa ng kaa-
muan. Kahit sa mga huling sandali 
ng Kanyang buhay sa lupa, di maka-
tarungang pinaratangan at isinumpa, 
buong pait na dinala ang Kanyang 

krus paakyat sa Golgota, hinamak at 
isinumpa ng Kanyang mga kaaway, 
iniwan ng maraming nakakikilala sa 
Kanya at nakasaksi sa Kanyang mga 
himala, Siya ay ipinako sa krus.

Maging pagkatapos ng matinding 
dusa ng katawan, ang Panginoon ay 
bumaling sa Kanyang Ama at binigkas 
mula sa Kanyang maamo at mapag-
pakumbabang puso: “Ama, patawarin 
mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman 
ang kanilang ginagawa.” 16 Si Cristo ay 
dumanas ng matinding hirap sa ka-
tawan at espiritu, na nagbigay sa atin 
ng pagkakataong baguhin ang ating 
espirituwal na pagkatao at maging 
maamong tulad Niya.

Nagpapatotoo ako na si Jesucristo 
ang ating Tagapagligtas. Nagpapa-
totoo ako sa inyo na, dahil sa Kanyang 
pagmamahal, posibleng magbago. 
Posibleng talikuran ang ating mga 
kahinaan. Posibleng tanggihan ang 
masasamang impluwensya sa ating 
buhay, pigilin ang ating galit, maging 
maamo, at taglayin ang mga katangian 
ng ating Tagapagligtas. Ipinakita Niya 

sa atin ang daan. Ibinigay Niya sa atin 
ang perpektong halimbawa at inutu-
san ang bawat isa sa atin na maging 
katulad Niya. Ang Kanyang paanyaya 
sa atin ay sumunod sa Kanya, sundin 
ang Kanyang halimbawa, at maging 
katulad Niya. Ang mga katotohanang 
ito ay pinatototohanan ko sa Kanyang 
sagradong pangalan, maging ni 
Jesucristo, amen. ◼
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priesthood. . . . Ang endowment ay 
literal na kaloob na kapangyarihan.” 4

Kailangan natin ang ordenansa ng 
pagbubuklod, na hahantong sa buhay 
na walang-hanggan, ang “kaloob 
[na] pinakadakila sa lahat ng kaloob 
ng Diyos.” 5 Ang ordenansang ito ng 
priesthood ay natatanggap lamang ng 
isang lalaki at isang babae na mag-
kasama. Itinuro ni Elder Russell M. 
Nelson na, “Ibinalik ang [awtoridad 
ng] priesthood upang mabuklod sa ka-
walang-hanggan ang mga pamilya.” 6

Kailangan natin ang pagkakataon 
upang mapanibago ang mga tipan 
na ito bawat linggo sa pagtanggap 
natin ng sakramento. Itinuro din ng 
mga lider ng Simbahan na kapag 
karapat-dapat tayo sa pakikibahagi 
ng sakramento, hindi lamang natin 
pinaninibago ang ating mga tipan sa 
binyag kundi ang “lahat ng ginawa 
nating tipan sa Panginoon.” 7

Ang mga ordenansa at tipan na ito 
ng priesthood ang daan upang ma-
tanggap ang kabuuan ng mga pagpa-
palang ipinangako sa atin ng Diyos, na 
ginawang posible ng Pagbabayad-sala 
ng Tagapagligtas. Sinasakbitan ng mga 
ito ang mga anak ng Diyos ng kapang-
yarihan, ng kapangyarihan ng Diyos,8 
at binibigyan tayo ng pagkakataong 
tumanggap ng buhay na walang-
hanggan—ang makabalik sa piling ng 
Diyos at mamuhay na kasama Niya sa 
Kanyang walang-hanggang pamilya.

Sumama ako kamakailan sa mga 
priesthood leader para bisitahin ang 
mga tahanan ng apat na babae sa 
Honduras. Ang mga babaing ito at 
kanilang mga pamilya ay nanganga-
ilangan ng mga susi at awtoridad ng 
priesthood, mga ordenansa at tipan 
ng priesthood, at kapangyarihan at 
basbas ng priesthood.

Dinalaw namin ang isang mahal na 
sister na may-asawa at may dalawang 
magagandang anak. Siya ay tapat 
at aktibo sa Simbahan, at nagtuturo 
sa kanyang mga anak na pumili ng 
tama. Sinusuportahan siya ng kan-
yang asawa sa kanyang mga aktibidad 
sa Simbahan, pero hindi miyembro 
ang lalaki. Matatag ang kanilang 
pamilya, ngunit para magkaroon ng 
higit na lakas sa kanilang tahanan at 

ordenansang iyan, maaaring mapa-
saatin palagi ang Espiritu. Itinuro ni 
Pangulong Wilford Woodruff: “Ang 
bawat lalaki o babae na pumasok 
sa simbahan ng Diyos at nabinyagan 
para sa kapatawaran ng kasalanan 
ay may karapatan sa paghahayag, 
karapatan sa Espiritu ng Diyos, na 
tutulong sa kanilang mga gawain, sa 
pangangalaga at pagpapayo sa kani-
lang mga anak at sa mga taong iniatas 
na pamunuan nila. Ang Espiritu Santo 
ay hindi lamang para sa kalalakihan, 
o sa mga apostol o mga propeta; ito’y 
para sa bawat matapat na lalaki at ba-
bae, at sa bawat bata na nasa hustong 
edad para tumanggap ng ebanghelyo 
ni Cristo.” 3

Kailangan nating matanggap ang 
endowment sa templo. Sinabi ni Elder 
M. Russell Ballard: “Kapag ang kala-
lakihan at kababaihan ay nagpupunta 
sa templo, sila ay kapwa pinagka-
kalooban ng iisang kapangyarihan, 
na tinatawag na kapangyarihan ng 

Ni Carole M. Stephens
Unang Tagapayo sa Relief Society General Presidency

Sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpa-
pahayag sa Mundo,” ang Unang 
Panguluhan at ang Korum ng 

Labindalawang Apostol ay nagsabing: 
“Lahat ng tao—lalaki at babae—ay 
nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat 
isa ay minamahal na espiritung anak 
na lalaki o anak na babae ng mga 
magulang na nasa langit, at, bilang 
gayon, bawat isa ay may katangian at 
tadhana na tulad ng sa Diyos.” 1 Upang 
makamit ang banal na tadhanang ito, 
bawat anak na lalaki at anak na babae 
ng Diyos ay nangangailangan ng mga 
ordenansa at tipan ng priesthood.

Kailangan natin ng binyag. Sa pag-
lubog sa atin sa tubig ng binyag, naki-
kipagtipan tayo na tataglayin natin ang 
pangalan ni Cristo, lagi Siyang aala-
lahanin, tutuparin ang Kanyang mga 
utos, at paglilingkuran Siya hanggang 
sa wakas, upang ang Kanyang Espiritu 
ay palaging mapasaatin.2

Kailangan natin ang kaloob na 
Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng 

Alam Ba Natin 
Kung Ano ang 
Mayroon Tayo?
Ang mga ordenansa at tipan ng priesthood ang daan upang 
matanggap ang kabuuan ng mga pagpapalang ipinangako 
sa atin ng Diyos, na ginawang posible ng Pagbabayad-sala 
ng Tagapagligtas.
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pamilya, kailangan nila ng karagda-
gang mga pagpapala ng priesthood. 
Kailangang matanggap ng ama ang 
mga ordenansa ng binyag at kaloob 
na Espiritu Santo at maigawad sa 
kanya ang priesthood. Kailangan nila 
ang kapangyarihan ng priesthood na 
maaaring makamit sa pamamagitan ng 
endowment at sealing o pagbubuklod.

Sumunod naming binisita ang 
tahanan ng dalawang babaing walang 
asawa, mga babaing malakas ang 
pananampalataya. Ang isang babae 
ay may anak na naghahanda para 
sa misyon. Ang isa pa ay ginagamot 
sa sakit na kanser. Sa panahon ng 
pagkasiphayo at kawalan ng pag-asa, 
inaalala nila ang Pagbabayad-sala ng 
Tagapagligtas at napupuno sila ng 
pananampalataya at pag-asa. Kapwa 
nila kailangan ang dagdag na pagpa-
pala at kapangyarihang nakakamit sa 
pamamagitan ng mga ordenansa sa 
templo. Hinikayat namin silang saba-
yan ang kanilang magiging missionary 
sa paghahanda sa pagtanggap ng mga 
ordenansang iyon.

Ang huling binisita namin ay ang 
tahanan ng isang babae na ang asawa 
ay kamamatay lang sa isang malagim 
na aksidente. Dahil bagong miyembro 
ng Simbahan, hindi niya alam na maa-
ari siyang tumanggap ng sarili niyang 
endowment at mabuklod sa kanyang 
asawa. Nang ituro namin sa kanya na 
mapapasakanya at sa kanyang puma-
naw na asawa ang mga pagpapalang 
ito, napuno siya ng pag-asa. Dahil 
alam niya na sa pamamagitan ng mga 
ordenansa at tipan sa templo ay sama-
samang mabubuklod ang kanyang 
pamilya, may pananampalataya at 
determinasyon siya na harapin ang 
darating na mga hamon.

Ang anak ng balo ay naghahanda 
nang tanggapin ang Aaronic Priest-
hood. Ang kanyang ordenasyon ay 
malaking pagpapala sa kanya at sa 
kanyang pamilya. Magkakaroon sila ng 
priesthood holder sa kanilang tahanan. 

Nang makilala ko ang matatapat na 
kababaihang ito sa Honduras, nakita 
ko na sinisikap nilang panatilihing 
aktibo ang kanilang mga pamilya sa 
ebanghelyo. Nagpasalamat sila sa mga 
miyembro ng ward na tumutupad 

sa mga tipan na magiliw na nanga-
ngalaga at tumutulong sa kanilang 
temporal at espirituwal na mga 
pangangailangan. Gayunman, bawat 
isa sa mga babaing ito ay may mga pa-
ngangailangan na hindi pa lubusang 
natutugunan.

Sa bawat isa sa tatlong tahanang bi-
nisita namin, isang matalinong lider ng 
priesthood ang nagtanong sa bawat 
babae kung nakatanggap na siya ng 
basbas ng priesthood. Ang sagot nila 
ay hindi. Bawat babae ay humiling at 
tumanggap ng basbas ng priesthood 
sa araw na iyon. Bawat isa sa kanila 
ay lumuha sa pasasalamat sa kapa-
natagan, patnubay, panghihikayat, at 
inspirasyon na nagmula sa kanyang 
Ama sa Langit sa pamamagitan ng 
isang karapat-dapat na mayhawak 
ng priesthood.

Ang mga babaing ito ay nagbigay-
inspirasyon sa akin. Nagpakita sila ng 
pagpipitagan sa Diyos at sa Kanyang 
kapangyarihan at awtoridad. Nagpa-
salamat din ako sa mga priesthood 
leader na kasama kong dumalaw sa 
mga tahanang ito. Nang lisanin namin 
ang bawat tahanan, nag-usap-usap 
kami kung paano matutulungan 

ang mga pamilyang ito na matanggap 
ang mga ordenansang kailangan nila 
upang umunlad sa landas ng tipan at 
mapatatag ang kanilang mga tahanan.

Kailangan ngayon ang kalalaki-
han at kababaihan na gagalang sa 
isa’t isa bilang mga anak ng Diyos at 
magpipitagan sa ating Ama sa Langit 
at sa Kanyang priesthood—Kanyang 
kapangyarihan at awtoridad.

May plano Siya para sa atin, at 
kapag nagpakita tayo ng pananampa-
lataya at tiwala sa Kanyang plano, ang 
pagpipitagan natin sa Kanya at sa ka-
pangyarihan at awtoridad ng Kanyang 
priesthood ay madaragdagan.

Sa pandaigdigang pagsasanay sa 
pamumuno tungkol sa Pagpapalakas 
sa Pamilya at sa Simbahan sa Pama-
magitan ng Priesthood, tinuruan tayo 
na ang mga babae na walang priest-
hood holder sa kanilang tahanan ay 
hindi kailangang madama na nag-iisa 
sila. Sila ay pinagpala at pinalakas sa 
pamamagitan ng mga ordenansa na 
natanggap nila at mga tipan na tinutu-
pad nila. Hindi sila dapat mag-alangan 
na tumulong kapag kinakailangan. Iti-
nuro ni Elder M. Russell Ballard na ba-
wat babae sa Simbahan ay kailangang 
malaman na siya ay may bishop, 
may elders quorum president, home 
teacher, at iba pang karapat-dapat na 
mga mayhawak ng priesthood na ma-
aasahan niyang pupunta sa kanyang 
tahanan at tutulong sa kanya at upang, 
gaya ng sabi pa ni Sister Rosemary M. 
Wixom, “magbigay ng basbas.” 9

Itinuro din ni Elder Ballard na: “Ang 
ating Ama sa Langit ay bukas-palad 
sa Kanyang kapangyarihan. Lahat ng 
lalaki at babae ay may karapatan sa 
kapangyarihang ito para makatulong 
sa kanilang buhay. Lahat ng gumawa 
ng mga sagradong tipan sa Panginoon 
at gumagalang sa mga tipang iyon ay 
marapat na tumanggap ng personal 
na paghahayag, upang mapagpala ng 
naglilingkod na mga anghel, [at] maki-
pag-ugnayan sa Diyos.” 10

Kailangan nating lahat ang bawat 
isa. Kailangan ng mga anak na lalaki 
ng Diyos ang mga anak na babae ng 
Diyos, at kailangan ng mga anak na 
babae ng Diyos ang mga anak na 
lalaki ng Diyos.
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Magkakaiba tayo ng mga kaloob 
at kalakasan. Sa Unang Corinto 
kabanata 12 ay binibigyang-diin na 
kailangan ng mga anak na lalaki at 
anak na babae ng Diyos, ng bawat 
isa sa atin, na gampanan ang ating 
kani-kanyang papel at responsibilidad 
ayon sa plano ng Panginoon upang 
lahat ay makinabang.11

Mga anak na lalaki ng Diyos, alam 
ba ninyo kung sino kayo? Alam ba 
ninyo kung ano ang mayroon kayo? 
Karapat-dapat ba kayong guma-
mit ng priesthood at tanggapin ang 
kapangyarihan at mga pagpapala ng 
priesthood? Ginagampanan ba ninyo 
ang inyong papel at mga tungkulin 
na palakasin ang mga tahanan bilang 
mga ama, lolo, anak, kapatid, at tiyo? 
Nagpapakita ba kayo ng paggalang 
sa kababaihan, sa pagiging babae, 
at pagiging ina?

Mga anak na babae ng Diyos, alam 
ba natin kung sino tayo? Alam ba natin 
kung ano ang mayroon tayo? Karapat- 
dapat ba nating tanggapin ang ka-
pangyarihan at mga pagpapala ng 
priesthood? Tinatanggap ba natin ang 
mga kaloob na ibinigay sa atin nang 
may pasasalamat, kabutihang loob, 
at dignidad? Ginagampanan ba natin 

ang ating papel at mga tungkulin na 
palakasin ang mga tahanan bilang 
mga ina, lola, anak, kapatid, at tiya? 
Nagpapakita ba tayo ng paggalang 
sa kalalakihan, sa pagiging lalaki, 
at sa pagiging ama?

Bilang mga pinagtipanang 
anak na lalaki at babae, mayroon ba 
tayong pananampalataya sa ating Ama 
sa Langit at sa Kanyang walang- 
hanggang plano para sa atin? Tayo 
ba ay may pananampalataya kay 
Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-
sala? Naniniwala ba tayo na mayroon 
tayong likas na kabanalan at banal na 
tadhana? At sa pagsisikap nating kam-
tin ang tadhanang ito at tanggapin la-
hat ng mayroon ang Ama,12 sinisikap 
ba nating unawain ang kahalagahan 
ng pagtanggap ng mga ordenansa ng 
priesthood at paggawa, pagtupad, at 
pagpapanibago ng ating mga tipan 
sa Panginoon?

Tayo ay minamahal na mga anak 
ng mga magulang sa langit, na may 
banal na katangian at tadhana. Ang 
ating Tagapagligtas na si Jesucristo 
ay nagmahal sa atin ng sapat upang 
ibigay ang Kanyang buhay para sa 
atin. Ang Kanyang Pagbabayad-sala 
ang nagtuturo sa atin upang sumulong 

sa landas at makabalik sa ating ta-
hanan sa langit, sa pamamagitan ng 
sagradong mga ordenansa at tipan 
ng priesthood.

Ang mga ordenansa at tipang ito 
ng priesthood ay ipinanumbalik sa 
mundo sa pamamagitan ni Propetang 
Joseph Smith, at ngayon si Pangulong 
Thomas S. Monson ang mayhawak ng 
lahat ng susi ng priesthood sa buong 
mundo.

Itinuro ni Elder D. Todd 
Christofferson: “Matatagpuan sa Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw ang awtoridad 
ng priesthood na mangasiwa sa mga 
ordenansa para tayo makapasok sa 
nagbubuklod na mga tipan sa ating 
Ama sa Langit sa pangalan ng Kanyang 
Banal na Anak. . . . Tutuparin ng Diyos 
ang mga pangako Niya sa inyo kung 
tutuparin ninyo ang inyong mga tipan 
sa Kanya.” 13

Ang mga bagay na ito ay pinatoto-
tohanan ko sa pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼
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nang sapat. Siya ay “hindi napapagod 
sa paggawa ng mabuti” dahil alam 
niya na siya ay “naglalagay ng saligan 
ng isang dakilang gawain” nang may 
malinaw na pananaw na ang ganitong 
pagsusumigasig ay magpapala ng 
mga buhay hanggang sa kawalang-
hanggan. Sa gayon “mula sa maliliit na 
bagay nagmumula ang yaong dakila” 
(D at T 64: 33).

Dapat tayong lahat ay maging “sa-
bik sa paggawa ng mabuting bagay, at 
gumawa ng maraming bagay sa [ating] 
sariling kalooban, at isakatuparan ang 
maraming kabutihan” (D at T 58:27).

Ipinayo ni Elder Jeffrey R. Holland 
ng Korum ng Labindalawang Apostol: 
“Dapat matuto sa nakaraan at hindi 
na buhayin pa ito. Lumingon tayo 
upang matuto mula sa magagandang 
karanasan ngunit huwag mamuhay 
sa nakaraan. At kapag natutuhan 
na natin kung ano ang dapat nating 
matutuhan at napulot na natin ang 
pinakamaganda sa ating naranasan, 
magpatuloy tayo at tandaan na ang 
pananampalataya ay laging naka-
turo tungo sa hinaharap” (“Ang Pina-
kamaganda ay Darating Pa,” Liahona, 
Ene. 2010, 18).

Samantalang nakatuon ang aral ni 
Inay sa mga hahawanin ko pang mga 
damong nasa harapan ko sa bukid, ito 
ay katiting lamang kung ihahambing 
sa mga pinagdaanan ng mga naunang 
mga Banal. Mahusay na inilarawan ni 
Elder Joseph B. Wirthlin ang kara-
nasang ito: “Noong 1846, nilisan ng 
mahigit 10,000 katao ang maunlad 
na lungsod ng Nauvoo na nasa pam-
pang ng Mississippi River. Dahil sa 
pagtitiwala sa propeta nilang pinuno, 
iniwan ng mga naunang miyembro ng 
Simbahan ang “Lungsod na Maganda” 
at naglakbay patungo sa ilang ng 
Amerika. Hindi nila alam kung saan 
sila pupunta, kung ilang milya ang ba-
bagtasin nila, kung gaano katagal ang 
paglalakbay, o ano ang kakaharapin 
nila. Ngunit talagang alam nila na ang 
Panginoon at Kanyang mga lingkod 
ang namumuno sa kanila” (“Faith of 
Our Fathers,” Ensign, Mayo 1996, 33).

Alam nila kung paano ang tumi-
ngin sa hinaharap at maniwala. Ma-
higit labinlimang taon bago mangyari 

at nakatanggap ng kaloob na Espiritu 
Santo ay tumatahak sa landas ng 
pagkadisipulo at inuutusang patuloy 
at matapat na sundan ang mga yapak 
ng ating Tagapagligtas” (“Ang mga 
Banal sa Lahat ng Panahon,” Liahona, 
Set. 2013, 5). Tinatawag tayong 
maglingkod sa iba’t ibang tungkulin 
ng Panginoon sa pamamagitan ng 
Kanyang mga lingkod, na tinatang-
gap natin nang buong puso. Kapag 
ine-release tayo at tinawag sa ibang 
tungkulin, masaya nating tinatang-
gap ito, batid na, tulad ng alam ng 
ating mga ninuno, “sa paglilingkod sa 
Panginoon, hindi mahalaga kung saan 
ka naglilingkod kundi kung paano” 
( J. Reuben Clark Jr., sa Conference 
Report, Abr. 1951, 154).

Kaya’t kapag na-release ang isang 
stake president o bishop, masaya ni-
yang tinatanggap ang kanyang pagka-
release, at kapag tinawag siyang 
maglingkod sa anumang paraan na 
“minarapat” ng Panginoon, sa pama-
magitan ng Kanyang mga lingkod, 
(Mosias 3:19), siya ay hindi napapa-
ngibabawan ng dating karanasan, 
at hindi rin siya lumilingong pabalik 
at iniisip na nakapaglingkod na siya 

Ni Elder Edward Dube
Ng Pitumpu

Noong bata pa ako, habang nag-
tatrabaho sa bukid kasama ang 
nanay ko, itinuro niya sa akin 

ang isa sa pinakamahahalagang aral 
sa buhay. Malapit nang magtanghali, 
mataas na ang sikat ng araw at sa isip 
ko ay napakatagal na naming nag-
aararo. Tumigil ako para tingnan ang 
nagawa na namin at sinabi sa nanay 
ko, “Tingnan po ninyo ang nagawa na 
natin!” Hindi sumagot si Inay. Inisip na 
hindi niya ako narinig, inulit ko nang 
mas malakas ang sinabi ko. Hindi pa 
rin siya sumagot. Nagsalita ako nang 
mas malakas, inulit muli ang sinabi 
ko. Sa wakas, tumingin siya sa akin 
at sinabing, “Edward, huwag kang ka-
ilanman lumingong pabalik. Tumingin 
ka sa unahan sa mga kailangan pa 
nating gawin.”

Mahal kong mga kapatid, ang 
tipang ginawa natin sa Panginoon 
nang binyagan tayo, “tumayo bilang 
mga saksi ng Diyos sa lahat ng pana-
hon at sa lahat ng bagay, at sa lahat 
ng lugar kung saan [tayo] maaaring 
naroroon” (Mosias 18:9), ay isang 
habambuhay na pangako. Ipinayo ni 
Pangulong Dieter F. Uchtdorf: “Ang 
mga lumusong sa tubig ng binyag 

Tumingin sa Hinaharap 
at Maniwala
Sa paningin ng Panginoon, hindi mahalaga kung ano 
ang nagawa natin o kung saan tayo galing kundi 
kung saan tayo handang pumunta.
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ito, ang ilan sa mga miyembrong ito 
ay naroon nang tanggapin ang isang 
paghahayag:

“Sapagkat katotohanang sinasabi 
ko sa inyo, pinagpala siya na sumusu-
nod sa aking mga kautusan, maging 
sa buhay o sa kamatayan; at siya na 
matapat sa kapighatian, ang gantim-
pala ng gaya niya ay mas dakila sa 
kaharian ng langit.

“Hindi ninyo mamamasdan ng in-
yong likas na mga mata, sa kasaluku-
yan, ang balangkas ng inyong Diyos 
hinggil sa mga bagay na yaon na dara-
ting pagkaraan nito, at ang kaluwalha-
tiang susunod matapos ang maraming 
kapighatian” (D at T 58:2–3).

Tayo rin ay maaaring tumingin sa 
hinaharap at maniwala. Maaari nating 
tanggapin ang paanyaya ng ating 
Panginoon, na bukas ang mga kamay 
na nag-aanyaya sa atin:

“Magsiparito sa akin, kayong lahat na 

nangapapagal at nangabibigatang lubha, 
at kayo’y aking papagpapahingahin.

“Pasanin ninyo ang aking pamatok, 
at magaral kayo sa akin; sapagka’t 
ako’y maamo at mapagpakumba-
bang puso: at masusumpungan ninyo 
ang kapahingahan ng inyong mga 
kaluluwa.

“Sapagka’t malambot ang aking 
pamatok, at magaan ang aking pasan” 
(Mateo 11: 28–30).

Ang ating mahal na propeta, si Pa-
ngulong Thomas S. Monson; ang kan-
yang mga tagapayo; at ang Korum ng 
Labindalawang Apostol ay bukas ang 
mga kamay na nag-aanyaya sa ating 
lahat na makibahagi sa gawain ng 
kaligtasan. Ang mga bagong binyag, 
kabataan, young adult, ang mga nag-
retiro na mula sa kanilang propesyon, 
at mga full-time missionary ay kaila-
ngang maging pantay ang pamatok sa 
pagpapabilis sa gawain ng kaligtasan.

Minsan dumalo si Pangulong 
Boyd K. Packer, Pangulo ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, sa isang 
paligsahan ng pabilisan ng paghila ng 
mga baka, at ginamit niya ito sa analo-
hiya. Sinabi niya tungkol sa karanasan: 
“Isang kahoy na kareta ang pinatu-
ngan ng mga bloke ng semento: sam-
pung libong libra [4,535 kg] — limang 
tonelada. . . . Ang layunin ay hilahin 
ng mga baka ang kareta sa layo na 
tatlong talampakan [91 cm]. . . . Na-
pansin ko ang isang mainam na pares 
ng malalaking, nakakabisadang, kulay 
asul at abong mga hayop . . . [ang] 
malalaking asul na baka ng nakaraang 
mga panahon.”

Sa pagkuwento niya tungkol sa 
naging resulta ng paligsahan, sinabi 
niya: “Isa-isang natanggal sa paligsa-
han ang mga pares ng baka. . . . Ang 
malalaking asul na baka ay hindi man 
lamang tumagal sa paligsahan! Isang 
maliit at ordinaryong pares ng mga ha-
yop, na hindi magkapares ng laki, ang 
nakahila ng kareta nang tatlong beses.”

Pagkatapos ay binigyan siya ng 
paliwanag sa nakakagulat na resulta: 
“Ang mga asul na baka ay mas malaki 
at mas malakas at mas magkapares 
ang laki kaysa sa ibang mga pares 
ng baka. Ngunit ang maliliit na baka 
ay mas mahusay sa pagtutulungan at 
koordinasyon. Sabay nilang hinahatak 
ang pamatok. Sabay na humahatak 
na pasulong ang dalawang baka at 
ang puwersang ito ang humahatak 
sa kareta” (“Equally Yoked Together,” 
mensaheng ibinigay sa seminar para 
sa mga regional representative, Abr. 3, 
1975; sa Teaching Seminary: Preser-
vice Readings [2004], 30).

Habang tumitingin tayo sa hina-
harap at naniniwala, kailangan natin 
ang katulad ng pagtutulungang ito sa 
pagpapabilis sa gawain ng kaligtasan 
habang inaanyayahan natin ang iba 
na lumapit kay Cristo Sa ating sariling 
kakayahan, kailangan nating sun-
din ang payo ni Pangulong Dieter F. 
Uchtdorf na “magkakasama tayong 
tumayo at maglingkod kung saan man 
tayo tawagin” (“Magbuhat Kung Saan 
Kayo Nakatayo,” Liahona, Nob. 2008, 
56). Magagamit natin ang ating buong 
potensiyal, tulad ng sinabi ni Elder 
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mga ledger upang bigyang-diin ang 
mga pangunahing alituntunin ng ma-
sinop na pamumuhay at matalinong 
pangangasiwa sa tahanan. Isang araw 
habang magkasama nilang nirerepaso 
ang iba’t ibang pinagkagastusan, may 
magandang bagay na napansin ang 
kanyang ina. Ang gastos sa pagpapa-
doktor at mga gamot para sa kanilang 
pamilya ay napakababa kaysa inaasa-
han. Naniwala siya na may kaugnayan 
ito sa ebanghelyo ni Jesucristo at ipi-
naliwanag sa kanyang anak ang isang 
malaking katotohanan: kapag sinunod 
natin ang batas ng ikapu, madalas 
tayong nakakatanggap ng mahaha-
laga ngunit hindi napapansing mga 
pagpapala na palaging hindi natin ina-
aasahan at hindi agad nakikita. Hindi 
tumanggap ng anumang biglaan o ka-
ragdagang kita ang pamilya. Sa halip, 
nagbigay ang mapagmahal na Ama sa 
Langit ng mga simpleng pagpapala sa 
paraang tila karaniwan lang. Palaging 
naaalala ni Sister Bednar ang maha-
lagang aral na ito mula sa kanyang 
ina tungkol sa tulong na natatanggap 
natin na inihuhulog mula sa mga du-
ngawan sa langit, gaya ng ipinangako 
ni Malakias sa Lumang Tipan (Tingnan 
sa Malakias 3:10).

Ni Elder David A. Bednar
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Gusto kong talakayin ang 
dalawang mahalagang aral 
na natutuhan ko tungkol 

sa batas ng ikapu. Ang unang aral 
ay nakatuon sa mga pagpapala na 
dumarating sa bawat tao at mga pa-
milya kapag tapat nilang sinusunod 
ang kautusang ito. Ang pangalawang 
aral ay nagbibigay-diin sa kahala-
gahan ng ikapu sa pag-unlad ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw sa buong 
mundo. Dalangin ko na mapagtibay 
ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin 
ang katotohanan ng mga alituntuning 
tatalakayin ko.

Aral Bilang 1—Mahalaga ngunit Hindi 
Napapansing mga Pagpapala

Ang ina ni Sister Bednar ay tapat 
na babae at mahusay na tagapanga-
laga ng tahanan. Mula noong siya ay 
ikasal, maingat niyang inirerekord ang 
pananalapi ng pamilya. Ilang dekada 
niyang inirekord ang kita at gastos 
ng pamilya gamit ang simpleng mga 
ledger. Ang impormasyon na natipon 
niya sa maraming taon ay komprehen-
sibo at kumpleto.

Noong dalagita pa si Sister Bednar, 
ginamit ng kanyang ina ang datos sa 

Mga Dungawan 
sa Langit
Darating ang mga esprituwal at temporal na pagpapala sa 
ating buhay kapag sinunod natin ang batas ng ikapu.

L. Tom Perry ng Korum ng Labin-
dalawa: “Sa paglalakbay ko sa bu-
ong Simbahan namamangha ako sa 
magagandang bagay na nangyayari. 
Subalit hindi ko pa rin nadarama na 
tayo, bilang mga tao, ay nakagaganap 
sa tunay nating potensyal. Sa palagay 
ko hindi tayo laging nagtutulungan, 
lubos pa rin tayong interesado sa mga 
adhikain natin para sa ating personal 
na karangalan at tagumpay, at kaka-
unti lamang ang interes natin sa iisang 
mithiin na pagtatayo ng kaharian ng 
Diyos” (“United in the Kingdom of 
God,” Ensign, Mayo 1987, 35).

Sana’y magkaisa tayong lahat sa 
iisang layunin “na isakatuparan ang 
kawalang-kamatayan at buhay na wa-
lang hanggan ng tao” (Moises 1:39).

Ang ating Tagapagligtas na si 
Jesucristo, na nakakakita mula sa 
simula hanggang sa katapusan, ay 
alam na alam ang daan na tatahakin 
Niya patungong Getsemani at Golgota 
nang sabihin Niya, “walang taong 
pagkahawak ng araro, at lumilingon 
sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian 
ng Diyos” (Lucas 9:62). Sa paningin ng 
Panginoon, hindi mahalaga kung ano 
ang nagawa natin o kung saan tayo 
galing kundi kung saan tayo handang 
pumunta.

Ang ating mga gabay na alitun-
tunin ay itinuro sa atin ni Propetang 
Joseph Smith: “Ang mga pangunahing 
alituntunin ng ating relihiyon ay ang 
patotoo ng mga Apostol at Propeta, 
tungkol kay Jesucristo, na Siya’y na-
matay, inilibing, at muling nagbangon 
sa ikatlong araw, at umakyat sa langit; 
at ang lahat ng iba pang mga bagay na 
may kaugnayan sa ating relihiyon ay 
mga kalakip lamang nito” (Mga Turo 
ng mga Pangulo ng Simbahan: Si 
Joseph Smith [2007], 58).

Nagpapatotoo ako na kapag 
tinutularan natin ang halimbawa ng 
ating Tagapagligtas na si Jesucristo, at 
magtataas ng kamay sa pagsuporta sa 
ating pinakamamahal na propeta, si 
Pangulong Thomas S. Monson, maka-
tatagpo tayo ng kapayapaan, kapa-
natagan, kagalakan at ating “kakainin 
ang taba ng lupain . . . sa mga huling 
araw na ito” (D at T 64:34). Sa panga-
lan ni Jesucristo, amen. ◼
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Madalas kapag itinuturo natin ang 
batas ng ikapu, binibigyang-diin natin 
ang mga daglian, malalaki at madaling 
napapansing temporal na pagpapala 
sa atin. At talaga namang ibinibigay 
ang gayong mga pagpapala. Gayunpa-
man ang ilan sa maraming pagpapala 
na natatamo natin kapag sinunod 
natin ang kautusang ito ay mahalaga 
ngunit hindi napapansin. Ang gayong 
pagpapala ay mahihiwatigan lamang 
kung tayo ay espirituwal na nakatuon 
at mapagmasid (tingnan sa I Mga Taga 
Corinto 2:14).

May itinuturo ang matalinghagang 
paggamit ni Malakias ng “mga du-
ngawan” sa langit. Sa mga dungawan 
ng gusali pumapasok ang natural na 
liwanag. Sa gayon ding paraan, ang 
pagkaunawa at kaalamang espirituwal 
ay ibinubuhos sa ating buhay mula sa 
mga dungawan sa langit kapag sinu-
nod natin ang batas ng ikapu.

Halimbawa, ang hindi napapan-
sin ngunit mahalagang pagpapalang 
natatanggap natin ay ang espirituwal 
na kaloob na pasasalamat sa kung 
ano ang mayrooon tayo at pagpipi-
gil na maghangad ng gusto lamang 
natin. Ang mapagpasalamat na tao 
ay nakukuntento na. Ang taong hindi 
mapagpasalamat ay hindi kailanman 
nakukuntento (tingnan sa Lucas 12:15).

Maaaring kailangan at nagdarasal 
tayo na makahanap ng magandang 

trabaho. Gayunpaman, kailangan ang 
mga mata at tainga ng pananampa-
lataya (tingnan sa Eter 12:19), upang 
makilala ang kaloob na makahiwatig 
na magbibigay sa atin ng kakayahan 
na makahanap ng trabaho na maa-
aring hindi napapansin ng maraming 
tao—o mabigyan ng matinding deter-
minasyon na maghanap ng trabaho 
nang mas masigasig at matiyaga kaysa 
sa kaya o handang gawin ng ibang 
tao. Maaaring gusto at umaasa tayong 
mabigyan ng trabaho, ngunit maaaring 
ang mga pagpapala na ihuhulog sa 
atin mula sa mga dungawan ng langit 
ay mas malaking kakayahan na kumi-
los at baguhin ang ating kalagayan sa 
halip na umasang mababago ng isang 
tao o bagay ang ating kalagayan.

Maaaring hangarin nating tumaas 
ang ating sweldo at pagtrabahuhan 
ito upang mas matugunan ang mga 
pangangailangan sa buhay. Gayun-
paman, kailangan ang mga mata at 
tainga ng pananampalataya upang 
mapansin natin sa ating sarili ang 
dagdag na kakayahan sa espirituwal 
at temporal (tingnan sa Lucas 2:52) 
upang makapamuhay sa mas kaka-
unting pera, at ibayong kahusayan sa 
pagtatakda ng priyoridad at pamumu-
hay nang simple, at tamang pamama-
hala sa natamasang mga materyal na 
bagay. Maaaring gusto at umaasam 
tayo na magkaroon ng mas malaking 

pera, ngunit maaaring ang mga 
pagpapalang ihuhulog sa atin mula 
sa mga dungawan ng langit ay mas 
malaking kakayahan na baguhin ang 
ating kalagayan sa halip na umasang 
mababago ng isang tao o bagay ang 
ating kalagayan.

Ang kabataang mandirigma sa 
Aklat ni Mormon (tingnan sa Alma 
53; 56–58) ay taimtim na nanalangin 
sa Diyos na sila ay palakasin at iligtas 
sa mga kamay ng kanilang kaaway. 
Mahalagang pansinin na ang sagot 
sa mga panalangin na ito ay hindi 
karagdagang sandata o kawal. Sa 
halip, tiniyak ng Diyos sa matatapat 
na mandirigmang ito na sila ay Kan-
yang ililigtas, pinayapa ang kanilang 
kaluluwa, at binigyan ng malaking 
pananampalataya at pag-asa ng ka-
nilang kaligtasan sa Kanya (tingnan 
sa Alma 58:11). Sa gayon, ang mga 
anak ni Helaman ay nagkalakas-loob, 
matatag na nagpasiyang gapiin ang 
kalaban, at humayo nang buo nilang 
lakas laban sa mga Lamanita (tingnan 
sa Alma 58:12–13). Maaaring sa una ay 
tila hindi katiyakan, kapayapaan, pa-
nanampalataya, at pag-asa ang nais na 
pagpapala ng mga mandirigma, ngunit 
ang mga pagpapalang ito ang talagang 
kailangan ng magigiting na kabataang 
iyon upang makasulong at pisikal at 
espirituwal na magtagumpay.

Kung minsan hinihiling natin sa 
Diyos na magtagumpay tayo, at bini-
bigyan Niya tayo ng kalusugan at kata-
linuhan. Maaaring ang hiling natin ay 
kasaganaan, at tumatanggap tayo ng 
mas malawak na kaalaman at ibayong 
pagtitiyaga o ang hiling natin ay pag-
unlad at binibigyan tayo ng kaloob 
na biyaya. Maaaring pagkalooban 
Niya tayo ng pananalig at pagtitiwala 
habang sinisikap nating makamtan 
ang ating mabubuting mithiin. At 
kapag sumasamo tayo na maibsan ang 
paghihirap ng ating katawan, isipan, at 
espiritu, maaaring pag-ibayuhin Niya 
ang ating determinasyon at katatagan.

Ipinapangako ko na kapag sinunod 
natin ang batas ng ikapu, tunay na ang 
mga dungawan sa langit ay mabubuk-
san at ihuhulog ang mga espirituwal 
at temporal na pagpapala na walang 
sapat na silid na kalalagyan (tingnan 
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sa Malakias 3:10). Maaalala rin natin 
ang sinabi ng Panginoon:

“Sapagka’t ang aking mga pagiisip 
ay hindi ninyo mga pagiisip, o ang 
inyo mang mga lakad ay aking mga 
lakad, sabi ng Panginoon.

“Sapagka’t kung paanong ang 
langit ay lalong mataas kay sa lupa, 
gayon ang aking mga lakad ay lalong 
mataas kay sa inyong mga lakad, at 
ang aking mga pagiisip kay sa inyong 
mga pagiisip” (Isaias 55:8–9).

Nagpapatotoo ako na kapag tayo 
ay espirituwal na nakatuon at ma-
pagmasid, bibiyayaan tayo ng mga 
mata na may kakayahan na makakita 
nang malinaw, mga tainga na palaging 
nakaririnig, at pusong mas lubos na 
nakauunawa sa kahalagahan at hindi 
napapansing mga pamamaraan, pag-
iisip at mga pagpapala Niya sa ating 
buhay.

Aral Bilang 2—Ang Kasimplehan 
ng Pamamaraan ng Panginoon

Bago ako naglingkod bilang mi-
yembro ng Korum ng Labindalawa, 
maraming beses ko nang nabasa sa 
Doktrina at mga Tipan ang tungkol 
sa council na itinalagang mangasiwa 
at mamahala sa sagradong ikapu. 
Ang Council on the Disposition of 
the Tithes ay itinatag sa pamamagitan 
ng paghahayag at binubuo ng Unang 
Panguluhan, ng Korum ng Labindala-
wang Apostol, at ng Presiding Bish-
opric (tingnan sa D at T 120). Habang 
naghahanda ako noong Disyembre 
2004 upang dumalo sa unang miting 
ko sa council na ito, sabik kong ina-
sam na matuto nang husto sa oportu-
nidad na ito.

Naaalala ko pa ang mga bagay na 
naranasan at nadama ko sa council na 
iyon. Nagkaroon ako ng mas malaking 
pagpapahalaga at paggalang sa mga 
batas ng pananalapi ng Panginoon 
para sa indibiduwal, mga pamilya, 
at para sa Kanyang Simbahan. Ang 
pangunahing programa sa pananalapi 
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw—para sa 
kita at paggamit nito—ay ipinaliwanag 
sa mga bahagi 119 at 120 ng Doktrina 
at mga Tipan. Dalawang pahayag na 
matatagpuan dito ang pinagbatayan 

sa pamamahala sa pananalapi ng 
Simbahan.

Simpleng ipinahayag sa Bahagi 119 
na lahat ng miyembro “ay magbaba-
yad ng ikasampung bahagi ng lahat 
ng kanilang tinubo taun-taon; at ito ay 
mananatiling batas sa kanila magpa-
kailanman, . . . wika ng Panginoon” 
(talata 4).

Pagkatapos, hinggil sa awtorisa-
dong paggamit ng mga ikapu, sinabi 
ng Panginoon, “Ito ay ipamamahagi sa 
pamamagitan ng isang kapulungan, 
na binubuo ng Unang Panguluhan 
ng aking Simbahan, at ng obispo at 
ng kanyang kapulungan, at ng aking 
mataas na kapulungan; at ng sarili 
kong tinig sa kanila, wika ng Pa-
nginoon” (D at T 120:1). Ang “obispo 
at ng kanyang kapulungan” at “aking 
mataas na kapulungan” na tinukoy sa 
paghahayag na ito ay kilala ngayon 
bilang Presiding Bishopric at Korum 
ng Labindalawang Apostol. Ang mga 
sagradong pondong ito ay ginagamit 
sa mabilis na lumalaking simbahan 
upang espirituwal na mapagpala ang 
mga tao at mga pamilya sa pamama-
gitan ng pagtatayo at pagmementena 
ng mga templo at bahay-sambahan, 

pagsuporta sa gawaing misyonero, 
pagsasalin at paglalathala ng mga 
banal na kasulatan, pagtataguyod ng 
family history research, pagpopondo 
ng mga paaralan at edukasyong pang-
relihiyon, at pagsasagawa ng iba pang 
mga layunin ng Simbahan ayon sa 
tagubilin ng mga inordenang lingkod 
ng Panginoon.

Namangha ako sa pagiging mali-
naw at maikli ng dalawang paghaha-
yag na ito kumpara sa kumplikadong 
tuntunin at pamamaraan sa panana-
lapi ng maraming organisasyon at 
gobyerno sa buong mundo. Paano na-
pamamahalaan sa buong mundo ang 
gawaing temporal ng isang organisas-
yon na kasinglaki ng ipinanumbalik 
na Simbahan ni Jesucristo gamit ang 
malinaw at maikling tagubiling iyon? 
Tuwiran ang sagot dito: ito ay gawain 
ng Panginoon, magagawa Niya ang 
Kanyang sariling gawain (tingnan sa 
2 Nephi 27:20), at binibigyang inspi-
rasyon at ginagabayan ng Tagapaglig-
tas ang Kanyang mga lingkod kapag 
sinunod nila ang Kanyang mga tagubi-
lin at gumawa sa Kanyang layunin.

Sa unang council meeting na iyon 
na dinaluhan ko humanga ako sa 
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kasimplehan ng mga alituntunin na gu-
mabay sa aming pag-uusap at pagpa-
pasiya. Sa pamamahala sa pananalapi 
ng Simbahan, dalawang pangunahin 
at hindi nagbabagong alituntunin ang 
sinusunod. Una, ang Simbahan ay 
namumuhay nang hindi lampas sa 
pondo nito at hindi gumagastos nang 
higit sa tinatangap nito. Pangalawa, 
isang bahagi ng annual income ang 
inilalaan sa biglaan at di-inaasahang 
pangangailangan. Maraming dekada 
nang itinuturo ng Simbahan sa mga 
miyembro nito ang pagtatabi ng karag-
dagang pagkain, panggatong, at pera 
para sa mga di-inaasahang pangyayari. 
Ang Simbahan bilang institusyon ay 
sumusunod lamang sa gayon ding mga 
alituntunin na paulit-ulit na itinuturo 
sa mga miyembro.

Habang patuloy ang miting, inasam 
ko na sana ay sundin ng lahat ng 
miyembro ng Simbahan ang ka-
simplehan, kalinawan, at kaayusan, 
kabutihan, at kahusayan ng sariling 
pamamaraan ng Panginoon (tingnan 
sa D at T 104:16) sa pamamahala 
sa temporal na gawain ng Kanyang 
Simbahan. Maraming taon na ako nga-
yong nakikibahagi sa Council on the 
Disposition of the Tithes. Ang pasasa-
lamat at paggalang ko sa pamamaraan 
ng Panginoon ay lalo pang nag-ibayo 
sa bawat taon, at ang mga aral na na-
tutuhan ay naging mas malalim.

Ang puso ko ay puno ng pagma-
mahal at paghanga sa matatapat at 
masunuring miyembro ng Simbahang 

ito mula sa bawat bansa, lahi, wika, 
at tao. Sa pagpunta ko sa iba’t ibang 
dako ng mundo, nalaman ko ang mga 
inaasam at pangarap ninyo, ang mag-
kakaiba ninyong kalagayan sa buhay, 
at paghihirap. Dumalo ako sa mga 
miting ninyo sa Simbahan at pinunta-
han ang ilan sa inyong mga tahanan. 
Ang inyong pananampalataya ay 
nagpalakas sa aking pananampalataya. 
Ang inyong katapatan ay lalo pang 
nagpatindi ng aking katapatan. At ang 
inyong kabutihan at kahandaang sun-
din ang batas ng ikapu ay nagbibigay-
inspirasyon sa akin na maging mas 
mabuting tao, asawa, ama, at lider ng 
Simbahan. Naaalala at naiisip ko kayo 
sa tuwing dumadalo ako sa Council 
on the Disposition of the Tithes. Sala-
mat sa inyong kabutihan at katapatan 
sa pagtupad sa inyong mga tipan.

Malaki ang responsibilidad ng mga 
lider ng ipinanumbalik na Simbahan 
ng Panginoon sa tamang pamamahala 
sa mga handog na inilaan ng mga 
miyembro ng Simbahan. Batid namin 
ang kasagraduhan ng lepta ng baba-
eng balo.

“At umupo [si Jesus] sa tapat ng 
kabang-yaman, at minasdan kung pa-
anong inihuhulog ng karamihan ang 
salapi sa kabang-yaman: at maraming 
mayayaman ang nangaghuhulog ng 
marami.

“At lumapit ang isang babaing balo, 
at siya’y naghulog ng dalawang lepta, 
na ang halaga’y halos isang beles.

“At pinalapit niya sa kaniya ang 

kaniyang mga alagad, at sinabi sa 
kanila, Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Ang dukhang balong babaing 
ito, ay naghulog ng higit kay sa lahat 
ng nangaghuhulog sa kabang-yaman:

“Sapagka’t silang lahat ay nagsipag-
hulog ng sa kanila’y labis, datapuwa’t 
siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog 
ang buong nasa kaniya, sa makatuwid 
baga’y ang buong kaniyang ikabubu-
hay” (Marcos 12:41–44).

Alam ko mula sa sarili kong karana-
san na maingat na pinangangalagaan 
ng Council on the Disposition of the 
Tithes ang lepta ng babaeng balo. 
Pinasasalamatan ko si Pangulong 
Thomas S. Monson at kanyang mga 
tagapayo sa kanilang mahusay na 
pamumuno sa banal na gawaing ito. 
At kinikilala ko ang tinig (tingnan sa 
D at T 120:1) at kamay ng Panginoon 
na sumusuporta sa Kanyang inorde-
nang mga lingkod sa pagtupad ng 
tungkulin na kumatawan sa Kanya.

Isang Paanyaya at Patotoo
Ang tapat na pagbabayad ng ikapu 

ay higit pa sa tungkulin; ito ay maha-
lagang hakbang sa pagpapabanal ng 
sarili. Kayo na nagbabayad ng ikapu, 
pinupuri ko kayo.

At kayo na hindi sumusunod sa 
batas ng ikapu sa kasalukuyan, ina-
anyayahan ko kayo na pag-isipan ang 
inyong ginagawa at magsisi. Pinatoto-
tohanan ko na sa pagsunod ninyo sa 
batas na ito ng Panginoon, ang mga 
dungawan sa langit ay mabubuksan sa 
inyo. Mangyaring huwag ipagpaliban 
ang araw ng inyong pagsisisi.

Pinatototohanan ko na darating ang 
mga esprituwal at temporal na pagpa-
pala sa ating buhay kapag sinunod na-
tin ang batas ng ikapu. Nagpapatotoo 
ako na ang gayong mga pagpapala 
ay kadalasang mahalaga ngunit hindi 
napapansin. Ipinapahayag ko rin na 
ang kasimplehan ng pamamaraan ng 
Panginoon na nakikita sa temporal na 
gawain ng Kanyang Simbahan ay nag-
bibigay ng huwaran na gagabay sa atin 
bilang indibiduwal at pamilya. Dala-
ngin ko na bawat isa sa atin ay matuto 
at makinabang sa mahahalagang aral 
na ito, sa sagradong pangalan ng 
Panginoong Jesucristo, amen. ◼
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Ngumiti ang mag-asawa at sinabi, 
“Mabuti’t naitanong mo.”

Bakit Gugustuhin ng Sinuman na 
Magpamiyembro sa Ganitong 
Simbahan?”

Sa panahong maraming simbahan 
ang bumababa ang bilang ng mga mi-
yembro, ang Simbahan ni Jesucristo ng 
mga Banal sa mga Huling Araw—ba-
gama’t maliit lang kumpara sa iba—ay 
isa sa mabibilis umunlad na simbahan 
sa mundo. Nitong Setyembre 2013 ang 
Simbahan ay may mahigit 15 milyong 
miyembro sa buong mundo.

Maraming dahilan kung bakit, pero 
hayaan ninyong magbigay lang ako 
ng ilan.

Ang Simbahan ng Tagapagligtas
Una, ang Simbahang ito ay ipi-

nanumbalik ni Jesucristo sa ating 
panahon. Makikita ninyo rito ang aw-
toridad na kumilos sa Kanyang panga-
lan—magbinyag para sa kapatawaran 
ng mga kasalanan, igawad ang kaloob 
na Espiritu Santo, at magbuklod sa 
lupa at sa langit. 1

Ang mga sumasapi sa Simbahang 
ito ay nagmamahal sa Tagapagligtas 
na si Jesucristo at gusto nilang sundin 
Siya. Nagagalak sila na malamang na-
ngungusap na muli ang Diyos sa mga 
tao. Kapag tumatanggap sila ng mga 
sagradong ordenansa ng priesthood 
at nakikipagtipan sa Diyos, nadarama 
nila ang Kanyang kapangyarihan sa 
kanilang buhay.2 Kapag pumapasok 
sila sa templo, nadarama nila ang 
Kanyang presensya. Kapag nagba-
basa sila ng mga banal na kasulatan3 
at ipinamumuhay ang mga turo ng 
Kanyang mga propeta, mas nalala-
pit sila sa Tagapagligtas na kanilang 
pinakamamahal.

Ipinapamuhay na Pananampalataya
Isa pang dahilan ay ang pagbibigay 

ng Simbahan ng mga pagkakataong 
gumawa ng mabuti.

Ang paniniwala sa Diyos ay 
kapuri-puri, ngunit hindi lamang 
gusto ng maraming tao na makinig 
sa magagandang mensahe o ma-
ngarap ng biyayang naghihintay.4 
Gusto nilang ipamuhay ang kanilang 

“Isa pa,” patuloy ng mag-asawa, 
“kada anim na buwan, dumadalo o 
nanonood ang mga miyembro ng 
Simbahan namin ng 10 oras na pang-
kalahatang kumperensya.”

“Sampung oras na nagbibigay ng 
mensahe?” tanong ng lalaki.

“Kumusta naman ang lingguhang 
simba ninyo? Gaano ito katagal?”

“Tatlong oras, kada Linggo!”
“Talaga,” sabi ng lalaki. “Ginagawa 

ba talaga ng mga miyembro ng Simba-
han ninyo ang lahat ng sinabi ninyo?”

“Oo at hindi lang iyan. Hindi pa 
namin nabanggit ang pagsasaliksik ng 
family history, youth camp, debos-
yonal, pag-aaral ng mga banal na 
kasulatan, pagsasanay sa mga namu-
muno, linggu-linggong aktibidad ng 
kabataan, maagang klase ng seminary, 
boluntaryong pagmementena ng 
gusali ng Simbahan, at syempre ang 
batas ng kalusugan ng Panginoon, 
buwanang pag-aayuno para maka-
tulong sa maralita, at pagbabayad 
ng ikapu.”

Sabi ng lalaki, “Ngayon nagugulu-
han na ako. Bakit naman gugustuhin 
ng sinuman na magpamiyembro sa 
ganyang simbahan?”

Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Minsan may isang lalaki na na-
naginip na nasa malaking bul-
wagan siya na pinagtipunan 

ng mga kinatawan ng mga relihiyon 
mula sa iba’t ibang bansa. Nalaman 
niya na maraming bagay sa bawat reli-
hiyon ang kanais-nais at mahalaga.

Nakilala niya ang mabait na mag-
asawang kumatawan sa Ang Simba-
han ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw at tinanong sila, 
“Ano ang ipinapagawa ninyo sa mga 
miyembro ninyo?”

“Wala kaming ipinapagawa sa mga 
miyembro namin,” sagot nila. “Pero 
gusto ng Panginoon na ilaan namin 
ang lahat.”

Ipinaliwanag ng mag-asawa ang 
mga tungkulin sa Simbahan, ang home 
teaching at visiting teaching, full-time 
na misyon, lingguhang family home 
evening, gawain sa templo, welfare 
at pagkakawanggawa, at pagtuturo 
sa klase.

“Binabayaran ba ninyo ang mga 
tao ninyo sa lahat ng ginagawa nila?” 
tanong ng lalaki.

“Ah, hindi,” ang sagot ng mag-
asawa. “Nag-uukol sila ng panahon 
nang walang bayad.”

Halina, Sumama 
sa Amin
Anuman ang inyong mga kalagayan, sariling kuwento 
ng buhay, o lakas ng patotoo, may lugar para sa inyo 
sa Simbahang ito.
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pananampalataya. Gusto nilang 
ihanda ang kanilang sarili at makiba-
hagi sa dakilang gawaing ito.

At iyan ang nangyayari kapag 
sumapi sila sa atin—marami silang 
oportunidad na gamitin ang kani-
lang talento, pagkakawanggawa, at 
panahon sa mabubuting gawain. 
Dahil hindi swelduhan ang mga na-
mumuno sa mga kongregasyon natin 
sa buong mundo, ang mga miyembro 
natin mismo ang naglilingkod para 
sa gawain. Tinatawag sila nang may 
inspirasyon ng langit. Kung minsan ay 
nagboboluntaryo tayo; kung minsan 
ay “ibinoboluntaryo tayo.” Hindi natin 
itinuturing na pasanin ang mga atas 
kundi mga oportunidad na tuparin 
ang mga tipan na masaya nating gi-
nagawa para paglingkuran ang Diyos 
at Kanyang mga anak.

Natatanging mga Pagpapala
Ang pangatlong dahilan ng pagsapi 

ng mga tao sa Simbahan ay dahil may 
natatanging pagpapala ang pagiging 
disipulo.

Itinuturing natin ang binyag bilang 
simula ng pagiging disipulo. Ang 
araw-araw na pagtahak sa landas ni 
Jesucristo ay humahantong sa kapa-
yapaan at layunin sa buhay na ito at 
matinding galak at walang hanggang 
kaligtasan sa kabilang buhay.

Ang tapat na sumusunod sa landas 
na ito ay makaiiwas sa mga pagkaka-
mali, kalungkutan, at panghihinayang 
sa buhay.

Ang mga mapagkumbabang-loob 
at matapat ay makatatagpo ng mala-
king kayamanan ng kaalaman dito.

Ang mga nagdurusa o nagdadalam-
hati ay mapapanatag dito.

Ang mga nagdurusa sa kanilang 
kasalanan ay mapapatawad, mapapa-
laya, at mapapayapa.

Sa mga Nagsisialis
Ang paghahanap ng katotohanan 

ay nagdala sa milyong mga tao sa Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw. Subalit may ilang 
iniiwan ang Simbahan na dati nilang 
mahal.

Maaaring may magtanong, “Kung 
napakaganda ng ebanghelyo, bakit 
may mga umaalis pa?”

Kung minsan iniisip natin na iyon 
ay dahil nasaktan ang loob nila o kaya 
ay tamad o nagkasala sila. Ang totoo, 
hindi iyon ganoon kasimple. Sa katu-
nayan, iba’t iba ang dahilan sa magka-
kaibang sitwasyon.

Ilan sa mga miyembro natin ang 
matagal nang pinag-iisipan kung 
lalayo sa Simbahan o hindi.

Sa Simbahang ito na pinahahalaga-
han ang kalayaang pumili, Simbahang 
ipinanumbalik ng isang binatilyo na 
nagtanong at naghanap ng sagot, ni-
rerespeto natin ang mga tapat na nag-
sasaliksik ng katotohanan. Maaaring 
malungkot tayo kapag lumalayo sila 
sa Simbahang minamahal natin at sa 
katotohanang natagpuan natin, ngunit 
kinikilala natin ang karapatan nilang 

sambahin ang Pinakamakapangyari-
hang Diyos ayon sa atas ng kanilang 
budhi, na karapatan din natin.5

Hindi Nasagot na mga Katanungan
Ilan sa atin ang nababagabag sa 

mga tanong na hindi nasagot tungkol 
sa mga nangyari o nasabi noon. Tina-
tanggap natin na sa halos 200 taon ng 
kasaysayan ng Simbahan—kasabay ng 
patuloy na magaganda, marangal, at 
sagradong mga pangyayari—may mga 
nasabi at nagawa na naging dahilan 
ng pagtatanong ng mga tao.

Kung minsan nagtatanong tayo 
dahil lang sa kulang tayo sa impormas-
yon at kailangan lang nating maghin-
tay pa nang kaunti. Kapag ang buong 
katotohanan ay naihayag na, ang mga 
bagay na hindi natin maunawaan noon 
ay lubos na ipauunawa sa atin.

Kung minsan iba-iba ang opinyon 
sa talagang kahulugan ng “katotoha-
nan.” Ang tanong na nagiging dahilan 
ng pagdududa ng iba, matapos ang 
masusing pagsisiyasat, ay maaaring 
magpalakas naman ng pananampala-
taya ng iba.

Mga Pagkakamali ng mga 
Taong Hindi Perpekto

At, sinasabi ko ito nang buong 
katapatan, may mga pagkakataon na 
ang mga miyembro o mga lider ng 
Simbahan ay nagkakamali rin. Ma-
aaring may mga bagay na sinabi o 
ginawa na hindi ayon sa ating mga pi-
nahahalagahan, alituntunin, o doktrina.

Palagay ko magiging perpekto lang 
ang Simbahan kung pinangangasi-
waan ito ng mga perpektong tao. Ang 
Diyos ay perpekto, at ang doktrina 
Niya ay dalisay. Ngunit kumikilos Siya 
sa pamamagitan natin—na Kanyang 
mga anak na hindi perpekto—at 
ang mga taong hindi perpekto ay 
nagkakamali.

Mababasa natin sa Aklat ni Mormon, 
“At ngayon, kung may mga pagkaka-
mali ang mga yaon ay kamalian ng mga 
tao; dahil dito, huwag ninyong hatulan 
ang mga bagay ng Diyos, nang kayo ay 
matagpuang walang bahid-dungis sa 
hukumang-luklukan ni Cristo.” 6

Ganito na ito noon pa at mag-
papatuloy ito bago dumating ang 
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perpektong panahon na maghahari si 
Cristo sa mundo.

Nakalulungkot na nanghihina ang 
iba dahil sa mga pagkakamali ng tao. 
Ngunit sa kabila nito, ang walang 
hanggang katotohanan ng ipinanum-
balik na ebanghelyo na matatagpuan 
sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw ay hindi 
nadudungisan, napahihina, o nasisira.

Bilang Apostol ng Panginoong 
Jesucristo at bilang isang nakasaksi 
mismo sa mga kapulungan at gawain 
ng Simbahang ito, tapat kong pina-
tototohanan na walang mahalagang 
pagpapasiyang nakakaapekto sa 
Simbahan at sa mga miyembro nito 
ang ginawa nang hindi taimtim na 
inihingi ng inspirasyon, patnubay, at 
pagsang-ayon ng ating Walang Hang-
gang Ama sa Langit. Ito ang Simbahan 
ni Jesucristo. Hindi hahayaan ng Diyos 
na malihis ang Kanyang Simbahan 
mula sa itinakdang landas nito ni 
mabigong isakatuparan ang banal 
na tadhana nito.

May Lugar para sa Inyo
Sa mga inilayo ang kanilang sarili 

sa Simbahan, gusto kong sabihin, mga 
minamahal kong kaibigan, na may 
lugar dito para sa inyo.

Halina at idagdag ang inyong mga 
talento, kaloob, at kakayahan sa amin. 
Tayong lahat ay higit na mapapabuti 
dahil dito.

Maaring itanong ng ilan, “Paano 
na ang mga katanungan ko?”

Natural lamang ang magtanong—
ang binhi ng tapat na pagtatanong ay 
kadalasang sumisibol at lumalagong 
tulad ng malaking puno ng pang-
unawa. May ilang mga miyembro ng 
Simbahan na, sa anumang pagkaka-
taon, ay hindi nagkaroon ng anumang 
malalim o sensitibong tanong. Isa sa 
mga layunin ng Simbahan ang panga-
lagaan at linangin ang binhi ng pana-
nampalataya—ito man ay nasa lupa ng 
pagdududa at walang-katiyakan. Ang 
pananampalataya ay pag-asa sa mga 
bagay na hindi nakikita ngunit totoo.7

Kung gayon, mahal kong mga 
kapatid—mahal kong mga kaibi-
gan—mangyaring pagdudahan muna 
ang inyong pagdududa bago ninyo 

pagdudahan ang inyong pananampa-
lataya.8 Hindi natin dapat hayaang pi-
gilan tayo ng pagdududa at ilayo tayo 
sa dakilang pagmamahal, kapayapaan 
at mga natatanging kaloob na dulot 
ng pananampalataya sa Panginoong 
Jesucristo.

Maaaring sabihin ng ilan, “Hindi 
ako nababagay sa mga tao sa Simba-
han ninyo.”

Kung titingnan ninyo ang aming 
mga puso, makikita ninyo na nababa-
gay kayo nang higit sa inaakala ninyo. 
Maaaring ikagulat ninyo na malamang 
may mga inaasam at paghihirap din 
kami na katulad ng sa inyo. Ang 
inyong pinagmulan o kinalakhan ay 
maaaring iba sa nakikita ninyo sa 
maraming Banal sa mga Huling Araw, 
ngunit iyan ay maaaring maging pag-
papala. Mga kapatid, mahal naming 
mga kaibigan, kailangan namin ang 
natatangi ninyong talento at pananaw. 
Ang pagkakaiba-iba ng mga indibidu-
wal at grupo sa iba’t ibang panig ng 
mundo ay lakas ng Simbahang ito.

Maaaring sabihin ng ilan, “Pala-
gay ko hindi ako makakaayon sa mga 
pamantayan ninyo.”

Mas lalo kayong dapat sumama 
sa amin kung gayon! Layunin ng 

Simbahan na pangalagaan ang mga 
may kakulangan, nahihirapan, at napa-
pagal. Puno ito ng mga taong nagha-
hangad nang buong puso na sundin 
ang mga kautusan, kahit kulang pa 
ang kakayahan nilang sundin ang 
mga ito.

Maaaring sabihin ng ilan, “May 
kilala akong miyembro ng Simbahan 
ninyo na mapagkunwari. Kahit ka-
ilan hindi ako sasapi sa simbahan na 
may ganyang klase ng miyembro.”

Kung ang kahulugan sa inyo ng 
mapagkunwari ay hindi ganap na 
pamumuhay ng kanyang pinanini-
walaan, kung gayon lahat kami ay 
mapagkunwari. Wala ni isa sa amin 
ang ganap na tulad ni Cristo na alam 
naming siyang dapat naming kahinat-
nan. Ngunit taimtim naming hinaha-
ngad na itama ang mga pagkakamali 
namin at huwag magkasala. Buong 
puso at kaluluwa naming hinahangad 
na maging mas mabuti sa tulong ng 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Kung ito ang inyong mga hangarin, 
kung gayon anuman ang inyong mga 
kalagayan, sariling kuwento ng buhay, 
o lakas ng patotoo, may lugar para 
sa inyo sa Simbahang ito. Halina at 
sumama sa amin!

Guatemala City, Guatemala
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Halina at Sumama sa Amin!
Sa kabila ng aming mga kahinaan 

bilang tao, tiwala ako na makikita 
ninyo sa mga miyembro ng Simba-
hang ito ang marami sa pinakamabu-
buting tao sa mundo. Ang Simbahan 
ni Jesucristo ay nahihikayat ang ma-
babait at mapagmahal, ang matatapat 
at masisigasig.

Kung inaasahan ninyong makaka-
kita kayo ng mga perpektong tao rito, 
mabibigo kayo. Ngunit kung hahana-
pin ninyo ang dalisay na doktrina ni 
Cristo, ang salita ng Diyos “na humihi-
lom sa sugatang kaluluwa,” 9 at ang na-
kapagpapabanal na impluwensya ng 
Espiritu Santo, makikita ninyo rito ang 

mga ito. Sa panahong ito ng paghina 
ng pananampalataya—kung saan ma-
rami ang nakakaramdam na malayo 
na sila sa Diyos—makikita ninyo rito 
ang mga taong inaasam na makilala at 
mapalapit sa kanilang Tagapagligtas 
sa paglilingkod sa Diyos at kanilang 
kapwa, tulad ninyo. Halina at sumama 
sa amin!

Magsisialis Din ba Kayo?
Naaalala ko ang panahon sa buhay 

ng Tagapagligtas noong Siya ay taliku-
ran ng marami.10 Tinanong ni Jesus sa 
Kanyang labindalawang disipulo:

“Ibig baga ninyong magsialis din 
naman?

“Sinagot siya ni Simon Pedro, Pa-
nginoon, kanino kami magsisiparoon? 
ikaw ang may mga salita ng buhay na 
walang hanggan.” 11

May mga pagkakataong gayon din 
ang mga tanong na kailangan nating 
sagutin. Magsisialis din ba tayo? O 
tayo ba, tulad ni Pedro, ay mahigpit 
na kakapit sa mga salita ng buhay na 
walang hanggan?

Kung naghahanap kayo ng katoto-
hanan, kabuluhan at paraang isabuhay 
ang inyong pananampalataya; kung 
naghahanap kayo ng lugar na ma-
kakabilang kayo: Halina at sumama 
sa amin!

Kung iniwan ninyo ang relihiyong 
dati ninyong tinanggap: Bumalik na 
muli. Sumama sa amin!

Kung natutukso kayong sumuko: 
Magtiis pa nang kaunti. May lugar dito 
para sa inyo.

Nagsusumamo ako sa inyo na na-
karirinig o nakababasa ng mga salitang 
ito: Halina at sumama sa amin Halina’t 
pakinggan ang pagtawag ng mapag-
mahal na Cristo. Pasanin ang inyong 
krus at sumunod sa Kanya.12

Halina at sumama sa amin! Sapag-
ka’t dito ay matatagpuan ninyo ang 
isang bagay na hindi matutumbasan 
ng salapi.

Pinatototohanan ko na makikita 
ninyo rito ang mga salita ng buhay na 
walang hanggan, ang pangako ng da-
kilang pagtubos, at ang landas tungo 
sa kapayapaan at kaligayahan.

Taimtim kong idinadalangin na ang 
paghahanap ninyo ng katotohanan ay 
magtitimo sa inyong puso ng hanga-
ring sumama sa amin. Sa banal na 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Tingnan sa Mateo 16:18–19; Helaman 10:7.
 2. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 84:20.
 3. Tingnan sa 2 Nephi 33:10.
 4. Tingnan sa “Ako Ba’y May Kabutihang 

Nagawa?” Mga Himno, blg. 135.
 5. Tingnan sa Mga Saligan ng 

Pananampalataya 1:11.
 6. Pahina ng pamagat ng Aklat ni Mormon; 

tingnan sa Mormon 8:17.
 7. Tingnan sa Sa Mga Hebreo 11:1; Alma 32:21.
 8. Tingnan sa F. F. Bosworth, Christ the Healer 

(1924), 23.
 9. Jacob 2:8.
 10. Tingnan sa Juan 6:66.
 11. Juan 6:67–68.
 12. Tingnan sa Mateo 16:24.
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Inilahad ni Pangulong Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Iminumungkahi rin na i-release 
namin si Elder Kent D. Watson bilang 
miyembro ng Pangalawang Korum 
ng Pitumpu.

Kinikilala at pinasasalamatan din 
namin sina Elder César H. Hooker at 
Craig T. Wright, na na-release sa kani-
lang serbisyo bilang mga Area Seventy.

Ang mga nagnanais makiisa sa 
amin sa pasasalamat sa mga Kapatid 
na ito sa mahusay nilang paglilingkod, 
mangyaring ipakita.

Iminumungkahing sang-ayunan 
natin ang sumusunod bilang mga 
bagong Area Seventy: Julio A. Angulo, 
Peter F. Evans, at Gennady N. 
Podvodov.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring 
ipakita.

Ang mga hindi sang-ayon, kung 
mayroon.

Iminumungkahi na sang-ayunan 
natin si Randall L. Ridd bilang pa-
ngalawang tagapayo sa Young Men 
general presidency.

Ang mga sang-ayon ay ipakita 
lamang.

Ang hindi sang-ayon ay ipakita 
lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan 
natin ang iba pang mga General 
Authority, Area Seventy, at general 
auxiliary presidency na kasalukuyang 
bumubuo nito.

Ang mga sang-ayon, mangyaring 
ipakita.

Ang hindi sang-ayon ay ipakita 
lamang.

Salamat, mga kapatid, sa inyong 
pagsang-ayon at patuloy na pana-
nampalataya at mga dalangin para 
sa amin. ◼

Iminumungkahing sang-ayunan 
natin sina Thomas Spencer Monson 
bilang propeta, tagakita, at tagapag-

hayag at Pangulo ng Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw; Henry Bennion Eyring 
bilang Unang Tagapayo sa Unang Pa-
nguluhan; at Dieter Friedrich Uchtdorf 
bilang Pangalawang Tagapayo 
sa Unang Panguluhan.

Ang mga sang-ayon ay ipakita 
lamang.

Ang mga hindi sang-ayon, kung 
mayroon, ay ipakita lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan 
natin si Boyd Kenneth Packer bilang 
Pangulo ng Korum ng Labindalawang 
Apostol at ang mga sumusunod bilang 
mga miyembro ng korum na iyon: 
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Richard G. Scott, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. 
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, at Neil L. Andersen.

Ang mga sang-ayon, mangyaring 
ipakita.

Ang hindi sang-ayon ay ipakita 
lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan 
natin ang mga tagapayo sa Unang 
Panguluhan at ang Labindalawang 
Apostol bilang mga propeta, tagakita, 
at tagapaghayag.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring 
ipakita.

Ang hindi sang-ayon, kung may-
roon, ay ipakita rin.

Iminumungkahing i-release namin 
sina Elder John B. Dickson, Paul E. 
Koelliker, at F. Michael Watson bilang 
mga miyembro ng Unang Korum ng 
Pitumpu at italaga sila bilang emeritus 
na mga General Authority.
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Ang Pagsang-ayon 
sa mga Pinuno 
ng Simbahan
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na at ikinababahala ng mundo ngayon.
Panahong mapanganib—nang-

yayari na. Nabubuhay tayo sa napaka-
mapanganib na panahon.

Mayayabang, mga mapagmalaki, 
palalo—lahat ay narito at nasa atin.

