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Sa dalampasigan ng magandang likas na daungan 
sa Sydney ay nakatayo ang isang chapel kung 
saan nagkikita para magsimba ang 4 sa 309 na 
kongre gasyon ng mga Banal sa mga Huling Araw 
ng Australia: bawat isa sa Ingles, Tongan, Espanyol, 
at Mandarin Chinese. Ang pagkakaibang ito ay 
normal sa Sydney, isang lugar na naimpluwensya-
han ng maraming kultura mula sa iba’t ibang panig 
ng mundo.

Ang Simbahan ay ipinakilala sa Australia noong 
1840 ng isang 17 taong gulang mula sa Great 
Britain, si William James Barratt. Bininyagan niya 
ang unang convert na taga- Australia, si Robert 
Beauchamp, na kalaunan ay naging mission 
president.

Ang mga naunang miyembro ng Simbahan sa 
Australia ay dumanas ng mararahas na pag- atake 
sa mga pahayagan, at maraming miyembro ang 
nandayuhan sa Utah, USA. Gayunpaman, patuloy 
na nanindigan ang mga Banal sa mga Huling Araw 
na taga- Australia, at sa paglipas ng mga taon, 
lumago ang Simbahan. Ngayon, ang Australia ay 
tahanan sa mahigit 151,000 na mga miyembro, at 
ang mga Banal sa mga Huling Araw ay nakatang-
gap ng papuri mula sa mga pahayagan sa pagbi-
bigay ng emergency humanitarian relief kasunod 
ng mga natural na kalamidad tulad ng malalaking 
sunog at bagyo.

Ang unang mission sa Australia ay 
nagbukas noong 1851, at may anim 
na mission na ngayon.

Ang unang LDS meetinghouse sa 
Australia ay itinayo sa Brisbane 
noong 1904.

Ang Sydney Australia Temple ay inilaan 
noong 1984, na sinundan ng mga 
templo sa Adelaide (2000), Melbourne 
(2000), Perth (2001), at Brisbane (2003).

Australia
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Kailangan Natin 
Naranasan mo na bang humarap sa isang pagsubok sa iyong 

buhay na sinubukan mo talagang itago dahil natatakot ka 
sa maaaring isipin ng iba? Naranasan ko na at ng pamilya ko. 
Naghirap kami sa loob ng maraming taon habang pinapanood 
ang pakikibaka ng aking kapatid sa adiksyon sa droga.

Sa pahina 16, makikita ninyo ang paliwanag ng isang psy-
chologist tungkol sa adiksyon, paano ito maiintindihan, paano 
ito malalaman, paano nito naaapektuhan ang mga pamilya, at 
paano ka makatutulong. Susunod dito ang sarili kong kuwento 
kung paano ako naapektuhan at hinubog ng adiksyon ng aking 
kapatid sa nakalipas na dekada.

Bagamat nais nating mapagtagumpayan ang mga pagsu-
bok nang tayo lang mag- isa at mamuhay nang perpekto, ang 

katotohanan ay kailangan natin ang isa’t 
isa dahil wala ni isa sa atin ang hindi 

dumaranas ng mga pagsubok.  Sad-
yang tayo ay dapat “magpasan ng 
pasanin ng isa’t isa” (Mosias 18:8), at 
maipapakita ng Tagapagligtas kung 

paano ito taos- pusong gawin kung 
hahayaan natin Siya. Umaasa ako na 

sisikapin nating maunawaan, makiramay, at 
magmahal kaysa mabilis na humatol. Sa pamamagitan nito, 

magkakaroon tayo ng karadagang kapayapaan at kaligayahan 
sa anumang pagdaraanan natin.

Chakell Wardleigh
Mga Magasin ng Simbahan

ang Isa’t Isa

Isang Personal na 
Relasyon sa Ating 
Ama sa Langit sa 
Pamamagitan ng 
Panalangin
Elder Juan A. Uceda

12

Mga Alituntunin ng 
Ministering: Paglinang 

ng Pakikiramay sa 
Pagmi-minister

8

Paghahanap ng  
Kapayapaan sa Bagyo  
ng Adiksyon
Chakell Wardleigh

22

Ang Pagdaig sa Salot  
ng Adiksyon
Kevin Theriot

16
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5 Mga Missionary Training Center sa Buong Mundo
Alam ba ninyo ang mga katotohanang ito tungkol sa 13 missionary 
training center?

6 Mga Larawan ng Pananampalataya: Shelly Ellegood— 
Kentucky, USA
Masakit ang pag-unlad ko, pero muli akong itinayo ng Panginoon at 
ginawa akong mas malakas.

8 Mga Alituntunin ng Ministering: Paglinang ng Pakikiramay sa 
Pagmi- minister
Ang ministering ay pag-aangat.  Maiaangat natin ang iba habang dina-
damayan natin sila.

12 Isang Personal na Relasyon sa Ating Ama sa Langit sa  
pamamagitan ng Panalangin
Ni Elder Juan A. Uceda
Kailan ang huling pagkakataon na may naramdaman ka habang ikaw 
ay nagdarasal?

16 Ang Pagdaig sa Salot ng Adiksyon
Ni Kevin Theriot
Unawain kung ano talaga ang nangyayari kapag may adiksyon; sa 
gayong paraan mo o ng mga mahal mo sa buhay lamang mapagtata-
gumpayan ito.

22 Paghahanap ng Kapayapaan sa Bagyo ng Adiksyon
Ni Chakell Wardleigh
Sa kabila ng mapanganib na epekto ng adiksyon ng kapatid ko, nakaha-
nap ako ng kapayapaan at pag- asa sa pamamagitan ni Cristo.

26 Ang Himala ng Pagiging Kabilang sa Tipan
Ni Elder Gerrit W. Gong
Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal na tulad ng ibinibi-
gay ni Cristo sa bawat isa, matutulungan natin ang isa’t isa na sumu-
long sa landas ng tipan.

32 Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
Sampung oras na paglalakbay papunta sa templo; malungkot na  
pakiramdam sa simbahan; ang pahiwatig sa isang doktor na  
makinig; pinadalhan siya ng sulat ng propeta..

38 Mga Pagpapala ng Self- Reliance
Mula sa Patotoo tungkol sa Ikapu Hanggang sa mga Tipan sa Templo

40 Pagtuturo sa mga Tinedyer at Batang Musmos
10 Mungkahi sa Pagtuturo ng Pagsisisi

Mga Kabataan

50 
Pinag- iisipan mo ba kung dapat 
kang magmisyon? Alamin kung 
ano ang mararanasan mo sa loob 
ng mission-
ary training 
center.

Kaibigan
Ngayong buwan sa Kaibigan, maka-
kakita ka ng mga artikulo upang 
tulungan ang mga anak mo na 
matutuhan ang tungkol 
sa at maghanda 
para sa binyag.

MGA NILALAMAN

Maiikling Babasahin

ang Isa’t Isa
Mga Young Adult

42 
Ang mga taon natin bilang mga young 
adult ay isa sa pinakamagandang 
panahon upang gumawa ng 
kaibahan sa ating mga komunidad, 
tahanan, at sa mundo.

Mga Bahagi

Sa Pabalat
Pagdadalamhati--Pa-
ngungulila sa Ama ng 

Isang Pamilya, ni Merial 
Waissman,  

Getty Images.
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KONTAKIN KAMI
I- email ang inyong mga tanong at feedback sa  
liahona@ ldschurch .org.

Ipadala ang inyong mga kuwentong nagpapalakas ng 
pananampalataya sa liahona .lds .org o ipadala sa
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA
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Kulang ang Oras sa Isang Araw? Narito ang 
Paraan Upang Magamit Mo nang Mahusay 
ang Iyong Oras
Ni Heather J. Johnson
Ang pagtatakda ng mga layunin ay makakatulong sa atin 
na magplano ng tamang landas para sa ating buhay.

HANAPIN ANG IBA PA
Sa Gospel Library app at sa liahona .lds .org, maaari 
ninyong:

•  Mahanap ang kasalukuyang isyu.

•  Makita ang digital- only na nilalaman.

•  Hanapin ang mga nakaraang isyu.

•  Isumite ang inyong mga kuwento at feedback.

•  Mag- subscribe o magbigay ng regalong 
subscription.

•  Mapahusay ang inyong pag- aaral gamit ang mga 
digital tool.

•  Magbahagi ng mga paboritong artikulo at video.

•  I- download, pakinggan ang, o i- print ang iyong mga 
paboritong artikulo.

Hindi Mo Alam ang Bagay na Hindi mo Alam
Ni Lori Fuller
Kung makikinig lang tayo nang hindi sinusubukang 
baguhin ang nasa isip ng ibang tao, sa tingin ko’y  
magugulat tayo na maaari pala tayong matuto.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Gospel Library app
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SISTER

M G A  M I S S I O N A R Y  T R A I N I N G  C E N T E R  
S A  B U O N G  M U N D O

399
na mga mission

Ang pinakamalaking  
MTC campus 
—sa Mexico City, Mexico— 

58
na mga  

wika

12  
mga missionary  

training center (MTC)

67,007
na mga full-time missionary na 

naglilingkod sa kasalukuyan

20,515  

376   
Ang  
pinaka-
mataas na 
gusali ng  
MTC — 
sa Sao Paulo, 
Brazil—ay  

7 
palapag  

 ang taas.

Tingnan sa pahina 50 upang malaman kung paano  
tinutulungan ng mga missionary training center ang  
mga missionary na maglingkod.

Bilang ng mga missionary na nagsanay noong 
nakaraang taon sa pinakamalaking 
MTC—sa Provo, Utah, USA.

ay may
 88 

Bilang ng mga missionary 
na nagsanay noong  
nakaraang taon sa  
pinakamaliit na 
MTC—sa Johannesburg, 
South Africa.

Utah

Mexico

Guatemala

Peru

England

Colombia

Brazil

Argentina

Ghana

South Africa
New Zealand

Philippines

ELDER

3 linggo: Ang tagal ng pagsasanay sa MTC kung ang missionary ay hindi nag- aaral ng banyagang wika.

6–9 na linggo: Ang tagal ng pagsasanay sa MTC kung ang missionary ay nag- aaral ng banyagang wika.

mga gusali sa 
90 akreng  
lote. 
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M G A  L A R A W A N  N G  P A N A N A M P A L A T A Y A

Shelly Ellegood
Kentucky, USA

Alam kong hindi ko na mababalikan at 
mababago ang nakaraan, ngunit ang 
layunin ko ngayon ay gawin ang lahat ng 
puwede kong gawin upang makapagpakita 
sa mga anak ko ng magandang halimbawa 
dahil wala sila nito sa loob ng maraming 
taon. Umaasa akong nakikita nila na napag-
tagumpayan ko ang maraming pagsubok.

Nais kong malaman nila na kung may-
roon man silang mga paghihirap, kaya 
nilang lampasan ito kung hihingi sila ng 
tulong mula sa Tagapagligtas. Ito ay naka-
depende sa pananampalataya at hindi 
pagsuko. Tinulungan ako ng Panginoon, 
at alam ko na kaya rin Niyang tulungan 
sila.  Naging masakit ang karanasan na 
ito, ngunit muli Niya akong itinayo at 
ginawang mas malakas.

Ang mga desisyon niya sa buhay ang 
naglayo kay Shelly sa Simbahan sa loob 
ng maraming taon. Sa tulong ng mga 
kaibigan sa simbahan, nagkaroon si Shelly 
ng lakas- ng- loob at pananampalataya na 
sumulong at maging mabuting halimbawa 
sa kanyang mga anak.
CODY BELL, RETRATISTA

ALAMIN PA
Si Elder Dieter F. Uchtdorf ay nag- aalok ng pag- asa at 
paghikayat sa mga bumabalik sa Simbahan sa  
lds .org/ go/ 021902.
Alamin kung paano ka makapaglilingkod sa mga hindi 
nagsisimba o kababalik pa lamang sa Simbahan sa  
lds .org/ go/ 021903.
Hanapin ang iba pang Mga Larawan ng Pananampalataya 
sa lds .org/ go/ 18.



8 L i a h o n a

Dahil nais ng Ama sa Langit na tulungan tayong maging katulad Niya, ang mga hamon 
na kinakaharap natin sa buhay na ito ay maaaring maging mga pagkakataon ng 
pagkatuto kung magtitiwala tayo sa Kanila at mananatili sa landas. Sa kasamaang-

palad, ang pananatili sa landas ay maaaring maging napakahirap kung pakiramdam 
natin ay mag- isa nating hinaharap ang mga pagsubok na iyon.

Ngunit hindi natin kailangang tahakin ang landas nang mag- isa. Ang Tagapaglig-
tas ay nagawang makamit ang perpektong pakikiramay, nagpakababa- baba sa lahat 
ng bagay upang malaman Niya kung paano tayo tutulungan sa ating mga pasakit 
at hirap (tingnan sa Alma 7:11–12; Doktrina at mga Tipan 122:8). Inaasahan Niya 
na susundin ng bawat isa sa atin ang Kanyang halimbawa at magpapakita rin tayo 
ng pakikiramay. Bawat miyembro ng Simbahan ay nakipagtipan na "makidalamhati 
sa mga yaong nagdadalamhati; oo, at aliwin yaong mga nangangailangan ng aliw" 
(Mosias 18:9). Sa kabila ng sarili nating mga pagsubok, tinuturuan tayo sa mga 
banal na kasulatan na tumingin palabas at “itaas ang mga kamay na nakababa at 
[patatagin] ang mga tuhod na mahihina” at na “magsigawa kayo ng matuwid na lan-
das sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay” (Sa Mga Hebreo 12:12–13; 
tingnan din sa Isaias 35:3- 4; Doktrina at mga Tipan 81:5–6).

Kapag hinahawakan natin ang kamay ng iba, hayaan na sumandig sila sa atin, at 
maglakad na kasama nila, tinutulungan natin sila na manatili sa landas upang hayaan ang 
Tagapagligtas na hindi lamang pabalikin ang kanilang loob—isa sa mahahalagang layunin ng 
ministering—kundi upang pagalingin sila (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 112:13).

Mga Alituntunin ng Ministering
PAGLINANG NG 
PAKIKIRAMAY SA 
PAGMI- MINISTER

Ang pag- minister ay pag- aangat. Maiaangat natin ang iba kapag sinusubu-
kan nating intindihin ang mga pinagdaraanan nila at ipinapakita sa kanila 
na handa tayo na tulungan sila dito.
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Ano ang Pakikiramay?
Ang pakikiramay ay ang pag- intindi sa mga nararamda-

man, naiisip, at kondisyon ng isa pang tao mula sa kanilang 
pananaw sa halip na sa atin.1

Ang pakikiramay ay mahalaga sa ating mga pagsisikap na 
mag- minister o maglingkod sa iba at tuparin ang ating mga 
layunin bilang mga ministering brother at sister. Itinutulot 
nito na ilagay ang ating sarili sa puwesto ng iba.

Paglagay ng Ating Sarili sa Situwasyon ng Iba
Ang kuwento na ito ay inilahad ng isang mahiyaing lalaki 

na Banal sa mga Huling Araw na madalas mag- isang umuupo 
sa likuran ng simbahan. Nang ang isang miyembro ng eko-
rum ng mga elder ay biglang namatay, nagbigay ang bishop 
ng pagbabasbas ng priesthood upang magbigay aliw sa mga 

kapamilya ng elder. Nagdala ng pagkain ang kababaihan 
ng Relief Society. Ang mga kaibigan at kapitbahay na may 
magandang intensyon ay bumisita sa pamilya at sinabing, 
“Sabihin ninyo sa amin kung may maitutulong kami.”

Ngunit nang bumisita ang mahiyaing lalaking ito kala-
unan sa araw na iyon, pinatunog niya ng doorbell at nang 
sumagot ang balo, sinabi lamang niyang, “Narito ako para 
linisin ang mga sapatos ninyo.” Sa loob ng dalawang oras, 
lahat ng mga sapatos ng pamilya ay malinis at makintab na 
para sa libing. Nang sumunod na Linggo, ang pamilya ng 
namatay na elder na ito ay tumabi sa mahiyaing lalaking ito 
sa gawing likuran.

