
natin itong ibahagi. Kailangan nating 
manindigan sa ating pananampalataya 
at iparinig ang ating tinig upang ipaha-
yag ang tunay na doktrina.

Sa Setyembre 2014 Liahona, isinulat 
ni Elder M. Russell Ballard: “Kailangan 
pa natin ng mabuti at maimpluwen-
syang mga tinig at pananampalataya 
ng kababaihan. Kailangang matutuhan 
nila ang doktrina at maunawaan ang 
ating pinaniniwalaan nang sa gayon ay 
makapagpatotoo sila tungkol sa kato-
tohanan ng lahat ng bagay.” 1

Mga kapatid, pinalalakas ninyo ang 
aking pananampalataya kay Jesucristo. 
Nakita ko na ang inyong mga 

Ni Neill F. Marriott
Pangalawang Tagapayo sa Young Women  
General Presidency

Ngayong gabi, gusto kong 
isaalang- alang ang dalawang 
mahahalagang responsibilidad 

natin: una, palaging idagdag ang li-
wanag ng ebanghelyo sa ating buhay, 
at pangalawa, ibahagi ang liwanag at 
katotohanang iyan sa iba.

Alam ba ninyo kung gaano kayo 
kahalaga? Bawat isa sa inyo—ngayon 
mismo—ay mahalaga at kailangan sa 
plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit. 
Mayroon tayong gagawin. Alam natin 
ang katotohanan ng ipinanumbalik na 
ebanghelyo. Handa ba tayong ipag-
tanggol ang katotohanang iyan? Kaila-
ngan natin itong ipamuhay; kailangan 

Pagbabahagi ng 
Inyong Liwanag
Kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya  
at iparinig ang ating tinig upang ipahayag ang tunay  
na doktrina.

sakay ng bus para pumunta sa templo 
minsan sa isang taon sa Germany. 
Ang matatapat na Banal na ito ay 
nangagdasal, inaral ang mga banal na 
kasulatan, kumanta ng mga himno, at 
pinag- usapan ang ebanghelyo habang 
nagbibiyahe sila. Sabi ni Katya sa akin, 
“Nang makarating kami sa templo, 
handa na kaming tanggapin ang ibibi-
gay ng Panginoon sa amin.”

Kung gusto nating matanggap ang 
lahat ng pagpapalang bukas- palad 
na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, 
ang tinatahak natin sa lupa ay dapat 
patungo sa templo. Ang mga templo 
ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. 
Inaanyayahan Niya tayong lahat na 
lumapit, matuto sa Kanya, madama 
ang Kanyang pagmamahal, at tangga-
pin ang mga ordenansa ng priesthood 
na kailangan para sa buhay na walang 
hanggan sa piling Niya. Bawat tipan ay 
ginagawa ng bawat isa. Bawat mala-
king pagbabago ng puso ay mahalaga 
sa Panginoon. At ang pagbabago 
ng iyong puso ay makagagawa ng 
malaking kaibhan sa iyo. Sapagkat sa 
pagpunta natin sa Kanyang banal na 
bahay, tayo ay “[masasakbitan ng Kan-
yang] kapangyarihan, . . . ang [Kan-
yang] pangalan . . . ay mapapasa[atin], 
. . . ang [Kanyang] kaluwalhatian . . . ay 
[babalot sa atin], at ang [Kanyang] mga 
anghel ay [mangangalaga sa atin].” 5

Ibinabahagi ko sa inyo ang aking 
tiyak na patotoo na ang ating mapag-
mahal na Ama sa Langit ay buhay. Sa 
pamamagitan ng Kanyang Pinakama-
mahal na Anak na si Jesucristo, ang 
lahat ng inaasam, lahat ng pangako, 
at lahat ng pagpapala ng templo ay 
natutupad. Nawa’y magkaroon tayo 
ng pananampalataya na magtiwala  
sa Kanya at sa Kanyang mga tipan, 
ang dalangin ko sa pangalan ni 
Jesucristo, amen. ◼
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halimbawa, narinig ang inyong mga 
patotoo, at nadama ang inyong pana-
nampalataya mula Brazil hanggang 
Botswana! Nakakaimpluwensya kayo 
saanman kayo magtungo. Nadarama 
ito ng mga tao sa paligid ninyo—mula 
sa inyong pamilya hanggang sa mga 
kakontak ninyo sa cell phone at mula 
sa inyong mga kaibigan sa social me-
dia hanggang sa mga katabi ninyo sa 
upuan ngayong gabi. Sang- ayon ako 
kay Sister Harriet Uchtdorf, na nagsu-
lat na, “Kayo . . . ay masisigla at masisi-
gasig na tanglaw sa laging nagdidilim 
na mundo kapag ipinakita ninyo, sa 
paraan ng inyong pamumuhay, na 
ang ebanghelyo ay isang masayang 
mensahe.” 2