Mga mapagtungayaw, masuwa-
yin sa mga magulang, mga walang 
turing, mga walang kabanalan, 
walang katutubong pagibig—lahat 
ng ito ay laganap sa panahong ito.

Mga walang paglulubag, mga 
palabintangin, at marami pang iba— 
lahat ng ito ay mapapatunayang nasa 
panahong ito sa mga katibayang naki-
kita sa paligid natin.

Nagsalita rin si Moroni tungkol sa 
kasamaan ng ating panahon nang 
magbabala siya:

“Kapag nakita ninyo ang mga ba-
gay na ito na naitatag sa inyo . . . kayo 
ay magising sa pang-unawa sa inyong 
kakila-kilabot na kalagayan. . . .

“Samakatwid, ako, si Moroni, ay 
inutusang isulat ang mga bagay na ito 
upang ang kasamaan ay mawakasan, 
at upang dumating ang panahon na 
si Satanas ay mawalan ng kapangyari-
han sa mga puso ng mga anak ng tao, 
bagkus ay mahikayat sila na patuloy 
na gumawa ng kabutihan, upang sila 
ay makarating sa bukal ng lahat ng 
kabutihan at maligtas.” 3

Ang mga paglalarawang ibinigay 
nina Pablo at Moroni sa ating panahon 
ay napakatumpak na hindi maaaring 
balewalain. Para sa maraming tao 
maaaring ito ay nakababahala, at na-
kapagpapahina rin ng loob. Gayunpa-
man, kapag naiisip ko ang bukas, ako 
ay napupuno ng pag-asa at positibong 
pananaw.

Sa paghahayag ni Pablo, bukod pa 
sa isinaad na mga hamon at problema, 
sinabi rin niya sa atin ang magagawa 
natin para maprotektahan ang ating 
sarili:

“Manatili ka sa mga bagay na iyong 
pinagaralan at sa pinagkaroonan mo 
ng katunayan, yamang nalalaman mo 
kung kanino mo nangatutuhan;

“At mula sa pagkasanggol ay iyong 
nalalaman ang mga banal na kasulatan 
na makapagpadunong sa iyo sa ikali-
ligtas sa pamamagitan ng pananampa-
lataya kay Cristo Jesus.” 4

araw ay darating ang mga panahong 
mapanganib.

“Sapagka’t ang mga tao’y magiging 
maibigin sa kanilang sarili, maibigin 
sa salapi, mayayabang, mga mapag-
malaki, mapagtungayaw, masuwayin 
sa mga magulang, mga walang turing, 
mga walang kabanalan,

“Walang katutubong pagibig, mga 
walang paglulubag, mga palabinta-
ngin, mga walang pagpipigil sa sarili, 
mga mabangis, hindi mga maibigin 
sa mabuti,

“Mga lilo, mga matitigas ang ulo, 
mga palalo, mga maibigin sa kalaya-
wan kay sa mga maibigin sa Dios;

“Na may anyo ng kabanalan, data-
puwa’t tinanggihan ang kapangyarihan 
nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.” 1

Ipinropesiya rin ni Pablo, “Ang 
masasamang tao at mga magdaraya ay 
lalong sasama ng sasama, na mangag-
dadaya, at sila rin ang mangadadaya.” 2

Ang mga talatang ito ay isang ba-
bala, ipinapakita ang mga pag-uugaling 
dapat iwasan. Dapat ay palagi tayong 
maging mapagbantay at masigasig. 
Maaari nating repasuhin ang bawat isa 
sa mga propesiyang ito at mapapatu-
nayan na ang mga ito ay nangyayari 

Ni Pangulong Boyd K. Packer
Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol

Kailan lang, ibinuklod ko ang 
isang bata pang magkasintahan 
sa templo. Ang magkasintahang 

ito ay pinanatiling karapat-dapat ang 
kanilang sarili hanggang sa panahong 
lisanin na ng lalaki at babae ang taha-
nang kinalakhan nila at naging mag-
asawa. Sa sagradong okasyong ito, sila 
ay dalisay at malinis. Di-magtatagal, 
sila ay magsisimulang magpalaki 
ng sarili nilang mga anak, ayon sa 
huwarang itinatag ng ating Ama sa 
Langit. Ang kanilang kaligayahan, at 
ang kaligayahan ng magiging inapo 
nila, ay batay sa pamumuhay sa mga 
pamantayang iyon na itinatag ng Taga-
pagligtas at ipinaliwanag sa Kanyang 
mga banal na kasulatan.

Iniisip ng mga magulang ngayon 
kung mayroon pang ligtas na lugar 
sa pagpapalaki ng mga anak. May-
roon pang ligtas na lugar. Iyon ay sa 
tahanang nakasentro sa ebanghelyo. 
Nakatuon kami sa mga pamilya sa 
Simbahan, at pinapayuhan namin 
ang mga magulang saanmang dako 
na palakihin ang kanilang mga anak 
sa kabutihan.

Si Apostol Pablo ay nagprope-
siya at nagbabala na “sa mga huling 

Ang Susi sa Espirituwal 
na Proteksyon
Ang kapayapaan ay maaaring sumapuso ng bawat tao na 
sumasangguni sa mga banal na kasulatan at nagtatamo 
ng mga pangako na proteksyon at pagtubos.
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Nasa mga banal na kasulatan ang 
mga susi sa espirituwal na protek-
syon. Ang mga ito ay naglalaman ng 
doktrina at mga batas at ordenansa na 
magdadala sa bawat anak ng Diyos sa 
patotoo tungkol kay Jesucristo bilang 
Tagapagligtas at Manunubos.

Sa maraming taon ng paghahanda, 
napakalaki ng pagsisikap na mailat-
hala ang mga banal na kasulatan sa 
lahat ng wika, na may mga footnote 
at cross-reference. Sinisikap naming 
makakuha nito ang lahat ng gustong 
matuto. Itinuturo nito ang dapat nating 
puntahan at gawin. Nagbibigay ang 
mga ito ng pag-asa at kaalaman.

Ilang taon na ang nakalipas, 
isang aral ang itinuro sa akin ni Elder 
S. Dilworth Young ng Pitumpu tungkol 
sa pagbabasa ng mga banal na kasula-
tan. Nahihirapan ang isang stake dahil 
sa tensiyon at di-pagkakaunawaan ng 
mga miyembro, at kailangan silang 
mapayuhan.

Tinanong ko si Pangulong Young, 
“Ano po ang dapat kong sabihin?”

Simple ang sagot niya, “Sabihin mo 
sa kanila na magbasa ng mga banal 
na kasulatan.”

Tanong ko, “Alin pong mga talata 
sa banal na kasulatan?”

Sabi niya, “Hindi na mahalaga kung 
ano pa ‘yon. Halimbawa, sabihin mo 
sa kanila na buklatin ang Aklat ni 
Mormon at magsimulang magbasa. 
At agad na darating ang kapayapaan at 
inspirasyon, at makikita ang solusyon.”

Gawing bahagi ng regular ninyong 
gawain ang pagbabasa ng banal na 
kasulatan, at kayo ay pagpapalain. 
Naroon sa mga banal na kasulatan ang 
tinig ng babala, ngunit naroon din ang 
matinding panghihikayat.

Kung ang wika ng mga banal na 
kasulatan ay tila kakaiba sa inyo sa 
una, magpatuloy lang sa pagbabasa. 
Kalaunan ay makikita ninyo ang 
kagandahan at kapangyarihan na ma-
tatagpuan sa mga pahinang iyon.

Sinabi ni Pablo, “Ang lahat ng mga 
kasulatan na kinasihan ng Dios ay 
mapapakinabangan din naman sa 
pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, 
sa ikatututo na nasa katuwiran.” 5

Masusubukan ninyo ang panga-
kong ito sa inyong sarili.

Tayo ay nabubuhay sa panahong 
mapanganib; gayunpaman, makata-
tagpo tayo ng pag-asa at kapayapaan 
para sa ating sarili at para sa ating 
pamilya. Yaong mga namumuhay sa 
kalungkutan, na nawawalan ng pag-
asa sa posibilidad na masagip ang 
mga anak na natangay sa mundo, ay 
hindi dapat sumuko kailanman. “Hu-
wag kang matakot, manampalataya 
ka lamang.” 6 Ang kabutihan ay mas 
makapangyarihan kaysa kasamaan.

Ang mga anak na naturuan at 
naunawaan ang mga banal na kasula-
tan mula pagkabata ay nalalaman ang 
landas na dapat nilang tahakin at mas 
malamang na manatili sa landas na 
iyon. Yaong mga naligaw ng landas ay 
makakabalik pa rin at, kapag natulu-
ngan, ay mahahanap ang daan pabalik.

Kinalaban ng mga anak ni Mo-
sias ang Simbahan ngunit kalaunan 
ay nagsisi at nakaranas ng malaking 
pagbabago. Sa Alma mababasa natin, 
“Ang mga anak na ito ni Mosias . . . 
ay naging malakas sa kaalaman ng 
katotohanan; sapagkat sila’y mga lala-
king may malinaw na pang-unawa at 
sinaliksik nila nang masigasig ang mga 
banal na kasulatan upang malaman 
nila ang salita ng Diyos.” 7

Si Pangulong Joseph F. Smith ay 
limang taong gulang nang ang kan-
yang ama, na si Hyrum, ay pinaslang 
sa Carthage Jail. Kalaunan, si Joseph 
ay naglakbay patawid sa kapatagan 

kasama ang kanyang biyudang ina.
Sa edad na 15, siya ay tinawag na 

magmisyon sa Hawaii. Nakadama siya 
ng kalungkutan at pag-iisa at sinabing: 
“Talagang hirap na hirap ako. . . . 
Damang-dama kong abang-aba ang 
mahirap kong kalagayan, kulang sa 
katalinuhan at kaalaman, isang bata 
lamang, kung kaya’t ni hindi ako ma-
katingin sa mukha ng kahit sino.”

Isang gabi habang pinag-iisipan 
ang kanyang kalagayan, nanaginip ang 
batang si Joseph na siya ay naglalakbay 
at nagmamadali. May dala siyang maliit 
na balutan. Sa wakas, nakarating siya 
sa isang napakagandang mansiyon, 
na kanyang destinasyon. Sa paglapit 
niya rito, may nakita siyang karatula na 
nagsasabing, “Paliguan.” Dali-dali siyang 
pumasok at naligo. Binuksan niya ang 
maliit niyang balutan at nakita roon 
ang malinis at puting kasuotan—“isang 
bagay,” sabi niya, “na matagal ko nang 
hindi nakikita.” Isinuot niya ang mga ito 
at pumunta sa pintuan ng mansiyon.

“Kumatok ako,” sabi niya, “at bumu-
kas ang pinto, at ang taong nakatayo 
roon ay si Propetang Joseph Smith. 
Tumingin siya sa akin na medyo hindi 
nasisiyahan, at ang unang salitang bi-
nigkas niya ay: ‘Joseph, nahuli ka.’ Ga-
yunman buong tiwala akong sumagot:

“‘Opo, pero malinis ako—malinis 
ako!’” 8

At maaari ding mangyari iyon sa 
bawat isa sa atin.
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Kung tinatahak ninyo ang landas 
ng pananampalataya at nakikibahagi 
sa aktibidad sa Simbahan, manatili sa 
landas na iyan at tupdin ang inyong 
mga tipan. Patuloy na sumulong hang-
gang sa dumating sa inyo ang mga 
pagpapala ng Panginoon at mahayag 
na ang Espiritu Santo ay malaking 
impluwensya sa inyong buhay.

Kung kayo ay nasa landas na 
salungat sa isinasaad sa mga banal na 
kasulatan, tinitiyak ko sa inyo na may 
daan pabalik.

Ibinigay ni Jesucristo ang isang na-
pakalinaw na paraan para tayo maka-
pagsisi at mapagaling sa ating buhay. 
Ang lunas sa halos lahat ng kasalanan 
ay matatagpuan sa paghingi ng tawad 
sa pamamagitan ng personal na pag-
darasal. Gayunpaman, may ilang ka-
salanan, lalo na yaong may kinalaman 
sa paglabag sa batas ng moralidad, na 
talagang nangangailangan ng tulong at 
paglunas ng isang awtorisadong lider 
ng priesthood.

Maraming taon na ang nakalipas, 
pumunta sa opisina ko ang isang 
dalaga at kanyang matandang ama. 
Nagbiyahe sila nang napakalayo para 
malunasan ang ama na binabagabag 
ng kanyang konsiyensya. Noong kaba-
taan ng ama nakagawa ito ng mabigat 
na kasalanan, at nang tumanda na siya 
ay naalala niya ito. Hindi ito maalis sa 

kanyang isipan. Hindi na niya maiba-
balik ang nakaraan at maitatama ang 
pagkakamali ng kanyang kabataan, 
ngunit maaari siyang magsimulang 
muli at, sa tulong ng iba, mapapawi 
ang kasalanang bumabagabag sa 
kanya sa buong panahong iyon.

Nagpapasalamat ako na sa pagtu-
turo ko sa kanya ng mga alituntunin 
mula sa Aklat ni Mormon ay para 
bang naalis ang malaking pasanin sa 
kanyang balikat. Nang umuwi na ang 
mag-ama sa malayo nilang tahanan, 
naalis na ang kasalanang bumabaga-
bag noon sa matandang lalaki.

Kung kayo ay “magising sa pang-
unawa sa inyong kakila-kilabot na 
kalagayan” 9 at hangad na lubos na 
gumaling sa espirituwal, kausapin ang 
inyong bishop. Hawak niya ang mga 
susi at matutulungan kayo sa landas 
ng pagsisisi.

Ang pagsisisi ay indibiduwal na gi-
nagawa, at gayon din ang kapatawaran. 
Hinihingi lamang ng Panginoon na ta-
likuran ng tao ang kanilang kasalanan, 
at “[Kanyang] ipatatawad ang kanilang 
kasamaan, at ang kanilang kasalanan 
ay hindi . . . na aalalahanin.” 10

Kapag lubos na nakapagsisi, 
mauunawaan ninyo ang kahulu-
gan ng pangako ni Isaias tungkol sa 
Pagbabayad-sala: “Magsiparito kayo 
ngayon, at tayo’y magkatuwiranan, 

sabi ng Panginoon: bagaman ang 
inyong mga kasalanan ay maging 
tila mapula, ay magiging mapuputi na 
parang niebe; bagaman maging ma-
pulang gaya ng matingkad na pula, ay 
magiging parang balahibo ng tupa.” 11

Gaya ng tsok [chalk] na mabubura 
sa pisara, sa taos-pusong pagsisisi ang 
mga epekto ng ating mga kasalanan 
ay mabubura sa pamamagitan ng 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Ang 
pangakong iyan ay para sa lahat ng 
sitwasyon.

Itinuturo ng ebanghelyo na maging 
masaya tayo, manampalataya at huwag  
matakot, hanapin ang pag-asa at 
daigin ang kalungkutan, lisanin ang 
kadiliman at lumakad sa liwanag ng 
walang-hanggang ebanghelyo.

Si Pablo at ang iba pa ay nagbabala 
sa mga pagsubok sa ating panahon 
at sa mga panahong darating. Gayun-
paman ang kapayapaan ay maaaring 
sumapuso ng bawat tao na sumasang-
guni sa mga banal na kasulatan at nag-
tatamo ng mga pangako na proteksyon 
at pagtubos na itinuro doon. Inaanya-
yahan namin ang lahat na bumaling 
sa Tagapagligtas na si Jesucristo, sa 
Kanyang mga turo na matatagpuan sa 
Lumang Tipan, Bagong Tipan, Aklat 
ni Mormon, Doktrina at mga Tipan, 
at Mahalagang Perlas.

Pinatototohanan ko na ang mga 
banal na kasulatan ay susi sa ating 
espirituwal na proteksyon. Pinatototo-
hanan ko rin ang nakapagpapagaling 
na kapangyarihan ng Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo, “na sa pamamagitan niya 
ang lahat ay maliligtas” 12 na gustong 
maligtas. Ang Simbahan ng Panginoon 
ay muling naitatag sa mundo. Ang kato-
tohanan ng ebanghelyo ay pinatototo-
hanan ko. Sa Kanya ako ay sumasaksi. 
Sa pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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superhuman. Marami siyang respon-
sibilidad at kadalasan ay paulit-ulit at 
nakakapagod ang kanyang ginagawa, 
ngunit payapa ang kanyang kalooban, 
dahil alam niya na ang ginagawa niya 
ay gawain ng Diyos. Tulad ng Taga-
pagligtas, ang pagtulong sa kapwa 
sa pamamagitan ng paglilingkod at 
sakripisyo ay nagpadakila sa kanya. 
Isa siyang halimbawa ng pagmamahal.

Lubos akong pinagpala ng mabu-
ting impluwensya ng kababaihan, lalo 
na ng aking ina at ng aking asawa. Isa 
sa mga babaeng pinasasalamatan ko 
si Anna Daines. Si Anna at kanyang 
asawang si Henry, at ang kanilang apat 
na anak ay kabilang sa mga pioneer 
ng Simbahan sa New Jersey sa Estados 
Unidos. Simula 1930s, noong si Henry 
ay kumukuha pa ng doctorate sa Rut-
gers University, masigasig silang naki-
bahagi ni Anna sa mga organisasyon sa 
paaralan at sa komunidad sa Metuchen, 
kung saan sila nakatira, upang maalis 
ang maling paniniwala ng iba sa mga 
Mormon at gawing mas mabuting lugar 
ang komunidad para sa lahat ng magu-
lang na nagpapalaki ng mga anak.

Halimbawa, nagboluntaryo si Anna 
sa Metuchen YMCA at napakahalaga 
ng tulong niya roon. Sa taon ding iyon 
hinirang siyang presidente ng Mothers’ 
Auxiliary at pagkatapos “hinilingan 
siyang tumakbo para sa isa sa tatlong 
posisyon ng kababaihan sa YMCA 
board of directors. Nanalo siya nang 
walang tumututol, at naging bahagi ng 
konseho na ilang taon lang bago iyon 
ay tumangging pagdausin ng pulong 
ang mga Banal sa kanilang gusali!” 2

Lumipat ang pamilya ko sa New 
Brunswick Ward noong tinedyer 
ako. Napansin ako ni Sister Daines 
at madalas niyang sabihin sa akin na 
tiwala siya sa kakayahan at potensyal 
ko, at dahil doon nainspirasyunan 
akong magmithi nang mataas—mas 
mataas pa sa dati kong inasam noong 
hindi pa niya ako hinihikayat. Min-
san, dahil sa magiliw na babala na 
tamang-tamang ibinigay niya sa akin, 
naiwasan kong malagay sa isang 
sitwasyon na tiyak na pagsisisihan ko. 
Bagama’t pumanaw na, ang implu-
wensya ni Anna Daines ay patuloy 
na nadarama at nakikita sa buhay 

Nang papurihan ang “pananampalata-
yang hindi pakunwari” na nakita niya 
kay Timoteo, sinabi ni Pablo na ang 
pananampalatayang ito ay “namalagi 
muna kay Loida na iyong lelang, at 
kay Eunice na iyong ina.” 1

Noong nakatira pa ako sa Mexico, 
maraming taon na ang nakararaan, na-
obserbahan ko mismo ang ibig sabihin 
ni Pablo. Naaalala ko ang isang bata 
pang ina, isa sa maraming kababaihan 
sa Simbahan sa Mexico na dahil likas 
nang ipinamumuhay ang pananam-
palataya sa Diyos ay halos hindi na 
nila napapansin ito. Ang magandang 
babeng ito ay halimbawa ng kabutihan 
dahil sa likas na kabaitang nakaimplu-
wensya sa mga nasa paligid niya. Katu-
wang ang kanyang asawa, isinakripisyo 
niya ang ilang kasiyahan at materyal 
na bagay kapalit ng mas mahalagang 
priyoridad, nang walang pag-aatubili. 
Sa kakayahan niyang magbuhat, 
yumuko, at magbalanse kasama ng 
kanyang mga anak ay para na siyang 

Ni Elder D. Todd Christofferson
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Noong araw pa man, umaasa 
na ang lipunan sa mabuting 
impluwensya ng kababaihan. 

Bagama’t totoong hindi lang ito ang 
nakaiimpluwensya nang mabuti sa li-
punan, ang pundasyon ng kabutihang 
laan ng kababaihan ay napatunayang 
kapaki-pakinabang sa kapakanan ng 
lahat. Marahil, dahil lagi naman itong 
naririyan, ang mabuting impluwensya 
ng kababaihan ay hindi gaanong na-
papahalagahan. Gusto kong pasalama-
tan ang impluwensya ng mabubuting 
kababaihan, tukuyin ang ilan sa mga 
pilosopiya at kalakaran na nagbabanta 
sa lakas at katayuan ng kababaihan, at 
magsumamo sa kababaihan na lina-
ngin ang kabutihang likas sa kanila.

Isinilang ang kababaihan na may 
taglay na kabutihan, isang banal 
na kaloob na nagbibigay sa kanila 
ng kakayahang magkintal sa puso’t 
isipan ng pananampalataya, katata-
gan, pakikiramay, at kapinuhan sa 
pakikipag-ugnayan at sa mga kultura. 

Ang Mabuting 
Impluwensya 
ng Kababaihan
Ang inyong intuwisyon ay gumawa ng mabuti at maging 
mabuti, at sa pagsunod ninyo sa Banal na Espiritu, higit 
kayong magiging halimbawa ng kabutihan at magandang 
impluwensya.
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ng kanyang mga inapo at ng marami 
pang iba, pati na sa akin.

Itinuro sa akin ng lola kong si 
Adena Warnick Swenson na maging 
tapat sa paglilingkod sa priesthood. 
Hinikayat niya akong isaulo ang mga 
pagbabasbas sa sakramento ng tubig at 
tinapay, at ipinaliwanag na sa paraang 
ito ay masasambit ko ito nang may higit 
na pag-unawa at damdamin. Sa nakita 
kong pagsuporta niya sa aking lolo, 
na isang patriarch, nagkaroon ako ng 
pagpipitagan sa mga sagradong bagay. 
Kahit kailan hindi natutong magma-
neho ng sasakyan si Lola Swenson, 
pero alam niya kung paano tulungan 
ang mga binatilyo na maging mabubu-
ting lalaki na mayhawak ng priesthood.

Walang ibang lugar kung saan higit 
na nadarama o higit na napapakina-
bangan ang mabuting impluwensya 
ng babae kaysa sa tahanan. Ang 
pinakamainam na lugar sa pagpa-
palaki ng bagong henerasyon ay sa 
tradisyunal na pamilya, na may ama 
at ina na nagtataguyod, nagtuturo, at 
nangangalaga sa kanilang mga anak. 
Sa mga lugar na walang ganitong 
huwaran, pinipilit gayahin ng mga tao 
ang mga pakinabang nito hangga’t 

kaya nila sa kani-kanilang sitwasyon.
Sa lahat ng sitwasyon, ang implu-

wensya ng isang ina ay hindi mapapan-
tayan ng sinumang tao sa anupamang 
ugnayan. Sa kanyang mabuting halim-
bawa at aral, natututuhan ng kanyang 
mga anak na lalaki na igalang ang ka-
babaihan at magkaroon ng disiplina at 
mataas na pamantayan ng moralidad sa 
kanilang buhay. Natututo ang kanyang 
mga anak na babae na linangin ang 
kanilang sariling kabutihan at manin-
digan sa tama, nang paulit-ulit, hindi 
man ito gusto ng nakararami. Ang 
pagmamahal at mataas na inaasahan 
ng ina ay humihikayat sa kanyang mga 
anak na mamuhay nang tama, maging 
responsable, pagbutihin ang pag-aaral 
at personal na pag-unlad, at patuloy na 
tumulong para sa kapakanan ng iba sa 
lipunang kanilang ginagalawan. Minsan 
ay itinanong ni Elder Neal A. Maxwell: 
“Kapag ang tunay na kasaysayan ng 
sangkatauhan ay ganap nang naihayag, 
itatampok ba nito ang tunog ng mga 
putok ng baril o ang magiliw na himig 
ng mga kantang pampatulog sa mga 
bata? Ang pansamantalang pagpapatigil 
ng labanan ng militar o ang pagpa-
payapa ng kababaihan sa tahanan at 

sa komunidad? Ang nangyari ba sa 
mga duyan at kusina ay mas makaiim-
pluwensya kaysa sa nangyari sa mga 
kongreso?” 3

Napakasagrado ng tungkulin ng 
babae sa paglikha ng buhay. Alam 
natin na ang ating pisikal na katawan 
ay may banal na pinagmulan4 at na 
kailangan nating danasin kapwa ang 
pisikal na pagsilang at espirituwal na 
muling pagsilang upang matamo ang 
pinakamataas na selestiyal na kaharian 
ng Diyos.5 Kaya nga napakahalaga ng 
tungkulin ng kababaihan (na kung 
minsan ay halos kanilang ikamatay) sa 
gawain at kaluwalhatian ng Diyos na 
“isakatuparan ang kawalang-kamatayan 
at buhay na walang hanggan ng tao.” 6 
Bilang mga lola, ina, at huwaran, ang 
kababaihan ang nagsisilbing tagabantay 
ng pinagmumulan ng buhay, nagtuturo 
sa bawat henerasyon ng kahalagahan 
ng kadalisayan ng puri—ng kalinisang-
puri bago ikasal at katapatan sa asawa. 
Sa paraang ito, sila ang mapaglinang na 
impluwensya sa lipunan; nailalabas nila 
ang pinakamagandang katangian ng 
tao; napapanatili nila ang magandang 
kapaligiran kung saan makakapag-
palaki sila ng matatatag at malulusog 
na anak.

Mga kapatid na babae, ayokong 
purihin kayo nang labis-labis tulad 
ng ginagawa natin kung minsan 
kapag Araw ng mga Ina na nakaka-
asiwa sa inyo. Hindi ninyo kailangang 
maging perpekto; 7 hindi ko sinasabing 
perpekto kayo (maliban lang sa isang 
nakaupo malapit dito). Ang ibig kong 
sabihin ay dalaga man kayo o may 
asawa, nagsilang man kayo ng mga 
anak o hindi, kayo man ay matanda, 
bata, o nasa pagitan nito, ang pagiging 
halimbawa ninyo ng kabutihan ay 
mahalaga, at marahil ay nababalewala 
na namin ito at kayo. Walang dudang 
may mga kalakaran at puwersang 
umiiral na nagpapahina at nagwa-
waksi pa sa inyong impluwensya, 
na ikinapapahamak ng mga indibidu-
wal, pamilya, at lipunan sa kabuuan. 
Hayaan ninyong magbanggit ako ng 
tatlong paalala at babala.

Ang nakapipinsalang pilosopiya 
na nagpapahina sa mabuting im-
pluwensya ng kababaihan ay ang 
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pagwawalang-halaga sa pag-aasawa at 
sa pagiging ina at simpleng maybahay. 
Tahasan pang hinahamak ng ilan ang 
pagiging maybahay, at ikinakatwiran 
na nagpapababa ito ng pagkatao ng 
kababaihan at na ang nakakapagod 
na pagpapalaki ng mga anak ay pana-
namantala sa kanila.8 Kinukutya nila 
ang tinatawag nilang “mommy track” 
bilang propesyon. Hindi ito tama o 
makatwiran. Hindi natin binabawasan 
ang halaga ng naabot na tagumpay ng 
kababaihan o kalalakihan sa aumang 
makabuluhang gawain o propesyon—
lahat tayo ay nakikinabang sa mga 
tagumpay na iyon—ngunit kinikilala 
pa rin natin na walang mas mabuti 
kaysa pagiging ina at ama sa pamilya. 
Walang matagumpay na propesyon, 
at walang malaking halaga ng salapi, 
kapangyarihan, o pagkilala ng tao ang 
makahihigit sa walang-kapantay na 
gantimpalang dulot ng pamilya. Anu-
man ang makamtan ng isang babae, 
wala nang ibang lugar na mas lubusan 
niyang magagamit ang kanyang ma-
buting impluwensya kaysa rito.

Ang pananaw sa seksuwalidad ay 
banta sa pagiging halimbawa ng ka-
butihan ng kababaihan sa maraming 
aspeto. Ang sadyang pagpapalaglag 
para sa personal na kaginhawahan o 
para walang masabi ang lipunan ay 
sumisira sa napakasagradong kapang-
yarihan ng isang babae at sumisira 
sa kanyang pagiging halimbawa ng 
kabutihan. Ganyan din sa imoralidad 
at mahalay na pananamit na hindi 
lamang nagpapababa ng pagkatao ng 
kababaihan kundi nagbibigay-diin din 
sa kasinungalingan na maganda ang 
isang babae kung siya ay kaakit-akit.

May matagal nang kulturang may 
pinapaboran na ang kababaihan ay 
inaasahang iingatan ang kanilang pag-
kababae samantalang binibigyan nila 
ng dahilan ang imoralidad ng kalala-
kihan. Kitang-kitang di-makatarungan 
ang ganitong kultura, at dapat lamang 
itong pulaan at huwag tanggapin. Sa 
di-pagtanggap na iyan, aasahan ng 
isang tao na itataas ng kalakihan ang 
kanilang pamantayan ng moralidad, 
ngunit taliwas ang nangyari— 
hinihikayat na ngayon ang kaba-
baihan na maging imoral batay 

sa kulturang ito na pumapabor sa 
kalalakihan. Kung noong araw ay mas 
mataas ang pamantayan ng kababai-
han sa pagiging tapat at responsable 
ng kalalakihan, ngayon ay may mga 
relasyong seksuwal nang walang 
pakundangan, mga pamilyang walang 
ama, at tumitinding kahirapan. Ang 
imoralidad na ito na ginagawa kapwa 
ng lalaki at babae ay nag-aalis ng ma-
buting impluwensya ng kababaihan 
at nagpapababa sa lahat ng lipunan.9 
Sa walang-kabuluhang relasyong ito, 
ang kalalakihan ang “nawawalan ng 
responsibilidad” at ang kababaihan at 
mga bata ang higit na nagdurusa.

Ang ikatlong bagay na nakababa-
gabag ay nagmumula sa mga yaon, 
na naghahangad ng pagkakapantay-
pantay, na gustong alisin ang pagka-
kaiba ng lalaki sa babae. Kadalasan 
ay hinihikayat pa nito ang mga babae 
na magkaroon ng katangiang panla-
laki—maging mas agresibo, matigas 
ang loob, at palaban. Karaniwan 
na ngayong makakita sa pelikula at 
video games ng mababangis na babae, 
pumapatay at pumipinsala. Nakababa-
gabag ng kalooban na makita ang ka-
lalakihan sa gayong mga papel ngunit 
walang alinlangang mas nakababaga-
bag kapag ang kababaihan ang guma-
gawa ng karahasan.

Itinuro ng dating Young Women 
general president na si Margaret D. 
Nadauld: “Sapat na ang malalakas na 
babae sa mundo; kailangan natin ng 
mapagmahal na mga babae. Sapat na 
ang magagaslaw na babae; kailangan 
natin ng mga babaeng mabait. Sapat 
na ang mga walang-galang na babae; 
kailangan natin ng mga babaeng pino. 
Sapat na ang mga babaeng bantog 
at mayaman; kailangan natin ng mga 
babaeng may pananampalataya. Sapat 
na ang kasakiman; kailangan natin ng 
higit na kabutihan. Sapat na ang kaya-
bangan; kailangan natin ng kabutihan. 
Sapat na ang katanyagan; kailangan 
natin ng higit na kadalisayan.” 10 Sa 
lumalabong kaibhang ito ng babae sa 
lalaki, nawawala sa atin ang magkaka-
iba ngunit magkakatugmang kaloob 
ng babae at lalaki na kung pagsasa-
mahin ay lilikha ng mas magandang 
kabuuan.

Isinasamo ko sa kababaihan at 
kabataang babae ngayon na panga-
lagaan at linangin ang mabuting 
impluwensyang likas na sa inyo. 
Pangalagaan ang likas na kabutihang 
iyan at ang natatanging kaloob na 
taglay ninyo sa pagsilang ninyo sa 
mundo. Ang inyong intuwisyon ay gu-
mawa ng mabuti at maging mabuti, at 
sa pagsunod ninyo sa Banal na Espi-
ritu, higit kayong magiging halimbawa 
ng kabutihan at magandang implu-
wensya. Sa mga kabataang babae ay 
sinasabi ko, panatilihin ang mabuting 
impluwensyang iyan kahit hindi pa 
ninyo ito lubusang taglay. Tiyakin na 
malinis ang inyong pananalita, hindi 
magaspang; tiyakin na ang pananamit 
ninyo ay kakikitaan ng kahinhinan, 
hindi kayabangan; at na ang inyong 
ugali ay dalisay, hindi imoral. Hindi 
ninyo maaakay sa kabutihan ang iba 
kung kayo mismo ay hindi mabuti.

Mga kapatid na babae, sa lahat 
ng inyong pakikisama, ang pakikipag-
ugnayan ninyo sa Diyos, na inyong 
Ama sa Langit, ang pinagmumulan ng 
impluwensya ng inyong kabutihan, na 
siyang dapat ninyong unahin palagi 
sa inyong buhay. Alalahanin na ang 
kapangyarihan ni Jesus ay nagmula 
sa katapatan Niya sa kagustuhan ng 
Ama. Hindi Siya lumihis kailanman 
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sa nakalulugod sa Kanyang Ama.11 
Pagsikapang maging ganyang uri ng 
disipulo ng Ama at ng Anak, at hindi 
maglalaho ang inyong impluwensya 
kailanman.

At huwag matakot na gamitin ang 
impluwensyang iyan nang hindi na-
ngangamba o nangangatwiran. “Lagi 
kayong handa ng pagsagot sa bawa’t 
[lalaki, babae at bata] na humihingi 
sa inyo ng katuwiran tungkol sa paga-
sang nasa inyo.” 12 “Ipangaral mo ang 
salita; magsikap ka sa kapanahunan, 
at sa di kapanahunan, sumawata ka, 
sumaway ka, mangaral ka na may bu-
ong pagpapahinuhod at pagtuturo.” 13 
“Palakihin ang inyong mga anak sa li-
wanag at katotohanan.” 14 “[Turuan sila] 
na manalangin, at magsilakad nang 
matwid sa harapan ng Panginoon.” 15

Sa mga payong ito sa kababaihan, 
huwag hayaang sadyang hindi ito 
maunawaan ng sinuman. Sa pagpuri 
at paghikayat na maging mabuting 
impluwensya ang kababaihan, hindi 
ko sinasabing huwag nang gampanan 
ng kalalakihan at kabataang lalaki 
ang tungkulin nilang manindigan 
para sa katotohanan at kabutihan, 

na ang responsbilidad nilang mag-
lingkod, magsakripisyo, at mangaral 
ay hindi kasimbigat ng sa kababaihan 
o maipapabahala na lang sa kababai-
han. Kalalakihan, samahan natin ang 
kababaihan, tulungan natin sila sa 
kanilang pasanin, at pag-ibayuhin ang 
sarili nating impluwensya sa kabutihan 
sa ating kabiyak.

Mahal naming mga kapatid na 
babae, umaasa kami sa mabuting im-
pluwensyang hatid ninyo sa mundo, 
sa buhay may-asawa, sa pamilya, sa 
Simbahan. Umaasa kami sa mga pag-
papalang ibinaba ninyo mula sa langit 
sa pamamagitan ng inyong mga pana-
langin at pananampalataya. Dalangin 
namin ang inyong kaligtasan, kapaka-
nan, at kaligayahan at nawa’y manatili 
ang inyong impluwensya. Sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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pinagpasan ng di-makataong mga pasanin 
sa pamilya at trabaho, ngunit hindi kaila-
ngan at hindi dapat abusuhin o samanta-
lahin ang kanilang pagiging di-makasarili 
at sakripisyo. Napansin ni Elder Bruce C. 
Hafen: “Kung ang ibig sabihin ng ‘pagiging 
di-makasarili’ ay isantabi ng babae ang 
kanyang identidad at sariling pag-unlad, 
ang pagkaunawang iyan sa pagiging 
di-makasarili ay mali. . . . Ngunit ang pani-
niwala ng mga nagtataguyod sa kababaihan 
ay lihis na lihis dito, na nagsasabing ang 
kababaihan ay dapat lang na huwag asahan 
sa kanilang pamilya. Ang mas makatwirang 
pananaw ay nararapat na ang mag-asawa ay 
umaasa sa isa’t isa. . . . Ang mga kritikong 
nagsasabi na ang mga ina ay hindi dapat 
umasa at asahan ay winawalang-halaga ang 
kabutihan ng pag-asa sa isa’t isa. Ang mga 
nagsasabing dapat lamang isipin ng mga ina 
ang kanilang sarili ay winawalang-halaga 
ang kabutihan ng kusang paglilingkod na 
nagdaragdag sa pansariling pag-unlad ng 
isang babae, Dahil sa mga pagmamalabis 
na ito, ang mga pagtatalo tungkol sa halaga 
ng pagiging ina ay naging dahilan para 
balewalain ng buong lipunan hindi lamang 
ang mga ina kundi lahat ng kababaihan” 
(“Motherhood and the Moral Influence of 
Women,” [mensahe sa World Congress of 
Families II, Geneva, Plenary Session IV, 
Nob. 16, 1999], http://worldcongress.org/
wcf2_spkrs/wcf2_hafen.htm).

 9. Ipinahayag ng isang ina sa isang editoryal 
ng Wall Street Journal : “Maliban lang sa 
ilang Mormon, evangelical, at Orthodox 
Jew, marami sa atin ang hindi nakakaalam 
kung paano ituro sa ating mga anak na 
lalaki at babae na huwag iparaya kaagad 
ang kanilang katawan. . . . Sa amin ng mga 
kaibigan kong babae, gusto pa rin naming 
ibalik ang kahinhinan. Wala akong alam ni 
isa sa kanila na gustong balikan pa ang na-
gawa nila noon na may kinalaman sa seks. 
At wala ni isa sa mga babaeng tinanong 
ko tungkol sa bagay na iyan ang nagsabi 
na sana ay ‘sinubukan’ pa niya itong lalo” 
( Jennifer Moses, “Why Do We Let Them 
Dress Like That?” Wall Street Journal, 
Mar. 19, 2011, C3).

 10. Margaret D. Nadauld, “Ang Kagalakan ng 
Pagkababae,” Liahona, Ene. 2001, 18.

 11. Tingnan sa Juan 8:29.
 12. I Ni Pedro 3:15.
 13. II Kay Timoteo 4:2.
 14. Doktrina at mga Tipan 93:40.
 15. Doktrina at mga Tipan 68:28.
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at mahusay na coach ng BYU na si 
LaVell Edwards tungkol sa aming 
mga game plan, at sabi niya, “Wala 
akong pakialam noon kung ano ang 
gusto mong laro basta ang mahalaga 
ay makapuntos tayo!” Bilang isa sa 
kanyang mga quarterback, akala ko 
mas kumplikado pa roon, pero siguro 
ang kanyang simpleng pilosopiya ang 
dahilan kaya ipinangalan sa kanya 
ang isang istadyum.

Yamang tayong lahat ay kabilang sa 
team ng Panginoon, may kani-kaniya 
ba tayong plano para manalo sa laro? 
Handa ba tayong maglaro? Kung tayo, 
bilang mga miyembro, ay tunay na 
nagmamahal sa ating pamilya, mga 
kaibigan, at kasamahan, hindi ba 
natin gugustuhing ibahagi sa kanila 
ang ating patotoo sa ipinanumbalik 
na ebanghelyo?

Sa seminar para sa mga bagong 
mission president noong Hunyo, 
naitalang 173 bagong president at 
kanilang mga asawa ang tumanggap 
ng mga huling tagubilin bago simulan 
ang paglilingkod nila. Lahat ng 15 mi-
yembro ng Unang Panguluhan at ng 
Korum ng Labindalawang Apostol ay 
nagsalita sa espesyal na grupong ito.

Idinagdag ni Elder L. Tom Perry 
sa pangwakas na mensahe: “Ito ang 
pinakamahalagang panahon sa ka-
saysayan ng Simbahan. Ito ay katum-
bas ng mga dakilang pangyayari na 
naganap noon sa kasaysayan, gaya ng 
Unang Pangitain, gaya ng kaloob na 
Aklat ni Mormon, gaya ng Panunum-
balik ng Ebanghelyo, gaya ng lahat 
ng bagay na nagtatayo sa pundas-
yong iyon upang makasulong tayo 
at magturo sa kaharian ng ating Ama 
sa Langit” (“Concluding Remarks” 
[mensaheng ibinigay sa seminar para 
sa mga bagong mission president, 
Hunyo 26, 2013], 1, Church History 
Library, Salt Lake City).

Kailangan tayong makibahagi higit 
kailanman upang tumugma sa kasigla-
han ng ating mga lider at sa katapatan 
ng ating mga full-time missionary. 
Ang gawaing ito ay hindi susulong sa 
paraang nilayon ng Panginoon kung 
wala tayo! Gaya ng sabi ni Pangu-
long Henry B. Eyring, “Anuman ang 
ating edad, kakayahan, tungkulin sa 

atin sa isang napakahalagang gawain. 
Sabi niya, “Panahon na para ang mga 
miyembro at missionary ay magsama-
sama, magtulungan, magsigawa sa 
ubasan ng Panginoon upang magdala 
ng mga kaluluwa sa Kanya” (“Pana-
nampalataya sa Gawain ng Kaligta-
san,” [brodkast para sa pandaigdigang 
pagsasanay sa pamumuno, Hunyo 
2013]; lds.org/broadcasts).

Nakikinig ba tayo?
Sa buong mundo, ang mga stake, 

district, at mission ay dumaranas ng 
bagong antas ng kasiglahan, habang 
natutupad ang pahayag ng Tagapaglig-
tas kay Joseph Smith noong 1832 na: 
“Masdan, aking mamadaliin ang aking 
gawain sa panahon nito” (D at T 88:73).

Mga kapatid, ang panahong iyon 
ay ngayon na! Nadarama ko ito, at 
natitiyak kong kayo rin.

Gusto kong ipakita sa gawa ang 
aking pananabik at pananampalataya 
kay Jesucristo. Noong naglalaro ako 
ng football, ang nasa isip ko ay mga 
game plan. Tiwala kami noon na sa 
pagsali sa contest, kung ang aming 
team ay handa sa tamang paglalaro, 
magtatagumpay kami. Gayunman, 
nakausap ko kamakailan ang kilala 

Ni Elder S. Gifford Nielsen
Ng Pitumpu

Ilang taon na ang nakalipas kinaila-
ngan kong kausapin ang asawa ng 
isa sa mga bishop sa aming stake, 

kaya’t tumawag ako sa kanilang taha-
nan. Isang batang anak na lalaki ang 
sumagot sa telepono. Sabi ko, “Hello. 
Nariyan ba ang nanay mo?”

Sagot niya ay: “Opo, narito siya. 
Tatawagin ko po. Sino po sila?”

Ang sagot ko’y: “Sabihin mo si 
President Nielsen ito.”

Tumigil siya saglit, at pagkatapos, 
sa nakakatuwang tinig, narinig kong, 
“Nay, si President Hinckley po nasa 
telepono!”

Hindi ko maisip kung ano ang ma-
aaring iniisip noon ng ina. Siguro iyon 
ang pinakamatagal na paglalakad niya 
papunta sa telepono. Pumasok sa isip 
ko: “Dapat ba akong magpanggap?” 
Hindi ako nagpanggap, pero nagkata-
wanan kami. Ngayon kapag naiisip ko 
ito, siguro nadismaya siya na ako ang 
nakausap niya.

Ano ang gagawin ninyo kung ang 
propeta ng Panginoon ay talagang 
tumawag sa inyo? Talagang tumatawag 
siya! Si Pangulong Thomas S. Monson, 
tulad ng ginawa niya ulit sa umagang 
ito, ay tinatawag ang bawat isa sa 

Pagpapabilis sa Plano 
ng Panginoon!
Kailangan nating bumuo at magsagawa ng sarili nating 
plano upang masigasig na maglingkod na kasama ng 
mga full-time missionary.
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Simbahan, o kinaroroonan, tayong 
lahat ay tinawag sa gawain upang tu-
lungan Siya sa pag-aani ng mga kalu-
luwa” (“Tayo’y Nagkakaisa,” Liahona, 
Mayo 2013, 62).

Maaari ko bang ibahagi sa inyo 
ang isang plano na nadama kong 
dapat isagawa matapos manalangin, 
basahin ang kabanata 13 ng Mangaral 
ng Aking Ebanghelyo, at pag-isipan 
ang mga naging karanasan noon? 
Inaanyayahan ko kayong isaisip ang 
tatlong puntong ito habang iniisip 
ang inyong sariling plano.

Una, ipanalangin na mas maila-
pit ang isang tao sa Tagapagligtas at 
sa Kanyang ebanghelyo araw-araw. 
Magagawa ninyo ito sa pagturing sa 
lahat ng tao bilang mga anak ng Diyos 
at pagtulong sa isa’t isa sa paglalak-
bay pauwi. Isipin ang mga magiging 
bagong kaibigan ninyo.

Pangalawa, ipagdasal ang mga 
missionary na naglilingkod sa inyong 
lugar at banggitin ang pangalan ng 
kanilang mga investigator araw-araw. 
Ang tanging paraan para gawin ito 
ay batiin sila, tingnan ang kanilang 
badge, tawagin ang kanilang panga-
lan, at itanong kung sino ang tinutu-
ruan nila. Matalinong sinabi ni Elder 

Russell M. Nelson, “Hangga’t hindi 
ninyo kilala sa pangalan at mukha 
ang isang tao, hindi kayo matutulu-
ngan ng Panginoon na malaman ang 
niloloob ng kanyang puso.”

Dumalo ako sa binyag ng isang 
kahanga-hangang babae, na nagba-
hagi ng kanyang patotoo. Palagi kong 
maaalala ang sinabi niya na, “Ngayon 
lang may ganito karaming tao na 
nagdarasal para sa akin at nagmahal 
sa akin nang lubos! Alam ko na totoo 
ang gawaing ito!”

Pangatlo, anyayahan ang isang kai-
bigan sa isang aktibidad sa loob o labas 
man ng inyong tahanan. Saanman kayo 
magpunta o anuman ang inyong gina-
gawa, isipin kung sino ang masisiyahan 
sa aktibidad at pakinggan ang Espiritu 
habang ginagabayan Niya kayo.

Isang aral ang itinuro ng Taga-
pagligtas sa akin sa personal kong 
pag-aaral ng ebanghelyo na pina-
niniwalaan kong angkop talaga sa 
“pagpapabilis.” Kapag maganda ang 
pakiramdam ko sa isang bagay, naki-
kita ito sa aking pagsusulat at mada-
las natatapos sa exclamation point 
na nagpapahiwatig ng “matinding 
damdamin [o] indikasyon ng malaking 
kahalagahan” (Merriam-Webster’s 

Collegiate Dictionary, ika-11 ed. 
[2003], “exclamation point”).

Naging interesado ako nang ang 
mga talata tungkol sa “pagtitipon” na 
nagtatapos sa punctuation mark na ito 
ay nagsimula kong makita, gaya ng 
taos-pusong pagsamo ni Alma: “O na 
ako’y isang anghel, at matatamo ang 
mithiin ng aking puso, na ako ay maka-
hayo at makapangusap nang may pa-
kakak ng Diyos, nang may tinig upang 
mayanig ang mundo, at mangaral ng 
pagsisisi sa lahat ng tao!” (Alma 29:1).

Ayon sa pagsasaliksik mayroong 
65 talata na nagpapakita ng ganitong 
uri ng matinding damdamin ng mis-
sionary, kabilang na ang mga ito:

“At anong laki ng kanyang kagala-
kan sa kaluluwang nagsisisi! . . .

“At kung mangyayaring kayo ay 
gagawa nang buo ninyong panahon 
sa pangangaral ng pagsisisi sa mga 
taong ito, at magdala, kahit isang ka-
luluwa sa akin, anong laki ng inyong 
kagalakang kasama niya sa kaharian 
ng aking Ama!

“At ngayon, kung ang inyong ka-
galakan ay magiging malaki sa isang 
kaluluwa na inyong nadala sa akin sa 
kaharian ng aking Ama, anong laki ng 
inyong kagalakan kung makapagda-
dala kayo ng maraming kaluluwa sa 
akin!” (D at T 18:13, 15–16).

Ang pagkaunawa ko sa mga pam-
bihirang talatang ito ay nagkaroon ng 
mahalagang papel sa unang assign-
ment ko bilang Area Seventy. Medyo 
kabado ako noon dahil kasama ko 
ang isang Apostol, si Elder Quentin L. 
Cook, sa stake conference. Pagpasok 
ko sa opisina ng stake president para 
sa unang miting sa linggong iyon, 
napansin ko ang isang pares ng luma 
at kulay tansong sapatos na nasa ka-
binet sa likod ng kanyang mesa, may 
kasama itong talata mula sa banal na 
kasulatan na nagtatapos sa exclama-
tion point. Nang basahin ko iyon, 
nadama kong batid ng Panginoon 
ang pag-aaral ko, sinagot ang mga 
dasal ko, at na alam Niya talaga ang 
kailangan ko para mapanatag ang 
balisang puso ko.

Hiniling ko sa stake president 
na ikuwento sa akin ang tungkol 
sa sapatos.
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pamamagitan ng maliliit at mga kara-
niwang bagay ay maisasakatuparan 
ang mga dakilang bagay; at sa maliliit 
na pamamaraan sa maraming pagka-
kataon ay lumilito sa marurunong.

“At ang Panginoong Diyos ay nag-
sasagawa ng mga pamamaraan upang 
isakatuparan ang kanyang dakila at 
mga walang hanggang layunin; at sa 
pamamagitan ng napakaliit na pama-
maraan ay nililito ng Panginoon ang 
marurunong, at isinasakatuparan ang 
kaligtasan ng maraming tao” (Alma 
37:6–7).

Ang kawalang-muwang at ka-
bataan ng ating mga missionary 
ay halimbawa ng pamamaraan ng 
Panginoon—upang ang mga mapag-
pakumbaba ay “imbitahin ang iba na 
lumapit kay Cristo sa pagtulong sa 
kanila na matanggap ang [ipinanum-
balik] na ebanghelyo sa pamamagitan 
ng pananampalataya kay Jesucristo at 
sa Kanyang Pagbabayad-sala, pagsi-
sisi, [pagpapa]binyag, pagtanggap ng 
kaloob na Espiritu Santo, at pagtitiis 
hanggang wakas” (Mangaral ng Aking 
Ebanghelyo: Gabay sa Paglilingkod ng 
Misyonero [2004], 1).

Bilang mga miyembro ng Simba-
han, nagagawa natin, sa maliliit at 

Ni Elder Arnulfo Valenzuela
Ng Pitumpu

Mahal kong mga kapatid, nito 
lang nakalipas na ilang linggo 
nasa mission training center 

ako sa Mexico City upang magbigay ng 
mensahe sa mga missionary. Sinadya 
naming mag-asawa na dumating doon 
nang maaga nang ilang oras. Habang 
nililibot namin ang magagandang har-
din at malilinis na kalye ng MTC, hindi 
maiwasan na mapansin namin ang kali-
gayahang nababakas sa mga mukha 
ng daan-daang bata pang mga elder at 
sister, na bawat isa ay nakatuon sa pag-
aaral ng bagong wika at para matuto 
na lalong pahalagahan ang kanyang 
layunin bilang missionary.

Habang pinagmamasdan ko ang 
kahanga-hangang tanawing ito, pi-
nagnilayan ko ang mga salita ni Alma 
nang iutos niya sa kanyang anak na 
si Helaman na magtala ng kasaysayan 
ng kanyang mga tao bilang bahagi ng 
mga talaan na ipinagkatiwala sa kanya 
at ingatan ang lahat ng sagradong ba-
gay na ito nang sa gayon ang mga ito 
ay maipaalam sa lahat ng bansa, lahi, 
wika, at tao.

At sinabi sa kanya ni Alma:
“Ngayon, maaaring akalain mo 

na ito ay kahangalan sa akin; suba-
lit masdan sinasabi ko sa iyo, na sa 

Maliliit at mga 
Karaniwang Bagay
Tulungan natin ang iba nang may pananampalataya 
at pagmamahal.

Sabi niya:
“Ito ay sapatos ng isang batang 

naging miyembro ng Simbahan na 
ang pamilya ay mahirap, gayunman 
determinado siyang matagumpay na 
makapagmisyon at nagawa niya ito sa 
Guatemala. Nang bumalik siya nag-
kita kami para ipaabot ang honorable 
release at napansin ko ang kanyang 
lumang-lumang sapatos. Ibinigay ng bi-
natang ito ang lahat ng mayroon siya sa 
Panginoon nang walang gaano, kung 
mayroon man, na suporta ng pamilya.

“Napansin niyang nakatingin ako 
sa kanyang sapatos at nagtanong, 
‘President, may problema po ba?’

“Sumagot ako, ‘Wala, Elder, ayos 
lang ang lahat! Puwede bang akin 
na lang ang sapatos mo?’”

Sabi pa ng stake president: 
“Ang paggalang at pagmamahal 
ko sa pauwing missionary na ito ay 
nag-uumapaw! Gusto kong lagi itong 
maalala, kaya’t hiningi ko ang kanyang 
kulay tansong sapatos. Paalala ito sa 
akin sa pagpasok ko sa opisinang ito 
na tayong lahat ay kailangang magba-
hagi anuman ang ating kalagayan. Ang 
talata ay mula sa Isaias: ‘Anong pag-
kaganda sa mga bundok ng mga paa 
niyaong nagdadala ng mga mabuting 
balita, na naghahayag ng kapayapaan, 
na nangagdadala ng mga mabuting 
balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng 
kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, Ang 
iyong Dios ay naghahari!’ (Isaias 52:7).”

Mahal kong mga kapatid, ang 
butihing asawa ng bishop ay maaaring 
nagtataka kung bakit siya tinawagan 
ng propeta. Nagpapatotoo ako na 
siya at tayo ay hindi na dapat magtaka 
pa—EXCLAMATION POINT!

Alam ko na kailangan nating 
bumuo at magsagawa ng sarili nating 
plano na masigasig na maglingkod na 
kasama ng mga full-time missionary—
EXCLAMATION POINT!

Idaragdag ko ang aking patotoo sa 
patotoo ni Propetang Joseph Smith: 
“At ngayon, matapos ang maraming 
patotoo na ibinigay hinggil sa kanya, 
ito ang patotoo, na pinakahuli sa 
lahat, na aming ibibigay tungkol sa 
kanya: Na siya ay buhay!” (D at T 
76:22). Sa sagradong pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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karaniwan nating mga paraan, na 
“[mapaniwala] ang marami sa ka-
malian ng kanilang mga gawain” at 
dinadala sila “sa kaalaman ng kanilang 
Diyos tungo sa kaligtasan ng kanilang 
mga kaluluwa” (Alma 37:8).

Minsan ay sinamahan ko ang stake 
president at bishop para bisitahin ang 
isang miyembro na di-gaanong aktibo. 
Itinuro namin sa kanya, sa napakasim-
pleng paraan, ang tungkol sa mga pag-
papala ng Sabbath. Ipinahayag namin 
ang taos-puso naming pagmamahal sa 
kanya. Sinabi niya, “Ang kailangan ko 
lang ay may bumisita sa akin at bigyan 
ako ng abrazo,” o yakapin ako. Kaagad 
akong tumayo at niyakap siya. Kinabu-
kasan ay Linggo. Ang miyembro ring 
ito ay dumalo sa sacrament meeting 
kasama ang kanyang buong pamilya.

Sa pagbisita bilang visiting teacher, 
si Martha, na isang miyembro ng 
aming ward, ay nagsabi sa aking 
asawa at sa kasama nito na huwag na 
silang babalik pa kahit kailan. Nagpa-
siya siyang huwag nang magsimba. 
Tinanong si Martha ng isa sa mga 
visiting teacher kung maaari silang 
magkakasamang kumanta ng himno 
sa huling pagbisitang ito, at puma-
yag siya. Habang sila ay kumakanta, 
may espeyal na nangyari. Unti-unti, 

nadama ang Espiritu sa silid. Nadama 
ito ng bawat isa. Nagsimulang lu-
mambot ang puso ni Martha. Napuno 
ng luha ang kanyang mga mata, at 
sinabi niya sa mga visiting teacher 
ang nadarama niya. Nang sandaling 
iyon, natanto niya na alam niya na 
totoo ang ebanghelyo. Pinasalamatan 
niya ang kanyang mga visiting teacher 
at sinabing bumalik sila. Mula noon, 
malugod na niyang tinatanggap sila.

Nagsimulang magsimba si Martha 
kasama ang kanyang bata pang anak 
na babae. Nagsimba sila nang regu-
lar sa loob ng ilang taon, at patuloy 
na umasa si Martha na makakasama 
nila balang-araw ang kanyang asawa. 
Sa wakas ay dumating ang araw na 
naantig ng Panginoon ang puso ng 
kanyang asawa, at nagsimula siyang 
magsimba na kasama nila, pati ang isa 
pa nilang anak na babae. Nagsimulang 
madama ng pamilyang ito ang tunay 
na kagalakan na dulot ng pagpapala 
ng ebanghelyo sa kanilang tahanan. 
Mula noon ay naglingkod na nang 
tapat si Martha bilang Relief Society 
president sa aming ward, at ang kan-
yang asawa sa ilang tungkulin sa stake. 
Lahat ng ito ay nangyari sa pagkanta 
ng himno, isang maliit at karaniwang 
bagay na umantig sa puso ni Martha.

Si Naaman ay kapitan ng hukbo ng 
hari ng Siria, isang kagalang-galang 
na tao, isang malakas at matapang 
na lalaki, ngunit siya ay may ketong 
(tingnan sa II Mga Hari 5:1). Nang 
hindi makahanap ng lunas sa kanyang 
ketong mula sa hari ng Israel, nag-
punta si Naaman sa bahay ni Eliseo, 
ang propeta. Nagpadala si Eliseo ng 
sugo sa kanya, na nagsasabing:

“Ikaw ay yumaon, at maligo sa 
Jordan na makapito, at ang iyong 
laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay 
magiging malinis.

“Ngunit si Naaman ay naginit, at 
umalis, at nagsabi, Narito, aking inaka-
lang, walang pagsalang lalabasin niya 
ako, at tatayo, at tatawag sa pangalan 
ng Panginoon niyang Dios, at paga-
galaw-galawin ang kaniyang kamay 
sa kinaroroonan, at mapapawi ang 
ketong. . . .

“At ang kaniyang mga lingkod ay 
nagsilapit, at nagsipagsalita sa kaniya, 
at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa 
sa iyo ng propeta ang anomang ma-
hirap na bagay hindi mo ba gagawin? 
gaano nga kung sabihin niya sa iyo, 
Ikaw ay maligo, at maging malinis?

“Nang magkagayo’y lumusong siya 
at sumugbong makapito sa Jordan, 
ayon sa sabi ng lalake ng Diyos: at ang 
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ay tumutukoy sa isang taong walang-
lakas at binibigyang-diin ang awa at 
biyaya ng Tagapagligtas, na tahimik na 
naglingkod sa mga taong hindi kayang 
tulungan ang kanilang sarili.

Sa painting, ang lalaking maysakit 
ay nasa sahig sa gawing likuran, pa-
god at pinanghihinaan ng loob dahil 
38 taon na siyang maysakit.

Nang hawiin ng Tagapagligtas ang 
tela gamit ang isang kamay, isinenyas 
Niya ang isa pang kamay at nakaka-
antig na nagtanong: “Ibig mo bagang 
gumaling?”

Sumagot ang lalaki, “Ginoo, wala 
ng taong maglusong sa akin sa tangke, 
pagkalawkaw sa tubig: datapuwa’t 
samantalang ako’y naparoroon, ay na-
kalusong na muna ang iba bago ako” 
( Juan 5:6–7).

Sa tila napakahirap na hamon sa 
lalaki, si Jesus ay nagbigay ng malalim 
at di-inaasahang sagot:

“Magtindig ka, buhatin mo ang 
iyong higaan, at lumakad ka.

“At pagdaka’y gumaling ang lalake, 
at binuhat ang kaniyang higaan, at 
lumakad” ( Juan 5:8–9).

Sa isa pang madamdaming 
tagpo, sinabi sa atin ni Lucas na ang 
Tagapagligtas, habang papunta sa 

Ni Elder Timothy J. Dyches
Ng Pitumpu

Sa isang panahon ng masayang 
piging sa Jerusalem, iniwan ng 
Tagapagligtas ang maraming tao 

at hinanap ang mga higit na nanga-
ngailangan. Natagpuan niya sila sa 
Betesda, ang tangke na may limang 
portiko sa tabi ng pintuan ng mga 
tupa na bantog noon na dinadayo 
ng mga may karamdaman.

Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ni 
Juan na malapit sa tangke ay “nangag-
handusay ang marami[ng] maysakit, 
mga bulag, mga pilay, mga natutuyo, 
na naghihintay sa paggalaw ng tubig.

“Sapagka’t lumulusong ang isang 
anghel ng Panginoon sa mga tanging 
panahon sa tangke at kinakalawkaw 
ang tubig: at ang unang manaog sa 
tangke, pagkatapos na makalawkaw 
ang tubig ay gumagaling sa anomang 
sakit na dinaramdam” ( Juan 5:3–4).

Ang pagbisita ng Tagapagligtas ay 
inilarawan sa isang magandang pain-
ting ni Carl Bloch na pinamagatang 
Pinagagaling ni Cristo ang Maysakit 
sa Betesda. Ipinakita ni Bloch si 
Jesus na dahan-dahang hinahawi ang 
pansamantalang tabing, at nalantad 
ang “lalaking maysakit” ( Juan 5:7) 
na nakahiga malapit sa tangke, at nag-
hihintay. Dito ang salitang maysakit 

Ibig Mo Bagang 
Gumaling?
Kapag tayo ay nagsisi at nagbalik-loob sa Panginoon, tayo 
ay gagaling, at ang ating kasalanan ay napapawi.

kaniyang laman ay nagsauling gaya ng 
laman ng isang munting bata, at siya’y 
naging malinis” (II Mga Hari 5:10–11, 
13–14).

Inaanyayahan tayo ng ating propeta 
na si Pangulong Thomas S. Monson 
na humayo at sagipin ang ating mga 
kapatid. Sabi niya: “Kailangan ng 
daigdig ang inyong tulong. May mga 
paa na dapat mapatatag, kamay na 
dapat abutin, isipan na dapat mahika-
yat, puso na dapat mapasigla, at mga 
kaluluwa na dapat mailigtas. Ang mga 
pagpapala ng kawalang-hanggan ay 
naghihintay sa inyo” (“Sa Pagsaklolo,” 
Liahona, Hulyo 2001, 57).

Nagpapatotoo ako na naghihin-
tay sa atin ang marami sa mga taong 
nangangailangan ng ating tulong. Ma-
lugod nilang tatanggapin ang kanilang 
matatapat na kapatid upang matulu-
ngan at masagip sila sa pamamagitan 
ng maliliit at karaniwang mga paraan. 
Marami na akong ginugol na oras sa 
pagbisita sa di-gaanong aktibong mga 
miyembro ng Simbahan na ang mga 
puso ay pinalambot na ng Panginoon, 
na ngayon ay handa nang tumanggap 
sa ating mga patotoo at sa ating taos-
pusong pagpapakita ng pagmamahal. 
Kapag tinulungan at inanyayahan 
natin sila, sila ay babalik sa Simbahan 
nang walang pag-aatubili.

Tulungan natin ang iba nang may 
pananampalataya at pagmamahal. 
Alalahanin natin ang pangako ng 
Panginoon:

“At kung mangyayaring kayo ay 
gagawa nang buo ninyong panahon 
sa pangangaral ng pagsisisi sa mga 
taong ito, at magdala, kahit isang ka-
luluwa sa akin, anong laki ng inyong 
kagalakang kasama niya sa kaharian 
ng aking Ama!

“At ngayon, kung ang inyong ka-
galakan ay magiging malaki sa isang 
kaluluwa na inyong nadala sa akin sa 
kaharian ng aking Ama, anong laki ng 
inyong kagalakan kung makapagda-
dala kayo ng maraming kaluluwa sa 
akin!” (D at T 18:15–16).

Pinatototohanan ko ang pagmama-
hal ng Panginoon sa lahat ng Kanyang 
mga anak. Alam ko na Siya ay buhay 
at Siya ang ating Manunubos. Sa pa-
ngalan ni Jesucristo, amen. ◼
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Jerusalem, ay may nakitang 10 keto-
ngin. Dahil sa karamdaman nila, sila’y 
“nagsitigil sa malayo” (Lucas 17:12). 
Sila’y mga taong pinabayaan—maru-
rumi at inaayawan.

“Jesus, Guro, maawa ka sa amin,” 
ang samo nila (Lucas 17:13)—sa 
madaling salita, sinasabing, “Wala Ka 
bang magagawang anuman para sa 
amin?”

Batid ng Dakilang Manggagamot, 
na puno ng habag, na kailangang ma-
una ang pananampalataya bago ang 
himala kaya’t Kanyang sinabi sa ka-
nila, “Magsihayo kayo at kayo’y pakita 
sa mga saserdote” (Lucas 17:14).

Nang humayo sila nang may pana-
nampalataya, dumating ang himala. 
Nakikinita ba ninyo ang nag-uumapaw 
na galak sa bawat hakbang nila nang 
masaksihan nila mismo ang pagkalinis, 
paggaling, at panunumbalik sa dati ng 
kanilang katawan?

“Isa sa kanila, nang makita niyang 
siya’y gumaling, ay nagbalik, na ni-
luluwalhati ang Dios ng malakas 
na tinig;

“At siya’y nagpatirapa sa . . . paa-
nan [ng Panginoon], na nagpapasala-
mat sa kaniya. . . .

“At sinabi [ni Jesus] sa kaniya, 
Magtindig ka, at yumaon ka sa iyong 
lakad: pinagaling ka ng iyong pana-
nampalataya” (Lucas 17:15–16, 19).

Sa aking dating trabaho bilang dok-
tor at siruhano, nakatuon ako sa pag-
papagaling at paggamot ng katawan. 
Pinagagaling ni Jesucristo ang kata-
wan, isipan, at espiritu, at ang Kan-
yang pagpapagaling ay nagsisimula 
sa pananampalataya.

Naaalala ba ninyo nang punung-
puno kayo ng galak at pananam-
palataya? Naaalala ba ninyo nang 
magkaroon kayo ng patotoo o nang 
pagtibayin ng Diyos na kayo ay 
Kanyang anak at na mahal na ma-
hal Niya kayo—at nadama ninyong 
napagaling kayo? Kung tila nawala 
na ang panahong iyon, maaari itong 
madamang muli.

Pinapayuhan tayo ng Tagapagligtas 
kung paano tayo magiging buo— 
magiging kumpleto, o mapapagaling:

“Magsiparito sa akin, kayong 
lahat na nangapapagal at nanga-
bibigatang lubha, at kayo’y aking 
papagpapahingahin.

“Pasanin ninyo ang aking pamatok, 
at magaral kayo sa akin; sapagka’t 
ako’y maamo at mapagpakumba-
bang puso: at masusumpungan ninyo 
ang kapahingahan ng inyong mga 
kaluluwa.

“Sapagka’t malambot ang aking 
pamatok, at magaan ang aking pasan” 
(Mateo 11:28–30).

Ang “Pumarito ka, sumunod ka sa 

akin” (Luke 18:22) ay nag-aanyaya 
sa ating talikuran ang dating buhay 
at mga makamundong hangarin at 
maging bagong nilalang na “ang mga 
dating bagay ay nagsilipas na [at lahat 
ng bagay ay] pawang naging bago” 
(II Corinto 5:17), taglay ang isang 
bago, matapat na puso. At tayo ay 
muling napagaling.

“Magsilapit sa akin at ako ay lalapit 
sa inyo; masigasig akong hanapin at 
inyo akong matatagpuan; humingi, at 
kayo ay makatatanggap; kumatok, at 
kayo ay pagbubuksan” (D at T 88:63).

Sa paglapit natin sa Kanya, ma-
tatanto natin na ang mortalidad ay 
mahirap at na ang pagkakaroon 
ng “pagsalungat sa lahat ng bagay” 
(2 Nephi 2:11) ay hindi kamalian 
sa plano ng kaligtasan. Sa halip, ang 
pagsalungat ay mahalagang bahagi 
ng mortalidad at pinalalakas nito ang 
ating puso at isipan at dinadalisay ang 
ating mga pagpili. Ang malalaking 
pagbabago sa buhay ay tumutulong 
sa atin na magkaroon ng walang-
hanggang ugnayan sa Diyos—at 
iniuukit ang Kanyang larawan sa ating 
mukha kapag isinuko natin ang ating 
puso sa Kanya (tingnan sa Alma 5:19).

“Gawin ninyo ito sa pagaalaala sa 
akin” (Lucas 22:19) ang hiniling ng 
ating Tagapagligtas nang pasimulan 
Niya ang tinatawag nating sakramento. 
Ang ordenansang ito ng tinapay at 
tubig ay nagpapanibago ng mga 
sagradong tipan na ginawa natin sa 
Diyos at inaanyayahan ang kapang-
yarihan ng Pagbabayad-sala sa ating 
buhay. Napagagaling tayo sa pagtali-
kod sa mga ugali at uri ng pamumu-
hay na nagpapatigas sa ating puso at 
leeg. Kapag ibinaba natin ang “[ating] 
mga sandata ng paghihimagsik” (Alma 
23:7), tayo ay nagiging “mga kinata-
wan ng [ating] sarili” (D at T 58:28), 
hindi na nabubulag ng katusuhan 
ni Satanas o nabibingi ng magulong 
ingay ng sekular na daigdig.

Kapag tayo ay nagsisi at nagbalik-
loob sa Panginoon, tayo ay napa-
gagaling, at ang ating kasalanan ay 
napapawi. Maaaring isipin natin, gaya 
ni Enos, “Paano ito nangyari?” Ang 
sagot ng Panginoon: “Dahil sa iyong 
pananampalataya kay Cristo. . . . 



39N o b y e m b r e  2 0 1 3

Samakatwid humayo ka, ang iyong 
pananampalataya ang nagpagaling 
sa iyo” (Enos 1:7, 8).

Si Corrie ten Boom, isang tapat 
na babaing Dutch na Kristiyano, ay 
dumanas ng gayong paggaling kahit 
na nakulong siya sa mga concentra-
tion camp noong Ikalawang Digma-
ang Pandaigdig. Dumanas siya ng 
matinding hirap, ngunit hindi tulad ng 
mahal niyang kapatid na si Betsie, na 
namatay sa isa sa mga kampong iyon, 
si Corrie ay nakaligtas.

Pagkatapos ng digmaan lagi na si-
yang nagsasalita sa publiko tungkol sa 
kanyang mga karanasan at tungkol sa 
paggaling at pagpapatawad. Minsan, 
ang dating guwardiya ng Nazi na na-
ging bahagi ng pagkakulong ni Corrie 
sa Ravensbrück, Germany, ay lumapit 
sa kanya na nagagalak sa kanyang 
mensahe ng pagpapatawad at pagma-
mahal ni Cristo.

“‘Maraming salamat sa mensahe 
mo, Fraulein,’ sabi niya. ‘Para isipin 
na, gaya ng sabi mo, pinawi Niya ang 
aking mga kasalanan!’

“Iniabot niya ang kanyang kamay 
para kamayan ako,” paggunita ni 
Corrie. “At ako, na madalas manga-
ral . . . na kailangang magpatawad, 
ay hindi nag-abot ng aking kamay.

“Kahit na ang galit at paghihimag-
sik ay nag-aalpas sa aking kalooban, 
nakita kong kasalanan ang mga 
ito. . . . Panginoong Jesus, dasal ko, 
patawarin po Ninyo ako at tulungan 
akong patawarin siya.

“Sinubukan kong ngumiti, [at] na-
hirapan akong itaas ang aking kamay. 
Hindi ko magawa. Wala akong ma-
dama, kahit kaunting habag o pag-ibig 
sa kapwa. Kaya’t muli akong tahimik 
na nanalangin. Jesus, hindi ko po siya 
mapatawad. Ibigay po Ninyo sa akin 
ang Inyong pagpapatawad.

