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buwan, naging Pangulo ng Simbahan 
si Pangulong Kimball. At nagpakita 
siya ng tapang at lakas ng loob sa 
pamumuno nang maraming taon.

Mula noon sinang- ayunan na natin 
sina Pangulong Ezra Taft Benson,  
Howard W. Hunter, Gordon B.  
Hinckley, at ngayon ay si Thomas S. 
Monson bilang mga Pangulo ng  
Simbahan—mga propeta sa tunay  
na kahulugan ng salita!

Mahal kong mga kapatid, kung 
may isa mang bagay na nagawa ang 
Panunumbalik, iyon ay ang pabulaa-
nan ang matagal nang paniniwala na 
tumigil nang mangusap ang Diyos sa 
Kanyang mga anak. Napakalayo nito 
sa katotohanan. Isang propeta ang na-
mumuno sa Simbahan ng Diyos sa la-
hat ng dispensasyon, simula kay Adan 
hanggang sa kasalukuyang panahon.4 
Pinatototohanan ng mga propeta si 
Jesucristo—ang Kanyang kabanalan at 
ang Kanyang misyon at ministeryo sa 
lupa.5 Iginagalang natin si Propetang 
Joseph Smith bilang propeta ng huling 
dispensasyong ito. At iginagalang na-
tin ang bawat taong humalili sa kanya 
bilang Pangulo ng Simbahan.

Kapag sinasang- ayunan natin ang 
mga propeta at iba pang mga pinuno,6 
hinihiling natin ang pagsang- ayon 
ng lahat, dahil sinabi ng Panginoon, 
“Hindi ibibigay sa sinuman na humayo 
upang mangaral ng aking ebang-
helyo, o magtatag ng aking simbahan, 

ang propeta. Bilang doktor at car-
diac surgeon, naging responsibilidad 
kong operahan sa puso si Pangulong 
Spencer W. Kimball noong 1972, nang 
siya ang Gumaganap na Pangulo ng 
Korum ng Labindalawang Apostol. 
Kinailangan niya ang isang napaka-
kumplikadong operasyon. Ngunit wala 
akong karanasan sa gayong operasyon 
sa puso sa isang 77- taong- gulang na 
pasyente. Hindi ako ang nagmungkahi 
ng operasyon at ipinaalam ko iyon kay 
Pangulong Kimball at sa Unang Pa-
nguluhan. Gayunman, may pananalig 
na ipinasiya ni Pangulong Kimball na 
magpaopera, dahil lamang sa ipinayo 
ito ng Unang Panguluhan. Ipinakita 
niyon kung gaano niya sinang- ayunan 
ang kanyang mga pinuno! At kinaba-
han ako sa desisyon niyang iyon!

Salamat sa Panginoon at tagumpay 
ang operasyon. Nang muling tumi-
bok ang puso ni Pangulong Kimball, 
napakalakas niyon! Sa sandaling iyon 
mismo, malinaw na pinagtibay sa 
akin ng Espiritu na ang lalaking ito 
ay magiging Pangulo ng Simbahan 
balang- araw! 3

Alam na ninyo ang nangyari pag-
katapos. Makalipas lamang ang 20 

Ni Elder Russell M. Nelson
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Pangulong Eyring, salamat sa 
inyong mensahe na nagturo at 
nagbigay- inspirasyon sa amin. 

Mahal kong mga kapatid, salamat sa 
inyong pananampalataya at katapa-
tan. Kahapon, inanyayahan tayong 
lahat na sang- ayunan si Thomas S. 
Monson bilang propeta ng Panginoon 
at Pangulo ng Simbahan ng Pa-
nginoon. At madalas nating awitin 
ang, “Salamat, O Diyos, sa Aming 
Propeta.” 1 Nauunawaan ba natin ang 
ibig sabihin nito? Isipin ang pribi-
lehiyong ibinigay ng Panginoon sa 
atin na sang- ayunan ang Kanyang 
propeta, na ang payo ay magiging da-
lisay, malinis, walang anumang pan-
sariling hangarin, at lubos na totoo!