Narito ang isang taong tumugon sa isang pangangaila-
ngan na hindi pa natugunan. Sila at siya ay parehong nabiya-
yaan ng kanyang paglilingkod na ginabayan ng pakikiramay.

SI JESUCRISTO AY NAGLINGKOD NANG  
MAY PAKIKIRAMAY
Nang nagpakita ang Tagapagligtas sa mga Nephita, nagturo Siya sa kanila hang-
gang sa malaman Niya, sa kasalukuyang kalagayan nila, na hindi nila maiintindi-
han lahat ng dapat Niyang ituro sa kanila. Ngunit alam din Niya na ayaw pa nila 
na umalis Siya.

Tumugon Siya sa pamamagitan ng 
pagbabago, mula sa pagtuturo sa kanila sa 

pamamagitan ng pagpapaliwanag ng ebang-
helyo tungo sa pagtugon sa kanilang mga 

temporal na pangangailangan—inanyayahan 
sila na dalhin sa harapan ang mga may sakit, 
pilay, bulag, o lumpo. Pinagaling Niya sila. 
Pagkatapos ay nanalangin Siya para sa kanila at 
pinalapit ang kanilang mga anak, nagbigay ng 
oras para isa- isa silang basbasan.

Ano ang matututuhan natin sa halimbawa 
ng Tagapagligtas na naglingkod nang may paki-

kiramay sa mga Nephita?
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2. Wariin
Sa ating mga pagsisikap na 

tuparin ang ating mga tipan 
na makidalamhati sa nagda-
dalamhati at aliwin ang mga 
nangangailangan ng aliw 
(tingnan sa Mosias 18:9), maa-
ari rin tayong magdasal para sa 
Espiritu Santo na tulungan tayong 
maintindihan ang nararamdaman ng 
ibang tao at paano tayo makatutulong.4

Gayunman, kapag naintindihan natin ang sitwasyon ng 
ibang tao, ang bawat isa sa atin—natural man itong nangyayari 
o hindi—ay maaaring ipalagay kung ano ang iisipin o mararam-
daman natin kung tayo ang nasa katayuan nila. Kapag ginawa 
natin ito, maaari nating hayaan ang ating mga naiisip at nara-
ramdaman na gabayan ang ating pagtugon.

Kapag naintindihan natin ang sitwasyon ng ibang tao at nawa-
ri kung ano ang mararamdaman natin kung tayo ay nasa kata-
yuan nila, mahalaga na maging maingat kung paano natin sila 
hatulan (tingnan sa Mateo 7:1). Ang pagiging kritikal sa kung 
paano napunta ang isang tao sa sitwasyon na kinalalagyan 
niya ay maaaring humadlang sa atin na mapagtuunan ng 
pansin ang sakit na idinudulot ng sitwasyon.

1. Unawain
Ang pakikiramay ay 

nangangailangan ng 
pag- unawa sa sitwasyon 
ng ibang tao. Kapag mas 
naiintindihan ninyo ang 
kanilang sitwasyon, mas 
madaling maintindihan 
kung ano ang kanilang nara-
ramdaman at kung ano ang maga-
gawa mo upang makatulong.

Ang aktibong pakikinig, pagtatanong, at pakikipagsanggu-
nian kasama sila at ang iba pa ay mahahalagang gawain upang 
mas maintindihan ang kanilang sitwasyon. Mas matututuhan 
mo pa ang mga konseptong ito sa mga nakaraang artikulo ng 
Mga Alituntunin ng Ministering:

•  “Limang Bagay na Ginagawa ng Mabubuting  
Tagapakinig,” Liahona, Hunyo 2018, 6.

•  “Sumangguni Tungkol sa Kanilang mga  
Pangangailangan,” Liahona, Set. 2018, 6.

•  “Isali ang Iba sa Ministering—Kung Kinakailangan,” 
Liahona, Okt. 2018, 6.

Habang sinisikap nating unawain, dapat tayong mag-ukol 
ng panahon upang maunawaan ang kanilang partikular na 
situwasyon sa halip na gumawa ng mga palagay na nakabatay 
sa isa pang tao na nagkaroon ng katulad na karanasan.  Kung 
hindi, maaaring di natin mapansin ang tanda at maaaring 
maramdaman ng iba na hindi natin sila naiintindihan.

Paano Gumagana ang Pakikiramay?
Sa loob ng nakalipas na 30 taon, pinag- aralan ng dumaraming bilang ng mga mananaliksik ang pakikira-

may. Bagamat marami sa kanila ay pinag- aralan ito sa iba’t ibang paraan, karamihan sa kanila ay sumasang- 
ayon na ang pakikiramay ay isang bagay na maaaring matutuhan.2

Upang mapabuti ang kakayahan natin na makiramay, nakakatulong na magkaroon ng mas mabuting 
pag- intindi sa kung paano gumagana ang pakikiramay. Ang mga sumusunod na mungkahi ay tinatanggap 
sa pangkalahatan bilang payak na mga elemento ng pakikiramay.3 Bagamat ang mga ito ay nangyayari nang 
hindi natin alam, ang pagbatid sa mga ito ay nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon na makakita ng mga 
oportunidad na maging mas mabuti.
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Ang mga artikulo tungkol sa “Mga Alituntunin ng  
Ministering” ay nilayon para tulungan tayong magmalasakit 
sa isa’t isa—hindi para ibahagi bilang mga mensahe sa mga 
oras ng pagbisita. Kapag nakilala natin ang mga pinagliling-
kuran natin, magpapahiwatig ang Espiritu Santo para mala-
man natin kung anong mensahe ang maaaring kailangan 
nila bilang karagdagan sa ating pangangalaga at habag.

Paanyayang Kumilos
Habang iniisip ninyo ang sitwasyon ng mga pinagli-

lingkuran ninyo, wariin ang kanilang sitwasyon. Manalangin 
na maintindihan ang nararamdaman nila at kung ano ang 
magiging pinakamakakatulong para sa inyo kung kayo ang 
nasa kalagayan nila. Ang tugon ninyo ay maaaring simple, 
ngunit ito ay magiging mahalaga. ◼

MGA TALA
 1. Tingnan sa W. Ickes, Empathic Accuracy (1997); at M. L. 

Hoffman, Empathy and Moral Development: Implications 
for Caring and Justice Bahaging para sa mga young adult, 
p. 42.

 2. Tingnan, halimbawa, sa Emily Teding van Berkhout and 
John M. Malouff, “The Efficacy of Empathy Training: 
A Meta- Analysis of Randomized Controlled Trials,”  
Journal of Counseling Psychology (2016), 63(1), 32–41.

 3. Tingnan, halimbawa, sa Brené Brown, I Thought It 
Was Just Me (But It Isn’t) (2008); Theresa Wiseman, 
“A Concept Analysis of Empathy,” Journal of Advanced  
Nursing (1996), 23, 1162–67; at Ed Neukrug and others, 
“Creative and Novel Approaches to Empathy: a Neo- 
Rogerian Perspective,” Journal of Mental Health  
Counseling, 35(1) ( Jan. 2013), 29–42.

 4. Tingnan sa Henry B. Eyring, “Ang Mang- aaliw,” Liahona, 
Mayo 2015, 17–21.

3. Tumugon
Kung paano tayo tutugon ay maha-

laga dahil dito natin maipapakita 
ang ating pakikiramay. Maraming 
paraan upang maiparating ang 
ating pagkaintindi sa kapwa 
paraan ng pagsasalita at pagkilos. 
Mahalagang tandaan na ang layu-
nin natin ay hindi laging maluna-
san ang problema. Kadalasan, ang 
layunin ay mag- angat o magpalakas sa 
pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila 
na hindi sila nag- iisa. Maaari itong manga-
hulugan ng pagsasabi na, “Masaya ako na sinabi mo ito sa 
akin” o “ikinalulungkot ko. Alam ko kung ano ang nara-
ramdaman mo” o “Napakasakit nga niyan.”

Sa bawat pagkakataon, hindi dapat peke ang ating 
pagtugon, dapat ito ay tunay. At kapag nararapat, ang pag-
papakita ng ating sariling kahinaan at kawalan ng kapana-
tagan ay maaaring bumuo ng mahalagang ugnayan.
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Kapag gumagamit ako ng cellphone para tawagan ang nanay at tatay 
ko sa New Jersey, USA, naririnig ko nang malinaw ang kanilang 
mga boses. Hindi ko alam kung paano ito posible, na walang kable 
o makikita na koneksyon, na nakakausap ko sila kahit malayo sila. 
Ngunit alam kong gumagana ito!

Ngayon, mangyaring huwag ninyo ako tanungin kung paano posible na milyon 
ang mga taong nagdarasal nang sabay- sabay, at sa magkakaibang wika, at kasabay 
nito ang Ama sa Langit ay handang makinig at sumagot. Hindi ko naiintindihan 
kung paano ito nangyayari. Ngunit alam kong gumagana ito!

Tulad ng isang cellphone, gumagana ang pagdarasal, kahit na hindi natin lubos 
na maintindihan kung paano ito nangyayari. Ngunit may mga bagay tungkol sa 
pagdarasal na naiintindihan natin.

Panalangin mula sa Puso
Mababasa natin sa mga banal na kasulatan, “Nangyari nga, nang mabautismu-

han ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, 
ay nabuksan ang langit” (Lucas 3:21). Tinuruan tayo ni Jesus na ang panalangin 
na mula sa puso ay makapabubukas sa langit. Sinabi Niya, “Magsihingi kayo, at 
kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok 
kayo, at kayo’y bubuksan” (Mateo 7:7).

Ngayon, madalas nating ginagamit ang salitang humiling upang humingi ng 
isang bagay. Ngunit sa orihinal na Griyego, ang salita ay aiteo, na hindi lamang 
nangangahulugan na humingi, kundi magsumamo, naisin nang labis, o makiusap. 
Hindi mabubuksan ang langit kung sasabihin lang natin ang mga dalangin natin. 
Mabubuksan ito kung tayo ay magsusumamo, kung magnanais nang labis, kung 
makikiusap, kung magdarasal tayo mula sa puso.

Kailan ang huling 
pagkakataon na 
may naramdaman 
ka habang ikaw 
ay nagdarasal?
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Kapag kayo ay nananalangin, nararamdaman ba ninyo na 
tila nabubuksan ang langit? Kailan ang huling pagkakataon na 
may naramdaman ka habang ikaw ay nagdarasal?

Maghandang Manalangin
Upang maiwasan ang paulit- ulit na panalangin (tingnan 

sa Mateo 6:7; 3 Nephi 13:7), dapat maghanda tayong manala-
ngin. Iminumungkahi kong magbasa ng banal na kasulatan 
o sandaling pag- isipan ang ating mga biyaya. Bawat isa sa 
atin ay makahahanap ng paraan upang maghanda sa personal 
na panalangin.

Magdasal Kahit na Mahirap
Paminsan- minsan, minamadali natin ang ating mga 

panalangin o nagdarasal tayo dahil ito na ang nakagisnan 
natin. Minsan hindi tayo nananalangin nang may pananam-
palataya kay Jesucristo, at minsan hindi talaga tayo nagda-
rasal. Ngunit sa mga pagkakataon na kinukulang tayo sa 
pananampalataya o hindi natin gustong magdasal, ito ang 

oras na talagang kinakailangan 
nating magdasal.

Sinabi ni Pangulong Brigham 
Young (1801–77): “Kapag madi-
lim na tulad nang hatinggabi, 
kapag ni isang katiting ng kagus-
tuhan na magdasal ay hindi ko 
nararamdaman sa aking puso, 
noon ko ba sasabihing, ayokong 
magdasal? Hindi, ngunit [sasabi-
hin ko] . . . tuhod, lumuhod ka sa 
sahig, at bibig, bumukas ka; dila, 
magsalita ka; at makikita natin 
kung ano ang mangyayari, at 
sasambahin ninyo ang Pangino-

ong Diyos ng Israel, kahit na nararamdaman ninyo na wala 
kayong masasabi sa Kanya. Iyan ang tagumpay na kinakaila-
ngan nating matamasa. . . . Ito ay nasa pagitan ng espiritu at 
katawan; ang mga ito ay hindi mapaghihiwalay” (sa Journal of 
Discourses, 3:207).

Nais ni Satanas na hindi kayo magdasal dahil alam niya 
na sa sandaling magdasal kayo mula sa puso, makatatanggap 
kayo ng espirituwal na kapangyarihan at nawawalan siya 
ng impluwensya sa inyo. Ang isang dakilang panalangin ay 
tutulutan kayo na humarap sa mga pagsubok tulad ng pag-
kabalisa, depresyon, at pagdududa tungkol sa sarili ninyong 
pananampalataya.

Kung hindi ninyo natatandaan ang huling pagkakataon na 
may naramdaman kayo habang nagdarasal kayo, gumawa ng 
isang bagay upang makaramdam muli. Sa pamamagitan ng 

panalangin, makabubuo at makapagtatatag kayo ng personal 
na relasyon sa inyong Ama sa Langit.

Panandaliang Damhin ang Langit
Kapag lubos kang nangangailangan ng tulong mula sa 

langit, mabibigyan ka ng kapangyarihan ng panalangin na 
gumawa nang mga tamang desisyon. Ang panalangin mula 
sa puso ay isang sandali sa langit, at kahit na hindi mabilis 
dumating ang mga sagot, ang isang sandali sa langit ay maa-
aring makatulong sa inyo na malaman ang landas ninyo sa 
mortal na buhay.

Sa mundong ang mga tao ay “nagsisitawag ng mabuti ay 
masama, at ng masama ay mabuti; na inaaring mapait ang 
matamis, at matamis ang mapait” (Isaias 5:20), kailangan nin-
yong malaman na bukas ang langit sa inyo.

Ang mga dalanging mula sa puso, dakilang mga dalangin, 
ay makapagbibigay sa inyo ng espirituwal na kapangyarihan na 
harapin ang mga bagay na ito. Kapag bukas ang langit, naka-
raramdam tayo ng kapayapaan, kaginhawahan, kaligayahan, 
at pagmamahal, bagamat hindi pa natin lubusang maunawaan 
ang lahat.

Sundin ang Halimbawa ng Tagapagligtas
Marami tayong matututuhan sa pamamagitan ng pag- aaral 

sa paraan ng pagdarasal ng Tagapagligtas.
“Nagbangon siya nang madaling- araw, na malalim pa ang 

gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo’y nanala-
ngin” (Marcos 1:35).

Ang unang ginawa noon ni Jesus sa umaga ay magdasal at 
naghanap ng tahimik na lugar na mapagdarasalan. Ang una 
ninyo bang ginagawa sa umaga ay nananalangin? Umiiwas ba 
kayo sa mga sagabal? Iniiwan ba ninyo ang mundo at sinusu-
bukang kumonekta sa kalangitan?

Itinala rin ni Lucas na si Jesus ay “lumigpit sa mga ilang, 
at nananalangin” (Lucas 5:16). Mayroon ba kayong lugar ng 
panalangin kung saan pumupunta kayo kapag nais ninyong 
magsumamo sa Ama sa Langit?

Manatiling Mapagpakumbaba
Sinabi sa atin ni Mateo na ang Manunubos, habang nagda-

rasal Siya, ay nagpakita ng pagpapakumbaba. “At lumakad siya 
sa dako pa roon, at siya’y nagpatirapa, at nanalangin, na nag-
sasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang 
sarong ito: gayon ma’y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang 
ayon sa ibig mo” (Mateo 26:39).