“Nang hawakan ko ang kanyang 
kamay may kakaibang nangyari. Mula 
balikat hanggang sa bisig ko at sa 
palad ay tila may kuryenteng dumaloy 
mula sa akin papunta sa kanya, at sa 
puso ko ay nag-umapaw ang pagma-
mahal sa estrangherong ito.

“Kaya’t natuklasan ko na hindi sa 
ating pagpapatawad ni sa ating kabuti-
han nakasalalay ang paggaling, kundi 

nasa Kanya. Kapag sinasabi Niyang 
mahalin natin ang ating mga kaaway, 
ibinibigay Niya, kaakibat ng utos na 
ito, ang pagmamahal mismo.” 1

Si Corrie ten Boom ay napagaling.
Sabi ni Pangulong Thomas S. 

Monson, “May isang buhay na 
nagbibigay-lakas sa mga nababagabag 
o puno ng lungkot at pighati—maging 
ang Panginoong Jesucristo.” 2

Kung sa pakiramdam ninyo ay 
marumi kayo, hindi minamahal, 
malungkot, di-karapat-dapat, o hindi 
napagaling, alalahanin na “lahat ng 
di makatarungan sa buhay ay na-
iwawasto sa Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo.” 3 Manampalataya at maging 
matiyaga sa takdang oras at sa mga 
layunin ng Tagapagligtas para sa iyo. 
“Huwag kang matakot, manampala-
taya ka lamang” (Marcos 5:36).

Mapanatag na hangad pa rin ng 
Tagapagligtas na pagalingin ang 
ating mga puso at kaluluwa. Siya 
ay naghihintay sa pinto at kumaka-
tok. Sumagot tayo sa pamamagitan 
ng muling pananalangin, pagsisisi, 
pagpapatawad, at paglimot. Mahalin 
natin ang Diyos at paglingkuran ang 
ating kapwa at tumayo sa mga banal 
na lugar na may malinis na buhay. 

Ang lalaking maysakit sa tangke 
ng Betesda, ang ketongin sa daan 
papuntang Jerusalem, at si Corrie ten 
Boom ay nagsigaling. “Ibig mo bagang 
gumaling?” Magtindig, at lumakad 
kayo. Ang Kanyang “biyaya ay sapat” 
(II Mga Taga Corinto 12:9), at hindi 
kayo mag-iisa.

Nalaman ko na ang Diyos ay buhay. 
Alam ko na tayong lahat ay Kanyang 
mga anak at mahal Niya tayo sa kung 
sino tayo at kung ano ang maaari 
nating marating. Alam ko na isinugo 
Niya ang Kanyang Anak sa daigdig 
upang magbayad-sala para sa buong 
sangkatauhan at ang tumatanggap sa 
Kanyang ebanghelyo at sumusunod 
sa Kanya ay mapagagaling at magiging 
ganap—“sa kanyang sariling panahon, 
at sa kanyang sariling pamamaraan, at 
alinsunod sa kanyang sariling kaloo-
ban” (D at T 88:68), sa pamamagitan 
ng Kanyang magiliw na awa. Ito ang 
patotoo ko sa inyo sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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Ngunit ngayon ay mas mahirap pa ang 
sinasabi ko, tungkol sa napakatitinding 
karamdamang lubhang nakakapigil sa 
kakayahan ng isang tao na lubusang 
kumilos, tungkol sa nagdidilim na 
isipan na napakalalim kaya walang 
makapagsabi na lilipas din ito kung 
magiging determinado lang ang mga 
biktimang iyon at mag-iisip nang mas 
positibo—bagama’t matindi kong 
hinihikayat ang pagiging determinado 
at pag-iisip nang positibo!

Hindi, ang pagdilim ng isipan at 
diwang ito ay higit pa sa panghihina 
ng loob. Nakita ko na ito sa isang 
napakabait na lalaki nang pumanaw 
ang pinakamamahal niyang asawa na 
50 taon niyang nakasama. Nakita ko 
na ito sa kapapanganak na mga ina na 
may tinatawag na “after-baby blues” o 
lungkot pagkatapos manganak. Nakita 
ko na itong umatake sa nag-aalalang 
mga estudyante, beteranong sundalo, 
at mga lola na nag-aalala sa kapaka-
nan ng matatanda na nilang anak.

At nakita ko na ito sa mga bata 
pang ama na nagsisikap itaguyod 
ang kanilang pamilya. Hinggil dito 
nakakatakot na minsan ko nang nakita 
ito sa sarili ko. Minsan sa buhay na-
ming mag-asawa nang magsabay ang 
takot na mawalan ng ikabubuhay at 
matinding pagod, nakadama ako ng 
sobrang depresyon na hindi inaasahan 
ngunit totoo. Sa awa ng Diyos at sa 
pagmamahal ng pamilya ko, patuloy 
akong kumilos at nagtrabaho, at kahit 
lumipas na ang mga taon patuloy ang 
lubos kong pakikidalamhati sa iba 
na nakakaranas ng paulit-ulit o mas 
matinding depresyon kaysa sa akin 
noon. Ano’t anuman tayong lahat ay 
nakakakuha ng lakas ng loob mula 
sa mga tao na, ayon sa mga salita ni 
Propetang Joseph, ay “[sinaliksik] at 
[pinag-aralan] ang pinakamadilim na 
kailaliman” 3 at nalagpasan iyon—ka-
bilang na sina Abraham Lincoln at 
Winston Churchill, at si Elder George 
Albert Smith, na isa sa mga taong na-
pakagiliw at may katangiang katulad 
ng kay Cristo sa ating dispensasyon, 
na nilabanan ang pabalik-balik na de-
presyon nang ilang taon bago naging 
ikawalong propeta at Pangulo ng Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 

ating pagsisikap na maging banal. Ang 
malaking katiyakan sa plano ng Diyos 
ay ang ipinangakong isang Tagapag-
ligtas, isang Manunubos, na sa pama-
magitan ng pananampalataya natin sa 
Kanya ay matagumpay nating malalag-
pasan ang mga pagsubok na iyon, ba-
gama’t hindi lubos na maarok ng isipan 
natin ang Ama na nagsugo sa Kanya 
at ang Anak na pumarito. Tanging sa 
pagpapahalaga sa banal na pagmama-
hal na ito natin makakayanan ang mas 
magaan nating pagdurusa, pagkatapos 
ay mauunawaan na natin ito, at sa huli 
ay matutubos tayo.

Iiwanan ko muna ang mga pambi-
hirang karamdamang nabanggit ko at 
magtutuon ako sa MDD—“major de-
pressive disorder”—o, mas karaniwang 
tinatawag na, “depresyon.” Nang bang-
gitin ko ito, hindi ko tinutukoy ang di-
magagandang araw, tax deadline, o iba 
pang nakapanghihina ng loob na mga 
sandali na nararanasan nating lahat. 
Lahat ay nakararanas ng pag-aalala o 
panghihina ng loob paminsan-minsan. 
Ayon sa Aklat ni Mormon nalungkot 
si Ammon at ang kanyang mga kapatid 
sa isang napakahirap na sandali,2 
at maaari din tayong magkagayon. 

Ni Elder Jeffrey R. Holland
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Isinulat ni Apostol Pedro na ang 
mga disipulo ni Jesucristo ay dapat 
maging “madamayin.” 1 Sa diwang 

iyan nais kong magsalita sa mga taong 
may karamdaman sa isip o damdamin, 
bahagya man ito o malubha, sa loob 
ng maikling panahon o habambuhay. 
Nauunawaan natin ang pagkakumpli-
kado ng ganitong mga bagay kapag 
naririnig nating nagsasalita ang mga 
doktor tungkol sa neuroses at psy-
choses, genetic predisposition at mga 
depekto sa chromosome, tungkol sa 
bipolarity, paranoia, at schizophrenia. 
Gayunpaman, kahit nakakabalisa 
ang lahat ng ito, ang mga karamda-
mang ito ay ilan sa mga katotohanan 
ng mortal na buhay, at hindi dapat 
ikahiyang aminin ang mga ito katulad 
ng pag-amin sa pakikibaka sa alta-
presyon o sa biglang pagkakaroon 
ng isang nakamamatay na tumor.

Sa pagpupunyaging magkaroon 
ng kaunting kapayapaan at pag-unawa 
sa mahihirap na bagay na ito, mahala-
gang tandaan na nabubuhay tayo—at 
pinili nating mabuhay—sa isang mun-
dong puno ng kasalanan kung saan 
dahil sa mga banal na layunin ay paulit-
ulit na susubukan at patutunayan ang 

Parang Basag 
na Sisidlan
Paano kayo pinakamainam na makatutugon kapag kayo 
o ang mga mahal ninyo sa buhay ay nakararanas ng 
matinding depresyon?
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sa mga Huling Araw na pinakamama-
hal ng lahat.

Kaya paano kayo pinakamainam na 
makatutugon kapag kayo o ang mga 
mahal ninyo sa buhay ay nakararanas 
ng matinding depresyon? Higit sa lahat, 
huwag mawalan ng pananampalataya 
sa inyong Ama sa Langit, na nagmama-
hal sa inyo nang higit pa sa kaya nin-
yong maunawaan. Tulad ng nakaaantig 
na sinabi ni Pangulong Monson sa kaba-
baihan ng Relief Society noong Sabado 
ng gabi: “Ang pagmamahal na iyan ay 
hindi nagbabago. . . . Nariyan ito para sa 
inyo kapag malungkot o masaya kayo, 
nasisiphayo o umaasa. Ang pagmama-
hal ng Diyos ay nariyan para sa inyo 
kayo man ay marapat o hindi marapat 
[dito]. Basta nariyan lang ito palagi.” 4 
Huwag na huwag ninyo itong pagdu-
dahan, at huwag ninyong tigasan ang 
puso ninyo. Tapat na ipagpatuloy ang 
mabubuting gawain na naghahatid ng 
Espiritu ng Panginoon sa inyong buhay. 
Humingi ng payo sa mga mayhawak 
ng mga susi para sa inyong espirituwal 
na kapakanan. Humingi ng mga basbas 
ng priesthood at pahalagahan ito. Maki-
bahagi sa sakramento linggu-linggo, at 
kumapit nang mahigpit sa nakasasakdal 
na mga pangako ng Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo. Maniwala sa mga himala. 
Nakita ko nang dumating ang napaka-
rami sa mga ito nang lahat ay nagpa-
pahiwatig na wala nang pag-asa. Ang 
pag-asa ay hindi kailanman mawawala. 
Kung hindi man dumating kaagad o 
nang lubusan o hindi na talaga duma-
ting ang mga himalang iyon, alalahanin 
ang sariling halimbawa ng pagdurusa 
ng Tagapagligtas: kung hindi lumampas 
ang mapait na saro, inumin ito at ma-
ging matatag, na nagtitiwalang darating 
ang mas masasayang araw.5

Sa pag-iwas na magkasakit hangga’t 
maaari, bantayan ang mga stress indi-
cator sa inyong sarili at sa iba na maa-
ari ninyong tulungan. Tulad sa inyong 
sasakyan, maging alisto sa pag-init ng 
temperatura, sobrang bilis ng takbo, o 
tangkeng paubos na ang gasolina. Ka-
pag nakakaranas kayo ng “depresyon 
dahil sa pagod,” baguhin ang kaila-
ngang baguhin. Pagod ang karaniwang 
kalaban nating lahat—kaya maghinay-
hinay, magpahinga, magpalakas, at 

kumain. Binalaan tayo ng mga doktor 
na kung hindi tayo magpapahinga, 
tiyak na magkakasakit tayo.

Kung patuloy na nakadarama 
ng depresyon, humingi ng payo sa 
mahuhusay na tao na may sertipiko sa 
pagsasanay, propesyonal, at mabubuti 
ang pinahahalagahan. Maging tapat sa 
kanila tungkol sa nangyayari sa inyo at 
mga paghihirap ninyo. Mapanalangin 
at responsableng pag-isipan ang payo 
at mga solusyong ibinibigay nila. Kung 
kayo ay may apendisitis, aasahan 
ng Diyos na magpapabasbas kayo 
sa priesthood at magpapagamot sa 
pinakamahusay na doktor. Gayon din 
sa depresyon o emotional disorder. 
Inaasahan ng ating Ama sa Langit na 
gagamitin natin ang lahat ng maga-
gandang kaloob na ibinigay Niya sa 
dakilang dispensasyong ito.

Kung kayo ang maysakit o tagapag-
alaga nila, sikaping hindi manghina sa 
bigat ng inyong gawain. Huwag isipin 
na kaya ninyong ayusin ang lahat, 

ayusin lamang ang kaya ninyo. Kung 
maliliit na tagumpay lang iyon, magpa-
salamat para dito at maging matiyaga. 
Ilang beses sa banal na kasulatan, inu-
tusan ng Panginoon ang isang tao na 
“tumayo nang hindi natitinag” o “mapa-
natag”—at maghintay.6 Ang matiyagang 
pagtitiis sa ilang bagay ay bahagi ng 
pagkatuto natin sa buhay na ito.

Para sa mga tagapag-alaga, sa 
inyong tapat na pagsisikap na tu-
mulong sa kalusugan ng iba, huwag 
pabayaan ang sarili ninyong kalusu-
gan. Maging matalino sa lahat ng ito. 
Huwag tumakbo nang mas mabilis 
kaysa kaya ng inyong lakas.7 Anuman 
ang kaya o hindi ninyo kayang ibigay, 
makapag-aalay kayo ng mga panala-
ngin at makapagbibigay ng “pagibig 
na hindi pakunwari.” 8 “Ang pag-ibig sa 
kapwa-tao ay nagtitiis nang matagal, at 
mabait; . . . binabata [nito] ang lahat ng 
bagay, . . . umaasa sa lahat ng bagay, 
nagtitiis sa lahat ng bagay. Ang pagibig 
ay hindi nagkukulang kailan man.” 9
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Tandaan din natin na sa kabila ng 
anumang sakit o mabigat na pagsu-
bok, marami pa rin tayong aasamin 
at pasasalamatan sa buhay. Talagang 
nakahihigit tayo sa ating mga limi-
tasyon o ating mga karamdaman! Si 
Stephanie Clark Nielson at kanyang 
pamilya ay mahigit 30 taon na naming 
kaibigan. Noong Agosto 16, 2008, 
bumagsak ang eroplanong sina-
sakyan ni Stephanie at ng kanyang 
asawang si Christian at nasunog ito 
na lumapnos sa buong katawan niya 
at tanging mga kuko na lang niya sa 
paa ang makikilala nang dumating 
ang kanyang mga kapamilya upang 
kilalanin ang mga biktima. Halos 
wala nang pag-asang mabubuhay pa 
si Stephanie. Pagkaraan ng tatlong 
buwan na pinatulog siya at walang-
malay, nagising siya at nakita ang 
sarili. Dahil diyan, nakadama siya ng 
matinding kalungkutan at depresyon 
sa pagkasunog ng kanyang balat. May 
apat na anak na wala pang pitong 
taong gulang, ayaw ni Stephanie na 
makita pa siya ng mga ito kailanman. 
Mas gusto pa niyang mamatay. “Akala 
ko mas madali,” sinabi minsan ni 
Stephanie sa akin, “kung kalimutan 

na lang nila ako at unti-unti akong 
maglaho sa buhay nila.”

Ngunit para maging karapat-dapat 
siya sa kawalang-hanggan, at sa pag-
darasal ng kanyang asawa, pamilya, 
mga kaibigan, apat na magagandang 
anak, at ng ikalimang isinilang sa mga 
Nielson 18 buwan pa lamang ang 
nakararaan, nalampasan ni Stephanie 
ang kailaliman ng pagkawasak upang 
mapabilang sa pinakabantog na 
“mommy bloggers” sa bansa, na haya-
gang sinasabi sa apat na milyong tao 
na nagbabasa ng kanyang blog na ang 
kanyang “banal na layunin” sa buhay 
ay maging isang ina at pahalagahan 
ang bawat araw na ibinigay sa kanya 
sa magandang daigdig na ito.

Anuman ang inyong paghihirap, 
mga kapatid—sa isipan man o sa 
damdamin o sa katawan o anu-
man—huwag piliing wakasan ang 
napakahalagang buhay! Magtiwala 
sa Diyos. Mananganan nang mahig-
pit sa Kanyang pagmamahal. Dapat 
ninyong malaman na balang-araw ay 
magbubukang-liwayway at maglalaho 
ang lahat ng pasakit sa mortalidad. 
Bagama’t maaari nating madama na 
tayo ay “parang basag na sisidlan,” 

tulad ng sabi ng Mang-aawit,10 dapat 
nating tandaan, ang sisidlang iyan ay 
nasa mga kamay ng banal na magpa-
palayok. Ang mga isipang nagkalamat 
ay mapapagaling na katulad ng mga 
baling buto at durog na puso. Baga-
ma’t pinagagaling ng Diyos ang mga 
iyon, makatutulong ang iba sa atin 
sa pagiging maawain, hindi mapang-
husga, at mabait.

Pinatototohanan ko ang banal 
na Pagkabuhay na Mag-uli, ang 
di-masambit na kaloob na bato sa 
panulok sa Pagbabayad-sala ng Pa-
nginoong Jesucristo! Kasama si Apostol 
Pablo, pinatototohanan ko na ang 
itinanim na may kasiraan ay ibabangon 
balang-araw na walang kasiraan at ang 
itinanim na may kahinaan ay ibaba-
ngon sa huli na may kapangyarihan.11 
Pinatototohanan ko ang araw na iyon 
kung saan ang ating mga mahal sa 
buhay na alam nating may mga kapan-
sanan sa mortalidad ay tatayo sa ating 
harapan na niluwalhati at maringal, 
sakdal-ganda sa katawan at isipan. Na-
pakasaya ng sandaling iyon! Hindi ko 
alam kung magiging mas masaya tayo 
para sa ating sarili na nasaksihan natin 
ang gayong himala o mas masaya tayo 
para sa kanila na ganap na perpekto at 
“malaya na rin sa wakas.” 12 Hanggang 
sa oras na iyon na makita nating lahat 
ang lubos na kaloob ni Cristo, nawa’y 
mamuhay tayo sa pananampalataya, 
mahigpit na nakakapit sa pag-asa, 
at magpakita ng “[pagdamay sa isa’t 
isa],” 13 ang dalangin ko, sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
 1. 1 Pedro 3:8.
 2. Tingnan sa Alma 26:27; tingnan din sa 

Alma 56:16.
 3. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: 

Joseph Smith (2007), 311.
 4. Thomas S. Monson, “Hindi Tayo Kailanman 

Nag-iisa,” Liahona, Nob. 2013, 123, 124.
 5. Tingnan sa Mateo 26:39.
 6. Tingnan, halimbawa sa, Mga Awit 4:4; 

Doktrina at mga Tipan 101:16.
 7. Tingnan sa Mosias 4:27.
 8. Doktrina at mga Tipan 121:41.
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7:45–46.

 10. Mga Awit 31:12.
 11. Tingnan sa I Corinto 15:42–43.
 12. “Free at Last,” sa John W. Work, comp., 

American Negro Songs: 230 Folk Songs and 
Spirituals, Religious and Secular (1998), 197.

 13. I Pedro 3:8.
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pagsisikap? Lawakan ang ating pana-
naw?” (Ensign, Okt. 1974, 5).

Hiniling din niyang bilisan natin 
ang ating gawain, magtulungan na 
patatagin ang Simbahan at kaharian 
ng Diyos.

Nitong nakaraang Hunyo inulit ni 
Pangulong Thomas S. Monson ang 
mensahe ring iyon sa mga miyembro 
ng Simbahan. Sinabi ng Pangulo: “Pa-
nahon na para ang mga miyembro at 
missionary ay magsama-sama . . . [at] 
magsigawa sa ubasan ng Panginoon 
upang magdala ng mga kaluluwa sa 
Kanya. Naghanda Siya ng maraming 
paraan para maibahagi natin ang 
ebanghelyo, at tutulungan Niya tayo 
sa ating mga pagsisikap kung gagawin 
natin nang may pananampalataya ang 
Kanyang gawain” (“Pananampalataya 
sa Gawain ng Kaligtasan” [mensaheng 
ibinigay sa isang espesyal na brodkast, 
Hunyo 23, 2013]; lds.org/broadcasts).

Makabubuti, mga kapatid, na pag-
isipan ang mga turo ng mga propeta 
mula noong panahon ni Joseph Smith 
hanggang ngayon. Nanghikayat at 
nanawagan sila sa pamunuan at mga 
miyembro ng Simbahan na maging 
masigasig sa paghahatid ng mensahe 
ng Panunumbalik ng ebanghelyo sa 
lahat ng anak ng ating Ama sa Langit 
sa buong mundo.

Ang mensahe ko ngayong hapon 
ay na ang Panginoon ay pinabibilis 
ang Kanyang gawain. Sa ating pa-
nahon magagawa lamang ito kapag 
lahat ng miyembro ng Simbahan ay 
tumutulong nang may pagmamahal 
upang maibahagi ang mga katotoha-
nan ng ipinanumbalik na ebanghelyo 
ni Jesucristo. Kailangang makipagtu-
lungan tayo sa 80,000 nating mga mis-
sionary na naglilingkod ngayon. Ang 
impormasyon tungkol sa dakilang 
gawaing ito, lalo na sa mga tungkulin 
ng mga lider ng stake at ward council, 
ay malinaw na nakasaad sa LDS.org 
website na pinamagatang “Pagpapabi-
lis sa Gawain ng Kaligtasan.”

Alam namin mula sa aming pagsa-
saliksik na nais ng karamihan sa mga 
aktibong miyembro ng Simbahan na 
maging bahagi ng buhay ng taong 
minamahal nila ang mga pagpapala 
ng ebanghelyo, maging ng mga taong 

Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith 
[2007], 386).

Noong 1974 ganito ang sinabi ni 
Pangulong Spencer W. Kimball: “Ma-
rahil ang pinakamalaking dahilan para 
sa gawaing misyonero ay mabigyan 
ang mundo ng pagkakataong marinig 
at matanggap ang ebanghelyo. Ang 
mga banal na kasulatan ay puno ng 
mga utos at pangako at panawagan 
at gantimpala sa pagtuturo ng ebang-
helyo. Sadyang ginamit ko ang sali-
tang utos dahil tila mariing tagubilin 
ito na hindi natin matatakasan, nang 
mag-isa at nang sama-sama” (“When 
the World Will Be Converted,” Ensign, 
Okt. 1974, 4).

Noong Hulyo ng taon ding iyon, 
umalis kami ni Sister Ballard kasama 
ang aming mga anak para pamunuan 
ang Canada Toronto Mission. Parang 
naririnig ko pa ang mga salita ni Pa-
ngulong Kimball, lalo na nang sabihin 
niyang: “Mga kapatid, naiisip ko lang 
kung ginagawa nga ba natin ang lahat 
ng ating magagawa. Nasisiyahan na 
ba tayo sa ginagawa nating paraan 
sa pagtuturo sa buong mundo? Mga 
144 na taon na tayong naghahanap 
ng matuturuan sa ebanghelyo. Handa 
na ba tayong dagdagan ang ating 

Ni Elder M. Russell Ballard
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Kababalik lang namin ni Sister 
Ballard mula sa isang tungku-
lin sa limang bansa sa Europa. 

Nagkaroon kami ng pribilehiyong 
makausap doon ang marami sa ating 
mga missionary, na marahil ilan doon 
ay mga anak ninyo. Simula nang 
ipahayag ni Pangulong Thomas S. 
Monson ang pagbaba ng edad para 
makapagmisyon ang ating mga kaba-
taang lalaki at babae, nagkaroon ako 
ng pribilehiyong makapulong ang 
mahigit 3,000 sa kanila. Mababakas 
ang Liwanag ni Cristo sa kanilang 
mukha, at sabik silang isulong ang 
gawain—maghanap at magturo, 
magbinyag, magpaaktibo, at patatagin 
at itayo ang kaharian ng Diyos. Ga-
yunman, kapag nakausap ninyo sila, 
malalaman ninyo kaagad na hindi nila 
kayang gawing mag-isa ang gawaing 
ito. Ngayon nais kong magsalita sa 
lahat ng miyembro ng Simbahan, da-
hil kailangang-kailangang ibahagi ng 
bawat isa sa atin ang ebanghelyo.

Maraming beses nang nababang-
git, ipinahayag ni Propetang Joseph 
Smith na “matapos masabi ang lahat, 
ang pinakadakila at pinakamaha-
lagang tungkulin ay ipangaral ang 
Ebanghelyo” (Mga Turo ng mga 

Magtiwala Kayo 
sa Panginoon
Gawin ang makakaya ninyo sa pagbabahagi ng dakilang 
mensahe ng Panunumbalik ng ebanghelyo ni Jesucristo.



44 L i a h o n a

hindi pa nila nakikilala. At alam din 
namin na maraming miyembro ang 
nag-aalangang gumawa ng gawaing 
misyonero at magbahagi ng ebang-
helyo dahil sa dalawang pangunahing 
dahilan.

• Ang una ay takot. Maraming mi-
yembro ang hindi nagdarasal para 
sa mga pagkakataong maibahagi 
ang ebanghelyo, sa takot na baka 
tumanggap sila ng mga banal na 
pahiwatig na gumawa ng isang 
bagay na inaakala nilang hindi 
nila kayang gawin.

• Ang pangalawang dahilan ay 
maling pagkaunawa sa kahulugan 
ng gawaing misyonero.

Alam namin na kapag ang isang tao 
ay tumayo at nagbigay ng mensahe sa 
sacrament meeting at sinabing, “Nga-
yon ay tatalakayin ko ang gawaing 
misyonero,” o marahil kapag tumayo 
si Elder Ballard sa pangkalahatang 
kumperensya at sinabi rin ito, ma-
aaring isipin ng ilan sa inyo na na-
kikinig, “Iyan na naman; narinig na 
namin iyan.”

Ngayon, alam namin na walang 
gustong makaramdam na may ka-
salanan siya. Siguro inaakala ninyo 
na hihilingan kayong gumawa ng 
di-makatotohanang mga bagay sa 
pakikipag-ugnayan ninyo sa mga 
kaibigan o kapitbahay. Sa tulong 
ng Panginoon, hayaan ninyong 
pawiin ko ang anumang takot ninyo 
o ng sinuman sa ating mga full-time 

missionary sa pagbabahagi ng ebang-
helyo sa iba.

Magpasiyang gawin ang ipinaga-
gawa sa atin ni Jesucristo. Sinabi ng 
Tagapagligtas:

“Magsihingi kayo, at kayo’y bibig-
yan; magsihanap kayo, at kayo’y ma-
ngakasusumpong; magsituktok kayo, 
at kayo’y bubuksan:

“Sapagka’t ang bawa’t humihingi 
ay tumatanggap; at ang humahanap 
ay nakasusumpong; at ang tumutuk-
tok ay binubuksan.

“O anong tao sa inyo, ang kung 
siya’y hingan ng tinapay ng kaniyang 
anak, ay bato ang ibibigay;

“O kung hingan siya ng isda, ay 
bibigyan niya ng ahas?

“Kung kayo nga . . . ay marurunong 
mangagbigay ng mabubuting kaloob sa 
inyong mga anak, gaano pa kaya ang 
inyong Ama na nasa Langit na magbibi-
gay ng mabubuting bagay sa nagsisihi-
ngi sa kaniya?” (Mateo 7:7–11).

Mga kapatid, mapapalitan ng 
pananampalataya at tiwala ang takot 
kapag lumuhod at nanalangin ang 
mga miyembro at full-time missionary 
at hiniling sa Panginoon na bigyan sila 
ng mga pagkakataong makapagbahagi 
ng ebanghelyo. Pagkatapos, dapat 
tayong manampalataya at maghintay 
ng mga pagkakataong maipakilala ang 
ebanghelyo ni Jesucristo sa mga anak 
ng ating Ama sa Langit, at tiyak na 
darating ang mga pagkakataong iyon. 
Ang mga pagkakataong ito ay hindi 
mangangailangan kailanman ng pilit 
o ipinlanong sagot. Likas na dadaloy 

ang mga ito dahil sa pagmamahal 
natin sa ating mga kapatid. Maging 
positibo lamang, at madarama ng mga 
kausap ninyo ang inyong pagmama-
hal. Hinding-hindi nila malilimutan 
ang pakiramdam na iyon, kahit hindi 
pa panahon para tanggapin nila ang 
ebanghelyo. Maaari ding magbago 
iyan sa hinaharap kapag nagbago 
ang kanilang sitwasyon.

Imposibleng mabigo tayo kapag gi-
nagawa natin ang lahat ng makakaya 
natin sa paglilingkod sa Panginoon. 
Yamang ang kalalabasan ay resulta ng 
paggamit ng kalayaan, responsibilidad 
nating ibahagi ang ebanghelyo.

Magtiwala sa Panginoon. Siya 
ang Mabuting Pastol. Kilala Niya ang 
Kanyang mga tupa, at kilala ng Kan-
yang mga tupa ang Kanyang tinig; at 
ngayon ang tinig ng Mabuting Pastol 
ay tinig ninyo at tinig ko. At kung 
hindi tayo kikilos, malalagpasan ang 
maraming makikinig sana sa mensahe 
ng Panunumbalik. Sa madaling salita, 
kailangan tayong sumampalataya at 
kumilos. Simple lang ang mga alitun-
tunin—manalangin, nang personal 
at kasama ang inyong pamilya, para 
sa mga pagkakataong magbahagi ng 
ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon sa 
Doktrina at mga Tipan na maraming 
taong napagkaitan ng katotohanan “sa-
pagkat hindi [lamang] nila alam kung 
saan ito matatagpuan” (D at T 123:12).

Hindi kailangang mahusay kayong 
makisama o magaling magsalita, at na-
kakakumbinsing magturo. Kung may 
namamayaning pagmamahal at pag-
asa sa inyong kalooban, nangako ang 
Panginoon na kung “[itataas ninyo] ang 
inyong mga tinig sa mga taong ito; [at 
sasabihin] ang mga bagay na ilalagay 
[Niya] sa inyong mga puso, . . . hindi 
kayo malilito sa harapan ng mga tao;

“[At] ibibigay sa inyo . . . sa 
sandali[ng iyon], kung ano ang in-
yong sasabihin” (D at T 100:5–6).

Ipinapaalala ng Mangaral ng Aking 
Ebanghelyo sa ating lahat na “walang 
mangyayari sa gawaing misyonero 
kung hindi [tayo] makahahanap ng 
tuturuan. Kausapin ang lahat ng taong 
maaari ninyong kausapin sa bawat 
araw. Natural lang na parang takot 
ka[yo]ng makipag-usap sa mga tao. 
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Gayunman, makapagdarasal kayo 
na magkaroon ng pananampalataya 
at lakas ng loob na makapagsalita 
para ipangaral ang ipinanumbalik 
na ebanghelyo” ([2004], 179). Kayong 
mga full-time missionary, kung nais 
ninyo na mas maraming maturuan, 
kailangan kayong kumausap ng mas 
maraming tao araw-araw. Noon pa 
man ay ito na ang ipinagagawa ng 
Panginoon sa mga missionary.

Kilala tayo ng Panginoon. Alam 
Niya ang ating mga pagsubok. Nau-
unawaan ko na maaaring nabibigatan 
ang ilan sa inyo, ngunit dalangin ko 
na hindi madama ng sinuman sa inyo 
na magiging pasanin ang magbahagi 
ng ebanghelyo sa natural at kasiya-
siyang mga paraan. Sa halip, ito ay 
isang pribilehiyo! Walang higit na ka-
galakan sa buhay kaysa sa masigasig 
na paglilingkod sa Panginoon.

Ang mahalaga ay mabig-
yang-inspirasyon kayo ng Diyos, 
hilingin sa Kanya na patnubayan kayo 
at pagkatapos ay gawin na ninyo ang 
ipinapahiwatig sa inyo ng Espiritu. 
Kapag inisip ng mga miyembro na 
kanilang responsibilidad lamang ang 
gawain ng kaligtasan, nakakatakot 
iyon. Kapag inisip nilang paanyaya ito 
na sundin ang Panginoon sa pagda-
dala ng mga kaluluwa sa Kanya para 
maturuan ng mga full-time elder at 
sister, ito ay nagbibigay-inspirasyon, 
nagpapalakas, at nagpapasigla.

Hindi namin hinihiling na ga-
win ninyo ang lahat. Hinihiling lang 

naming manalangin ang lahat ng 
miyembro, batid na kung lahat ng 
miyembro, bata at matanda, ay mag-
aanyaya ng kahit “isa” mula ngayon 
hanggang Pasko, milyun-milyon ang 
makadarama sa pagmamahal ng 
Panginoong Jesucristo. At kaygandang 
regalo nito sa Tagapagligtas.

Anim na linggo na ang nakara-
raan nakatanggap ako ng liham mula 
sa napakamatagumpay na member 
missionary family, ang pamilya Munns 
ng Florida. Isinulat nila:

“Mahal naming Elder Ballard, 
30 minuto pagkatapos ng pandaig-
digang brodkast sa pagpapabilis sa 
gawain ng kaligtasan, nagdaos kami 
ng family missionary council. Natuwa 
kaming malaman na gustong sumali 
ng aming mga apong tinedyer. Masaya 
naming ibinabalita na simula noong 
council meeting namin, napalawak 
namin ang aming family teaching 
pool nang 200 porsiyento.

“Nagdala ng mga kaibigan ang 
aming mga apo sa simbahan, nagalak 
kaming makasama sa mga sacrament 
meeting ang ilan sa aming mga kaibi-
gang di-gaanong aktibo, at ilan sa mga 
bago naming contact ang nangakong 
magpapaturo sa mga missionary. Ang 
isa sa aming mga sister na di-gaanong 
aktibo ay hindi lamang nagbalik sa 
simbahan kundi nagsama pa ng mga 
bagong investigator.

“Walang tumanggi sa paanya-
yang magpaturo sa mga missionary. 
Napakasayang panahon na maging 

miyembro ng Simbahang ito” (perso-
nal na liham, Ago. 15, 2013).

Sundin ang mga pahiwatig ng 
Espiritu. Magsumamo sa Panginoon 
sa taimtim na panalangin. Gawin ang 
makakaya ninyo sa pagbabahagi ng 
dakilang mensahe ng Panunumbalik 
ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Uulitin ko ang sinabi ng isa pang 
matagumpay na member mission-
ary na si Clayton Christensen: “Tu-
wing hahawakan mo sa kamay ang 
isang tao at ipakikilala mo siya kay 
Jesucristo, madarama mo ang tindi 
ng pagmamahal ng ating Tagapaglig-
tas sa iyo at sa taong hawak mo” (The 
Power of Everyday Missionaries: The 
What and How of Sharing the Gospel 
[2013], 1).

Pagpalain kayo ng Diyos, mga ka-
patid, na madama ninyo ang malaking 
kagalakan mula sa mga himalang 
nararanasan ninyo dahil sa inyong 
pananampalataya. Tulad ng itinuro 
sa atin sa Moroni kabanata 7:

“Winika ni Cristo: Kung kayo ay 
magkakaroon ng pananampalataya sa 
akin, magkakaroon kayo ng kapang-
yarihang gawin kahit na anong bagay 
na kapaki-pakinabang sa akin. . . .

“. . . Sapagkat sa pamamagitan 
ng pananampalataya ang mga himala 
ay nagagawa; at sa pamamagitan ng 
pananampalataya ang mga anghel ay 
nagpapakita at naglilingkod sa mga 
anak ng tao; kaya nga, kung ang mga 
bagay na ito ay tumigil, sa aba sa 
mga anak ng tao, sapagkat ito ay da-
hil sa kanilang kawalang-paniniwala, 
at lahat ay walang saysay” 
(Moroni 7:33, 37).

Mula sa sarili kong karanasan ma-
papatotohanan ko sa inyo na diring-
gin ng Panginoon ang inyong mga 
dalangin at magkakaroon kayo ng 
maraming pagkakataon ngayon at sa 
darating na mga taon na ipakilala ang 
ebanghelyo ni Jesucristo sa pinakama-
mahal na mga anak ng Ama sa Langit. 
Pangulong Monson, nakinig po kami. 
Hahangarin naming lahat na maiba-
hagi sa isang tao ang ebanghelyo. Da-
langin ko na maranasan nating lahat 
ang malaking kagalakang nagmumula 
sa pagbabahagi ng ebanghelyo, sa 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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Ni Elder L. Tom Perry
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

mabatong gulod papunta sa tinatawag 
naming “Turtle Back.”

Pagdating namin, natagalang 
maghabol ng hininga ang aming guro. 
Nang maghanda na kaming umupo at 
kumain, maayos na ang pakiramdam 
niya para ituro sa amin ang huling 
lesson. Masaya raw siyang maturuan 
kami sa Primary sa nakalipas na dala-
wang taon. Pinuri niya kami sa husay 
naming magsaulo ng Mga Saligan ng 
Pananampalataya. Mababanggit niya 
ang bilang ng alinman sa mga ito, 
at mabibigkas namin ito sa kanya. 
Pagkatapos ay sinabi niya na walang 
kabuluhang isaulo ang Mga Saligan 
ng Pananampalataya kung hindi namin 
nauunawaan ang mga doktrina at tun-
tuning naroon. Hinikayat niya kaming 
pag-aralan ang doktrina ng ebang-
helyo na itinuturo sa bawat Saligan ng 
Pananampalataya. Ipinaliwanag niya 
na ang doktrinang matatagpuan sa 
Mga Saligan ng Pananampalataya ay 
nahahati sa mga bahagi.

I. Ang Panguluhang Diyos at ang 
Pangunahing Doktrina ni Cristo

Nalaman natin sa unang saligan ng 
pananampalataya na ang Panguluhang 
Diyos ay tatlong persona: ang Diyos 
Ama, si Cristo Jesus, at ang Espiritu 
Santo.

Ang ikalawang saligan ay itinuturo 
sa atin na mananagot tayo sa sarili 
nating mga gawa sa lupa.

Ang ikatlo ay nagpapaliwanag sa 
misyon ng Tagapagligtas para sa kalig-
tasan ng mga anak ng Ama sa Langit.

Ang ikaapat ay itinuturo ang kaha-
lagahan ng mga pangunahing alituntu-
nin at ordenansa.

Ang bisa ng mga salita ng aming 
guro ay napagkukunan ko ng inspi-
rasyon dahil sa pagbibigay-diin niya 
sa pag-aaral ng ebanghelyo. Ang mga 
banal na kasulatan ay ginagabayan 
tayo sa pamantayan ng katotohanan 
na batayan ng paghatol natin sa kaa-
lamang natatanggap natin, kung totoo 
ito o hindi. Ang tunay na doktrina ay 
nagmumula sa Diyos, ang mapagku-
kunan at pundasyon ng lahat ng ka-
totohanan. Ang mga turo at konsepto 
ng tunay na doktrina ay matatagpuan 
sa ebanghelyo ng ating Panginoon 

Nang atasan akong magsalita 
sa sesyon sa priesthood ng 
pangkalahatang kumperensya, 

agad kong naisip ang isang kaha-
nga-hangang guro sa Primary. Ang 
dakilang hangarin niya ay ihanda 
kaming maging marapat na tumang-
gap ng priesthood. Pinahirapan niya 
kami sa mga kailangang gawin noon 
para sa graduation ng Primary—ipina-
saulo niya ang mga pangalan ng mga 
miyembro ng Korum ng Labindala-
wang Apostol at ang mga Saligan ng 
Pananampalataya. Nangako rin siya 
sa amin—kung sauladong mabibigkas 
naming lahat ang labintatlong Saligan 
ng Pananampalataya, mapipili namin 
ang lugar na papasyalan sa huling 
klase namin.

Pinili namin ang espesyal na lugar 
na gusto naming akyatin sa mabatong 

dalisdis sa itaas ng unang prinsa sa 
bukana ng Logan Canyon, sa north-
ern Utah. May maliit at patag na lugar 
sa mabatong talampas na ito na may 
natural na pugon na mapaglulutuan 
ng hotdog at mapag-iihawan ng 
marshmallows. Pero nang piliin namin 
ang lugar, hindi namin inisip ang guro 
namin, na mas matanda at hindi na 
gaanong malakas. Kung napag-isipan 
namin iyon nang mas mabuti, naisip 
sana namin na mahihirapan siyang 
maglakad. Gayunman, gusto niyang 
tumupad sa pangako kaya sinundan 
lang niya kami.

Una’y inakyat namin ang munting 
burol. Noong panahon namin hindi 
nilagyan ng kuryente iyon para hindi 
ito akyatin. Sa kaunting tulong naak-
yat ng guro namin ang burol. Pagda-
ting namin sa tuktok bumaba kami sa 
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Ang mga Doktrina 
at Alituntuning Nasa 
mga Saligan ng 
Pananampalataya
Bawat saligan ng pananampalataya ay nagdaragdag ng 
kakaibang kahalagahan sa ating pag-unawa sa ebanghelyo 
ni Jesucristo.
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at Tagapagligtas. Ang mga huwad na 
turo ay nagmumula kay Satanas, ang 
ama ng lahat ng kasinungalingan. 
Hangad niyang baluktutin, baguhin, at 
ibahin ang inihayag na mga katotoha-
nan. Gusto niyang linlangin tayo para 
maligaw ang ilan sa atin sa landas 
pabalik sa ating tahanan sa langit.

Itinuturo sa atin ng mga banal na 
kasulatan kung paano iwasan ang 
mga maling turo. Halimbawa, sa liham 
ni Pablo kay Timoteo, mababasa natin:

“Ang lahat ng mga kasulatan na 
kinasihan ng Dios ay mapapakina-
bangan din naman sa pagtuturo, sa 
pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo 
na nasa katuwiran:

“Upang ang tao ng Dios ay maging 
sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng 
mga gawang mabuti” (II Kay Timoteo 
3:16–17).

Ang halaga ng doktrina sa Simba-
han ay parang halaga ng baterya sa 
cell phone. Kapag tinanggal mo ang 
baterya sa cell phone mo, nawawalan 
ito ng silbi. Ang simbahang hindi na 
nagtuturo ng tamang doktrina ay wala 
ring silbi. Hindi tayo nito magagaba-
yan pabalik sa ating Ama sa Langit at 
sa ating walang-hanggang tahanan.

II. Organisasyon at Orden ng Priesthood
Kapag naunawaan na natin ang 

pangunahing doktrina ni Cristo, ang 
ikalima at ikaanim na saligan ng pana-
nampalataya ay itinuturo sa atin ang 
organisasyon at orden ng priesthood. 
Sa patnubay ng Panginoon, itinatag 
ni Joseph Smith ang Simbahan ng 
Tagapagligtas gamit ang awtoridad 
ng priesthood—ang kapangyarihan 
ng Diyos. Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa mga Huling Araw 
ang siyang organisasyon na itinatag at 
pinamahalaan ni Cristo noong narito 
Siya sa lupa.

Napakaluwalhati ng araw na iyon 
para kina Joseph Smith at Oliver 
Cowdery noong Mayo 1829 nang mag-
punta sila sa kakahuyan para magdasal 
tungkol sa doktrina ng binyag para sa 
kapatawaran ng mga kasalanan na na-
basa nila habang isinasalin ang Aklat ni 
Mormon. Maraming turo noon tungkol 
sa binyag na itinuturo ng iba’t ibang 
simbahan noong mga unang taon ng 

1800s, at alam nina Joseph at Oliver 
na hindi maaari na totoo silang lahat. 
Gusto nilang malaman ang tamang pa-
raan ng pagbibinyag at kung sino ang 
may awtoridad na magbinyag.

Bilang sagot sa kanilang mga pag-
samo sa Panginoon, isang sugo mula 
sa langit, si Juan Bautista, ang nagpa-
kita sa kanila. Isa-isa niya silang pina-
tungan ng kanyang mga kamay sa ulo 
at iginawad sa kanila ang awtoridad 
na magbinyag sa mga salitang ito: “Sa 
inyo na aking kapwa tagapaglingkod, 
sa pangalan ng Mesiyas aking igina-
gawad ang Pagkasaserdoteng Aaron” 
(D at T 13:1).

Napakagandang araw sa kasaysa-
yan ng mundo! Ipinanumbalik ang 
priesthood sa lupa.

Kapag tinanggap natin ang priest-
hood, tinatanggap natin ang awtoridad 
na kumilos sa pangalan ng Diyos at 
mag-akay sa mga landas ng katotoha-
nan at kabutihan. Ang awtoridad na ito 
ay mahalagang mapagkukunan ng ma-
buting kapangyarihan at impluwensya 
para sa kapakinabangan ng mga anak 
ng Diyos sa lupa at tatagal hanggang sa 
kabilang buhay. Kinailangang ipanum-
balik ang priesthood bago maitatag ang 
totoong Simbahan ni Jesucristo. Ito ang 
mahalagang aral na natututuhan natin 
mula sa ikalima at ikaanim na mga 
saligan ng pananampalataya.

III. Mga Walang-Hanggang Kaparaanan 
sa Mortal na Paglalakbay

Binabalangkas sa sumunod na 
tatlong saligan ng pananampalataya— 

pito, walo, at siyam—ang mga kapa-
raanang magagamit para turuan tayo 
sa ating paglalakbay sa lupa. Binigyan 
tayo ng mga espirituwal na kaloob 
para gabayan tayo sa pagsunod sa 
mga turo ng Panginoon at pangala-
gaan tayo laban sa kasamaan. Ang 
mga banal na kasulatan ay isa pang 
gabay; kung babasahin nating mabuti 
ang salita ng Diyos, ihahayag Niya 
ang ating landas pabalik sa buhay 
na walang hanggan.

Itinuturo sa atin ng ikasiyam na 
saligan ng pananampalataya na ang 
Diyos ay naghayag, naghahayag, 
at maghahayag sa hinaharap ng 
maraming dakila at mahalagang ka-
totohanan sa Kanyang mga propeta, 
tagakita, at tagapaghayag. Nalaman 
natin bukod pa sa pakikinig sa mara-
han at banayad na tinig ng Espiritu at 
pagbabasa ng mga banal na kasula-
tan, na ang isa pang mapagkukunan 
ng patnubay ay ang mga lider ng 
ating Simbahan, na pinili, tinawag, 
at itinalaga upang pagpalain ang ating 
buhay sa pamamagitan ng mga aral 
na itinuturo nila.

IV. Mga Member Missionary
Ang ikasampu, ikalabing-isa, at 

ikalabindalawang saligan ng pana-
nampalataya ay itinuturo sa atin kung 
paano gawin ang gawaing misyonero 
at ibahagi ang ebanghelyo sa isang 
mundong may maraming bansa at iba’t 
ibang batas. Nalaman natin ang pagti-
tipon ng Israel bilang paghahanda sa 
Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas. 
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Itinuro sa atin na ang kalalakihan at 
kababaihan ay nagpapasiya para sa ka-
nilang sarili, at maaari nilang tanggapin 
o tanggihan ang salita ng Diyos ayon 
sa sarili nilang konsiyensya. At ang 
huli, nalaman natin sa pagpapalaganap 
ng ebanghelyo ni Jesucristo sa apat na 
sulok ng mundo na kailangan nating 
igalang ang mga pamahalaan ng ba-
wat bansang pinapasok natin. Tunay 
ngang naniniwala tayo sa pagsunod, 
paggalang at pagtataguyod sa batas 
ng bawat lupain.

V. Mga Katangiang Hahangarin 
Nating Taglayin

Ang ikalabintatlong saligan ng 
pananampalataya ay naglalaan ng 
espesyal na pananaw kung paano 
tayo dapat mamuhay at makisama. 
Mababasa rito: “Naniniwala kami 
sa pagiging matapat, tunay, malinis, 
mapagkawanggawa, marangal, at 
sa paggawa ng mabuti sa lahat ng 
tao; sa katotohanan, maaari naming 
sabihing sinusunod namin ang payo 
ni Pablo—Naniniwala kami sa lahat ng 

bagay, umaasa kami sa lahat ng bagay, 
nakapagtiis kami ng maraming bagay, 
at umaasang makapagtitiis sa lahat ng 
bagay. Kung may anumang bagay na 
marangal, kaaya-aya, o magandang 
balita, o maipagkakapuri, hinahangad 
namin ang mga bagay na ito.”

Dapat nating hangaring taglayin 
ang mga katangiang ito at ipamuhay 
ang mga ito. Ang mga katotohanang 
itinuturo sa Mga Saligan ng Pana-
nampalataya ay sumusuporta sa isa’t 
isa kagaya ng pagsuporta ng mga 
bahagi ng isang cell phone sa isa’t isa. 
Tulad ng detalyadong supply chain 
na nagdaragdag ng mga bahagi sa 
isang cell phone, ang Mga Saligan 
ng Pananampalataya ay nagsusuplay 
sa atin ng mahahalagang doktrina 
ng Panunumbalik. Bawat saligan ng 
pananampalataya ay nagdaragdag ng 
kakaibang halaga sa ating pag-unawa 
sa ebanghelyo ni Jesucristo.

Tinulungan ako ng aking guro sa 
Primary na maging determinadong 
pag-aralan ang mga doktrina ng ka-
harian. Tinuruan niya akong hanapin 

ang malalim na kahulugang nasa 
simpleng Mga Saligan ng Pananampa-
lataya. Nangako siya na kung mag-
uukol ako ng panahon na pag-aralan 
ang mga sagradong katotohanang ito, 
ang kaalamang nakuha ko ay babagu-
hin ang buhay ko, at pinatototohanan 
ko sa inyo na binago nga nito ang 
buhay ko.

Pagkatapos ng napakagandang turo 
ng aking guro sa bundok na iyon sa 
Logan Canyon, napansin namin na 
mas matagal kaming namalagi roon 
kaysa binalak namin. Malapit nang 
gumabi, at natanto namin na may 
problema kami.

Nahirapan ngang makarating ang 
aking guro sa napili naming lugar, 
pero malaking problema pa ang pag-
balik namin. Nakakumplika lang ito sa 
maling pagpili namin ng papasyalang 
lugar. Nahirapan kaming umakyat 
pabalik, pero mas mahirap ito para 
sa isang taong may-edad na.

Habang nahihirapan kaming 
tulungan siyang umakyat sa burol, 
dalawang pulis ang lumitaw. Pinaki-
usapan sila ng Primary president na 
hanapin kami, sa takot na baka nali-
gaw kami. Ang pangyayaring iyon at 
ang mga aral na natutuhan ko ay hindi 
ko malilimutan kailanman.

Kayong mga kabataang lalaki—
hinihikayat ko kayong gamitin ang 
inyong talino para pag-aralan at 
matutuhan ang Mga Saligan ng Pana-
nampalataya at ang mga doktrinang 
itinuturo nito. Kabilang ito sa pinaka-
mahalaga at tiyak na pinakamaiikling 
pagpapahayag ng doktrina sa Simba-
han. Kung gagamitin ninyong gabay 
ang mga ito sa inyong pag-aaral ng 
ebanghelyo ni Jesucristo, makikita 
ninyo na handa kayong patotohanan 
ang ipinanumbalik na katotohanan 
sa mundo. Maipapahayag ninyo sa 
simple, tuwiran, at malalim na mga 
paraan ang mahahalagang paniniwa-
lang itinatangi ninyo bilang miyembro 
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw.

Idinaragdag ko ang aking patotoo 
sa katotohanan ng labintatlong Saligan 
ng Pananampalataya sa pangalan ng 
ating Panginoon at Tagapagligtas, 
maging si Jesucristo, amen. ◼
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ng Ebanghelyong ito ay tatawagin 
alinsunod sa [kanyang] pangalan, at 
ibibilang sa [kanyang] mga binhi, at 
magbabangon at papupurihan [siya], 
bilang kanilang ama.” 2

May pangako para sa lahat ng 
sumasapi sa Simbahan: “Kaya nga 
hindi na kayo mga taga ibang lupa at 
mga manglalakbay, kundi kayo’y mga 
kababayan na kasama ng mga banal, 
at sangbahayan ng Dios.” 3

Ang salitang taga ibang lupa ay 
nagmumula sa salitang Latin na ex-
traneus, na ibig sabihin ay “exterior” 
o “tagalabas.” Karaniwan, tinatawag 
nitong “tagalabas” ang isang tao sa 
iba’t ibang dahilan, dahil man ito sa 
pinagmulan, kultura, opinyon, o relihi-
yon. Bilang mga disipulo ni Jesucristo 
na nagsisikap na mabuhay sa mundo 
ngunit hindi makamundo, ang paki-
ramdam natin kung minsan ay para 
tayong mga tagalabas. Alam natin, 
kaysa marami diyan, na maaaring 
sarado ang ilang pintuan para sa mga 
yaong itinuturing na kakaiba.

Sa lahat ng panahon inutusan ang 
mga tao ng Diyos na pangalagaan ang 
lahat ng taga ibang bayan o yaong 
maituturing na kakaiba. Noong unang 
panahon ang pangangalaga sa isang 
taga ibang bayan ay tulad ng panga-
ngalaga sa isang balo o ulila. Tulad nila, 
ang taga ibang bayan ay madali ring 

ng Diyos sa buong mundo ay tunay 
at nakikita.

Dahil sa aking tungkulin naka-
paglakbay ako sa maraming bansa at 
nabigyan ng pribilehiyong mangulo 
sa maraming pulong. Sa iba’t ibang 
kongregasyong pinangasiwaan ko, 
madalas akong makakita ng mga 
miyembrong nagmula sa iba’t ibang 
bansa, wika, at kultura. Ang isang ka-
mangha-manghang aspeto ng dispen-
sasyon ng ebanghelyo natin ngayon 
ay na hindi ito limitado sa isang lugar 
o grupo ng mga bansa. Ito ay para sa 
lahat ng bansa at sa lahat ng tao. Nag-
hahanda ito para sa maluwalhating 
pagbalik ng Anak ng Diyos sa pama-
magitan ng pagtitipon sa “kanyang 
mga anak mula sa apat na sulok ng 
mundo.” 1

Bagama’t dumarami ang mga 
miyembro ng Simbahan mula sa iba’t 
ibang bansa, ang ating sagradong 
pinagmulan ay higit pa sa pagkakaiba-
iba natin. Bilang mga miyembro ng 
Simbahan, tinatanggap tayo sa samba-
hayan ni Israel. Nagiging magkakapa-
tid tayo, pantay na mga tagapagmana 
sa iisang espirituwal na angkan. 
Ipinangako ng Diyos kay Abraham 
na “sapagkat kasindami ng tatanggap 

Ni Bishop Gérald Caussé
Unang Tagapayo sa Presiding Bishopric

Karamihan sa atin ay naranasan 
nang malagay sa isang sitwas-
yong bago sa atin, kung saan 

nadama natin na naiiba tayo at hindi 
panatag. Nalagay sa sitwasyong ito 
ang pamilya namin mga limang taon 
na ang nakararaan matapos akong 
tawagin ni Pangulong Thomas S. 
Monson bilang General Authority 
ng Simbahan. Dahil sa tungkuling ito 
kinailangang lisanin ng aming pamilya 
ang magandang lugar na tinirhan 
namin nang mahigit dalawang dekada. 
Naaalala pa naming mag-asawa ang 
kagyat na reaksyon ng aming mga 
anak nang malaman nila ang pag-
babago. Sabi ng 16-na-taong-gulang 
naming anak, “Walang problema. Pu-
wede kayong umalis; dito lang ako!”

Agad din naman niyang ipinasiyang 
sumama sa amin at may pananalig na 
tinanggap ang bagong oportunidad 
na ito sa kanyang buhay. Ang pagtira 
sa bagong kapaligiran sa nakalipas na 
ilang taon ay naging karanasang nag-
turo at nagpasaya sa aming pamilya, 
lalo na dahil sa magiliw na pagtang-
gap at kabutihan ng mga Banal sa 
mga Huling Araw. Dahil tumira kami 
sa iba’t ibang bansa, nagpasalamat 
kami na ang pagkakaisa ng mga tao 

Hindi na Kayo mga 
Taga Ibang Bayan
Sa Simbahang ito, walang mga taga ibang bayan at hindi 
kabilang. Ang narito lamang ay magkakapatid.

Panama City, Panama
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malagay sa panganib, at ang kaligtasan 
niya ay nakasalalay sa proteksyong ma-
tatanggap niya mula sa mga tao sa lu-
gar. Mahigpit ang tagubiling tinanggap 
ng Israel tungkol dito: “Ang taga ibang 
bayan na nakikipamayan na kasama 
ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, 
at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong 
sarili; sapagka’t naging taga ibang ba-
yan kayo sa lupain ng Egipto.” 4

Noong Kanyang ministeryo sa lupa, 
si Jesus ay halimbawa ng isang taong 
gumawa ng higit pa sa kabutihang-
loob at pagpaparaya. Yaong mga 
itinaboy ng lipunan, mga itinakwil at 
itinuring na marumi ng mga nagmama-
galing, ay kinahabagan Niya at igina-
lang. Tumanggap din sila ng Kanyang 
mga turo at ministeryo tulad ng iba.

Halimbawa, hindi sinunod ng 
Tagapagligtas ang mga kaugalian sa 
Kanyang panahon nang kausapin Niya 
ang babaeng Samaritana, at hingan ito 
ng inumin. Kasama Niyang kumain 
ang mga maniningil ng buwis. Hindi 
siya nag-atubiling lapitan, hawakan, at 
pagalingin ang ketongin. Sa paghanga 
sa pananampalataya ng isang Roma-
nong senturion, sinabi Niya sa mga 
tao, “Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, na kahit sa Israel man, ay hindi 
ako nakasumpong ng ganito kalaking 
pananampalataya.” 5

Inutusan tayo ni Jesus na sundin 
ang batas ng sakdal na pagmamahal, 
na ipinagkaloob sa lahat nang walang 
kapalit. Sabi niya:

“Sapagka’t kung kayo’y iibig sa 
nangagsisiibig lamang sa inyo, ano 
ang ganti na inyong kakamtin? hindi 
baga gayon din ang ginagawa ng mga 
maniningil ng buwis?

“At kung ang mga kapatid lamang 
ninyo ang inyong babatiin, ano ang 
kalabisan ng inyong ginagawa? hindi 
baga gayon din ang ginagawa ng mga 
Gentil?

“Kayo nga’y mangagpakasakdal, na 
gaya ng inyong Ama sa kalangitan na 
sakdal.” 6

Sa Simbahang ito, walang mga taga 
ibang bayan at hindi kabilang. Ang 
narito lamang ay magkakapatid. Ang 
kaalaman na mayroon tayong Amang 
Walang Hanggan ay tumutulong sa 
atin na mas hangaring pairalin ang 
kapatiran sa lahat ng kalalakihan at 
kababaihan sa mundo.

Isang talata sa nobelang Les 
misérables ang naglalarawan kung 
paano maaaring pakitunguhan ng 
mga mayhawak ng priesthood ang 
mga itinuturing na taga ibang bayan. 
Si Jean Valjean ay kalalabas lang ng 
bilangguan. Pagod mula sa maha-
bang paglalakbay at gutom at uhaw, 

nakarating siya sa isang munting 
bayan sa paghahanap ng makakain 
at matutuluyan sa magdamag. Nang 
kumalat ang balita na dumating 
siya, isa-isa siyang pinagsarhan ng 
pintuan ng lahat ng nakatira doon. 
Walang hotel, o matutuluyan, o kahit 
bilangguan na nagpatuloy sa kanya. 
Tinanggihan siya at itinaboy. Sa huli, 
nang maubusan ng lakas, napahan-
dusay siya sa harap ng pintuan ng 
obispo ng bayan.

Alam na alam ng butihing pari ang 
pagkatao ni Valjean, ngunit pinatuloy 
niya ang palaboy sa kanyang tahanan 
at buong habag na sinabi:

“‘Hindi akin ang bahay na ito; ba-
hay ito ni Jesucristo. Hindi mahalaga 
kung may pangalan o wala ang puma-
pasok sa pintuang ito, kundi kung siya 
ay nagdadalamhati. Nagdurusa ka, na-
gugutom ka at nauuhaw; tumuloy ka. 
. . . Bakit kailangan ko pang malaman 
ang pangalan mo? Tutal, bago mo pa 
sinabi sa akin [ang pangalan mo] alam 
ko na ang tawag sa iyo.’

“Namamanghang nanlaki ang mga 
mata [ni Valjean].

“‘Talaga? Alam mo na ang tawag 
sa akin?’

“‘Oo,’ sagot ng Obispo, ‘ang tawag 
sa iyo ay kapatid ko.’” 7

Sa Simbahang ito ang ating mga 
ward at korum ay hindi sa atin. Ang 
mga ito ay kay Jesucristo. Sinumang 
pumasok sa ating mga meetinghouse 
ay dapat madamang tanggap siya. 
Ang responsibilidad na malugod na 
tanggapin ang lahat ay lalong nagiging 
mahalaga. Ang mundong ginagala-
wan natin ay dumaranas ng malaking 
pagbabago. Dahil mas madali nang 
magbiyahe, mabilis na ang komuni-
kasyon, at ang globalisasyon ng eko-
nomiya, nagiging malaking kabayanan 
na ang mundo kung saan ang mga tao 
at mga bansa ay nagtatagpo, nakiki-
pag-ugnayan, at nakikihalubilo sa isa’t 
sa nang higit kaysa noon.

Ang malawak na pagbabagong ito 
sa daigdig ay ayon sa plano ng Maka-
pangyarihang Diyos. Ang pagtitipon 
ng Kanyang mga pinili mula sa apat 
na sulok ng mundo ay nagaganap 
hindi lamang sa pagpapadala ng mga 
missionary sa malalayong bansa kundi 

Santiago Chile
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maging sa pagdating ng mga taong 
nagmula sa ibang mga lugar sa ating 
mga lungsod at komunidad. Hindi 
batid ng marami na sila ay inaakay ng 
Panginoon sa mga lugar na maririnig 
nila ang ebanghelyo at maisasama sila 
sa Kanyang kawan.

Malamang na ang susunod na mag-
babalik-loob sa ebanghelyo sa inyong 
ward ay hindi nagmumula sa karani-
wan ninyong grupo ng mga kaibigan 
at kakilala. Maaari ninyong mapansin 
ito sa kanyang hitsura, pananalita, 
pananamit, o kulay ng balat. Ang 
taong ito ay maaaring lumaki sa ibang 
relihiyon, iba ang pinagmulan o iba 
ang pamumuhay.

Ang pakikisama o pakikipagkaibi-
gan ay mahalagang responsibilidad 
ng priesthood. Ang mga korum ng 
Aaronic at Melchizedek Priesthood ay 
dapat kumilos na kasabay ng kababa-
ihan sa pamamahala ng bishop upang 
siguruhin na bawat tao ay matanggap 
nang may pagmamahal at kabaitan. 
Ang mga home teacher at visiting 
teacher ay magiging maingat na tiya-
kin na walang sinumang nalimutan o 
hindi napansin.

Lahat tayo ay kailangang magtu-
lungang magkaroon ng espirituwal 
na pagkakaisa sa ating mga ward at 
branch. Isang halimbawa ng ganap na 
pagkakaisa ang umiral sa mga tao ng 
Diyos matapos dalawin ni Cristo ang 
mga lupain ng Amerika. Sinasabi sa 
talaan na walang “mga Lamanita, ni 
anumang uri ng mga ‘ita’; kundi sila 
ay iisa, ang mga anak ni Cristo, at mga 
tagapagmana ng kaharian ng Diyos.” 8

Hindi tayo magkakaisa kapag hindi 
natin pinansin o lumayo tayo sa mga 
miyembrong tila kakaiba o mas ma-
hina sa atin at makikihalubilo lamang 
tayo sa mga taong katulad natin. Sa 
kabilang banda, magkakaisa tayo ka-
pag tinanggap at pinaglingkuran natin 
ang mga bagong miyembro o yaong 
mga may partikular na pangangaila-
ngan. Ang mga miyembrong ito ay 
pagpapala sa Simbahan at nagbibigay 
sa atin ng pagkakataong maglingkod 
sa ating kapwa at sa gayon ay mapa-
padalisay ang ating puso.

Kaya, mga kapatid, tungkulin 
ninyong lapitan ang sinumang du-
mating sa mga pintuan ng mga gusali 
ng inyong Simbahan. Tanggapin sila 

nang may pasasalamat at walang 
panghuhusga. Kung may mga taong 
hindi ninyo kilala na pumasok sa isa 
sa inyong mga miting, malugod silang 
batiin at anyayahang tumabi sa inyo. 
Kayo na ang gumawa ng unang hak-
bang para ipadama sa kanila na sila’y 
tanggap at minamahal, sa halip na 
hintaying sila pa ang lumapit sa inyo.

Matapos ninyo silang batiin, mag-
isip kayo ng mga paraan para patuloy 
silang mapaglingkuran. Minsan ay 
nabalitaan ko na may isang ward kung 
saan, matapos binyagan ang dalawang 
babaeng bingi, dalawang kahanga-
hangang miyembro ng Relief Society 
ang nagpasiyang mag-aral ng sign 
language para higit nilang makaug-
nayan ang mga bagong miyembrong 
ito. Napakagandang halimbawa ng 
pagmamahal para sa mga kapatid sa 
ebanghelyo!

Pinatototohanan ko na walang taga 
ibang bayan sa ating Ama sa Langit. 
Wala ni isang kaluluwang hindi maha-
laga sa Kanya. Tulad ni Pedro, pina-
tototohanan ko na “hindi nagtatangi 
ang Dios ng mga tao: kundi sa bawa’t 
bansa siya na may takot sa kaniya, at 
gumagawa ng katuwiran, ay kalugod-
lugod sa kaniya.” 9

Dalangin ko na kapag tinipon ng 
Panginoon ang Kanyang mga tupa sa 
huling araw, nawa’y sabihin Niya sa 
bawat isa sa atin, “Ako’y naging taga 
ibang bayan, at inyo akong pinatuloy.”

At sasabihin natin sa Kanya, “Kailan 
ka namin nakitang isang taga ibang 
bayan at pinatuloy ka?”

At sasagot Siya sa atin, “Katoto-
hanang sinasabi ko sa inyo, Yamang 
inyong ginawa sa isa dito sa aking 
mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na 
ito, ay sa akin ninyo ginawa.” 10

Sa pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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at sundin ang natutuhan niya mula sa 
mga banal na kasulatan, sa Mangaral 
ng Aking Ebanghelyo, at sa kanyang 
mga lider sa mission. Naging mabisang 
guro siya ng ebanghelyo—sa Ingles—
at isang napakahusay na lider. Pagka-
tapos ng kanyang mission at kaunting 
panahon sa Nepal, nagbalik siya sa In-
dia para ituloy ang kanyang pag-aaral. 
Simula noong Enero naglingkod na 
siya bilang branch president sa New 
Delhi. Dahil sa tunay na paglagong 
naranasan niya bilang missionary, 
patuloy siyang tumutulong sa tunay 
na paglago ng Simbahan sa India.

Paano naging missionary na may 
gayon kalakas na espirituwalidad ang 
isang binatang hindi pa nakakita ng 
missionary? Paano ka tatanggap ng 
espirituwal na kapangyarihan bilang 
missionary para mabuksan ang mga 
pintuan, in-box, at puso ng mga nasa 
mission kung saan ka maglilingkod? 
Tulad ng dati, matatagpuan ang mga 
sagot sa mga banal na kasulatan at sa 
mga salita ng mga buhay na propeta 
at apostol.

Nang unang ipinangaral ang ebang-
helyo sa England noong Hulyo 1837, 
inihayag ng Panginoon, “Sinuman ang 
iyong isusugo sa aking pangalan, sa 
pamamagitan ng tinig ng iyong mga 
kapatid, ang Labindalawa, na nara-
rapat na itinagubilin at inatasan mo, 
ay magkakaroon ng kapangyarihang 
buksan ang pintuan ng aking kaha-
rian sa alinmang bansa kung saan mo 
sila isugo.” 4

Saanman kayo isugo, saanmang 
mission kayo madestino, dapat nin-
yong malaman na isang miyembro ng 
Labindalawa ang nagrekomenda ng 
destinong iyan at kayo ay tinawag ng 
propeta ng Panginoon. Kayo ay tina-
wag “sa pamamagitan ng propesiya, 
at ng pagpapatong ng mga kamay.” 5

Sa gayon ay nagbigay ng mga 
kundisyon ang Panginoon para ma-
tupad ang pangakong ito. Sabi Niya, 
“Yayamang [ibig sabihin ay matutupad 
ang pangako kung ] sila [ibig sabihin 
ay ang mga missionary na isinugo] 
ay [1] magpapakumbaba sa harapan 
ko, at [2] mananatili sa aking salita, 
at [3] makikinig sa tinig ng aking 
Espiritu.” 6

center, sa halip na magdala ng maga-
gandang pantalon, mga puting polo, 
at mga kurbata, nag-empake siya, sabi 
niya, “ng limang pares ng pantalong 
maong, ilang kamiseta, at maraming 
hair gel.” 2

Kahit matapos siyang makakuha 
ng angkop na kasuotan, asiwa raw 
siya araw-araw sa unang ilang linggo. 
Inilarawan niya ang panahong iyon ng 
kanyang mission: “Hindi lang mahirap 
ang Ingles, kundi malaking hamon 
din ang gawain. . . . Bukod pa riyan, 
ako’y gutom, pagod, at nangungulila 
sa pamilya. . . . Kahit mahirap ang 
sitwasyon, determinado ako. Naka-
dama ako ng kahinaan at kakulangan. 
Nagdasal ako sa mga pagkakataong 
iyon sa Ama sa Langit na tulungan 
ako. Walang palya, tuwing magdarasal 
ako, napapanatag ang loob ko.” 3

Bagama’t bago at malaking hamon 
ang gawaing misyonero para kay Elder 
Pokhrel, naglingkod siya nang may 
malaking pananampalataya at kata-
patan, na naghahangad na unawain 

Ni Elder Randy D. Funk
Ng Pitumpu

Nang sang-ayunan ako bilang 
General Authority noong 
Abril, naglilingkod ako bilang 

mission president sa India. Sa aking 
paglilingkod napansin ko mismo ang 
sinasabi sa akin ng isa pang dating 
mission president: “Ang mga mis-
sionary ng Simbahang ito ay talagang 
kahanga-hanga.” 1

Isa sa maraming bukod-tanging mis-
sionary na nakasama namin ni Sister 
Funk si Elder Pokhrel na taga-Nepal. 
Matapos maging miyembro ng Simba-
han sa loob lamang ng dalawang taon, 
tinawag siyang maglingkod sa India 
Bangalore Mission, na isang English-
speaking mission. Sasabihin niya sa iyo 
na hindi siya gaanong nakapaghanda. 
Nauunawaan ko iyon. Nakakita lang 
siya ng missionary nang maging mis-
sionary na siya, dahil walang nagliling-
kod na missionary sa Nepal. Hindi siya 
gaanong mahusay magbasa ng Ingles 
para maunawaan ang mga tagubiling 
kalakip ng kanyang mission call. Nang 
magreport siya sa missionary training 

Tinawag Niya 
upang Ipahayag 
ang Kanyang Salita
Kung kayo ay mapagpakumbaba at masunurin at nakikinig 
sa tinig ng Espiritu, higit na kaligayahan ang naghihintay 
sa inyong paglilingkod bilang missionary.
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Ang mga pangako ng Panginoon ay 
malinaw. Para magkaroon ng espiri-
tuwal na kapangyarihang kailangan 
upang mabuksan ang pintuan ng 
kaharian ng Diyos sa bansa kung 
saan kayo isinugo, kailangang kayo 
ay mapagpakumbaba at masunurin at 
may kakayahang pakinggan at sundin 
ang Espiritu.

Ang tatlong katangiang ito ay 
lubhang magkakaugnay. Kung kayo ay 
mapagpakumbaba, nanaisin ninyong 
maging masunurin. Kung kayo ay ma-
sunurin, madarama ninyo ang Espiritu. 
Ang Espiritu ay mahalaga, dahil, tulad 
ng itinuro ni Pangulong Ezra Taft Ben-
son, “Kung wala ang Espiritu, hindi ka 
magtatagumpay kahit kailan anuman 
ang iyong talino at kakayahan.” 7

Noong mission president ako, may 
mga pagkakataon na nag-interbyu 
ako ng mga missionary na nahihi-
rapan dahil hindi pa sila lubusang 
malinis. Namuhay sila nang mas 
mababa kaysa kanilang espirituwal 
na potensyal. Gaano man sila kasipag 
o gaano man karami ang kabutihang 
ginawa nila, hindi nila nadama ang 
kapayapaan at natamasa ang patnu-
bay ng Espiritu Santo hangga’t hindi 
sila nagpakumbaba, lubusang nagsisi, 
at nakibahagi sa awa at biyaya ng 
Tagapagligtas.