Paano natin talaga sinasang- 
ayunan ang isang propeta? Bago pa 
man siya naging Pangulo ng Sim-
bahan, ipinaliwanag ni Pangulong 
Joseph F. Smith,“Isang mahalagang 
tungkulin para sa mga Banal na 
. . . sang- ayunan ang mga awtori-
dad ng Simbahan, at gawin ito hindi 
lamang sa pagtataas ng kamay, kundi 
sa gawa at sa katotohanan.” 2

Tandang- tanda ko pa ang aking 
kakaibang “gawa” na sang- ayunan 

Pagsang- ayon sa  
mga Propeta
Ang pagsang- ayon natin sa mga propeta ay isang personal 
na pangako na gagawin natin ang lahat upang sundin  
ang kanilang ipinag- uutos.
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maliban na siya ay inordenan ng isang 
may karapatan, at alam sa simbahan 
na siya ay may karapatan at maayos 
na inordenan ng mga pinuno ng 
simbahan.” 7

Nagbibigay ito sa atin ng tiwala at 
pananampalataya, bilang mga miyem-
bro ng Simbahan ng Panginoon, kapag 
sinikap nating sundin ang nakasaad 
sa banal na kasulatan na dinggin ang 
tinig ng Panginoon8 na dumarating 
sa pamamagitan ng tinig ng Kanyang 
mga lingkod na propeta.9 Lahat ng 
pinuno sa Simbahan ng Panginoon ay 
tinawag sa pamamagitan ng wastong 
awtoridad. Walang propeta o sinumang 
pinuno sa Simbahang ito, patungkol sa 
bagay na iyan, ang tumawag sa kan-
yang sarili. Walang propetang inihalal 
kailanman. Nilinaw iyan ng Panginoon 
nang sabihin Niya, “Ako’y hindi ninyo 
hinirang, nguni’t kayo’y hinirang ko, 
at aking kayong [inorden].” 10 Tayo ay 
hindi “naghahalal” ng mga pinuno 
ng Simbahan sa anumang tungkulin. 
Gayunman, ay may pribilehiyo tayong 
sang- ayunan sila.

Ang mga pamamaraan ng Pa-
nginoon ay iba sa mga pamamaraan 
ng tao. Ang mga pamamaraan ng tao 
ay alisin ang mga tao sa katungkulan 
o trabaho kapag matanda na sila o na-
baldado. At ang mga pamamaraan ng 
tao ay hindi at hindi kailanman magi-
ging mga pamamaraan ng Panginoon. 
Ang pagsang- ayon natin sa mga 
propeta ay isang personal na pangako 
na gagawin natin ang lahat upang 
sundin ang kanilang ipinag- uutos. 
Ang pagsang- ayon natin ay parang 
pagsumpa na kinikilala natin na ang 
kanilang tungkulin bilang propeta ay 
lehitimo at tinatanggap natin.

Dalawampu’t anim na taon bago 
siya naging Pangulo ng Simbahan, 
sinabi ng noon ay si Elder George 
Albert Smith: “Ang obligasyong 
ginagawa natin kapag nagtataas tayo 
ng ating mga kamay . . . ay napaka-
sagrado. Hindi ibig sabihin nito na 
tatahimik na lang tayo at hahayaan 
ang propeta ng Panginoon na pamu-
nuan ang gawaing ito, kundi ang ibig 
sabihin ay . . . na susuportahan natin 
siya; ipagdarasal natin siya; ipagta-
tanggol natin ang kanyang mabuting 

pangalan, at sisikapin nating isagawa 
ang kanyang mga tagubilin ayon sa 
utos sa kanya ng Panginoon.” 11

Pinamumunuan ng buhay na Pa-
nginoon ang Kanyang buhay na Sim-
bahan! 12 Inihahayag ng Panginoon ang 
Kanyang kalooban para sa Simbahan 
sa Kanyang propeta. Kahapon, pagka-
tapos tayong anyayahang sang- ayunan 
si Thomas S. Monson bilang Pangulo 
ng Simbahan, nagkaroon din tayo ng 
pribilehiyong sang- ayunan siya, ang 
mga tagapayo sa Unang Panguluhan, 
at ang mga miyembro ng Korum ng 
Labindalawang Apostol bilang mga 
propeta, tagakita, at tagapaghayag. 
Isipin ninyo iyan! Sinang- ayunan natin 
ang 15 kalalakihan bilang mga propeta 
ng Diyos! Hawak nila ang lahat ng susi 
ng priesthood na ipinagkaloob sa tao 
sa dispensasyong ito.