Itinuro ni Pangulong Thomas S. 
Monson, “Kung nais ninyong mag-
bigay ng liwanag sa iba, kailangang 
magningning kayo mismo.” 3 Paano 
natin mapapanatiling maningning 
ang katotohanan sa ating kalooban? 
Kung minsan para akong malam-
lam na bombilya. Paano tayo mas 
magliliwanag?

Itinuro sa mga banal na kasulatan, 
“Yaong sa Diyos ay liwanag; at siya na 
tumatanggap ng liwanag, at nagpapa-
tuloy sa Diyos, ay tumatanggap ng ma-
rami pang liwanag.” 4 Kailangan nating 
magpatuloy sa Diyos, tulad ng sabi sa 
banal na kasulatan. Kailangan tayong 
lumapit sa pinagmumulan ng liwa-
nag—sa Ama sa Langit at kay Jesucristo 
at sa mga banal na kasulatan. Maaari 
din tayong magpunta sa templo, batid 
na lahat ng bagay sa loob nito ay naka-
tuon kay Cristo at sa Kanyang dakilang 
nagbabayad- salang sakripisyo.

Isipin ang epekto ng mga templo sa 
kapaligiran nito. Pinagaganda nito ang 
looban ng mga lungsod; nagniningning 
ang mga ito mula sa bantog na mga 
burol. Bakit nakakaganda at nagnining-
ning ang mga ito? Dahil, sabi nga sa 
mga banal na kasulatan, “[Ang] katoto-
hanan ay nagniningning,” 5 at ang mga 
templo ay may katotohanan at walang- 
hanggang layunin; at kayo rin.

Noong 1877, Sinabi ni Pangulong 
George Q. Cannon, “Pinapahina ng 
bawat Templo . . . ang kapangyarihan 
ni Satanas sa mundo.” 6 Naniniwala 
ako na saanman magtayo ng templo 

sa mundo, itinataboy nito ang kadili-
man. Ang layunin ng templo ay pag-
lingkuran ang sangkatauhan at bigyan 
ang lahat ng anak ng Ama sa Langit ng 
kakayahang makabalik at makapiling 
Siya. Hindi nga ba’t katulad ng layunin 
natin ang layunin ng inilaang mga 
gusaling ito, ng mga bahay na ito ng 
Panginoon? Para mapaglingkuran ang 
iba at tulungan silang hadlangan ang 
kadiliman at makabalik sa liwanag ng 
Ama sa Langit?

Ang sagradong gawain sa templo 
ay magpapaibayo ng ating pana-
nampalataya kay Cristo, at sa gayon 
ay mas maiimpluwensyahan natin 
ang pananampalataya ng iba. Sa 
nagpapabanal na diwa ng templo, 
malalaman natin ang katotohanan, 
kapangyarihan, at pag- asang dulot ng 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas sa 
ating personal na buhay.

Ilang taon na ang nakararaan 
nagkaroon ng malaking problema 
ang aming pamilya. Nagpunta ako sa 
templo at taimtim na nanalangin doon 
para sa tulong. May nalaman akong 
katotohanan sa sandaling iyon. Tu-
manggap ako ng malinaw na impres-
yon tungkol sa aking mga kahinaan, 
at nagulat ako. Sa sandaling iyon ng 
espirituwal na pagkatuto, nakita ko 
ang isang mayabang na babae na gu-
magawa ng mga bagay sa sarili niyang 
paraan, hindi sa paraan ng Panginoon, 
at lihim na ipinagmamalaking tagum-
pay niya iyon. Alam kong sarili ko ang 
nakikita ko. Buong- puso akong nagsu-
mamo sa Ama sa Langit at sinabing, 
“Ayaw ko pong maging gayon, pero 
paano ako magbabago?”