Inuutusan ng Panginoon ang Kan-
yang mga lingkod na magpakumbaba 
dahil ang proseso ng espirituwal na 
paggaling ay nagsisimula sa bagbag na 
puso. Isipin ang kabutihang nagmu-
mula sa mga bagay na binungkal o 
dinurog o pinagputul-putol: Ang lupa 
ay binubungkal para mataniman ng 
trigo. Ang trigo ay dinudurog para 
magawang tinapay. Ang tinapay ay 
pinagpuputul-putol para maging sagi-
sag ng sakramento. Kapag ang taong 
nagsisisi ay nakibahagi ng sakramento 
nang may bagbag na puso at nagsi-
sising espiritu, siya ay nagiging buo 
o gumagaling.8 Kapag nagsisi tayo 
at naging buo sa pamamagitan ng 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, mas 
marami tayong magagawa para sa 
Tagapagligtas habang naglilingkod 
tayo sa Kanya. “Oo, lumapit as kanya, 
at ialay ang inyong buong kaluluwa 
bilang handog sa kanya.” 9

Kung nabibigatan ka dahil sa 
kasalanan at kailangan mong magsisi, 
gawin ito kaagad. Nang pagalingin 
ng Tagapagligtas ang mga maysakit, 
kadalasan ay pinabangon Niya sila. 
Nakatala sa mga banal na kasulatan na 
nagbangon nga sila kaagad, o kapag-
daka.10 Para mapagaling sa inyong 
espirituwal na mga pasakit, tanggapin 
ninyo ang Kanyang paanyayang mag-
bangon. Agad kausapin ang inyong 
bishop, branch president, o mission 
president at simulan na ang proseso 
ng pagsisisi ngayon.

Ang nagpapagaling na kapangyari-
han ng Pagbabayad-sala ay maghaha-
tid ng kapayapaan sa inyong kaluluwa 
at ipadarama nito sa inyo ang Banal 
na Espiritu. Ang sakripisyo ng Taga-
pagligtas ay hindi masusukat, ngunit 
ang ating mga kasalanan, bagama’t 
napakarami at mabigat, ay maaaring 
bilangin at ipagtapat, talikuran at ma-
patawad. “At anong laki ng kanyang 
kagalakan sa kaluluwang nagsisisi!” 11

Ang pangakong ito sa Doktrina at 
mga Tipan ay napakabisa: “Puspusin 
ng kabanalan ang iyong mga inii-
sip nang walang humpay; sa gayon 
ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa 
harapan ng Diyos.” 12 Kapag banal ang 
inyong pamumuhay, madarama ninyo 
ang payapang tiwala sa katayuan 
ninyo sa harap ng Diyos at sasainyo 
ang kapangyarihan ng Espiritu.13

Maaaring sabihin ng ilan sa mas ba-
gong mga miyembro ng Simbahan o 
mga nagbalik sa lubos na pagkaaktibo 
kailan lang, “Karapat-dapat na ako 
ngayon at hangad kong maglingkod, 
pero hindi ko alam kung sapat na ang 
nalalaman ko.” Noong Abril itinuro sa 
atin ni Pangulong Thomas S. Monson 
na, “Ang kaalaman sa katotohanan at 
ang mga sagot sa ating malalaking ka-
tanungan ay dumarating sa atin kapag 
sinusunod natin ang mga kautusan ng 
Diyos.” 14 Nakapapanatag na malaman 
na sa ating pagsunod ay nagkakaroon 
tayo ng kaalaman.

Maaaring madama ng iba na 
limitado ang kanilang mga talento, 
kakayahan, o karanasan. Kung nag-
aalala kayo tungkol dito, tandaan ang 
karanasan ni Elder Pokhrel. Mag-
handa sa abot ng makakaya ninyo, at 
unawain na palalawakin ng ating Ama 
sa Langit ang inyong mapagpakum-
baba at masunuring mga pagsisikap. 
Ibinigay ni Elder Richard G. Scott ang 
nakahihikayat na payong ito: “Ka-
pag sinunod natin ang mga utos ng 
Panginoon at pinaglingkuran natin 
ang Kanyang mga anak nang walang 
halong kasakiman, ang likas na ibu-
bunga nito ay lakas mula sa Diyos—
lakas na magawa ang higit pa sa 
magagawa nating mag-isa. Ang ating 
mga kaalaman, talento, at kakayahan 
ay nadaragdagan dahil tumatanggap 
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tayo ng lakas at kapangyarihan mula 
sa Panginoon.” 15

Kapag nagtiwala kayo sa Panginoon 
at sa Kanyang kabutihan, pagpapalain 
ng Diyos na Maykapal ang Kanyang 
mga anak sa pamamagitan ninyo.16 Ma-
agang natutuhan iyan ni Elder Hollings 
na taga-Nevada sa kanyang mission. 
Kinabukasan pagdating niya sa India, 
naglakbay siyang kasama namin ni 
Sister Funk patungong Rajahmundry, 
ang una niyang area. Nang hapong 
iyon bumisita sina Elder Hollings at 
Elder Ganaparam sa isang miyembro 
ng Simbahan at sa ina nito. Gustong 
malaman ng ina ang iba pa tungkol 
sa Simbahan dahil nakita niya kung 
paano biniyayaan ng ebanghelyo ang 
buhay ng kanyang anak. Sumama si 
Sister Funk sa kanila para makipagka-
ibigan sa kanila. Dahil magtuturo sila 
sa Ingles at Telugu lamang ang wikang 
alam ng ina, naroon ang isang brother 
sa branch para isalin ang itinuturo.

Ang nakaatas na tungkulin ni 
Elder Hollings sa pinakauna niyang 
appointment ay ang ituro ang Unang 
Pangitain, gamit ang mga salita ni 
Propetang Joseph. Sa puntong iyon 
ng pagtuturo, bumaling siya kay Sister 

Funk at nagtanong, “Dapat ko po 
bang sabihin ang bawat salita?” batid 
na isasalin iyon.

Sagot nito, “Sabihin mo ang bawat 
salita para mapatotohanan ng Espiritu 
ang sinasabi mo.”

Nang taos-pusong ituro ng bagong 
missionary na ito ang Unang Pangi-
tain, gamit ang mga salita ng Pro-
peta, nagbago ang anyo ng mahal na 
sister na iyon. Tumulo ang mga luha. 
Nang matapos ni Elder Hollings ang 
napakagandang mensaheng iyon at 
bago pa naisalin ang kanyang sinabi, 
nagtanong ang lumuluhang babae sa 
kanyang katutubong wika, “Maaari ba 
akong binyagan? At puwede ba nin-
yong turuan ang isa ko pang anak?”

Mga kabataang kapwa ko tagapag-
lingkod, ang mga pintuan at puso ay 
nabubuksan araw-araw sa mensahe ng 
ebanghelyo—isang mensaheng hatid 
ay pag-asa at kapayapaan at galak sa 
mga anak ng Diyos sa buong mundo. 
Kung kayo ay mapagpakumbaba at 
masunurin at nakikinig sa tinig ng 
Espiritu, higit na kaligayahan ang nag-
hihintay sa inyong paglilingkod bilang 
missionary.17 Kaygandang panahon 
nito para maging missionary—isang 

panahon kung kailan pinabibilis ng 
Panginoon ang Kanyang gawain!

Pinatototohanan ko ang ating 
Tagapagligtas na si Jesucristo at ang 
Kanyang “banal na utos” 18 na “mag-
siyaon nga kayo, at gawin ninyong 
mga alagad ang lahat ng mga bansa.” 19 
Ito ang Kanyang Simbahan. Pinamu-
munuan Niya ito sa pamamagitan ng 
mga buhay na mga propeta at apostol. 
Sa susunod na oras, tuturuan tayo 
ng Unang Panguluhan. Tayo nawa’y 
maging “mabilis magmasid,” 20 na tulad 
ni Mormon, upang tayo, pagdating ng 
tawag, ay karapat-dapat at may kaka-
yahang ipahayag sa kapangyarihan 
ng Espiritu: “Masdan, ako ay disipulo 
ni Jesucristo, ang Anak ng Diyos. 
Ako ay tinawag niya na ipahayag ang 
kanyang mga salita sa kanyang mga 
tao, upang magkaroon sila ng buhay 
na walang hanggan.” 21 Sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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kalalakihan—na mas naaapektuhan 
sila ng mga ito kaysa sa atin. Hindi 
ko tiyak kung totoo ito. Ang kalala-
kihan ay dumaranas ng pagkabaga-
bag, depresyon, at kabiguan. Maaari 
tayong magkunwari na hindi tayo 
apektado ng mga damdaming ito, 
pero apektado talaga tayo. Maaaring 
lubha tayong nabibigatan sa ating mga 
kabiguan at kakulangan kaya naiisip 
natin na hindi tayo magtatagumpay 
kailanman. Maaari pa nga nating isipin 
na dahil nabigo na tayo noon, tadhana 
na nating mabigo. Sabi nga ng isang 
manunulat, “Nagpapatuloy tayo, tulad 
ng mga bangkang sa agos ay lumala-
ban, at laging natatangay pabalik sa 
pinanggalingan.” 1

Namasdan ko ang kalalakihang 
puno ng potensyal at biyaya na tu-
migil sa pakikibahagi sa mahirap na 
gawaing itayo ang kaharian ng Diyos 
dahil isa o dalawang beses na silang 
nabigo. Ang kalalakihang ito ay mara-
ming potensyal na naging mahuhusay 
sanang mayhawak ng priesthood at 
alagad ng Diyos. Ngunit dahil nag-
kamali sila at pinanghinaan ng loob, 
hindi nila tinupad ang mga pangako 
nila sa priesthood at isinagawa ang 
mas madali ngunit di-gaanong maka-
buluhang mga gawain.

At sa gayon, nagpapatuloy sila, 
na ginagawa lamang ang maliit na 
bahagi ng kaya nilang gawin, na hindi 
naaabot kailanman ang potensyal na 
taglay na nila nang isilang sila. Tulad 
ng panangis ng makata, kasama sila 
sa kapus-palad na mga kaluluwang 
“pumanaw nang hindi nagagawa ang 
[karamihan sa] mga bagay na kaya [pa] 
nilang gawin.” 2

Walang gustong mabigo. At lalong 
ayaw nating makita ng iba—lalo na ng 
ating mga mahal sa buhay—na ma-
bigo tayo. Gusto nating lahat na res-
petuhin at igalang tayo. Gusto nating 
maging kampeon. Ngunit tayong mga 
mortal ay hindi magiging kampeon 
nang walang pagsisikap at disiplina 
o hindi nagkakamali.

Mga kapatid, ang ating tadhana 
ay hindi nasusukat sa dami ng pag-
kadapa natin kundi sa dami ng ating 
pagbangon, pagpagpag ng dumi 
sa ating sarili, at pagpapatuloy.

Tiningnan niya ako sa mga mata, 
inabot ang kamay ko, at sa matatag 
na tinig ay sinabi, “Lolo, magagawa 
na ninyo iyan ngayon!”

Sa isang iglap, nakatayo ako.
Hindi pa rin ako makapaniwala. 

Ang tila imposible kani-kanina lang ay 
agad nagawa dahil isang 12-taong- 
gulang na bata ang tumulong sa akin 
at nagsabing, “Magagawa na ninyo 
iyan ngayon!” Para sa akin, pinag-ibayo 
nito ang aking tiwala, sigla, at lakas.

Mga kapatid, maaaring may mga 
panahon sa ating buhay na tila hindi 
natin kayang bumangon at magpa-
tuloy na mag-isa. Sa maniyebeng 
dalisdis sa araw na iyon, may natutu-
han ako. Kahit iniisip natin na hindi 
natin kayang bumangon, may pag-asa 
pa. At kung minsan ay kailangan lang 
natin ng isang taong titingnan tayo 
sa mata, aabutin ang ating kamay, at 
sasabihing, “Magagawa na ninyo iyan 
ngayon!”

Ang Maling Akala tungkol 
sa Pagiging Matatag

Maaari nating isipin na mas mala-
mang na makadama ng kakulangan 
at kabiguan ang kababaihan kaysa 

Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Noong bata pa ako, napakabilis 
kong tumayo kapag nadarapa 
ako. Gayunman, habang tuma-

tanda ako, nabagabag akong matanto 
na nagbago na ang batas ng physics—
at hindi ko na kayang tumayo.

Kamakailan nag-ski ako kasama 
ang aking 12-taong-gulang na apo. 
Masaya kaming magkasama nang tu-
mama ang ski ko sa mayelong bahagi 
at nadapa ako.

Ginawa ko ang lahat para maka-
tayo pero hindi ko makaya—nadapa 
ako, at hindi na ako makatayo.

Hindi naman nasaktan ang kata-
wan ko, pero medyo nasaktan ang 
ego ko. Kaya’t tiniyak kong maayos 
ang helmet at goggles ko, dahil mas 
gusto kong hindi ako makilala ng 
ibang mga skier. Nakikinita ko ang 
aking sarili na kaawa-awang nakaupo 
habang buong husay silang nag-i-ski, 
at masayang sumisigaw ng, “Hello, 
Brother Uchtdorf!”

Nagsimula akong mag-isip kung 
paano ako masasagip. Noon dumating 
ang apo ko sa aking tabi. Sinabi ko sa 
kanya ang nangyari, pero parang hindi 
siya gaanong interesado sa paliwanag 
ko kung bakit hindi ako makatayo. 

Magagawa Na 
Ninyo Iyan Ngayon!
Hangga’t handa tayong bumangon at magpatuloy sa landas, 
. . . may matututuhan tayo sa pagkadapang iyon at magiging 
mas mabuti at mas masaya tayo.
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Kalumbayang Mula sa Diyos
Alam natin na ang buhay na ito ay 

isang pagsubok. Ngunit dahil sakdal 
ang pagmamahal sa atin ng ating Ama 
sa Langit, ipinakita Niya kung saan na-
tin matatagpuan ang mga kasagutan. 
Binigyan niya tayo ng mapa upang 
malagpasan natin ang di-pamilyar na 
lupain at di-inaasahang mga pagsubok 
na makakaharap ng bawat isa sa atin. 
Ang mga salita ng mga propeta ay 
bahagi ng mapang iyan.

Kapag naligaw tayo—kapag na-
dapa tayo o lumayo mula sa landas ng 
ating Ama sa Langit—sinasabi sa atin 
ng mga salita ng mga propeta kung 
paano makabangon at makabalik sa 
tamang landas.

Sa lahat ng alituntuning itinuro ng 
mga propeta sa paglipas ng mga siglo, 
ang isang bagay na paulit-ulit na bini-
bigyang-diin ay ang mensaheng puno 
ng pag-asa at panghihikayat na ang 
tao ay maaaring magsisi, magbago, 
at magbalik sa totoong landas ng 
pagkadisipulo.

Hindi ibig sabihin niyan ay dapat 
na tayong mapanatag sa ating mga 
kahinaan, pagkakamali, o kasalanan. 
At may mahalagang kaibhan sa pagi-
tan ng kalungkutan dahil sa kasalanan 

na humahantong sa pagsisisi at ng ka-
lungkutang humahantong sa kawalan 
ng pag-asa.

Itinuro ni Apostol Pablo na ang 
“kalumbayang mula sa Dios ay gu-
magawa ng pagsisisi sa ikaliligtas . . . 
datapuwa’t ang kalumbayang ayon sa 
sanglibutan ay [na]kamamatay.” 3 Ang 
kalumbayang mula sa Diyos ay nag-
hihikayat ng pagbabago at pag-asa sa 
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo. Ang kalumbayang ayon sa 
sanglibutan ay hinahatak tayo pababa, 
pinapawi ang pag-asa, at inuudyukan 
tayong magpatangay pa sa tukso.

Ang kalumbayang mula sa Diyos 
ay humahantong sa pagbabalik-loob 4 
at pagbabago ng puso.5 Nagiging 
dahilan ito para kamuhian natin ang 
kasalanan at mahalin ang kabutihan.6 
Hinihikayat tayo nitong bumangon at 
lumakad sa liwanag ng pagmamahal 
ni Cristo. Ang tunay na pagsisisi ay 
tungkol sa pagbabago, hindi paghihi-
rap o pagdurusa. Oo, ang taos-pusong 
dalamhati at taos na pagsisisi dahil 
sa pagsuway ay kadalasang masakit 
at napakahalagang mga hakbang 
sa sagradong proseso ng pagsisisi. 
Ngunit kapag ang pagkabagabag ay 
humantong sa pagkasuklam sa sarili 

o pinigilan tayong bumangong muli, 
humahadlang ito sa halip na maghika-
yat sa atin na magsisi.

Mga kapatid, may mas mabuting 
paraan. Magsibangon tayo at maging 
kalalakihan ng Diyos. May kampeon 
tayo, isang Tagapagligtas, na luma-
kad sa libis ng lilim ng kamatayan 
alang-alang sa atin. Ibinigay Niya ang 
Kanyang sarili para tubusin tayo sa 
ating mga kasalanan. Walang may 
lalong dakilang pag-ibig kaysa rito—
si Jesucristo, ang Korderong walang 
kapintasan, ay kusang inialay ang 
Kanyang sarili at nagbayad para sa 
ating mga kasalanan hanggang sa 
“katapustapusang beles.” 7 Inako Niya 
ang ating pagdurusa. Pinasan Niya ang 
ating mga pasanin, ang ating kasala-
nan sa Kanyang mga balikat. Mahal 
kong mga kaibigan, kapag nagpasiya 
tayong lumapit sa Kanya, kapag tinag-
lay natin sa ating sarili ang Kanyang 
pangalan at buong tapang tayong 
lumakad sa landas ng pagkadisipulo, 
sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala 
ay pinangakuan tayo hindi lamang ng 
kaligayahan at “kapayapaan sa daig-
dig na ito” kundi maging ng “buhay 
na walang hanggan sa daigdig na 
darating.” 8

Kapag nagkamali tayo, kapag 
nagkasala at nadapa tayo, isipin natin 
ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. 
Ibig sabihin ay isuko ang ating puso 
at kalooban sa Diyos at talikuran ang 
kasalanan. Ang taos-pusong pagsisisi 
ay naghahatid ng banal na katiyakan 
na “magagawa na natin iyan ngayon.”

Sino Kayo?
Isa sa mga paraan ng kaaway para 

hadlangan tayo sa pag-unlad ay ang 
lituhin tayo tungkol sa kung sino 
tayo talaga at kung ano ang talagang 
nais natin.

Gusto nating makasama ang ating 
mga anak, ngunit gusto rin nating 
gawin ang paborito nating mga liba-
ngang panlalaki. Nais nating mag-
bawas ng timbang, ngunit nais din 
nating kainin ang mga pagkaing gusto 
natin. Nais nating maging katulad ni 
Cristo, ngunit nais din nating kaga-
litan ang taong humarang sa ating 
sasakyan.
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Layon ni Satanas na tuksuhin 
tayong ipagpalit ang pinakamahahala-
gang perlas na tunay na kaligayahan 
at mga walang-hanggang pinahaha-
lagahan sa mumurahing alahas na isa 
lamang guniguni at huwad na kaliga-
yahan at kagalakan.

Ang isa pang paraang gamit ng 
kaaway para panghinaan tayo ng loob 
na bumangon ay ang ipaisip sa atin 
na pinipilit tayong sundin ang mga 
kautusan. Palagay ko likas sa tao ang 
tanggihan ang anumang hindi naman 
natin sariling ideya.

Kung itinuturing natin ang masus-
tansyang pagkain at ehersisyo na isang 
bagay na inaasahan lamang sa atin ng 
ating doktor, malamang na mabigo 
tayo. Kung titingnan natin ang mga 
pagpapasiyang ito ayon sa kung sino 
tayo at ano ang gusto nating kahinat-
nan, mas malamang na manatili tayo 
sa tamang landas at magtagumpay.

Kung iniisip natin na ang home 
teaching ay mithiin lang ng stake pre-
sident, maaaring hindi natin gaanong 
pahalagahan ang paggawa nito. Kung 
itinuturing nating mithiin natin ito—
isang bagay na hangad nating gawin 
para maging mas katulad tayo ni 
Cristo at makapaglingkod sa kapwa—
hindi lang natin tutuparin ang ating 
pangako kundi isasagawa natin ito sa 
paraang tunay na magpapala sa mga 
pamilyang binibisita natin at maging 
sa sarili nating pamilya.

Kadalasan, tayo ang tinutulungan 
ng mga kaibigan o kapamilya. Ngunit 
kung magmamasid tayo sa paligid at 
nanaisin nating pangalagaan ang iba, 
makikita natin ang mga oportunidad 
na laan ng Panginoon para matulu-
ngan natin ang iba na makabangong 
muli at patuloy na abutin ang kanilang 
tunay na potensyal. Sabi sa mga banal 
na kasulatan, “Anomang inyong gina-
gawa, ay inyong gawin [na]ng buong 
puso, na gaya ng sa Panginoon, at 
hindi sa mga tao.” 9

Ito ay pagmumulan ng espirituwal 
na kapangyarihang mamuhay nang 
may dangal at kabutihan at magtuon 
ng paningin sa nais nating kahinatnan 
sa mga kawalang-hanggan. Kahit ti-
tingnan lang natin ang banal na hantu-
ngang ito nang may pananampalataya, 

tutulungan tayo nitong manatili sa 
tamang landas.

Kapag ang ating pansin ay naka-
tuon lamang sa ating tagumpay o 
kabiguan sa araw-araw, maaari tayong 
maligaw ng landas, malihis, at ma-
dapa. Ang pagtutuon sa mas matataas 
na mithiin ay tutulong sa atin na ma-
ging mas mabubuting anak at kapatid, 
mas mababait na ama, at mas mapag-
mahal na asawa.

Maging yaong mga nagtuon ng ka-
nilang puso sa mga banal na mithiin ay 
maaaring magkamali paminsan-minsan, 
ngunit hindi sila madaraig. Nagtitiwala 
at umaasa sila sa mga pangako ng 
Diyos. Muli silang babangon na may 
maningning na pag-asa sa kabutihan 
ng Diyos at sa nakasisiglang tanawin 
ng magandang kinabukasan. Alam 
nilang magagawa na nila iyan ngayon.

Magagawa Na Ninyo Iyan Ngayon
Lahat ng tao, bata at matanda, ay 

nakaranas nang madapa. Nadarapa 
tayong mga mortal. Ngunit hangga’t 
handa tayong bumangon at magpatu-
loy sa landas tungo sa espirituwal na 

mga mithiing ibinigay sa atin ng Diyos, 
may matututuhan tayo sa pagkada-
pang iyon at magiging mas mabuti at 
mas masaya tayo dahil doon.

Mahal kong mga kapatid, mahal 
kong mga kaibigan, may mga pag-
kakataon na akala ninyo ay hindi 
na ninyo kayang magpatuloy. Magti-
wala sa Tagapagligtas at sa Kanyang 
pagmamahal. Taglay ang pananampa-
lataya sa Panginoong Jesucristo at sa 
kapangyarihan at pag-asa ng ipina-
numbalik na ebanghelyo, makakaya 
ninyong tumindig at magpatuloy.

Mga kapatid, mahal namin kayo. 
Ipinagdarasal namin kayo. Sana ma-
rinig ninyo ang pagdarasal ni Pangu-
long Monson para sa inyo. Kayo man 
ay bata pang ama, may edad nang 
priesthood holder, o bagong orden na 
deacon, inaalala namin kayo. Inaalala 
kayo ng Panginoon!

Alam namin na kung minsan ay 
nahihirapan kayo sa buhay. Ngunit ipi-
napangako ko ito sa inyo sa pangalan 
ng Panginoon: bumangon at sundan 
ang mga yapak ng ating Manunubos 
at Tagapagligtas, at balang-araw ay 
maaalala ninyo ito at mapupuspos 
kayo ng walang-hanggang pasasala-
mat na pinili ninyong magtiwala sa 
Pagbabayad-sala at sa kapangyarihan 
nitong tulungan at palakasin kayo.

Mahal kong mga kaibigan at kapa-
tid, ilang beses man kayo madulas o 
madapa, bumangon! Maluwalhati ang 
inyong tadhana! Tumindig at luma-
kad sa liwanag ng ipinanumbalik na 
ebanghelyo ni Jesucristo! Mas malakas 
kayo kaysa inaakala ninyo. Mas may 
kakayahan kayo kaysa inaakala ninyo. 
Magagawa na ninyo iyan ngayon! 
Pinatototohanan ko ito sa sagradong 
pangalan ng ating Panginoon at Manu-
nubos na si Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
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Ang kuwento ay akmang-akma sa 
napakaabalang lingkod ng priesthood. 
Alalahanin lamang na kayo ang Sama-
ritano at hindi ang saserdote o Levita 
na dinaanan lang ang sugatang lalaki.

Maaaring hindi ninyo naisip ang 
kuwentong ito nang maharap kayo sa 
ganitong mga hamon. Ngunit dalangin 
kong maalala ninyo ito kapag muling 
dumating ang mga araw na iyon, na 
tiyak namang darating.

Hindi sinabi sa atin sa mga banal 
na kasulatan kung bakit nagdaan 
doon ang Samaritano mula Jerusalem 
patungong Jerico. Malamang ay hindi 
siya namamasyal na mag-isa yamang 
alam niya na may mga tulisang nag-
aabang sa mga panatag ang loob. 
Mahalaga ang kanyang pupuntahan, 
at tulad ng kaugalian, may dala si-
yang hayop at langis at alak.

Sa mga salita ng Panginoon, ang 
Samaritano, nang makita niya ang 
sugatang lalaki, ay huminto dahil 
“[siya ay] nagdalang habag.”

Hindi lang siya nagdalang-habag, 
kumilos pa siya. Laging alalahanin 
ang mga detalye sa kuwento:

“At lumapit [siya] sa kaniya, at 
tinalian ang kaniyang mga sugat, na 
binuhusan ng langis at alak; at siya’y 
isinakay sa kaniyang sariling hayop, at 
dinala siya sa bahay-tuluyan, at siya’y 
inalagaan.

“At nang kinabukasa’y dumukot 
siya ng dalawang denario, at ibini-
gay sa katiwala ng bahay-tuluyan, at 
sinabi, Alagaan mo siya, at ang ano-
mang magugol mong higit, ay aking 
pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko.” 1

Kayo at ang mga mayhawak ng 
priesthood na pinaaakay sa inyo ay 
may di-kukulangin sa tatlong katiya-
kan. Una, ipagkakaloob sa inyo ng 
Panginoon, kung hihilingin ninyo, ang 
pagkahabag na nadama Niya sa mga 
nangangailangan. Pangalawa, magla-
laan Siya ng iba pa, tulad ng katiwala 
sa bahay-tuluyan, para makasama 
ninyo sa paglilingkod. At pangatlo, 
ang Panginoon, tulad ng mabuting 
Samaritano, ay gagantimpalaan nang 
higit pa ang lahat ng nakikiisa sa pag-
tulong sa mga nangangailangan.

Kayong mga quorum president 
ay malamang na hindi lang minsan 

pa lang, nanakit na ang kanyang 
likod. Masyadong abala ang kaibigang 
nagpahiram ng trak para tumulong. 
Desperado ang bata pang ama. Naisip 
niya kayo, na kanyang elders quorum 
president.

Nang humingi siya ng tulong, ha-
pon na. May miting noon ang Simba-
han sa gabi. Nakapangako na kayong 
tutulungan ang asawa ninyo sa gawain 
sa bahay sa araw na iyon. May ipina-
gagawa sa inyo ang inyong mga anak, 
pero hindi pa ninyo nagagawa iyon.

Alam din ninyo na ang mga mi-
yembro ng korum ninyo, lalo na ang 
pinakamatapat, na palagi ninyong ti-
natawag para tumulong, ay malamang 
na gayon din ang sitwasyon.

Alam ng Panginoon na may mga 
araw na mahaharap kayo sa ganitong 
sitwasyon nang tawagin Niya kayo sa 
katungkulang ito, kaya may kuwento 
Siya sa inyo para palakasin ang inyong 
loob. Isa itong talinghaga para sa 
napakaabalang mga mayhawak ng 
priesthood. Kung minsan ay tinatawag 
natin itong kuwento ng mabuting Sa-
maritano. Pero kuwento ito talaga para 
sa mayhawak ng priesthood sa abala 
at mahirap na mga huling araw na ito.

Ni President Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Lahat tayo ay binigyan ng respon-
sibilidad na pangalagaan ang iba. 
Ang magtaglay ng priesthood ng 

Diyos ay pananagutan sa Diyos para 
sa buhay na walang hanggan ng Kan-
yang mga anak. Iyan ay totoo, iyan ay 
kahanga-hanga, at paminsan-minsa’y 
nakapupuspos.

May nakikinig na mga elders quo-
rum president ngayong gabi na alam 
ang ibig kong sabihin. Ganito ang 
nangyari sa isa sa inyo. Malamang na 
nangyari na ito sa marami sa inyo—at 
hindi lang minsan. Maaaring iba-iba 
ang mga detalye, pero pareho lang 
ang sitwasyon.

Isang elder na hindi ninyo gaanong 
kilala ang humingi ng tulong sa inyo. 
Noon lang niya nalaman na kailangan 
niyang ilipat sa kalapit na apartment 
ang kanyang asawa at sanggol na anak 
mula sa apartment na tinitirhan nila.

Tinanong ng mag-asawa ang isang 
kaibigan kung maaaring hiramin ang 
trak nito sa araw na iyon para mailipat 
ang mga kasangkapan at personal 
na gamit nila. Ipinahiram sa kanila 
ng kaibigan nila ang trak. Sinimulang 
ikarga ng bata pang ama ang lahat ng 
ari-arian nila sa trak, pero ilang minuto 

Talian ang Kanilang 
mga Sugat
Dalangin ko na nawa’y ihanda natin ang ating sarili 
sa anumang paglilingkod sa priesthood na maaaring 
italaga sa atin ng Panginoon sa buhay na ito.
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kumilos ayon sa mga katiyakang 
iyon. Pinatulong ninyo ang iba pang 
mga mayhawak ng priesthood ng 
Panginoon, tiwalang tutugon sila nang 
may habag. Hindi kayo natakot na 
patulungin yaong mga pinakamada-
las tumugon noong araw dahil alam 
ninyo na madali silang mahabag. Pina-
tulong ninyo sila, batid na noong araw 
ay nadama na nila ang kabutihang-
loob ng Panginoon nang magpasiya 
silang tumulong. Pinatulong ninyo ang 
ilang nabibigatan na, batid na kapag 
mas malaki ang sakripisyo, mas malaki 
ang gantimpalang tatanggapin nila 
mula sa Panginoon. Yaong mga naka-
tulong noon ay nadama na ang mala-
king pasasalamat ng Tagapagligtas.

Maaaring nabigyan kayo ng inspi-
rasyon na huwag patulungin ang isang 
tao na magkarga at magbaba ng mga 
gamit mula sa trak. Bilang lider kilala 
ninyo ang mga miyembro ng inyong 
korum pati na ang kanilang pamilya. 
Kilalang-kilala sila ng Panginoon.

Alam Niya kung kaninong mayba-
hay ang malapit nang manlupaypay 
dahil walang oras ang kanyang asawa 
na tugunan ang kanyang mga panga-
ngailangan. Alam Niya kung kaninong 
mga anak ang pagpapalain kapag na-
kita Niyang muling tumulong ang ka-
nilang ama sa iba o kung kailangang 
madama ng mga anak kung gaano 
sila kahalaga sa kanilang ama para 
pag-ukulan nito ng oras na makapiling 
sila sa araw na iyon. At alam din Niya 
kung sino ang kailangang anyayahang 
maglingkod ngunit malamang na hindi 
handa o ayaw maglingkod.

Hindi ninyo makikilala nang lubu-
san ang lahat ng miyembro ng inyong 
korum, ngunit kilala sila ng Diyos. 
Kaya, tulad ng maraming beses na 
ninyong nagawa, ipinagdasal ninyong 
malaman kung kanino kayo magpapa-
tulong na matulungan ang iba. Alam 
ng Panginoon kung sino ang mapag-
papala kapag pinatulong sila at kung 
kaninong pamilya ang mapagpapala 
kapag hindi sila pinatulong. Iyan ang 
paghahayag na maaasahan ninyong 
dumating sa inyo sa pamumuno sa 
priesthood.

Nakita kong mangyari iyan noong 
binatilyo ako. Ako ang first assistant sa 

priests quorum. Isang araw tinawagan 
ako ng bishop ko sa bahay. Sama-
han ko raw siya sa pagbisita sa isang 
biyudang nangangailangan ng tulong. 
Kailangan daw niya ako.

Habang hinihintay kong sunduin 
niya ako sa bahay, nag-alala ako. Alam 
kong may malalakas at matatalinong 
counselor ang bishop. Ang isa ay kila-
lang hukom. Ang isa naman ay nama-
hala sa isang malaking kompanya na 
kalaunan ay naging General Authority. 
Ang bishop mismo ay maglilingkod 
balang-araw bilang General Authority. 
Bakit sasabihin ng bishop sa isang 
priest na walang gaanong alam na, 
“Kailangan ko ang tulong mo”?

Alam ko na ngayon ang maaari 
niyang sabihin sa akin noon: “Kaila-
ngan kang pagpalain ng Panginoon.” 
Sa tahanan ng biyuda, nakita ko siya, 
sa aking pagkamangha, na sabihin 
dito na wala itong makukuhang tu-
long mula sa Simbahan hangga’t hindi 
niya pinupunan ang budget form na 

iniwan niya rito. Sa daan pauwi, nang 
makita niya ang pagkabigla ko, nagu-
lat ako nang tumawa siya at sabihin 
niyang, “Hal, kapag nakontrol na niya 
ang paggastos niya, matutulungan na 
niya ang iba.”

Noong minsan naman, isinama ako 
ng bishop ko sa bahay ng lasenggong 
mga magulang na pinabuksan ang 
pintuan sa dalawang takot na batang 
babae para salubungin kami. Matapos 
kausapin ang dalawang bata, umalis 
na kami at sinabi niya sa akin, “Hindi 
pa natin mababago ang malungkot na 
pangyayari sa buhay nila, pero mada-
rama nilang mahal sila ng Panginoon.”

Isang gabi naman isinama niya 
ako sa bahay ng isang lalaki na ilang 
taon nang hindi nagsisimba. Sinabi 
sa kanya ng bishop na mahal siya 
nito at kailangan siya sa ward. Tila 
wala namang epekto iyon sa lalaki. 
Ngunit noong araw na iyon, at tuwing 
isasama ako ng bishop, malaki ang 
epekto niyon sa akin.
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Walang paraan para malaman 
ko kung ipinagdasal ng bishop na 
malaman kung sinong priest ang 
pagpapalain sa pagsama sa kanya sa 
mga pagbisitang iyon. Maaaring ma-
raming beses na rin siyang nagsama 
ng iba pang mga priest. Ngunit alam 
ng Panginoon na magiging bishop 
ako balang-araw na mag-aanyaya sa 
mga taong nanlamig ang pananam-
palataya na bumalik sa pangangalaga 
ng ebanghelyo. Alam ng Panginoon 
na balang-araw ay bibigyan ako ng 
responsibilidad sa priesthood para sa 
daan-daan at maging sa libu-libong 
anak ng Ama sa Langit na nangangai-
langan ng temporal na tulong.

Maaaring hindi ninyo alam na mga 
kabataang lalaki kung anong pagli-
lingkod sa priesthood ang inihahanda 
ng Panginoon para sa inyo. Ngunit 
ang pinakamalaking hamon sa lahat 
ng mayhawak ng priesthood ay ang 
magbigay ng espirituwal na tulong. 
Tungkulin nating lahat iyan. Kasama 
iyan sa pagiging miyembro ng korum. 
Kasama iyan sa pagiging miyembro 
ng pamilya. Kung inaatake ni Satanas 
ang pananampalataya ng sinuman sa 
inyong korum o pamilya, mahahabag 

kayo. Tulad ng paglilingkod at awang 
ibinigay ng Samaritano, maglilingkod 
din kayo sa kanila nang may nagpa-
pagaling na balsamo para sa kani-
lang mga sugat sa oras ng kanilang 
pangangailangan.

Sa inyong paglilingkod bilang full-
time missionary, pupuntahan ninyo 
ang libu-libong tao na malaki ang 
espirituwal na pangangailangan. Ni 
hindi malalaman ng marami, hangga’t 
hindi ninyo sila tinuturuan, na sila 
ay may mga espirituwal na sugat na 
magdudulot ng walang-hanggang ka-
lungkutan kapag hindi nagamot. Kayo 
ay hahayo sa gawain ng Panginoon 
upang sagipin sila. Panginoon lamang 
ang maaaring magbenda o magtali 
sa kanilang espirituwal na mga sugat 
kapag tinanggap nila ang mga orde-
nansang humahantong sa buhay na 
walang hanggan.

Bilang miyembro ng korum, home 
teacher, at missionary, hindi ninyo ma-
tutulungan ang mga tao na espirituwal 
na gumaling kung hindi malakas ang 
inyong pananampalataya. Nanganga-
hulugan ito ng higit pa sa regular na 
pagbabasa ng mga banal na kasula-
tan at pagdarasal tungkol dito. Ang 

sandaling pagdarasal at madaliang 
pagsulyap sa mga banal na kasulatan 
ay hindi sapat na paghahanda. Ang 
muling katiyakan ng kakailanganin 
ninyo ay darating lakip ang payong ito 
mula sa ika-84 na bahagi ng Doktrina 
at mga Tipan: “Ni huwag kayong ma-
balisa kung ano ang inyong sasabihin; 
kundi papagyamanin sa inyong mga 
isipan tuwina ang mga salita ng buhay, 
at ibibigay ito sa inyo sa oras na iyon 
yaong bahagi na nararapat ipagkaloob 
sa bawat tao.” 2

Ang pangakong iyan ay matatamo 
lamang natin kung “papagyamanin” 
natin ang mga salita ng buhay at 
patuloy itong gagawin. Ang kahulugan 
ng katagang papagyamanin sa banal 
na kasulatan para sa akin ay tungkol 
sa nadarama ko tungkol sa mga salita. 
Halimbawa, kapag nagsikap akong 
tulungan ang isang tao na nanghi-
hina ang pananampalataya tungkol 
sa banal na tungkulin ni Propetang 
Joseph Smith, muli kong nadarama 
ang katiyakan.

Hindi lamang ito mga salita mula 
sa Aklat ni Mormon. Ito ay katiyakan 
ng katotohanang nadarama ko tuwing 
magbabasa ako ng kahit ilang talata 
lamang sa Aklat ni Mormon. Hindi ko 
maipapangako na mangyayari ito sa 
lahat ng taong nag-aalinlangan kay Pro-
petang Joseph o sa Aklat ni Mormon. 
Ngunit alam ko na si Joseph Smith ang 
Propeta ng Pagpapanumbalik. Alam ko 
na ang Aklat ni Mormon ay salita ng 
Diyos dahil pinagyaman ko ito.

Alam ko mula sa sarili kong karana-
san na matitiyak ninyo ang katotoha-
nan mula sa Espiritu dahil nangyari 
iyon sa akin. Dapat tayong magkaroon 
ng gayong katiyakan bago tayo ilagay 
ng Panginoon sa daraanan ng manla-
lakbay na mahal natin na nasugatan 
ng mga kaaway ng katotohanan.

May isa pang paghahanda tayong 
kailangang gawin. Ugali na ng tao na 
maging manhid sa paghihirap ng iba. 
Isa iyan sa mga dahilan kung bakit lu-
bos na nagsikap ang Tagapagligtas na 
ipahayag ang Kanyang Pagbabayad-
sala at pagpapasan ng mga pasakit at 
kalungkutan ng lahat ng anak ng ating 
Ama sa Langit upang malaman kung 
paano Niya sila tutulungan.
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ilang aso habang naglalakad. Doon sa 
likuran ay nakikita namin ang tagapas-
tol na sakay ng kanyang kabayo—na 
hindi kabisada ang nasa bibig kundi 
suga. Paminsan-minsa’y nakayukyok 
siya sa sintadera ng kabayo at natutu-
log, dahil alam naman ng kabayo kung 
saan pupunta at malaking tulong ang 
pagkahol ng mga aso.

Ihambing ninyo iyan sa tagpong 
nakita ko sa Munich, Germany, mara-
ming taon na ang nakalipas. Linggo ng 
umaga noon, at papunta kami sa isang 
missionary conference. Pagtanaw ko sa 
bintana ng kotse ng mission president, 
nakita ko ang isang pastol na may 
hawak na tungkod, at inaakay ang 
mga tupa. Nakasunod sila sa kanya 
saanman siya magpunta. Kung kaka-
liwa siya, susundan nila siya sa kaliwa. 
Kung kakanan siya, susundan nila siya 
sa direksyong iyon. Pinaghambing ko 
ang tunay na pastol na umaakay sa 
kanyang mga tupa at ang tagapastol na 
parang wala lang na nakasakay sa ka-
bayo sa likuran ng kanyang mga tupa.

Sabi ni Jesus, “Ako ang mabuting 
pastor; at nakikilala ko ang [aking mga 
tupa].” 2 Ipinakikita Niya sa atin ang 
perpektong halimbawa ng nararapat 
gawin ng isang tunay na pastol.

Mga kapatid, bilang priesthood 
ng Diyos may responsibilidad tayong 

Ni Pangulong Thomas S. Monson

Ngayong gabi sa Conference 
Center sa Salt Lake City at sa 
malalayo at malalapit na lugar 

nakatipon ang mga mayhawak ng 
priesthood ng Diyos. Tunay ngang 
kayo’y “makaharing pagkasaserdote”— 
maging “isang lahing hirang,” tulad ng 
sabi ni Apostol Pedro.1 Ikinararangal 
kong makapagsalita sa inyo.

Habang lumalaki ako, tuwing 
summer ay nagpupunta ang pamilya 
namin sa Provo Canyon, mga 45 milya 
(72 km) sa timog at gawing silangan 
ng Salt Lake City, kung saan kami lu-
malagi sa cabin ng pamilya nang ilang 
linggo. Kaming mga lalaki ay laging 
sabik na mangisda sa sapa o lumangoy, 
at sinasabihan namin si Itay na bilisan 
ang patakbo ng kotse. Noong pana-
hong iyon, ang kotseng gamit ni Itay ay 
isang 1928 Oldsmobile. Kung mahigit 
35 milya (56 km) bawat oras ang bilis 
niya, sasabihin ni Inay na, “Bagalan 
mo! Bagalan mo!” Sasabihin ko naman, 
“Bilisan n’yo, Itay! Bilisan n’yo!”

Ang patakbo ni Itay ay mga 35 milya 
bawat oras paakyat sa Provo Canyon o 
hanggang makaliko kami sa isang kur-
bada at tumitigil kami kapag may tuma-
tawid na isang kawan ng mga tupa. 
Minamasdan namin ang daan-daang tu-
pang mabilis na nagdaraan, na parang 
walang pastol, habang kumakahol ang 

Mga Tunay na Pastol
Ang home teaching ay sagot sa maraming panalangin 
at tinutulutan tayong makita ang mga pagbabagong 
maaaring mangyari sa buhay ng mga tao.

Maging ang pinakamabubuting 
mayhawak ng priesthood ng Ama sa 
Langit sa lupa ay hindi agad nakaka-
abot sa pamantayang iyon ng pagka-
habag. Ang ugali natin ay mawalan ng 
pasensya sa taong hindi makaunawa 
sa katotohanang napakalinaw sa atin. 
Kailangan nating ingatang hindi ipaka-
hulugan na pagtuligsa o pagwawaksi 
ang kawalan natin ng pasensya.

Habang naghahanda tayong 
tumulong para sa Panginoon bilang 
Kanyang mga lingkod, may talata sa 
banal na kasulatan na gagabay sa atin. 
May kaloob doon na kailangan natin 
sa paglalakbay, saanman tayo isugo 
ng Panginoon. Taglay ng mabuting Sa-
maritano ang kaloob na iyan. Kakaila-
nganin natin ito, at sinabi na sa atin ng 
Panginoon kung paano ito mahahanap:

“Kaya nga, mga minamahal kong 
kapatid, kung wala kayong pag-ibig 
sa kapwa-tao, wala kayong kabuluhan, 
sapagkat ang pag-ibig sa kapwa-tao 
kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya 
nga, manangan sa pag-ibig sa kapwa-
tao, na pinakadakila sa lahat, sapagkat 
ang lahat ng bagay ay nagkukulang—

“Datapwat ang pag-ibig sa kapwa-
tao ay dalisay na pag-ibig ni Cristo, at 
iyon ay nagtitiis magpakailanman; at 
sinumang matagpuang mayroon nito sa 
huling araw, ay makabubuti sa kanya.

“Kaya nga, mga minamahal kong 
kapatid, manalangin sa Ama nang 
buong lakas ng puso, nang kayo ay 
mapuspos ng ganitong pag-ibig, na 
kanyang ipinagkaloob sa lahat na tunay 
na mga tagasunod ng kanyang Anak, si 
Jesucristo; upang kayo ay maging mga 
anak ng Diyos; na kung siya ay magpa-
pakita, tayo ay magiging katulad niya, 
sapagkat makikita natin siya bilang siya; 
upang tayo ay magkaroon ng ganitong 
pag-asa; upang tayo ay mapadalisay 
maging katulad niya na dalisay.” 3

Dalangin ko na nawa’y ihanda natin 
ang ating sarili sa anumang pagliling-
kod sa priesthood na maaaring italaga 
sa atin ng Panginoon sa buhay na ito. 
Sa sagradong pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼

MGA TALA
 1. Lucas 10:33–35.
 2. Doktrina at mga Tipan 84:85.
 3. Moroni 7: 46–48.



62 L i a h o n a

magpastol. Ang karunungan ng Pa-
nginoon ay naglaan ng mga tuntunin 
kung paano tayo magiging pastol sa 
mga pamilya ng Simbahan, kung saan 
tayo makapaglilingkod, makapagtu-
turo, at makapagpapatoto sa kanila. 
Ang tawag dito ay home teaching, at 
ito ang nais kong talakayin sa inyo 
ngayong gabi.

Ang bishop ng bawat ward sa Sim-
bahan ang namamahala sa pagtatalaga 
sa mga mayhawak ng priesthood 
bilang mga home teacher na bisitahin 
sa bahay ang mga miyembro bawat 
buwan. Pares-pares sila. Kapag maa-
ari, sasamahan ng binatilyong priest 
o teacher sa Aaronic Priesthood ang 
isang adult na mayhawak ng Melchize-
dek Priesthood. Pagpasok nila sa 
bahay ng mga taong pananagutan 

nila, dapat makibahagi ang mayhawak 
ng Aaronic Priesthood sa pagtuturong 
ginagawa. Ang tungkuling iyon ay 
makakatulong sa paghahanda ng mga 
binatilyong ito para sa misyon at ma-
ging sa habambuhay na paglilingkod 
ng priesthood.

Ang home teaching program ay 
sagot sa makabagong paghahayag 
na nag-uutos sa mga naorden sa 
priesthood na “magturo, magpaliwa-
nag, manghikayat, magbinyag . . . at 
dumalaw sa bahay ng bawat kasapi, 
at hikayatin silang manalangin nang 
malakas at nang lihim at isagawa ang 
lahat ng tungkulin na pang mag-
anak, . . . pangalagaan ang simbahan 
tuwina, at makapiling at palakasin 
sila; at tiyakin na walang kasamaan sa 
simbahan, ni samaan ng loob sa bawat 
isa, ni pagsisinungaling, paninirang-
puri, ni pagsasalita ng masama.” 3

Ipinayo ni Pangulong David O.  
McKay: “Home teaching ang isa sa 
mga pinakakailangan at pinaka- 
nakasisiyang oportunidad para 
mangalaga at magbigay-inspirasyon, 
magpayo at pumatnubay sa mga 
anak ng ating Ama. . . . [Ito] ay isang 
banal na paglilingkod, isang banal 
na tungkulin. Tungkulin natin bilang 
mga Home Teacher na dalhin ang . . . 
espiritu sa bawat tahanan at puso. 
Ang mahalin ang gawain at gawin 
ang makakaya natin ay magdudulot ng 
walang-katapusang kapayapaan, galak 
at kasiyahan sa [isang marangal at] ta-
pat [na guro] ng mga anak ng Diyos.” 4

Sa Aklat ni Mormon mababasa na-
tin na “itinalaga [ni Alma] ang lahat ng 
kanyang saserdote at lahat ng kanyang 
mga guro; at walang itinalaga maliban 
na sila ay mga makatarungang tao.

“Anupa’t pinangalagaan nila ang 
kanilang mga tao, at pinagyaman sila 
sa mga bagay na may kinalaman sa 
kabutihan.” 5

Sa pagganap sa ating mga respon-
sibilidad sa home teaching, matalino 
tayo kung malalaman at mauunawaan 
natin ang mga hamon ng mga miyem-
bro ng bawat pamilya, upang maging 
epektibo tayo sa pagtuturo at pagbibi-
gay ng kinakailangang tulong.

Ang isang home teaching visit ay 
malamang na magtagumpay kung 

maaga nating itatakda ang petsa 
ng pagbisita. Para mailarawan ang 
puntong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 
isang karanasan ko ilang taon na ang 
nakalilipas. Noong panahong iyon 
ang Missionary Executive Committee 
ay binubuo nina Spencer W. Kimball, 
Gordon B. Hinckley, at Thomas S. 
Monson. Isang gabi pinakain nina 
Brother at Sister Hinckley sa bahay 
nila ang mga miyembro ng komite 
at kanilang mga asawa. Katatapos 
lang naming kumain ng masarap na 
pagkain nang may kumatok sa pinto. 
Binuksan ni Pangulong Hinckley ang 
pintuan at nakitang nakatayo roon 
ang isa sa kanyang mga home teacher. 
Sabi ng home teacher, “Alam ko po 
na hindi ko nasabing darating ako, at 
hindi ko kasama ang kompanyon ko, 
pero nadama kong dapat akong mag-
punta ngayong gabi. Hindi ko po alam 
na may mga bisita pala kayo.”

Magiliw na pinatuloy ni Pangulong 
Hinckley ang home teacher at pina-
upo at pinaturuan ang tatlong Apos-
tol at aming mga asawa tungkol sa 
tungkulin natin bilang mga miyembro. 
Kahit may kaunting takot, ginawa ng 
home teacher ang lahat ng makakaya 
niya. Pinasalamatan siya ni Pangulong 
Hinckley sa pagpunta, at nagmamadali 
na siyang umalis.

Babanggitin ko ang isa pang ha-
limbawa ng maling paraan ng pag-
sasagawa ng home teaching. Mahilig 
magkuwento si Pangulong Marion G. 
Romney, na counselor sa Unang 
Panguluhan ilang taon na ang nakara-
raan, tungkol sa kanyang home teacher 
na nagpuntang minsan sa tahanan ng 
mga Romney isang gabi ng taglamig. 
Hawak niya ang kanyang sumbrero at 
halatang ninenerbiyos nang sabihan 
siyang maupo at ibigay ang kanyang 
mensahe. Habang nakatayo, sinabi 
niya, “Alam mo, Brother Romney, magi-
naw sa labas, at iniwan kong umaandar 
ang makina ng kotse para hindi ito 
tumirik. Dumaan lang ako para masabi 
ko sa bishop na nakabisita ako.” 6

Pagkatapos ay sinabi ni Pangulong 
Ezra Taft Benson, matapos ikuwento 
ang karanasan ni President Romney 
sa isang miting ng mga mayhawak ng 
priesthood, “Higit pa roon ang kaya 
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Ang pagsasahimpapawid ng pangka-
lahatang kumperensya, ayon sa si-
nabi ni Pangulong Thomas S. Monson 
ay nakarating sa “mga kontinente 
tungo sa mga tao sa lahat ng dako.” 
Nasa mga larawan mula sa pinaka-
itaas sa kaliwa pakanan ang mga 
miyembro at missionary sa Rome, 
Italy; Cavite, Philippines; Lima, Peru; 
Colleyville, Texas; Foz do Iguaçú, 
Brazil; London, England; Arraiján, 
Panama; at Lyon, France.
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nating gawin, mga kapatid—higit pa 
roon!” 7 Sang-ayon ako.

Ang home teaching ay hindi lang 
basta pagbisita nang minsan sa isang 
buwan. Atin ang responsibilidad 
na magturo, magbigay-inspirasyon, 
manghikayat, at bumisita sa mga di-
aktibo, gawin silang aktibo nang sa 
huli ay magkamit ng kadakilaan ang 
mga anak ng Diyos.

Para matulungan tayo sa ating mga 
pagsisikap, ibinabahagi ko ang matali-
nong payo na tiyak na angkop sa mga 
home teacher. Mula ito kay Abraham 
Lincoln, na nagsabing, “Kung gusto 
mong makiisa sa layon mo ang isang 
tao, kumbinsihin mo muna siya na 
ikaw ay tapat niyang kaibigan.” 8 
Nanghikayat si Pangulong Ezra Taft 
Benson: “Higit sa lahat, maging tunay 
na kaibigan sa mga tao at pamilyang 
tinuturuan ninyo. . . . Ang isang kaibi-
gan ay hindi lamang minsan sa isang 
buwan bumibisita. Ang isang kaibigan 
ay mas inaalalang matulungan ang 
mga tao kaysa tumanggap ng papuri. 
Ang kaibigan ay nagmamalasakit. 
Ang isang kaibigan ay [nagpapakita 
ng pagmamahal]. Ang isang kaibigan 
ay nakikinig, at ang isang kaibigan 
ay dumadamay.” 9

Ang home teaching ay sagot sa 
maraming panalangin at tinutulutan 
tayong makita ang mga pagbaba-
gong maaaring mangyari sa buhay 
ng mga tao.

Isang halimbawa nito si Dick 
Hammer, na dumating sa Utah 
kasama ng Civilian Conservation 
Corps noong panahon ng Depres-
sion. Nakilala at pinakasalan niya ang 
isang dalagang Banal sa mga Huling 
Araw. Binuksan niya ang Dick’s Café 
sa St. George, Utah, na naging bantog 
na tagpuan.

Itinalagang home teacher sa pa-
milya Hammer si Willard Milne, na 
aking kaibigan. Yamang kilala ko rin 
si Dick Hammer, dahil ako ang nag-
print ng mga menu para sa kanyang 
café, itinanong ko sa kaibigan kong 
si Brother Milne nang bumisita ako 
sa St. George, “Kumusta naman ang 
kaibigan nating si Dick Hammer?”

Ang karaniwan niyang isinasagot 
ay, “Okey naman, mabagal nga lang.”

Tuwing dadalaw si Willard Milne 
at ang kompanyon niya sa tahanan 
ng mga Hammer buwan-buwan, 
lagi silang nakapaglalahad ng men-
sahe ng ebanghelyo at nagbabahagi 
ng kanilang patotoo kay Dick at sa 
pamilya.

Lumipas ang mga taon, at isang 
araw ay tinawagan ako ni Willard 
na may magandang balita. “Brother 
Monson,” pagsisimula niya, “bibinyagan 
na si Dick Hammer. Siya ay 90 anyos 
na, at matagal na kaming magkaibigan. 
Tuwang-tuwa ako sa kanyang desis-
yon. Naging home teacher niya ako sa 
loob ng maraming taon.” Medyo garal-
gal ang boses ni Willard nang iparating 
niya sa akin ang masayang balita.

Nabinyagan nga si Brother 
Hammer at makalipas ang isang taon 

ay nakapasok siya sa magandang 
St. George Temple at natanggap doon 
ang kanyang endowment at mga bas-
bas ng pagbubuklod.

Tinanong ko si Willard, “Nasiraan 
ka ba ng loob bilang home teacher 
niya nang napakatagal na panahon?”

Sagot niya, “Hindi, sulit ang lahat 
ng pagod. Kapag nakikita ko ang 
galak na dumating sa mga miyembro 
ng pamilya Hammer, napupuspos ng 
pasasalamat ang puso ko para sa mga 
pagpapalang dulot ng ebanghelyo 
sa kanilang buhay at sa pagkaka-
taon kong makatulong kahit paano. 
Masayang-masaya ako.”

Mga kapatid, magkakaroon tayo ng 
pagkakataon sa paglipas ng mga taon 
na bisitahin at turuan ang maraming 
tao—yaong mga di-gaanong aktibo 
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at maging ang mga taong lubos ang 
katapatan. Kung desidido tayo sa 
ating tungkulin, magkakaroon tayo 
ng maraming pagkakataong magpala 
ng mga buhay. Ang mga pagbisita 
natin sa mga lumayo na sa Simbahan 
ay maaaring maging susi na sa huli 
ay magbubukas ng pintuan para sa 
kanilang pagbabalik.

Habang iniisip ito, tulungan natin 
ang mga taong pananagutan natin at 
dalhin sila sa hapag ng Panginoon 
upang magpakabusog sa Kanyang 
salita at magtamasa ng patnubay ng 
Kanyang Espiritu at “hindi na [maging] 
mga taga ibang lupa at mga mangla-
lakbay, kundi . . . mga kababayan na 
kasama ng mga banal, at sangbahayan 
ng Dios.” 10

Kung mayroon mang nagpabaya sa 
inyo sa pagbisita bilang home teacher, 
sasabihin ko na wala nang mas 
mainam na panahon kaysa ngayon 
upang muling ilaan ang inyong sarili 
sa pagganap sa inyong mga tungkulin 
sa home teaching. Magpasiya ngayon 
na gawin ang lahat ng kailangan para 
matulungan ang mga taong panana-
gutan ninyo. May mga pagkakataon 
na kailangan ng dagdag na panghihi-
kayat, para tulungan din ang inyong 
kompanyon sa home teaching na 
magkaroon ng panahon na sumama 

sa inyo, ngunit kung matiyaga kayo, 
magtatagumpay kayo.

Mga kapatid, patuloy ang pagsisikap 
natin sa home teaching. Ang gawain ay 
hindi matatapos hanggang sa sabihin 
ng ating Panginoon at Guro na, “Sapat 
na.” May mga buhay na pasasayahin. 
May mga pusong aantigin. May mga 
kaluluwang ililigtas. Atin ang sagra-
dong pribilehiyong pasiglahin, antigin, 
at iligtas ang mahahalagang kalulu-
wang ipinagkatiwala sa atin. Dapat 
nating gawin ito nang buong katapatan 
at may pusong puno ng galak.

Bilang pagtatapos magbibigay ako 
ng isang halimbawa na maglalarawan 
sa uri ng mga home teacher na dapat 
tayong maging. May isang Gurong 
ang buhay ay nakahihigit sa lahat ng 
iba pang guro. Nagturo Siya tungkol 
sa buhay at kamatayan, sa tungkulin 
at tadhana. Nabuhay Siya hindi para 
paglingkuran kundi maglingkod, 
hindi para tumanggap kundi magbi-
gay, hindi para iligtas ang Kanyang 
buhay kundi ialay ito para sa iba. 
Inilarawan niya ang isang pag-ibig 
na mas maganda kaysa pagnanasa, 
isang kahirapang mas sagana kaysa 
kayamanan. Sinasabi na ang Gurong 
ito ay nagturo nang may awtoridad 
at hindi tulad ng mga eskriba.11 
Ang Kanyang mga batas ay hindi 

nakaukit sa bato kundi sa puso ng 
mga tao.

Ang tinutukoy ko ay ang Panginoon, 
maging si Jesucristo, ang Anak ng 
Diyos, ang Tagapagligtas at Manunu-
bos ng buong sangkatauhan. Ayon sa 
Biblia Siya ay “naglilibot na gumagawa 
ng mabuti.” 12 Kasama Siya na ating 
gabay at huwaran, tayo ay magiging 
marapat sa Kanyang banal na tulong sa 
ating home teaching. Ang mga buhay 
ay pagpapalain. Ang mga puso ay ma-
aaliw. Ang mga kaluluwa ay maliligtas. 
Tayo’y magiging tunay na mga pastol. 
Nawa’y mangyari ito, ang dalangin ko 
sa pangalan ng dakilang Pastol na iyon 
na si Jesucristo, amen. ◼
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Ni President Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan

natutuhan ko tungkol sa kung anong 
mga pagpapasiya ang humahantong 
sa kaligayahan ng pamilya. Magsisi-
mula ako sa tanong na, “Anong mga 
pasiya ang umakay sa akin na mahalin 
ang Panginoon nang buong puso’t 
kaluluwa at buong pag-iisip ko?” Para 
sa akin, iyon ay ang makapagpasi-
yang ilagay ang aking sarili kung saan 
ako nakadama ng kagalakang dulot 
ng kapatawaran sa pamamagitan ng 
Pagbabayad-sala ng Panginoon.

Maraming taon na ang nakalipas, 
bininyagan ko ang isang binatilyo sa 
Albuquerque, New Mexico, na natu-
ruan namin ng missionary companion 
ko. Inilubog ko ang binata sa tubig at 
iniahon siya. Halos kasintaas ko siguro 
siya dahil nagsalita siya nang tapat na 
tapat sa tainga ko. Basa ng tubig ang 
mukha at tumutulo ang luha sa pisngi 
na masaya niyang sinabi, “Malinis na 
ako, malinis na ako.”

Nakita ko rin ang mga luhang iyon 
ng kaligayahan sa mga mata ng isang 
taong bumanggit sa mga salita ng 
isang Apostol ng Diyos. Sinabi niya sa 
babae, matapos ang masusi at magiliw 
na interbyu, “Pinatatawad kita sa pa-
ngalan ng Panginoon. Ibibigay Niya sa 
iyo ang katiyakan ng Kanyang kapata-
waran sa Kanyang sariling panahon at 
sa Kanyang sariling paraan.” At ginawa 
nga Niya iyon.

Nakita ko na kung bakit nasasabi 
ng Panginoon na kapag pinatawad 
na ang mga kasalanan, hindi na Niya 
maaalala ang mga ito. Sa kapangya-
rihan ng Pagbabayad-sala, ang mga 
taong kilalang-kilala at mahal ko ay 
nagbago, at ang epekto ng kasalanan 
ay napawi. Ang puso ko ay puspos 
ng pagmamahal sa Tagapagligtas at 
sa mapagmahal na Ama na nagsugo 
sa Kanya.

Ang malaking pagpapalang iyan 
ay dumating nang hikayatin ko ang 
mga taong mahal ko na lumapit sa 
Tagapagligtas para guminhawa sa 
pasakit, ginhawang Siya lamang ang 
makapagbibigay. Kaya nga hinihikayat 
ko yaong mga mahal ko na tanggapin 
at gampanan ang bawat tungkuling 
ibinibigay sa kanila sa Simbahan. Ang 
pasiyang iyan ay isa sa mahahalagang 
susi sa kaligayahan ng pamilya.

Sa taong ito ikakasal ang aming 
unang dalawang apo. Ilang taon 
pa ay malamang na 10 sa kani-

lang mga pinsan ang darating din sa 
punto ng kanilang buhay na sila ang 
susunod na magbubuo ng sarili nilang 
magandang pamilya.

Ang masayang posibilidad na iyan 
ay nagpaisip sa akin nang malalim 
nang humingi sila ng payo sa akin. Iti-
natanong nila, “Ano ang mga pasiyang 
magagawa ko na magpapaligaya sa 
akin?” At sa kabilang banda, “Ano ang 
mga pasiya na malamang na magpa-
lungkot  sa akin?”

Nilikha tayo ng Ama sa Langit na 
magkakaiba. Walang dalawa sa atin 
na parehong-pareho ang mga karana-
san. Walang mga pamilyang magka-
kapareho. Kaya hindi nakapagtataka 
na mahirap magpayo kung paano 
magpasiya para sa kaligayahan ng pa-
milya. Subalit iisa ang itinakdang daan 
ng mapagmahal na Ama sa Langit 
tungo sa kaligayahan para sa lahat ng 
Kanyang anak. Anuman ang ating per-
sonal na mga katangian o karanasan, 
iisa lang ang plano ng kaligayahan. 
Ang planong iyan ay ang sundin ang 
lahat ng utos ng Diyos.

Para sa ating lahat, pati na sa 

aking mga apo na nag-iisip nang 
mag-asawa, may isang pangunahing 
kautusan na makakatulong sa pagha-
rap natin sa mga hamon at hahantong 
sa pagkakaroon ng masayang pamilya. 
Angkop ito sa lahat ng ugnayan anu-
man ang sitwasyon. Paulit-ulit itong 
binabanggit sa mga banal na kasula-
tan at sa mga turo ng mga propeta sa 
ating panahon. Narito ang payo ng 
Panginoon na nasa Biblia para sa lahat 
ng gustong mamuhay nang magkaka-
sama at maligaya magpakailanman:

“At isa sa kanila, na tagapagtanggol 
ng kautusan, ay tinanong siya ng isang 
tanong, upang siya’y tuksuhin:

“Guro, alin baga ang dakilang utos 
sa kautusan?

“Sinabi sa kaniya [ni Jesus], Iibigin 
mo ang Panginoon mong Dios ng bu-
ong puso mo, at ng buong kaluluwa 
mo, at ng buong pagiisip mo.

“Ito ang dakila at pangunang utos.
“At ang pangalawang katulad ay ito, 

Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya 
ng iyong sarili.

“Sa dalawang utos na ito’y nau-
uwi ang buong kautusan, at ang mga 
propeta.” 1

Mula sa simpleng pahayag na iyon 
hindi mahirap ibuod ang lahat ng 
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Sa Aking mga Apo
May isang pangunahing kautusan na makakatulong 
sa pagharap natin sa mga hamon at hahantong sa 
pagkakaroon ng masayang pamilya.
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Ang mga problema sa bawat aspeto 
ng buhay ay maaaring mag-udyok sa 
atin na tanggihan o balewalain ang 
mga tawag na maglingkod sa Taga-
pagligtas. Magdudulot iyan ng espi-
rituwal na panganib sa ating sarili, sa 
ating asawa, at sa ating pamilya. Ang 
ilan sa mga tungkuling iyon ay tila 
hindi mahalaga, ngunit ang buhay ko, 
at ang pamilya ko, ay napabuti dahil 
tinanggap ko ang tungkuling magturo 
sa deacons quorum. Nadama ko ang 
pagmamahal ng mga deacon na iyon 
sa Tagapagligtas at ang pagmamahal 
Niya sa kanila.

Nakita ko nang mangyari iyan sa 
buhay ng isang dating stake at mission 
president nang tawagin siyang maging 
teachers quorum adviser. May kilala 
pa akong isang bishop na naging Area 
Seventy na ginamit ng Panginoon 
para tulungan ang isang bata sa 
teachers quorum na nasaktan sa isang 
aksidente. Ang mga himala mula sa 
paglilingkod na iyan ay umantig sa 

buhay ng marami, pati na sa akin, 
at nagpatindi sa pagmamahal nila 
sa Tagapagligtas.

Habang naglilingkod sa iba, mala-
mang na humihiling tayo ng patnubay 
ng Espiritu Santo. Ang tagumpay sa 
paglilingkod sa Panginoon ay laging 
naghahatid ng mga himalang lampas 
pa sa sarili nating kakayahan. Alam 
ng magulang na may suwail na anak 
na totoo iyan, gayundin ng visiting 
teacher na kinausap ng isang babaeng 
naghahangad ng pag-alo nang sabihan 
siya ng kanyang asawa na iiwanan na 
siya nito. Kapwa nagpapasalamat ang 
mga lingkod na ito na ipinagdasal nila 
sa Panginoon nang umagang iyon na 
patnubayan sila ng Espiritu Santo.

Sa patnubay lamang ng Espiritu 
Santo tayo makakaasa na magsasama 
ang mag-asawa nang may pantay na 
karapatan at hindi nagtatalo. Nakita 
ko na kung gaano kahalaga ang pat-
nubay na iyon sa maligayang pagsa-
sama ng mag-asawa. Ang himala ng 

pagkakaisa ay nangangailangan ng 
tulong ng langit, at ng sapat na pana-
hon. Ang mithiin natin ay mabuhay 
nang magkasama magpakailanman 
sa piling ng Ama sa Langit at ng ating 
Tagapagligtas.

Ang aking ama at ina ay magkaibang-
magkaiba. Si Inay ay isang mang-aawit 
at artista. Hilig naman ni Itay ang 
chemistry. Minsan sa isang symphony 
concert, nagulat si Inay nang tumayo 
si Itay at umalis bago magpalakpakan 
ang mga nanonood. Tinanong siya ni 
Inay kung saan siya pupunta. Walang 
anumang sumagot siya ng: “Tapos na, 
hindi ba?” Ang magiliw na impluwen-
sya lang naman ng Espiritu Santo ang 
naghikayat sa kanyang sumama roon 
kay Inay at sa iba pang mga konsiyerto 
nang paulit-ulit.

Nanirahan si Inay sa New Jersey 
nang 16 na taon para matustusan ng 
aking ama ang pamilya sa paggawa ng 
pagsasaliksik at pagtuturo ng chemis-
try. Para sa kanya isang sakripisyo ang 
mawalay sa kanyang biyudang ina 
at kapatid na dalaga, na nag-alaga sa 
kanya sa luma nilang bahay sa bukid. 
Kapwa sila namatay habang nasa New 
Jersey si Inay. Noon ko lamang naki-
tang umiyak si Inay.

Makalipas ang ilang taon may nag-
alok ng trabaho kay Itay sa Utah. Muli, 
walang anumang tinanong niya si 
Inay, “Mildred, ano sa palagay mo ang 
dapat kong gawin?”

Sabi ni Inay, “Henry, gawin mo ang 
inaakala mong pinakamabuti.”

Tinanggihan niya ang trabaho. 
Kinabukasan sumulat ng isang liham 
si Inay kay Itay na sana lang ay nasa 
akin pa. Naaalala kong sinabi ni Inay 
kay Itay na, “Huwag mong buksan 
iyan dito. Magpunta ka sa opisina at 
doon mo buksan iyan.” Nagsimula ang 
sulat sa galit. Nangako siya kay Inay 
noon pa na kung may pagkakataon, 
lilipat sila malapit sa pamilya ni Inay. 
Nagulat siya sa pagkayamot ni Inay. 
Hindi niya naalala ang naisin ng puso 
ni Inay. Agad siyang nagpasabi na 
tinatanggap niya ang trabaho.

Sabi niya, “Mildred, bakit hindi 
mo sinabi sa akin”?

Sagot ni Inay, “Dapat ay natatan-
daan mo iyon.”
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Lagi niyang sinasabi na ang paglipat 
sa Utah ay sarili niyang pasiya, hindi 
kailanman pagsasakripisyo ng kanyang 
propesyon. Natanggap nila ang himala 
ng pagkakaisa. Mas mainam sana 
kung naipaalala ng Espiritu Santo kay 
Itay ang matagal na niyang pangako. 
Ngunit tinulutan niyang palambutin ng 
Espiritu Santo ang kanyang puso para 
magkaisa sila ng pasiya ni Inay.

Nakikita ng Ama sa Langit ang 
mangyayari, kilala Niya ang bawat isa 
sa atin, at alam Niya ang ating hina-
harap. Alam Niya ang mga paghihirap 
na daranasin natin. Isinugo Niya ang 
Kanyang Anak upang magdusa para 
malaman kung paano Niya tayo tutu-
lungan sa ating mga pagsubok.

Alam natin na may mga espiritung 
anak ang Ama sa Langit sa mundong 
ito na kung minsan ay pinipiling 
magkasala at lubhang malungkot. Kaya 
isinugo Niya ang Kanyang Panganay 
upang maging ating Manunubos, na 
siyang pinakadakilang pagpapakita ng 
pagmamahal sa lahat ng nilikha. Kaya 
kailangan nating asahan na kakaila-
nganin natin ang tulong ng Diyos at 
ng panahon para maihanda tayong 
mabuti para sa buhay na walang hang-
gan, upang makapiling ang ating Ama.

Susubukan tayo sa ating buhay 
may-pamilya. Isa iyan sa mga layunin 
ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng 
mortalidad—ang palakasin tayo sa 
pagdaan sa mga pagsubok. Totoo iyan 
lalo na sa pamilya, kung saan mada-
rama natin ang malaking kagalakan at 
kalungkutan at mga hamon na kung 
minsan ay tila higit pa sa makakaya 
nating tiisin.