Anong ibig sabihin na “nagpatirapa” siya? Ang salita para sa 
“nagpatirapa” sa orihinal na Griyego ay pipto, isang pandiwa 
na nangangahulugang “bumaba mula sa nakatayong posisyon 
patungo sa nakadapa na posisyon.” Kapag dumarating ang 
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sandali para sa personal na panalangin, tandaan na kayo ay 
makikipag- usap sa pinakamatalino at makapangyarihang nila-
lang sa sansinukob, “ang Ama ng kaawaan at Dios ng buong 
kaaliwan” (II Mga Taga Corinto 1:3). Sa harapan ng gayong 
nilalang, hindi ako maaaring maging kaswal. Nararamdaman 
ko na kinakailangan kong lumuhod.

Nagpakita rin ng halimbawa si Jesus nang sinabi Niya sa 
Kanyang Ama: “Huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon 
sa ibig mo.” Kapag sinasabi ninyong, “Huwag ang ayon sa ibig 
ko, kundi ang ayon sa ibig mo,” ito ba talaga ang ibig ninyong 
sabihin? Anong mga pagbabago ang kinakailangan ninyong 
gawin sa inyong isip, puso, at mga gawa upang maging tunay 
na taos- puso?

Masigasig na Humiling
Habang sinisikap ninyo na maging mapagpakumbaba, tapat, 

at taos- puso sa inyong mga panalangin, magiging mas madali 
para sa inyo na tanggapin ang ibig ng Ama sa Langit, kahit na 
iba ito sa nasa isip ninyo. Muli, tingnan natin ang halimbawa 
ni Jesucristo: “At nang siya’y nanglulumo ay nanalangin siya ng 
lalong maningas” (Lucas 22:44).

Kapag nahaharap sa paghihirap, nag- uukol ba kayo ng 
oras sa pagtatanong sa sarili ninyo, “Bakit ako?”? O nagda-
rasal ba kayo nang mas maningas o masigasig? Ang pagpa-
pahayag na “mas maningas” ay nanggaling sa mga salitang 
Griyego na ang ibig sabihin ay “walang tigil, taimtim.” Kaya 
tinuturuan tayo ni Jesus na sa mga sandali ng pagsubok, 
kinakailangan nating masigasig na manalangin, nang walang 
tigil. Inaanyayahan ko ang lahat ng dumaranas ng kahirapan 
na bumaling sa buhay na Diyos.

Ang panahon ng kahirapan ay maaaring magbigay ng 
dakilang pagkakataon para sa ating Ama sa Langit na turuan 
tayo. Lumalambot ang mga puso natin at nag- iisip tayo ng mga 
sagot. Kung hahanapin natin Siya, naroon Siya. 

Maniwala na Makikinig Siya
Sinabi ni Cristo sa pinuno ng sinagoga, “Huwag kang 

matakot, manampalataya ka lamang” (Marcos 5:36). Mani-
wala na ang Diyos Ama ay makikinig sa iyo. Maniwala na 
“sasabihin [Niya] sa iyo sa iyong isipan at sa iyong puso, sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo, na pasasaiyo at mananaha-
nan sa iyong puso” (Doktrina at mga Tipan 8:2). Maniwala na 
kayo—oo, kayo—ay makararamdam ng kapayapaan at kagin-
hawahan. Maniwala na makatatanggap kayo ng espirituwal 
na kapangyarihan upang magtagumpay.

Ang dakilang mga panalangin ay talagang umaabot sa 
langit. Sa libro ng Mga Awit, sinabi ni Haring David, “Sa 
hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako’y dadaing at 
hihibik” (Mga Awit 55:17). Ang isa sa mga kahulugan ng sali-
tang manalangin sa wikang Hebreo ay “makipag- usap.” At iyon 
ang ginagawa natin kapag nagdarasal tayo sa Ama sa Langit: 
nakikipag- usap tayo sa Kanya.

Kapag nag- aalay tayo ng dakilang panalangin, napapasa 
atin ang atensyon ng pinakamakapangyarihan, maawain, at 
mapagmahal na nilalang sa buong sansinukob. Panandalian 
nating nadarama ang kalangitan. At lahat tayo ay nanganga-
ilangan na madama ang langit, lalo na kung dumaranas tayo 
ng kahirapan.

Alam ko nang walang pagdududa na may Diyos sa langit. 
Siya ang inyong Ama at ang aking Ama. Siya ay buhay. Ang 
pangalan Niya ay Pagmamahal. Ang pangalan Niya ay Awa. 
Bagamat wala akong maipagmamalaki sa harapan Niya, 
maaari akong lumuhod sa harap ng aking Lumikha, at maaari 
akong makipag- usap sa Kanya. At Siya, sa Kanyang walang- 
hanggang awa, ay sumasagot, nang paulit- ulit. ◼

Mula sa isang mensahe sa debosyonal sa Brigham Young University–Idaho,  
“A Personal Relationship with Our Heavenly Father as Taught by the Lord Jesus 
Christ,” noong Nobyembre 28, 2017.

Maniwala na 
makatatanggap 
kayo ng espiritu-
wal na kapang-
yarihan upang 
magtagumpay. 
Panandaliang 
damhin ang 
kalangitan.
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Ni Kevin Theriot, PhD
LDS Family Services

Kapag may isang taong nakikipaglaban sa adiksyon, 
mahalagang malaman na may pag- asa. May mga tao 
bawat araw sa buong mundo na nakahahanap ng 

kalayaan mula sa isang bagay o ugali na bumibihag sa kanila. 
Kakailanganin ang buong- lakas na personal na pagsisikap, 
pag- intindi sa mga sanhi na natatangi sa mga ito na bumibihag 
sa kanila sa paulit- ulit na adiksyon, kasama ang paniniwala na 
mabibigyang- inspirasyon sila ng Diyos sa kanilang personal na 
landas tungo sa kalayaan. 

Sa 38 taon ng pagtulong ko sa mga tao na mapagtagumpa-
yan ang adiksyon, nakita ko ang pagbuti sa ating pag- intindi 
at paggamot sa adiksyon sa pagdaan ng mga taon. Malakas 
ang paniniwala ko na ang pagbabagong ito ay magpapatuloy 
sa paglipas pa ng mga taon. Bagamat sila na nasa larangan ng 
siyensya ng adiksyon ay humaharap sa maraming mahihirap 
na tanong, patuloy kaming sumusulong nang positibo. Kaya 
ang impormasyon na ipahahayag dito ay nakabatay sa alam 
natin ngayon, na may paniniwala na patuloy na madaragda-
gan ang liwanag at kaalaman sa hinaharap.

Pag- unawa sa Adiksyon
Alam kong napakahirap makipaglaban sa adiksyon, ngunit 

ang unang hakbang ay ang pagkaunawa mo mismo sa adik-
syon. Narito ang ilang mahahalagang ideya na magbibigay 
liwanag sa paksang ito.

•  Ang mga adiksyon ay nagsisimula sa pagkalantad at nag-
tatapos sa pagdepende dito. Nasaan man ang isang tao sa 
panahong ito, maaari pa rin nilang gamitin ang kanilang 
kalayaang pumili at humanap ng paraan para makalabas 
sa kanilang pagkaadik.

Ang Pagdaig sa Salot ng 

Ang pag- intindi sa adiksyon ay mahalagang hakbang upang 
mapagtagumpayan ito. Ngunit kinakailangan din nating  
umasa sa Panginoon at maniwala na mapagagaling Niya tayo.
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•  Ang pagtawag sa isang tao na adik ay maaaring magpahi-
na ng kanilang pangmatagalang progreso. Totoo ito lalo 
na sa umpisa ng adiksyon. Ang pagtawag na “kasaluku-
yang gumagaling” ay mukhang mas nakatutulong. Ito ay 
tila pagsasabing, “Pinipili ko na magtiwala sa Tagapag-
ligtas at sa Kanyang Pagbabayad- sala upang maging mas 
katulad Niya” sa halip na, “Hindi na ako makalalabas sa 
pagiging makasalanan sa walang hanggan.”

•  Lahat ng adiksyon ay may magkakaibang bahagi: 
byolohikal (genetika, kimika ng utak, atbp.), sikolohikal 
(pagpapahalaga sa sarili, katangian ng personalidad, 
post- traumatic stress, atbp.), sosyal o pakikihalubilo (mga 
magulang, kaibigan, kultura, atbp.), at espirituwal (per-
sonal at pampamilya na gawaing panrelihiyon, atbp.) 
Ang kombinasyon ng mga bahagi na ito, at ang kani-
lang magkakaugnay na lakas, ay kadalasan na natata-
nging tulad ng indibiduwal. Bawat bahagi ay maaaring 
nangangailangan ng tiyak at indibiduwal na atensyon 
para sa tao sa kabuuan upang mapalaya sila sa negati-
bong pag- uugali.

SikolohikalByolohikal
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Sosyal o pakikihalubilo Espirituwal
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Pagkahumaling: Nawawalan sila ng 
interes sa magagandang aktibidad 
habang ang nakasasamang bagay  
o pag- uugali ay nangingibabaw.

Karagdagang paghahangad: Sa  
pagdaan ng panahon, nais pa nilang 
dagdagan ito.

Paglilihim: Nadaragdagan ang kanilang 
pagnanais na hindi ipaalam sa iba ang 
kanilang mga desisyon at pag- uugali.

Mga Palatandaan sa Landas Patungong Adiksyon
Ang sumusunod ay mga tanda na ang isang indibiduwal ay maaaring nasa landas 

ng pagsisimula ng isang ugali, pagkahumaling, at adiksyon:
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Pagtanggi: Nagsisinungaling sila sa 
sarili nila tungkol sa karagdagang pagde-
pende nila at naniniwala sa kasinungali-
ngan nila. 

Pag- iwas: Kapag hindi sila naaabutan ng 
mga mapanganib na gamit o pag- uugali, 
nababawasan ang kanilang mabuting 
kalagayan.

Muling Pagbalik: Bagamat nalaman na 
nila ang negatibong epekto ng mga ito sa 
kanilang buhay, bumabalik sila sa bagay  
o pag- uugali na iyon.

Dagdag pa rito, ang indibiduwal ang pinaka hindi epektibong tao upang magtasa 
kung nasaan na siya sa proseso ng adiksyon kapag nagsimula na ang pag- uugali. Kung 
nag- iisip kayo kung ang isang minamahal sa buhay ay nasa landas patungong adiksyon,  
maraming resources na makatutulong, sa inyong komunidad at gayundin online.
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Paghahanap ng Lunas

•  Ang responsibilidad na magbago ay nakadepende sa indi-
biduwal. Bagamat maaaring sumuporta ang pamilya at 
mga kaibigan, hindi nila mapanghihimasukan ang kalaya-
ang pumili ng isang tao. Kung hindi nais ng indibiduwal 
na magbago, walang lunas ang magiging matagumpay.

•  Ang landas sa paggaling ay maaaring maging iba sa 
bawat indibiduwal. Dahil sa magkakaibang lakas at kahi-
naan ng apat na natatanging sanhi na nabanggit kanina 
(byolohikal, sikolohikal, sosyal o pakikihalubilo, at espi-
rituwal), walang isang lunas na gumagana para sa lahat. 
Ang personal na pag- aaral, pagkonsulta sa mga eksperto, 
at pagnanais na magtiyaga hanggang sa makita ang solus-
yon ay paniguradong magtutulot ng tagumpay.

•  Bagamat nakawawasak ng buhay ang isang adiksyon na 
hindi pa nalulunasan, lahat ng kanilang mga mahal sa 
buhay ay naaapektuhan rin sa negatibong paraan. Ang 
mga mapagmahal at sumusuportang taong ito ay nanga-
ngailangan din ng suporta at pangangalaga.

Bagamat nasa kapangyarihan ng Diyos na tanggalin ang 
pagsubok na ito mula sa apektadong mga indibiduwal kung 
hahayaan nila Siya, Siya sa Kanyang walang hanggang kata-
linuhan, ay may mga bagay na nais Niyang matutuhan nila 
habang nagtatrabaho sila kasama Niya patungo sa isang solus-
yon. Bawat isa na nakalaya sa kanilang adiksyon ay maaaring 
magpatotoo ng mga natutuhan nila na nagmula sa kanilang 
sariling tagumpay sa kanilang adiksyon. ◼
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MGA MAPAGKUKUNAN NG IMPORMASYON ONLINE
Inilaan ng Simbahan ang mga sumusunod na website upang tulungan kayong malaman pa ang  
tungkol sa adiksyon.

• addictionrecovery .lds .org
• overcomingpornography .org
Ang bansa ninyo ay maaaring may mga pambansang organisasyon at website tungkol sa pagdaig sa adiksyon, tulad 

ng ncadd.org (tungkol sa adiksyon sa alak at droga) at fightthenewdrug.org (tungkol sa pornograpiya) sa Estados Unidos.
Ang mga lider ng Simbahan ay maaaring sumangguni sa counselingresources .lds .org para sa gabay sa pagtulong 

sa mga kasalukuyang tumatanggap ng lunas at kanilang mga pamilya.

PARA SA MGA MIYEMBRO NG PAMILYA AT KAIBIGAN
Ang adiksyon ay hindi lamang dapat tingnan bilang isang moral 
na kahinaan kundi isang pagsubok na maaaring makaharap 
ng kahit sino. Kung may kilala kayo na nagdurusa sa adiksyon, 
maraming bagay kayong dapat pag- isipang gawin at hindi 
gawin. Bagamat ang sumusunod na mga mungkahi ay hindi 
ang kumpletong listahan at mag- iiba depende sa sitwasyon, 
maaari ninyong mapanalanging pag- isipan ang bawat isa:

•  Ang kaunting pag- iwas ay katumbas ng malaking lunas. 
Ang pag- alam ay paghahanda! Anupaman ang pagtang-
gap sa iyo ng iyong mahal sa buhay, magsalita. Tina-
tanong ako madalas ng mga tao kung ano ang dapat 
nilang sabihin o paano nila ito dapat sabihin. Ang sagot 
ko ay laging, “Ang kahit ano ay mas maganda kaysa sa 
wala!” Ang pagtahimik ay isa sa mga pinaka hindi magan-
dang bagay na maaari ninyong gawin. Manalangin para 
sa tapang at kabatiran; at buksan ang inyong bibig at 
magsalita, kahit na ayaw nilang makinig.

•  Ang isang mabuting miyembro ng pamilya o kaibigan 
ay naghihikayat at tinutulungan ang mga mahal nila 
sa buhay na gumawa ng mabubuting desisyon. Hindi 
rin nila pinapayagan at hinahayaan ang maling mga 
desisyon.

•  Ang banal na kasulatan na ito ay nagbibigay ng kina-
kailangang direksyon para sa mga taong may mahal 
sa buhay na patungo sa landas ng adiksyon: “Pagsa-
bihan sa tamang pagkakataon nang may kataliman, 
kapag pinakikilos ng Espiritu Santo; at pagkatapos ay 

magpakita ng ibayong pagmamahal sa kanya na iyong 
pinagsabihan” (D at T 121:43).

•  Maging mahusay na cheerleader. Ang mga cheerleader 
ay hindi pinepersonal ang pagkapanalo o pagkatalo. 
Naiintindihan nila na ang kanilang papel ay sumuporta, 
maghikayat, at maging positibo. Bagamat emosyonal 
din silang naaapektuhan ng kompetisyon, nagnanais na 
manalo ang kanilang koponan, hindi sila nagagalit kapag 
hindi maganda ang kinalalabasan.

•  Ang “[pag- aaral nito] sa iyong isipan (Doktrina at mga 
Tipan 9:8) ay isang mahalagang bahagi ng pagtulong sa 
sarili mo at sa taong inaalala mo. Matuto pa tungkol sa 
adiksyon upang malaman mo kung ano ito, paano ito 
malulunasan, at ano ang magagawa mo upang tumulong.
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A ng gabi na nag- overdose ang kapatid ko sa 
heroin ay isang gabi na hindi ko makakali-

mutan. Natatandaan ko pa rin ang bawat detalye: 
ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa 
sahig, ang sigaw ng mga magulang ko, ang takot, 
ang pagkalito, at ang kawalang pag- asa na naram-
daman ko nang napagtanto ko na nasa umpisa na 
naman kami ng tila walang katapusang laban niya 
sa adiksyon.