Sa pamamagitan ng dalisay na diwa 
ng paghahayag sa templo, nalaman 
ko na lubos kong kailangan ang isang 
Manunubos. Agad kong ibinaling ang 
aking isipan sa Tagapagligtas na si 
Jesucristo at naglaho ang aking da-
lamhati at nakadama ako ng malaking 
pag- asa. Siya ang tangi kong pag- asa, 
at gusto kong sa Kanya lamang ku-
mapit nang mahigpit. Malinaw sa akin 
na ang likas na babaeng sarili lamang 
ang iniisip “ay kaaway ng Diyos” 7 at ng 
mga tao sa kanyang paligid. Sa templo 
nang araw na iyon nalaman ko na 
Pagbabayad- sala lamang ni Jesucristo 
ang papawi sa likas kong kayabangan 
at na makakagawa ako ng kabutihan. 
Labis kong nadama ang Kanyang pag-
mamahal, at nalaman ko na tuturuan 
Niya ako sa pamamagitan ng Espiritu 
at babaguhin ako kung ibibigay ko ang 
puso ko sa Kanya, nang buung- buo.

Nilalabanan ko pa rin ang aking 
mga kahinaan, ngunit nagtitiwala ako 
sa banal na tulong ng Pagbabayad- sala. 
Dumating ang dalisay na tagubiling ito 
dahil pumasok ako sa banal na tem-
plo, na naghahanap ng kapanatagan at 
mga kasagutan. Pumasok ako sa tem-
plo na nabibigatan, at lumisan akong 
batid na mayroon akong Tagapaglig-
tas na makapangyarihan sa lahat at 
mapagmahal. Gumaan at sumigla ang 
aking pakiramdam dahil natanggap ko 
ang Kanyang liwanag at tinanggap ko 
ang Kanyang plano para sa akin.

Itinayo sa iba’t ibang dako ng 
mundo, ang mga templo ay may 
sariling kakaibang anyo at disenyo sa 
labas, ngunit sa loob ang lahat ng tem-
plo ay may iisang walang- hanggang 
liwanag, layunin, at katotohanan. Sa 
I Mga Taga Corinto 3:16 mababasa 
natin, “Hindi baga ninyo nalalaman na 
kayo’y templo ng Dios, at ang Espi-
ritu ng Dios ay nananahan sa inyo?” 
Tayo rin bilang mga anak na babae ng 
Diyos ay inilagay sa iba’t ibang dako 
ng mundo, at magkakaiba ang anyo 
at hitsura natin, gaya ng mga tem-
plo. Mayroon din tayong espirituwal 
na liwanag sa ating kalooban, gaya 
ng mga templo. Ang espirituwal na 
liwanag na ito ay anino ng liwanag 
ng Tagapagligtas. Maaakit ang iba sa 
kaningningang ito.
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May kani- kanya tayong tungkulin 
sa lupa—mula sa anak, ina, lider, at 
guro hanggang sa kapatid, naghaha-
napbuhay, maybahay, at marami pang 
iba. Bawat isa ay may impluwensya. 
Bawat tungkulin ay magkakaroon  
ng kapangyarihang moral kapag 
nababanaag ang mga katotohanan ng 
ebanghelyo at mga tipan sa templo  
sa ating buhay.

Sabi ni Elder D. Todd Christofferson,  
“Sa lahat ng sitwasyon, ang impluwen-
sya ng isang ina ay hindi mapapanta-
yan ng sinumang tao sa anupamang 
ugnayan.” 8

Noong maliliit pa ang aming mga 
anak, para akong co- captain ng 
asawa kong si David sa isang barko, 
at nalarawan sa aking isipan ang 11 
naming mga anak na parang maliliit 
na bangkang palutang- lutang sa pali-
gid namin sa daungan, naghahandang 
tumahak sa dagat ng mundo. Nadama 
namin ni David na kailangan naming 
sumangguni sa kompas ng Panginoon 
araw- araw para sa pinakamainam na 
direksyong tatahakin ng aming mun-
ting pangkat.