Ganito ang sabi ni Pangulong 
George Q. Cannon tungkol sa pagha-
handang ginawa ng Diyos sa inyo at sa 
akin at sa ating mga anak para sa mga 
pagsubok na haharapin natin: “Walang 
isa man sa atin ang hindi minahal ng 
Diyos. Walang isa man sa atin na hindi 
Niya pinagmalasakitan at pinangala-
gaan. Walang isa man sa atin na hindi 
Niya hinangad na iligtas, at hindi Niya 
ginawan ng paraan na maligtas. Walang 
isa man sa atin na hindi Niya pinaban-
tayan sa Kanyang mga anghel. Maa-
aring wala tayong kabuluhan at hamak 
sa sarili nating paningin, at sa paningin 

ng iba, ngunit nananatili ang katotoha-
nan na tayo ay mga anak ng Diyos, at 
na talagang inutusan Niya ang Kanyang 
mga anghel—mga nilalang na hindi na-
kikita na may kapangyarihan at lakas—
na bantayan tayo at subaybayan.” 2

Totoo ang itinuro ni Pangulong 
Cannon. Kakailanganin ninyo ang 
katiyakang ito, na tulad nang kailanga-
nin ko ito at umasa ako rito.

Ipinagdasal ko nang may pananam-
palataya na subukan at damhin ng 
isang mahal ko sa buhay ang kapang-
yarihan ng Pagbabayad-sala. Ipinag-
dasal ko nang may pananampalataya 
na dumating ang mababait na tao para 
tulungan sila, at dumating nga ang 
mga ito.

Gumawa ng mga paraan ang Diyos 
para mailigtas ang bawat isa sa Kan-
yang mga anak. Para sa marami, kabi-
lang diyan ang makasama ang isang 
kapatid na lalaki o babae o lolo o lola 
na mahal sila anuman ang gawin nila.

Ilang taon na ang nakararaan 
nagkuwento ang isang kaibigan ko 
tungkol sa kanyang lola. Ang lola niya 
ay namuhay nang matwid, at tapat sa 
Panginoon at sa Kanyang Simbahan sa 
tuwina. Subalit naging kriminal ang isa 

sa kanyang mga apo. Sa huli ay nasen-
tensiyahan itong mabilanggo. Naalala 
ng kaibigan ko na ang kanyang lola, 
habang tinatahak ang highway para 
bisitahin ang kanyang apo sa bilang-
guan, ay may luha sa mga mata habang 
nagdadalamhating nagdarasal, “Sinikap 
ko pong mamuhay nang matwid. Bakit, 
bakit ako nagkaroon ng suwail na apo 
na tila sinira na ang buhay niya?”

Dumating ang sagot sa kanyang 
isipan sa mga salitang ito: “Ibinigay ko 
siya sa iyo dahil alam kong mamahalin 
mo siya anuman ang ginawa niya.”

Napakagandang aral nito para sa 
ating lahat. Hindi magiging madali ang 
tatahaking landas ng mapagmahal na 
mga magulang at lolo’t lola at lahat ng 
lingkod ng Diyos sa isang mundong 
lalo pang sumasama. Hindi natin 
mapipilit ang mga anak ng Diyos na 
piliin ang landas tungo sa kaligayahan. 
Hindi iyan magagawa ng Diyos dahil 
sa kalayaang ibinigay Niya sa atin.

Mahal ng Ama sa Langit at ng 
Kanyang Pinakamamahal na Anak 
ang lahat ng anak ng Diyos anuman 
ang piliin nilang gawin o kahinatnan. 
Tinubos ng Tagapagligtas ang lahat 
ng kasalanan, gaano man ito kabigat. 
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Kahit kailangang magkaroon ng kata-
rungan, ipinagkakaloob ang awa kung 
hindi nito aagawin ang katarungan.

Ipinahayag ni Alma ang pag-asang 
iyan sa anak niyang si Corianton sa 
mga salitang ito: “Anupa’t alinsunod 
sa katarungan, ang plano ng pag-
tubos ay hindi maisasakatuparan, 
tanging sa mga hinihingi ng pagsisisi 
ng tao sa kalagayang ito ng pagha-
handa, oo, dito sa kalagayang ito ng 
pagsubok; sapagkat maliban sa mga 
hinihinging ito, ang awa ay hindi 
magkakaroon ng bisa maliban kung 
wawasakin nito ang gawa ng kataru-
ngan. Ngayon, ang gawa ng kataru-
ngan ay hindi maaaring mawasak; 
kung magkakagayon, ang Diyos ay 
titigil sa pagiging Diyos.” 3

Ang mensahe ko kung gayon sa 
aking mga apo, at sa ating lahat na 
nagsisikap na magkaroon ng walang-
hanggang pamilya, ay na may kaga-
lakang nakalaan sa matatapat. Bago 
nilikha ang mundo, minahal at pinag-
tuunan ng mapagmahal na Ama sa 
Langit at ng Kanyang Pinakamamahal 
na Anak ang mga tao na alam Nilang 
malilihis ng landas. Mamahalin sila ng 
Diyos magpakailanman.

Mapalad kayong malaman na na-
tutuhan nila ang plano ng kaligtasan 
mula sa mga turong natanggap nila sa 
daigdig ng mga espiritu. Sila at kayo 
ay sapat ang katapatan para tulutang 
pumarito sa mundo samantalang ma-
rami ang hindi tinulutang pumarito.

Sa tulong ng Espiritu Santo, lahat 
ng katotohanan ay maaalala natin. 
Hindi natin iyan maipipilit sa iba, ngu-
nit maaari nila itong makita sa ating 
buhay. Lagi tayong makakahugot ng 
lakas ng loob sa katiyakan na min-
san ay nadama natin ang kagalakang 
magkasama-sama bilang miyembro ng 
mahal na pamilya ng ating Ama sa La-
ngit. Sa tulong ng Diyos maaari nating 
madamang muli ang pag-asa at kaga-
lakang iyan. Dalangin ko na mangyari 
nawa ito sa ating lahat sa pangalan ng 
Panginoong Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
 1. Mateo 22:35–40.
 2. George Q. Cannon, “Our Pre-existence 

and Present Probation,” Contributor, 
Okt. 1890, 476.
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dapat iprayoridad sa lahat ng oras. Ipi-
naliwanag ni Jehova, “Sapagka’t akong 
Panginoon mong Dios, ay Dios na 
mapanibughuin, . . . pinagpapakitaan 
ko ng kaawaan ang . . . mga umiibig sa 
akin at tumutupad ng aking mga utos” 
(Exodo 20:5–6). Kitang-kita ang ibig 
sabihin ng mapanibughuin. Sa Hebreo 
ang kahulugan nito ay “pagtataglay 
ng maselan at masidhing damdamin” 
(Exodo 20:5, footnote b ). Kung gayon 
ay nasasaktan natin ang Diyos kapag 
“pinaglilingkuran” natin ang ibang mga 
diyos—kapag may iba tayong inuu-
nang mga prayoridad.1

I.
Ano ang ibang mga prayoridad 

na unang “pinaglilingkuran” ng mga 
tao bago ang Diyos—maging ng mga 
relihiyosong tao—sa ating panahon? 
Isipin ang mga posibilidad na ito, na 
karaniwang lahat sa ating mundo:

• Mga Kaugalian sa kultura at pamilya
• Pangungunsinti sa mali
• Hangad na mga tagumpay sa buhay
• Mga materyal na ari-arian
• Mga hangad na libangan
• Kapangyarihan, katanyagan, at 

reputasyon

Ni Elder Dallin H. Oaks
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Ang Sampung Utos ay panguna-
hing saligan ng relihiyon ng mga 
Kristiyano at Judio. Ibinigay ng 

Diyos sa mga anak ni Israel sa pama-
magitan ni propetang Moises, ang una 
at pangalawa sa mga utos na ito ay 
mga tagubilin para sa ating pagsamba 
at mga prayoridad. Sa una, iniutos ng 
Panginoon, “Huwag kang magkakaroon 
ng ibang mga dios sa harap ko” (Exodo 
20:3). Makalipas ang daan-daang taon, 
nang tinanong si Jesus, “Alin baga ang 
dakilang utos sa kautusan?” Sumagot 
Siya, “Iibigin mo ang Panginoon mong 
Dios ng buong puso mo, at ng buong 
kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo” 
(Mateo 22:36–37).

Ipinaliwanag na mabuti sa panga-
lawa sa Sampung Utos ang tagubilin na 
huwag magkaroon ng ibang mga diyos 
at tinukoy kung ano ang dapat na pina-
kaunang prayoridad sa ating buhay bi-
lang Kanyang mga anak. “Huwag kang 
gagawa para sa iyo ng larawang inan-
yuan o ng kawangis man ng anomang 
anyo” sa langit man o sa lupa (Exodo 
20:4). Idinagdag pa sa utos, “Huwag 
mong yuyukuran sila, o paglilingkuran 
man sila” (Exodo 20:5). Higit pa sa pag-
babawal sa pisikal na diyus-diyusan, 
ipinapahayag nito ang pinakaunang 

Walang Ibang 
mga Diyos
Inuuna ba natin ang ibang mga prayoridad o diyos 
kaysa sa Diyos na ating sinasamba?
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Kung wala ni isa sa mga halimba-
wang ito ang angkop sa sinuman sa 
atin, marahil ay makapagmumungkahi 
tayo ng iba pang halimbawa. Mas 
mahalaga ang alituntunin kaysa kani-
kanyang halimbawa. Ang tinutukoy 
rito ay hindi kung may iba pa tayong 
prayoridad. Ang tanong sa pangala-
wang utos ay “Ano dapat ang ating 
pinakaunang prayoridad?” Inuuna 
ba natin ang ibang mga prayoridad 
o diyos kaysa sa Diyos na ating sina-
samba? Nalimutan na ba nating sundin 
ang Tagapagligtas na nagturo na kung 
mahal natin Siya, susundin natin ang 
Kanyang mga utos? (tingnan sa Juan 
14:15). Kung magkagayon, ang mga 
prayoridad natin ay binago na ng ka-
walan ng malasakit sa espirituwalidad 
at walang-kabuluhang paghahangad 
na talamak sa ating panahon.

II.
Para sa mga Banal sa mga Hu-

ling Araw, ang mga utos ng Diyos 
ay nakabatay at di-maihihiwalay sa 
plano ng Diyos para sa Kanyang mga 
anak—ang dakilang plano ng kaligta-
san. Ang planong ito, na kung minsan 
ay tinatawag na “dakilang plano ng 
kaligayahan” (Alma 42:8), ay ipina-
liliwanag ang ating pinagmulan at 
tadhana bilang mga anak ng Diyos—
saan tayo nagmula, bakit tayo narito, 
at saan tayo pupunta. Ipinaliliwanag 
ng plano ng kaligtasan ang layunin 
ng paglikha at ang mga kundisyon 
ng mortalidad, kabilang na ang mga 
utos ng Diyos, ang pangangailangan 
sa isang Tagapagligtas, at ang maha-
lagang papel ng pamilya sa mundo 
at sa kawalang-hanggan. Kung tayong 
mga Banal sa mga Huling Araw, na 
binigyan ng kaalamang ito, ay hindi 
ibabatay ang mga prayoridad natin 
sa planong ito, malamang na ma-
tukso tayong maglingkod sa ibang 
mga diyos.

Ang malaman na may plano ang 
Diyos para sa Kanyang mga anak 
ay nagbibigay sa mga Banal sa mga 
Huling Araw ng magandang pananaw 
sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kilala 
tayo bilang isang simbahang nakasen-
tro sa pamilya. Nagsisimula ang ating 
teolohiya sa mga magulang sa langit, 

at ang pinakamimithi nating ma-
tamo ay ang kaganapan ng walang-
hanggang kadakilaan. Alam nating 
posible lamang ito sa pamamagitan 
ng ugnayan sa pamilya. Alam natin 
na ang pagpapakasal ng isang lalaki 
at isang babae ay kailangan para 
maisakatuparan ang plano ng Diyos. 
Ang pagpapakasal na ito lamang 
ang maglalaan ng tamang lugar para 
magsilang ng mga anak at ihanda ang 
mga miyembro ng pamilya para sa 
buhay na walang hanggan. Itinuturing 
natin ang pag-aasawa at pag-aanak 
at pag-aaruga sa mga anak na bahagi 
ng plano ng Diyos at isang sagradong 
tungkulin ng mga yaong binigyan ng 
pagkakataon na gawin iyon. Nanini-
wala tayo na ang pinakamalaking ya-
man sa lupa at sa langit ay ang ating 
mga anak at angkan.

III.
Dahil sa nauunawaan natin tungkol 

sa magiging papel ng pamilya sa 
kawalang-hanggan, nagdadalamhati 
tayo sa bumababang bilang ng mga 
ipinanganganak at nag-aasawa sa 
maraming bansa sa Kanluran na ang 
kasaysayan ng mga kultura ay nag-
mula sa Kristiyano at Judio. Nakasaad 
sa maaasahang ulat ang sumusunod:

• Naitala ngayon ang pinakamaba-
bang bilang ng ipinanganganak 
sa buong kasaysayan2 ng Estados 
Unidos, at sa maraming bansa sa 
Europa at iba pang mauunlad na 
bansa, ang bilang ng mga ipinanga-
nganak ay mas mababa sa narara-
pat para mapanatili ang kanilang 
populasyon.3 Dahil dito nanganga-
nib na mawala ang mga kultura at 
maging ang mga bansa.

• Sa America, ang porsiyento ng 
mga taong edad 18 hanggang 29 
na may asawa ay bumaba sa 20 
porsiyento noong 2010 mula 59 
na porsiyento noong 1960.4 Ang 
karaniwang edad sa unang pag-
papakasal ang pinakamatanda na 
ngayon sa buong kasaysayan: 26 
para sa mga babae at halos 29 para 
sa mga lalaki.5

• Sa maraming bansa at kultura 
(1) ang tradisyunal na pamilya 
na kasal ang nanay at tatay at may 
mga anak ang nagiging eksep-
syon sa halip na pamantayan, 
(2) ang pagtatrabaho sa halip na 
pagsisilang ng mga anak ang mas 
pinipili ng maraming kababaihan, 
at (3) ang papel at ang panganga-
ilangan sa mga ama ay unti-unti 
nang nawawala.
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Sa gitna ng nakababahalang mga 
kalakarang ito, alam din natin na ang 
plano ng Diyos ay para sa lahat ng Kan-
yang mga anak at mahal ng Diyos ang 
lahat ng Kanyang mga anak, sa lahat 
ng dako.6 Sinasabi sa unang kabanata 
ng Aklat ni Mormon na ang “kapang-
yarihan, at kabutihan, at awa [ng Diyos] 
ay sumasalahat ng mga naninirahan sa 
mundo” (1 Nephi 1:14). Nakasaad din 
sa isa pang kabanata na “malaya [ni-
yang ibinibigay ang kanyang kaligtasan] 
sa lahat ng tao” at na “lahat ng tao ay 
may pribilehiyo, ang isa tulad ng iba, 
at walang pinagbabawalan” (2 Nephi 
26:27–28). Samakatwid, itinuturo ng 
mga banal na kasulatan na tungkulin 
nating maging mahabagin at mapagka-
wanggawa (mapagmahal) sa lahat ng 
tao (tingnan sa I Mga Taga Tesalonica 
3:12; I Juan 3:17; D at T 121:45).

IV.
Iginagalang din natin ang mga pani-

niwala ng lahat ng tao sa relihiyon, pati 
na ang lumalaking bilang ng mga taong 
hindi naniniwala sa Diyos. Alam natin 
na dahil binigyan tayo ng Diyos ng ka-
kayahang pumili, marami ang may mga 
paniniwalang salungat sa ating panini-
wala, ngunit umaasa tayo na rerespe-
tuhin din ng iba ang ating paniniwala 
at uunawain na dahil sa ating mga 
paniniwala, naiiba sa kanila ang ating 
mga pinipili at inaasal. Halimbawa, 

naniniwala tayo na, bilang mahalagang 
bahagi ng Kanyang plano ng kaligtasan, 
nagtakda ang Diyos ng walang hang-
gang pamantayan na ang seksuwal na 
relasyon ay dapat lamang mamagitan sa 
isang lalaki at isang babae na ikinasal.

Ang kapangyarihang lumikha ng 
buhay ang pinakadakilang kapangya-
rihang ibinigay ng Diyos sa Kanyang 
mga anak. Ang paggamit nito ay 
itinulot ng unang utos ng Diyos kina 
Eva at Adan (tingnan sa Genesis 1:28), 
ngunit ang iba pang mahahalagang 
utos ay ibinigay upang pagbawalan 
ang maling paggamit nito (tingnan sa 
Exodo 20:14; I Mga Taga Tesalonica 
4:3). Ang pagbibigay-diin natin sa 
batas ng kalinisang-puri ay ipinalili-
wanag sa pag-unawa natin sa layunin 
ng kapangyarihan nating lumikha sa 
pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. 
Kung wala ang bigkis ng kasal sa 
pagitan ng isang lalaki at isang babae, 
lahat ng paggamit ng ating kapangya-
rihang lumikha ng buhay sa anumang 
antas nito ay kasalanan at salungat sa 
plano ng Diyos para sa kadakilaan ng 
Kanyang mga anak.

Ang pagpapahalaga natin sa batas 
ng kalinisang-puri ay nagpapakita ng 
pangako nating tularan ang huwa-
ran ng kasal na nagsimula kina Eva 
at Adan at nagpapatuloy sa lahat ng 
panahon bilang huwaran ng Diyos 
sa paglikha ng bata ng Kanyang mga 

anak na lalaki at anak na babae at 
para sa pangangalaga ng Kanyang 
mga anak. Nakakatuwa na maraming 
taong kabilang sa ibang relihiyon o 
organisasyon ang sumasang-ayon sa 
atin tungkol sa katangian at kahala-
gahan ng kasal, ilan dito ay batay sa 
doktrinang ukol sa relihiyon at ang 
iba ay batay sa ipinapalagay nilang 
pinakamabuti para sa lipunan.

Ang kaalaman natin sa plano ng 
Diyos para sa Kanyang mga anak 7 
ang dahilan kaya tayo nalulungkot na 
parami nang parami ang mga batang 
isinisilang sa mga magulang na hindi 
kasal—sa kasalukuyan 41 porsiyento 
ng lahat ng ipinanganganak sa Estados 
Unidos 8—at ang bilang ng nagsasama 
nang hindi kasal ay mabilis na duma-
dami sa nakalipas na kalahating siglo. 
Limang dekada na ang nakaraan, 
maliit na porsiyento lang ang nagsa-
sama muna bago ikasal. Ngayon ay 60 
porsiyento na ang nagsasama muna 
bago ikasal.9 At patuloy na nangyayari 
ito, lalo na sa mga tinedyer. Nalaman 
sa survey kamakailan na tinatayang 50 
porsiyento ng mga tinedyer ang nag-
sasabi na ang pag-aanak nang hindi 
kasal ay isang “makabuluhang paraan 
ng pamumuhay.” 10

V.
Maraming pagbabago sa batas at 

patakaran ang ipinipilit sa pamahalaan 
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at lipunan na salungat sa batas ng 
Diyos sa seksuwal na kalinisan o 
moralidad at sa kawalang-hanggan 
at mga layunin ng pag-aasawa at 
pag-aanak. Ang mga pamimilit na 
ito ay nagpahintulot na sa kasal ng 
magkaparehong kasarian sa maraming 
estado at bansa. Ang iba pang pami-
milit ay lilikha ng pagkalito sa kasarian 
o palalabuin ang mga pagkakaiba ng 
lalaki sa babae na mahalaga sa katu-
paran ng dakilang plano ng kaligaya-
han ng Diyos.

Ang pagkaunawa natin sa plano 
ng Diyos at sa Kanyang doktrina ay 
nagbibigay sa atin ng pananaw sa 
kawalang-hanggan na hindi nagtutu-
lot sa atin na kunsintihin ang gayong 
gawain o pangatwiranan ang mga 
batas na nagpapahintulot sa mga ito. 
At, hindi tulad ng ibang organisasyon 
na maaaring magbago ng kanilang 
mga tuntunin at maging ng kanilang 
mga doktrina, ang ating mga tuntunin 
ay nakabatay sa mga katotohanang 
ipinahayag ng Diyos na hindi magba-
bago kailanman.

Nakasaad sa ating ikalabindala-
wang saligan ng pananampalataya na 
naniniwala tayo sa pagpapasailalim sa 
mga namumuno sa pamahalaan at sa 
“pagsunod, paggalang, at pagtatagu-
yod ng batas.” Ngunit ang mga batas 
ng tao ay hindi magagawang moral 
ang ipinahayag ng Diyos na imoral. 
Ang katapatan sa ating pinakaunang 
prayoridad—ang mahalin at pagling-
kuran ang Diyos—ay nangangaila-
ngan ng pagturing natin sa Kanyang 
batas bilang ating pamantayan ng 
pag-uugali. Halimbawa, inutusan pa 
rin tayo ng Diyos na huwag makiapid 
o makipagtalik nang hindi kasal kahit 
hindi na kasalanan ang mga ito ayon 
sa mga batas ng estado o bansa kung 
saan tayo naninirahan. Gayundin, ang 
mga batas na ginagawang legal ang 
“pagpapakasal ng magkaparehong 
kasarian” ay hindi nagpapabago sa 
batas ng Diyos sa pagpapakasal o sa 
Kanyang mga utos at sa mga paman-
tayan natin hinggil dito. Sakop pa rin 
tayo ng tipan na mahalin ang Diyos 
at sundin ang Kanyang mga utos at 
huwag paglingkuran ang ibang mga 
diyos at mga prayoridad—kahit na 

ang mga tanggap na ng karamihan sa 
ating panahon at lugar.

Sa pagpapasiyang ito maaaring 
hindi tayo maunawaan, akusahan na 
mga panatiko, dumanas ng pang-aapi, 
o panghimasukan ang kalayaan nating 
ipamuhay ang ating relihiyon. Kung 
magkagayon, alalahanin natin ang 
ating unang prayoridad—ang pagling-
kuran ang Diyos—at, tulad ng mga 
ninuno nating pioneer, itulak ang sarili 
nating bagon ng pagsubok taglay ang 
tibay ng loob na ipinakita nila.

May itinuro si Pangulong Thomas S. 
Monson na angkop sa sitwasyong ito. 
Sa kumperensyang tulad nito 27 taon 
na ang nakararaan, buong tapang 
niyang ipinahayag: “Maging mata-
pang tayong sumalungat sa gusto ng 
marami, matapang na manindigan 
sa prinsipyo. Tapang, hindi kompro-
miso, ang kalulugdan ng Diyos. Ang 
tapang ay isang panuntunan sa buhay 
at kaakit-akit na katangian kapag ang 
turing dito’y hindi lamang kahanda-
ang mamatay nang may dangal, kundi 
bilang determinasyon na mamuhay 
nang disente. Duwag ang taong takot 
gawin ang inaakala niyang tama dahil 
hindi siya magugustuhan o pagtatawa-
nan siya ng iba. Tandaan na lahat ng 
tao ay may kani-kanyang kinatataku-
tan, ngunit ang humaharap sa kani-
lang kinatatakutan nang may dignidad 
ay matapang din naman.” 11

Dalangin ko na hindi natin haya-
ang maging dahilan ang mga pansa-
mantalang pagsubok sa mundo para 

kalimutan natin ang dakilang mga utos 
at prayoridad na ibinigay sa atin ng 
ating Lumikha at Tagapagligtas. Hindi 
tayo dapat magtuon nang labis sa mga 
bagay ng mundo at maghangad ng 
mga parangal ng tao (tingnan sa D at T 
121:35) at dahil dito ay makalimutan 
ang ating walang-hanggang tadhana. 
Tayo na nakaaalam sa plano ng Diyos 
para sa Kanyang mga anak—tayo na 
nakipagtipan na makibahagi rito—ay 
malaki ang responsibilidad. Hindi 
tayo dapat lumihis sa pinakamahalaga 
nating hangarin, ang kamtin ang buhay 
na walang hanggan.12 Hindi natin 
dapat kalimutan ang ating unang pra-
yoridad—ang huwag magkaroon ng 
ibang mga diyos at huwag unahin ang 
ibang mga prayoridad kaysa sa Diyos 
Ama at sa Kanyang Anak, ang ating 
Tagapagligtas na si Jesucristo.

Tulungan nawa tayo ng Diyos na 
maunawaan ang prayoridad na ito at 
maunawaan ito ng iba habang hinaha-
ngad natin ito sa matalino at mapag-
mahal na paraan, ang dalangin ko sa 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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siya nag-atubili kahit sandali. Paking-
gan ninyo ang mga sinabi ng kanyang 
apo, na isinulat makalipas ang mara-
ming taon: “Kung hindi man pagmama-
hal ang naging dahilan para sumagot 
[siya] ng hindi, may mas maganda pa 
siyang dahilan—nanggaling pa siya 
sa Scotland at nakaranas ng hirap at 
pagsubok para sa Ebanghelyo, at wala 
siyang plano, hangga’t kaya niya, na 
hayaang mawala sa kanyang anak 
ang pinaghirapan niyang matamo.” 2 
Sinabi na ng mayamang pamilya ang 
lahat ng makakukumbinsi, at si Isabelle 
na mismo ang nakiusap na payagan 
siyang sumama, ngunit nanatiling mata-
tag si Agnes. Tulad ng maaari ninyong 
isipin, pakiramdam ng 16 anyos na si 
Isabelle ay nasira na ang buhay niya.

Si Isabelle Hoggan ay aking impo, 
at lubos kong pinasasalamatan ang 
patotoo at pananalig na nag-alab sa 
puso ng kanyang ina, na dahilan para 
hindi niya ipagpalit sa kayamanan ang 
pagiging miyembro ng Simbahan ng 
kanyang anak. Ngayon, daan-daan sa 
kanyang mga inapo na pinagpapala sa 
pagiging miyembro ng Simbahan ang 
natutulungan ng malalim na pananam-
palataya at pagbabalik-loob ni Agnes 
sa ebanghelyo.

Mga kaibigan kong kabataan, 
nabubuhay tayo sa mapanganib na 
panahon, at ang mga desisyong dapat 
ninyong gawin araw-araw, o oras-
oras, ay epekto sa kawalang-hanggan. 
Ang mga desisyong ginagawa ninyo 
araw-araw ang magtatakda sa mang-
yayari sa inyo kalaunan. Kung wala pa 
kayong matibay na patotoo at panana-
lig na Ang Simbahan ni Jesucristo ng 
mga Banal sa mga Huling Araw ay ang 
kaharian ng Diyos sa lupa, panahon 
na para kumilos at matamo ang pana-
nalig na iyan. Ang pagpapaliban ng 
kailangang gawin para matamo ang 
ganyang pananalig ay mapanganib sa 
inyong kaluluwa.

Ang tunay na pagbabalik-loob ay 
hindi lang pagkakaroon ng kaalaman 
sa mga alituntunin ng ebanghelyo at 
higit pa sa pagkakaroon ng patotoo 
sa mga alituntuning iyon. Posibleng 
magkaroon ng patotoo sa ebanghelyo 
kahit hindi ito ipamuhay. Ang tunay na 
pagbabalik-loob ay pagkilos ayon sa 

mga anak. Ilang taon kalaunan, nabalo 
si Agnes at naiwan sa kanya ang wa-
long anak na pinagsikapan niyang ita-
guyod. Ang kanyang 12-taong-gulang 
na anak na si Isabelle ay mapalad na 
nakapagtrabaho bilang kasambahay 
sa isang mayamang pamilya, na hindi 
miyembro ng Simbahan.

Tumira si Isabelle sa malaking 
bahay ng pamilya at tumulong sa pag-
aalaga sa maliliit na anak nito. Bilang 
kapalit ng kanyang serbisyo, binayaran 
ng kaunting halaga ang kanyang ina 
kada linggo. Hindi nagtagal ay itinu-
ring nang miyembro ng pamilya si Isa-
belle at binigyan ng mga pribilehiyo, 
tulad ng pag-aaral ng sayaw, magagan-
dang kasuotan, at pagpunta sa teatro. 
Ganito ang sitwasyon sa loob ng apat 
na taon, hanggang sa kailanganing 
lumipat sa ibang estado ang pamilyang 
pinagtatrabahuhan ni Isabelle. Napala-
pit na sa kanila si Isabelle kaya kinau-
sap nila ang kanyang inang si Agnes at 
hiningi ang pahintulot nitong ampunin 
nila si Isabelle. Nangako silang pag-
aaralin siya, titiyaking makapag-asawa 
siya nang maayos, at gagawin ding ta-
gapagmana ng kanilang ari-arian tulad 
ng sarili nilang mga anak. Patuloy pa 
rin silang magbabayad kay Agnes.

Napakabigat na desisyon nito para 
sa maralitang balo at ina, ngunit hindi 

Ni Bonnie L. Oscarson
Young Women General President

Mga kapatid, malaking kara-
ngalan sa akin ang tumayo 
sa pulpitong ito kung saan 

tumayo ang napakaraming bayani ng 
buhay ko. Gusto kong ibahagi sa inyo 
ang nadarama ng puso ko at iparating 
ito lalo na sa mga kabataan.

Isa sa mga dakilang bayani ng 
Lumang Tipan ang propetang man-
dirigmang si Josue. Ipinaabot niya 
ang paanyayang ito sa mga anak ni 
Israel, na kanyang pinamunuan: “Piliin 
ninyo sa araw na ito kung sino ang 
inyong paglilingkuran, . . . ngunit sa 
ganang akin at ng aking sangbahayan 
ay maglilingkod kami sa Panginoon.” 1 
Ang pahayag ni Josue ay nagpapa-
kita ng tunay na pagbabalik-loob sa 
ebanghelyo. Para kay Josue at sa ating 
lahat, ang pagbabalik-loob sa mga 
alituntunin ng ebanghelyo ay bunga 
ng matwid na pamumuhay ng mga ali-
tuntunin ng ebanghelyo at katapatan 
sa ating mga tipan sa Panginoon.

Gusto kong ikuwento ang pag-
babalik-loob ng isa pa sa aking mga 
bayani na nagmula sa aming pamilya. 
Ang pangalan niya ay Agnes Hoggan, 
at sila ng kanyang asawa ay sumapi 
sa Simbahan sa Scotland noong 1861. 
Dahil sa naranasang matinding pag-
uusig sa kanilang bayan, nandayuhan 
sila sa Amerika kasama ang kanilang 

Magbalik-loob Kayo
Nangyayari ang tunay na pagbabalik-loob sa patuloy na 
pamumuhay ng mga doktrinang alam ninyong totoo at 
pagsunod sa mga utos, araw-araw, buwan-buwan. 
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ating pinaniniwalaan at pagtutulot na 
lumikha ito ng “malaking pagbabago sa 
atin, o sa ating mga puso.” 3 Sa buklet 
na Tapat sa Pananampalataya, nala-
man natin na ang “pagbabalik-loob ay 
isang proseso, hindi isang pangyayari. 
Nagbabalik-loob kayo dahil sa inyong 
matwid na mga pagsisikap na sundin 
ang Tagapagligtas.” 4 Kailangan dito ng 
panahon, tiyaga, at paggawa. Matibay 
ang pananalig ng aking impo na mas 
mahalagang makamit ng kanyang mga 
anak ang ebanghelyo kaysa lahat ng 
yaman at ginhawang alok ng mundo 
dahil siya ay nagsakripisyo, nagtiis, 
at namuhay ayon sa ebanghelyo. 
Nagbalik-loob siya dahil sa pamumu-
hay ng mga alituntunin ng ebanghelyo 
at pagsasakripisyo para dito.

Kailangan din nating pagdaanan 
ang gayong proseso kung gusto nating 
taglayin ang gayong katapatan. Itinuro 
ng Tagapagligtas, “Kung ang sinomang 
tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang 
kalooban, ay makikilala niya ang turo, 
kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nag-
sasalita na mula sa aking sarili.” 5 Kung 
minsan ay kabaligtaran ang ginagawa 
natin. Halimbawa, maaaring ganito 
ang pamamaraan natin: Handa akong 
sundin ang batas ng ikapu, pero ka-
ilangan ko munang malaman kung ito 
ay totoo. Siguro ipinagdarasal pa natin 
na magkaroon ng patotoo tungkol sa 
batas ng ikapu at umaasa na ibibigay 
sa atin ng Panginoon ang patotoong 
iyan bago pa man natin sulatan ang 
tithing slip. Hindi sa ganyang pa-
raan mangyayari iyan. Inaasahan ng 
Panginoon na mananalig tayo. Dapat 
ay patuloy tayong magbayad ng buo 
at tapat na ikapu para magkaroon tayo 
ng patotoo sa ikapu. Angkop din ito 
sa lahat ng alituntunin ng ebanghelyo 
ito man ay batas ng kalinisang-puri, 
alituntunin ng disenteng pananamit, 
Word of Wisdom, o batas ng ayuno.

Gusto kong magbahagi ng halim-
bawa kung paano nakatulong sa amin 
ang pamumuhay ng alituntunin para 
maniwala nang lubos sa alituntuning 
iyan. Dalagita pa lang ako noong 
dekada 60 at nag-iisang babaeng LDS 
sa high school namin. Panahon iyon ng 
radikal na pagbabago gaya ng pagtali-
kod sa magandang kaugalian, paggamit 

ng ilegal na droga, at mentalidad na 
gawin ang “anumang magustuhan.” 
Karamihan sa mga kasamahan ko ay 
mabubuting tao ngunit madaling ma-
tangay sa tukso ng bagong moralidad 
na ito, na kung tutuusin ay dati nang 
imoralidad. Itinurong maigi sa akin ng 
aking mga magulang at guro na maha-
lagang respetuhin ko ang aking kata-
wan, panatilihing malinis ang isipan, at 
higit sa lahat, magtiwala sa mga utos ng 
Panginoon. Nagpasiya akong iwasan 
ang mga okasyon na alam kong may 
iaalok na alak at iniwasan kong mani-
garilyo at gumamit ng droga. Dahil dito 
madalas ay hindi ako imbitado sa mga 
party, at bihira akong makipagdeyt. 
Naging talamak sa mga kabataan ang 
paggamit ng droga, at ang mga pin-
salang dulot nito ay di-gaanong alam 
noon kumpara ngayon. Marami sa mga 
kabataang kilala ko ang permanenteng 
napinsala ang utak at ang iba naman 
ay nalulong sa droga. Nagpasalamat 
ako na naturuan ako sa tahanan namin 
na sundin ang Word of Wisdom, at 
nagkaroon ako ng malalim na patotoo 
sa alituntuning iyan ng ebanghelyo 
nang manalig ako at ipamuhay ito. Ang 
magandang pakiramdam na dumating 

sa akin mula sa pamumuhay ng isang 
tunay na alituntunin ng ebanghelyo ay 
ang Espiritu Santo na nagpapatunay 
na ang alituntunin ay totoo. Sa gan-
yang paraan nangyayari ang tunay na 
pagbabalik-loob.

Itinuro ng propetang si Moroni, 
sa Aklat ni Mormon, “Ipakikita ko sa 
sanlibutan na ang pananampalataya ay 
mga bagay na inaasahan at hindi na-
kikita; kaya nga, huwag magtalu-talo 
dahil sa hindi ninyo nakikita, sapagkat 
wala kayong matatanggap na patunay 
hangga’t hindi natatapos ang pagsu-
bok sa inyong pananampalataya.” 6 Sa 
mundo natin kung saan gusto nating 
masiyahan palagi, madalas tayong 
umasang magantimpalaan nang hindi 
ito pinaghihirapan. Naniniwala ako 
na sinasabi sa atin ni Moroni na kung 
kikilos muna tayo at mananalig sa pa-
mamagitan ng pamumuhay ng ebang-
helyo, matatanggap natin ang patunay 
na ito ay totoo. Nangyayari ang tunay 
na pagbabalik-loob sa patuloy na 
pamumuhay ng mga doktrinang alam 
ninyong totoo at pagsunod sa mga 
utos, araw-araw, buwan-buwan.

Napakasayang panahon ito na ma-
ging kabataan sa Simbahan. Kayo ang 
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unang makikibahagi sa kurikulum para 
sa kabataan na Come, Follow Me, na 
ang isa sa mga pangunahing layunin 
ay ang magbalik-loob kayo sa ebang-
helyo ni Jesucristo. Makabubuting 
alalahanin na gaano man kainspirado 
ang mga magulang at lider ninyo, “pa-
ngunahing responsibilidad ninyo ang 
sariling pagbabalik-loob. Walang mag-
babalik-loob para sa inyo, at walang 
makakapilit sa inyong magbalik-loob.” 7 
Nararanasan ang pagbabalik-loob ka-
pag tayo ay nananalangin, nag-aaral ng 
mga banal na kasulatan, nagsisimba, at 
karapat-dapat na nakikibahagi sa mga 
ordenansa sa templo. May pagbabalik-
loob habang kumikilos tayo ayon sa 
mabubuting alituntuning natututuhan 
natin sa ating tahanan at sa silid-aralan. 
May pagbabalik-loob kapag namu-
muhay tayo nang dalisay at mabuti at 
marapat sa patnubay ng Espiritu Santo. 
May pagbabalik-loob kapag nauuna-
waan natin ang Pagbabayad-sala ni 

Jesucristo, kinikilala Siya bilang ating 
Tagapagligtas at Manunubos, at tinutu-
lutang magkaroon ng epekto sa buhay 
natin ang Pagbabayad-sala.

Ang inyong pagbabalik-loob ay 
tutulong sa inyo na maghandang 
gumawa ng mga tipan sa templo, mag-
misyon, at magbuo ng sarili ninyong 
pamilya. Kapag kayo ay nagbalik-
loob, hahangarin ninyong ibahagi ang 
natutuhan ninyo sa iba, at madaragda-
gan ang tiwala at kakayahan ninyong 
magpatotoo sa iba nang may pananalig 
at lakas. Ang hangaring ito na ibahagi 
ang ebanghelyo sa iba at ang tiwalang 
magpatotoo nang may tapang ay likas 
sa isang tunay na nagbalik-loob. Itinuro 
ng Tagapagligtas kay Pedro, “Kung ma-
kapagbalik ka nang muli, ay papagtiba-
yin mo ang iyong mga kapatid.” 8

Naaalala ba ninyo si Josue, ang pro-
petang mandirigma? Hindi lamang siya 
nagbalik-loob, kundi sinikap pa niya 
hanggang sa huling sandali ng kanyang 

buhay na dalhin ang mga anak ni Israel 
sa Diyos. Mababasa natin sa Lumang 
Tipan, “At naglingkod ang Israel sa 
Panginoon sa lahat ng mga araw ni 
Josue.” 9 Ang taong tunay na nagbalik-
loob ay humuhugot ng kapangyarihan 
sa Pagbabayad-sala at tumatanggap 
ng kaligtasan para sa kanyang sariling 
kaluluwa, at pagkatapos ay nagsisikap 
na maging mabuting impluwensya sa 
lahat ng nakakakilala sa kanya.

Ang pamumuhay ng ebanghelyo 
at pagtayo sa mga banal na lugar ay 
hindi laging madali o maginhawa, 
ngunit pinatototohanan ko na sulit 
ito! Pinayuhan ng Panginoon si Emma 
Smith na “isantabi muna ang mga ba-
gay ng daigdig na ito, at hangarin ang 
mga bagay na mas mabuti.” 10 Palagay 
ko hindi pa natin mawawari kung 
gaano kagila-gilalas ang “mga bagay 
na mas mabuti” ng daigdig!

Pinatototohanan ko na tayo ay 
may mapagmahal na Ama sa Langit 
na ang pinakadakilang hangarin ay 
tulungan tayo at pagpalain sa ating 
pagsisikap na ipamuhay ang ebang-
helyo at magbalik-loob. Malinaw 
Niyang ipinahayag na ang Kanyang 
pangunahing layunin at gawain ay ang 
ating “kawalang-kamatayan at buhay 
na walang hanggan.” 11 Nais Niyang 
ibalik tayong muli sa Kanyang piling. 
Pinatototohanan ko na kung kikilos 
tayo ayon sa mga doktrina ng ebang-
helyo at ipapamuhay ito araw-araw, 
makapagbabalik-loob tayo at magiging 
kasangkapan sa pagsasakatuparan ng 
maraming kabutihan sa ating pamilya 
at sa mundo. Nawa’y pagpalain tayo 
sa ating araw-araw na pagsisikap na 
kamtin ang layuning iyan sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
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impluwensya at binigyan tayo ng kala-
yaang pumili para sa ating sarili kung 
aling landas ang ating tatahakin. Tulad 
ng itinuro ng sinaunang propeta sa 
Aklat ni Mormon na si Samuel, “Kayo 
ay malaya; kayo ay pinahintulutang 
kumilos para sa inyong sarili; sapag-
kat masdan, binigyan kayo ng Diyos 
ng kaalaman at ginawa niya kayong 
malaya.” 2

Naunawaan din ng Ama sa Langit 
na dahil mortal tayo ay hindi tayo 
laging makakagawa ng tama o 
mabuting pagpapasiya. Dahil hindi 
tayo perpekto at nagkakamali tayo, 
kailangan natin ng tulong sa pagbalik 
sa Kanyang piling. Ang kailangang 
tulong ay ibinigay sa pamamagitan ng 
mga turo, halimbawa, at nagbabayad-
salang sakripisyo ni Jesucristo. Ang 
nagbabayad-salang sakripisyo ng 
Tagapagligtas ay nagbibigay-daan sa 
ating kaligtasan at kadakilaan sa hina-
harap sa pamamagitan ng alituntunin 
ng pagsisisi. Kung tunay at taos-puso 
tayong magsisisi, matutulungan tayo 
ng Pagbabayad-sala na maging mali-
nis, magbago ng ugali, at matagumpay 
na pagtiisan ang ating mga hamon.

Ang pagtitiis ay isang mahalagang 
alituntuning matatagpuan sa dok-
trina ni Jesucristo. Mahalaga ito dahil 
ang uri ng kahahantungan natin sa 
kawalang-hanggan ay kasukat ng 
kakayahan nating magtiis hanggang 
wakas sa kabutihan.

Sa 2 Nephi 31 itinuro sa atin ng 
propetang si Nephi na matapos nating 
matanggap ang nakapagliligtas na 
ordenansa ng binyag na tinanggap ni 
Jesucristo at matanggap ang kaloob 
na Espiritu Santo, kailangan tayong 
“[magpatuloy], nagpapakabusog sa 
salita ni Cristo, at [magtiis] hanggang 
wakas, [pagkatapos ay] masdan, ganito 
ang wika ng Ama: [Tayo] ay magkaka-
roon ng buhay na walang hanggan.” 3

Kaya nga, para matanggap ang 
pinakadakila sa lahat ng pagpapala 
ng ating Ama sa Langit, na buhay na 
walang hanggan, kailangan nating 
matapos ang lahat ng angkop na orde-
nansa at magpatuloy sa pagtupad sa 
mga tipan na kalakip nito. Sa mada-
ling salita, dapat tayong matagumpay 
na makapagtiis.

sa buhay na walang hanggan sa Kan-
yang piling.

Isang pangyayari sa buhay ni Pro-
petang Joseph Smith ang naglalarawan 
sa alituntuning ito. Ang Propeta at 
ilang kasamahan niya ay nabilanggo 
sa Liberty, Missouri, nang ilang buwan. 
Habang nagdurusa sa bilangguan, 
nagsumamo si Propetang Joseph sa 
Panginoon sa mapagpakumbabang 
panalangin na paginhawahin ang mga 
Banal sa kasalukuyan nilang paghi-
hirap. Tumugon ang Panginoon sa 
pagtuturo kay Propetang Joseph, at sa 
ating lahat, na ang mga hamong kina-
kaharap natin, kung matagumpay na 
napagtiisan, ay para sa ating kabutihan 
sa huli. Ito ang sagot ng Panginoon sa 
panalangin ni Joseph:

“Aking anak, kapayapaan ay mapa-
saiyong kaluluwa; ang iyong kasawian 
at ang iyong mga pagdurusa ay maik-
ling sandali na lamang;

“At muli, kung ito ay iyong pagtitii-
sang mabuti, ang Diyos ay dadakilain 
ka sa itaas.” 1

Binalangkas ng Ama sa Langit ang 
ating paglalakbay sa buhay para subu-
kan ang ating pagkatao. Lantad tayo 
kapwa sa mabubuti at masasamang 

Ni Elder Richard J. Maynes
Ng Panguluhan ng Pitumpu

Tuwing umaga pagkagising natin, 
nahaharap tayo sa bagong araw 
na puno ng mga hamon sa buhay. 

Dumarating ang mga hamong ito sa 
maraming anyo: mga pisikal na ha-
mon, problema sa pera, problema sa 
relasyon, emosyonal na mga pagsu-
bok, at maging mga pagpupunyagi 
sa sariling pananampalataya.

Gayunman, marami sa mga ha-
mong nakakaharap natin sa buhay 
ang maaaring malutas at malampasan, 
ang iba ay maaaring mahirap unawain 
at imposibleng malampasan at mapa-
pasaatin hanggang sa kabilang-buhay. 
Habang pansamantala nating tinitiis 
ang mga hamon na kaya nating lutasin 
at patuloy nating tinitiis ang mga 
hamon na hindi natin kayang lutasin, 
mahalagang alalahanin na ang espiri-
tuwal na kalakasang napapasaatin ay 
makakatulong na matagumpay nating 
mapagtiisan ang lahat ng hamon natin 
sa buhay.

Mga kapatid, mayroon tayong 
mapagmahal na Ama sa Langit, na 
nagplano ng ating buhay sa mundo 
upang matutuhan ng bawat isa sa atin 
ang mga aral na kailangan nating ma-
tutuhan upang maging karapat-dapat 

Lakas na Magtiis 
Hanggang Wakas
Ang kakayahan nating magtiis hanggang wakas sa 
kabutihan ay magiging tuwirang kasukat ng lakas 
ng ating patotoo at lalim ng ating pananalig.
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Ang kakayahan nating magtiis 
hanggang wakas sa kabutihan ay ma-
giging tuwirang kasukat ng lakas ng 
ating patotoo at lalim ng ating panana-
lig. Kapag malakas ang ating patotoo 
at tunay tayong nagbalik-loob sa 
ebanghelyo ni Jesucristo, bibigyang-
inspirasyon ng Espiritu Santo ang 
ating mga pasiya, matutuon ang mga 
ito kay Cristo, at susuportahan nito 
ang hangarin nating magtiis hanggang 
wakas sa kabutihan. Kung mahina ang 
ating patotoo at paimbabaw ang ating 
pagbabalik-loob, mas malamang na 
matukso tayo sa mga maling kaugalian 
ng mundo at makagawa tayo ng mga 
maling pasiya.

Gusto kong ibahagi sa inyo ang 
isang karanasang naglalarawan 
ng pagsisikap na kailangan upang 
pisikal na makatagal at pagkatapos 
ay ikumpara ito sa pagsisikap na ka-
ilangan upang espirituwal na maka-
pagtiis. Pagbalik ko mula sa misyon, 
nagkaroon ako ng pagkakataong 
maglaro ng basketball para sa isang 
respetadong coach at awtor sa isang 
kolehiyo sa California. Napakahalaga 
sa coach na ito na nasa mabuting 
kundisyon ang mga manlalaro bago 
magsimula ang basketball season. 
Isa sa mga training na kailangan 
naming gawin bago kami huma-
wak ng bola sa aming praktis ay 
ang tumakbo sa kaburulan malapit 
sa paaralan sa isang partikular at 
napakabilis na oras. Naaalala ko ang 
unang-una kong pagtatangkang tu-
makbo sa kaburulang ito pagkabalik 

ko mula sa mission field: akala ko 
mamamatay ako.

Ilang linggo kami puspusang nagsa-
nay para malampasan namin ang oras 
na itinakda ng coach. Napakaganda 
ng pakiramdam hindi lamang dahil 
natakbo namin ang kahabaan kundi 
dahil din sa mabilis naming pagtakbo 
pababa hanggang sa finish line.

Para mahusay na makapaglaro ng 
basketball, kailangan ay mabuti ang 
kundisyon ng katawan mo. May kaba-
yaran ang pagkakaroon ng mabuting 
kundisyon ng katawan, at iyon ay de-
dikasyon, pagsusumigasig, at disiplina 
sa sarili. Ang katatagang espirituwal ay 
may kabayaran din. Gayon din ang ka-
bayaran: dedikasyon, pagsusumigasig, 
at disiplina sa sarili.

Ang patotoo, tulad ng katawan 
mo, ay kailangang nasa kundisyon 
kung gusto mong makatagal ito. Kaya 

paano natin mapapanatiling nasa kun-
disyon ang ating patotoo? Hindi natin 
mapapaganda ang kundisyon ng ating 
katawan para sa basketball kung 
manonood lang tayo ng basketball 
sa telebisyon. Gayundin, hindi natin 
mapapaganda ang kundisyon ng ating 
patotoo kung manonood lang tayo ng 
pangkalahatang kumperensya sa te-
lebisyon. Kailangan nating pag-aralan 
at matutuhan ang mahahalagang ali-
tuntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo, 
pagkatapos ay kailangan nating gawin 
ang lahat para maipamuhay ang mga 
ito. Iyan ang paraan para tayo maging 
mga disipulo ni Jesucristo, at magka-
roon tayo ng matatag na patotoo.

Kapag naharap tayo sa paghihirap 
sa buhay at hinagad nating tularan 
ang mga katangian ni Jesucristo, ma-
halagang maging espirituwal na handa 
tayo. Ang ibig sabihin ng espirituwal 
na kahandaan ay nagkaroon na tayo 
ng espirituwal na katatagan o lakas—
magiging maganda ang kundisyon ng 
ating espirituwalidad. Magiging ma-
ganda ang kundisyon ng ating espiri-
tuwalidad kaya lagi nating pipiliin ang 
tama. Hindi tayo matitinag sa hangarin 
at kakayahan nating ipamuhay ang 
ebanghelyo. Tulad ng sinabing minsan 
ng isang di-kilalang awtor, “Kailangan 
kayong maging bato na hindi kayang 
tangayin ng agos ng ilog.”

Dahil nahaharap tayo sa mga ha-
mon araw-araw, mahalagang patata-
gin natin ang ating espirituwalidad 
araw-araw. Kapag naging matatag ang 
ating espirituwalidad, ang mga maling 

Si Joseph Watson Maynes (kanan) at ang kanyang companion na si,  
Gilpin S. Woolley.
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tradisyon ng mundo, pati na ang ating 
mga personal na pagsubok araw-araw, 
ay magiging bahagya lamang ang ma-
samang epekto sa kakayahan nating 
magtiis sa kabutihan.

Ang magagandang halimbawa ng 
katatagan sa espirituwal ay nagmu-
mula sa mga kasaysayan ng ating sari-
ling pamilya. Sa maraming kuwento ng 
ating mga ninuno, makakahanap tayo 
ng mga halimbawang nagpapakita ng 
magagandang katangian ng katatagan.

Inilalarawan ng isang kuwento 
mula sa kasaysayan ng sarili kong pa-
milya ang alituntuning ito. Ang aking 
lolo-sa-tuhod na si Joseph Watson 
Maynes ay isinilang noong 1856 sa 
Hull, Yorkshire, England. Sumapi 
ang kanyang pamilya sa Simbahan sa 
England at naglakbay papuntang Salt 
Lake City. Pinakasalan niya si Emily 
Keep noong 1883, at walo ang naging 
anak nila. Si Joseph ay tinawag na 
mag-full-time mission noong Hunyo 
ng 1910, nang siya ay 53 taong gulang. 
Sa tulong ng kanyang asawa at walong 
anak, bumalik siya sa kanyang bayang 
tinubuang England para magmisyon.

Pagkatapos ng halos dalawang taon 
ng tapat na paglilingkod, nagbibisik-
leta sila noon ng kompanyon niya 
papunta sa Sunday School services sa 
Gloucester, England, nang pumutok 
ang kanyang gulong. Umibis siya ng 
bisikleta para tingnan ang sira. Nang 
makita niya na malaki ang sira at 
matatagalan bago ito maayos, pinauna 
niya ang kanyang kompanyon at pina-
simulan na rito ang Sunday service at 
susunod na lang siya kaagad. Pagka-
tapos na pagkatapos masabi iyon, na-
pahandusay siya sa lupa. Agad siyang 
namatay sa atake sa puso.

Hindi na nakita pa ni Joseph 
Watson Maynes ang kanyang asawa at 
walong anak sa buhay na ito. Naibalik 
nila ang kanyang bangkay sa Salt Lake 
City at idinaos ang serbisyo sa burol sa 
lumang Waterloo Assembly Hall. Ang 
sinabi ni Elder Anthony W. Ivins ng 
Korum ng Labindalawang Apostol sa 
burol ay nagtuturo sa atin ng mahala-
gang aral tungkol sa buhay, kamata-
yan, at katatagan: “Ito ang ibinibigay 
sa atin ng ebanghelyo—hindi kalig-
tasan sa kamatayan, kundi tagumpay 

na madaig ito sa pamamagitan ng 
pag-asa natin sa maluwalhating pag-
kabuhay na mag-uli. . . . Nangyari ito 
kay [ Joseph Maynes]. . . . Nakasisiya, 
at nakalulugod at masayang malaman 
na iniaalay ng mga tao ang kanilang 
buhay sa kabutihan, sa pananalig, 
nang tapat sa pananampalataya.” 4

Ang kuwentong ito ng pamilya ay 
nagbigay-inspirasyon sa akin na gawin 
ang lahat ng makakaya ko na sundin 
ang halimbawa ng pagtitiis at espiritu-
wal na katatagang ipinakita ng aking 
lolo-sa-tuhod. Nabigyan din ako ng 
inspirasyon sa pananampalataya ng 
kanyang asawang si Emily, na ang bu-
hay pagkamatay ni Joseph ay talagang 
mabigat na pasanin. Ang kanyang 
patotoo ay malakas at ang kanyang 
pagbabalik-loob ay lubos nang buong 
buhay siyang naging tapat sa pana-
nampalataya habang pinalalaki ang 
kanyang walong anak.

Sabi ni Apostol Pablo, “Itabi namang 
walang liwag ang bawa’t pasan, at 
ang pagkakasalang pumipigil sa atin, 
at ating takbuhing may pagtitiis ang 
takbuhing inilagay sa harapan natin.” 5 
Ang lalakbayin natin dito sa lupa ay 
patagalang magtiis na puno ng mga ba-
lakid. Ang mga balakid sa paglalakbay 
na ito ay mga hamong bumubungad sa 

atin tuwing umaga. Narito tayo sa lupa 
upang masubukan, gamitin ang ating 
kalayaang moral, at pumili sa pagitan 
ng tama at mali. Para marangal at mata-
gumpay na matapos natin ang pagla-
lakbay sa buhay na ito at makabalik 
tayo sa ating Ama sa Langit, kailangan 
natin itong tumbasan ng dedikasyon, 
pagsusumigasig, at disiplina sa sarili. 
Kailangan nating pagandahin ang 
kundisyon ng ating espirituwalidad. 
Kailangan tayong magkaroon ng espi-
rituwal na katatagan. Kailangan natin 
ng malalakas na patotoo na hahantong 
sa tunay na pagbabalik-loob, at bunga 
nito ay madarama natin ang kapaya-
paan ng kalooban at lakas na kaila-
ngan upang matiis ang anumang mga 
hamong kinakaharap natin.

Kaya anumang mga pagsubok ang 
mabungaran ninyo sa paggising tu-
wing umaga, alalahanin—sa espiritu-
wal na lakas na taglay ninyo, lakip ang 
tulong ng Panginoon, sa katapusan 
ng paglalakbay ay magkakaroon kayo 
ng kumpiyansang ipinakita ni Apostol 
Pablo nang sabihin niya:

“Sapagka’t ako’y iniaalay na, at 
ang panahon ng aking pagpanaw 
ay dumating na.

“Nakipagbaka ako ng mabu-
ting pakikipagbaka, natapos ko na 
ang aking takbo, iningatan ko ang 
pananampalataya:

“Buhat ngayon ay natataan sa akin 
ang putong na katuwiran, na ibibigay 
sa akin ng Panginoon na tapat na 
hukom sa araw na yaon.” 6

Ibinabahagi ko sa inyo ang aking pa-
totoo at pagsaksi na tunay na may ma-
pagmahal na Ama sa Langit at totoo ang 
Kanyang dakila at walang-hanggang 
plano ng kaligayahan, na nagdala sa 
atin sa mundong ito sa panahong ito. 
Nawa’y bigyang-inspirasyon tayo ng 
Espiritu ng Panginoon na linangin sa 
ating sarili ang lakas na makapagtiis. 
Sa pangalan ni Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Doktrina at mga Tipan 121:7–8.
 2. Helaman 14:30.
 3. 2 Nephi 31:20.
 4. Anthony W. Ivins, mensahe sa burol ni 

Joseph Watson Maynes (personal na mga 
talaan ng pamilya Maynes).

 5. Sa mga Hebreo 12:1.
 6. II Kay Timoteo 4:6–8.
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Ang mga tao ni Ammon ay nasa 
kritikal na sandali ng kanilang espritu-
walidad. Naging tapat sila sa kanilang 
tipan na hindi na muling makikidigma. 
Ngunit batid nila na responsibilidad 
ng mga ama na protektahan ang ka-
nilang mga pamilya.6 Ang panganga-
ilangang iyan ay tila sapat na dahilan 
para sirain nila ang kanilang tipan.7

Alam ng kanilang matalinong lider 
ng priesthood na si Helaman na ang 
pagsira sa tipang ginawa sa Panginoon 
ay hindi mapangangatwiranan kailan-
man. Nagbigay siya ng magandang 
alternatibo. Ipinaalala niya sa kanila 
na hindi nagkaroon ng gayong kasa-
lanan ang kanilang mga anak at sa-
makatwid ay hindi kailangang gawin 
ang gayunding tipan.8 Bagama’t bata 
pa ang kanilang mga anak, malalakas 
sila, at higit sa lahat, sila’y matwid at 
walang bahid-dungis. Ang mga anak 
na lalaking ito ay pinatatag ng pana-
nampalataya ng kanilang mga ina.9 
Sa pamumuno ng kanilang pinunong 
propeta, ginampanan ng mga kabata-
ang ito ang tungkulin ng kanilang mga 
ama na ipagtanggol ang kanilang mga 
pamilya at tahanan.10

Ang mga pangyayaring kaakibat 
ng mahalagang pagpapasiyang ito ay 
nagpapakita kung paano pinalalakas 
ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo ang 
buhay ng bawat anak ng Diyos. Isipin 
ang matinding emosyong nadama 
ng mga amang iyon. Ano kaya ang 
kanilang nadama nang malaman nila 
na ang kanilang paghihimagsik noon 
ang naging hadlang sa pagprotekta 
nila sa kanilang mga asawa’t anak sa 
sandaling iyon ng pangangailangan? 
Dahil alam nila mismo ang kalupitan 
ng digmaang haharapin ng kanilang 
mga anak ngayon, marahil ay lihim 
silang tumangis. Mga ama, hindi mga 
anak, ang dapat magtanggol sa kani-
lang pamilya! 11 Marahil ay napakatindi 
ng pagdadalamhati nila.

Bakit nag-alala ang mahusay nilang 
lider ng priesthood na sa pagbawi 
nila ng kanilang mga sandata ay “baka 
. . . mawala ang kanilang mga kalu-
luwa”? 12 Sinabi ng Panginoon, “Mas-
dan, siya na nagsisi ng kanyang mga 
kasalanan, ay siya ring patatawarin, 
at ako, ang Panginoon, ay hindi na 

Dahil ganap ang pagbabalik-loob nila, 
ibinaon nila ang kanilang mga sandata 
at nakipagtipan sa Panginoon na hindi 
na nila gagamiting muli ang mga ito.2

Kalaunan, marami sa kanilang ka-
patid na di nagbalik-loob ang lumusob 
sa kanila at pinagpapatay sila. Pinili 
ng naging-matatapat na taong ito ang 
mamatay sa espada kaysa lumaban at 
ipagsapalaran ang kanilang espirituwa-
lidad. Dahil sa kanilang matwid na ha-
limbawa lalong naragdagan ang mga 
nagbalik-loob at nagsuko ng kanilang 
mga sandata ng paghihimagsik.3

Sa pamamagitan ni Ammon, 
ginabayan sila ng Panginoon tungo 
sa kaligtasan sa kalipunan ng mga 
Nephita, at sila ay nakilala bilang mga 
tao ni Ammon.4 Maraming taon silang 
pinangalagaan ng mga Nephita, ngunit 
sa huli ay hukbong Nephita ang nagsi-
mulang manghina, at kinailangan nila 
ng dagdag na puwersa.5

Ni Elder Richard G. Scott
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Kamakailan, mapalad akong maki-
lala ang isang kahanga-hangang 
grupo ng mga kabataan mula 

sa estado ng Idaho. Itinanong sa akin 
ng isang mabait na dalagita kung ano 
sa palagay ko ang pinakamahalagang 
bagay na dapat nilang gawin sa buhay 
nila ngayon. Sinabi ko na kailangan 
nilang maunawaan ang kapangyari-
han ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo 
sa kanilang buhay. Ipaliliwanag ko 
ngayon ang isang aspeto ng kapang-
yarihang iyan, na pansariling lakas 
na makakamtan natin sa pamamagitan 
ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Sa Aklat ni Mormon ay mababasa 
natin ang tungkol kay Ammon at sa 
kanyang mga kapatid na nagtuturo 
ng ebanghelyo ni Jesucristo sa mga 
“mababangis at matitigas at malulupit 
na tao.” 1 Marami sa mga taong iyon 
ang nagbalik-loob at piniling talikuran 
ang makasalanan nilang pag-uugali. 

Sariling Lakas sa 
Pamamagitan ng 
Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo
Sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, bawat isa sa 
atin ay magiging malinis at ang pasaning dulot 
ng ating paghihimagsik ay maaalis.
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naaalaala ang mga ito.” 13 Ang mata-
tapat na amang ito ay matagal nang 
nagsipagsisi sa kanilang mga kasala-
nan at nalinis na ng Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo, kaya bakit sila pinayuhan 
na huwag ipagtanggol ang kanilang 
mga pamilya?

Napakahalagang katotohanan na 
sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo ay malilinis tayo. Tayo 
ay magiging banal at walang bahid-
dungis. Gayunman, kung minsan ay 
may matagalang epekto ang mga mali 
nating pagpili. Ang isa sa pinakamaha-
halagang hakbang para maging ganap 
ang pagsisisi ay harapin ang pansa-
mantala at pangmatagalang epekto 
ng nagawa nating mga kasalanan. 
Dahil sa mga pagpili nila noong araw 
nalantad ang mga amang Amonita 
na ito sa makamundong hangarin na 
maaaring maging dahilan upang muli 
silang manghina na sasamantalahing 
kasangkapanin ni Satanas.

Tatangkain ni Satanas na ipaalala sa 
atin ang anumang nagawa nating ka-
salanan upang matukso tayong muling 
magpaimluwensya sa kanya. Kailangan 
tayong maging maingat na maiwasan 
ang kanyang mga panunukso. Ganyan 
ang nangyari sa matatapat na amang 
Amonita. Kahit matagal na silang 
namumuhay nang tapat, kailangan pa 
rin nilang espirituwal na protektahan 
ang sarili laban sa tuksong maalala ang 
mga kasalanang nagawa nila.

Sa pagitan ng maraming pakiki-
digma, iniutos ni Kapitan Moroni 
na patibayin ang pinakamahihinang 
lungsod. “Iniutos niya na magtayo sila 
ng muog na kahoy sa loob ng pam-
pang ng bambang; at sila ay nagtam-
bak ng lupa ng bambang sa muog na 
kahoy . . . hanggang sa mapaligiran 
nila ang lungsod . . . ng matatag na 
muog na kahoy at lupa, nang napa-
kataas.” 14 Alam ni Kapitan Moroni na 
mahalagang patibayin ang mahihinang 
lugar para lumakas.15

Gayon din ang mga amang Amo-
nita. Kinailangan nila ng mas mataas at 
mas malapad na mga muog sa pagitan 
ng kanilang matatapat na buhay at ng 
masamang ugali nila noon. Ang kani-
lang mga anak na pinagpala ng mat-
wid na mga tradisyon, ay nakayang 
labanan ang gayong mga tukso. Tapat 
nilang naipagtanggol ang kanilang 
pamilya nang hindi ipinagpapalit ang 
kanilang espirituwal na kapakanan.

Ang masayang balita para sa lahat 
na naghahangad na iwaksi ang mga 
bunga ng mga maling pagpili ay 
na iba ang tingin ng Panginoon sa 
mga kahinaan kaysa paghihimagsik. 
Bagama’t nagbabala ang Panginoon 
na parurusahan ang mga naghimagsik 
na hindi nagsisi,16 kapag nagsalita ang 
Panginoon tungkol sa mga kahinaan, 
lagi itong may kahalong awa.17

Walang duda na may pagsasaalang-
alang sa mga amang Amonitang ito 

dahil naturuan sila nang mali ng 
kanilang mga magulang, ngunit lahat 
ng anak ng Ama sa Langit ay isinilang 
na may Liwanag ni Cristo. Anuman 
ang sanhi ng kanilang mga kasalanan, 
ang epekto nito ay hihina ang espiritu-
walidad na tatangkaing kasangkapain 
ni Satanas.

Mabuti na lang at tinuruan sila ng 
ebanghelyo, nagsisi, at sa pamamagi-
tan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo 
ay mas espirituwal na lumakas kaysa 
mga panunukso ni Satanas. Malamang 
na hindi sila natuksong balikan ang 
masaklap nilang nakaraan, ngunit 
sa pagsunod nila sa kanilang pinu-
nong propeta, hindi nila binigyan ng 
pagkakataon si Satanas na “linlangin 
. . . ang kanilang mga kaluluwa, at 
maingat silang [akayin] pababa sa 
impiyerno.” 18 Hindi lamang sila nilinis 
ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas 
mula sa kasalanan, kundi dahil sa 
pagsunod nila sa payo ng kanilang 
lider ng priesthood, naprotektahan 
sila ng Tagapagligtas mula sa kani-
lang mga kahinaan at pinalakas sila. 
Ang kanilang mapagpakumbaba at 
habambuhay na pangakong talikuran 
ang kanilang mga kasalanan ay mas 
malaki ang nagawa para protektahan 
ang kanilang mga pamilya kaysa anu-
mang magagawa nila sa digmaan. Sa 
pagpapailalim nila ay hindi sila pinag-
kaitan ng mga pagpapala. Pinalakas 
at pinagpala sila nito at pinagpala nito 
ang sumunod na mga henerasyon.

Ipinakita sa katapusan ng ku-
wento kung paano ginawa ng awa ng 
Panginoon “ang mahihinang bagay 
na maging malalakas.” 19 Ipinadala ng 
matatapat na amang ito ang kanilang 
mga anak sa digmaan sa ilalim ng 
pangangalaga ni Helaman. Bagama’t 
lumaban sa matinding digmaan ang 
mga anak na iyon kung saan la-
hat sila ay nasugatan, wala ni isang 
namatay.20 Ang mga binatilyong ito 
ang pinagkunan ng lakas ng nang-
hihinang hukbo ng mga Nephita. 
Sila ay matatapat at mas malakas ang 
espirituwalidad nang magsiuwi na 
sila. Ang kanilang mga pamilya ay 
pinagpala, pinrotektahan, at pinala-
kas.21 Sa ating panahon, maraming 
estudyante ng Aklat ni Mormon ang 
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nabigyang-inspirasyon ng halimbawa 
ng walang bahid-dungis at matwid na 
mga anak na ito.

Bawat isa sa atin ay nagkaroon ng 
mga pagkakataon sa buhay na naka-
gawa tayo ng mga maling pasiya. Ka-
ilangan nating lahat ang nakatutubos 
na kapangyarihan ng Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo. Kailangang pagsisihan 
ng bawat isa sa atin ang anumang 
paghihimagsik. “Sapagkat ako, ang 
Panginoon ay hindi makatitingin sa 
kasalanan nang may pinakamaliit na 
antas ng pagsasaalang-alang.” 22 Hindi 
Niya gagawin iyan dahil alam Niya 
kung ano ang kailangan para maging 
katulad Niya.

Marami sa atin ang nagtulot na 
magkaroon ng kahinaan ang ating 
pagkatao. Sa Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo, tayo, tulad ng mga Amonita, 
ay makapagtatayo ng mga espirituwal 
na muog sa pagitan natin at ng anu-
mang nakaraang mga pagkakamaling 
tinatangkang kasangkapanin ni Sata-
nas. Ang mga espirituwal na muog na 
nakapalibot sa mga amang Amonita ay 
nagpala at nagpalakas sa kanila mismo, 
sa kanilang pamilya, sa kanilang bansa, 
at sa sumunod na mga henerasyon. 
Iyan ay maaaring angkop din sa atin.

Kaya paano natin itatayo ang mga 
walang-hanggang muog na ito? Ang 
unang hakbang ay taos, masusi, at 
lubos na pagsisisi. Sa Pagbabayad-
sala ni Jesucristo, bawat isa sa atin 

ay magiging malinis at ang pasaning 
dulot ng ating paghihimagsik ay ma-
aalis. Tandaan, ang pagsisisi ay hindi 
parusa. Ito ang landas na puno ng 
pag-asa tungo sa mas maluwalhating 
kinabukasan.

Binigyan tayo ng Ama sa Langit 
ng mga kasangkapang tumutulong sa 
pagtatayo ng mga muog sa pagitan ng 
ating mga kahinaan at ng ating kata-
patan. Isipin ang sumusunod na mga 
mungkahi:

• Gumawa ng mga tipan at tangga-
pin ang mga ordenansa para sa in-
yong sarili. Pagkatapos ay unti-unti 
at patuloy kayong gumawa ng mga 
ordenansa sa templo para sa in-
yong mga ninuno.

• Ibahagi ang ebanghelyo sa 
di-miyembro o di-gaanong akti-
bong mga kapamilya o kaibigan. 
Ang pagbabahagi ng mga katotoha-
nang ito ay magdudulot ng paniba-
gong sigla sa inyong buhay.

• Maglingkod nang tapat sa lahat 
ng tungkulin sa Simbahan, lalo na 
sa tungkulin ninyo bilang home 
teacher at visiting teacher. Huwag 
maging home teacher o visiting 
teacher na bumibisita lang nang 
15 minuto sa isang buwan. Sa halip, 
tulungan ang bawat miyembro ng 
pamilya. Kilalanin sila nang perso-
nal. Maging isang tunay na kaibi-
gan. Sa pagpapakita ng kabaitan, 

ipakita sa kanila kung gaano ninyo 
pinagmamalasakitan ang bawat isa 
sa kanila.

• Higit sa lahat, paglingkuran ang 
mga miyembro ng sarili ninyong 
pamilya. Unahin ang espirituwal na 
pag-unlad ng inyong asawa at mga 
anak. Pagtuunan ang mga bagay 
na magagawa ninyo para tulungan 
ang bawat isa. Ilaan nang lubos 
ang inyong oras at atensyon.

Sa bawat mungkahing ito, iisa ang 
tema: puspusin ang inyong buhay sa 
paglilingkod sa iba. Kapag nagtuon 
kayo ng pansin sa paglilingkod sa mga 
anak ng Ama sa Langit,23 hindi kayo 
matutukso ni Satanas.

Dahil mahal na mahal kayo ng 
Ama sa Langit, ang Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo ang magbibigay ng lakas 
na iyan sa inyo. Hindi ba napaka-
ganda? Marami sa inyo ang nakadama 
ng pasaning dulot ng mga maling 
pagpili, at nadarama ng bawat isa sa 
inyo ang nagpapasiglang kapangyari-
han ng pagpapatawad, awa, at lakas 
ng Panginoon. Nadama ko na ito, at 
pinatototohanan ko na madarama ito 
ng bawat isa sa inyo, sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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 1. Alma 17:14; tingnan din sa Alma 17–27.
 2. Tingnan sa Alma 23:4–7; 24:5–19.
 3. Tingnan sa Alma 24:20–27.
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 5. Tingnan sa Alma 53:8–9; 56:10–17.
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 7. Tingnan sa Alma 53:10–13.
 8. Tingnan sa Alma 53:14–16.
 9. Tingnan sa Alma 56:48.
 10. Tingnan sa Alma 53:17–22; 56:3–10, 30–57.
 11. Tingnan sa Liahona, Nob. 2010, 129.
 12. Alma 53:15.
 13. Doktrina at mga Tipan 58:42.
 14. Alma 53:4.
 15. Tingnan sa Eter 12:27.
 16. Tingnan sa I Samuel 12:15; Isaias 1:20; 
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 18. 2 Nephi 28:21.
 19. Eter 12:27.
 20. Tingnan sa Alma 57:25; 58:39.
 21. Tingnan sa Alma 58:40.
 22. Doktrina at mga Tipan 1:31.
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sa taos-pusong pagpapakita ninyo ng 
kabaitan.