Ang pagtawag sa 15 kalalakihan sa 
banal na pagkaapostol ay naglalaan 
ng malaking proteksyon para sa atin 
bilang mga miyembro ng Simbahan. 
Bakit? Dahil kailangan ay nagkakaisa 
ang mga desisyon ng mga pinunong 
ito.13 Naiisip ba ninyo kung gaano 
kailangang bigyang- inspirasyon ng Es-
piritu ang 15 lalaki para magkaisa sila? 
Ang 15 lalaking ito ay may iba’t ibang 
pinag- aralan at propesyon, magkaka-
iba ang opinyon tungkol sa maraming 
bagay. Maniwala kayo! Alam ng 15 
lalaking ito—mga propeta, tagakita, at 
tagapaghayag—ang kalooban ng Pa-
nginoon kapag nagkaisa sila! Talagang 

tinitiyak nilang mangyari ang kaloo-
ban ng Panginoon. Ang Panalangin 
ng Panginoon ay naglaan ng huwaran 
para sa bawat isa sa 15 lalaking ito 
nang ipanalangin nila: “Mangyari ang 
inyong kalooban dito sa lupa katulad 
ng sa langit.” 14

Ang Apostol na pinaka- senior sa 
katungkulan ng Apostol ang nangu-
ngulo.15 Ang sistemang iyan ng se-
niority ay karaniwang maghahatid sa 
nakatatandang kalalakihan sa katung-
kulan ng Pangulo ng Simbahan.16 Nag-
dudulot ito ng katatagan, kahusayan, 
karanasan, at mahabang paghahanda, 
kapag ginabayan ng Panginoon.

Ang Simbahan ngayon ay ang 
Panginoon Mismo ang nag- organisa. 
Inilagay Niya ang isang kahanga- 
hangang sistema ng pamamahala 
na naglalaan ng tulong at suporta. 
Nasa sistemang iyan ang pamumuno 
ng propeta kahit mangyari ang di- 
inaaasahang pagkakasakit at panghi-
hina dahil sa katandaan.17 Maraming 
pagsasaalang- alang at pangangalaga 
upang hindi mailihis ng sinuman ang 
Simbahan. Ang mga senior leader ay 
palaging tinuturuan upang balang- 
araw ay handa na silang mamuno sa 
pinakamatataas na katungkulan. Na-
tututuhan nilang makinig sa tinig ng 
Panginoon sa pamamagitan ng mga 
bulong ng Espiritu.

Habang naglilingkod bilang Unang 
Tagapayo kay Pangulong Ezra Taft 
Benson, na noon ay malapit nang 
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magwakas ang buhay, ipinaliwanag ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley:

“Ang mga alituntunin at pamama-
raang itinakda ng Panginoon para sa 
pamamahala ng Kanyang Simbahan ay 
naghahanda para sa anumang . . . sit-
wasyon. Mahalaga . . . na walang mga 
pag- aalinlangan o pag- aalala tungkol 
sa pamamahala ng Simbahan at sa 
paggamit ng mga kaloob na ibinigay 
sa propeta, kabilang na ang kara-
patang mabigyan ng inspirasyon at 
paghahayag sa pamamahala ng mga 
gawain at programa ng Simbahan, ka-
pag ang Pangulo ay may sakit o hindi 
lubos na makaganap sa tungkulin.

“Ang Unang Panguluhan at Kapu-
lungan ng Labindalawang Apostol, ay 
tinawag at inorden na humawak ng 
mga susi ng priesthood, may awtori-
dad at responsibilidad na pamahalaan 
ang Simbahan, pangasiwaan ang mga 
ordenansa nito, linawin ang doktrina 
nito, at itatag at panatilihin ang mga 
gawain nito.”

Sinabi pa ni Pangulong Hinckley:
“Kapag ang Pangulo ay may sakit 

o hindi lubos na makaganap sa lahat 
ng kanyang tungkulin, ang kanyang 
dalawang Tagapayo ang bumubuo 

sa Korum ng Unang Panguluhan. Ipi-
nagpapatuloy nila ang araw- araw na 
gawain ng Panguluhan. . . .

“. . . Ngunit anumang mahalagang 
usapin tungkol sa patakaran, mga 
pamamaraan, programa, o doktrina ay 
pinag- iisipan nang taimtim at mapana-
langin ng Unang Panguluhan kasama 
ang Labindalawa.” 18

Noong isang taon, nang umabot 
na sa 5 taon ng panunungkulan si 
Pangulong Monson bilang Pangulo ng 
Simbahan, naisip niya ang 50 taon ng 
kanyang paglilingkod bilang apostol at 
ito ang kanyang sinabi: “Ang pagtanda 
sa huli ay may negatibong epekto sa 
ating lahat. Gayunman, nakikiisa ang 
ating tinig kay Haring Benjamin, na 
nagsabing, . . . ‘Ako ay katulad din ng 
inyong sarili, saklaw ng lahat ng uri ng 
mga sakit sa katawan at isipan; gayun-
man ako ay pinili . . . at itinalaga ng 
aking ama, . . . at inaruga at pinanga-
lagaan ng kanyang walang kapantay 
na kapangyarihan upang paglingkuran 
kayo nang buo kong kapangyarihan, 
isipan at lakas na ipinagkaloob sa akin 
ng Panginoon’ (Mosias 2:11).”