Ang aking mga araw ay puno ng 
madaling- malimutang mga bagay gaya 
ng pagtutupi ng labada, pagbabasa ng 
mga aklat pambata, at sama- samang 
pagluluto ng hapunan. Kung minsan 
sa daungan ng ating mga tahanan, 
hindi natin nakikita na sa mga simple, 
at di- nagbabagong mga gawaing 
ito—kabilang na ang panalangin ng 
pamilya, pag- aaral ng banal na kasu-
latan, at family home evening—ang 
mga dakilang bagay ay naisasakatu-
paran. Ngunit pinatototohanan ko na 
walang- hanggan ang kahalagahan 
ng mga gawaing ito. Dumarating ang 
labis na kagalakan kapag ang maliliit 
na bangkang iyon—ang ating mga 
anak—ay naging malalaking barko na 
puno ng liwanag ng ebanghelyo at 
handang “[humarap] sa paglilingkod sa 
Diyos.” 9 Ang ating maliliit na gawa ng 
pananampalataya at paglilingkod ang 
paraan para makapagpatuloy sa Diyos 
ang karamihan sa atin at kalaunan ay 
maghatid ng walang- hanggang liwa-
nag at kaluwalhatian sa ating pamilya, 
mga kaibigan, at mga kasamahan. 
Talagang makakaimpluwensya kayo!

Isipin ang impluwensyang maidu-
dulot ng pananampalataya ng isang 
batang babae sa Primary sa kanyang 
pamilya. Pinagpala ng pananampa-
lataya ng aming anak na babae ang 
aming pamilya nang mawala ang 
aming anak na lalaki sa isang amuse-
ment park. Hinanap siya ng aming pa-
milya sa buong paligid. Sa huli, hinila 
ng aming 10- taong- gulang na anak na 
babae ang braso ko at sinabing, “Inay, 
hindi po ba dapat tayong magdasal?” 
Tama siya! Nagtipon ang pamilya 
sa gitna ng mga taong nakamasid at 
ipinagdasal naming matagpuan ang 
aming anak. Natagpuan namin siya. 
Sinasabi ko sa lahat ng batang babae 
sa Primary, “Patuloy sana ninyong pa-
alalahanan ang inyong mga magulang 
na magdasal!”

Nitong tag- init nakadalo ako sa 
kamping ng 900 kabataang babae 
sa Alaska. Napakalaki ng kanilang 
impluwensya sa akin. Nagpunta sila 
sa kamping na espirituwal na handa, 
dahil nabasa nila ang Aklat ni Mormon 
at naisaulo ang “Ang Buhay na Cristo: 
Ang Patotoo ng mga Apostol.” Sa 
ikatlong gabi ng kamping, sabay- sabay 
na tumayo ang lahat ng 900 kabataang 

babae at binigkas ang bawat salita ng 
buong teksto.

Napuspos ng Espiritu ang malaking 
bulwagan, at ninais kong sumali. Ngu-
nit hindi ko nagawa. Hindi ko pa iyon 
naisasaulo.

Nasimulan ko nang isaulo ang mga 
salita ng “Ang Buhay na Cristo” tulad 
ng ginawa ng mga babaeng ito, at 
dahil sa kanilang impluwensya ay mas 
lubos akong nasisiyahan sa tipan ng 
sakramento na laging alalahanin ang 
Tagapagligtas habang paulit- ulit kong 
binibigkas ang patotoo ng mga Apos-
tol tungkol kay Cristo. Nagkakaroon 
ng mas malalim na kahulugan sa akin 
ang sakramento.

Umaasa akong mareregaluhan ko 
ang Tagapagligtas ngayong Pasko sa 
pagsasaulo ng “Ang Buhay na Cristo” 
at maayos itong mailagak sa puso ko 
pagsapit ng Disyembre 25. Sana ma-
ging mabuting impluwensya ako—tu-
lad ng ginawa sa akin ng kababaihan 
ng Alaska.