Napakalaking kaaliwan sa akin sa 
malungkot na sandaling ito ng paghihi-
walay ang aking patotoo sa ebanghelyo 
ni Jesucristo at ang aking kaalaman 
na buhay pa rin ang mahal kong si 
Frances. Alam ko na pansamantala la-
mang ang aming paghihiwalay. Ibinuk-
lod kami sa bahay ng Diyos ng isang 
taong may awtoridad na magbuklod sa 
lupa at sa langit. Alam ko na magkaka-
sama kaming muli balang-araw at hindi 
na kami muling magkakahiwalay. Ito 
ang kaalamang nagpapalakas sa akin.

Mga kapatid, maaari nating ipalagay 
na walang taong nabuhay na hindi du-
manas ng pagdurusa at kalungkutan, 
ni walang panahon sa kasaysayan ng 
tao kailanman na hindi siya dumanas 
ng lubos na kaligaligan at kalungkutan.

Kapag naging masaklap ang ating 
buhay, nariyan ang tuksong magta-
nong ng “Bakit ako?” Kung minsan 
tila walang katapusan ang ating mga 
problema, walang liwanag na papawi 
sa kadiliman ng gabi. Pakiramdam 
natin ay naliligiran tayo ng hinana-
kit at kalungkutan sa nabigong mga 
pangarap, at ng kawalang-pag-asa. Ka-
sama tayong umuusal ng panawagang 
nasa Biblia, “Wala bagang balsamo 
sa Galaad?” 1 Nadarama nating pina-
bayaan na tayo, nagdurusa, nag-iisa. 
Nakagawian na nating tingnan ang 
kasawiang-palad natin sa napakane-
gatibong paraan. Nawawalan tayo ng 
tiyaga sa paghahanap ng solusyon sa 
ating mga problema, at nalilimutan na-
tin na madalas ay kailangan ang banal 
na katangian ng pagtitiyaga.

Ang mga paghihirap na dinaranas 
natin ang tunay na sumusubok sa ka-
kayahan nating magtiis. Kailangan pa 
rin nating sagutin ang napakahalagang 
tanong: Susuko na ba ako, o tatapusin 
ko ito? Sumusuko nga ang ilan kapag 
hindi nila madaig ang mga hamon 
sa kanilang buhay. Para makatapos, 
kailangan nating magtiis hanggang 
magwakas ang buhay mismo.

Habang pinag-iisipan natin ang 
mga kaganapang maaaring mangyari 
sa ating lahat, masasabi nating katulad 
ni Job noon, “Ang tao ay ipinanganak 
sa kabagabagan.” 2 Si Job ay isang 

ng Labindalawang Apostol. Sa bu-
ong panahong ito wala akong ibang 
natanggap kundi ang ganap at lubos 
na suporta ng aking mabait na kabi-
yak. Napakarami niyang ginawang 
sakripisyo para magampanan ko ang 
aking tungkulin. Wala akong narinig 
na reklamo sa kanya kahit madalas ay 
kinailangan kong gumugol nang ilang 
araw at kung minsan ay ilang linggo 
na malayo sa kanya at sa aming mga 
anak. Isa siyang tunay na anghel.

Nais kong magpasalamat, ma-
ging ang aking pamilya, sa pambi-
hirang pagbuhos ng pagmamahal 
na dumating sa amin simula nang 
pumanaw si Frances. Daan-daang 
card at mga liham ang dumating mula 
sa iba’t ibang panig ng mundo na 
nagpapahayag ng paghanga sa kanya 
at pakikiramay sa aming pamilya. 
Nakatanggap kami ng maraming ma-
gagandang bulaklak. Nagpapasalamat 
kami sa napakaraming kontribusyong 
inialay sa kanyang pangalan sa Gen–
eral Missionary Fund ng Simbahan. Sa 
ngalan namin na naiwan niya, ipina-
paabot ko ang malaking pasasalamat 

Ni Pangulong Thomas S. Monson

Sa journal ko ngayong gabi, 
isusulat ko, “Isa ito sa lubos na 
nagbibigay-inspirasyong mga ses-

yon sa lahat ng pangkalahatang kum-
perensyang nadaluhan ko. Lahat ay 
napakaganda at napakaespirituwal.”

Mga kapatid, anim na buwan na 
ang nakararaan nang magpulong 
tayo sa ating pangkalahatang kum-
perensya, nakaratay noon sa ospital 
ang mabait kong asawang si Frances, 
matapos ang matinding pagkahulog 
ilang araw bago iyon. Noong Mayo, 
pagkaraan ng ilang linggo ng magi-
ting na pagpupunyaging gumaling sa 
kanyang mga pinsala, pumanaw siya. 
Matindi ang pangungulila ko sa kanya. 
Ikinasal kaming dalawa sa Salt Lake 
Temple noong Oktubre 7, 1948. Bukas 
sana ang ika-65 anibersaryo ng aming 
kasal. Siya ang pag-ibig ko, pinagka-
katiwalaan ko, at pinakamatalik kong 
kaibigan. Hindi sapat na sabihing na-
ngungulila ako sa kanya para maipa-
hayag ang tunay kong damdamin.

Ang kumperensyang ito ang ika-
50 taon mula nang tawagin ako ni 
Pangulong David O. McKay sa Korum 

“Hindi Kita Iiwan 
ni Pababayaan”
Alam ng ating Ama sa Langit . . . na natututo tayo 
at lumalago at tumatatag kapag hinaharap natin 
at nalalagpasan ang mga pagsubok na kailangan 
nating pagdaanan.
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taong “sakdal at matuwid” na “natata-
kot sa Dios, at humihiwalay sa kasa-
maan.” 3 Madasalin at mayaman, si Job 
ay naharap sa isang pagsubok na ka-
yang wasakin ang sinuman. Nawalan 
ng lahat ng kanyang ari-arian, nilibak 
ng kanyang mga kaibigan, nahira-
pan sa kanyang pagdurusa, nawasak 
ang puso sa pagkawala ng kanyang 
pamilya, hinimok siyang “itakuwil . . . 
ang Dios, at mamatay.” 4 Nilabanan 
niya ang tuksong ito at ipinahayag 
mula sa kaibuturan ng kanyang mara-
ngal na kaluluwa:

“Narito, ang aking saksi ay nasa 
langit, at siyang nananagot sa akin 
ay nasa kaitaasan.” 5

“Talastas ko na manunubos sa akin 
ay buhay.” 6

Si Job ay nanatiling sumasampa-
lataya. Gagawin din kaya natin iyon 
kapag naharap tayo sa mga hamon 
sa ating buhay?

Tuwing nabibigatan tayo sa mga 
pagsubok ng buhay, alalahanin natin 
na naranasan din ito ng iba, nagtiis 
sila, at nadaig nila ito.

Ang kasaysayan ng Simbahan sa 
dispensasyong ito ng kaganapan ng 
mga panahon ay puno ng mga kara-
nasan ng mga taong naghirap ngunit 
nanatiling matatag at nagagalak nang 
isentro nila sa ebanghelyo ni Jesucristo 
ang kanilang buhay. Ang dahilan? 
Isinentro nila ang kanilang buhay 

sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ito ang 
tutulong na malampasan natin ang 
anumang hadlang sa ating daanan. 
Daranas pa rin tayo ng mahihirap na 
hamon, ngunit kakayanin nating hara-
pin ang mga ito, nang buong tapang, 
at magtatagumpay tayo.

Mula sa banig ng karamdaman, 
mula sa unan na basa sa luha, iaangat 
tayo sa langit ng banal na katiyakan 
at natatanging pangako: “Hindi kita 
iiwan ni pababayaan.” 7 Walang kapan-
tay ang gayong kapanatagan.

Nang maglakbay ako sa maraming 
malalayong lugar sa buong mundo 
para gampanan ang mga responsi-
bilidad ng aking tungkulin, marami 
akong nalaman—kabilang na ang 
katotohanan na lahat ay dumaranas 
ng kalungkutan at pagdurusa. Hindi 
ko masusukat ang lahat ng sama 
ng loob at pighating nasaksihan ko 
nang kausapin ko ang mga taong 
nagdadalamhati, may karamdaman, 
nagdidiborsyo, nahihirapan sa suwail 
na anak, o pinagdurusahan ang mga 
bunga ng kasalanan. Marami pa akong 
mababanggit, dahil napakaraming 
problemang maaaring dumating sa 
atin. Mahirap bumanggit ng isang 
halimbawa, subalit tuwing iisipin ko 
ang mga hamon, naiisip ko si Brother 
Brems, isa sa mga Sunday School 
teacher ko noong bata pa ako. Siya ay 
matapat na miyembro ng Simbahan, 

isang lalaking ginintuan ang puso. 
Sila ng asawa niyang si Sadie, ay may 
walong anak, na halos lahat ay kaedad 
ng mga bata sa aming pamilya.

Nang makasal kami ni Frances at 
lumipat kami ng ward, nakita namin 
sina Brother at Sister Brems at ang 
mga miyembro ng kanilang pamilya 
sa mga kasalan at libing, gayundin sa 
mga ward reunion.

Noong 1968, pumanaw ang asawa 
ni Brother Brems na si Sadie. Puma-
naw na rin ang dalawa sa walo niyang 
anak sa paglipas ng mga taon.

Isang araw halos 13 taon na ang 
nakararaan, tinawagan ako ng pa-
nganay na apong babae ni Brother 
Brems. Ipinaliwanag niya na ika-
105 kaarawan na ng kanyang lolo. 
Sabi niya, “Nakatira siya sa maliit na 
bahay-kalinga at dinadalaw ng buong 
pamilya kada Linggo, kung saan siya 
ang nagtuturo ng aralin [sa ebang-
helyo].” Sabi pa niya, “Nitong nakara-
ang Linggo ibinalita sa amin ni Lolo, 
‘Mga mahal, mamamatay na ako nga-
yong linggo. Puwede bang tawagan 
n’yo si Tommy Monson. Alam niya 
kung ano ang gagawin.’”

Binisita ko si Brother Brems nang 
sumunod na gabi. Matagal-tagal ko na 
rin siyang hindi nakikita. ‘Di ko siya 
makausap, dahil bingi na siya. Hindi 
ko siya masulatan para mabasa niya 
dahil bulag na siya. Sinabihan ako na 
nakakausap siya ng kanyang pamilya 
sa pamamagitan ng paghawak sa daliri 
ng kanyang kanang kamay at [paggu-
hit] sa kaliwang palad niya ng panga-
lan ng taong bumibisita. Anumang 
mensahe ay kinailangang ipaalam sa 
kanya sa ganitong paraan. Sinunod ko 
ang paraan at hinawakan ang kanyang 
daliri at binaybay ko ang “T-O-M-M-Y 
M-O-N-S-O-N,” na siyang tawag niya 
sa akin. Natuwa si Brother Brems at 
hinawakan ang aking mga kamay at 
ipinatong sa kanyang ulo. Alam kong 
gusto niya ng basbas ng priesthood. 
Sinamahan ako ng tsuper na nagdala 
sa akin sa bahay-kalinga at ipinatong 
namin ang aming mga kamay sa ulo ni 
Brother Brems at ibinigay ang basbas. 
Pagkatapos ay dumaloy ang luha sa 
kanyang mga matang walang pani-
ngin. Hinawakan niya nang mahigpit 
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ang aming mga kamay sa pasasala-
mat. Bagama’t hindi niya narinig ang 
pagbabasbas namin sa kanya, malakas 
ang Espiritu, at naniniwala ako na 
masaya siyang malaman na naibigay 
namin ang basbas na kailangan niya. 
Hindi na makakita ang mabait na lala-
king ito. Hindi na siya makarinig. Na-
karatay siya gabi’t araw sa isang maliit 
na silid sa bahay-kalinga. Sa kabila 
niyon naantig ang puso ko sa ngiti sa 
kanyang mukha at sa sinabi niya. “Sa-
lamat sa iyo,” sabi niya. “Napakabait sa 
akin ng aking Ama sa Langit.”

Sa loob ng linggong iyon, gaya ng 
ibinadya ni Brother Brems, siya ay na-
matay. Hindi niya inisip ang kulang sa 
kanya; sa halip, lubos niyang pinasa-
lamatan palagi ang maraming pagpa-
pala sa kanya.

Alam din ng ating Ama sa Langit, 
na nagbibigay sa napakaraming 
tinatamasa natin, na natututo tayo at 
lumalago at tumatatag kapag hi-
naharap natin at nalalagpasan ang 
mga pagsubok na kailangan nating 
pagdaanan. Alam natin na may mga 
pagkakataon na daranas tayo ng sama 
ng loob, dalamhati, at susubukan tayo 
kung hanggang saan ang ating pana-
nampalataya. Gayunman, ang gayong 
mga paghihirap ang nagtutulot para 
tayo’y magpakabuti, ayusin ang ating 
buhay sa paraang itinuro sa atin ng 
ating Ama sa Langit, at maging kaiba 
kaysa rati—mas mabuti kaysa rati, mas 
maunawain kaysa rati, mas mahabagin 
kaysa rati, mas malakas ang patotoo 
kaysa rati.

Ito dapat ang ating layunin—hindi 
lamang ang magtiyaga at magtiis, 
kundi maging mas dalisay rin sa 
espirituwal habang nabubuhay tayo 
sa masaya at malungkot na panahon. 
Kung hindi sa mga hamon na dadaigin 
at mga problemang lulutasin, mana-
natili sana tayong ganito, kakatiting o 
walang pagsulong tungo sa ating mini-
mithing buhay na walang hanggan. 
Nagpahayag ng gayon ding ideya ang 
makata sa mga salitang ito:

Hindi madaling lumaki ang mabu-
ting puno,

Kapag mas malakas ang hangin, 
mas tumatatag ito.

Kapag mas mataas ang langit, 
tumataas itong lalo.

Kapag mas maraming unos, mas 
lumalakas ito.

Sa init at lamig, sa ulan at snow,
Sa puno man o sa tao, kabutiha’y 

lumalago.8

Panginoon lamang ang nakaaa-
lam sa tindi ng ating mga pagsubok, 
pasakit, at pagdurusa. Siya lamang 
ang naghahandog sa atin ng walang-
hanggang kapayapaan sa oras ng 
paghihirap. Siya lamang ang umaantig 
sa ating naghihirap na kaluluwa sa 
Kanyang nakaaaliw na mga salita:

“Magsiparito sa akin, kayong 
lahat na nangapapagal at nanga-
bibigatang lubha, at kayo’y aking 
papagpapahingahin.

“Pasanin ninyo ang aking pamatok, 
at magaral kayo sa akin; sapagka’t 
ako’y maamo at mapagpakumba-
bang puso: at masusumpungan ninyo 
ang kapahingahan ng inyong mga 
kaluluwa.

“Sapagka’t malambot ang aking pa-
matok, at magaan ang aking pasan.” 9

Sa pinakamasasayang sandali man 
o sa pinakamalungkot, kasama natin 
Siya. Nangako Siya na hinding-hindi 
ito magbabago.

Mga kapatid, nawa’y maging tapat 
tayo sa ating Ama sa Langit na hindi 
nagbabago sa paglipas ng mga taon o 
sa mga kagipitan natin sa buhay. Hindi 

na natin kailangan pang dumanas ng 
mga paghihirap para alalahanin Siya, 
at hindi na tayo dapat piliting magpa-
kumbaba bago tayo sumampalataya o 
magtiwala sa Kanya.

Nawa’y lagi tayong magpunyaging 
mapalapit sa ating Ama sa Langit. Para 
magawa ito, kailangan nating manala-
ngin at makinig sa Kanya araw-araw. 
Talagang kailangan natin Siya bawat 
oras, masasayang oras man ang mga 
ito o malulungkot. Nawa’y alalahanin 
natin palagi ang Kanyang pangako: 
“Hindi kita iiwan ni pababayaan.” 10

Taglay ang buong lakas ng aking 
kaluluwa, pinatototohanan ko na ang 
Diyos ay buhay at mahal Niya tayo, 
na ang Kanyang Bugtong na Anak ay 
nabuhay at namatay para sa atin, at 
na ang ebanghelyo ni Jesucristo ang 
tumatagos na liwanag na kumikinang 
sa kadiliman ng ating buhay. Nawa’y 
magkaganito nga, ang dalangin ko 
sa sagradong pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼

MGA TALA
 1. Jeremias 8:22.
 2. Job 5:7.
 3. Job 1:1.
 4. Job 2:9.
 5. Job 16:19.
 6. Job 19:25.
 7. Josue 1:5.
 8. Douglas Malloch, “Good Timber,” sa 

Sterling W. Sill, Making the Most of Yourself 
(1971), 23.

 9. Mateo 11:28–30.
 10. Josue 1:5.
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Ni Elder Quentin L. Cook
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

pagbagsak ng Jerusalem. Sa paglalahad 
nitong tinig ng babala, nagpapasalamat 
ako na karamihan sa mga miyembro 
ng Simbahan ay matwid na umiiwas sa 
pag-uugali na lubhang di-kanais-nais sa 
Panginoon noong panahon ni Jeremias.

Ang mga propesiya at panaghoy ni 
Jeremias ay mahalaga sa mga Banal sa 
mga Huling Araw. Si Jeremias at ang 
Jerusalem noong panahon niya ang 
tagpo sa mga unang kabanata sa Aklat 
ni Mormon. Si Jeremias ay kasabayan 
ng propetang si Lehi.2 Ipinaalam ng 
Panginoon kay Jeremias ang pagkahi-
rang sa kanya noon pa man bago siya 
isilang: “Bago kita inanyuan sa tiyan 
ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa 
bahay-bata ay pinapaging banal kita; 
inihalal kitang propeta sa mga bansa.” 3

Si Lehi ay may ibang tungkulin, 
misyon, at gawain mula sa Panginoon. 
Hindi siya tinawag noong kanyang 
kabataan kundi noong may edad na 
siya. Noong una siya ay nagbabala, 
ngunit matapos matapat na ipahayag 
ang mensaheng tulad ng kay Jeremias, 
iniutos ng Panginoon kay Lehi na dal-
hin ang kanyang pamilya at magpunta 
sa ilang.4 Sa paggawa nito, pinagpala 
ni Lehi hindi lamang ang kanyang pa-
milya kundi maging ang lahat ng tao.

Noong mga taon bago ang pag-
kawasak ng Jerusalem,5 ang mga 
mensahe ng Panginoon kay Jeremias 
ay mahirap malimutan. Sabi Niya:

“Ipinagpalit ng aking bayan ang 
kanilang kaluwalhatian sa hindi 
pinakikinabangan. . . .

“. . . Kanilang iniwan ako na bukal 
ng buhay na tubig, at nagsigawa . . . 
ng . . . mga sirang balon na hindi ma-
lalamnan ng tubig.” 6

Tungkol sa mga kalamidad na dara-
ting sa mga naninirahan sa Jerusalem, 
ang Panginoon ay nanaghoy, “[Para sa 
kanila] ang pagaani ay nakaraan, ang ta-
ginit ay lipas na, at [sila’y] hindi ligtas.” 7

Nilayon ng Diyos na maging ma-
laya sa pagpili ng mabuti o masama 
ang kalalakihan at kababaihan. Kapag 
masasamang pagpili ang nangingi-
babaw na katangian ng isang kultura 
o bansa, ito ay may mabibigat na 
ibubunga kapwa sa buhay na ito at 
sa kabilang-buhay. Ang mga tao ay 
maaaring maalipin o mailagay ang 

Noong bagong kasal pa lang 
kami ng asawa kong si Mary, 
nagpasiya kami na hangga’t 

maaari ay pipiliin namin ang mga ak-
tibidad na madadaluhan namin nang 
magkasama. Gusto rin naming maging 
matalino sa paggasta. Mahilig si Mary 
sa musika at nag-alala siya noon na 
baka mas mapagtuunan ko ang is-
ports, kaya iminungkahi niya na dapat 
sa pupuntahan namin, may dalawang 
musikal na pagtatanghal, opera, o 
aktibidad na pangkultura sa bawat 
ball game o laro na may bayad.

Noong una parang ayaw ko ng 
opera, ngunit sa paglipas ng panahon 
nagbago ang pananaw ko. Nagustuhan 
ko lalo na ang mga opera ni Giuseppe 
Verdi.1 Sa linggong ito ang ika-200 
anibersaryo ng kanyang pagsilang.

Noong bata pa si Verdi naging 
interesado siya sa buhay ni propetang 
Jeremias, at noong 1842 sa edad na 

28, naging bantog siya sa opera na 
Nabucco, ang pinaikling Italian ng pa-
ngalang Nabucodonosor, na hari ng Ba-
bilonia. Ang opera na ito ay naglalaman 
ng mga konseptong mula sa mga aklat 
ni Jeremias, sa Mga Panaghoy, at Mga 
Awit sa Lumang Tipan. Bahagi ng opera 
ang pagkalupig ng Jerusalem at pag-
kabihag at pagkaalipin ng mga Judio. 
Ang Mga Awit 137 ang inspirasyon ng 
nakakaantig at nagbibigay-inspirasyong 
“Chorus of the Hebrew Slaves” ni 
Verdi. Ang heading ng awit na ito sa 
ating mga banal na kasulatan ay labis 
na nakakaantig: “Habang bihag, ang 
mga Judio ay lumuha sa mga ilog ng 
Babilonia—Dahil sa lungkot, hindi nila 
makanta ang mga awitin ng Sion.”

Ang layunin ko ay talakayin ang 
maraming uri ng pagkaalipin at 
pagkabihag. Ihahambing ko ang 
ilang kalagayan ng ating panahon sa 
kapanahunan ni Jeremias bago ang 

S E S Y O N  S A  L I N G G O  N G  H A P O N  | Oktubre 6, 2013

Mga Panaghoy ni 
Jeremias: Mag-ingat 
sa Pagkaalipin
Ang hamon sa atin ay iwasan ang anumang uri 
ng pagkaalipin, tulungan ang Panginoon na tipunin 
ang Kanyang mga hinirang, at magsakripisyo para 
sa susunod na henerasyon.
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sarili nila sa pagkabihag hindi lamang 
sa nakasisira, nakalululong na mga 
sangkap kundi maging sa nakasisira, 
nakalululong na mga pilosopiya na 
lihis sa matwid na pamumuhay.

Ang pagtalikod sa pagsamba sa 
tunay at buhay na Diyos at pagsamba 
sa mga huwad na diyos na gaya ng ya-
man at katanyagan at paggawa ng ka-
halayan at kasamaan ay nagbubunga 
ng pagkaalipin na may epekto sa lahat 
ng tao. Kabilang dito ang pagkaalipin 
ng espiritu, katawan, at isipan at kung 
minsan ay nagdudulot ng kapahama-
kan. Itinuro din nina Jeremias at Lehi 
na kailangang tulungan ng mabubu-
ting tao ang Panginoon sa pagtatayo 
ng Kanyang Simbahan at kaharian 
at tipunin ang nakalat na Israel.8

Ang mga mensaheng ito ay paulit-
ulit at muling pinagtitibay sa mara-
ming siglo sa lahat ng dispensasyon. 
Ang mga ito ang sentro ng Panunum-
balik ng ebanghelyo ni Jesucristo sa 
huling dispensasyong ito.

Ang pagkaalipin ng mga Judio 
at ang pagkalat ng mga lipi ni Israel, 
kabilang na ang sampung lipi, ay 

mahahalagang katotohanan na dapat 
isaalang-alang sa Panunumbalik ng 
ebanghelyo. Ang nawawalang sam-
pung lipi ang bumubuo sa Hilagang 
Kaharian ng Israel at nadalang bihag 
ng Assyria noong 721 b.c. Nagpunta 
sila sa mga bansa sa hilaga.9 Naka-
saad sa ating ikasampung saligan ng 
pananampalataya, “Naniniwala kami 
sa literal na pagtitipon ng Israel at sa 
pagpapanumbalik ng Sampung Lipi.” 10 
Naniniwala rin tayo na bilang bahagi 
ng tipan na ginawa ng Panginoon 
kay Abraham, hindi lamang ang lipi 
ni Abraham ang pagpapalain kundi 
maging ang lahat ng tao sa mundo ay 
pagpapalain. Gaya ng sinabi ni Elder 
Russell M. Nelson, ang pagtitipon 
“ay hindi nakabatay sa kinaroroonan 
ninyo; ito’y batay sa katapatan ng 
bawat isa. Ang mga tao ay maaaring 
‘[dalhin] sa kaalaman ng Panginoon’ 
[3 Nephi 20:13] nang hindi nililisan 
ang kanilang sariling bayan.” 11

Ang ating doktrina ay malinaw: 
“Ikinalat at pinarusahan ng Pa-
nginoon ang labindalawang lipi ng 
Israel dahil sa kanilang kasamaan at 

pagsuway. Gayunman, [ginamit] din 
ng Panginoon ang pagtitipong ito ng 
kanyang mga hinirang sa kalipunan 
ng mga bansa ng daigdig upang pag-
palain ang mga bansang iyon.” 12

Mahahalagang aral ang matu-
tutuhan natin mula sa malagim na 
panahong ito. Dapat nating gawin 
ang lahat sa abot ng ating makakaya 
upang maiwasan ang kasalanan at 
paghihimagsik na humahantong sa 
pagkaalipin.13 Alam din natin na ang 
matwid na pamumuhay ay kailangan 
sa pagtulong sa Panginoon sa pag-
titipon ng Kanyang mga hinirang at 
sa literal na pagtitipon ng Israel.

Ang pagkaalipin, pagkalupig, 
adiksiyon, at pagkabihag ay maraming 
uri. Ang mga ito ay maaaring literal na 
pisikal na pagkaalipin ngunit maaari 
din itong kawalan o pagkasira ng 
moral na kalayaan na maaaring pu-
migil sa ating pag-unlad. Malinaw na 
sinabi ni Jeremias na ang kasamaan at 
paghihimagsik ang mga pangunahing 
dahilan ng pagkawasak ng Jerusalem 
at pagkabihag sa Babilonia.14

Ang iba pang uri ng pagkaalipin 
ay nakapipinsala rin sa espiritu ng tao. 
Ang moral na kalayaan ay maaaring 
maabuso sa maraming paraan.15 
Babanggit ako ng apat na talagang 
nakapipinsala sa kultura ngayon.

Una, ang mga adiksyon na sumisira 
sa kalayaan sa pagpili, kumakalaban 
sa kagandahang-asal, at sumisira sa 
mabuting kalusugan ay nagdudulot ng 
pagkaalipin. Ang epekto ng droga at 
alak, imoralidad, pornograpiya, pagsu-
sugal, kasakiman sa pera, at iba pang 
pagpapahirap sa mga naaalipin ay 
labis na nagpapabigat sa lipunan kung 
kaya’t halos imposible itong masukat.

Ikalawa, ang ilang adiksyon o pag-
kaakit sa ibang bagay, kahit hindi ta-
lagang masama, ay maaaring umubos 
ng ating panahon na dapat sana ay 
magamit sa paggawa ng mabubuting 
bagay. Maaaring kabilang dito ang so-
brang paggamit ng social media, mga 
video at digital game, isports, liba-
ngan, at marami pang iba.16

Ang paglalaan natin ng panahon 
para sa pamilya ang isa sa mga pina-
kamahalagang bagay na kinakaharap 
natin sa maraming kultura. Noong ako 
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lang ang miyembro ng Simbahan sa 
aming law firm, isang abugada ang 
nagpaliwanag sa akin kung paanong 
dama niya palagi na para siyang 
juggler na may pinaiikot na tatlong 
bola sa ere. Ang isang bola ay ang 
kanyang pagiging abugada, ang isa ay 
ang pagsasama nilang mag-asawa, at 
ang isa pa ay ang kanyang mga anak. 
Halos wala na siyang panahon para sa 
kanyang sarili. Nababahala siya na isa 
sa mga bola ay hindi na niya napag-
uukulan ng panahon. Iminungkahi ko 
na magpulong kami bilang isang grupo 
at pag-usapan ang aming mga priyori-
dad. Napagpasiyahan namin na kaya 
kami nagtatrabaho ay para suportahan 
ang aming mga pamilya. Nagkasundo 
kami na ang pagkita ng pera ay hindi 
kasinghalaga ng aming mga pamilya, 
ngunit alam namin na mahalaga ang 
paglilingkod sa aming mga kliyente sa 
abot ng aming makakaya. Pagkatapos 
ay pinag-usapan namin ang mga bagay 
na ginagawa namin sa trabaho na 
hindi naman kailangan at nakukuha pa 
ang oras para sa pamilya. Napipilitan 
ba kaming mag-ukol ng panahon sa 
trabaho na hindi naman kailangang ga-
win? 17 Nagpasiya kami na ang mithiin 
namin ay magkaroon ng kapaligiran 
na kasiya-siya sa pamilya kapwa para 
sa kababaihan at sa kalalakihan. Dapat 
maging mabuting halimbawa tayo ng 
pagprotekta ng oras para sa pamilya.

Ikatlo, ang pinaka-karaniwang 
uri ng pagkaalipin sa ating panahon, 
gaya ng nangyari sa kasaysayan, ay 
ang ideolohiya o paniniwala na hindi 
ayon sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ang 
paghahalili ng mga pilosopiya ng tao 
sa katotohanan ng ebanghelyo ay ma-
aaring maglayo sa atin sa kasimplihan 
ng mensahe ng Tagapagligtas. Nang 
bumisita si Apostol Pablo sa Athens, si-
nubukan niyang ituro ang Pagkabuhay 
na Mag-uli ni Jesucristo. Mababasa na-
tin ang pagsisikap na ito sa Mga Gawa, 
“Lahat nga ng mga Ateniense at ang 
mga taga ibang bayang nakikipamayan 
doon ay walang ibang ginagawa, kundi 
ang magsipagsaysay o mangakinig 
ng anomang bagay na bago.” 18 Nang 
malaman ng mga tao ang simpleng 
mensahe ni Pablo ukol sa relihiyon, 
na hindi na bago, tinanggihan nila ito.

Katulad din ito sa ating panahon, 
kung saan ang mga katotohanan ng 
ebanghelyo ay madalas tanggihan o 
baluktutin upang maging kaakit-akit sa 
kaisipan o tumugma sa kasalukuyang 
kalakaran ng kultura at mga intelektu-
wal na pilosopiya. Kung hindi tayo ma-
ingat, maaari tayong mabihag ng mga 
kalakarang ito at maalipin ang ating 
kaisipan. Maraming tinig ngayon ang 
nagsasabi kung paano dapat mamuhay 
ang kababaihan.19 Madalas ay mag-
kakasalungat ang mga ito. Mas dapat 
tayong mabahala sa mga pilosopiya 
na bumabatikos o pumapawi sa pagga-
lang sa kababaihan na piniling gawin 
ang mga sakripisyong kailangan upang 
maging mga ina, guro, tagapangalaga, 
o mga kaibigan ng mga anak nila.

Ilang buwan na ang nakalipas 
bumisita sa amin ang dalawa naming 
pinakabatang apong babae—sa mag-
kasunod na linggo. Nasa bahay ako at 
ako ang nagbukas ng pinto. Ang asawa 
kong si Mary ay nasa kabilang silid. Sa 
dalawang pagbisitang iyon, pagkatapos 
yumakap, halos pareho sila ng sinabi. 
Tumingin sila sa paligid at sinabing, 
“Gustung-gusto ko sa bahay ni Lola. 
Nasaan po si Lola?” Naisip ko at hindi 
ko ito sinabi sa kanila, “Hindi ba’t ba-
hay rin ito ni Lolo?” At naisip ko na no-
ong bata pa ako, nagpupunta kaming 
pamilya sa bahay ni Lola. Ang mga 
titik ng isang pamilyar na awitin ay 
pumasok sa isip ko: “Pagtawid ng ilog 
at matapos maglakad sa kakahuyan, 

bahay ni Lola aming pinupuntahan.”
Ngayon, lilinawin ko na natutuwa 

ako sa edukasyon at iba pang mga 
pagkakataon na maaaring matamo ng 
kababaihan. Masaya ako na ang ma-
bibigat na trabaho at nakakapagod na 
gawain sa tahanan ay nabawasan nang 
husto dahil sa makabagong pamama-
raan at ang kababaihan ay nakagagawa 
ng kahanga-hangang mga kontribus-
yon sa lahat ng larangan. Ngunit kung 
hahayaan nating mabawasan ang 
espesyal na pakikipag-ugnayan ng mga 
bata sa mga ina at lola at sa iba pa na 
nangangalaga sa kanila, pagsisisihan 
natin ito balang-araw.

Ikaapat, ang kapangyarihan na 
tahasang lumalabag sa mabubuting 
alituntunin ay maaaring magdulot ng 
pagkaalipin. Isa sa mga nakapanlulu-
mong uri nito ay kapag ang mabubu-
ting tao, na damang mananagot sila sa 
Diyos sa kanilang ikinikilos, ay pinipilit 
na gawin ang bagay na labag sa ka-
nilang konsiyensya—halimbawa, ang 
mga health provider na pilit papipiliin 
kung tutulong sila sa paglalaglag ng 
sanggol nang labag sa kanilang kagus-
tuhan o mawawalan sila ng trabaho.

Ang Simbahan ay maliit na mi-
noridad lamang kahit iugnay sa mga 
taong gayundin ang saloobin. Mahirap 
baguhin ang lipunan sa pangkalaha-
tan, ngunit kailangan nating sikaping 
pag-igihin ang moral na kulturang 
nakapalibot sa atin. Ang mga Banal 
sa mga Huling Araw sa lahat ng bansa 
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ay dapat maging mabubuting ma-
mamayan, lumahok sa mga gawaing 
panglipunan, alamin ang nangyayari 
sa kanilang paligid, at bumoto.

Gayunman, ang pangunahin nating 
pagtutuunan ng pansin ay ang gawin 
ang anumang sakripisyong kailangan 
upang mapangalagaan ang ating 
pamilya at ang susunod na heneras-
yon.20 Marami sa kanila ang hindi pa 
alipin ng matinding adiksiyon o mga 
maling ideolohiya. Kailangan natin 
silang tulungan na maging matatag sa 
mundong katulad ng Jerusalem noong 
panahon nina Lehi at Jeremias. Bukod 
pa rito, kailangan natin silang ihanda 
sa paggawa at pagtupad ng mga sagra-
dong tipan at maging mga panguna-
hing lingkod na tutulong sa Panginoon 
sa pagtatayo ng Kanyang Simbahan at 
pagtitipon sa nakalat na Israel at mga 
hinirang ng Panginoon sa lahat ng 
dako.21 Gaya ng mababasa sa Doktrina 
at mga Tipan, “Ang mabubuti ay matiti-
pon mula sa lahat ng bansa, at patutu-
ngo sa Sion, umaawit ng mga awit ng 
walang hanggang kagalakan.” 22

Ang hamon sa atin ay iwasan ang 
anumang uri ng pagkaalipin, tulungan 
ang Panginoon na tipunin ang Kan-
yang mga hinirang, at magsakripisyo 
para sa susunod na henerasyon. Kaila-
ngang palagi nating tandaan na hindi 
tayo ang nagliligtas sa ating sarili. Tayo 
ay pinalalaya ng pagmamahal, biyaya, 
at nagbabayad-salang sakripisyo ng Ta-
gapagligtas. Nang umalis ang pamilya 
ni Lehi, sila ay inakay ng liwanag ng 
Panginoon. Kung tapat tayo sa Kan-
yang liwanag, sumusunod sa Kanyang 
mga utos, at umaasa sa Kanyang mga 
biyaya, maiiwasan natin ang pagka-
alipin ng espiritu, katawan, at isipan 
gayundin ang pananaghoy sa paggala 
sa ating sariling ilang, sapagkat Siya 
ay may kapangyarihang magligtas.

Iwasan natin ang kapighatian at 
kalungkutan ng mga yaong bumagsak 
sa pagkaalipin at hindi na makakanta 
pa ng mga awit ng Sion. Sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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ang mga ito. Kapag tinupad natin ang 
mga sagradong tipang ito, tatangga-
pin natin ang kapangyarihan at mga 
pagpapala ng priesthood.

Hindi ba natin nadarama ang 
kapangyarihang ito ng priesthood sa 
sarili nating buhay at nakikita ito sa 
mga miyembro ng Simbahan na tumu-
tupad sa kanilang mga tipan? Nakikita 
natin ito sa mga bagong binyag sa 
pag-ahon nila mula sa tubig ng binyag 
na nadaramang sila ay napatawad at 
malinis. Nakikita natin na ang ating 
mga anak at kabataan ay mas nakaka-
hiwatig sa mga paghihikayat at patnu-
bay ng Espiritu Santo. Nakikita natin 
na nagiging lakas at liwanag ang mga 
ordenansa ng templo para sa mabubu-
ting lalaki at babae sa iba’t ibang dako 
ng mundo.

Nitong nakaraang buwan na-
kita ko na nakakuha ng lakas ang 
isang bata pang mag-asawa mula sa 
mga pangako ng pagbubuklod sa 
templo nang isilang ang kanilang 
pinakamamahal na anak na lalaki 
ngunit nabuhay lamang ito nang 
isang linggo. Sa pamamagitan ng mga 
ordenansa ng priesthood, ang bata 
pang mag-asawang ito at lahat tayo 
ay tumatanggap ng kapanatagan, 
lakas, proteksyon, kapayapaan, at 
mga walang-hanggang pangako.5

Ang Alam Natin Tungkol sa Priesthood
Maaaring matapat na itanong ng 

ilan, “Kung ang kapangyarihan at 
mga pagpapala ng priesthood ay para 
sa lahat, bakit kalalakihan lang ang 
namamahala sa mga ordenansa ng 
priesthood?”

Nang tanungin ng isang anghel 
si Nephi, “Nalalaman mo ba ang 
pagpapakababa ng Diyos?” Tapat na 
sumagot si Nephi, “Alam kong mahal 
niya ang kanyang mga anak; gayon 
pa man, hindi ko nalalaman ang ibig 
sabihin ng lahat ng bagay.” 6

Kapag priesthood ang pinag- 
uusapan, napakarami nating alam.

Lahat ay Pantay-pantay
Alam natin na mahal ng Diyos ang 

lahat ng anak Niya at wala siyang iti-
natangi. “Wala siyang tinatanggihan sa 
mga lumalapit sa kanya, . . . lalaki [o] 

hindi kanya ang araw o ang liwanag 
o ang init na hatid nito. Ang mga 
pagpapala ng priesthood ay lalong 
higit na dakila kaysa sa nahilingang 
magkaloob nito.

Ang matanggap ang mga pagpa-
pala, kapangyarihan, at mga pangako 
ng priesthood sa buhay na ito at sa 
kabilang-buhay ay isa sa malala-
king pagkakataon at responsibili-
dad sa buhay na ito. Kapag tayo ay 
karapat-dapat, pagyayamanin ng mga 
ordenansa ng priesthood ang ating 
buhay sa lupa at ihahanda tayo para 
sa magagandang pangako ng mundo 
sa hinaharap. Sabi ng Panginoon, “Sa 
mga ordenansa . . . ang kapangyarihan 
ng kabanalan ay makikita.” 3

May espesyal na mga pagpapala 
ang Diyos para sa bawat karapat-dapat 
na taong nabinyagan, tumanggap ng 
Espiritu Santo, at regular na nakikiba-
hagi ng sakramento. Ang templo ay 
naghahatid ng dagdag na liwanag at 
lakas, pati na ng pangako ng buhay 
na walang hanggan.4

Ang lahat ng ordenansa ay nag-
aanyaya sa atin na palakasin ang 
ating pananampalataya kay Jesucristo 
at makipagtipan sa Diyos at tuparin 

Ni Elder Neil L. Andersen
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Ang mga Pagpapala ng Priesthood 
ay Para sa Lahat

Nang masayang kantahin ng mga 
bata sa sacrament meeting ang awit 
sa Primary na “Dito ay May Pag-ibig,” 
nasisiyahang ngumiti ang lahat. Pina-
kinggang mabuti ng isang matatag na 
ina na may limang anak ang panga-
lawang talata: “Tahanan ko sa t’wina 
ay [kapangyarihan ng priesthood] ang 
gabay.” 1 Malungkot niyang naisip, 
“Hindi pa naranasan ng mga anak 
ko ang ganyang tahanan.” 2

Ang mensahe ko sa matatapat na 
babaeng ito at sa lahat ay na maaari 
tayong mabuhay sa lahat ng oras na 
“pinagpapala ng lakas ng kapangyari-
han ng priesthood,” anuman ang ating 
sitwasyon.

Kung minsan ay masyado nating 
iniuugnay ang kapangyarihan ng 
priesthood sa kalalakihan sa Simba-
han. Ang priesthood ay kapangyari-
han at awtoridad na bigay ng Diyos 
para sa kaligtasan at pagpapala ng 
lahat—kalalakihan, kababaihan, at 
mga bata.

Maaaring hawiin ng isang lalaki 
ang kurtina para pumasok ang ma-
init na sikat ng araw sa silid, ngunit 

Kapangyarihan 
sa Priesthood
Maaaring hawiin ng isang lalaki ang kurtina para pumasok 
ang mainit na sikat ng araw sa silid, ngunit hindi kanya 
ang araw o ang liwanag o ang init na hatid nito.
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babae; . . . at pantay-pantay ang lahat 
sa Diyos.” 7

Kahit tiyak natin na “pantay-pantay” 
ang pagmamahal ng Diyos sa Kan-
yang mga anak, alam din natin na 
hindi Niya nilikha ang mga lalaki at 
babae na parehong-pareho. Alam 
natin na ang kasarian ay mahalagang 
katangian ng pagkakakilanlan at layu-
nin natin sa buhay na ito at sa kawa-
lang-hanggan. Ang mga sagradong 
responsibilidad ay ibinigay sa bawat 
kasarian.8

Mula sa Simula
Alam natin na sa simula pa lamang 

ay itinatag na ng Panginoon kung 
paano pamamahalaan ang Kanyang 
priesthood. “Unang ibinigay ang 
priesthood kay Adan.” 9 Sina Noe, 
Abraham, at Moises ay pawang nama-
hala sa mga ordenansa ng priesthood. 
Si Jesucristo ang Dakilang Mataas na 
Saserdote. Tumawag Siya ng mga 
Apostol. “Ako’y hindi ninyo hinirang,” 
sabi Niya, “nguni’t kayo’y hinirang 
ko, at aking kayong inihalal.” 10 Sa 
ating panahon ang mga makalangit 
na sugo ay ipinadala ng Diyos. Sina 
Juan Bautista, Pedro, Santiago, at Juan 
ang nagpanumbalik ng priesthood sa 
lupa sa pamamagitan ni Propetang 
Joseph Smith.11 Ito ang paraan ng 
pamamahala ng ating Ama sa Langit 
sa Kanyang priesthood.12

Maraming Kaloob mula sa Diyos
Alam natin na ang kapangyarihan 

ng banal na priesthood ay hindi guma-
gana kung walang pananampalataya, 
Espiritu Santo, at mga espirituwal na 
kaloob. May babala sa mga banal na 
kasulatan: “Huwag ninyong itatatwa 
ang mga kaloob ng Diyos, sapagkat 
ang mga yaon ay marami. . . . At ma-
raming iba’t ibang paraan na ang mga 
kaloob na ito ay pinamamahalaan; 
ngunit ng yaon ding Diyos na siyang 
gumagawa ng [lahat ng ito].” 13

Pagkamarapat
Alam natin na mahalaga ang pa-

giging karapat-dapat sa pagsasagawa 
at pagtanggap ng mga ordenansa ng 
priesthood. Sinabi ni Sister Linda K. 
Burton, general president ng Relief 
Society, “Kabutihan ang kailangan . . . 
para maanyayahan ang kapangyarihan 
ng priesthood sa ating buhay.” 14

Halimbawa, isipin ang salot na por-
nograpiya na laganap sa lahat ng dako 
ng mundo. Walang lugar ang porno-
grapiya sa pamantayan ng Panginoon 
sa pagkamarapat ng mga namamahala 
sa mga ordenansa ng priesthood. 
Sinabi ng Tagapagligtas:

“Magsisi sa inyong . . . mga lihim 
na gawaing karumal-dumal.” 15

“Ang ilawan ng katawan ay 
ang mata. . . . Kung masama ang 
iyong mata, ang buong katawan 

mo’y mapupuspos ng kadiliman.” 16

“[Sapagka’t] bawa’t tumingin sa 
isang babae na taglay ang masamang 
hangad ay nagkakasala na ng panga-
ngalunya sa kaniyang puso.” 17

Ang di-marapat na pamamahala 
o pagpapasa ng sakramento, pagba-
basbas sa maysakit, o pakikibahagi sa 
ibang mga ordenansa ng priesthood, 
sabi nga ni Elder David A. Bednar, ay 
pagbanggit sa pangalan ng Diyos sa 
walang kabuluhan.18 Kung ang isang 
tao ay hindi karapat-dapat, hindi siya 
dapat mamahala sa mga ordenansa 
ng priesthood at mapanalangin niyang 
lapitan ang kanyang bishop bilang 
unang hakbang sa pagsisisi at pagsu-
nod sa mga kautusan.

Pagpapakumbaba
Ang isa pang alam natin ay na 

sagana ang mga pagpapala ng priest-
hood sa mga pamilya na ang matwid 
na ina at ama ay nagkakaisa sa pag-
gabay sa kanilang mga anak. Ngunit 
alam din natin na nais ng Diyos na 
ibigay ang mga pagpapalang ito sa 
mga tao sa iba’t ibang sitwasyon.19

Isang ina, na mag-isang bumu-
buhay sa kanyang pamilya kapwa 
sa espirituwal at sa temporal, ang 
taos-pusong nagpaliwanag na kaila-
ngan niyang magpakumbaba kapag 
tinatawag niya ang kanyang mga 
home teacher para basbasan ang isa 
sa kanyang mga anak. Ngunit may 
pag-unawang idinagdag niya na kaila-
ngan ding magpakumbabang katulad 
niya ang kanyang mga home teacher 
sa paghahanda nilang basbasan ang 
kanyang anak.20

Ang mga Susi ng Priesthood
Alam natin na ang mga susi ng 

priesthood, na hawak ng mga miyem-
bro ng Unang Panguluhan at ng Ko-
rum ng Labindalawang Apostol, ang 
namamahala sa gawain ng Panginoon 
sa ibabaw ng lupa. Ang natatanging 
mga susi ng priesthood ay ipinagkaka-
loob sa mga stake president at bishop 
para sa kanilang mga responsibilidad 
sa lugar na sakop nila. At tumatawag 
sila ng kalalakihan at kababaihan 
sa pamamagitan ng paghahayag, na 
sinasang-ayunan at itinatalaga upang 
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magampanan ang awtoridad na ipi-
nagkatiwala sa kanila para magturo 
at maglingkod.21

Kahit marami tayong alam tungkol 
sa priesthood, ang mga karanasan 
natin sa buhay ay hindi laging lubos 
na nagpapaunawa sa atin tungkol sa 
mga gawain ng Diyos. Ngunit ang 
magiliw Niyang paalala na, “Ang 
aking mga pagiisip ay hindi ninyo 
mga pagiisip, o ang inyo mang mga 
lakad ay aking mga lakad,” 22 ay mu-
ling tinitiyak sa atin na pagdating ng 
panahon at kapag naunawaan natin 
ang kawalang-hanggan makikita na-
tin ang “mga bagay kung ano talaga 
ang mga ito” 23 at mas lubos nating 
mauunawaan ang Kanyang sakdal 
na pagmamahal.

Tayong lahat ay handang magling-
kod. Kung minsan parang madali lang 
ang ating tungkulin at umaasam na 
sana ay dagdagan pa ito. May mga 
pagkakataon naman na nagpapasa-
lamat tayo kapag na-release na tayo. 
Hindi tayo ang nagpapasiya ukol sa 
mga tungkuling natatanggap natin.24 
Maaga kong natutuhan ang aral na 
ito nang mag-asawa ako. Noong 
bagong kasal pa lang kami ng asawa 
kong si Kathy, tumira kami sa Florida. 
Isang araw ng Linggo ipinaliwanag 
sa akin ng isang counselor sa stake 
presidency na nainspirasyunan sila na 
tawagin si Kathy bilang early-morning 
seminary teacher.

“Paano namin ito gagawin?” ta-
nong ko. “May maliliit kaming anak, 
nagsisimula ang seminary nang alas-
5:00 n.u., at ako ang ward Young Men 
president.”

Ngumiti ang counselor at sinabi 
niya, “OK lang, Brother Andersen. 
Tatawagin namin siya, at ire-release 
ka namin.”

At iyon ang nangyari.

Ang Kontribusyon ng Kababaihan
Ang taos-pusong pag-alam at pa-

kikinig sa mga ideya at alalahanin ng 
kababaihan ay mahalaga sa buhay, sa 
mag-asawa, at sa pagtatayo ng kaha-
rian ng Diyos.

Dalawampung taon na ang naka-
raraan sa pangkalahatang kumperen-
sya, ikinuwento ni Elder M. Russell 
Ballard ang pakikipag-usap niya sa 
general president ng Relief Society. 
May tanong tungkol sa pagpapalakas 
sa pagkamarapat ng mga kabataang 
naghahandang magmisyon. Sinabi ni 
Sister Elaine Jack na nakangiti, “Alam 

mo, Elder Ballard, ang [kababaihan] ng 
Simbahan ay maaaring may magagan-
dang mungkahi . . . kung sila [ay] tata-
nungin. Tutal, . . . kami ang kanilang 
mga ina!” 25

Kilala si Pangulong Thomas S. 
Monson sa pag-alam at pagtugon sa 
mga alalahanin ng kababaihan. Ang 
babaeng may pinakamalaking implu-
wensya sa kanya ay si Sister Frances 
Monson. Nami-miss natin siya. At 
nitong nakaraang Huwebes, ipinaalala 
ni Pangulong Monson sa mga General 
Authority kung gaano ang natutuhan 
niya bilang bishop mula sa 84 na balo 
ng kanyang ward. Malaki ang implu-
wensya nila sa kanyang paglilingkod 
at sa buong buhay niya.

Hindi nakakagulat, na bago ang 
mapanalanging desisyon ni Pangulong 
Monson tungkol sa pagbabago ng 
edad ng paglilingkod ng missionary, 
ay nagkaroon ng maraming talakayan 
sa mga general presidency ng Relief 
Society, Young Women, at Primary.

Mga bishop, kapag tinularan ninyo 
ang halimbawa ni Pangulong Monson, 
madarama ninyo na higit na pinag-
papala ng Panginoon ang inyong 
sagradong gawain.

Ilang taon kaming nanirahan sa 
Brazil. Hindi nagtagal pagdating 
namin doon, nakilala ko si Adelson 
Parrella, na naglilingkod noon bilang 
Pitumpu, at ang kapatid niyang si Adil-
son, na naglilingkod noon sa aming 
stake presidency. Kalaunan ay nakilala 
ko ang kapatid nilang si Adalton, na 
naglilingkod bilang stake president sa 
Florianopolis, at isa pa nilang kapatid 
na si Adelmo, na naglilingkod bilang 
bishop. Humanga ako sa pananam-
palataya ng magkakapatid na ito, 
at kinumusta ko ang kanilang mga 
magulang.

Nabinyagan ang pamilya sa Santos, 
Brazil, 42 taon na ang nakararaan. 
Sabi ni Adilson Parrella, “Noong una, 
tila tuwang-tuwa si Itay na sumapi sa 
Simbahan. Gayunman, [agad] siyang 
naging di-gaanong aktibo at sinabihan 
si Inay na huwag nang magsimba.”

Ikinuwento sa akin ni Adilson na 
nananahi ng damit ang kanyang ina 
para sa mga kapitbahay para may pa-
masahe ang kanyang mga anak sa bus Vany Parrella
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papuntang simbahan. Sama-samang 
naglalakad ang apat na batang lalaki 
nang mahigit isang milya papunta sa 
isa pang bayan, sumasakay ng bus 
nang 45 minuto, at naglalakad nang 
20 minuto pa papuntang chapel.

Kahit hindi makasama si Sister 
Parrella sa kanyang mga anak na 
magsimba, nagbabasa sila ng kanyang 
mga anak ng mga banal na kasulatan, 
tinuturuan niya sila ng ebanghelyo, at 
magkakasama silang nagdarasal. Ang 
kanilang abang tahanan ay puno ng 
saganang mga pagpapala ng kapang-
yarihan ng priesthood. Lumaki ang 
mga batang lalaki, nagmisyon, nag-
aral, at ikinasal sa templo. Napuspos 
ng mga pagpapala ng priesthood 
ang kanilang mga tahanan.

Lumipas ang mga taon, nag-iisa na 
sa buhay, si Vany Parrella ay pumasok 
sa templo para sa sarili niyang endow-
ment at, kalaunan pa, naglingkod sa 
tatlong misyon sa Brazil. Siya ngayon 
ay 84 na taong gulang na, at patuloy 
na pinagpapala ng kanyang pana-
nampalataya ang mga henerasyong 
sumunod sa kanya.

Patotoo at Pangako
Ang kapangyarihan ng banal na 

priesthood ng Diyos ay matatag-
puan sa Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa mga Huling Araw. 
Nagpapatotoo ako na kapag ma-
rapat kayong nakikibahagi sa mga 
ordenansa ng priesthood, bibig-
yan kayo ng Panginoon ng higit 

na lakas, kapayapaan, at pag-unawa 
sa kawalang-hanggan. Anuman ang 
inyong sitwasyon, “kapangyarihan ng 
priesthood ang gagabay” sa inyong 
tahanan at ang mga mahal ninyo sa 
buhay ay mas hahangarin ang mga 
pagpapalang ito para sa kanilang sarili.

Bilang kalalakihan at kababaihan, 
magkakapatid, mga anak ng Diyos, 
magkakasama tayong sumusulong. Ito 
ay ating pagkakataon, responsibilidad, 
at pagpapala. Ito ang ating tadhana—
ang ihanda ang kaharian ng Diyos 
para sa pagbabalik ng Tagapagligtas. 
Sa pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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iba pang guro sa mundo. Dahil dito 
hindi kayo mabibigo.

Kayo ay tinawag sa pamamagitan 
ng diwa ng propesiya at paghahayag 
at itinalaga ng awtoridad ng priest-
hood. Ano ang ibig sabihin nito?

Una, ibig sabihin nito ay nagliling-
kod kayo sa Panginoon. Kayo ay Kan-
yang kinatawan, at kayo ay binigyang 
karapatan at responsibilidad na kuma-
tawan sa Kanya at kumilos sa Kanyang 
pangalan. Bilang Kanyang kinatawan, 
kayo ay tatanggap ng Kanyang tulong. 
Dapat ninyong itanong sa inyong sarili, 
“Ano ang sasabihin ng Tagapagligtas 
kung Siya ang nagtuturo sa klase ko 
ngayon, at paano Niya ito sasabihin?” 
Dapat ganoon din ang inyong gawin.

Ang responsibilidad na ito ay ma-
aaring magpadama sa ilan ng kakula-
ngan o takot. Ang landas na tatahakin 
ay hindi mahirap. Ang Panginoon ay 
naglaan ng paraan para sa lahat ng 
karapat-dapat na Banal sa mga Huling 
Araw upang makapagturo ayon sa 
paraan ng Tagapagligtas.

Pangalawa, kayo ay tinawag 
upang ipangaral ang ebanghelyo ni 
Jesucristo. Hindi ninyo dapat ituro 
ang sarili ninyong ideya o pilosopiya, 
kahit pa hinaluan ito ng mga banal na 
kasulatan. Ang ebanghelyo ay “siyang 
kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas,” 1 
at sa pamamagitan lamang ng ebang-
helyo tayo maliligtas.

Pangatlo, iniuutos sa inyo na ituro 
ang mga alituntunin ng ebanghelyo 
ayon sa nakasulat sa mga banal na 
kasulatan ng Simbahan, na ituro ang 
mga salita ng mga apostol at propeta 
sa mga panahong ito, at ituro ang mga 
itinuro sa inyo sa pamamagitan ng 
Espiritu Santo.

Kaya saan tayo magsisimula?
Ang una at pinakamahalaga nating 

responsibilidad ay mamuhay sa para-
ang mapapasaatin ang Espiritu Santo 
bilang ating gabay at kasama. Nang 
hangarin ni Hyrum Smith na makiba-
hagi sa gawing ito sa mga huling araw, 
sinabi ng Panginoon, “Masdan, ito ang 
iyong gawain, ang sumunod sa aking 
mga kautusan, oo, nang buo mong 
kakayahan, pag-iisip at lakas.” 2 Dito 
magsisimula. Ang payo, na ibinigay ng 
Panginoon kay Hyrum, ay ibinigay rin 

ng mga bagay ay nagsimula na, at ang 
alituntunin ng paghahayag ay naitatag 
magpakailanman sa ating dispensas-
yon. Ang mensahe ni Joseph, at ating 
mensahe sa mundo, ay maibubuod sa 
apat na salita: “Ang Diyos ay nangu-
ngusap.” Siya ay nangusap noong 
sinauna, Siya ay nangusap kay Joseph, 
at Siya ay mangungusap sa inyo. Ito 
ang dahilan kaya iba kayo sa lahat ng 

Ni David M. McConkie
Unang Tagapayo sa Sunday School General Presidency

Kulang ang salita upang lubos 
naming maipahayag ang aming 
pasasalamat sa mga guro sa bu-

ong Simbahan. Mahal namin kayo at 
malaki ang tiwala namin sa inyo. Kayo 
ay isa sa mga pinakamalaking himala 
ng ipinanumbalik na ebanghelyo.

Sa katunayan may sekreto sa 
pagiging matagumpay na guro sa 
ebanghelyo, sa pagtuturo nang may 
kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. 
Ginamit ko ang salitang sekreto dahil 
ang mga alituntunin na pinagbatayan 
ng tagumpay ng guro ay nauunawaan 
lamang ng mga taong may patotoo sa 
naganap noong umaga ng isang ma-
ganda, maaliwalas na araw, sa tagsibol 
ng 1820.

Bilang sagot sa mapagpakum-
babang panalangin ng 14-na-taong 
gulang na bata, nabuksan ang kalangi-
tan. Ang Diyos Amang Walang Hang-
gan at Kanyang Anak na si Jesucristo 
ay nagpakita at nangusap kay Prope-
tang Joseph Smith. Ang matagal nang 
hinihintay na panunumbalik ng lahat 

Pagtuturo nang may 
Kapangyarihan at 
Awtoridad ng Diyos
Ang Panginoon ay naglaan ng paraan para sa lahat ng 
karapat-dapat na Banal sa mga Huling Araw upang 
makapagturo ayon sa paraan ng Tagapagligtas.

Rome, Italy
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Niya sa mga Banal sa lahat ng panahon.
Tungkol sa mga guro ngayon, 

sinabi ng Unang Panguluhan: “Ang 
pinakamahalagang bahagi ng inyong 
paglilingkod ay ang inyong araw-
araw na espirituwal na paghahanda, 
kabilang ang pagdarasal, pag-aaral ng 
mga banal na kasulatan, at pagsunod 
sa mga kautusan. Hinihikayat na-
min kayo na lubos na ipamuhay ang 
ebanghelyo nang may mas dakilang 
layunin kaysa noon.” 3

Hindi sinabi ng Unang Panguluhan 
na ang pinakamahalagang bahagi ng 
inyong paglilingkod ay ang pagha-
handang mabuti sa inyong lesson o 
pagpapakahusay sa iba’t ibang pama-
maraan sa pagtuturo. Totoong dapat 
kayong maghandang mabuti sa bawat 
lesson at magsikap na matutuhan 
kung paano magtuturo para matu-
lungan ang inyong mga estudyante 
na magamit ang kanilang kalayaan at 
maantig ng ebanghelyo ang kanilang 
puso, ngunit ang una at pinakamaha-
lagang bahagi ng inyong paglilingkod 
ay ang inyong personal at espiritu-
wal na paghahanda. Kapag sinunod 

ninyo ang payo na ito, ipinangako ng 
Unang Panguluhan: “Tutulungan kayo 
ng Espiritu Santo na malaman ang 
gagawin. Ang sarili ninyong patotoo 
ay lalakas, mas lalalim ang inyong 
pananalig, at mapapalakas kayo para 
maharap ang mga hamon ng buhay.” 4

Anong malalaking pagpapala ang 
maaaring hangarin ng isang guro?

Kasunod nito, iniutos ng Panginoon 
na bago natin hangaring ipahayag ang 
Kanyang salita, hangarin muna nating 
matamo ito.5 Dapat kayong maging 
mga kalalakihan at kababaihan na may 
malinaw na pang-unawa sa pamama-
gitan ng masigasig na pagsasaliksik ng 
mga banal na kasulatan at pagpapaha-
laga sa mga ito sa inyong puso. Pagka-
tapos kapag humingi kayo ng tulong 
sa Panginoon, pagpapalain Niya kayo 
ng Kanyang Espiritu at Kanyang salita. 
Mapapasainyo ang kapangyarihan ng 
Diyos sa ikahihikayat ng mga tao.

Sinabi sa atin ni Pablo na duma-
rating ang ebanghelyo sa mga tao 
sa dalawang paraan, sa salita at sa 
kapangyarihan.6 Ang salita ng ebang-
helyo ay nakasulat sa mga banal na 

kasulatan, at matatamo natin ang salita 
sa masigasig na pagsasaliksik. Ang 
kapangyarihan ng ebanghelyo ay du-
marating sa mga taong namumuhay sa 
paraang makakasama nila ang Espiritu 
Santo at sumusunod sa mga pahi-
watig na kanilang natatanggap. Ang 
ilan ay nakatuon lamang sa pag-aaral 
ng ebanghelyo, at nagiging mahusay 
sila sa pagbibigay ng impormasyon. 
Ang iba ay nagpapabaya sa kanilang 
paghahanda at umaasang kahit paano 
dahil sa Kanyang kabutihan ay tutulu-
ngan sila ng Panginoon sa pagtuturo 
sa klase. Hindi ninyo maaasahang 
tutulungan kayo ng Espiritu na maalala 
ang mga banal na kasulatan at alituntu-
nin kung hindi ninyo ito pinag-aralan 
o pinaghandaan. Upang matagumpay 
na maituro ang ebanghelyo, dapat 
kapwa nasa inyo ang salita at ang 
kapangyarihan ng ebanghelyo.

Naunawaan ni Alma ang mga 
alituntuning ito nang magalak siya sa 
mga anak ni Mosias at kung paano sila 
nagturo nang may kapangyarihan at 
awtoridad ng Diyos. Mababasa natin:

“Sila’y mga lalaking may malinaw 

Arraiján, Panama
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na pang-unawa at sinaliksik nila nang 
masigasig ang mga banal na kasu-
latan upang malaman nila ang salita 
ng Diyos.

“Subalit hindi lamang ito; itinuon 
nila ang kanilang sarili sa maraming pa-
nalangin, at pag-aayuno; kaya nga tag-
lay nila . . . ang diwa ng paghahayag.” 7

Pagkatapos, dapat kayong ma-
tutong makinig. Itinuro ni Elder 
Jeffrey R. Holland ang alituntuning 
ito sa mga missionary. Babanggitin ko 
ang sinabi ni Elder Holland pero pa-
palitan ko ang mga salitang mga mis-
sionary at investigator ng mga salitang 
mga guro at estudyante : “Pangalawa 
sa responsibilidad ng [mga guro] na 
makinig sa Espiritu, ay ang responsibi-
lidad nila na makinig sa [estudyante]. 
. . . Kung makikinig tayo habang uma-
asa sa Espiritu, . . . sasabihin sa atin 
ng [ating mga estudyante] ang mga 
lesson na kailangan nilang marinig!”

Sinabi pa ni Elder Holland: “Sa ka-
tunayan ang [mga guro] ay masyadong 
nakatuon pa rin sa magaan at paulit-
ulit na lesson sa halip na magtuon sa 
kanilang [mga estudyante] bilang mga 
indibiduwal.” 8

Matapos ninyong maihanda ang 
inyong sarili at inyong lesson sa abot 
ng inyong makakaya, dapat ninyong 
hayaan ang Espiritu na gabayan kayo 
sa dapat ninyong ituro. Kapag ang ba-
nayad na pahiwatig ng Espiritu Santo 
ay dumating, dapat magkaroon kayo 
ng lakas ng loob na isantabi ang ini-
handa ninyong outline at sundin ang 
mga pahiwatig na iyon. Kapag ginawa 
ninyo ito, ang lesson na itinuturo 
ninyo ay hindi na ang gusto ninyong 
ituro, kundi ang lesson na gusto ng 
Tagapagligtas na ituro sa kanila.

Kapag inyong iniukol ang inyong 
sarili sa pamumuhay sa ebanghelyo 
nang may mas dakilang layunin kaysa 
noon at sinaliksik ang mga banal na 
kasulatan, pinahalagahan ang mga ito 
sa inyong puso, ang Espiritu Santo ring 
iyon, na nagpahayag ng mga salitang 
ito sa sinaunang mga apostol at pro-
peta, ay patototohanan din sa inyo ang 
katotohanan ng mga ito. Sa katunayan, 
ihahayag ito nang panibago ng Espiritu 
Santo. Kapag nangyari ito, ang mga 
salitang binasa ninyo ay hindi na mga 
salita lamang ni Nephi o ni Pablo o 
ni Alma, kundi nagiging salita na rin 

ninyo. Pagkatapos, habang nagtuturo 
kayo, maipapaalala sa inyo ng Espiritu 
Santo ang lahat ng bagay. Sa katuna-
yan, “ibibigay sa inyo sa mga oras na 
yaon, oo, sa sandali [ring iyon], kung 
ano ang inyong sasabihin.” 9 Kapag 
nangyari ito, makikita ninyong sina-
sabi ninyo ang isang bagay na hindi 
ninyo ipinlanong sabihin. At, kung 
pag-iisipan ninyo ito, may matututuhan 
kayo mula sa mga bagay na inyong si-
nabi habang nagtuturo kayo. Sinabi ni 
Pangulong Marion G. Romney, “Nala-
laman ko sa tuwina kapag nagsasalita 
ako sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu 
Santo dahil palagi akong may natututu-
han sa sinabi ko.” 10 Tandaan, ang isang 
guro ay estudyante rin.

At sa huli, dapat may sarili kayong 
patotoo ukol sa mga bagay na itinuro 
ninyo at hindi lamang inuulit ang mga 
salita sa manwal o ang sinabi ng iba. 
Kapag nagpakabusog kayo sa mga sa-
lita ni Cristo at nagsikap na ipamuhay 
ang ebanghelyo nang may mas da-
kilang layunin kaysa noon, ipaaalam 
sa inyo ng Espiritu Santo na totoo 
ang inyong itinuturo. Ito ang diwa ng 
paghahayag, at ang diwa ring ito ang 
magdadala ng inyong mensahe sa 
puso ng mga taong nais ito at han-
dang tanggapin ito.

Magtapos tayo ngayon kung 
saan tayo nagsimula—sa Sagradong 
Kakahuyan. Dahil sa naganap noong 
umagang iyon ng magandang tagsi-
bol, kayo ay may karapatang magturo 
nang may kapangyarihan at awtoridad 
ng Diyos. Ito ay taimtim at personal 
kong pinatototohanan sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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“matapos na makakain sila ng bunga ng 
punungkahoy ay nagpalingun-lingon 
sila na sa wari ay nahihiya” dahil sa 
mga taong nasa “malaki at maluwang 
na gusali,” na “nasa ayos ng panlalait 
at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa 
mga yaong nagsitungo at kumakain ng 
bunga.” Pagkatapos ang mga taong ito 
ay “nangagsilayo . . . patungo sa mga 
ipinagbabawal na landas at nanga-
wala.” 2 Hindi nila kaya, o marahil hindi 
nila gusto, na magtiis hanggang wakas.

Gayunman, may pangatlong pang-
kat na hindi lamang nakarating sa 
punungkahoy ng buhay, kundi hindi 
rin sila nangagsilayo pagkatapos ni-
yon. Ayon sa mga banal na kasulatan 
ang mga taong ito ay “nagpatuloy . . . 
sa kanilang paglalakad, patuloy na 
humahawak nang mahigpit sa gabay 
na bakal, hanggang sa makarating 
sila at napatiluhod at makakain ng 
bunga ng punungkahoy.” 3 Ang gabay 
na bakal para sa mga taong ito ay 
kumakatawan ng tanging kaligtasan 
at seguridad na mahahanap nila, at pa-
tuloy silang humawak nang mahigpit; 
tumanggi silang umalis, kahit na ang 
kapalit ay kasing simple ng pamamas-
yal sa kinahapunan ng Linggo.

na sa kaligtasan, seguridad, at pagpa-
pala at tinahak ang ibang landas.

Bilang aral sa mga tao ngayon na 
maaaring matuksong pumili ng ibang 
landas, ibinahagi ni Lehi sa kanyang 
pamilya ang isang pangitain kung 
saan “nakakita [siya] ng di mabilang 
na lipumpon ng mga tao, marami sa 
kanila ay nagpapatuloy sa paglalakad, 
upang kanilang matamo ang landas 
patungo sa kinatatayuan [niya malapit 
sa] punungkahoy.

“At . . . nagtungo sila, at nag-
simula sa landas na patungo sa 
punungkahoy.

“At . . . may lumitaw na abu-abo 
ng kadiliman; . . . kung kaya nga’t 
sila na mga nagsimula sa landas ay 
nangaligaw, at sila ay nagpagala-gala 
at nangawala.” 1

Pagkatapos ay nakita ni Lehi ang 
pangalawang pangkat ng mga tao 
na “nagpapatuloy sa paglalakad, at 
nagtungo sila at mahigpit na humawak 
sa dulo ng gabay na bakal; at sila ay 
nagpatuloy sa paglalakad sa abu-abo 
ng kadiliman, mahigpit na nakakapit sa 
gabay na bakal, maging hanggang sa 
makalapit sila at makakain ng bunga 
ng punungkahoy.” Nakakalungkot na, 

Ni Elder Kevin S. Hamilton
Ng Pitumpu

Naaalala ng aking ama ang 
mismong araw, maging ang 
mismong oras, na ang kan-

yang pamilya—ama, ina, at apat na 
anak—ay umalis sa Simbahan, marami 
sa kanila ang hindi na nakabalik mula 
noon. Siya ay 13 taong gulang noon, 
isang deacon, at noong mga panahong 
iyon dumadalo ng Sunday School ang 
mga pamilya sa umaga at ng sacrament 
meeting sa hapon. Isang maaliwalas 
na araw ng tagsibol, matapos dumalo 
ng Sunday School sa umaga at sama-
samang nagtatanghalian, tumingin ang 
kanyang ina sa kanyang ama at sim-
pleng itinanong, “Mahal, ano sa palagay 
mo, dadalo pa ba tayo ng sacrament 
meeting sa hapon, o mamamasyal na 
lang tayo kasama ang mga bata?”