Sinabi pa ni Pangulong Monson: 
“Sa kabila ng anumang problema sa 

kalusugan na maaaring dumating sa 
atin, sa kabila ng anumang kahinaan 
sa katawan o isipan, naglilingkod tayo 
sa abot ng ating makakaya. Tiniti-
yak ko sa inyo na nasa mabubuting 
kamay ang Simbahan. Tinitiyak [sa 
atin] ng sistemang itinakda para sa 
Kapulungan ng Unang Panguluhan 
at Korum ng Labindalawa[ng Apostol] 
na lagi itong nasa mabubuting ka-
may at, anuman ang mangyari, hindi 
kailangang mangamba o matakot. Ang 
ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na 
ating sinusunod, sinasamba, at pinag-
lilingkuran, ang laging namumuno sa 
Simbahan.” 19

Pangulong Monson, pinasasalama-
tan namin kayo sa mga katotohanang 
iyon! At salamat sa inyong habambu-
hay na mabuting halimbawa at tapat 
na paglilingkod. Mangangahas akong 
magsalita para sa mga miyembro ng 
Simbahan sa buong mundo upang 
ipaabot ang aming nagkakaisa at 
tapat na pasasalamat sa inyo. Iginaga-
lang namin kayo! Mahal namin kayo! 
Sinasang- ayunan namin kayo, hindi 
lamang sa pagtataas ng aming mga ka-
may kundi nang buong puso at pag-
kakaisa. Mapagkumbaba at taos- puso, 
“para sa inyo kami’y nagdarasal”! 20 Sa 
pangalan ni Jesucristo, amen. ◼
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gabayan at patnubayan ang ating buong 
Simbahan. Tulad ng ipinaliwanag ni 
Pangulong J. Reuben Clark Jr., “Ang 
Pangulo ng Simbahan . . . lamang ang 
may karapatang tumanggap ng mga 
paghahayag para sa Simbahan.” 2

Tungkol sa buhay na propeta, 
iniutos ng Panginoon sa mga tao ng 
Kanyang Simbahan:

“Kayo ay tatalima sa lahat ng kan-
yang mga salita at kautusang ibibigay 
niya sa inyo tuwing siya ay tatanggap 
ng mga ito, naglalakad nang buong 
kabanalan sa harapan ko;

“Sapagkat ang kanyang salita ay 
inyong tatanggapin, na parang mula sa 
sarili kong bibig, nang buong pagtitiis 
at pananampalataya.

“Sapagkat sa pamamagitan ng pag-
gawa ng mga bagay na ito ang pin-
tuan ng impiyerno ay hindi mananaig 
laban sa inyo.” 3

Upang makaayon sa mga banal na 
layunin ng langit, sinasang- ayunan 
natin ang propeta at nagpapasiyang 
mamuhay ayon sa kanyang mga salita.

Ni Carol F. McConkie
Unang Tagapayo sa Young Women General Presidency

Mahal ng ating Ama sa Langit 
ang lahat ng Kanyang mga 
anak at nais Niyang mala-

man at maunawaan nila ang Kanyang 
plano ng kaligayahan. Dahil dito, 
tumatawag Siya ng mga propeta, mga 
taong inordenan ng kapangyarihan at 
awtoridad na kumilos sa pangalan ng 
Diyos para sa kaligtasan ng Kanyang 
mga anak. Sila ay mga sugo ng kabu-
tihan, sumasaksi kay Jesucristo at sa 
walang hanggang kapangyarihan ng 
Kanyang Pagbabayad- sala. Hawak nila 
ang mga susi ng kaharian ng Diyos 
sa lupa at binibigyang- karapatan ang 
pagsasagawa ng nakapagliligtas na 
mga ordenansa.

Sa tunay na Simbahan ng Pa-
nginoon, “wala kailanman maliban sa 
isa sa mundo sa panahon kung kanino 
ang kapangyarihang ito at ang mga susi 
ng pagkasaserdoteng ito ay iginawad.” 1 
Sinasang- ayunan natin si Pangulong 
Thomas S. Monson bilang ating pro-
peta, tagakita, at tagapaghayag. Inihaha-
yag niya ang salita ng Panginoon upang 

Mamuhay Ayon sa 
mga Salita ng mga 
Propeta
Upang makaayon sa mga banal na layunin ng langit, 
sinasang- ayunan natin ang propeta at nagpapasiyang 
mamuhay ayon sa kanyang mga salita.
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