Nang hindi tumugon ang kapatid ko, nagulat 
talaga ako. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid 
ko, nakaramdam ako ng hindi pangkaraniwang 
panloob na lakas na nagtulot sa akin na tulu-
ngan ang aking mga magulang para bumuti ang 
kondisyon ng kapatid ko. Hinawakan ko ang 
matigas na kulay abong mga kamay niya at kina-
usap siya nang marahan habang nakatingin siya 
nang may malabong mga mata. Bagamat hindi 
ako makapaniwala sa nakikita ko, nakakagulat 
na ako ay panatag habang hinihintay namin na 
muli siyang makaroon ng malay. Napagtanto 
ko kalaunan na ang kinakailangang kapanata-
gan na ito ang umaalalay na kapangyarihan ng 
Panginoon.

Matapos bumuti nang kaunti ang kanyang 
kondisyon at dalhin siya sa ospital, napagtanto 
ko ang bigat ng sitwasyon. Ang panandaliang 
lakas mula sa langit na natanggap ko ay nau-
bos na, at bumagsak ako sa pighati. Nalungkot 
ako. Sumakit ang dibdib ko habang nakahiga 

Paghahanap ng Kapayapaan sa 
Bagyo ng Adiksyon

Ang adiksyon ay isang hindi basta humuhupang malakas na bagyo na 
humahagupit kapwa sa taong may adiksyon at sa mga mahal niya sa buhay.

Ni Chakell Wardleigh
Mga Magasin ng Simbahan
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ako sa kama, at hindi ako makahinga nang  
maayos. Hindi ako makaiyak nang lubusan 
upang mailabas lahat nang nararamdaman 
ko. “Bakit ganito ang buhay ko?” naisip ko. 
“Hindi na niya mapagtatagumpayan ito!  
Hindi ko na kaya ito!”

Sa sandaling iyon na bumagsak ako dahil sa 
pighati, naramdaman ko na tila iniangat ako 
sa hangin ng isang puwersang hindi ko nakiki-
ta—isang malakas na hangin na inihampas ako 
sa malamig at madilim na malalim na lugar—
isang lugar na hindi lamang kinalalagyan ng 
mga may adiksyon kundi gayon din ng mga 
mahal nila sa buhay, isang lugar na tila ba alam 
na alam ko na.

Isang Hindi Humuhupang  
Malakas na Bagyo

Ang pagkakita sa isang mahal mo sa buhay 
na nagdurusa sa adiksyon ay halos hindi kayang 
matiis. Ang adiksyon ay nagdadala ng kasinunga-
lingan, paglilihim, panlilinlang, at pagkakanulo, 
na nagbubunga ng pagiging depensibo, kahihi-
yan, at kawalan ng tiwala—na sumisira sa relasyon 
sa iba at dahil dito ang bawat isa sa atin ay mag- 
aalinlangan sa pagkaintindi natin sa katotohanan 
ng buhay. Hindi ko masasabi sa inyo kung ilang 
ulit naming hinarap ng mga magulang ko, at 
mga kapatid ang bigat ng mga “paano kung?” at 
“kung ganito lang sana.”

Hindi bawat pamilya na naapektuhan ng 
adiksyon ay may pare- parehong mga karanasan, 
ngunit sa pamilya ko, ang adiksyon ng kapatid 
ko ay nagdulot ng mga hindi pagkakasundo 
tungkol sa kung paano ang gagawin sa sitwas-
yon niya. May mga hindi direktang komento 
tungkol sa “kakayahan” at sakit ng damdamin 
sa akin at sa mga kapatid ko kapag palaging 
nakatuon sa kapatid namin ang mga magulang 
ko. Minsan, napipilitan kami na maging sensiti-
bo sa isa’t isa.

Ang adiksyon ay tila paparating na bagyo—
ang palaging nariyan na ulap ng walang kasigu-
raduhan at pag- aalala na laging nasa ibabaw ng 
ulunan namin. Bagamat lagi kaming kinakaba-
han, naghihintay sa pagkidlat, kapag nangyayari 
ito, lagi pa rin kaming nagugulat, at sinisin-
dak kami. Palagi. Ito ay mapanira at walang 
katapusan.

Nang mag- overdose ang kapatid ko, dalawang taon na siyang hindi 
gumagamit ng droga. Sa wakas ay nakakakita na kami ng liwanag matapos 
siyang panoorin na labanan ang brutal na resulta ng adiksyon sa loob ng 
mahigit sampung taon. Ngunit sa sandaling muli siyang nagkaroon ng 
adiksyon, lahat ng pinaghirapan niya sa loob nang nakalipas na dalawang 
taon ay bigla na lamang gumuho.

Matapos sandaling makakita ng paglaya sa dako pa roon, muli kaming 
tinangay ng pagbalik ng kapatid ko sa nagngangalit, magulo, at tila hindi 
matakasang bagyo ng adiksyon, isang bagyo na pinahihirapan ang nagduru-
sa nito at tinatangay ang mga mahal nito sa buhay paroo’t parito.

Ipinaliwanag ni Pangulong Russell M. Nelson ang adiksyon na tulad 
nito: “Mula sa inisyal na eksperimento na iniisip na walang halaga, isang 
mapanirang kaugalian ang maaaring sumunod. Mula sa eksperimento, ito’y 
naging gawi. Dahil ito’y naging gawi, hinahanap- hanap na palagi. At dahil 
hinahanap- hanap na, pagkalulong na ang kinahantungan. Dahan- dahan 
itong kumakapit. Ang magapos ng tanikala ng masamang gawi ay unti- unti 
kaya halos di napapansin hanggang sa humigpit na ito nang humigpit at 
hindi na makalag pa.” 1

Ang pakiramdam ng ganap at lubos na pagkakanulo ay dumurog sa akin 
at sa pamilya ko.

Ngunit ang isang bagay na madalas naming makalimutan sa adiksyon ay 
kapag nauulit ito, hindi pinipili ng kapatid ko ang kanyang adiksyon bago 
ang kanyang pamilya; siya ay nahaharap araw- araw sa halos hindi mabatang 
tukso na hindi namin lubos na maintindihan.

Ang Tagapagligtas ay Makikita sa Pinakailalim
Nakahiga sa kama ko, nararamdaman ko na ang pamilyar na kaguluhan 

na bumabalot sa aking isipan. Wala na akong pag- asa. Natalo. Nasasaktan. 
Bagamat nakiusap ako sa Diyos na tanggalin ang sakit na nasa puso ko at 
bigyan ang kapatid ko ng lakas na mapagtagumpayan muli ang pagsubok 
na ito, sigurado ako na hindi na ako makakatakas sa madilim sa hukay ng 
kalungkutan matapos makita ang kapatid ko na sirang- sira.

Ngunit kahit papaano, nagawa ko pa ring hilahin palabas ang sarili ko sa 
hukay na ito.

Sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang sarili ko sa pinakailalim ng 
hukay, ito man ay dahil sa adiksyon ng kapatid ko o sa ibang mga pagsubok 
na kinakaharap ko, nagagawa kong tumayo, patatagin ang barko ko, at 
muling maglayag. Tila imposible, ngunit ito ang napakagandang bagay sa 
biyaya at awa ng Tagapagligtas: kapag inilalagay ko ang aking buhay sa mga 
kamay Niya, ginagawa Niyang posible ang imposible. Tulad ng itinuro ng 
Apostol Pablo, “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapala-
kas sa akin” (Mga Taga Filipos 4:13).

Ang mga sandali ko ng kalungkutan, ang mga sandali ko sa “pina-
kailalim,” ay madalas nangyayari kapag nararamdaman ko na tila nasa 
tuktok ako ng mundo, at pagkatapos, nang walang anu- ano, nahuhulog 
ako—at blag! Nakadapa na ako sa walang awang pinakailalim ng hukay. 
Ang pagkahulog ay napakabilis, hindi inaasahan, at napakasakit. Ngunit 
nakagugulat man, matapos magpalipas ng maraming oras sa buhay ko 
kung saan nasa kalagitnaan ako ng maraming mga pagsubok, natutuhan M
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ko na ang pinakailalim ng hukay ay maaari ring maging isang magandang 
lugar. Dahil kapag napapaligiran ka ng kadiliman, ang liwanag ng Taga-
pagligtas ay patuloy na nagniningning. Kapag nakikita mo ang sarili mo 
sa pinakailalim, tandaan ang mga salita ni Elder Jeffrey R. Holland ng 
Korum ng Labindalawang Apostol: “Hindi posible para sa iyo na lumu-
bog nang mas malalim pa sa naaabot ng liwanag ng Pagbabayad- sala ni 
Cristo.” 2

Ang mga sandali ko sa pinakailalim ng hukay ay nakatulong sa akin na 
mas maintindihan ang kapangyarihan ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo. 
Kapag nagdadalamhati ako para sa kapatid ko at naiisip ko na walang  
nakakaintindi sa pinagdaraanan ko, alam ko na naiintindihan ako ng  
Tagapagligtas. Alam ko na naiintindihan din Niya ang adiksyon ng kapatid 
ko sa paraang walang iba pa ang nakakaintindi. Bagamat ayaw ko talaga 
ang mabilis at nakapangingilabot na pagkahulog sa pinakailalim, nagpapa-
salamat ako sa mga sandaling tinulungan ako ng Tagapagligtas na tumayo 
kapag wala akong lakas na tumayo sa sarili ko. Tungkol sa adiksyon ng 
kapatid ko, pinapalakas Niya ako upang magkaroon ng habag para sa kapa-
tid ko sa halip na husgahan o sisihin siya, na makiramay sa kanya kahit na 
nahihirapan siya sa isang bagay na hindi ko lubusang maintindihan, at na 
patawarin siya at mahalin siya kahit na ilang beses na niya ako nasaktan 
dahil sa mga pinipili niya.

Pagtulong sa mga Humaharap sa Adiksyon
Ang kapatid ko ay tunay na mabuting tao. Mabait siya at magalang. 

Mapagpakumbaba siya at malumanay. Matalino siya at talagang nakakatawa. 
Isa siyang minamahal na tito, mahusay na kaibigan, at isang itinatanging 
miyembro ng aming pamilya. Hindi siya masama. Siya ay anak ng Diyos 
na may walang hanggang halaga na nabitag ni Satanas at ng sarili niyang 
mga adiksyon dahil sa ilang beses niyang pagpili ng mali. Tulad ng itinuro 
ni Pangulong Dallin H. Oaks, Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan, 
“Ang maliliit na pagsuway o maliliit na kabiguan na gawin ang mabubuting 
gawain ay hihila sa atin pababa patungo sa isang bagay na binalaan tayo na 
iwasan.” 3 Sa kabila ng mga maling desisyon ng kapatid ko, siya at sinuman 
na nagdurusa sa adiksyon, gayon din ang mga pamilya nila, ay nangangaila-
ngan ng tulong at lakas.

Ang pamilya ko ay nagdusa nang tahimik tungkol sa paghihirap ng 
kapatid ko sa loob ng matagal na panahon. Pinagdusahan namin ang kahi-
hiyan na ipinataw din namin sa aming sarili sa loob ng maraming taon. 
Ipinagbabawal ang adiksyon, kaya hindi namin ito pinag- usapan. Inisip 
namin na ang adiksyon sa droga ay hindi makakaapekto sa mga pamilya 
na ginagawa ang lahat ng makakaya nila upang isabuhay ang ebanghelyo 
at sundin si Jesucristo. Natakot kami nang lubos sa iisipin ng mga tao 
kapag nalaman nila. Laging sinisisi ng mga magulang ko ang sarili nila sa 
mga desisyon ng kapatid ko, itinago ko ang nangyayari mula sa aking mga 
kaibigan, at iniwasan ang lahat ng tanong tungkol sa kapatid ko. Hindi 
namin napagtanto na ang hindi pag- uusap tungkol dito ay lalong nagpa-
tindi sa sakit na nararamdaman namin.

Ngayon ay iba na ang pagharap ko sa adiksyon ng kapatid ko. At iyon 
ang susi: pagharap. Sa loob ng maraming taon, lumayo ako rito at itinago 

ito sa lahat, ngunit ngayon hinaharap ko ito 
kasama ang pamilya ko. Naghahanap kami ng 
tulong at sinusubukan naming tulungan ang iba 
pa. Sa pagdaan ng mga taon, nalaman namin 
na naaapektuhan ng adiksyon ang maraming 
pamilya sa maraming magkakaibang paraan—at 
walang dahilan para mahiya o magtago. Kaila-
ngan pa itong pag- usapan, ang mga nasaktan 
nito, sila man ay ang mga mahal sa buhay o ang 
mismong mga nagdurusa nito, ay nangangaila-
ngan ng bawas na paghusga at mas maraming 
pagsuporta, habag, pag- intindi, at pagmamahal. 
Wala ni isang dapat magdusa nang mag- isa.
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Paghahanap ng Kapayapaan sa Sigwa
Bagamat nagdasal ako sa loob ng maraming 

taon para matanggal sa kapatid ko ang adiksyon 
niya, nalaman kong hindi ko maaaring tanggalin 
ang karapatan niyang pumili. Mayroon pa ring 
ilang karapatan na natitira sa kanya at gumagawa 
ng sarili niyang mga pasiya, kahit nasa gapos ng 
adiksyon. Ang pamilya ko at ako ay maaaring 
samahan siya at mahalin siya, ngunit hindi namin 
siya mapipilit na magbago. Siya ang magdede-
sisyon para sa sarili niya. Kaya kapag nakikita 
namin ang aming sarili na nabibitag ng galit 
na galit na bagyo na nakapaligid sa kapatid ko, 
minsan tila ba walang daan palabas. Tulad ng 
marami pa na humaharap sa adiksyon, tila ba hin-
di na kami makakatakas. Ngunit walang palyang 
nariyan ang Tagapagligtas upang bigyan tayo 
ng ilang sandali ng kalayaan sa pamamagitan ng 
kapayapaan, kaginhawaan, at kaalaman na isang 
araw lahat ay magiging maayos din.

Ang pagbibigay sa akin ng Tagapagligtas ng 
kapayapaan ay hindi laging biglaan o nakasisin-
dak na himala. Kapag dinaranas ko ang mala-
lakas na hanging bagyo ng adiksyon, madalas 
kong iniisip ang panahon na natulog ang  
Tagapagligtas sa gitna ng bagyo habang naglala-
yag sa dagat ng Galilea Sa sandaling iyon, takot 
na takot ang mga Apostol. Pinili nilang magtuon 
sa bagyo sa halip na magtuon sa Tagapaglig-
tas, ngunit katabi lamang nila Siya noong mga 
panahong iyon. Hindi Niya sila iniwan at inilig-
tas sila—kahit na noong pagdudahan nila Siya. 
(Tingnan sa Marcos 4:36–41.)

Nalaman ko na hindi rin hahayaan ng  
Tagapagligtas na malunod ako. Sa buhay ko, 
laging ang maliliit na mga sandali ng awa ng 
Panginoon ang nagtutulot sa akin na patuloy na 
magsagwan laban sa malalaking alon na ibinabato 
sa akin ng buhay. Tinulungan Niya ako na maging 
kalmado at huwag matakot nang kinailangan ako 
ng kapatid ko, tinulungan Niya ako na bumangon 
sa kama sa mga araw na naniwala ako na wala na 
akong lakas na natira, at patuloy Niya akong bini-
bigyan ng kapayapaan sa kabila ng palagiang naka-
kaparalisa na takot ng kawalan ng kasiguraduhan.

Palaging May Pag- asa
Dahil lagi nating naririnig ang mga trahed-

ya na may kinalaman sa mga drug overdose, 

pagkalason sa alak, o ang maraming diborsyo dahil sa pornograpiya, ang 
adiksyon ay tila ba walang solusyon na sitwasyon, ngunit hindi palaging 
ganito. Dahil sa Tagapagligtas, tunay na laging may pag- asa na kakapitan 
sa anumang sitwasyon.