Hindi pumasok sa isip ng aking 
ama na mayroon pang puwedeng ga-
win maliban sa pagdalo ng sacrament 
meeting, at silang magkakapatid ay 
naupo at hinintay ang magiging pasiya 
nila. Marahil nasiyahan ang pamilya sa 
pamamasyal nang Linggong iyon ng 
hapon, ngunit ang simpleng pagpa-
pasiyang iyon ang naging simula ng 
bagong direksyon na humantong sa 
paglayo ng pamilya sa Simbahan pati 

Patuloy na Humawak 
nang Mahigpit
Nawa ay patuloy tayong humawak nang mahigpit sa 
gabay na bakal na humahantong sa kinaroroonan 
ng ating Ama sa Langit.
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Patungkol sa pangkat na ito ng mga 
tao, itinuro ni Elder David A. Bednar: 
“Ang pinakamahalagang parirala sa 
talatang ito ay ‘patuloy na humahawak 
nang mahigpit’ sa gabay na bakal. . . . 
Marahil ang pangatlong pangkat na ito 
ng mga tao ay palaging binabasa at 
pinag-aaralan at sinasaliksik ang mga 
salita ni Cristo. . . . Ito ang pangakat ng 
mga tao na dapat nating kabilangan.” 4

Tayong mga miyembro ng Simba-
han ng Diyos ngayon ay gumawa ng 
mga tipan na tutularan si Jesucristo at 
susundin ang mga utos ng Diyos. Sa 
binyag nakipagtipan tayo na tatayong 
saksi ng Tagapagligtas,5 [tu]tulungan 
ang mahihina at nangangailangan,6 
[su]sundin ang mga utos ng Diyos at 
magsisi[si] kapag kinakailangan, dahil 
itinuro ni Apostol Pablo, “Lahat ay na-
ngagkasala nga, at hindi nangakaabot 
sa kaluwalhatian ng Dios.” 7

Bawat linggo may pagkakataon 
tayong dumalo ng sacrament meeting, 
kung saan mapapanibago natin ang 
mga tipang ito sa pagkain ng tinapay 
at pag-inom ng tubig ng ordenansa 
ng sakramento. Ang simpleng pakiki-
bahaging ito ay nagtutulot sa atin na 
matibay na mangakong muli na susun-
din si Jesucristo at magsisisi kapag 

hindi natin natutupad ang pangakong 
iyan. Kapalit niyon ipinangako sa atin 
ng Diyos na gagabayan at pangangala-
gaan tayo ng Kanyang Espiritu.

Mula sa Mangaral ng Aking Ebang-
helyo, itinuturo ng ating mga mission-
ary na dumarating ang paghahayag 
at patotoo kapag tayo ay dumadalo 
sa mga miting ng Simbahan tuwing 
Linggo: “Sa pagdalo natin sa mga 
miting sa Simbahan at sama-samang 
pagsamba, pinalalakas natin ang 
bawat isa. Nag-iibayo ang ating sigla 
sa pakikihalubilo sa ating mga kaibi-
gan at pamilya. Lumalakas ang ating 
pananampalataya habang nag-aaral 
tayo ng mga banal na kasulatan at 
natututo pa tungkol sa ipinanumbalik 
na ebanghelyo.” 8

Maaaring may magtanong kung 
bakit may tatlong magkakahiwalay 
na miting tuwing Linggo at bakit kaila-
ngan ito. Alamin natin nang bahagya 
ang tatlong miting na ito:

• Ang sacrament meeting ay nag-
bibigay sa atin ng pagkakataong 
makibahagi sa ordenansa ng 
sakramento. Pinapanibago natin 
ang ating mga tipan, tumatanggap 
ng dagdag na gabay ng Espiritu, at 

higit na natatagubilinan at napapa-
sigla ng Espiritu Santo.

• Itinutulot sa atin ng Sunday School 
na “turuan . . . ang isa’t isa ng dok-
trina ng kaharian,” 9 upang ang lahat 
ay “[mapagtibay] at magkasamang 
magsasaya.” 10 Nagkakaroon tayo ng 
malaking kakayahan at kapayapaan 
sa sarili kapag nauunawaan natin 
ang mga doktrina ng ipinanumbalik 
na ebanghelyo.

• Ang mga priesthood meeting ay 
pagkakataon para sa kalakihan 
at kabataang lalaki na “matuto ng 
[kanilang] tungkulin” 11 at “lalong 
ganap na matagubilinan,” 12 at ang 
mga Relief Society meeting ay nag-
bibigay ng pagkakataon sa kaba-
baihan ng Simbahan na “dagdagan 
ang kanilang pananampalataya 
. . . , palakasin ang [kanilang] mga 
pamilya at tahanan, at tulungan 
ang mga nangangailangan.” 13

Gayundin, ang mga kabataang ba-
bae at mga bata ay may sariling miting 
at klase kung saan itinuturo sa kanila 
ang ebanghelyo habang naghahanda 
sila sa pinakamamahalagang responsi-
bilidad na darating sa kanila. Sa bawat 
kakaiba pero magkakaugnay na mga 
miting na ito, natututuhan natin ang 
doktrina, nadarama ang Espiritu, at na-
paglilingkuran ang isa’t isa. Bagama’t 
isinasaalang-alang ang layo ng lugar, 
gastos sa pamasahe, o kalusugan, 
dapat nating pagsikapang daluhan 
ang lahat ng mga miting natin tuwing 
Linggo. Ipinapangako ko na malaking 
pagpapala at kapayapaan ang darating 
mula sa tatlong-oras na miting natin 
tuwing Linggo.

Matibay na nangako ang pamilya 
namin na laging dadalo sa lahat ng 
miting namin tuwing Linggo. Nadama 
namin na pinalalakas nito ang aming 
pananampalataya at pinalalalim ang 
pang-unawa namin sa ebanghelyo. 
Masaya kami sa naging pasiya naming 
daluhan ang mga miting ng Simbahan, 
lalo na kapag sa pag-uwi namin ay 
patuloy pa rin naming iginagalang ang 
Sabbath. Dinadaluhan pa namin ang la-
hat ng miting tuwing Linggo kahit nasa 
bakasyon kami o nasa ibang lugar. 
Kamakailan lumiham ang isa sa aming 
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mga anak na babae para sabihing 
nagsimba siya sa lungsod na pinunta-
han niya at isinulat pa niya, “Opo, Itay, 
dinaluhan ko lahat ng tatlong miting 
noong Linggo.” Alam naming pinagpala 
siya sa tamang desisyong ito.

Bawat isa sa atin ay maraming 
pagpapasiyang dapat gawin tungkol 
sa paraan ng pagsunod natin sa araw 
ng Sabbath. Palaging magkakaroon ng 
ilang “magandang” aktibidad na maa-
ari at dapat isakripisyo kapalit ng mas 
magandang pagpapasiyang dumalo 
sa miting ng Simbahan. Sa katunayan 
isa ito sa mga paraan na “lilinlangin 
[ng kaaway ang ating] mga kaluluwa, 
at maingat [tayong] aakayin pababa sa 
impiyerno.” 14 Gumagamit siya ng “ma-
gandang” mga aktibidad bilang kapalit 
ng “mas maganda” o pati ng “pinaka-
magandang” mga aktibidad.15

Ibig sabihin ng patuloy na pagha-
wak nang mahigpit sa gabay na bakal 
ay pagdalo sa lahat ng ating miting 
tuwing Linggo: sacrament meeting, 
Sunday School, at mga miting ng 
priesthood o Relief Society. Ang ating 
mga anak at kabataan ay dumadalo 
sa kani-kanilang miting sa Primary, 
Young Men, at Young Women. Hindi 
tayo dapat namimili ng mga miting na 
dadaluhan. Humahawak tayo nang 
mahigpit sa salita ng Diyos sa pag-
samba at pagdalo sa lahat ng miting 
na dapat daluhan tuwing Sabbath.

Ibig sabihin ng patuloy na kumapit 
nang mahigpit sa gabay na bakal ay si-
kapin nating sundin ang lahat ng utos 
ng Diyos, magdasal nang sarilinan at 
nang kasama ang pamilya araw-araw, 
at pag-aralan ang mga banal na kasu-
latan araw-araw.

Ang patuloy na pagkapit nang ma-
higpit ay bahagi ng doktrina ni Cristo 
tulad nang itinuro sa Aklat ni Mormon. 
Nananampalataya tayo kay Jesucristo, 
nagsisisi sa ating mga kasalanan, at 
nagbabago ang ating mga puso, at 
sumusunod sa Kanya sa pamamagitan 
ng pagpapabinyag at pagtanggap ng 
nagpapatunay na kaloob na Espiritu 
Santo bilang gabay at mang-aaliw. At 
pagkatapos, tulad ng itinuro ni Nephi, 
tayo ay “magpapatuloy, nagpapaka-
busog sa salita ni Cristo” hanggang sa 
wakas ng ating buhay.16

Mga kapatid, tayo ay mga pinagti-
panang tao. Handa tayong gumawa at 
tumupad ng mga tipan, at ang pagpa-
palang ipinangako sa atin ay matatang-
gap natin ang “lahat ng mayroon ang 
. . . Ama.” 17 Sa patuloy nating paghawak 
nang mahigpit sa gabay na bakal sa 
pamamagitan ng pagtupad ng ating 
mga tipan, mapalalakas tayo at mala-
labanan ang mga tukso at panganib sa 
mundo. Magagawa nating maglakbay sa 
mundong ito na puno ng mga hamon 
sa buhay hanggang sa marating natin 
ang punungkahoy na may bungang 
“pinakamahalaga at pinakakanais-nais 
sa lahat ng iba pang bunga.” 18

Ang aking ama ay mapalad na 
nakapag-asawa ng mabuting babae 
na humikayat sa kanya na bumalik sa 
simbahang dinaluhan niya noong bata 
pa siya at tahaking muli ang tamang 
landas. Pinagpala ng kanilang katapa-
tan ang lahat ng kanilang mga anak, 
ang sumunod na henerasyon ng mga 
apo, at ngayon ng mga apo sa tuhod.

Tulad ng ang simpleng pagpapa-
siya kung magsisimba o hindi sa isang 
araw ng Sabbath ay nakaapekto nang 
malaki sa pamilya ng aking lolo’t lola, 
ang araw-araw nating pagpapasiya ay 
makakaapekto nang malaki sa buhay 
natin sa maraming paraan. Ang tila 
maliit na pagpapasiya kung dadalo 

o hindi ng sacrament meeting ay 
makakaapekto nang malaki at nang 
walang hanggan.

Nawa ay magpasiya tayong maging 
masigasig at kamtin ang malalaking 
pagpapala at pangangalagang du-
lot ng pagtitipon at pagtupad ng 
mga tipan. Nawa ay patuloy tayong 
humawak nang mahigpit sa gabay na 
bakal na humahantong sa kinaroroo-
nan ng ating Ama sa Langit ang aking 
dalangin sa banal na pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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Natutuhan ko sa karanasan namin 
ng mga pinsan ko na dapat pansinin 
ang mga tanda ng ating panahon. 
Nabubuhay tayo sa maunos, mapa-
nganib na panahon na inilarawan 
ni Pablo: “Ang mga tao’y magiging 
maibigin sa kanilang sarili, . . . masu-
wayin sa mga magulang, mga wa-
lang turing, mga walang kabanalan, 
. . . mga palabintangin, mga walang 
pagpipigil sa sarili, . . . mga maibigin 
sa kalayawan kay sa mga maibigin 
sa Dios” (II Kay Timoteo 3:2–4).

Patungkol sa mga panahong ito, 
sinabi ni Elder Dallin H. Oaks: “Dapat 
tayong maghanda kapwa sa temporal 
at sa espirituwal. . . . At ang pagha-
handang mas malamang na maka-
ligtaan ay ang hindi nakikita at mas 
mahirap—ang espirituwal” (“Pagha-
handa para sa Ikalawang Pagparito,” 
Liahona, Mayo 2004, 9). Sa madaling 
salita, huwag kaligtaang tumingala.

Sa agarang pangangailangang mag-
handa sa espirituwal sa mapanganib na 
panahong iyon, nais kong magbabala 
tungkol sa isang napakatinding tanda 
ng panahon. Nasa teknolohiya ang pro-
pesyon ko, kaya nauunawaan ko ang 
kahalagahan nito, lalo na sa komuni-
kasyon. Madali na nating makuha ang 
napakaraming impormasyong likha 
ng tao. Ngunit puno rin ang Internet 
ng maraming marumi at maling mga 
bagay. Napag-ibayo ng teknolohiya 
ang kalayaan nating magsalita, ngunit 
binibigyan din nito ng maling kredibili-
dad ang hindi karapat-dapat na blogger 
batay sa dami ng mga tumitingin. Kaya 
ngayon, higit kailanman, alalahanin 
natin ang walang-hanggang alituntu-
ning ito: “Sa kanilang mga bunga ay 
mangakikilala ninyo sila” (Mateo 7:20).

Higit sa lahat, binabalaan ko kayo 
na huwag tingnan ang mahahalay na 
larawan o bigyang-pansin ang mga 
taong nagpaparatang nang mali kay 
Cristo at kay Propetang Joseph Smith. 
Magkakaroon ng parehong epekto 
ang dalawang gawaing ito: ang pag-
kawala ng Espiritu Santo at ng Kan-
yang nagpoprotekta at tumutulong na 
kapangyarihan. Kasamaan at kalung-
kutan ang kasunod nito.

Mahal kong mga kapatid, kung 
sakaling may makita kayong anumang 

nakita namin na baha na sa maluwang 
na kalye papasok ng bayan at parang 
ilog ito na rumagasa papunta sa amin. 
Ang tanging magagawa namin ay alisin 
ang aming talukbong at umakyat sa 
bakod na barbed-wire na nakapaikot 
sa bayan. Hatinggabi na nang makitu-
loy kami, pagod at masakit ang kata-
wan at basang-basa, sa unang bahay 
na nakita namin pagpasok sa bayan. 
Binigyan kami ng malinis na damit ng 
mabait na pamilyang iyon, pinakain ng 
masarap na bean burritos, at pinatulog 
sa isang silid. Di-nagtagal nakita namin 
na patag na lupa ang sahig ng silid, 
kaya may naisip kaming isa pang ma-
gandang ideya. Gumuhit kami ng bilog 
sa sahig at itinuloy namin ang pagla-
laro ng holen hanggang sa makatulog 
kami sa sahig.

Dahil mga bata pa kami sarili lang 
namin ang iniisip namin. Hindi namin 
naisip ang mga mahal namin sa buhay 
na labis na nag-aalala sa kahahanap sa 
amin—disinsana’y nagmadali na kami 
sa aming paglalakbay at hindi na nag-
laro pa. At kung naging mas matalino 
sana kami, tumingala sana kami sa 
kalangitan, napansin ang maiitim na 
ulap, at nagmadali na para hindi kami 
abutan ng bagyo. Ngayong naragda-
gan na ang kaalaman ko, lagi kong 
ipinapaalala sa sarili ko na, “Huwag 
mong kalimutang tumingala.”

Ni Elder Adrián Ochoa
Ng Pitumpu

Noong walong taong gulang 
ako, kami ng dalawang pinsan 
ko ay pinapunta sa kalapit na 

bayan upang maggroseri para ma-
gamit sa susunod na 15 araw. Kapag 
naaalala ko ito, labis akong nagtataka 
sa napakalaking tiwala ng lola at tita at 
tito ko sa amin. Maliwanag at maali-
walas ang kalangitan sa umaga nang 
umalis kami sakay ng aming maliit na 
caravan na may tatlong kabayo.

Sa gitna ng parang, naisip namin na 
magandang ideya na bumaba kami sa 
caravan at maglaro ng holen. Ganoon 
nga ang ginawa namin—sa maha-
bang oras. Nawili kami sa paglalaro 
kaya hindi namin napansin ang “mga 
tanda ng panahon” sa aming uluhan 
nang matakpan ng maiitim na ulap 
ang kalangitan. Nang matanto namin 
ang nangyayari, ni wala na kaming 
oras para sumakay sa aming mga 
kabayo. Hinagupit kami ng malakas 
na ulan, at tumama sa aming mukha 
ang namuong maliliit na yelo, kaya’t 
wala kaming ibang naisip kundi ang 
alisin ang siya [saddle] sa mga kabayo 
at gamiting panangga ang mga saddle 
blanket o sapin sa kabayo.

Walang kabayo, basa, at giniginaw, 
nagpatuloy kami sa aming paglalak-
bay, na nagsisikap nang kumilos nang 
mabilis hangga’t kaya namin. Nang 
malapit na kami sa aming pupuntahan, 

Tumingala
Ngayon ang panahon para tumingin sa Pinagmumulan ng 
katotohanan at tiyakin na ang ating mga patotoo ay malakas.
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dahilan para pagdudahan ang inyong 
patotoo sa ebanghelyo, isinasamo 
kong tumingala kayo. Umasa sa Pinag-
mumulan ng lahat ng karunungan at 
katotohanan. Palakasin ang inyong pa-
nanampalataya at patotoo sa salita ng 
Diyos. May mga tao sa mundo na nais 
pahinain ang inyong pananampalataya 
sa paghahalo ng mga kasinungali-
ngan sa mga bagay na hindi lubos 
na totoo. Kaya nga napakahalaga na 
lagi kayong manatiling karapat-dapat 
sa Espiritu. Ang patnubay ng Espiritu 
Santo ay hindi lamang nagbibigay ng 
kapanatagan—mahalaga ito sa inyong 
espirituwal na kaligtasan. Kung hindi 
ninyo pahahalagahan ang mga salita 
ni Cristo at pakikinggang mabuti 
ang mga pahiwatig ng Espiritu, kayo 
ay malilinlang (tingnan sa Joseph 
Smith—Mateo 1:37). Kailangan nating 
gawin ang mga bagay na ito.

Si Jesucristo, na perpekto, at si 
Joseph Smith, na umamin na hindi 
siya perpekto, ay kapwa pinatay ng 
mga taong nagpaparatang nang mali 
at ayaw tanggapin ang kanilang pa-
totoo. Paano natin malalaman na totoo 
ang kanilang patotoo—na si Jesucristo 
ang Anak ng Diyos at si Joseph Smith 
ay tunay na propeta?

“Sa kanilang mga bunga ay ma-
ngakikilala ninyo sila.” Mabuti ba ang 
magiging bunga ng masamang puno? 
Alam ko sa sarili ko na napatawad na 
ng aking Manunubos ang aking mga 
kasalanan at napalaya ako sa aking 
sariling pasanin, na nagdala sa akin sa 
masayang kalagayang hindi ko alam 
na umiiral. At alam ko sa sarili ko na 
si Joseph Smith ay isang propeta dahil 
nagawa ko ang simpleng pangako sa 
Aklat ni Mormon: “Itanong ninyo sa 
Diyos, ang Amang Walang Hanggan, 
sa pangalan ni Cristo” (Moroni 10:4). 
Sa simpleng salita, tumingala.

Maaaring sabihin ng ilang tao na da-
pat kayong may maipakitang katibayan 
para maniwala sila sa Pagkabuhay na 
Mag-uli ni Cristo o sa katotohanan ng 
Kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo. 
Para sa kanila uulitin ko ang sinabi ni 
Alma kay Korihor, na nagtatangkang 
kumbinsihin ang iba na huwag mani-
wala: “May sapat ka nang mga pala-
tandaan; tutuksuhin mo ba ang iyong 

Diyos? Sasabihin mo ba, Magpakita 
ka sa akin ng palatandaan, bagaman 
taglay mo ang patotoo ng lahat ng ito 
na iyong mga kapatid, at gayon din ang 
lahat ng banal na propeta? Ang mga ba-
nal na kasulatan ay nakalahad sa iyong 
harapan” (Alma 30:44).

Kayo at ako ay buhay na katibayan 
ng nakatutubos na kapangyarihan 
ng Tagapagligtas. Tayo ay buhay na 
katibayan ng ministeryo ni Propetang 
Joseph at ng katapatan ng mga nau-
nang Banal na nanatiling matatag sa 
kanilang patotoo. Laganap na ang Sim-
bahan ni Jesucristo sa buong mundo 
at lumalago kaysa rati—na tinanggap, 
tulad noong panahon ni Cristo, ng 
mapagpakumbabang mga tao na hindi 
na kailangang makakita at makahawak 
ng katibayan para maniwala.

Walang nakakaalam kung kailan 
muling paparito ang Panginoon. Ngu-
nit mapanganib na ang ating panahon. 
Ngayon ang panahon para tumingin 
sa Pinagmumulan ng katotohanan at 
tiyakin na ang ating mga patotoo ay 
malakas.

Mabalik tayo sa kuwento ko, nagi-
sing kami ng mga pinsan ko kinabu-
kasan sa magandang sikat ng araw at 
maaliwalas na kalangitan. Kumatok 
sa pintuan ang isang lalaking nagha-
hanap sa tatlong nawawalang bata. 
Isinakay niya kami sa mga kabayo, 
at tinahak namin ang parang din na 
iyon pauwi. Hinding-hindi ko ma-
lilimutan ang nakita namin sa daan 

pauwi—ang napakaraming tao na 
naghanap sa amin buong magdamag, 
at nakalubog sa putik ang kanilang 
mga traktora at trak. Nakakita sila ng 
isang siya [saddle] dito at isang kabayo 
roon, at nang makita nila kaming 
pauwi, nadama ko na nakahinga sila 
nang maluwag at mahal nila kami. Sa 
bukana ng bayan, maraming tao ang 
naghihintay sa amin, at sa unahan ni-
lang lahat ay naroon ang mapagmahal 
kong lola at aking tiyo at tiya. Niyakap 
nila kami at napaiyak sila, tuwang-tu-
wang natagpuan na nila ang nawawala 
nilang mga anak. Kaygandang paalala 
nito sa akin na inaalala tayo ng ating 
mapagmahal na Ama sa Langit. Sabik 
Siyang naghihintay sa ating pag-uwi.

Oo, may mga palatandaan ng mga 
namumuong unos sa paligid natin. 
Tumingala tayo at ihanda natin ang 
ating sarili. May kaligtasan sa malakas 
na patotoo. Ingatan at palakasin natin 
ang ating patotoo araw-araw.

Alam ko na maaari tayong mag-
kasama-sama nang walang hanggan 
bilang pamilya, na ang ating mapag-
mahal na Ama sa Langit ay naghihin-
tay sa atin, na Kanyang mga anak, 
at nakaunat ang Kanyang mga bisig. 
Alam ko na si Jesucristo, ang ating 
Tagasagip, ay buhay. Tulad ni Pedro, 
walang laman at dugo na naghayag 
nito sa akin, kundi ang aking Ama 
na nasa langit (tingnan sa Mateo 
16:15–19). Sa sagradong pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼

Brasília, Brazil
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niya tinupad ang pangako kahit ka-
ilan?” Sabi pa niya, “Taos-puso ba ta-
yong nangangako kapag nakikibahagi 
tayo ng sakramento at nakikipagtipan 
na susundin natin ang Kanyang mga 
utos at lagi Siyang aalalahanin?”

Binigyan tayo ng Panginoon ng 
mga paraan para maalaala Siya at ang 
kapangyarihan Niyang magpalakas. 
Ang isang paraan ay sa nararanasan 
nating lahat—paghihirap (tingnan sa 
Alma 32:6). Kapag ginugunita ko ang 
mga pagsubok na naranasan ko, mali-
naw na naging dahilan iyon ng aking 
pag-unlad, pag-unawa, at pagdamay. 
Higit akong inilapit nito sa aking Ama 
sa Langit at sa Kanyang Anak lakip 
ang mga karanasan at pagpapadalisay 
na nakintal sa puso ko.

Mahalaga ang patnubay at pagtu-
turo ng Panginoon. Tinulungan Niya 
ang matapat na kapatid ni Jared na 
malutas ang isa sa dalawang problema 
nito nang sabihin Niya rito kung paano 
papapasukin ang sariwang hangin 
sa mga gabara na buong sigasig na 
ginawa (tingnan sa Eter 2:20). Ngunit, 
ang mahalaga, hindi lamang hinayaan 
ng Panginoon na pansamantalang 
hindi malutas ang problema kung 
paano magkakaroon ng ilaw, kundi ni-
linaw ng Panginoon na hahayaan Niya 
na maranasan nila ang hirap at mga 
pagsubok na kailangan para malutas 
ito. Siya ang magpapadala ng hangin, 

mga pulo ng Pacific. Sang-ayon ako 
kay Oli—palagay ko iyon ay dahil ang 
nadarama ng matatapat na tao tungkol 
sa Ama sa Langit at sa Tagapagligtas ay 
katulad ng nadarama ni Oli tungkol sa 
akin. Mahal nila ang Diyos bilang mala-
pit na kaibigan, at inaalagaan Niya sila.

Ang mga miyembro ng Simbahang 
ito ay nararapat tumanggap, at marami 
ang tumatanggap, ng espirituwal na pa-
totoo at gumagawa ng mga sagradong 
tipan na susundin ang Panginoon. 
Subalit sa kabila niyon, lumalapit ang 
ilan sa Kanya ngunit ang iba ay hindi. 
Saang kategorya kayo kabilang?

Ang Diyos dapat ang pinakamaha-
laga sa ating buhay—ang literal na pi-
nagtutuunan ng ating pansin. Siya nga 
ba? O kung minsan Siya ay malayo sa 
nilalaman at mga hangarin ng ating 
puso? (tingnan sa Mosiah 5:13). Pan-
sinin na hindi lamang nilalaman ng 
ating puso ang mahalaga kundi ang 
“mga hangarin.” Paano nababanaag sa 
ating ugali at kilos ang integridad ng 
ating mga hangarin?

Itinanong ng aming anak na si Ben, 
noong siya ay 16 na taong gulang at 
nagsasalita sa stake conference, “Ano 
ang mararamdaman ninyo kung may 
nangako sa inyo linggu-linggo at hindi 

Ni Elder Terence M. Vinson
Ng Pitumpu

Ang anim-na-taong-gulang na-
ming apong si Oli, na magiliw 
akong tinatawag na “Poppy,” 

ay may kinailangang kunin sa kotse. 
Nakatayo sa loob ng bahay ang tatay 
niya at, lingid kay Oli, binuksan nito 
ang pinto ng kotse gamit ang remote 
control nito habang papunta roon si 
Oli, at saka ito muling isinara nang 
tapos na siya. Tumakbo papasok si 
Oli na nakangiti!

Tinanong siya ng buong pamilya, 
“Paano mo nabuksan ang pinto ng 
kotse, at naisara itong muli?” Ngumiti 
lang siya.

Sabi ng anak naming babae, na 
kanyang ina, “Siguro parang katulad 
ng ginagawa ni Poppy—siguro may 
magic powers ka na kagaya niya!”

Nang pangalawang beses iyon 
mangyari makaraan ang ilang minuto, 
ang sagot niya sa iba pang mga tanong 
tungkol sa bagong-tuklas na kakayahan 
niya ay: “Ang galing! Siguro dahil mahal 
ako ni Poppy at isa siya sa matatalik 
kong kaibigan, at inaalagaan niya ako!”

Mapalad ako na nalaman ko ang 
tunay na mahimalang mga bagay na 
nangyari sa buhay ng matatapat na 
Banal sa buong Africa, Papua New 
Guinea, Australia, New Zealand, at 

Pagiging Mas 
Malapit sa Diyos
Nais ng Tagapagligtas na tunay natin Siyang mahalin hang-
gang sa naisin nating iayon ang ating kalooban sa Kanya.
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ulan, at baha (tingnan sa Eter 2:23–24).
Bakit Niya gagawin iyon? At bakit 

Niya binabalaan ang sinuman sa atin 
na ilayo ang ating sarili sa pinagmumu-
lan ng panganib samantalang maaari 
naman Niyang pigilan ang panganib? 
Ikinuwento ni Pangulong Wilford 
Woodruff na binalaan siya ng Espiritu 
na ilipat ang karwaheng tinutulugan 
nila ng kanyang asawa at anak, para 
lamang matuklasan na maya-maya lang 
ay binunot ng isang ipuipo ang isang 
malaking puno at ibinagsak ito sa da-
ting kinaroroonan ng karwahe (tingnan 
sa Mga Turo ng mga Pangulo ng Sim-
bahan: Wilford Woodruff [2004], 51).

Sa dalawang pagkakataong ito, 
nabago sana ang panahon para ma-
wala ang mga panganib. At narito ang 
dahilan—sa halip na ang Panginoon 
ang lumutas sa problema, nais Niya na 
magkaroon tayo ng pananampalataya 
na tutulong sa atin na umasa sa Kanya 
sa paglutas ng ating mga problema at 
magtiwala sa Kanya. Sa gayon mada-
rama natin ang Kanyang pagmamahal 
nang mas madalas, mas matindi, mas 
malinaw, at mas personal. Nagiging 
kaisa Niya tayo, at maaari tayong 
maging katulad Niya. Mithiin Niyang 
maging katulad Niya tayo. Katunayan, 
ito ang Kanyang kaluwalhatian at Kan-
yang gawain (tingnan sa Moises 1:39).

Sinisikap ng isang batang lalaki na 
patagin ang lupa sa likod ng bahay 
nila para makapaglaro siya roon ng 
kotse-kotsehan. May malaking batong 
nakaharang sa ginagawa niya. Buong 
lakas itong itinulak at hinila ng bata, 
ngunit gaano man ang pagsisikap 
niya, hindi mausog ang bato.

Nagmasid sandali ang kanyang 
ama, pagkatapos ay lumapit sa anak 
at sinabi, “Kailangan mong gamitin 
ang buong lakas mo para mausog 
ang batong ganyan kalaki.”

Sumagot ang bata, “Nagamit ko na 
po ang buong lakas ko!”

Itinama siya ng kanyang ama: 
“Hindi pa. Hindi pa kita natutulungan!”

Pagkatapos ay yumuko sila pareho 
at madali nilang naiusog ang bato.

Itinuro din sa ama ng kaibigan kong 
si Vaiba Rome, unang stake president 
sa Papua New Guinea, na maaari 
siyang bumaling sa kanyang Ama 

sa Langit sa oras ng pangangailangan. 
Sila ng mga kanayon niya ay nabu-
buhay lamang sa inaani nilang mga pa-
nanim. Isang araw nagsiga siya upang 
mahawan ang lote niya sa bukid ng 
nayon para mataniman. Gayunman, 
bago ang pagsisiga ay nagkaroon ng 
mahabang tag-init, at tuyot na tuyot 
ang mga pananim. Kaya natulad ang 
kanyang apoy sa apoy na kagagawan 
ni Pangulong Thomas S. Monson, tulad 
ng ikinuwento ng ating propeta mismo 
sa huling pangkalahatang kumperen-
sya (tingnan sa “Ang Pagsunod ay Nag-
dudulot ng mga Pagpapala,” Liahona, 
Mayo 2013, 89–90). Nagsimula itong 
kumalat sa damuhan at talahiban, at 
sabi nga ng kanyang anak, nagkaroon 
ng “napakalaking sunog.” Natakot siya 
para sa kanyang mga kanayon at sa 
posibleng pagkaubos ng kanilang mga 
pananim. Kung masunog ang mga ito, 
parurusahan siya ng buong nayon. 
Nang hindi niya mapatay ang apoy, 
naalala niya ang Panginoon.

Ito ang sinabi ng anak niya, na 
kaibigan ko: “Lumuhod siya sa burol 
sa talahiban at nagsimulang magdasal 
sa Ama sa Langit na patigilin ang apoy. 
Biglang may lumitaw na malaki at 
maitim na ulap sa kalangitan sa tapat 
kung saan siya nagdarasal, at umu-
lan nang napakalakas—ngunit doon 
lamang sa may apoy. Nang tingnan 

niya ang paligid, maaliwalas ang 
langit sa buong paligid maliban doon 
sa tapat ng nagliliyab na apoy. Hindi 
siya makapaniwala na sasagutin ng 
Panginoon ang isang simpleng taong 
katulad niya, at muli siyang lumuhod 
at umiyak na parang bata. Sinabi niya 
na napakasaya ng pakiramdam niya” 
(tingnan sa Alma 36:3).

Nais ng Tagapagligtas na tunay natin 
Siyang mahalin hanggang sa naisin na-
ting iayon ang ating kalooban sa Kanya. 
Sa gayon ay madarama natin ang Kan-
yang pagmamahal at malalaman ang 
Kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos ay 
mapagpapala Niya tayo ayon sa nais 
Niya. Nangyari ito kay Nephi na anak ni 
Helaman, hanggang umabot sa punto 
na lubos na nagtiwala sa kanya ang 
Panginoon at, dahil diyan, pinagpala 
siya at ibinigay ang lahat ng kanyang 
hiniling (tingnan sa Helaman 10:4–5).

Sa Life of Pi, ang kathang-isip na 
aklat ni Yann Martel, inihayag ng 
bida ang damdamin niya tungkol kay 
Cristo: “Hindi ko Siya maalis sa isipan 
ko. Hindi talaga. Tatlong araw kong 
inisip ang tungkol sa Kanya. Habang 
lalo Niya akong inaantig, lalo ko 
Siyang hindi malimutan. At habang 
lalo ko Siyang nakikilala, lalong ayaw 
ko Siyang iwanan” ([2001], 57).

Iyan mismo ang damdamin ko 
tungkol sa Tagapagligtas. Lagi Siyang 

Colleyville, Texas
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nang madalas ng matatapat na ina o 
ama?” Hindi ba’t tayong lahat ay mga 
anak ng Diyos? Sa katunayan, wala ni 
isa man sa atin ang titigil sa pagiging 
anak ng Diyos!

Bilang mga anak ng Diyos, dapat 
natin Siyang mahalin nang buong 
puso at kaluluwa, higit pa sa pagma-
mahal natin sa mga magulang natin 
sa lupa.5 Dapat nating mahalin ang 
ating kapwa bilang ating mga kapatid. 
Walang utos na mas dakila pa sa mga 
ito.6 At dapat na lagi nating respetuhin 
ang kahalagahan ng buhay ng tao, sa 
bawat estado nito.

Itinuturo sa atin ng banal na kasula-
tan na ang katawan at espiritu ay ang 
kaluluwa ng tao.7 Dahil binubuo kayo 
ng dalawang bahagi, dapat pasalama-
tan ng bawat isa sa inyo ang Diyos 
para sa Kanyang walang katumbas na 
kaloob sa inyo na katawan at espiritu.

Ang Katawan ng Tao
Ang propesyon ko bilang doktor 

ay nagbigay sa akin ng malaking 

Ni Elder Russell M. Nelson
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Mahal kong mga kapatid, bawat 
araw ay araw ng pagpapasiya. 
Itinuro sa atin ni Pangulong 

Thomas S. Monson na “ang mga pag-
papasiya ang nagtatakda ng tadhana.” 1 
Ang matalinong paggamit ng kalayaan 
ninyong magpasiya ay mahalaga sa in-
yong espirituwal na pag-unlad, ngayon 
at sa kawalang-hanggan. Hindi kayo 
napakabata pa para matuto, hindi na-
pakatanda na para magbago. Ang pag-
nanais ninyong matuto at magbago ay 
mula sa hangaring ikinintal sa inyo ng 
langit na umunlad nang walang hang-
gan.2 Bawat araw ay pagkakataong 
magpasiya para sa kawalang-hanggan.

Tayo ay mga walang hanggang 
nilalang—mga espiritung anak ng mga 
magulang sa langit. Nakatala sa Biblia 
na “Nilalang ng Dios ang tao ayon sa 
kaniyang sariling larawan, . . . nilalang 
niya sila na lalake at babae.” 3 Kama-
kailan napakinggan ko ang isang koro 
ng mga batang umaawit ng “Ako ay 
Anak ng Diyos.” 4 Itinanong ko, “Bakit 
hindi ko naririnig na kinakanta iyan 

Mga Pagpapasiya 
para sa 
Kawalang-Hanggan
Ang matalinong paggamit ng kalayaan ninyong magpasiya 
ay mahalaga sa inyong espirituwal na pag-unlad, 
ngayon at sa kawalang-hanggan.

nariyan, lalo na sa mga sagradong 
lugar at sa oras ng pangangailangan; 
at kung minsan, kung kailan ko hindi 
inaasahan, halos parang tinatapik Niya 
ako sa balikat para ipaalam sa akin na 
mahal Niya ako. Maibabalik ko ang 
pagmamahal na iyon sa sarili kong 
di-perpektong paraan sa pamamagitan 
ng pagbibigay sa Kanya ng puso ko 
(tingnan D at T 64:22, 34).

Ilang buwan pa lang ang nakararaan 
nakatabi ko si Elder Jeffrey R. Holland 
nang italaga niya ang mga missionary 
sa kanilang mga misyon. Nang uma-
lis kami hinintay niya ako, at habang 
naglalakad kami inakbayan niya ako. 
Sinabi ko sa kanya na ginawa rin niya 
iyon dati sa Australia. Sabi niya, “Kasi 
mahal kita!” At alam kong totoo iyon.

Naniniwala ako na kung magkaka-
roon tayo ng pribilehiyong makasabay 
sa paglalakad ang Tagapagligtas, ma-
raramdaman nating nakaakbay Siya sa 
atin tulad niyon. Gaya ng mga disipulo 
na papuntang Emaus, “[m]ag-aalab 
ang ating puso sa loob natin” (Lucas 
24:32). Ito ang Kanyang mensahe: 
“Magsiparito kayo, at inyong makikita” 
( Juan 1:39). Personal, nag-aanyaya, at 
naghihikayat ang paanyayang ito na 
maglakad na nakaakbay Siya sa atin.

Nawa’y magtiwala tayong lahat na 
katulad ni Enos, tulad ng makikita 
sa huling talata ng kanyang aklat na 
maikli ngunit malalim ang kahulugan: 
“Ako ay magsasaya sa araw na ang 
aking pagiging may kamatayan ay ma-
bibihisan ng kawalang-kamatayan, at 
tatayo sa kanyang harapan; sa gayon, 
makikita ko ang kanyang mukha nang 
may katuwaan, at sasabihin niya sa 
akin: Lumapit ka sa akin, ikaw na pi-
nagpala, may isang pook na inihanda 
para sa iyo sa mga mansiyon ng aking 
Ama” (Enos 1:27).

Dahil sa dami ng mga karanasan 
at sa kapangyarihang ipinadama ng 
Espiritu para magpatotoo sa akin, 
pinatototohanan ko nang may lubos 
na katiyakan na ang Diyos ay buhay. 
Dama ko ang Kanyang pagmamahal. 
Ito ang pinakamasayang pakiramdam. 
Nawa’y gawin natin ang kailangan 
para maiayon ang ating kalooban sa 
Kanya at tunay natin Siyang mahalin. 
Sa pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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paggalang sa katawan ng tao. Nilalang 
ng Diyos bilang kaloob sa inyo, ito ay 
talagang kagila-gilalas! Isipin ninyo 
ang inyong mga mata na nakakakita, 
taingang nakaririnig, at mga daliring 
nakadarama sa lahat ng kamangha-
manghang bagay sa paligid ninyo. 
Ang utak ninyo ang tumutulong sa 
inyo na matuto, mag-isip, at mangat-
wiran. Ang puso ninyo ay walang tigil 
na pumipintig araw at gabi, na halos 
hindi ninyo napapansin.8

Pinoprotektahan ng katawan ang 
sarili nito. Nakakaramdam ito ng sakit 
bilang babala na may problema sa 
katawan na kailangang pagtuunan ng 
pansin. Paminsan-minsan ay may mga 
dumarapong nakakahawang sakit, 
at kapag nangyayari ito, nabubuo 
sa katawan ang mga pangontra na 
nagdaragdag ng resistensya laban sa 
pagkalat ng impeksyon.

Ginagamot ng inyong katawan ang 
sarili nito. Naghihilom ang mga hiwa 
o sugat at gasgas. Ang mga nabaling 
buto ay tumitibay muli. Ang mga 
binanggit ko ay ilan lang sa ibinigay 
ng Diyos na kamangha-manghang 
katangian ng inyong katawan.

Gayunman, tila sa bawat pa-
milya, kung hindi man sa bawat tao, 
may mga kundisyon ng katawan na 
kailangan ng espesyal na panganga-
laga.9 May paraan na ibinigay ang 
Panginoon upang makayanan ang 
gayong hamon. Sabi niya “Ako ay 
nagbibigay ng kahinaan sa mga tao 
upang sila ay magpakumbaba; . . . 
sapagkat kung magpapakumbaba sila 
ng kanilang sarili . . . at magkakaroon 
ng pananampalataya sa akin, sa gayon 
ay gagawin ko ang mahihinang bagay 
na maging malalakas sa kanila.” 10

Ang mabubuting espiritu ay karani-
wang nananahanan sa mga katawang 
hindi perpekto.11 Ang mapagkalooban 
ng gayong katawan ay magpapatatag 
sa pamilya kapag nakahandang bagu-
hin ng mga magulang at kapatid ang 
kanilang buhay para sa batang iyon 
na isinilang na may espesyal na mga 
pangangailangan.

Ang pagtanda ay kaloob din mula 
sa Diyos, tulad ng kamatayan. Ang 
kamatayan ng inyong katawang-lupa 
ay mahalaga sa dakilang plano ng 

kaligayahan ng Diyos.12 Bakit? Dahil 
tutulutan ng kamatayan ang espiritu 
ninyo na makabalik sa Kanya.13 Mula 
sa pananaw ng kawalang-hanggan, 
ang kamatayan ay napakaaga para 
sa mga hindi pa handang humarap 
sa Diyos.

Dahil ang katawan ninyo ay maha-
lagang bahagi ng walang hanggang 
plano ng Diyos, hindi nakapagtataka 
na inilarawan ito ni Apostol Pablo 
bilang “templo ng Diyos.” 14 Sa tuwing 
kayo ay titingin sa salamin, tingnan 
ang inyong katawan bilang inyong 
templo. Ang katotohanang iyan—na 
dapat pasalamatan bawat araw—ay 
makakaapektong mabuti sa ipapasiya 
ninyong paraan ng pangangalaga at 
paggamit ng inyong katawan. At ang 
mga desisyong iyon ang magtatakda 
ng inyong tadhana. Paano mangya-
yari ito? Dahil ang inyong katawan ay 
templo para sa inyong espiritu. At ang 
paraan ng paggamit ninyo ng inyong 
katawan ay makakaapekto sa inyong 
espiritu. Kabilang sa mga desisyong 
magtatakda ng inyong walang hang-
gang tadhana ay:

• Ano ang ipapasiya ninyong paraan 
ng pag-aalaga at paggamit sa in-
yong katawan?

• Anong mga espirituwal na kata-
ngian ang pipiliin ninyong taglayin?

Ang Espiritu ng Tao
Ang inyong espiritu ay walang 

hanggang nilalang. Sinabi ng Pa-
nginoon sa Kanyang propetang si 
Abraham: “Ikaw ay pinili bago ka pa 
man isinilang.” 15 Kahalintulad nito ang 
sinabi ng Panginoon kay Jeremias 16 
at maraming iba pa.17 Sinabi niya ito 
maging sa inyo.18

Matagal na kayong kilala ng inyong 
Ama sa Langit. Kayo, bilang Kanyang 
anak na lalaki o babae, ay pinili Ni-
yang isilang sa mundo sa panahong ito 
mismo, upang maging mga pinuno sa 
Kanyang dakilang gawain sa mundo.19 
Pinili kayo hindi dahil sa mga ka-
tangian ng inyong katawan kundi 
dahil sa inyong espirituwal na mga 
katangian, tulad ng katapangan, ka-
gitingan, integridad, pagnanais sa kato-
tohanan, pagnanais ng karunungan, at 
hangaring maglingkod sa kapwa.

Tinaglay ninyo ang ilan sa mga ka-
tangiang ito bago pa kayo isilang. Ang 
iba ay maaari ninyong taglayin dito sa 
mundo20 habang masigasig ninyong 
hinahangad ito.21

Ang pinakamahalagang espiritu-
wal na katangian ay ang pagsupil 
sa sarili—ang determinasyong piliin 
ang tama hindi lamang ang gusto. 
Ang pagsupil sa sarili ay nagbibigay- 
katatagan sa konsensya. At ang kon-
sensya ninyo ang hihikayat sa inyo 
na tugunan nang tama ang mahihirap, 
mapanukso, at mapaghamong mga 
sitwasyon. Tinutulungan kayo ng 
pag-aayuno na madaig ang inyong 
pisikal na mga naisin. Sa pag-aayuno, 
kaagad kayong nakatatanggap ng tu-
long ng langit, dahil ginagawang mas 
taimtim nito ang inyong panalangin. 
Bakit kailangang masupil ang sarili? 
Ikinintal sa atin ng Diyos na hangarin 
ang pangangalaga at pagmamahal, na 
mahalagang ipadama para magpatuloy 
ang lahi ng tao.22 Kapag nasupil natin 
ang ating mga pagnanais na naaayon 
sa limitasyong ibinigay ng mga batas 
ng Diyos, magkakaroon tayo ng mas 
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mahabang buhay, mas matinding pag-
mamahal, at ganap na kagalakan.23

Hindi na nakakagulat kung gayon, 
na ang pinakamalakas na tuksong 
lumihis sa plano ng kaligayahan ng 
Diyos ay dahil sa maling paggamit 
ng mahahalagang pagnanais na iyon 
na bigay ng Diyos. Ang pagsupil o 
pagkontrol sa mga ninanais natin ay 
hindi laging madali. Walang sinuman 
sa atin ang perpektong nakagagawa 
nito.24 Nangyayari ang mga pagkaka-
mali. Nakagagawa ng mga pagkaka-
mali. Nagagawa ang mga kasalanan. 
Kung gayon ano ang magagawa natin? 
Maaari tayong matuto mula sa mga ito. 
At maaari tayong magsisi.25

Mababago natin ang ating pag-
uugali. Ang mga ninanais natin 
ay maaaring mabago. Paano? Isa 
lamang ang paraan. Ang totoong 
pagbabago—permanenteng pagba-
bago—ay magmumula lamang sa 
nagpapagaling, naglilinis, nagbibigay-
kakayahang kapangyarihan ng Pagba-
bayad-sala ni Jesucristo.26 Mahal Niya 
kayo—bawat isa sa inyo! 27 Tutulutan 
Niya kayong magkaroon ng karapatan 
sa Kanyang kapangyarihan kung su-
sundin ninyo ang Kanyang mga utos, 
nang may buong sigasig, katapatan, 
at ganap. Ganyan lang kasimple at 
katotoo. Ang ebanghelyo ni Jesucristo 
ay ebanghelyo ng pagbabago! 28

Ang matatag na espiritu ng tao 
na nakakapigil sa mga pita ng laman 
ay nakakasupil sa mga emosyon 
at simbuyo ng damdamin at hindi 
nagpapadaig dito. Ang ganyang uri 

ng kalayaan ay mahalaga sa espiritu 
tulad ng oxygen sa katawan! Ang kala-
yaan sa pagkaalipin ng sarili ay tunay 
na kalayaan! 29

Tayo ay “malayang makapipili ng 
kalayaan at buhay na walang hanggan 
. . . o piliin ang pagkabihag at kama-
tayan.” 30 Kapag pinili natin ang mas 
mataas na landas tungo sa kalayaan at 
buhay na walang-hanggan, ang landas 
ay kinabibilangan ng pagpapakasal.31 
Ipinapahayag ng mga Banal sa mga 
Huling Araw na “ang kasal sa pagi-
tan ng lalaki at babae ay inorden ng 
Diyos at ang mag-anak ang sentro ng 
plano ng Tagapaglikha para sa walang 
hanggang tadhana ng Kanyang mga 
anak.” Alam din natin na ang “kasarian 
ay mahalagang katangian ng pagka-
kakilanlan at layunin ng isang tao sa 
kanyang buhay bago pa ang buhay 
niya sa mundo, sa buhay niyang mor-
tal, at sa walang hanggan.” 32

Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki 
at isang babae ay pangunahing saligan 
sa doktrina ng Panginoon at mahalaga 
sa walang hanggang plano ng Diyos. 
Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki 
at isang babae ay huwaran o paman-
tayan ng Diyos para sa kaganapan ng 
buhay sa lupa at sa langit. Ang paman-
tayan ng Diyos sa kasal ay hindi dapat 
gamitin nang mali, unawain nang mali, 
o ipakahulugan nang mali.33 Hindi 
ito dapat gawin kung nais ninyo ng 
tunay na kagalakan. Ang pamantayan 
ng Diyos sa kasal ay nangangalaga sa 
sagradong kapangyarihan ng paglikha 
ng buhay at sa kagalakan ng tapat na 

ugnayan ng mag-asawa.34 Alam natin 
na sina Eva at Adan ay ikinasal ng 
Diyos bago nila naranasan ang galak 
ng pagsasama ng mag-asawa.35

Sa ating panahon, ang mga pama-
halaan ay may tunay na malasakit sa 
pagprotekta sa kasal dahil ang matatag 
na mga pamilya ang pinakamainam 
na tagapaglaan ng kalusugan, edukas-
yon, kapakanan at pag-unlad ng mga 
bagong henerasyon.36 Ngunit ang mga 
pamahalaan ay malakas na naiimplu-
wensiyahan ng mga kalakaran sa lipu-
nan at pilosopiya ng tao sa kanilang 
pagsulat, muling pagsulat, at pagpapa-
tupad ng batas. Anuman ang ipatupad 
ng batas, ang doktrina ng Panginoon 
hinggil sa kasal at moralidad ay hindi 
mababago.37 Tandaan: ang kasalanan, 
kahit gawin itong legal ng tao, ay ka-
salanan pa rin sa mata ng Diyos!

Bagama’t dapat nating tularan ang 
kabaitan at pagkamahabagin ng ating-
Tagapagligtas, bagama’t kailangan 
nating pahalagahan ang mga karapa-
tan at damdamin ng lahat ng anak ng 
Diyos, hindi natin mababago ang Kan-
yang doktrina. Hindi tayo ang dapat 
magbago niyan. Ang tungkulin natin 
ay pag-aralan, unawain, at sundin ang 
Kanyang doktrina.

Ang paraan ng pamumuhay ng 
Tagapagligtas ay mabuti. Kabilang sa 
Kanyang pamamaraan ang kadalisa-
yan ng puri bago ikasal at ganap na 
katapatan sa loob ng bigkis ng kasal.38 
Ang pamamaraan ng Panginoon ang 
tanging paraan upang maranasan natin 
ang walang hanggang kaligayahan. Ang 
Kanyang pamamaraan ay nagdudulot 
ng kapanatagan sa ating kaluluwa at 
patuloy na kapayapan sa tahanan. At hi-
git sa lahat, ang Kanyang pamamaraan 
ay umaakay sa atin pabalik sa Kanya at 
sa ating Ama sa Langit, sa walang hang-
gang buhay at kadakilaan.39 Ito ang 
pinakamahalagang bahagi ng gawain 
at kaluwalhatian ng Diyos.40

Mahal kong mga kapatid, bawat 
araw ay araw ng pagpapasiya, at ang 
ating mga pagpapasiya ang magta-
takda ng ating tadhana. Balang-araw 
ang bawat isa sa atin ay tatayo sa 
harapan ng Panginoon para hatu-
lan.41 Isa-isa tayong kakausapin ni 
Jesucristo.42 Pananagutan natin ang 
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mga pagpapasiyang ginawa natin 
para sa ating katawan, mga espiritu-
wal na katangian, at kung paano natin 
sinunod ang huwaran ng Diyos para 
sa kasal at pamilya. Nawa’y maging 
matalino tayo sa pagpapasiya bawat 
araw para sa kawalang-hanggan ang 
taos-puso kong panalangin sa panga-
lan ni Jesucristo, amen. ◼
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 39. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 14:7.
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 41. Tingnan sa 2 Nephi 9:41, 46; Mosias 16:10.
 42. Tayo ay hahatulan alinsunod sa ating 
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(tingnan sa Doktrina at mga Tipan 137:9; 
tingnan din sa Sa Mga Hebreo 4:12; 
Alma 18:32; Doktrina at mga Tipan 6:16; 
88:109).
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dito sa napakagandang Conference 
Center, nang payapa at ligtas. Mas 
malawak kaysa dati ang saklaw ng 
kumperensya, natatawid nito ang 
mga kontinente at mga karagatan 
tungo sa mga tao sa lahat ng dako. 
Bagama’t napakalayo namin sa 
marami sa inyo, dama namin ang 
inyong diwa.

Sa ating mga Kapatid na na-release 
sa kumperensyang ito, hayaang ipaa-
bot ko ang taos-pusong pasasalamat 
ng buong Simbahan sa maraming taon 
ng inyong tapat na paglilingkod. Hindi 
mabibilang ang mga taong pinagpala 
ng inyong mga naiambag sa gawain 
ng Panginoon.

Pinasasalamatan ko ang Tabernacle 
Choir at ang iba pang mga koro na 
nakibahagi sa kumperensyang ito. Na-
pakaganda ng musika at nakadagdag 
nang husto sa Diwang nadama natin 
sa bawat sesyon.

Pinasasalamatan ko kayo sa inyong 
mga dalangin para sa akin at sa lahat 
ng mga General Authority at mga 
pangkalahatang pinuno ng Simbahan. 
Pinalalakas kami ng mga ito.

Nawa ang mga pagpapala ng langit 
ay sumainyo. Nawa ang inyong mga 
tahanan ay mapuno ng pagmama-
halan at paggalang at ng Espiritu ng 
Panginoon. Nawa’y patuloy ninyong 
palakasin ang inyong mga patotoo sa 
ebanghelyo, upang maging proteksi-
yon ninyo ito laban sa mga pagtuligsa 
ng kaaway.

Tapos na ngayon ang kumperen-
sya. Sa pag-uwi natin sa ating mga 
tahanan, nawa’y maging ligtas tayo. 
Nawa ang Diwang nadama natin dito 
ay sumaatin at manatili sa atin habang 
abala tayo sa mga bagay na ginagawa 
natin sa bawat araw. Nawa’y magpa-
kita tayo ng ibayong kabaitan sa isa’t 
isa, at nawa’y palagi nating gawin ang 
gawain ng Panginoon.

Mga kapatid ko, pagpalain nawa 
kayo ng Diyos. Nawa ang Kanyang 
ipinangakong kapayapaan ay mapa-
sainyo ngayon at sa tuwina. Paalam 
sa inyo hanggang sa muli nating pag-
kikita matapos ang anim na buwan. 
Sa pangalan ng ating Tagapagligtas, 
maging si Jesucristo na Panginoon, 
amen. ◼

Simbahan. Napakain ang ating espiritu 
sa pakikinig sa payo at mga patotoo 
ng mga nakibahagi sa bawat sesyon.

Mapalad tayong magkatipon 

Ni President Thomas S. Monson

Mga kapatid, puno ng kasiya-
han ang puso ko sa pagtata-
pos nitong napakagandang 

pangkalahatang kumperensya ng 

Hanggang sa Muli 
Nating Pagkikita
Nawa’y magpakita tayo ng ibayong kabaitan sa isa’t isa, at 
nawa’y palagi nating gawin ang gawain ng Panginoon.



111N o b y e m b r e  2 0 1 3

Ni Linda K. Burton
Relief Society General President

paghahangad na magpasalamat para 
sa sakripisyo Niya upang mapalaya 
tayo sa pamamagitan ng walang- 
hanggang kaloob na Pagbabayad-sala.

Ipinaliwanag ni Elder Jeffrey R. 
Holland na “ang tipan ay isang may 
bisang espirituwal na kasunduan, isang 
taimtim na pangako sa Diyos na ating 
Ama na mamumuhay at mag-iisip 
at kikilos tayo sa isang partikular na 
paraan—sa paraan ng Kanyang Anak, 
ang Panginoong Jesucristo. Bilang 
kapalit, ipinapangako sa atin ng Ama, 
Anak, at Espiritu Santo ang ganap na 
kaluwalhatian ng buhay na walang 
hanggan.” 2 Sa kasunduang iyan, ang 
Panginoon ang nagtatakda ng mga 
kundisyon at sumasang-ayon tayong 
tutuparin ang mga ito. Ang paggawa 
at pagtupad ng ating mga tipan ay pag-
papakita ng ating pangakong maging 
katulad ng Tagapagligtas.3 Ang narara-
pat gawin ay pagsikapang magkaroon 
ng saloobing higit na naipapahayag sa 
ilang talata ng isang paboritong himno: 
“Tutungo ako saanman. O Diyos . . . 
Bibigkasin ko ang inyong nais. . . . 
Susundin ang Inyong utos.” 4

Bakit Ba Kailangang Gumawa 
at Tumupad ng mga Tipan?

1. Ang pagtupad ng mga tipan 
ay nagpapalakas, nagbibigay- 
kakayahan, at nagpoprotekta.

Nakita ni Nephi sa pangitain ang 
mahahalagang pagpapalang ipi-
nagkakaloob ng Panginoon sa mga 
tumutupad ng tipan: “At ito ay nang-
yari na, na ako, si Nephi, ay namas-
dan ang kapangyarihan ng Kordero 
ng Diyos, na ito ay napasa . . . mga 
pinagtipanang tao ng Panginoon, . . . 
at nasasandatahan sila ng kabutihan at 
kapangyarihan ng Diyos sa dakilang 
kaluwalhatian.” 5

Kamakailan ay nagkaroon ako ng 
bagong kaibigan. Pinatotohanan niya 
na matapos niyang matanggap ang 
kanyang endowment sa templo, na-
dama niyang nagkaroon siya ng lakas 
na labanan ang mga tuksong nahira-
pan siyang labanan noon.

Sa pagtupad ng ating mga tipan, 
nagkakaroon din tayo ng tapang at 
lakas na pagaanin ang mga pasanin ng 
isa’t isa. May isang nagdadalamhating 

Gusto kong magsimula sa ku-
wentong umaantig sa puso ko.

Isang gabi pinapasok ng 
isang lalaki ang kanyang limang tupa 
sa kulungan para doon magpalipas 
ng magdamag. Natutuwang nagmasid 
ang pamilya niya nang sabihin niyang, 
“Pumasok na kayo,” at agad tumingin 
ang limang tupa sa kanyang direk-
syon. Nagtakbuhan ang apat na tupa 
papunta sa kanya. Magiliw niyang 
tinapik-tapik sa ulo ang bawat isa sa 
apat. Kilala ng mga tupa ang tinig niya 
at mahal siya ng mga ito.

Ngunit ang panlimang tupa ay 
hindi tumakbo papunta sa kanya. Isa 
itong malaking babaing tupa na ilang 
linggo pa lang ipinamigay ng may-ari, 
na nag-ulat na ito ay mailap, matigas 
ang ulo, at lagi nitong inililigaw ang 
ibang mga tupa. Tinanggap ng bagong 
may-ari ang tupa at itinali sa tulos sa 
kanyang bukid nang ilang araw para 
matuto itong huwag gumala. Matiyaga 

niya itong tinuruang mahalin siya 
at ang ibang mga tupa hanggang sa 
maikling lubid na lang ang nakatali 
sa leeg nito pero hindi na nakatulos.

Nang gabing iyon habang nakama-
sid ang kanyang pamilya, nilapitan ng 
lalaki ang tupa, na nakatayo sa gilid 
ng bukid, at magiliw na muling sinabi, 
“Halika na. Hindi ka na nakatali. Ikaw 
ay malaya na.” Pagkatapos ay magiliw 
niya itong nilapitan, hinaplos ito sa 
ulo, at lumakad siyang kasama nito 
at ng iba pang mga tupa pabalik sa 
kanlungan.1

Sa diwa ng kuwentong iyan, da-
langin ko na tulungan tayo ng Espi-
ritu Santo na sama-samang matuto 
ngayong gabi tungkol sa pagtupad 
ng tipan. Ang paggawa at pagtupad 
ng mga tipan ay pagpiling ibuklod 
ang ating sarili sa ating Ama sa Langit 
at kay Jesucristo. Ito ay matibay na 
pangakong susundin ang Tagapag-
ligtas. Ito ay pagtitiwala sa Kanya at 
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Ang Kapangyarihan, 
Galak, at Pagmamahal 
sa Pagtupad ng Tipan
Inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na suriin kung gaano 
natin kamahal ang Tagapagligtas, gamit bilang panukat kung 
gaano tayo kagalak sa pagtupad ng ating mga tipan.
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miyembrong babae na may anak 
na malubha ang kapansanan. Dahil 
nananalig siya na tinutupad ng mga 
Relief Society sister ang kanilang tipan, 
lakas-loob niyang hiniling sa kanila na 
ipag-ayuno at ipagdasal ang kanyang 
anak. Ipinahayag ng isa pang sister 
na sana ay hiniling din niya iyon sa 
kanyang mga sister. Ilang taon bago 
iyon, nahirapan din ang kanyang 
anak. Inisip niya na sana ay nagpatu-
long siya sa kanila na pagaanin ang 
pasanin ng kanyang pamilya. Sabi ng 
Tagapagligtas, “Sa ganito’y mangaki-
kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay 
aking mga alagad, kung kayo’y may 
pagibig sa isa’t isa.” 6

Ah, mga kapatid, lahat tayo ay may 
mga pasaning daranasin at pagagaa-
nin. Ang pag-anyayang pasanin ang 
dalahin ng isa’t isa ay pag-anyayang 
tuparin ang ating mga tipan. Ang payo 
ni Lucy Mack Smith sa unang kababai-
han ng Relief Society ay mas mahalaga 
ngayon kaysa rati: “Kailangan nating 
pakamahalin ang isa’t isa, [pangala-
gaan] ang isa’t isa, aliwin ang isa’t isa 

at maturuan, upang makaupo tayo 
nang magkakasama sa langit.” 7 Ito ang 
pinakamagandang paraan ng pagtu-
pad ng tipan at paggawa ng visiting 
teaching!

Ipinapaalala sa atin ng Aklat ni 
Mormon na maging ang propetang 
si Alma ay kinailangang tiisin ang 
pagkakaroon ng isang suwail na anak. 
Ngunit mapalad si Alma na magka-
roon ng mga kapatid sa ebanghelyo 
na tumutupad ng mga tipan at tunay 
na nagbalik-loob sa Panginoon at 
alam kung paano pasanin ang dalahin 
ng isa’t isa. Pamilyar tayo sa talata sa 
Mosias tungkol sa taimtim na panala-
ngin ni Alma para sa kanyang anak. 
Ngunit nakatala na “napakinggan ng 
Panginoon ang mga panalangin ng 
kanyang mga tao, at gayon din ang 
mga panalangin ng kanyang tagapag-
lingkod na si Alma.” 8

Alam natin na nagagalak ang 
Panginoon “sa kaluluwang nagsisisi,” 9 
ngunit ang pinakahahangad natin sa 
lahat ay sundin ng ating mga anak ang 
payo ni Pangulong Henry B. Eyring na 

“simulan nang maaga at magpatuloy” 
ang paggawa at pagtupad ng mga 
tipan.10 Kailan lang ay may nakakaha-
mon at taimtim na tanong na binanggit 
sa isang lupon ng mga priesthood at 
auxiliary leader: talaga bang inaasahan 
natin na tutuparin ng mga walong- 
taong-gulang ang kanilang mga tipan? 
Sa aming pagpupulong, iminungkahi 
na ang isang paraan para maihanda 
ang mga bata na gumawa at tumupad 
ng sagradong mga tipan sa binyag ay 
tulungan silang matutong gumawa at 
tumupad ng isang simpleng pangako.

Ang matatapat na magulang ay 
may karapatang malaman kung paano 
pinakamabuting magturo para matu-
gunan ang mga pangangailangan ng 
kanilang mga anak. Kapag ang mga 
magulang ay naghangad ng personal 
na paghahayag at kumilos ayon dito, 
nag-usap, naglingkod at nagturo ng 
mga simpleng alituntunin ng ebang-
helyo, magkakaroon sila ng kapang-
yarihang patatagin at protektahan ang 
kanilang pamilya. Makakatulong din 
ang ibang mga miyembro ng pamilya. 
Itinuro sa amin ng mahal naming lolo 
ang kahalagahan ng pagtupad sa mga 
pangako sa isang simpleng awitin. Ga-
nito ang sabi roon: “Bago ka mangako, 
pakaisipin mo ito. At kapag nangako 
na, ito ay isapuso. Ito ay isapuso.” 
Ang maikling awiting ito ay itinuro 
nang may pagmamahal, pananalig, at 
kapangyarihan dahil isinapuso ni Lolo 
ang kanyang mga pangako.

May kilala akong matalinong ina 
na isinasama ang mga anak niya sa 
pagtupad ng kanyang mga tipan. 
Masaya niyang pinagagaan ang mga 
pasanin ng mga kapitbahay, kaibigan, 
at miyembro ng ward—at inaaliw ang 
mga nangangailangan ng aliw. Hindi 
nakapagtataka na nagpatulong ang 
kanyang anak na babae kamakailan 
para malaman kung paano niya maa-
aliw ang kanyang kaibigang namata-
yan ng ama. Magandang pagkakataon 
iyon para ituro na ang hangarin ni-
yang aliwin ang kanyang kaibigan ay 
isang paraan para matupad niya ang 
kanyang tipan sa binyag. Paano natin 
maaasahan ang mga bata na gumawa 
at tumupad ng mga tipan sa templo 
kung hindi natin aasahang tutuparin 
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nila ang kanilang unang tipan—ang 
kanilang tipan sa binyag?

Sinabi ni Elder Richard G. Scott, 
“Ang isa sa pinakadakilang mga pagpa-
pala na maibibigay natin sa mundo ay 
ang kapangyarihan ng isang tahanang 
nakasentro kay Cristo kung saan itinu-
turo ang ebanghelyo, tinutupad ang 
mga tipan, at may pagmamahalan.” 11 
Ano ang ilang paraan na makabubuo 
tayo ng gayong tahanan para maihanda 
ang ating mga anak na gumawa at 
tumupad ng mga tipan sa templo?

• Maaari nating sama-samang tukla-
sin kung paano maging karapat- 
dapat sa temple recommend.

• Maaari nating sama-samang tukla-
sin kung paano makinig sa Espiritu 
Santo. Dahil ang endowment sa 
templo ay natatanggap sa pama-
magitan ng paghahayag, kailangan 
tayong magkaroon ng ganyang 
kakayahan.

• Maaari nating sama-samang tuk-
lasin kung paano matuto gamit 
ang mga simbolo, simula sa mga 
sagradong simbolo ng tipan at ng 
sakramento.

• Maaari nating sama-samang tukla-
sin kung bakit sagrado ang kata-
wan, bakit ito tinatawag na templo 
kung minsan, at paano nauugnay 
ang disenteng pananamit at ayos 
sa kasagraduhan ng kasuotan sa 
templo.

• Maaari nating tuklasin ang plano ng 
kaligayahan sa mga banal na kasu-
latan. Kapag naging mas pamilyar 
tayo sa plano ng Ama sa Langit at 
sa Pagbabayad-sala sa mga banal 
na kasulatan, magiging mas maka-
hulugan ang pagsamba sa templo.

• Maaaring sama-sama tayong matuto 
tungkol sa mga kuwento ng ating 
mga ninuno, magsaliksik ng family 
history, mag-index, at magsagawa 
ng gawain sa templo para sa puma-
naw nating mga mahal sa buhay.

• Maaari nating sama-samang 
tuklasin ang kahulugan ng mga 
katagang tulad ng endowment, or-
denansa, pagbubuklod, priesthood, 
mga susi, at iba pang mga katagang 
may kaugnayan sa pagsamba sa 
templo.

• Maaari nating ituro na nagpupunta 
tayo sa templo para magkipagtipan 
sa ating Ama sa Langit—at umuuwi 
para tuparin ang mga ito! 12

Alalahanin natin ang konsepto ng 
“maganda, mas maganda, at pina-
kamaganda” sa ating pagtuturo.13 
Makabubuting ituro sa ating mga 
anak ang tungkol sa templo. Mas 
magandang ihanda at asahan silang 
gumawa at tumupad ng mga tipan. 
Pinakamagandang ipakita sa kanila 
sa ating halimbawa na masaya tayong 
tumutupad sa sarili nating mga tipan 
sa binyag at sa templo! Mga kapatid, 
nauunawaan ba natin ang ating ma-
halagang papel sa gawain ng kaligta-
san sa ating pangangalaga, pagtuturo, 
at paghahanda sa ating mga anak sa 
landas ng tipan? Mauunawaan natin 
ito kapag iginalang at tinupad natin 
ang ating mga tipan.

2. Ang pagtupad ng mga tipan ay 
mahalaga para tunay na lumigaya.

Itinuro ni Pangulong Thomas S. 
Monson, “Ang mga sagradong tipan 
ay dapat nating pagpitaganan, at 
ang pagiging tapat dito ay kailangan 
para lumigaya.” 14 Mababasa natin sa 
2 Nephi, “At ito ay nangyari na, na 
kami ay namuhay nang maligaya.” 15 
Sa bandang unahan ng kabanatang ito 
nalaman natin na katatapos lamang 
magtayo ng templo ni Nephi at ng 
kanyang mga tao. Tunay ngang sila ay 
masayang tumutupad ng mga tipan! 
At mababasa natin sa Alma, “Subalit 
masdan hindi pa nagkaroon ng higit 
na masayang panahon sa mga tao ni 
Nephi, magmula sa mga araw ni Ne-
phi, kaysa sa mga araw ni Moroni.” 16 
Bakit? Muli nating malalaman sa isang 
naunang talata na sila ay “matatapat 
sa pagsunod sa mga kautusan ng 
Panginoon.” 17 Ang mga tumutupad 
ng tipan ay sumusunod sa utos!

Gustung-gusto ko ang talatang 
nagsasabing: “At ngayon, nang marinig 
ng mga tao ang mga salitang ito [ang 
mga salita tungkol sa tipan sa binyag], 
ipinalakpak nila ang kanilang mga 
kamay sa kagalakan, at nagbulalas: Ito 
ang mga naisin ng aming mga puso.” 18 
Gustung-gusto ko ang naisin ng kani-
lang mga puso. Masaya nilang ninais 

na gumawa at tumupad ng kanilang 
mga tipan!

Isang araw ng Linggo isang dalagita 
ang masayang nagsabi, “Tatanggap 
ako ng sakramento ngayon!” Kailan 
tayo huling nagalak sa pribilehiyong 
iyan? At paano natin ito ipinakikita? 
Ginagawa natin ito sa laging pag- 
alaala sa Tagapagligtas at laging pag-
sunod sa Kanyang mga utos, kasama 
na riyan ang pagpapanatiling banal 
sa araw ng Kanyang Sabbath. Gina-
gawa natin ito sa laging pag-alaala 
sa Kanya kapag lagi tayong umuusal 
ng personal na panalangin at ng mga 
panalangin ng pamilya, araw-araw na 
pagbabasa ng mga banal na kasulatan, 
at mga family home evening linggu-
linggo. At kapag hindi natin pinagtu-
unan o sineryoso ang mahahalagang 
bagay na ito, nagsisisi tayo at nagsisi-
mulang muli.

Ang paggawa at masayang pagtu-
pad ng ating mga tipan ay nagpapa-
tibay at nagbibigay ng kahulugan sa 
mahalagang sagrado at nakapagliligtas 
na mga ordenansang kailangan nating 
matanggap para matamo ang “lahat 
ng mayroon ang Ama.” 19 Ang mga 
ordenansa at tipan ang “mga napaka-
halagang espirituwal na pangyayari” 
na tinukoy ni Pangulong Henry B. 
Eyring nang ituro niya na: “Ang mga 
Banal sa mga Huling Araw ay mga 
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pinagtipanang tao. Mula sa araw ng 
binyag hanggang sa mahahalagang es-
pirituwal na pangyayari sa ating buhay, 
nangangako tayo sa Diyos at nanga-
ngako rin Siya sa atin. Siya ay laging 
tumutupad sa Kanyang mga pangako 
sa pamamagitan ng Kanyang mga aw-
torisadong lingkod, ngunit ang pinaka-
mahalagang pagsubok sa ating buhay 
ay ang alamin kung tayo ay gagawa at 
tutupad ng ating mga tipan sa Kanya.” 20

3. Ang pagtupad ng ating mga 
tipan ay nagpapakita ng ating 
pagmamahal sa Tagapagligtas 
at sa ating Ama sa Langit.

Sa lahat ng dahilan kung bakit 
dapat nating higit na pagsikapang 
tuparin ang ating mga tipan, ito ang 
pinakamatindi—pagmamahal. May 
isang talata sa Lumang Tipan na uma-
antig sa puso ko kapag pinag-uusapan 
natin ang alituntunin ng pagmama-
hal. Sino sa atin ang hindi maaantig 
sa kuwento ng pag-ibig nina Jacob 
at Raquel kapag nabasa natin, “At 
naglingkod si Jacob dahil kay Raquel, 
na pitong taon; at sa kaniya’y naging 
parang ilang araw, dahil sa pagibig na 
taglay niya sa kaniya”? 21 Mga kapa-
tid, tinutupad ba natin ang ating mga 
tipan na may gayong uri ng matindi 
at tapat na pagmamahal?