Nakikita ba ninyo ang inyong sarili 
sa mga salitang ito na nakasaad sa, 
“Ang Buhay na Cristo”? “Nakiusap 
Siya sa lahat na sumunod sa Kanyang 
halimbawa. Binagtas Niya ang mga 
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ako sa aking lola na ilang dekada 
na ang nakalipas ay nagpasiyang 
dalhin ang kanyang pamilya sa isang 
sacrament meeting ng mga Mormon. 
Nagpapasalamat ako kay Sister Ewig, 
isang matandang dalagang Aleman, 
na ang pangalan sa Ingles ay “Sister 
Eternal.” Siya ang naglakas- loob na 
ipaabot ang napakagandang paan-
yayang ito sa lola ko. Nagpapasala-
mat ako nang lubos sa aking ina, na 
gumabay sa apat na anak sa gitna 
ng kaguluhang dulot ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig. Naiisip ko rin 
ang aking anak na babae, mga apong 
babae, at ang susunod na mga hene-
rasyon ng matatapat na kababaihan.

At, siyempre, walang katapusan 
akong nagpapasalamat sa aking 
asawa, si Harriet, na nakabighani sa 
akin noong ako’y binatilyo pa, na gu-
manap ng pinakamabigat na responsi-
bilidad noon sa aming pamilya bilang 
ina, bilang asawa, at nagmamahal sa 
aming mga anak, apo, at apo sa tu-
hod. Siya ang lakas sa aming tahanan 

Ni President Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Mahal kong mga kapatid, 
kaibigan at pinagpalang 
mga disipulo ni Jesucristo, 

karangalan ko na makasama kayo sa 
pagsisimula ng isa na namang pang-
kalahatang kumperensya ng Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw. Sa darating na 
linggo ang Unang Panguluhan at ang 
Labindalawang Apostol ay makikipag-
pulong sa lahat ng General Authority 
at pangkalahatang mga lider ng au-
xiliary, at ang nalalabing mga sesyon 
ng ating pandaigdigang kumperensya 
ay sa darating na Sabado at Linggo 
na. Lubos akong nagpapasalamat kay 
Pangulong Thomas S. Monson, na 
propeta ng Diyos sa ating panahon, sa 
pag- aatas sa akin na katawanin ko ang 
Unang Panguluhan sa pagsasalita ko 
sa kababaihan ng Simbahan.

Habang pinagninilayan ko ang 
aking mensahe, naisip ko ang kaba-
baihang nakaimpluwensya sa akin at 
nakatulong sa aking harapin ang mga 
hamon ng buhay. Nagpapasalamat 

Masayang 
Ipinamumuhay  
ang Ebanghelyo
Magtiwala sa nakapagliligtas na kapangyarihan ni 
Jesucristo; sundin ang Kanyang mga batas at kautusan.  
Sa madaling salita—masayang ipamuhay ang ebanghelyo.

lansangan ng Palestina na nangga-
gamot ng maysakit, nagbibigay ng 
paningin sa bulag, at nagpapabangon 
ng patay.” 10

Tayong kababaihan ng Simbahan, 
ay hindi bumabagtas sa mga lansa-
ngan ng Palestina na nanggagamot ng 
maysakit, ngunit maaari nating ipag-
dasal at gamitin ang nagpapagaling na 
pag- ibig ng Pagbabayad- sala sa hindi 
na magandang relasyon.

Bagama’t hindi natin mabibig-
yan ng paningin ang bulag gaya ng 
ginawa ng Tagapagligtas, mapatoto-
tohanan natin ang plano ng kaligta-
san sa espirituwal na nabubulagan. 
Mabubuksan natin ang mga mata ng 
kanilang pang- unawa na kailangan 
ang kapangyarihan ng priesthood sa 
mga walang- hanggang tipan.

Hindi natin maibabangon ang 
patay gaya ng ginawa ng Tagapag-
ligtas, ngunit mapagpapala natin ang 
mga patay sa paghahanap sa kani-
lang mga pangalan para sa gawain 
sa templo. Sa gayon ay tunay natin 
silang ibabangon mula sa bilangguan 
ng kanilang espiritu at maiaalok sa 
kanila ang landas tungo sa buhay na 
walang hanggan.

Pinatototohanan ko na mayroon 
tayong Tagapagligtas na buhay, si 
Jesucristo, at sa Kanyang kapangya-
rihan at liwanag ay mahahadlangan 
natin ang kadiliman ng mundo, 
maipaparinig natin ang tinig ng ka-
totohanang alam natin, at maiimplu-
wensyahan natin ang iba na lumapit 
sa Kanya. Sa pangalan ni Jesucristo, 
amen. ◼
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