Bagamat hindi ko alam kung paano magtatapos ang pagdurusa ng 
kapatid ko, umaasa pa rin ako, kahit tila wala nang pag- asa. Nag- aayuno 
ako. Ngayon ay nagdarasal ako na magkaroon ng pag- intindi, pakikiramay, 
at gabay sa halip na magdasal na matanggal kaagad ang kanyang adiksyon. 
Nakikita ko ang personal at espirituwal na paglago sa sarili ko na nag-
mula sa isang dekadang pagsubok na ito. Gumagamit ako ng maraming 
resource upang maintindihan ko ang mga hindi maintindihang bagay. At 
tinatanggap ko ang kamangha- manghang tulong mula sa mga kaibigan at 
lider ng Simbahan.

Ngunit higit sa lahat, nagtitiwala ako sa Panginoon at sa Kanyang nag-
papagaling at nagliligtas na kapangyarihan. Ang Pagbabayad- sala Niya ay 
totoo. Wala nang hihigit pa na kaginhawaan maliban sa kaalaman na naiin-
tindihan Niya nang lubos ang hinaharap ko at ng kapatid ko. Itinuturo ng 
Mga Awit 34:18, “Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na 
puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa.”

Alam ko na malapit Siya sa akin sa mga pagkakataon na bagbag ang 
aking puso, at alam ko na lagi Siyang nariyan upang tulungan ako na buuin 
itong muli. Hindi lamang Niya pinapanood ang bagyo mula sa dalampasi-
gan, kadalasan Siya ay nasa bangka, hinaharap ang nagngangalit na mga 
hangin at alon kasama ko. Patuloy Niyang pinakakalma ang mga mabag-
yong dagat sa buhay ko at tinutulutan ako na lumago at makaramdam ng 
tunay na kapayapaan. ◼
MGA TALA
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Sa ating buhay sa mundong ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na matuto at 
lumago sa panghabangbuhay at walang hanggang mga paraan sa pamamagitan ng 
pagmamahal sa Kanya bago ang iba pa at pagpapalakas sa bawat isa sa Kanyang 

pagmamahal.
Ang pagpapalakas sa bawat isa sa Panginoon at sa Kanyang pagmamahal ay nakapalo-

ob sa una at pangalawang dakilang utos. Tulad ng itinuro ng Unang Panguluhan kama-
kailan lamang, “Ipinakita ng paglilingkod ng Tagapagligtas ang dalawang dakilang utos: 
‘Ibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at 
ng buong pagiisip mo’ at ‘Ibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili’ (Mateo 
22:37, 39).” Ipinagpatuloy ng liham ng Unang Panguluhan: “Sa diwa nito, itinuro rin ni 
Jesus na, ‘Kayo yaong aking mga piniling maglingkod sa mga taong ito’ (3 Nephi 13:25).” 1

Ipinagdiriwang ng awit ng pagmamahal ng mapagtubos na pag- ibig ng ating buhay 
na Tagapagligtas ang pagkakaisa ng mga tipan na nag- uugnay sa atin sa Diyos at sa 
bawat isa; at tinutulungan tayo ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo na hubarin ang likas na 
tao at dinggin ang mga “panghihikayat ng Banal na Espiritu” (Mosias 3:19).

Ang pagkakaisa na ito ay ipinahayag sa plano ng kaligayahan, kung saan natututo at 
lumalago tayo sa pamamagitan ng paggamit ng ating indibiduwal na moral na karapatang 
pumili at kung saan hindi tayo iniwanan upang gumala- gala tayo kundi binigyan tayo ng 
landas ng tipan at kaloob ng Espiritu Santo. Ang Alpha at Omega (tingnan sa Doktrina at 
mga Tipan 61:1), ang Panginoong Jesucristo ay kasama natin mula sa simula. At kasama 
natin Siya hanggang sa huli, kapag “papahirin ng Dios ang bawa’t luha ng [ating] mga 
mata” (Apocalipsis 7:17), maliban na lamang ang ating mga luha ng kaligayahan.

Ni Elder  
Gerrit W. Gong
Ng Korum ng  
Labindalawang 
Apostol

Ang Himala ng Pagiging 
Kabilang sa Tipan

Ang armonya ng ating mga tipan 
at ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo 
ay maririnig sa mga himig at 
descant habang ang paglapit sa 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas 
ay tinutulungan tayo na tuparin ang 
ating mga tipan sa mas bago at mas 
banal na paraan. 
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Inuugnay tayo ng ating mga tipan sa Diyos 
at sa bawat isa. Sinadyang maging walang hang-
gan, kabilang sa ating mga tipan ang Diyos ang 
Amang Walang Hanggan at ang Kanyang Anak, 
si Jesucristo. Ang mga walang hanggang tipan 
ay nakapagdadala ng kapangyarihan ng pagma-
mahal ng Diyos—upang magbigay ng pag- asa at 
magdagdag ng pagmamahal; upang mag- angat 
at magpabago; upang magpatatag at magpaba-
nal; upang tumubos at magpadakila.

Sa paghahayag ng ating tunay at banal na 
mga sarili sa pamamagitan ng ating mga tipan sa 
Diyos, natututuhan natin na kilalanin at mahalin 
ang ating mga kapatid na tulad ng pagmama-
hal Niya. Ang mas malalim na pagmamahal at 
karunungan ay nag- aanyaya, nagpapalakas, at 
nagpapabanal sa atin upang malaman at, sa ating 
paraan, maging mas tulad Niya.

Mga Tipan at ang Pagbabayad- sala ng 
Panginoon

Ang armonya ng ating mga tipan at 
Pagbabayad- sala ni Jesucristo ay maririnig sa 
mga himig at descant habang ang paglapit sa 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas ay tinutulu-
ngan tayo na tuparin ang ating mga tipan sa mas 
bago at mas banal na paraan. 2 Magkatuwang, 
ang ating mga tipan at ang Pagbabayad- sala ng 
ating Tagapagligtas ay maaaring hubugin ang 
ating mga naisin, nakikita, at nararanasan sa 
pang- araw- araw na mortalidad at inihahanda 
tayo sa paninirahan sa langit (tingnan sa  
Doktrina at mga Tipan 130:2).

Sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo, makahahanap tayo ng pananampa-
lataya, lakas, at tiwala na lumapit kay Cristo, 
nalalaman na ang kasakdalan ay nasa Kanya. Ang 
karunungan na ito ay nagiging daan palabas sa 
laging balisang treadmill ng pagiging perpekto. 
Maaaring may kaunting katotohanan sa kantang 
“Let It Go” 3 kung ang ibig sabihin nito ay ang 
“pagpapakawala” ng ipinataw sa sarili na mga 
inaasahan ng mundo na hindi natatapos at kung 
ang ibig sabihin nito ay na “kumapit” sa inihahan-
dog ng Panginoon na maluwalhating pag- asa at 
pangako mula sa Diyos.

Napansin ba ninyo na sa bawat ordenansa ay 
tinatawag tayo sa pangalan natin at iniuugnay 
tayo sa pamamagitan ng pangalan natin sa panga-
lan ni Jesucristo?

Ang mga ordenansa ay kapwa para sa lahat 
at para sa indibiduwal. Ilang taon na ang naka-
lipas, bilang high councilor na responsable para 
sa mga pagbibinyag sa stake, napansin ko na ang 
ordenansa ng pagbibinyag ay pare- pareho ang 
panlabas na kaanyuan para sa bawat tao, ngunit 
naiiba sa paraan na ang bawat binibinyagan ay 
tinatawag, paisa- isa, sa pamamagitan ng pangalan 
nila, at ang pangalan nila ay iniuugnay ng tipan sa 
“ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo” 
(3 Nephi 11:25).

Ang kahanga- hangang habag ay kasing uni-
bersal at natatangi tulad ng Tagapagligtas mismo. 
Isang Kordero na walang bahid, ipinakita Niya 
ang huwaran sa pamamagitan ng pagtanggap 
ng binyag upang ganapin ang lahat ng katwiran 
(tingnan sa 2 Nephi 31:6). Tinatawag ito ng banal 
na kasulatan, at itinuturo ito ng mga missionary 
natin na “doktrina ni Cristo” (2 Nephi 31:21; ting-
nan din sa 3 Nephi 11:38–40). Ang doktrina ni 
Cristo ay kinabibilangan ng “[pagsunod] sa halim-
bawa ni Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapa-
binyag sa isang taong maytaglay ng awtoridad ng 
priesthood ng Diyos.” 4

Tumutungo tayo sa pasukan ng pagsisisi at 
pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, “at pag-
katapos darating ang kapatawaran ng inyong 
mga kasalanan sa pamamagitan ng apoy at ng 
Espiritu Santo” (2 Nephi 31:17). Ang makipot 
at makitid na landas—ang landas ng tipan—ay 
patungo sa buhay na walang hanggan (tingnan 
sa 2 Nephi 31:18). Ito ay bahagi ng kung paano 
ang bawat isa sa atin ay pinapalakas sa Kanyang 
pagmamahal.

Ang ating mga tipan at ang Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo ay nag- uugnay rin sa ibang paraan.

Makabilang sa Tipan
Sa pamamagitan ng banal na tipan, tayo ay 

napapasa Diyos at sa bawat isa. Ang pagiging 
kabilang sa tipan ay isang himala. Hindi iyon 
pansarili lamang. Tulad ng pag- ibig sa kapwa, 
ito ay “mapaghinuhod at magandang loob; at 
“hindi nananaghili; . . . hindi nagmamapuri, 
hindi mapagpalalo” (I Mga Taga Corinto 13:4; 
tingnan din sa Moroni 7:45). Nagbibigay ugat 
at pakpak ang pagiging kabilang sa tipan. Ito 
ay nagpapalaya sa pamamagitan ng panga-
ko. Ito ay nagpapalaki sa pamamagitan ng 
pagmamahal.
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Sa pagiging kaisa sa tipan, napapalakas 
natin ang isa’t isa sa pagmamahal ng Tagapag-
ligtas, kung kaya’t mas minamahal ang Diyos at 
ang isa’t isa. Nangyayari ito dahil ang pagiging 
kaisa sa tipan ay “hindi hinahanap ang kani-
yang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana 
ang masama” (I Mga Taga Corinto 13:5). Ang 
pagiging kabilang sa tipan ay “hindi nagagalak 
sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan” 
(I Mga Taga Corinto 13:6). Ang pagiging kabi-
lang sa tipan ay makikita nang harap- harapan, 
makikilala gaya ng pagkakilala sa atin (tingnan 
sa I Mga Taga Corinto 13:12). Ang pagiging 
tapat sa tipan ay pagiging matatag at hindi natiti-
nag (tingnan sa Mosias 5:15; Alma 1:25).

Ang pagiging kabilang sa tipan ay ang pag- asa 
sa lahat ng bagay, pagtitiis ng maraming bagay, at 
pag- asang makapagtitiis sa lahat ng bagay” (ting-
nan sa Ang Mga Saligan ng Pananampalataya 1:13; 
tingnan din sa I Mga Taga Corinto 13:7; Moroni 
7:45). Ang pagiging kabilang sa tipan ay ang pana-
natili ng pananampalataya, Ito ay ang hindi pagsu-
ko sa ating sarili, sa bawat isa, o sa Diyos.

Ang pagiging kabilang sa tipan ay ang 
pakikigalak kasama ang mga nagagalak at ang 

pakikisaya kasama ang mga may dahilan upang magsaya, at ang pagtayo 
bilang mga saksi ng magiliw na awa ng Panginoon at pang- araw- araw na 
mga himala “sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar” 
(tingnan sa Mosias 18:8–9).

Ang mapasa Diyos at sa isa’t isa sa pagiging kabilang sa tipan ay ang 
pagngiti sa mga lugar na hindi inaasahan habang tumitingin tayo nang 
may mga matang nakakakita at nakikinig nang may tainga na nakakarinig. 
Binabago Niya tayo at ang ating mga relasyon—kabilang ang ating tipan sa 
kasal—upang maging mas banal at dakila.

Sa isang klase ng relasyon sa kasal, ang isang ikinasal na estudyante ay 

nagtaas ng kanyang kamay at sinabi sa guro, “Pasensya na po, ngunit lagi 
ninyong sinasabi na mahirap ang kasal. Hindi kasal ang mahirap kundi 
ang buhay ang mahirap, at ang kasal, kasama ang ginhawa at hirap nito, ay 
maaaring maging isang biyaya kung saan may kasama tayong hinaharap ang 
ligaya at pagsubok ng buhay.”

Bagamat walang hanggang kasal ang nais natin, ang hindi pagiging 
tapat, pang- aabuso sa anumang paraan, at hindi malutas na pagkakaiba ay 
maaaring mangailangan ng agarang proteksyon o paghihiwalay at maaaring 
diborsyo. Alam natin na ang mga tipan ay nagbibigkis at walang hanggan 
lamang sa parehong pagpapahintulot ng mga taong may kinalaman dito at 
kapag kinumpirma ng maawaing pagpapahayag ng langit ng Espiritu Santo, 
na inilalarawan ng mga banal na kasulatan na “Banal na Espiritu ng panga-
ko” (Doktrina at mga Tipan 88:3).

May aliw, kapayapaan, at pag- asa sa pangako ng Panginoon na ang 
karapat- dapat na mga indibuduwal ay matatanggap ang lahat ng ipinanga-
kong biyaya.5 Bahagi ng Kanyang pangako na palakasin ang bawat isa sa 
atin sa Kanyang pagmamahal, sa paraan Niya, at sa oras Niya (tingnan sa 
Doktrina at mga Tipan 88:68).

“Ang Paraan ng Paggana ng Paglilingkod”
Noong ako ay isang bata pang bishop, isang karanasan sa ward 

namin ang nagturo sa akin tungkol sa pagiging kabilang sa tipan na 
ipinapakita sa pagpapalakas sa bawat isa sa pagmamahal ng Tagapag-
ligtas. Ang mga pamilya sa ward na sina Hans at Fay Ritter at Larry at 
Tina O’Connor, kasama ang kanilang kahanga- hangang mga pamilya, 

Nagbibigay ugat at pakpak ang pagiging  
kabilang sa tipan. Ito ay nagpapalaya sa  
pamamagitan ng pangako. Ito ay nagpapalaki 
sa pamamagitan ng pagmamahal.
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ay palaging naglilingkod sa iba at minamahal 
ng lahat.

Isang araw, hiniling sa akin ng stake president 
na bisitahin ang mga Ritter. Pagdating ko sa 
kanilang tahanan, napansin ko na nakalundo ang 
sahig at may isang gamit na takure.

“Ganito ang nangyari, Bishop,” sabi ni Brother 
Ritter. “Nagkaroon ng tagas ang aming water 
heater, at tumagas ang mainit na tubig sa sahig. 
Nagkaroon ng mga anay. Kaya lumundo ng kaunti 
ang sahig. Kinailangan naming patayin ang water 
heater, at sa takure na kami nag- iinit ng tubig.”

Pinayagan ako ng mga Ritter na pag- usapan 
ang kanilang sitwasyon sa ward council. Kahanga- 
hanga ang aming ward council. May kilala ang 
mga miyembro na isang tao na makakatulong sa 
pagkumpuni sa sahig o dingding o carpet o mga 
kasangkapan sa bahay o pintura. Dumating ang 
mga volunteer at tumulong sa hindi mabibilang 
na paraan. Kabilang sa kanila si Larry O’Connor, 
isang mahusay na karpintero na madalas ay nasa 
bahay ng mga Ritter.

Naalala ng asawa ni Larry, si Tina, na si Larry 
at ang iba pang mga miyembro ng korum minsan 
ay pumupunta sa mga Ritter sa araw ng Biyernes 
at magdamag na mananatili roon. “Isang Sabado 
ng umaga, dinalhan ko sila ng almusal,” sabi niya. 
“Si Larry ay lumabas mula sa palikuran na may 
dalang mga gamit ng tubero.”