Bakit handa ang Tagapagligtas na 
tuparin ang Kanyang mga tipan sa 
Ama at isakatuparan ang Kanyang 
banal na misyon na magbayad-sala 
para sa mga kasalanan ng sanlibutan? 
Iyon ay dahil sa pagmamahal Niya sa 
Kanyang Ama at sa atin. Bakit handa 
ang Ama na tulutan ang Kanyang 
Bugtong at perpektong Anak na du-
manas ng hirap na di-kayang ilarawan 
upang pasanin ang mga kasalanan, 
sakit, at kahinaan ng sanlibutan at ang 
lahat ng di-makatarungan sa buhay na 
ito? Makikita natin ang kasagutan sa 
mga salitang ito: “Sapagka’t gayon na 
lamang ang pagsinta ng Dios sa sang-
libutan, na ibinigay niya ang kaniyang 
bugtong na Anak.” 22

“Kung ganap nating pinahahala-
gahan ang maraming pagpapalang 
napasaatin dahil sa pagtubos na 
ginawa para sa atin, walang iuutos 
sa atin ang Panginoon na hindi natin 
sabik at handang gawin.” 23 Ayon sa 

pahayag na ito ni Pangulong Joseph 
Fielding Smith, ang pagtupad ng tipan 
ay isang paraan ng pagpapakita ng 
ating pagmamahal sa di-maunawaan 
at walang-hanggang Pagbabayad-sala 
ng ating Tagapagligtas at Manunubos 
at sa sakdal na pagmamahal ng ating 
Ama sa Langit.

Makabagbag-damdamin ang 
pahayag ni Elder Holland, “Hindi ko 
tiyak kung ano ang mangyayari sa 
atin sa Araw ng Paghuhukom, ngunit 
ikagugulat ko nang lubos kung sa 
ating pakikipag-usap sa Diyos ay 
hindi niya itatanong sa atin ang mis-
mong itinanong ni Cristo kay Pedro 
na: ‘Inibig mo baga ako?’” 24 Ngayong 
gabi inaanyayahan ko ang bawat 
isa sa atin na suriin kung gaano 
natin kamahal ang Tagapagligtas, at 
gamiting panukat kung gaano kasaya 
natin tinutupad ang ating mga tipan. 
Sinabi ng Tagapagligtas, “Ang may-
roon ng aking mga utos, at tinutupad 
ang mga yaon, ay siyang umiibig sa 
akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin 
ng aking Ama, at siya’y iibigin ko, at 
ako’y magpapakahayag sa kaniya.” 25 
Kailangang-kailangan nating maipa-
kita palagi na nasa buhay natin ang 
Tagapagligtas araw-araw!

Alalahanin natin na maging ang 
mga nalihis ng landas noon o nahi-
hirapan ngayon ay madarama ang 
haplos ng kamay ng Mabuting Pastor 
sa kanilang ulo at maririnig ang 

Kanyang tinig na nagsasabing: “Halika 
na. Hindi ka na nakatali. Malaya ka 
na.” Sabi ng Tagapagligtas, “Ako 
ay mabuting pastor: ibinibigay ng 
mabuting pastor ang kaniyang buhay 
dahil sa mga tupa.” 26 Masasabi Niya 
iyan dahil tinupad Niya ang Kanyang 
mga tipan nang may pagmamahal. 
Ang tanong ay, tayo rin kaya? Nawa’y 
sumulong tayo nang may pananampa-
lataya, masayahing puso, at matinding 
hangaring tuparin ang mga tipan. Sa 
ganito natin maipapakita ang ating 
pagmamahal sa ating Ama sa Langit 
at sa ating Tagapagligtas, na kapwa 
ko pinatototohanan nang may lubos 
na pagmamahal sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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“At ngayon, yamang kayo ay nagna-
nais na lumapit sa kawan ng Diyos, 
at matawag na kanyang mga tao, at 
nahahandang magpasan ng pasanin 
ng isa’t isa, nang ang mga yaon ay 
gumaan;

“Oo, at nahahandang makidalam-
hati sa mga yaong nagdadalamhati[;] 
oo, at aliwin yaong mga nangangai-
langan ng aliw, at tumayo bilang mga 
saksi ng Diyos sa lahat ng panahon 
at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng 
lugar kung saan kayo ay maaaring 
naroroon, maging hanggang kamata-
yan, . . . nang kayo ay magkaroon ng 
buhay na walang hanggan—

“. . . Kung ito ang naisin ng inyong 
mga puso, ano ang mayroon kayo 
laban sa pagpapabinyag sa pangalan 
ng Panginoon, bilang saksi sa harapan 
niya na kayo ay nakikipagtipan sa 
kanya, na siya ay inyong pagliling-
kuran at susundin ang kanyang mga 
kautusan, nang kanyang ibuhos nang 
higit na masagana ang kanyang Espi-
ritu sa inyo?” 1

Ipinaliwanag ko kay Porter na 
itinuro ni Alma na ang gustong 
magpabinyag ay kailangang handang 
maglingkod sa Panginoon sa pama-
magitan ng paglilingkod sa kapwa—
habambuhay! Sabi ko: “Hindi ko alam 
kung naisip mo, pero ang ipinakita 
mong pagmamahal at pagmamalasakit 
kay Lola ay pagtupad ng iyong mga 
tipan. Tinutupad natin ang ating mga 
tipan araw-araw kapag mabait tayo, 
nagmamahal, at nagmamalasakit sa 
isa’t isa. Gusto ko lang malaman mo 
na ipinagmamalaki kita sa pagtupad 
mo ng iyong tipan! Sa pagtupad mo 
sa tipan na ginawa mo nang binyagan 
ka, magiging handa kang maorden sa 
priesthood. Ang karagdagang tipan 
na ito ay magbibigay sa iyo ng mas 
maraming pagkakataong pagpalain at 
paglingkuran ang iba at tutulong sa 
iyo na maghanda para sa mga tipan sa 
templo. Salamat sa pagiging mabuting 
halimbawa mo sa akin! Salamat at ipi-
nakita mo sa akin kung paano maging 
isang taong tumutupad ng tipan!”

Sumagot si Porter: “Lola, salamat 
po sa mensahe ninyo. Noong lagi 
kong niyayakap si Lola, hindi ko po 
alam na tinutupad ko ang aking mga 

magkakapit-bisig sila. Nakita ko siyang 
hinahaplos ang kamay ng lola niya, 
niyayakap ito, at nakatayo sa tabi nito.

Ilang araw matapos iyon, hindi 
maalis sa isipan ko ang tagpong iyon. 
Nahikayat akong sulatan si Porter, at 
sinabi sa kanya ang napansin ko. Nag-
email ako sa kanya at sinabi sa kanya 
ang nakita at nadama ko. Ipinaalala ko 
kay Porter ang mga tipan niya noong 
binyagan siya, na binabanggit ang mga 
salita ni Alma sa Mosias kabanata 18:

Ni Carole M. Stephens
Unang Tagapayo sa Relief Society General Presidency

Nang pumanaw ang biyenan 
kong lalaki, nagtipon ang 
aming pamilya para asikasuhin 

ang mga nakiramay sa amin. Buong 
gabi, habang kausap ko ang mga 
kapamilya at kaibigan, madalas kong 
mapansin ang aming 10-taong-gulang 
na apo na si Porter, na nakatayo sa 
tabi ng biyenan kong babae—ang 
kanyang “lola.” Kung minsan ay na-
katayo siya sa likuran nito, at bina-
bantayan ito. Minsan napansin ko na 

May Malaking Dahilan 
Tayo para Magalak
Kapag nagmamahal kayo, nagbabantay, at naglilingkod 
sa iba sa maliit at simpleng mga paraan, kayo ay aktibong 
nakikibahagi sa gawain ng kaligtasan.

Si Porter (kanan) kasama ang kanyang lola-sa-tuhod.
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tipan, pero masaya ako at talagang 
maganda ang pakiramdam ko. Alam 
ko po na ang Espiritu Santo iyon na 
nasa puso ko.”

Sumaya rin ang kalooban ko nang 
malaman ko na iniugnay ni Porter 
ang pagtupad niya ng kanyang mga 
tipan sa pangakong “sa tuwina ay 
mapa[pasaatin] ang kanyang Espiritu 
upang makasama [natin]” 2—isang 
pangako na nagiging posible da-
hil sa pagtanggap sa kaloob na 
Espiritu Santo.

Mga kapatid, nang bisitahin ko 
kayo sa iba’t ibang dako ng mundo, 
nakita ko na marami sa inyo ang 
kagaya ni Porter. Tahimik kayong 
tumatayo bilang mga saksi ng Diyos, 
nakikidalamhati sa mga nagdada-
lamhati, at umaaliw sa mga nanga-
ngailangan ng aliw nang hindi ninyo 
namamalayan na tinutupad ninyo ang 
inyong mga tipan—mga tipan na gi-
nawa ninyo sa mga tubig ng binyag at 
sa templo. Kapag nagmahal kayo, nag-
bantay, at naglingkod sa iba sa maliliit 
at simpleng paraan, kayo ay aktibong 
nakikibahagi sa gawain ng kaligtasan, 
sa gawain ng Diyos na “isakatuparan 
ang kawalang-kamatayan at buhay na 
walang hanggan ng tao.” 3

Bilang “mga anak na . . . babae sa 
kaharian [ng Panginoon],” 4 gumawa na 
tayo ng mga sagradong tipan. Tumata-
hak tayo sa tinatawag ni Nephi na “ma-
kipot at makitid na landas na patungo 
sa buhay na walang hanggan.” 5 Lahat 
tayo ay nasa iba’t ibang lugar sa landas. 
Ngunit maaari nating tulungan ang 
isa’t isa na “magpatuloy sa paglakad 
nang may katatagan kay Cristo, na may 
ganap na kaliwanagan ng pag-asa, at 
pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao.” 6

Si Jeanne ay naglilingkod bilang 
Young Women adviser. Ilang buwan 
na ang nakararaan nalaman niya 
na magkakaroon ng aktibidad ang 
mga kabataan sa ward: pag-akyat sa 
bundok ng Malan’s Peak. Natuwa siya 
dahil kamakailan ay nagtakda siya ng 
mithiin na umakyat doon.

Pagdating niya sa paanan ng landas 
paakyat, nilapitan siya ng mabait na 
kaibigan niyang si Ashley. Sa pakiki-
pagkapit-bisig kay Jeanne, niyaya niya 
itong umakyat, at sinabing, “Sabay 

tayo.” Si Ashley, na 16 na taong gulang 
noon, ay may kaunting kapansanan 
kaya’t mahirap para sa kanya ang 
umakyat nang mabilis sa bundok. 
Kaya’t mabagal silang naglakad ni 
Jeanne, habang pinapansin ang mga 
likha ng Ama sa Langit: ang mga bato 
sa tuktok ng bundok sa itaas nila at 
ang mga bulaklak sa paligid nila. Kala-
unan ay sinabi ni Jeanne, “Agad kong 
nalimutan ang mithiin kong marating 
ang tuktok ng bundok, dahil agad 
itong naging ibang uri ng pakikipagsa-
palaran—isang pakikipagsapalaran na 
nagpakita ng kagandahan ng paligid, 
na karamihan ay hindi ko sana napan-
sin kung basta lang ako naglakad para 
makarating sa tuktok ng Malan’s Peak.”

Habang patuloy sa pag-akyat sina 
Jeanne at Ashley, na napag-iwanan na 
ng grupo, sumama sa kanila si Emma, 
isa pang dalagita sa ward, na nagpasi-
yang maghintay at sabayan sila. Naka-
ragdag si Emma sa kanilang kasiyahan. 
Tinuruan niya sila ng isang kanta at 
sinuportahan at hinikayat pa silang 
lalo. Paggunita ni Jeanne: “Naupo kami 
at nagpahinga, nagkantahan, nag-usap, 
at nagtawanan. Mas nakilala ko sina 
Ashley at Emma sa paraang hindi sana 
nangyari kung hindi dahil dito. Hindi 
ito tungkol sa bundok noong gabing 
iyon—higit pa iyon doon. Tungkol ito 
sa pagtulong sa isa’t isa habang nasa 
daan, sa bawat hakbang.”

Habang nagha-hiking at nagka-
kantahan at nagpapahinga at nagtata-
wanan sina Jeanne, Ashley, at Emma, 
hindi siguro nila naisip na, “Aba, 
tinutupad namin ang aming mga tipan 
sa oras na ito.” Ngunit talagang tinutu-
pad nila noon ang kanilang mga tipan. 
Pinaglilingkuran nila ang isa’t isa nang 
may pagmamahal, habag, at katapa-
tan. Pinalalakas nila ang pananampa-
lataya ng isa’t isa habang hinihikayat 
at pinaglilingkuran nila ang isa’t isa.

Itinuro ni Elder Russell M. Nelson: 
“Kapag natanto natin na tayo ay mga 
anak ng tipan, nalalaman natin kung 
sino tayo at ano ang inaasahan ng 
Diyos sa atin. Ang Kanyang batas ay 
nasusulat sa ating mga puso.” 7

Si Maria Kuzina ay pinagtipanang 
anak ng Diyos na nakakaalam kung 
sino siya at ano ang inaasahan ng 

Diyos sa kanya. Nang patuluyin niya 
ako sa kanyang tahanan sa Omsk, 
Russia, akala ko naroon ako para mag-
lingkod sa kanya, ngunit agad kong 
natanto na naroon ako para matuto 
mula sa kanya. Nabinyagan sa Sim-
bahan, nabubuhay si Maria ayon sa 
patnubay na matatagpuan sa Lucas 22: 
“Kung makapagbalik ka nang muli, ay 
papagtibayin mo ang iyong mga ka-
patid.” 8 May pananampalataya siya sa 
mga salita ng ating buhay na propeta, 
si Pangulong Thomas S. Monson, na 
nagsabi:

“Panahon na para ang mga miyem-
bro at missionary ay magsama-sama, 
magtulungan, magsigawa sa ubasan 
ng Panginoon upang magdala ng mga 
kaluluwa sa Kanya. . . .

“. . . Kapag kumilos tayo nang may 
pananampalataya, ipapakita sa atin ng 
Panginoon kung paano palakasin ang 
Kanyang Simbahan sa mga ward at 
branch na ating kinabibilangan. Siya 
ay sasaatin at patuloy na magiging 
katuwang sa ating mga gawain bilang 
missionary.

“. . . Manampalataya . . . habang 
mapanalangin ninyong iniisip kung 
sino sa inyong pamilya, mga kaibi-
gan, kapitbahay, at kakilala ang gusto 
ninyong anyayahan sa bahay ninyo 
para ipakilala sa mga missionary, 
upang marinig nila ang mensahe ng 
Panunumbalik.” 9

Sinusunod ni Maria ang payong 
ito sa pagbabantay at paglilingkod sa 
kababaihang iniatas na bisitahin niya 
at sa pagtulong din nang higit pa rito. 
Marami siyang kaibigang di-gaanong 
aktibo o kaya’y hindi pa naririnig 
ang mensahe ng ipinanumbalik na 
ebanghelyo ni Jesucristo. Bawat araw 
ay nananampalataya siya at ipinag-
darasal na malaman kung sino ang 
nangangailangan ng tulong niya, at 
saka siya kumikilos ayon sa pahiwatig 
na natatanggap niya. Tumatawag siya 
sa telepono, nagpapahayag ng pag-
mamahal, at sinasabi niya sa kanyang 
mga kaibigan, “Kailangan ka namin.” 
May family home evening siya sa 
apartment niya linggu-linggo at inaan-
yayahan ang mga kapitbahay, miyem-
bro, at missionary—at pinakakain sila. 
Inaanyayahan niya silang magsimba, 
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inaabangan sila, at tinatabihan sila 
kapag dumarating sila.

Nauunawaan ni Maria ang paalala 
ni Elder Jeffrey R. Holland kamakailan 
na “ang paanyayang ginawa dahil 
mahal natin ang iba at ang Pangino-
ong Jesucristo . . . ay hindi ituturing na 
masama o mapanghusga kailanman.” 10 
May listahan siya ng mga tao na nag-
sabing nasaktan sila, at patuloy niya 
silang pinaglilingkuran. Dahil alam 
nila na mahal niya sila, nasasabi niya 
sa kanila, “Huwag kayong maghinana-
kit. Hindi maganda ‘yan!”

Si Maria ay isang disipulo ni 
Jesucristo na tumutupad ng tipan. 
Bagama’t walang priesthood holder sa 
kanyang tahanan, nadarama niya ang 
kapangyarihan ng Diyos bawat araw 
sa pagtupad sa kanyang mga tipan sa 
templo habang sumusulong siya sa 
landas, nagtitiis hanggang wakas at 
tumutulong sa iba na makibahagi sa 
gawain ng kaligtasan.

Sa pagbabahagi ko sa inyo ng mga 
karanasang ito, nakita ba ninyo ang 
inyong sarili sa gawain ng kaligtasan? 
Saglit ninyong isipin ang isa pang 
anak na babae ng Diyos na nanganga-
ilangan ng panghihikayat na magbalik 
sa landas ng tipan o kaya’y nanganga-
ilangan ng kaunting tulong para ma-
natili sa landas. Tanungin ang inyong 
Ama sa Langit tungkol sa kanya. Siya 
ay Kanyang anak. Kilala Niya ito sa 
pangalan. Kilala Niya rin kayo, at sasa-
bihin Niya sa inyo ang kailangan nito. 
Magtiyaga at magpatuloy sa pagsam-
palataya at ipagdasal siya, at kumilos 
ayon sa mga pahiwatig na natatang-
gap ninyo. Kapag kumilos kayo ayon 
sa mga pahiwatig na ito, pagtitibayin 
ng Espiritu na ang inyong handog ay 
katanggap-tanggap sa Panginoon.

“Buong pasasalamat na kinilala ni 
Sister Eliza R. Snow . . . ang pagsisikap 
ng kababaihan na palakasin ang isa’t 
isa. . . . Sinabi niya sa kanila na ba-
gamat hindi naitala ng Simbahan ang 
bawat donasyong ibinigay nila upang 
tulungan ang mga nangangailangan, 
ang Panginoon ay may perpektong 
talaan ng kanilang mga gawain ng 
pagliligtas:

“‘. . . Sinabi ni Pangulong Joseph 
Smith na ang samahang ito ay itinatag 

upang magligtas ng mga kaluluwa. 
Ano ang [ginagawa natin] upang ma-
ibalik ang mga naligaw ng landas?—
upang paningasin ang puso ng mga 
nanlalamig na sa ebanghelyo?—May 
isa pang aklat na iniingatan at ito ay 
naglalaman ng inyong pananampa-
lataya, kabaitan, mabubuting gawa, 
at [inyong] mga salita. May isa pang 
talaan na iniingatan. Walang pagliling-
kod na nalilimutan.’” 11

Sa Aklat ni Mormon, binanggit ni 
Ammon ang malaking dahilan natin 
para magalak. Sabi niya: “At ngayon, 
itinatanong ko, anu-anong dakilang 
pagpapala ang ipinagkaloob [ng 
Diyos] sa atin? Masasabi ba ninyo?”

Sa kanyang katuwaan, hindi na 
naghintay ng sagot si Ammon. Sinabi 
niya, “Masdan, ako ang siyang tutugon 
para sa inyo; . . . ito ang pagpapalang 
ipinagkaloob sa atin, na tayo ay ga-
wing mga kasangkapan sa mga kamay 
ng Diyos upang maisagawa ang daki-
lang gawaing ito.” 12

Tayo ay pinagtipanang mga anak sa 
kaharian ng Panginoon, at tayo ay may 
pagkakataon na maging kasangkapan 
sa Kanyang mga kamay. Sa pakiki-
bahagi natin sa gawain ng kaligtasan 
sa araw-araw sa maliliit at simpleng 
paraan—nagbabantay, nagpapalakas, 
at nagtuturo sa isa’t isa—nakikiisa 

tayo kay Ammon, na nagsabing:
“Masdan, ang aking kagalakan ay 

lubos, oo, ang aking puso ay nag-
uumapaw sa kagalakan, at ako ay 
nagsasaya sa aking Diyos.

“Oo, nalalaman kong ako’y walang 
halaga; kung sa akin lamang lakas 
ay mahina ako, kaya nga hindi ako 
nagmamalaki sa aking sarili, kundi 
ipagmamalaki ko ang aking Diyos, 
sapagkat sa kanyang lakas ay maaari 
kong magawa ang lahat ng bagay.” 13

Pinatototohanan ko ito sa pangalan 
ni Jesucristo, amen. ◼
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Alam namin na marami sa inyo ang 
nakagawa ng ganitong mga sakripisyo 
nang madama ninyo ang pagsaksi ng 
Espiritu Santo at inasam ninyong mag-
sisi, magpabinyag, at maging malinis. 
Marahil wala nang ibang pagkakataon 
na nadarama natin ang saganang pag-
mamahal ng Tagapagligtas na tulad 
noong magsisi tayo at madama natin 
ang Kanyang mapagmahal na yakap 
at pagtiyak ng Kanyang pagmamahal 
at pagtanggap sa atin.

Ilang Linggo na ang nakalilipas 
habang nakikinig ako sa panalangin 
sa sakramento, naantig ako sa madam-
daming pagsambit ng priest sa bawat 
salita. Kalaunan tinawagan ko ang 
priest para pasalamatan siya sa pag-
tulong na gawing napakaespirituwal 
na karanasan ang sakramento para sa 
akin at sa kongregasyon. Wala siya sa 
bahay, pero sumagot ang kanyang ina, 
“Ah, matutuwa po siya na tumawag 
kayo! Ito ang unang pagkakataon na 
siya ang nag-alay ng panalangin sa 
sakramento, at tinulungan ko siyang 
maghanda, at pinag-usapan namin ang 
kahalagahan ng sakramento at ang 
marapat na pagpapanibago ng ating 
mga tipan sa binyag sa Tagapagligtas.” 
Mahal na mahal ko ang inang ito na 
nagturo sa kanyang anak tungkol sa 
kapangyarihan ng mga tipan sa binyag 
at kung paano nito matutulungan ang 
mga miyembro ng ward na madama 
ang kapangyarihang iyon.

Isa pang inang kilala ko ang nakau-
pong mag-isa sa simbahan nang ilang 
taon kasama ang kanyang apat na 
maliliit na anak. Dahil hindi maituon 
ang pansin sa Tagapagligtas sa oras 
ng sakramento, bumuo siya ng plano. 
Ngayo’y sinisikap niyang gumugol ng 
oras tuwing Sabado para pag-isipan 
ang mga ginawa niya sa buong linggo 
at ang kanyang mga tipan at ang kaila-
ngan niyang pagsisihan. “Pagkatapos,” 
sabi niya, “anuman ang maranasan 
namin ng mga anak ko sa araw ng 
Linggo, handa akong makibahagi sa 
sakramento, magpanibago ng aking 
mga tipan, at madama ang nakalilinis 
na kapangyarihan ng Pagbabayad-sala.”

Bakit lubhang mahalaga sa Taga-
pagligtas ang sakramento, mahal na 
mga kapatid? Ano ang kahalagahan 

mahal niya sa buhay nang ibalita niya 
ang plano niyang magpabinyag. Sabik 
na sabik siyang pagsisihan ang lahat 
ng kasalanan niya para maging malinis 
siya at madama niya ang mapagtubos 
na pagmamahal ng Tagapagligtas. 
Nabigyang-inspirasyon ako noong 
umagang iyon nang hangarin niyang 
maging malinis ang kanyang katawan 
at espiritu.

Ni Linda S. Reeves
Pangalawang Tagapayo sa Relief Society General Presidency

Mga kapatid, napakasayang 
makapiling kayong muli.

Nakilala ko kamakailan ang 
isang babaeng naghahandang mabin-
yagan. Sa partikular na Linggong ito 
dumating siya sa simbahan matapos 
maglakad nang dalawang milya (3 km) 
sa makapal na putik. Agad siyang nag-
punta sa banyo, hinubad ang kanyang 
maputik na damit, naghugas, at nag-
bihis ng malinis na damit-pangsimba. 
Sa Relief Society meeting ikinuwento 
niya ang kanyang pagsapi. Naantig 
ako sa napakalaking hangarin niyang 
maging malinis at dalisay sa pamama-
gitan ng pagsisisi at ng nagbabayad-
salang sakripisyo ng Tagapagligtas at 
sa kahandaan niyang talikuran ang 
kanyang “dating buhay” para gumawa 
ng mga sagradong tipan sa ating 
Ama sa Langit. Hiniwalayan niya ang 
kanyang kasintahan, pinaglalabanan 
niya ang mga adiksyon para masunod 
ang Word of Wisdom, hindi na siya 
nagtatrabaho sa araw ng Linggo, at 
nawala ang pakikipagkaibigan ng mga 

Kamtin ang mga 
Pagpapala ng 
Inyong mga Tipan
Kapag pinanibago at iginalang natin ang ating mga 
tipan, gagaan ang ating mga pasanin at patuloy tayong 
mapapadalisay at mapapalakas.
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ng lingguhang pagpapanibagong ito 
ng ating mga tipan sa binyag sa ating 
buhay? Kinikilala ba natin ang kakaya-
han ng Tagapagligtas na lubos tayong 
linisin linggu-linggo kapag marapat 
at taimtim tayong nakikibahagi sa 
sakramento? Nagpatotoo si Pangulong 
Boyd K. Packer, “Iyan ang pangako ng 
ebanghelyo ni Jesucristo at ng Pagba-
bayad-sala: . . . [na] sa katapusan ng 
[ating] buhay, ay makapapasok [tayo] 
sa tabing na nakapagsisi ng [ating] 
mga kasalanan at nalinis sa pamama-
gitan ng dugo ni Cristo.” 1

Natutuwa ang ating panguluhan 
kapag gumagawa at tumutupad ng 
mga tipan ang ating mga kapatid at 
kanilang mga pamilya, ngunit nalu-
lungkot kami sa inyo na dumaranas 
ng matinding paghihirap sa buhay 
dahil sa paglabag ng mga mahal sa 
buhay sa kanilang tipan. Inutusan ng 
Panginoon ang propetang si Jacob, 
na kapatid ni Nephi, na mangusap sa 
kanyang mga kapatid hinggil sa mabu-
buting kababaihan at mga bata noong 
kanyang panahon. Pinatototohanan 
ko na ang kanyang mga salita ay ini-
ngatan lalo na para sa ating panahon. 
Nangusap siya sa atin na parang ang 
Tagapagligtas mismo ang nagsasalita. 

Si Jacob ay “labis na nabibigatan . . . sa 
pag-aalala” nang magpatotoo siya sa 
mga asawang lalaki at ama:

“Labis ko ring ipinagdadalamhati 
na kinakailangan akong gumamit ng 
matalim na pananalita . . . sa harapan 
ng inyong mga asawa at ng inyong 
mga anak, marami sa kanilang mga 
damdamin ay labis na mapagmahal 
at dalisay at maselan. . . .

“. . . Ang mga hinaing ng kani-
lang mga puso ay nakararating sa 
Diyos. . . . Maraming puso ang nama-
tay, nasugatan nang malalim.” 2

Sa kababaihan at mga batang 
tumutupad ng mga tipan sa kanyang 
panahon at sa atin, nangako si Jacob:

“Umasa sa Diyos nang may kata-
tagan ng pag-iisip, at manalangin sa 
kanya nang may labis na pananam-
palataya, at kanya kayong aaluin sa 
inyong mga paghihirap. . . .

“. . . Itaas ninyo ang inyong mga 
ulo at tanggapin ang kasiya-siyang 
salita ng Diyos, at magpakabusog sa 
kanyang pagmamahal.” 3

Mga kapatid, pinatototohanan ko 
ang lakas at kapangyarihan ng pana-
langin kapag ipinaaalam natin sa ating 
Ama sa Langit ang ating matitinding 
pasakit at hangarin at ang mga sagot 

na natatanggap kapag “nagpakabu-
sog” tayo sa mga banal na kasulatan 
at sa mga salita ng mga buhay na 
propeta.

Halos tatlong taon na ang nakara-
raan nasunog ang loob ng pinakama-
mahal at makasaysayang tabernakulo 
sa Provo, Utah. Ang pagkawala nito ay 
itinuring na malaking trahedya kapwa 
ng komunidad at ng mga miyembro 
ng Simbahan. Maraming nagtaka, 
“Bakit hinayaan ng Panginoon na 
mangyari ito? Tiyak namang makakaya 
Niyang hadlangan ang apoy o pigilin 
ang pagkawasak nito.”

Pagkaraan ng sampung taon, sa 
pangkalahatang kumperensya no-
ong Oktubre 2011, nakahinga nang 
maluwag ang mga tao nang ibalita 
ni Pangulong Thomas S. Monson na 
ang halos wasak na tabernakulo ay 
magiging isang banal na templo—
isang bahay ng Panginoon! Bigla 
naming nakita ang matagal nang alam 
ng Panginoon! Hindi Siya ang dahilan 
ng sunog, ngunit hinayaan Niyang 
tupukin ng apoy ang loob nito. Nakita 
Niya ang Tabernakulo bilang isang 
maringal na templo—isang permanen-
teng tahanan para sa paggawa ng mga 
sagrado at walang-hanggang tipan.4
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Mahal kong mga kapatid, tinutulu-
tan ng Panginoon na masubukan at 
mapatunayan tayo, kung minsan hang-
gang sa masagad ang ating kakayahan. 
Nakita na nating nasira ang buhay ng 
ating mga minamahal—at marahil ang 
buhay natin—hanggang sa mawasak 
ito at nagtaka tayo kung bakit ha-
hayaan ng mapagmahal na Ama sa 
Langit na mangyari ang gayong mga 
bagay. Ngunit hindi Niya tayo iniiwang 
mag-isa; bukas ang Kanyang mga 
bisig, at sabik tayong inaanyayahang 
lumapit sa Kanya. Itinatatag Niya ang 
ating buhay sa mariringal na templo 
kung saan makatatahan ang Kanyang 
espiritu magpasawalang-hanggan.

Sa Doktrina at mga Tipan 58:3–4 
sinabi sa atin ng Panginoon:

“Hindi ninyo mamamasdan ng 
inyong likas na mga mata, sa kasalu-
kuyan, ang balangkas ng inyong Diyos 
hinggil sa mga bagay na yaon na dara-
ting pagkaraan nito, at ang kaluwalha-
tiang susunod matapos ang maraming 
kapighatian.

“Sapagkat pagkatapos ng maraming 
kapighatian darating ang mga pag-
papala. Dahil dito darating ang araw 
na kayo ay puputungan ng maraming 
kaluwalhatian.”

Mga kapatid, pinatototohanan ko na 
may plano ang Panginoon sa buhay ng 
bawat isa sa atin. Walang nangyayari 
na ikakabigla o ikakamangha Niya. 
Alam Niya ang lahat at mahal Niya 

ang lahat. Sabik Siyang tulungan tayo, 
aliwin tayo, at pawiin ang ating pasakit 
kapag umasa tayo sa kapangyarihan 
ng Pagbabayad-sala at iginalang natin 
ang ating mga tipan. Ang mga pagsu-
bok at paghihirap na dinaranas natin 
ay maaaring siya mismong mga bagay 
na gumagabay sa atin na lumapit sa 
Kanya at kumapit sa ating mga tipan 
upang makabalik tayo sa Kanyang 
kinaroroonan at matanggap natin ang 
lahat ng mayroon ang Ama.

Nitong nakaraang taon kinaila-
ngan at ninais kong mas madama ang 
pagmamahal ng Panginoon, tumang-
gap ng personal na paghahayag, mas 
maunawaan ang aking mga tipan sa 
templo, at gumaan ang aking mga 
pasanin. Nang ipagdasal kong makam-
tan ang mga pagpapalang ito mismo, 
nadama kong pinapupunta ako ng Es-
piritu sa templo para pakinggan nang 
mas mabuti ang bawat salita ng mga 
basbas na igagawad sa akin. Pinatoto-
tohanan ko na nang makinig ako nang 
mas mabuti at sinikap kong sumampa-
lataya, naawa sa akin ang Panginoon 
at tinulungan akong gumaan ang 
aking mga pasanin. Tinulungan Niya 
akong makadama ng malaking ka-
payapaan tungkol sa mga dalanging 
hindi pa nasasagot. Inaasahan natin na 
tutuparin ng Panginoon ang Kanyang 
mga pangako kapag tinupad natin 
ang ating mga tipan at sumampalataya 
tayo.5 Halina sa templo, mahal na mga 

kapatid, at kamtin ang inyong mga 
pagpapala!

Nais kong talakayin ang isa pang 
paraan para magkaroon tayo ng 
tiwala at pananampalataya. Tayong 
kababaihan, kung minsan, ay mahi-
lig mamintas sa ating sarili. Sa mga 
pagkakataong ito kailangan nating ha-
ngarin ang Espiritu at magtanong, “Ito 
ba ang nais ng Panginoon na isipin ko 
tungkol sa aking sarili, o pinahihina 
lang ni Satanas ang loob ko?” Alala-
hanin ang likas na katangian ng ating 
Ama sa Langit, na ang pagmamahal ay 
sakdal at walang hanggan.6 Nais Niya 
tayong palakasin, hindi pahinain.

Bilang mga miyembro ng Simbahan, 
kung minsan ay maaari nating madama 
na kailangan ay kabilang tayo sa isang 
“perpektong pamilyang LDS” para 
tanggapin tayo ng Panginoon. Mada-
las nating madama na “kulang” tayo o 
hindi nababagay sa kaharian kung pa-
kiramdam natin ay hindi tayo perpekto. 
Mahal na mga kapatid, matapos masabi 
at magawa ang lahat, ang magiging 
mahalaga sa ating Ama sa Langit ay 
kung natupad natin nang husto ang 
ating mga tipan at napagsikapan nating 
mabuti na sundan ang halimbawa ng 
ating Tagapagligtas na si Jesucristo.

Pinatototohanan ko na si Jesucristo 
ang ating Tagapagligtas at Manunubos. 
Dahil sa Kanyang nagbabayad- 
salang sakripisyo, maaari tayong ma-
ging malinis linggu-linggo kapag ma-
rapat tayong nakibahagi sa Kanyang 
sakramento. Kapag pinanibago at igi-
nalang natin ang ating mga tipan, ga-
gaan ang ating mga pasanin at patuloy 
tayong mapapadalisay at mapapalakas 
upang sa katapusan ng ating buhay 
ay maituring tayong karapat-dapat na 
tumanggap ng kadakilaan at buhay na 
walang hanggan. Pinatototohanan ko 
ang mga bagay na ito sa pangalan ng 
ating pinakamamahal na Tagapaglig-
tas, na si Jesucristo, amen. ◼

MGA TALA
 1. Boyd K. Packer, “Ang Pagbabayad-sala,” 

Liahona, Nob. 2012, 77.
 2. Jacob 2:3, 7, 35.
 3. Jacob 3:1–2.
 4. Tingnan sa Mosias 23:21–22.
 5. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 82:10.
 6. Tingnan sa Russell M. Nelson, “Banal na 

Pag-ibig,” Liahona, Peb. 2003, 12–17.



121N o b y e m b r e  2 0 1 3

Bagama’t magkakaiba ang ating mga 
hamon, lahat tayo ay mayroon nito.

Nariyan ang marami sa mga 
hamong kinakaharap natin dahil 
nabubuhay tayo sa mortal na mun-
dong ito, na tinitirhan ng lahat ng 
uri ng tao. Kung minsan naitatanong 
natin, “Paano ako makapagtutuon sa 
selestiyal habang nabubuhay ako dito 
sa telestiyal na mundo?”

Magkakaroon ng mga pagkakataon 
na lalakad kayo sa landas na puno 
ng mga tinik at paghihirap. Maaaring 
may mga pagkakataon na pakiram-
dam ninyo ay nakahiwalay kayo—at 
malayo—sa Tagapagbigay ng bawat 
mabuting kaloob. Nag-aalala kayo na 
nag-iisa kayo. Nahahalinhan ng takot 
ang pananampalataya.

Kapag gayon ang inyong sitwasyon, 
nakikiusap ako na alalahanin ninyong 
manalangin. Gustung-gusto ko ang 
sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson 
tungkol sa panalangin. Sabi niya:

“Sa buong buhay ko ang payo na 
umasa sa panalangin ang pinakama-
halaga na yata sa lahat ng payong . . . 
natanggap ko. Naging bahagi na ito ng 
aking pagkatao—isang angkla, na lagi 
kong pinaghuhugutan ng lakas, at ang 
batayan ng kaalaman ko sa mga bagay 
na banal. . . .

“. . . Kahit hindi maganda ang mga 
nangyayari, sa panalangin ay muli 
tayong makasusumpong ng katiyakan, 
sapagkat ang Diyos ay bubulong ng 
kapayapaan sa kaluluwa. Ang kapaya-
paang iyon, and diwa ng katiwasayan, 
ang pinakamalaking pagpapala ng 
buhay.” 2

Ipinayo ni Apostol Pablo:
“Ipakilala ninyo ang inyong mga 

kahilingan sa Dios.
“At ang kapayapaan ng Dios, na di 

masayod ng pagiisip, ay magiingat ng 
inyong mga puso at ng inyong mga 
pagiisip kay Cristo Jesus.” 3

Napakagandang pangako! Kapa-
yapaan ang ating hangad, ang ating 
minimithi.

Hindi tayo inilagay sa mundong 
ito para lumakad nang mag-isa. 
Kamangha-manghang mapagkuku-
nan ng kapangyarihan, ng lakas, at 
ng kapanatagan ang nariyan para sa 
bawat isa sa atin. Siya na mas kilala 

Mahal ko rin ang Relief Society. 
Nagpapatotoo ako sa inyo na itinatag 
ito sa pamamagitan ng inspirasyon 
at isa itong mahalagang bahagi ng 
Simbahan ng Panginoon dito sa lupa. 
Imposibleng kalkulahin ang lahat ng 
kabutihang nagmumula sa organisas-
yong ito at lahat ng buhay na napag-
pala dahil dito.

Ang Relief Society ay binubuo 
ng iba’t ibang klaseng kababaihan. 
Mayroon sa inyo na mga dalaga pa—
marahil ay nag-aaral, o nagtatrabaho—
subalit maganda at masaya ang buhay. 
Ang ilan sa inyo ay mga inang abala 
sa lumalaking mga anak. May ilan din 
sa inyo na nawalan ng asawa dahil sa 
diborsyo o kamatayan at hirap sa pag-
papalaki ng inyong mga anak nang 
walang tulong ng isang asawa at ama. 
Ang ilan sa inyo ay napalaki na ang 
inyong mga anak ngunit natanto na 
patuloy pa rin silang umaasa sa tulong 
ninyo. Marami sa inyo ang matatanda 
na ang magulang na nangangailangan 
ng mapagkalingang pagmamahal na 
kayo lamang ang makapagbibigay.

Saan man tayo naroon sa buhay, 
may mga pagkakataon na lahat tayo ay 
may dinaranas na mga hamon at hirap. 

Ni Pangulong Thomas S. Monson

Mahal kong mga kapatid, ang 
diwang nadarama natin sa 
gabing ito ay nagpapakita ng 

inyong kalakasan, katapatan, at kabu-
tihan. Sabi nga ng Panginoon: “Kayo 
ang asin ng lupa. . . . Kayo ang ilaw 
ng sanglibutan.” 1

Habang pinag-iisipan ko ang 
pagkakataong makapagsalita sa inyo, 
naalala ko ang pagmamahal ng aking 
asawang si Frances para sa Relief 
Society. Noong nabubuhay pa siya 
naglingkod siya sa maraming katung-
kulan sa Relief Society. Noong kapwa 
kami 31 anyos, tinawag akong maging 
pangulo ng Canadian Mission. Sa loob 
ng tatlong taon ng tungkuling iyon, 
si Frances ang namuno sa lahat ng 
Relief Society sa malawak na lugar na 
iyon, na sumasakop sa mga probinsya 
ng Ontario at Quebec. Ang ilan sa 
matatalik niyang pakikipagkaibigan ay 
nagmula sa tungkuling iyon, gayundin 
sa maraming tungkuling ginampanan 
niya sa Relief Society ng aming ward. 
Siya ay matapat na anak ng ating Ama 
sa Langit, ang pinakaiibig kong kabi-
yak, at pinakamamahal kong kaibigan. 
Hindi kayang bigkasin ng salita ang 
pangungulila ko sa kanya.

Hindi Tayo Kailanman 
Nag-iisa
Balang-araw ay tatayo kayo sa isang tabi at makikita ninyo 
ang mga panahon ng inyong paghihirap, at matatanto 
ninyo na palagi Siyang nariyan sa inyong tabi.
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tayo kaysa kilala natin ang ating sarili, 
Siya na mas nakakaunawa at nakakaa-
lam ng wakas sa simula pa lamang, ay 
tiniyak sa atin na nariyan Siya para tu-
lungan tayo kung hihilingin lang natin. 
Ipinangako Niya sa atin: “Manalangin 
tuwina, at maging mapanampalataya, 
at lahat ng bagay ay magkakalakip na 
gagawa para sa inyong ikabubuti.” 4

Kapag nagdarasal tayo sa Pa-
nginoon, huwag nating kalimutan ang 
mga itinuro sa atin ng Tagapagligtas. 
Nang humarap Siya sa matinding pa-
sakit sa Getsemani at sa krus, nanala-
ngin Siya sa Ama, “Huwag mangyari 
ang aking kalooban, kundi ang iyo.” 5 
Mahirap man kung minsan, responsi-
bilidad din nating magtiwala sa ating 
Ama sa Langit na alam Niya kung 
paano at kailan at sa anong paraan 
pinakamainam na ilaan ang tulong 
na hinahanap natin.

Mahalaga sa akin ang mga salita 
ng makata:

Hindi ko alam kung paano,
Ngunit alam kong sinasagot ng 

Diyos ang ating pagsamo.
Alam kong pangako’y Kanyang 

iniwan,
Na panalangin ay laging tutugunan,
At sasagutin, kaagad o kalaunan.
Kaya nagdarasal ako’t payapang 

naghihintay.
‘Di ko alam kung ang hangad 

na pagpapala
Ay darating tulad ng aking inakala;
At sa Kanya lamang ako 

dumadalangin,
Sa Kanya na ang katalinuha’y 

higit pa sa akin,
Nakatitiyak na kahilinga’y 

ipagkakaloob Niya,
O Siya’y magpapadala ng mas 

malaking pagpapala.6

Mangyari pa, ang panalangin ay 
hindi lamang para sa oras ng kagipi-
tan. Paulit-ulit na sinasabi sa atin sa 
mga banal na kasulatan na “manala-
ngin tuwina” 7 at manalangin palagi 
sa ating puso.8 Ang mga titik ng isang 
paborito at pamilyar na himno ay may 
katanungan na makabubuting itanong 
natin sa ating sarili araw-araw: “Naisip 
bang manalangin?” 9

Kasama sa panalangin na tulungan 
tayong malampasan ang kadalasa’y 
mahirap nating mundo ay ang pag-
aaral ng banal na kasulatan. Ang 
mga salita ng katotohanan at inspi-
rasyong matatagpuan sa ating apat 
na pamantayang aklat ay mga nata-
tanging pag-aari para sa akin. Hindi 
ako nagsasawang basahin ang mga 
ito. Nabibigyan ako ng espirituwal na 
sigla tuwing sasaliksikin ko ang mga 
banal na kasulatan. Ang mga banal 
na salitang ito ng katotohanan at 
pagmamahal ang patnubay sa buhay 
ko at itinuturo nito ang daan tungo 
sa walang-hanggang kasakdalan.

Kapag binasa at pinagnilayan 
natin ang mga banal na kasulatan, 
madarama natin ang magiliw na mga 
bulong ng Espiritu sa ating kaluluwa. 
Mahahanap natin ang mga sagot sa 
ating mga katanungan. Nalalaman na-
tin ang mga pagpapalang dumarating 
sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. 
Nagkakaroon tayo ng tiyak na patotoo 
tungkol sa ating Ama sa Langit at sa 
ating Tagapagligtas na si Jesucristo at 
sa Kanilang pagmamahal sa atin. Ka-
pag hinaluan natin ng panalangin ang 
pag-aaral ng banal na kasulatan, tiyak 

na malalaman natin na ang ebang-
helyo ni Jesucristo ay totoo.

Sinabi ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley, “Pagpalain ng Panginoon 
ang bawat isa sa atin upang magpa-
kabusog sa kanyang banal na [mga 
salita] at makahugot mula sa [mga 
ito] ng lakas, ng kapayapaan, at ng 
kaalaman na “di masayod ng pag-iisip’ 
(Filipos 4:7).” 10

Kapag naaalala natin ang pana-
langin at nag-uukol tayo ng oras na 
bumaling sa mga banal na kasulatan, 
ang ating buhay ay lalo pang pagpa-
palain at ang ating mga pasanin ay 
pagagaanin.

Ibabahagi ko sa inyo ang kuwento 
kung paano sinagot ng ating Ama sa 
Langit ang mga dalangin at pagsamo 
ng isang babae at binigyan siya ng 
kapayapaan at katiyakan na pinakaha-
hangad niya.

Ang hirap na dinanas ni Tiffany 
ay nagsimula noong isang taon na 
may mga bisita siya sa bahay para sa 
Thanksgiving at naulit iyon noong 
Pasko. Nag-aaral noon ng medisina 
ang asawa niya at nasa ikalawang taon 
na ng kanyang medical residency. Da-
hil mahabang oras ng trabaho ang ka-
ilangan nito, gustuhin man nila pareho 
ay hindi siya gaanong natulungan nito, 
kaya’t karamihan sa mga kailangang 
gawin sa pista-opisyal na ito, bukod 
pa sa pag-aalaga sa apat nilang anak, 
ay si Tiffany ang gumawa. Nabibigatan 
na siya, pagkatapos ay nalaman niya 
na isang taong malapit sa kanya ang 
natuklasang may kanser. Ang stress at 
pag-aalala ay nagsimulang makabigat 
sa kanya, at nakadama siya ng kawa-
lan ng pag-asa at depresyon. Nagpa-
tingin siya sa doktor, ngunit walang 
nagbago. Nawalan siya ng ganang 
kumain, at nagsimula siyang mangaya-
yat, na hindi kaya ng kanyang maliit 
na pangangatawan. Naghanap siya ng 
kapayapaan sa mga banal na kasula-
tan at ipinagdasal niya na mapawi ang 
kapanglawang nadarama niya. Nang 
tila walang kapayapaan o tulong na 
dumarating, nadama niyang pinaba-
yaan siya ng Diyos. Ipinagdasal siya 
ng kanyang pamilya at mga kaibi-
gan at sinikap nilang tulungan siya. 
Hinatiran nila siya ng kanyang mga 
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paboritong pagkain sa pagtatangkang 
mapanatiling malusog ang kanyang 
katawan, ngunit tumitikim lang siya at 
hindi niya ito nauubos.

Isang partikular na araw, tinangka 
ng isang kaibigan na pakainin siya ng 
pagkaing gustung-gusto niya ngunit 
nawalan ito ng saysay. Nang ayaw 
niyang kumain, sinabi ng kaibigan, 
“Alam kong may isang bagay na ma-
sarap sa pandinig mo.”

Sandaling nag-isip si Tiffany at 
nagsabi, “Ang naiisip ko lang na masa-
rap sa pandinig ko ay ang tinapay na 
gawang-bahay.”

Ngunit wala siyang dalang ganoon.
Kinahapunan ay tumunog ang 

doorbell ni Tiffany. Nagkataong nasa 
bahay ang kanyang asawa at binuk-
san nito ang pinto. Pagbalik nito, may 
bitbit na siyang tinapay na gawang-
bahay. Nagulat si Tiffany nang sabihin 
sa kanya ng asawa na galing iyon sa 
isang babaing nagngangalang Sherrie, 
na hindi pa nila gaanong kilala. 
Kaibigan siya ng kapatid ni Tiffany 
na si Nicole, na nakatira sa Denver, 
Colorado. Naipakilala na si Sherrie 
kay Tiffany at sa asawa nito ilang 
buwan bago iyon nang mamalagi si 
Nicole at ang kanyang pamilya sa ba-
hay ni Tiffany para sa Thanksgiving. 
Si Sherrie, na nakatira sa Omaha, ay 
nagpunta sa bahay ni Tiffany para 
bisitahin si Nicole.

Ngayon, makalipas ang ilang bu-
wan, hawak ang masarap na tinapay, 
tinawagan ni Tiffany ang kapatid 
niyang si Nicole para pasalamatan na 
inutusan niya si Sherrie na magdala 
ng tinapay. Sa halip, nalaman niya 
na hindi si Nicole ang may pakana 
sa pagbisita nito at wala itong alam 
tungkol doon.

At lumabas ang tunay na nangyari 
nang alamin ni Nicole sa kaibigan ni-
yang si Sherrie kung ano ang nagtulak 
sa kanyang ihatid ang tinapay na iyon. 
Ang natuklasan niya ay nagsilbing 
inspirasyon sa kanya, kay Tiffany, kay 
Sherrie—at inspirasyon ito sa akin.

Nang umagang iyon na inihatid 
ang tinapay, nadama ni Sherrie na 
dapat siyang gumawa ng dalawang 
tinapay sa halip na isa lang na siyang 
plano niyang gawin. Sinabi niya na 

nadama niya na dapat niyang dalhin 
ang pangalawang tinapay sa kanyang 
kotse sa araw na iyon, kahit hindi niya 
alam kung bakit. Matapos manang-
halian sa bahay ng isang kaibigan, 
nagsimulang umiyak ang kanyang 
isang-taong-gulang na anak na babae 
at kinailangan itong iuwi para umidlip. 
Nag-alangan si Sherrie nang madama 
niya ang malinaw na pahiwatig na 
kailangan niyang ihatid ang sobrang 
tinapay sa kapatid ni Nicole na si 
Tiffany, na 30 minuto ang layo ng 
tinitirhan sa kabilang panig ng bayan 
at hindi pa niya gaanong kilala. Sinu-
bukan niyang huwag pansinin ang 
ideyang iyon, dahil gusto na niyang 
iuwi ang pagod niyang anak at medyo 
nahihiya siyang ihatid ang tinapay 
sa mga taong halos hindi niya kilala. 
Gayunman, matindi ang pakiramdam 
niyang magpunta sa bahay ni Tiffany, 
kaya sinunod niya ang pahiwatig.

Pagdating niya, asawa ni Tiffany 
ang nagbukas ng pinto. Ipinaalala dito 
ni Sherrie na kaibigan siya ni Nicole 

na sandali lang niya nakilala noong 
Thanksgiving, iniabot dito ang tinapay, 
at umalis na.

Kaya nga nangyari na nagpadala 
ng isang halos estranghero ang Pa-
nginoon mula sa kabilang bayan para 
ihatid hindi lamang ang hinahangad 
na tinapay na gawang-bahay kundi 
maging ang malinaw na mensahe ng 
pagmamahal kay Tiffany. Ang nang-
yari sa kanya ay hindi maipapaliwa-
nag sa iba pang paraan. Matindi ang 
pangangailangan niya na madamang 
hindi siya nag-iisa—na alam ng Diyos 
na nariyan siya at hindi siya pinaba-
yaan. Ang tinapay na iyon—na siya 
mismong gusto niya—ay inihatid 
sa kanya ng isang taong hindi niya 
gaanong kilala, isang taong walang 
alam sa pangangailangan niya ngu-
nit nakinig sa pahiwatig ng Espiritu 
at sumunod sa pahiwatig na iyon. 
Naging malinaw na palatandaan iyon 
kay Tiffany na alam ng kanyang Ama 
sa Langit ang kanyang mga panga-
ngailangan at mahal na mahal siya 
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para padalhan ng tulong. Sinagot 
Niya ang kanyang mga pagsamo na 
maginhawahan.

Mahal kong mga kapatid, mahal 
kayo ng inyong Ama sa Langit—bawat 
isa sa inyo. Ang pagmamahal na iyan 
ay hindi nagbabago. Hindi ito naiim-
pluwensyahan ng inyong hitsura, ng 
inyong mga ari-arian, o ng pera ninyo 
sa bangko. Hindi ito nababago ng in-
yong mga talento at kakayahan. Basta 
nariyan lang ito. Nariyan ito para sa 
inyo kapag malungkot kayo o masaya, 
nawawalan ng pag-asa o umaasa. Ang 
pag-ibig ng Diyos ay nariyan para sa 
inyo marapat man kayong mahalin o 
hindi. Basta nariyan lang ito palagi.

Sa paghahanap natin sa ating 
Ama sa Langit sa taimtim at taos na 
panalangin at sa masugid at tapat na 
pag-aaral ng banal na kasulatan, ang 
ating patotoo ay lalakas at mag-uugat. 
Malalaman natin na mahal tayo ng 
Diyos. Mauunawaan natin na hindi 
tayo nag-iisa. Ipinapangako ko sa 
inyo na balang-araw ay tatayo kayo sa 
isang tabi at makikita ninyo ang mga 
panahon ng inyong paghihirap, at 
matatanto ninyo na palagi Siyang nari-
yan sa inyong tabi. Alam ko na ito ay 
totoo sa pagpanaw ng aking walang-
hanggang kabiyak—si Frances Beverly 
Johnson Monson.

Iniiwan ko sa inyo ang aking 
basbas. Iniiwan ko sa inyo ang aking 
pasasalamat sa lahat ng kabutihang 
ginagawa ninyo at sa inyong mabu-
ting pamumuhay. Nawa’y biyayaan 
kayo ng lahat ng mabuting kaloob 
ang dalangin ko sa pangalan ng ating 
Tagapagligtas at Manunubos, maging 
ang Panginoong Jesucristo, amen. ◼
MGA TALA
 1. Mateo 5:13–14.
 2. Ezra Taft Benson, “Pray Always,” Tambuli, 

Hunyo 1990, 4–5, 6.
 3. Mga Taga Filipos 4:6–7.
 4. Doktrina at mga Tipan 90:24.
 5. Lucas 22:42.
 6. Eliza M. Hickok, “Prayer,” sa James 

Gilchrist Lawson, ed., The Best Loved 
Religious Poems (1933), 160.

 7. Lucas 21:36; tingnan din sa 2 Nephi 32:9; 
3 Nephi 18:15; Doktrina at mga Tipan 10:5; 
19:38; 20:33; 31:12; 61:39; 88:126; 93:49.

 8. Tingnan sa 3 Nephi 20:1.
 9. “Naisip Bang Manalangin?” Mga Himno, 

blg. 82.
 10. Gordon B. Hinckley, “Feasting upon the 

Scriptures,” Tambuli, Hunyo 1986, 4.
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Indeks ng mga Kuwento sa Kumperensya
Ang sumusunod na listahan ng mga piling karanasan mula sa mga mensahe sa pangkalahatang kumperensya ay 
magagamit sa personal na pag-aaral, family home evening, at iba pang pagtuturo. Ang mga tagapagsalita ay nakalista 
nang sunud-sunod ayon sa alpabeto, at ang bilang ay tumutukoy sa unang pahina ng mensahe.

TAGAPAGSALITA KUWENTO
Neil L. Andersen (92) Isang matapat na inang taga-Brazil, na pinagbawalan ng kanyang asawa na magsimba, ang nagsasabi sa kanyang mga anak na magsimba.

M. Russell Ballard (43) Nagtagumpay ang isang pamilya sa gawaing misyonero nang isapuso nila ang hamon na pabilisin ang gawain ng kaligtasan.

David A. Bednar (17) Ang pamilya ni Susan Bednar (na noon ay dalagita) ay pinagpala sa pamumuhay ng batas ng ikapu.

Gérald Caussé (49)Si Gérald Caussé at ang kanyang pamilya ay mas nadadalian sa pagtira sa lungsod na bago sa kanila dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Banal sa 
mga Huling Araw.

D. Todd Christofferson (29) Si Anna Daines ay sumali sa isang volunteer group at tinutulungan ang kanyang komunidad na maalis ang maling akala nila sa mga Banal sa mga 
Huling Araw.

Quentin L. Cook (88) Si Quentin L. Cook at ang iba pang mga abugado sa kanyang opisina ay nagpasiyang gawing kaiga-igaya para sa pamilya ang mga kalagayan sa 
kanilang trabaho.

Edward Dube (15) Sinabi ng ina ng batang Edward Dube na tumingin siya sa unahan, huwag lumingon sa likuran, habang magkasama silang nagtatrabaho sa bukid.

Timothy J. Dyches (37) Pinatawad ni Corrie ten Boom ang isang dating sundalong Nazi na isa sa kanyang mga guwardiya noon sa isang concentration camp.

Henry B. Eyring (58) Ang batang Henry B. Eyring ay napagpala nang samahan niya ang kanyang bishop sa mga pagbisita sa mga miyembrong nangangailangan.
(69) Sina Mildred at Henry Eyring ay nagkaisa sa kanilang desisyon na bumalik sa Utah, na malapit sa pamilya ni Mildred.

Randy D. Funk (52) Matapos marinig ang kuwento ni Joseph Smith sa isang wika na hindi niya nauunawaan, hiniling ng isang investigator sa India na mabinyagan.

Kevin S. Hamilton (99) Isang pamilya ang nagsimulang lumayo sa Simbahan sa desisyong maglibot sa araw ng Linggo sa halip na dumalo sa sacrament meeting.

Jeffrey R. Holland (40) Natuklasan ng isang ina ang layunin niya sa buhay matapos masugatan nang malubha sa pagbagsak ng eroplanong sinasakyan nila.

Richard J. Maynes (79) Ang lolo-sa-tuhod ni Richard J. Maynes ay namatay sa atake sa puso habang nasa misyon.

Thomas S. Monson (61) Isang matapat na home teacher ang puno ng pasasalamat nang ang isang taong matagal na niyang binibisita ay sumapi sa Simbahan.
(85) Si Thomas S. Monson ay nagbigay ng basbas ng priesthood sa isang may-edad na lalaki na hindi na makakita o makadinig.

S. Gifford Nielsen (33) Pinakulay-tanso ng isang stake president ang lumang-lumang sapatos ng isang matagumpay na missionary.

Adrián Ochoa (102) Nagalak ang mga miyembro ng pamilya nang ang batang Adrián Ochoa at dalawa niyang pinsan ay makauwi matapos ang malakas na unos.

Bonnie L. Oscarson (76) Hindi pumayag si Agnes Hoggan na ampunin ng isang pamilyang hindi LDS ang kanyang 16-na taong gulang na anak na babae.

Boyd K. Packer (26) Pinayuhan si Boyd K. Packer na hikayatin ang mga miyembro na basahin ang mga banal na kasulatan ng isang stake na nahihirapan.

L. Tom Perry (46) Noong bata pa siya, si L. Tom Perry at ang iba pang mga batang Primary ay nag-hiking sa isang paboritong lugar sa canyon kasama ang kanilang guro.

Linda S. Reeves (118) Isang babaing malapit nang binyagan ang naglalakad ng dalawang milya (3 km) sa maputik na daan para magsimba.

Ulisses Soares (9) Si Moses Mahlangu at iba pa sa South Africa ay nakaupo sa labas ng simbahan at nakikinig sa mga serbisyo mula sa bintana.

Carole M. Stephens (12) Ang matatapat na babae sa Honduras ay tumatanggap ng mga basbas ng priesthood mula sa kanilang mga lider sa Simbahan.
(115) Tinutupad ng isang 10-taong gulang na batang lalaki ang kanyang tipan na makidalamhati sa iba sa pag-alo niya sa kanyang lola-sa-tuhod na balo na.

Dieter F. Uchtdorf (21) Nanaginip ang isang lalaki kung saan ipinapaliwanag ng mag-asawang Banal sa mga Huling Araw ang mga pagkakataon para makapaglingkod sa Simbahan.
(55) Si Dieter F. Uchtdorf ay bumagsak habang nag-i-skiing at nahirapang tumayo hanggang sa tulungan siya ng kanyang apong lalaki.

Arnulfo Valenzuela (35) Isang di-gaanong aktibong babae ang nagbalik sa simbahan matapos madama ang Espiritu Santo habang kumakanta ng himno kasama ang 
kanyang mga visiting teacher.

Terence M. Vinson (104) Ang panalangin ng isang matapat na miyembro ng Simbahan sa Papua New Guinea ay sinagot nang biglang umulan at namatay ang apoy na 
nagbabantang sumira sa mga pananim sa nayon.
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M G A  B A L I TA  S A  S I M B A H A N

Umabot na sa 15 milyon ang mga 
miyembro ng Simbahan, pagba-
balita ni Pangulong Thomas S. 

Monson sa pambungad na sesyon ng 
Ika-183 Ikalawang Taunang pangkala-
hatang kumperensya noong Oktubre 
5, 2013. Ibinalita rin niya na mula 
nang ibaba ang edad sa pagmimisyon 
noong Oktubre 2012, dumami nang 
husto ang mga full-time missionary 
na naglilingkod sa lahat ng dako ng 
mundo—dati ay 58,500 ngayon ay 
80,333 na.

“Ang Simbahan ay patuloy na 
lumalago at binabago nito ang mas 
marami pang buhay taun-taon,” sabi 
ni Pangulong Monson. “Lumalaganap 
ito sa buong mundo habang hinaha-
nap ng ating mga missionary ang mga 
taong naghahanap ng katotohanan.”

Hinikayat niya ang mga miyembro 
at missionary na magtulungan sa pag-
babahagi ng ebanghelyo. “Panahon na 
para ang mga miyembro at mission-
ary ay magsama-sama, magtulungan, 
magsigawa sa ubasan ng Panginoon 
upang magdala ng mga kaluluwa sa 
Kanya,” sabi ni Pangulong Monson, 
na 50 taon nang naglilingkod bilang 
Apostol.

Sa sesyon sa Sabado ng hapon, tat-
long miyembro ng Unang Korum ng 
Pitumpu—sina Elder John B. Dickson, 

Paul E. Koelliker, at F. Michael Wat-
son—ang marangal na ini-release at 
binigyan ng emeritus status, at mara-
ngal ding ini-release si Elder Kent D. 
Watson ng Pangalawang Korum ng Pi-
tumpu. Bukod pa rito, sinang-ayunan 
sina Julio A. Angulo, 45, ng Bogotá, 
Colombia; Peter F. Evans, 54, ng Salt 
Lake City, Utah, USA; at Gennady N. 
Podvodov, 47, ng Donetsk, Ukraine, 
bilang mga Area Seventy. Ibinalita na 

PANGULONG MONSON  
APOSTOL SA LOOB NG  
50 TAON

Ang ikalawang taunang pang-
kalahatang kumperensya ng 

Oktubre 2013 ang naging tanda 
ng ika-50 anibersaryo ng pagta-
wag kay Pangulong Thomas S. 
Monson sa Korum ng Labindala-
wang Apostol. Sinang-ayunan siya 
bilang Apostol noong Oktubre 4, 
1963, sa edad na 36. ◼

na-release na sina César H. Hooker 
at Craig T. Wright bilang mga Area 
Seventy.

Milyun-milyon sa buong mundo 
ang nanood o nakinig sa kumperen-
sya sa pamamagitan ng telebisyon, 
Internet, radyo, at mga satellite broad-
cast. Sa kauna-unahang pagkakataon, 
ibinrodkast ang sesyon ng priesthood 
nang Sabado ng gabi sa telebisyon at 
sa oras ding iyon sa Internet. Mahigit 
100,000 tao ang dumalo sa limang 
sesyon sa Conference Center sa Salt 
Lake City, Utah, noong Oktubre 5 at 
6. Napanood o napakinggan din ang 
kumperensya sa pamamagitan ng iba’t 
ibang media sa 95 wika at naibrodkast 
sa 197 bansa at mga teritoryo.

Winakasan ni Pangulong Monson 
ang kumperensya sa pakiusap na 
magpakita ng ibayong kabaitan sa isa’t 
isa ang mga miyembro ng Simbahan 
“at nawa’y palagi nating gawin ang 
gawain ng Panginoon.” ◼

Si Thomas S. Monson sa Tabernacle 
on Temple Square noong 1963, ilang 
sandali bago siya sinang-ayunan 
bilang General Authority. LA
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Pagdami ng mga Miyembro 
at Missionary Ibinalita sa 
Pangkalahatang Kumperensya



Lumikha ng opisyal na social media 
pages ang Simbahan para sa mga 
miyembro ng Unang Panguluhan at 

ng Korum ng Labindalawang Apostol 
sa Facebook at Google Plus. Ang pa-
ges na ito ang magsisilbing opisyal na 
social media presence para sa bawat 
isa sa mga Kapatid, na mamamahala 
sa pages na ito na imementena ng 
Simbahan para sa kanila.

Ang opisyal na mga Facebook at 
Google Plus account ay matatagpuan 
sa pamamagitan ng paghahanap sa 
facebook.com/lds at sa plus.google.
com. Para malaman kung opisyal ang 
isang social media site o page, hana-
pin ang logo ng Simbahan.

Ang mga taong sumusubaybay sa 
pages na ito ay tatanggap ng regular 

na mga update tungkol sa pagliling-
kod ng bawat isa sa mga Kapatid. 
“Ang Simbahan ay magpo-post ng 
mga link sa mga mensahe, artikulo, 
video, at iba pang mahalagang content 
para sa kanila,” sabi ni Dale Jones, 
tagapagsalita para sa Simbahan.

Sa pages na ito mas madaling mata-
tagpuan ng mga tao ang mga salita ng 
mga buhay na propeta, at sa pag-“like” 
sa pages, mapupunta ang content nito 
sa Facebook feed ng nag-like, kung 
saan ito madaling makikita at maiba-
bahagi sa iba.

Ang paglikha ng opisyal na pages ay 
tumutulong sa mga miyembro na ma-
laman kung aling pages ang minemen-
tena ng Simbahan at pinoprotektahan 
ang mga tao sa huwad na pages. ◼ 

Social Media Pages Nilikha  
para sa mga Lider ng Simbahan
Ni Eric Murdock
Mga Balita at Kaganapan sa LDS.org
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Mga Balita Tungkol sa 
Templo
Nag-Groundbreaking sa Unang 
Templo sa Connecticut

Nagsimula ang pagtatayo sa 
unang templo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw sa Connecticut, 
USA, kasunod ng seremonya sa 
groundbreaking na pinamunuan 
ni Pangulong Thomas S. Monson 
sa Hartford noong Sabado, Agosto 
17. Ang Hartford Connecticut 
Temple ang magiging pangalawa 
sa New England (ang isa pa ay 
nasa Boston, Massachusetts) at isa 
sa 170 mga templo ng LDS na gi-
nagamit, itinatayo, o ipinaplanong 
itayo sa buong mundo.

Pangalawang Templo sa Colorado
Noong Sabado, Agosto 24, 

pinamunuan ni Elder Ronald A. 
Rasband ng Panguluhan ng Pi-
tumpu ang seremonya sa ground-
breaking para sa pangalawang 
templo sa Colorado, USA, ang Fort 
Collins Colorado Temple. Ang isa 
pang templo ay nasa Denver, mga 
59 milya (95 km) sa timog ng Fort 
Collins. ◼
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Bilang anak ng isang manggagawa, maagang natutuhan 
ni Randall L. Ridd na mahalagang gawin ang isang 
trabaho sa tamang paraan. Sa ilang pagkakataon, kahit 

tapos na ng batang si Randall ang isang trabaho, maririnig 
pa rin niya ang kanyang amang si Leon Ridd na magsabi 
ng, “Hindi ka pa tapos.”

Ang gayong pagiging metikuloso ay nakintal sa isipan ng 
lalaking naglilingkod ngayon bilang pangalawang tagapayo 
sa Young Men general presidency. Hanggang ngayon ay 
naririnig pa niya kung minsan ang mahigpit ngunit mapag-
mahal na mga salita ng kanyang ama kapag ginagawa niya 
ang kanyang mga tungkulin sa trabaho, sa pamilya, at sa 
Simbahan: “Hindi ka pa tapos; gawin mo ‘yan nang tama.”

Sinabi ni Brother Ridd na ang ugali ng kanyang pamilya 
sa trabaho ay naging pagpapala sa buhay niya. Gayon din 
ang ginagawa ng mga tagapagturo at lider ng priesthood na 
paminsan-minsang gumagabay sa kanya sa landas ng ebang-
helyo. Habang marami sa kanyang mga kaklase sa high 
school ang tumanggap ng mission call sa edad na 19, pinili 
ni Randall na mag-aral sa kolehiyo at magpalista sa huk-
bong sandatahan. Kalaunan ay nagtrabaho siya bilang X-ray 
technician habang patuloy na nag-aaral sa University of Utah. 
Sinabihan siya ng ilang matatalinong lalaki na ang lugar para 
sa kanya ay sa mission field. Sinunod niya ang sinabi nila at 
nagpadala ng kanyang aplikasyon para magmisyon. Hindi 
nagtagal ay ibinabahagi na niya ang ebanghelyo sa Mexico 
North Mission. “Hindi ko maisip kung ano ang magiging 
buhay ko kung hindi ako nagmisyon,” sabi niya.

Umuwi siya, nagpatuloy sa pag-aaral, at ikinasal kay 
Tamina Roark sa Salt Lake Temple noong 1975. Nagkaroon 
ng apat na anak ang mga Ridd habang umuunlad si Brother 
Ridd sa kanyang propesyon sa commercial real estate at iba 
pang negosyo.

Mahal pa rin niya ang gawaing misyonero. Siya ang 
namuno sa Ecuador Guayaquil North Mission mula 2005 
hanggang 2008 at muling nasaksihan ang pagbabagong du-
lot ng full-time mission sa buhay ng isang binata o dalaga.

Si Brother Ridd ay naglilingkod bilang miyembro ng 
Young Men general board nang tawagin siya sa Young Men 
general presidency noong Mayo 2013. ◼

Mga Turo para sa Ating Panahon
Mula Oktubre 2013 hanggang Marso 2014, 

ang mga aralin sa Melchizedek Priesthood at 
Relief Society tuwing ikaapat na Linggo ay dapat 
ihanda mula sa isa o mahigit pang mga mensaheng 
ibinigay sa pangkalahatang kumperensya ng Ok-
tubre 2013. Sa Abril 2014, maaaring piliin ang mga 
mensahe mula sa kumperensya ng Oktubre 2013 o 
sa kumperensya ng Abril 2014. Mga stake at district 
president ang dapat pumili ng mga mensaheng 
gagamitin sa kanilang lugar, o maaari nilang iatas 
ang responsibilidad na ito sa mga bishop at branch 
president.

Alamin ang iba pa sa pamamagitan ng pagre-
rebyu ng artikulong “Mga Turo para sa Ating Pana-
hon” sa Liahona o Ensign ng Mayo 2013. ◼

Inorganisa nina Elder Dallin H. Oaks at Elder M. Russell 
Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol ang panga-
lawang stake sa Rome, Italy, at ang pangatlong stake sa 

Paris, France, nang bumisita sila noong Setyembre 2013 na 
kinabilangan din ng mga miting sa Leeds at Manchester, 
England, at Madrid, Spain. Isang templo ang itinatayo sa 
Rome, at may isang malapit nang itayo sa Paris.

“Ang Simbahan ay buhay na buhay at kahanga-hanga 
ang pag-unlad sa Europe,” sabi ni Elder Oaks. Sinabi ni 
Elder Ballard sa mga miyembrong Europeo na dapat 
“maunawaan [ng Simbahan] na pinabibilis ng Panginoon 
ang Kanyang gawain ng kaligtasan at na lahat tayo ay 
kailangang maging abala.” ◼

Mga Stake Inorganisa  
sa Rome at Paris

Randall L. Ridd
Bagong Pangalawang 
Tagapayo sa Young Men 
General Presidency



Mapayapang Puso, ni Michael T. Malm

“At ang Espiritu ay nagbibigay ng liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig;  

at ang Espiritu ay nagbibigay-liwanag sa bawat [lalaki at babae] sa pamamagitan ng daigdig,  

na nakikinig sa tinig ng Espiritu” (D at T 84:46).
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“Nawa’y lagi tayong magpunyaging mapalapit sa ating Ama 
sa Langit,” sabi ni Pangulong Thomas S. Monson sa sesyon sa 
Linggo ng umaga ng Ika-183 Ikalawang Taunang Pangkalaha-
tang Kumperensya ng Simbahan. “Para magawa ito, kailangan 
nating manalangin at makinig sa Kanya araw-araw. Talagang 
kailangan natin Siya bawat oras, masasayang oras man ang  
mga ito o malulungkot. Nawa’y alalahanin natin palagi ang 

Kanyang pangako: ‘Hindi kita iiwan ni pababayaan.’”
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