Idinagdag ni Tina na mula sa mga lalaking 
tulad ni Hans Ritter at iba pa ay “natuto ang 
aking asawa na maging isang tunay na lalaki—
mabait, mapag- isip, malambing. Habang si Larry 
ay naglilingkod kasama ang mabubuting lalaking 
iyon, pati na sa nursery, naging mas mahusay 
siyang asawa at ama.”

Nang natapos ang bahay, lahat kami ay nagsaya.
Sina Hans at Fay Ritter ay medyo matagal 

nang namatay, ngunit kamakailan ay nakausap 
ko ang dalawa sa kanilang mga anak, sina Ben at 
Stephen. Naalala nila na ang tahimik na pagliling-
kod ng iba ay nagpanatili sa dignidad ng kanilang 
ama, na walang pagod na nagtrabaho upang 
alagaan ang kanyang pamilya.

Habang nasa isang ward activity di nagtagal 
matapos makumpleto ang bahay ng mga Ritter,  
nakatanggap ng balita sina Larry at Tina  
O’Connor na nasusunog ang kanilang bahay. 
Agad silang umuwi at nakakita ng mga basag na 
bintana (upang lumabas ang usok) at binutas na 

mga dingding (upang makita ang mga natata-
gong apoy).

“Nanlumo kami,” sabi ni Tina. Ngunit duma-
ting ang ward.

“Ang lahat ay tumulong,” sabi nina Tina at 
Larry. “Ang buong ward ay dumating nang may 
pagmamahal. “Naroon kami bilang isang pamilya.”

At sino ang kabilang sa mga naunang duma-
ting at huli na umalis nang muling itinatayo ang 
tahanan ng mga O’Connor? Oo, ang pamilya nina 
Hans at Fay Ritter.

Mapagpakumbabang nagkuwento sina Ben at 
Stephen ngunit inalala nila na pumunta ang kani-
lang pamilya upang tulungan ang mga O’Connor. 
“Naroon kami, magkakasama kaming lahat,” sabi 
nila. “Sa ganoong paraan gumagana ang pagli-
lingkod. Inaalagaan natin ang isa't isa, minsan sa 
pamamagitan ng pagtulong sa iba at minsan sa 
pagpayag na tulungan tayo ng ibang tao.”

Para sa akin, maaaring magkaroon ng 
kahanga- hanga, napakabuti, at nagkakaisang 
pag- uugnayan habang pinalalakas natin ang isa’t 
isa sa pagmamahal ng Tagapagligtas. Tinulungan 
ng mga O’Connor ang mga Ritter, tinulungan ng 
mga Ritter ang mga O’Connor, habang itinatatag 
ang komunidad ng mga Banal sa mga Huling 
Araw. Bawat araw sa iba’t ibang paraan, ang bawat 
isa sa atin ay nangangailangan, at maaaring mag-
bigay ng mapagmahal na paglilingkod at tulong 
sa maliliit, simple, makapangyarihan, at nakapag-
papabago ng buhay na mga paraan.

Kung kaya, nararanasan natin ang dobleng 
himala ng mga tinapay- at- isda; una, ang isang 
komunidad ng mga Banal ay maaaring magsama- 
sama sa di makasariling pagkakaisa upang tugu-
nan ang isang pangangailangan; at pangalawa, 
kasabay nito, ang pakikisama ng mga Banal ay 
maaaring mabigkis ng pagmamahal sa pama-
magitan ng pang- araw- araw na mapagmahal na 
paglilingkod sa maraming tahimik na pagkakata-
on—tulad ng sa pamilya, branch, ward, o komu-
nidad sa loob ng maraming taon—nang walang 
malaking pangangailangan.

Napalakas sa Pagmamahal ng 
Tagapagligtas.

Ibinabalik tayo ng lahat ng ito kung saan tayo 
nag- umpisa—ang una at pangalawang dakilang 
utos at ang paanyaya na mapalakas at palakasin 
ang bawat isa sa pagmamahal ng Panginoon.
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Makapangyarihang sinabi ni Pangulong  
Nelson, “Ang ating mensahe sa mundo ay simple 
at taos- puso: inaanyayahan natin ang lahat ng 
anak ng Diyos sa magkabilang panig ng tabing 
na lumapit sa kanilang Tagapagligtas, tanggapin 
ang mga pagpapala ng banal na templo, magka-
roon ng walang- hanggang kagalakan, at maging 
karapat- dapat sa buhay na walang hanggan.” 6

Habang nagpapakabusog tayo sa mga salita ni 
Cristo (tingnan sa 2 Nephi 32:3) at inuuna ang 
Diyos (tingnan sa Mateo 6:33), pinalalakas tayo 
ng Panginoon at pinagpapala ang bawat aspeto 
ng ating buhay. Mayroong banal na pagkakaisa 
at napakagandang tunog sa pagiging kabilang sa 
tipan habang tayo ay pinapalakas sa pagmamahal 
ng Panginoon at habang pinalalakas natin ang 
bawat isa sa Kanya.

Inuulit ng mga salita ni Apostol Pablo ang 
pagkakaisa ng ating mga tipan at Pagbabayad- sala 
ng Panginoong Jesucristo:

“Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni 
Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang 
paguusig, o ang kagutuman, o ang kahubaran, o 
ang panganib, o ang tabak? . . .

“Sapagka’t ako’y naniniwalang lubos, na kahit 
ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang 
mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang 
mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay 

na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit 
ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin 
mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwa-
lay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo 
Jesus na Panginoon natin” (Mga Taga Roma 8:35, 
38–39).

Ito rin ang aking taimtim na patotoo.
Pinatototohanan ko ang Diyos, na Ating Ama 

sa Langit, at ang Kanyang Anak na si Jesucristo. 
Mas kilala Nila tayo at mas mahal tayo nang higit 
sa pagkakaalam at pagmamahal natin sa sarili 
natin. Maaari tayong magtiwala sa Panginoon 
nang buong puso natin, at hindi kinakailangang 
manalig sa ating sariling kaunawaan” (tingnan sa 
Mga Kawikaan 3:5).

Sa 159 tahanan ng Panginoon sa 43 bansa, mapa-
palakas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng 
ating mga tipan at ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo.

Pinagpala tayo ng awtoridad ng priesthood at 
patuloy na paghahayag ng mga propeta mula kay 
Propetang Joseph Smith hanggang sa minamahal 
nating si Pangulong Nelson ngayon. Ang mga 
pangyayari sa mga nagdaang araw ay mas kinum-
binsi ako, at nakadama ako ng pagpapakumbaba, 
sa katotohanan ng ipinanumbalik na doktrina, 
mga susi, ordenansa, at mga tipan sa Ang Sim-
bahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw bilang “ang kaharian ng Panginoon na 
muling itinatag sa mundo bilang paghahanda sa 
Ikalawang Pagparito ng Mesiyas.” 7

Ang Aklat ni Mormon: Isa Pang Tipan ni 
Jesucristo at lahat ng mga banal na kasulatan ay 
salita ng Diyos.

Nawa’y ang bawat isa sa atin ay mas makilala 
pa ang ating Tagapagligtas at maging mas katulad 
Niya habang tayo ay pinapalakas sa Panginoon at 
habang pinapalakas natin ang bawat isa sa Kanya 
at sa Kanyang pagmamahal. ◼
Mula sa mensaheng ibinigay sa Brigham Young University 
Women’s Conference, “Strengthen One Another in the Lord,” 
noong Mayo 4, 2018.
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Mayroong banal 
na pagkakaisa 
at napakagan-
dang tunog sa 
pagiging kabi-
lang sa tipan 
habang tayo ay 
pinapalakas sa 
pagmamahal 
ng Panginoon 
at habang pina-
lalakas natin 
ang bawat isa 
sa Kanya.
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Ilang araw bago sumapit ang nakatak-
dang biyahe ng aming ward patungong 

Aba Nigeria Temple, tinawag ako ng 
bishop at inutusan akong mamuno sa 
grupo namin. Pumayag ako, at sa umaga 
ng biyahe namin, nagdasal kami at 
sumakay ng bus para simulan ang aming 
paglalakbay.

Habang nasa daan, kumanta kami ng 
mga himno. Napuno ng hindi masukat 
na kagalakan ang paligid. Mas maaga 
naming nasimulan ang 10- oras naming 
paglalakbay, pero bago nagtanghali, 
nagkaproblema ang bus namin na hindi 
kayang ayusin ng sinuman sa amin.

Nagpunta ako sa kalapit na istasyon 
ng gasolina at nakakita ako ng nama-
masukan doon. Tinanong ko kung may 
kakilala siyang mekaniko.

Agad- agad siyang tumawag ng dala-
wang mekaniko. Dumating sila kaagad 
at nagtrabaho na. Natuklasan nila 
na depektibo ang fan belt. Ilang oras 
silang nagtrabaho hanggang sa hindi na 
nila alam ang gagawin. Pagkatapos ay 
tumawag sila ng isa pang mekaniko.

Mukhang tiwala siya sa sarili nang 
dumating at patuyang sinabi, “Ano’ng 
problema sa fan belt na hindi ninyo 
kayang ayusin?”

Nagtrabaho siya sandali at saka sina-
bing, “Hindi karaniwan ang nangyari 
dito.” Dinampot niya ang kanyang mga 
gamit at umalis. Patuloy na naghanap ng 
solusyon ang iba pang mga mekaniko, 
pero parang walang pag- asa ang sitwas-
yon namin.

Bumaling ako sa kapwa ko mga Banal 
at nakita ko ang lungkot sa halos bawat 
mukha. Habang iniisip ko ang susunod 
na gagawin, naisip ko: “Ipinagdasal mo 
na ba ang problema?”

Agad kong tinipon ang grupo. Tuma-
yo kami nang pabilog at nagdasal sa 
ating Ama sa Langit na ibigay sa mga 
mekaniko ang kaalamang kailangan 
nila. Wala pang limang minuto, lumapit 
sa akin ang isa sa mga mekaniko.

Isang Panalangin para Makarating  
Tayo sa Templo

“Ipinagdasal mo ito?” tanong niya.
“Oo, mga limang minuto na ang 

nakalipas.”
“Ah, mabuti’t ginawa mo ‘yan!”  

sabi niya.
Binayaran ko ang mga mekaniko at 

umalis na sila. Sumakay kaming lahat 
sa bus at nagpatuloy sa paglalakbay. 
Sa huli’y nakarating kami sa templo 
pagkaraan ng ilang oras, na nagpa-
pasalamat na nakikinig at sumasagot 
ang Ama sa Langit sa ating mga  
dalangin. ◼
Isaac Ututu, Lagos, Nigeria

“Ayos na!” masayang sinabi nito.
Natuwa kami at nagpasalamat sa 

Panginoon. Maya- maya, napansin ko 
na mukhang dismayado ang isa pang 
mekaniko. Sinubukan ko siyang bati-
in, pero sabi niya, “Binabati mo ba 
ako dahil anim na oras naming inayos 
ang isang fan belt? Dalawang fan 
belt ang inayos ko bago ako pumari-
to. Mahirap ipaliwanag ang nangyari 
dito.”

Sinabi ko sa kanya na tinulungan 
kami ng Diyos pagkatapos naming 
magdasal.

Sa aming 10- oras na paglalakbay papunta sa 
templo, nagkaproblema ang bus namin na  

hindi kayang ayusin ng sinuman sa amin.

Lagos

Agbor

Aba

Hilaga
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Makaraan ang 11 taon ng pakikibaka sa 
dementia, pumanaw ang asawa ko. Para sa 

akin, malungkot na masaya ang pagpanaw niya. 
Ako ang naging tagapag- alaga, kaibigan, at 
kasintahan niya, at kahit masaya ako na hindi na 
niya kailangang magdusa, labis akong nangulila 
sa kanya. Akala ko kakayanin kong magdalam-
hati, pero ang lungkot at kawalan ay nagpadama 
sa akin ng mga bagay na hindi ko inasahan.

Nagulat ako at nag- alala nang maging negati-
bo ang buhay ko. Pakiramdam ko walang puma-
pansin sa akin, wala akong silbi, at balewala ako 
sa pamilya, mga kaibigan, at mga miyembro ng 
ward. Naawa ako sa sarili ko at sumama ang 
loob ko sa iba.

Isang araw ng Linggo, naupo ako sa bandang 
likod ng chapel. Minasdan ko ang isang mabait 
at palakaibigang sister na kausap ang ibang mga 
miyembro ng ward. Mabait siya at mapagbigay 
sa lahat.

“Pero,” naisip ko, “kahit kailan, hindi niya 
ako kinumusta, hindi niya ako dinamayan, hindi 
niya ako tinanong kung gaano ako nahihirapan 
sa pagpanaw ng asawa ko!”

Nagpatuloy ang mga negatibong ideyang ito 
nang magsimula ang sacrament hymn. Nadama 
ko na hindi ako maaaring makibahagi ng sakra-
mento nang mayroon akong sama ng loob.

“Humingi ka ng tulong na iwaksi ang dam-
daming ito ngayon! ” naisip ko.

Ipinagdasal ko na mapawi ang kadiliman. 
Hindi ako dapat magalit sa sister na ito kahit 
kaunti. Humingi ako ng kapatawaran at tulong 
sa panalangin na mawala ang sama ng loob 
ko. Nang nakatayo na ang deacon sa harapan 
ko na hawak ang sacrament tray, nadama ko 
na maaari akong makibahagi ng sakramento. 
Sa buong linggong sumunod, patuloy akong 
nagdasal para sa patnubay.

Nang sumunod na Linggo, pumasok 
ako sa bulwagan at nakita ko ang babaeng  
napagtuunan ko ng pansin noong nakaraang 
linggo.

“Uy, Carol,” sabi niya. “Matagal na 
kitang naiisip! Naiisip ko lang kung gaano 
ka nahihirapan sa nangyari. Ikaw ang nag- 
alaga sa asawa mo sa napakahabang panahon. 
Nahihirapan ka sigurong mag- adjust.  
Kumusta ka na?”

Nag- usap kami sandali, at niyakap niya ako 
nang mahigpit. Wala akong masabi! Naupo ako 
sa dati kong upuan sa chapel na todo- ngiti. Agad 
kong pinasalamatan ang aking Ama sa Langit. 
Pinadalhan niya ang mabait na sister na ito ng 
paalala para sabihin ang mga salitang kinaila-
ngan kong marinig. Mula noon, nadama ko nang 
inaalala ako ng Ama sa Langit. Nabigyan Niya 
ako ng lakas na harapin ang “bagong sitwasyon” 
na nagsimula sa buhay ko. ◼
Carol Whitaker, Oregon, USA

Nagpadala ng Paalala ang  
Ama sa Langit

Nadama ko na hindi ako 
maaaring makibahagi ng 

sakramento nang mayroon akong 
sama ng loob. Ipinagdasal 
ko na mapawi ang 
kadiliman.

Aba



Sa gitna ng isang abalang araw sa 
aking neurology clinic, natambakan 

na ako ng mga gawain. Mabuti na lang, 
mabilis na natapos ang isang pasyente. 
Nakahinga ako nang maluwag nang 
tumayo ako para umalis, pero nagsimu-
la siyang magkuwento ng isang bagay 
na walang kinalaman sa ikinonsulta 
niya. Sa kabila ng pagkainip ko, nada-
ma ko na dapat akong umupo ulit at 
makinig.

Sinabi niya na kamakailan ay suma-
ma ang pakiramdam ng kanyang may-
bahay. “Alam niya ang nangyayari,” sabi 
ng lalaki, “pero hindi niya sinabi sa akin 
dahil takot siyang magpunta sa ospital.”

Sa loob ng ilang araw, nakahiga 
lang siya sa kama. Naging lito siya at 
walang katuturan ang sinasabi niya. May 

Natutuwa Ako’t Nakinig Ako
malulubhang karamdaman ang pasyen-
te ko mismo, at di- nagtagal parehong 
lumala ang kanilang kalagayan. Hindi 
na nila maalagaan ang isa’t isa. Nang 
bisitahin sila ng hipag ng pasyente ko, 
nag- alala ito. Tumawag ito ng dalawang 
ambulansya para dalhin sila sa ospital. 
Agad natuklasan ng mga doktor na may 
malalang kanser sa suso ang babae.

“Hindi ko na nakausap ulit ang asawa 
ko,” sabi ng lalaki.

Inatake sa puso ang asawa niya at 
nilagyan ng tubo. Ikinuwento ng pas-
yente ko na itinulak siya sa wheelchair 
mula sa sariling kuwarto niya sa ospital 
papunta sa intensive care unit para 
makita ang asawa niya sa huling pagka-
kataon. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga 
doktor na alisin na ang tubo.

Tumigil sa pagsasalita ang lalaki. 
Mukhang nasabi na niya ang lahat ng 
gusto niyang sabihin. Sinabi ko sa kanya 
na nakikiramay ako. Kinamayan niya 
ako at umalis na. Natutuwa ako na umu-
po ako ulit para makinig. Natutuwa ako 
na hindi ako umalis nang binalak kong 
umalis! Ano kaya ang madarama niya 
kung nagmadali akong lumabas ng silid 
sa mismong sandali na ikukuwento niya 
ang problema niya?

Hindi ko alam kung bakit iyon iki-
nuwento sa akin ng pasyente ko noong 
araw na iyon, pero alam ko kung bakit 
ako nakinig. Itinuro ni Alma na yaong 
mga naghahangad na mabinyagan at 
sundin si Jesucristo ay dapat na “naha-
handang magpasan ng pasanin ng isa’t 
isa, . . . makidalamhati sa mga yaong 
nagdadalamhati; oo, at aliwin yaong 
mga nangangailangan ng aliw” (Mosias 
18:8–9).

May pasanin ang pasyente ko, at sa 
maliit na paraan, natulungan ko siyang 
dalhin iyon. Siya ay nagdalamhati, at 
nakidalamhati ako sa kanya. Nangaila-
ngan siya ng aliw, kaya inaliw ko siya. 
Sa simpleng paraang ito, sinikap kong 
igalang ang aking pangako na maging 
higit na katulad ni Cristo. ◼
Alan B. Sanderson, Utah, USA
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SNagsimulang magkuwento sa akin 
ang pasyente ko ng isang bagay 

na walang kinalaman sa ikinonsulta 
niya. Sa kabila ng pagkainip ko, 
nadama ko na dapat akong umupo 
ulit at makinig.
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“Hindi, gusto ko pa ring padalhan 
niya ako ng liham,” sagot ko.

Isang gabi, dumating ang mga mis-
sionary sa bahay namin at inabutan ako 
ng isang magasin.

“Hindi namin alam kung bakit, 
pero nadama namin 
na dapat naming 
dalhin ito sa iyo,” sabi 
nila. Isang kopya iyon 
ng Liahona ng Oktu-
bre 2006, na nakabalot 
pa sa plastik.

Binuksan ko ito at 
nakita ko ang isang 
artikulo mula kay Pangu-
long Hinckley para sa 
mga bagong miyembro ng 
Simbahan. Sabi niya, “Ini-
iwan ko ang patotoong ito, 
ang aking basbas, at pagma-
mahal sa bawat isa sa inyo at 
ang paanyaya kong patuloy 
kayong maging bahagi ng 
dakilang himalang ito sa mga 
huling araw, Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw.” 1

Pakiramdam ko ako mismo 
ang sinasabihan niya. Ni hindi 
pa ako miyembro ng Simbahan 
nang ilathala iyon, pero naingatan 
iyon para sa akin. Alam ko na dini-
dinig ng Panginoon ang ating mga 
dalangin at na nangungusap Siya sa 
isang buhay na propeta ngayon. ◼
Kelly Santos Figueiredo Ribeiro,  
Goiás, Brazil

TALA
 1. Gordon B. Hinckley, “Ganap na Kaliwana-

gan ng Pag- asa—sa mga Bagong Miyembro 
ng Simbahan,” Liahona, Okt. 2006, 5.

Nag- atubili akong sumapi sa Simba-
han nang ipakilala ito sa akin ng 

asawa ko. Binigyan niya ako ng Aklat 
ni Mormon, at pagkaraan ng mara-
ming lesson at halos dalawang taon sa 
pagsama sa mga missionary, nabinyagan 
ako noong 2007. Nahirapan ako sandali 
matapos akong maging miyembro ng 
Simbahan. Hindi ko naunawaan ang 
kahalagahan ng mga makabagong pro-
peta. Sa aking isipan, ang isang propeta 
ay dapat maging katulad ni Moises na 
may tungkod.

“Kinakausap ba ng propeta ang 
Diyos?” tanong ko sa asawa ko.

“Oo,” sabi niya.
“Sigurado ka?”
“Oo, kinakausap ng propeta ang 

Diyos.”
“Kung gayon hihilingin ko sa 

Panginoon na sabihin sa propeta na 
padalhan ako ng liham na nagsasabi 
na ito ang Simbahan ni Jesucristo.”

“Naku po!” sabi ng asawa ko. “Hindi 
ganyan!”

Determinado ako.
“Kung kinakausap ng propeta ang 

Panginoon, mangungusap ang Pangino-
on sa propeta, at padadalhan niya ako ng 
liham.”

Sa simbahan isang araw ng Linggo, 
inabutan ako ng isang missionary ng 
isang DVD at hiniling niyang panoo-
rin namin ito ng pamilya ko. Naroon 
ang mga patotoo ng propeta at mga 
apostol. Ang unang taong nagsalita 
ay si Pangulong Gordon B. Hinckley 
(1910–2008). Humanga ako. Mukhang 
tapat siya, at nadama ko na nagsasabi 
siya ng totoo.

“Tingnan mo, ito ang patotoo mo 
tungkol sa propeta,” sabi ng asawa ko.

Isang Liham mula sa Propeta

Inabutan ako ng mga missionary ng 
isang kopya ng Liahona ng Oktubre 

2006. “Hindi namin alam kung bakit, 
pero nadama namin na dapat naming 
dalhin ito sa iyo,” sabi nila.
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Pagtataglay ng Kanyang Pangalan

P A G N I L A Y A N 
I T O   .   .   .

“Ibinibigay ba 
natin ang lahat 
sa Panginoon 
nang walang 
pag-aalinlangan?”
Cristina B. Franco, Pangalawang 
Tagapayo sa Primary General 
Presidency, “Ang Galak sa Di- 
Makasariling Paglilingkod,”  
Liahona, Nob. 2018, 56.

Ibahagi ang iyong mga naiisip sa 
Liahona Facebook page o itala ang 
mga ito sa iyong journal!

“ANG 
PINAKAMAGAGANDANG 

BAGAY SA BUHAY  
NA ITO AY 

NAKASENTRO 
KAY JESUCRISTO   

AT PAG-UNAWA SA 
WALANG HANGGANG 
MGA KATOTOHANAN 
KUNG SINO SIYA AT 
KUNG SINO TAYO SA 
ATING KAUGNAYAN  

SA KANYA.”
Elder Jack N. Gerard  

ng Pitumpu, “Panahon Na,” 
Liahona, Nob. 2018, 109.

12 Bagong  
Templo Ibinalita

Ibinalita ni Pangulong 
Russell M. Nelson ang mga 
plano upang magtayo ng 
12 bagong templo, ang 
pinakamalaking bilang ng 
mga templo na ibinalita sa 
iisang araw. Ang mga bagong 
templo ay itatayo sa:

Auckland, New Zealand
Davao, Philippines
Lagos, Nigeria
Mendoza, Argentina
Phnom Penh, Cambodia
Praia, Cape Verde
Puebla, Mexico
Salvador, Brazil
San Juan, Puerto Rico
Washington County,  

Utah, USA
Yigo, Guam
Yuba City, California, USA

ating mga salita at gawa—na si Jesus ang Cristo” (“Ang Tamang 
Pangalan ng Simbahan,” Liahona, Nob. 2018, 88). Inanyayahan 
din tayo ng maraming iba pang mga pinuno na pagnilayan  
kung paano natin higit na matataglay ang Kanyang pangalan  
sa ating sarili.
•  Inanyayahan tayo ni Pangulong Henry B. Eyring na itanong 

sa ating sarili ang dalawang bagay: “Ano ang dapat kong 
gawin para taglayin ko sa aking sarili ang Kanyang pangalan?” 
at “Paano ko malalaman kung umuunlad ako?” (“Sikapin, 
Sikapin, Sikapin,” Liahona, Nob. 2018, 91).

•  Nagmungkahi si Elder Robert C. Gay ng tatlong paraan na 
matataglay natin ang pangalan ng Tagapagligtas sa ating 
sarili (tingnan sa “Taglayin sa Ating Sarili ang Pangalan ni 
Jesucristo,” Liahona, Nob. 2018, 97–99).

•  Itinuro ni Elder Paul B. Pieper ang ibig sabihin ng tunay na 
taglayin ang pangalan ni Jesucristo (tingnan sa “Lahat ng 
Tao ay Kailangang Taglayin sa Kanilang Sarili ang Pangalang 
Ibinigay ng Ama,” Liahona, Nob. 2018, 43–45).
Isaalang-alang ang pagtatala sa iyong journal ng iyong mga 

naiisip at nadarama habang pinag-aaralan mo ang ibig sabihin 
ng pagtataglay ng pangalan ng Panginoon sa iyong sarili.

Ipinaalala sa atin 
ni Pangulong 
Russell M. Nelson 
ang kahalagahan 
ng pagtataglay 
ng pangalan ng 

Tagapagligtas sa ating 
sarili—kapwa bilang mga 
disipulo ni Cristo at bilang 
mga miyembro ng Kanyang 
Simbahan. “Kapag inaalis 
natin ang Kanyang panga-
lan sa Kanyang Simbahan, 
sadyang inaalis natin Siya 
bilang pinakamahalagang 
pinagtutuunan ng ating 
buhay,” sabi niya.

“Kasama sa pagtataglay 
ng pangalan ng Tagapag-
ligtas ang pagpapahayag 
at pagsaksi sa iba—sa 
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Ano ang kaibahang ginagawa mo dahil sa natutunan mo sa pangkalaha-
tang kumperensya? Isumite ang iyong kuwento sa liahona.lds.org  
o ibahagi ito sa facebook.com/liahona.

“Para sa ilan, mahirap ang maniwala. Kung minsan pinipi-
gilan tayo ng kapalaluan. Siguro iniisip natin na dahil tayo 
ay matalino, nakapag-aral, o maraming karanasan, hindi 
natin magagawang maniwala sa Diyos. At sinisimulan nating 
ituring ang relihiyon na isang hangal na tradisyon.

“Sa karanasan ko, ang paniniwala ay hindi lamang isang 
ipinintang larawan na tinitingnan natin at hinahangaan at 
nagiging paksa ng ating usapan o kuru-kuro. Ito ay mas 
nahahalintulad sa isang araro na dadalhin natin sa bukid 
at, sa pagpapawis natin, lumilikha ng mga tudling sa lupa 
na tumatanggap ng mga binhi at namumunga ng prutas na 
mananatili.

“Magsilapit kayo sa Dios, at Siya’y lalapit sa inyo. Ito ang 
pangako sa lahat ng naghahangad na maniwala.”
Elder Dieter F. Uchtdorf ng Korum ng Labindalawang Apostol, 
 “Maniwala, Magmahal, Gumawa,” Liahona, Nob. 2018, 47.

Ano ang mga tanong mo na nasagot sa kumperensya? Ibahagi ang iyong 
karanasan sa facebook.com/liahona.

Narito ang ilang paan-
yayang narinig natin sa 
pangkalahatang kumpe-
rensya. Isaalang-alang 
ang pagsusuri ng mga 
mensahe upang maidag-
dag dito sa listahan ng 
mga paanyaya.
•  “Pag-isipan ang 

magagawa natin para 
maging mas magiliw, 
mapagkaibigan, at 
matulungin sa [mga 
bagong kaibigan], 
simula mismo sa 
susunod na Linggo” 
(Ulisses Soares, “Iisa 
kay Cristo,” Liahona, 
Nob. 2018, 39).

•  “Basahing mabuti 
at pakaisipin ang 
paghahayag na ito 
[tungkol sa pangitain 
ng pagtubos sa mga 
patay, na matatag-
puan sa Doktrina at 
mga Tipan 138]”  
(M. Russell Ballard, 
“Ang Pangitain ng 
Pagtubos sa mga 
Patay,” Liahona,  
Nob. 2018, 73).

•  “Bumalik sa bahay 
ng Panginoon taglay 
ang iyong pusong 
sugatan at dala ang 
pangalan ng inyong 
mga kapamilya nang 
madalas hangga’t 
maaari” (Neil L. 
Andersen, “Sugatan,” 
Liahona, Nob.  
2018, 85).

“Sabi sa akin ng isang 
kaibigan, habang binabasa 
raw niya ang mga mensahe 
sa pangkalahatang kumpe-
rensya, gumagawa siya ng 
listahan ng mga ipinagagawa 
sa atin ng mga pinuno ng 
Simbahan. Pagkatapos ay 
ginagamit niya ang listahan 
upang magtakda ng mga 
mithiin na makatutulong 
sa kanya na masunod ang 
kanilang payo. Nagpasiya 
akong magsimula ng sarili 
kong listahan. Nakagawa ito 
ng kaibahan para sa akin 
habang pinagninilayan ko 
ang mga mensahe at iniisip 
kung ano ang kailangan kong 
gawin. Talagang tinutulungan 
ako nitong pagtuunan ng 
pansin ang pinakamahalaga.”
—Edna Washburn, Utah, USA

M G A  S A G O T  S A 
M G A  T A N O N G

Dati-rati ay mayro-
on akong patotoo, 

pero nitong mga 
huling araw ay 

mas hirap akong 
maniwala na 

nariyan ang Diyos. 
Maaari pa bang 
maging malakas 

ang pananampala-
taya ko tulad  

ng dati?

Mga Gagawin Ko  
sa Kumperensya



38 L i a h o n a

Hinding- hindi malilimutan 
ni Carol Hyatt ang araw 
na inutusan siya ng kan-
yang bishop na mangasi-
wa sa isang self- reliance 

class tungkol sa personal finances. 
Kamakailan lang sila bumalik ng  
kanyang asawang si Ted sa pagiging 
aktibo sa Simbahan pagkaraan ng 
42 taon na hindi pagdalo, at likas siyang 
mahiyain.

Kilala na ni Carol ang kanyang 
bishop na si Todd A. Josi noon pa mang 
bata ito. Ilang dekada na ang nakara-
raan, nakadalo ito sa kanyang klase sa 
Sunday School.

“Ngayon, Bishop,” prangkahan 
niyang sinabi rito nang magsimula 
silang magsimbang muli ni Ted, “ayaw 
kong magsalita sa harapan. Ayaw kong 
magkaroon ng calling. Gusto ko lang 
magsimba.”

Ngunit pagkaraan ng dalawang 
taon, nakaupo si Bishop Josi sa tahanan 
ng mga Hyatt at nagsasalita tungkol sa 
inisyatibo ng Self- Reliance Services ng 
Simbahan—isang bagay na noon lang 
narinig ni Sister Hyatt. Matapos itong 
simulan, hinilingan siya ng bishop na 
mangasiwa sa isang 12- linggong klase 
tungkol sa mga alituntunin ng mata-
gumpay na pangangasiwa sa pananala-
pi. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng 
kopya ng manwal na Personal Finances 
for Self- Reliance.

Para kina Ted at Carol Hyatt, ang mga espirituwal na aspeto ng inisyatibo  
ng self- reliance ng Simbahan ay nakagawa ng walang- hanggang kaibhan sa 
kanilang buhay.

M G A  P A G P A P A L A  N G  S E L F -  R E L I A N C E

“Hindi ko alam kung bakit ako puma-
yag,” paggunita ni Sister Hyatt. “Nata-
takot akong makasama ang mga taong 
hindi ko kilala—pagkatapos kailangan 
pang naroon ako nang isang gabi sa 

isang linggo sa loob ng 12 linggo kasa-
ma ang mga miyembro ng Simbahan na 
siguradong mas may karanasan sa ebang-
helyo kaysa sa akin. Hindi ko alam kung 
matutulungan ko sila.”

Mula sa Patotoo tungkol sa Ikapu  
Hanggang sa mga Tipan sa Templo
Ni Michael R. Morris
Mga Magasin ng Simbahan
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“Naliwanagan Ako nang Husto”
Hindi nagulat si Bishop Josi na 

tinanggap ni Sister Hyatt ang tungkulin 
sa kabila ng kanyang pag- aatubili. Sina-
bi niya na sa isang stake self- reliance 
committee meeting sa Forest Grove, 
Oregon, USA, kailan lang, “Pumasok 
sa isip ko na kailangan ni Sister Hyatt 
ang pagpapala ng pangangasiwa sa 
personal finances group. Naliwanagan 
ako nang husto.”

Umasa si Bishop Josi na sa pamama-
gitan ng klase, mapaglalabanan ni Sister 
Hyatt ang isang malaking hadlang sa 
kanyang espirituwal na pag- unlad: ang 
pagbabayad ng ikapu. “Habang nagma-
maneho ako pauwi nang gabing iyon,” 
sabi niya, “Nagkaroon ako ng malakas 
na espirituwal na impresyon na kapag 
nagturo si Sister Hyatt sa klaseng ito, 
mauunawaan niya ang kahalagahan ng 
pagbabayad ng ikapu.”

Kabado at hindi handa, nagsimulang 
mangasiwa si Sister Hyatt sa kanyang 
klase noong Oktubre 2017. Nang gaba-
yan niya ang mga talakayan sa klase 
tungkol sa pangangasiwa sa pananalapi, 
pagbabadyet at pagsunod dito, pagha-
handa para sa kahirapan, pag- ahon sa 
pagkakautang, pangangasiwa sa krisis sa 
pananalapi, at pamumuhunan sa hinaha-
rap, naging komportable si Sister Hyatt 
bilang facilitator pero hindi siya kompor-
table sa kanyang personal na halimbawa.

Nang basahin niya ang manwal para 
maghanda para sa kanyang pangatlong 
klase, nalaman niya na kasama sa “pama-
maraan ng self- reliance sa pangangasiwa 
sa pananalapi” ang pagbabayad ng ikapu 

at mga handog.1 Nalaman din niya na 
ang alituntuning batayan ng pamamara-
ang iyon ay pagsisisi at pagsunod.2

“Sa isa sa mga sumunod na lesson, 
inamin ko sa lahat na ako lang siguro 
sa buong grupo ang hindi nagbaba-
yad ng ikapu,” paggunita niya. Ang 
pag- amin niyang iyon ay naghikayat 
ng suporta mula sa 13 miyembro ng 
kanyang klase at ng mga talakayan 
at patotoo tungkol sa mga pagpapala 
ng batas ng ikapu.

“Hindi ko alam kung bakit alalang- 
alala ako tungkol sa ikapu, pero natanto 
ko na kailangan kong maging seryoso 
tungkol sa pagkakaroon ng patotoo 
tungkol doon,” sabi ni Sister Hyatt. 
‘Habang nakikinig ako sa panghihika-
yat ng grupo ko at ng asawa ko, sinabi 
ng Espiritu, ‘Kaya mo ’yan!’ Nagtamo 
ako ng kaunting ekstrang pananampa-
latayang kailangan ko, at natanto ko na 
magiging mas mahusay akong facilita-
tor kung ginagawa ko ang ipinagagawa 
ko sa klase ko.”

Ang mga Dungawan sa Langit
Ilang araw pagkatapos ng kanyang 

pang- 11 klase, nilapitan ni Sister Hyatt 
si Bishop Josi sa Simbahan, hinawakan 
ang kamay nito, at sinabi rito na han-
da na siyang sundin ang batas ng ika-
pu. “Tuwang- tuwa si bishop,” sabi niya.

Natuwa rin si Brother Hyatt, na 
dumadalo sa klase ng kanyang asawa. 
Kapag nagbabayad ito ng sariling ikapu 
noong nakaraang taon, madalas nitong 
hikayatin si Sister Hyatt sa pagpapaalala 
sa kanya ng isang pagpapalang inaasam 

niya. “Hindi tayo makakapunta sa 
templo maliban kung magbabayad ka ng 
ikapu,” sinasabi niya.

Noong Mayo 26, 2018, nabuksan ang 
mga dungawan sa langit at nagbuhos 
ng pagpapala kina Ted at Carol Hyatt 
na hindi nila inakalang posible ilang 
buwan bago nagsimulang mangasiwa si 
Sister Hyatt sa kanyang klase. Sa araw 
na iyon, ang araw bago sumapit ang 
kanilang ika- 58 anibersaryo, gumawa 
sila ng mga tipan at nabuklod sa  
Portland Oregon Temple.

Inilarawan ng mga Hyatt ang kara-
nasang iyon bilang “isang magandang 
araw at kamangha- manghang pagpapa-
la” na lagi nilang pasasalamatan. Idinag-
dag pa ni Sister Hyatt na lagi rin niyang 
pasasalamatan ang isang mapanghikayat 
na asawa, isang inspiradong bishop, at 
isang klase ng mga estudyante na sa 
pakiramdam niya ay mas nakatulong sa 
kanya kaysa nakatulong siya sa kanila. 
Para ipakita ang kanilang pagmamahal 
at suporta, halos bawat miyembro ng 
kanyang klase ay dumalo sa pagbubuk-
lod ng mga Hyatt.

“Malaki ang napapakinabangan ng 
mga tao mula sa self- reliance initiative 
ng Simbahan, lalo na ang espirituwal na 
bahagi nito,” sabi ni Sister Hyatt. “Ang 
espirituwal na bahagi ang dahilan kaya 
ito naging napakahalaga. Para sa aming 
mag- asawa, nakagawa ito ng walang- 
hanggang kaibhan.” ◼

MGA TALA
 1. Personal Finances for Self- Reliance (2016), 42.
 2. Tingnan sa Personal Finances for Self- Reliance, 

36–37.
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A ng pagsisisi kung minsan ay 
parang nakakatakot o nakaka-

lito sa mga bata at tinedyer. Narito 
ang ilang mga mungkahi para sa 
pagtuturo ng pagsisisi sa mapag-
mahal at nagbibigay- kakayahang 
paraan.

10 Mungkahi 
para sa 
Pagtuturo ng 
Pagsisisi

P A G T U T U R O  S A  M G A  T I N E D Y E R  A T  B A T A N G  M U S M O S

Gawin itong simple. Maitutu-
ro ninyo sa inyong mga anak 
na “kapag nagkakasala tayo, 
tumatalikod tayo sa Diyos,” 
pero “kapag nagsisisi tayo, muli 
tayong bumabaling sa Diyos.” 1 
Makakabaling tayong muli sa 
Diyos sa pag- amin sa ating mga 
pagkakamali, pagtatama ng 
mga bagay- bagay, at pagsisikap 
na magpakabuti.

Magtuon sa positibo.  
Anuman ang mangyari, “ang 
pagsisisi ay palaging positibo.” 2 
Hindi ito parusa sa masamang 
pag- uugali; pagkakataon ito 
upang muling sikaping mas 
mapalapit sa Diyos. Hikayatin 
ang inyong mga anak na isipin 
kung ano ang ginagawa nilang 
tama at paano sila makagagawa 
ng mas marami niyon.

Bigyang- diin ang magagawa 
nila araw- araw. Ang pagsisisi 
ay para sa maliliit na kasalanan 
at maging sa malalaki. Ang 
ibig sabihin ng araw- araw na 
pagsisisi ay madalas na pagtu-
tuwid, gaya ng isang barkong 
may sinusundan na direksyon. 
Tulungan ang inyong mga 
anak na makilala ang maliliit 
na paraan na mapagbubuti nila 
bawat araw.

Unawain ang mga pagkaka-
mali. Ipaunawa sa inyong mga 
anak na ang mga pagkakamali 
ay maaaring maging bahagi 
ng pagkatuto. Hayaang hara-
pin nila ang mga bunga ng 
kanilang mga pagpapasiya at 
tulungan silang tuklasin kung 
paano itatamang muli ang mga 
bagay- bagay. Turuan silang 
humingi ng tulong sa Diyos.

Maging isang halimbawa. 
Umamin kapag nagkakamali 
kayo. Magpakumbaba nang 
sapat para humingi ng tawad 
sa at sa harap ng inyong mga 
anak. Ipakita sa kanila kung 
paano kayo nagsisikap na mas 
mapagbuti ang mga bagay- 
bagay, at ibahagi ang inyong 
patotoo kung paano kayo 
natulungan ng Tagapagligtas 
na magbago.

Iakma ito sa sarili ninyo. 
Habang itinuturo ninyo sa 
inyong mga anak ang mga 
alituntunin ng pagsisisi,3 dapat 
ninyong mabatid na ang prose-
so ng pagsisisi ay hindi palaging 
magkakapareho para sa bawat 
tao. Hindi ito isang listahan ng 
mga gagawin; ito ay isang tuluy- 
tuloy na proseso ng pag- unlad. 
Tungkol ito sa mga naisin ng 
ating puso at kung paano natin 
sinisikap na iayon ang ating 
sarili sa Tagapagligtas. Mala-
laman natin na lubos tayong 
nakapagsisi kapag nakadama 
tayo ng kapayapaan, kagalakan, 
at kapatawaran.
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PARA SA MGA BATA
Sa Kaibigan para sa  
buwang ito:
•  “Isang Pangako na  

Magsikap” (pahina K4)
•  “Mas Mabuti sa Bawat 

Araw” (pahina K6)
•  “Magandang Ideya”  

(pahina K7)
•  Ang Desisyon sa “YoYo” 

(pahina K16)

PARA SA MGA TINEDYER
Sa isyung ito:
•  Mga Tanong at mga Sagot: 

“Nagpapatangay pa rin 
ako sa pare- parehong mga 
tukso. Paano ko mapaglala-
banan ang mga kasalanang 
iyon?” (pahina 62)

•  “Naaalala ko pa ang mga 
kasalanang pinagsisihan ko 
na, at nakokonsensya ako. 
Bakit hindi ko malimutan 
ang mga kasalanan ko?” 
(pahina 63)

Para sa iba pang resources, bisitahin 
ang youth .lds .org.

Tingnan ito nang may 
walang- hanggang pananaw. 
Madali kayong panghihinaan 
ng loob kapag paulit- ulit ang 
inyong mga maling pagpapa-
siya. Ituro sa inyong mga anak 
na basta’t palagi silang nagsisisi, 
palagi silang patatawarin ng 
Diyos (tingnan sa Moroni 6:8). 
Ipaliwanag na ang talagang 
mahalaga ay nagsisikap sila. Sa 
pagsisikap nating iwaksi ang 
ating likas na pagkatao (tingnan 
sa Mosias 3:19), nagiging mas 
katulad tayo ng Diyos.

Kilalanin kung ano ang 
kasalanan at ano ang kahi-
hiyan. Ang “kalumbayang 
mula sa Dios” ay kailangan sa 
pagsisisi (tingnan sa II Mga 
Taga Corinto 7:9–10). Ngunit 
kung nadarama ng inyong anak 
na hindi siya karapat- dapat o 
nawawalan siya ng pag- asa kahit 
pagkatapos magsisi, maaaring 
kahihiyan ang dahilan.4 Ipaalala 
sa kanila na mahal sila palagi ng 
Ama sa Langit at na “kung nag-
kasala tayo, hindi tayo gaanong 
karapat- dapat, ngunit hindi 
kailanman nababawasan ang 
ating halaga!” 5 Kung kailangan, 
isiping kausapin ang inyong 
bishop o isang professional 
counselor.

Unawain ang Pagbabayad- sala 
ng Tagapagligtas. Ituro sa inyong 
mga anak na si Jesucristo ay 
nagbayad- sala hindi lamang para 
sa ating mga kasalanan kundi para 
sa lahat ng ating pagdurusa (ting-
nan sa Alma 7:11–12). Tiyakin sa 
inyong mga anak na “hindi [sila] 
sisisihin sa masamang pag- uugali 
ng iba.” 6 Ang mga biktima ng 
pang- aabuso ay lubos na inosente; 
tulungan silang bumaling sa Taga-
pagligtas para sa kapayapaan at 
paggaling.

Patuloy na magtuon sa Tagapag-
ligtas. Ituro sa inyong mga anak 
na nauunawaan ng Tagapagligtas 
ang pinagdaraanan nila at matu-
tulungan silang paglabanan ito. 
Patotohanan Siya nang madalas 
sa inyong tahanan. Hikayatin ang 
inyong mga anak na magdasal, 
maglingkod, mag- aral ng mga 
banal na kasulatan, at gumawa ng 
iba pang mga bagay na tutulong 
sa kanila na higit Siyang makilala 
para likas silang humingi ng tulong 
sa Kanya na madaig ang kanilang 
mga kahinaan. ◼

MGA TALA
 1. Neil L. Andersen, “Magsisi . . . Upang  

Mapagaling Ko Kayo,” Liahona, Nob. 2009, 40.
 2. Stephen W. Owen, “Ang Pagsisisi ay Palaging 

Positibo,” Liahona, Nob. 2017, 48.

 3. Tingnan sa “Kabanata 19: Pagsisisi,” Mga  
Alituntunin ng Ebanghelyo (2009), 127–30.

 4. Tingnan sa Wendy Ulrich, “Hindi Kasalanan  
ang Maging Mahina,” Liahona, Abr. 2015, 20–25.

 5. Joy D. Jones, “Halagang Hindi Masusukat,”  
Liahona, Nob. 2017, 14.

 6. Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian  
sa Ebanghelyo (2006), 178.



IBAHAGI ANG IYONG KUWENTO
May kamangha- manghang kuwento ka bang 
nais ibahagi? O may mga artikulo ka bang nais 
makita tungkol sa isang paksa? Kung meron, 
nais naming makarinig mula sa iyo! Maaari 
mong ipadala ang iyong mga artikulo o feed-
back sa liahona .lds .org.

Ang Pinakamaimpluwensyang 
mga Tao

Nakabasa ka na ba ng mga artikulong may pama-
gat na tulad ng “30 Maimpluwensyang Tao na 
Wala pang 30” at naisip mong, “Paano ako maka-
kasama sa listahang iyon?” Talagang pinag- isipan 
ko kung paano ako mas makakabahagi, 

mas makatutulong, at oo, magiging mas mahalaga (na ibig 
sabihin siguro ay kailangan ko ring maging mas mapagpa-
kumbaba). Kahit maaaring kinikilala ng mundo ang ating 
mga kontribusyon, kung minsa’y mas lihim na pagtupad 
ang mga ito ng ating mga tipan sa Diyos.

Hindi natin kailangang mangibang- bansa para maim-
pluwensyahan ang isang tao sa malayong lugar. Nagsisi-
mula ito sa tahanan natin mismo, sa ating pamilya o 
mga roommate, at sa ating mga kapitbahay. Nagsisimula 
ito sa ating mga komunidad. Kapag sinimulan nating mag-
bago at maging gayon, ang “Oras na Maglingkod” (pahina 
44) ay nag- aalok ng ilang praktikal na hakbang sa pagliling-
kod sa ating komunidad. Maaring ang ibig sabihin ng 
mag- ukol ng oras para tulungan ang iba ay kailangan 
nating gumawa ng mga pagbabago—marahil ay pagbaba-
go ng puso o pagbabago kung saan natin ginugugol ang 
ating oras at lakas.

Sa “Isang Malaking Puwersa para sa Kabutihan” (pahi-
na 46), nagbahagi ng kanilang karanasan ang ilang young 
adult sa pagkakaroon ng pag- ibig tulad ng kay Cristo 
para sa iba. Ang mga kuwentong ito ay nagpapakita kung 
paano maaakay ng inspirasyon at pananampalataya 
ang mga young adult para maging impluwensya 
para sa kabutihan.

Ipinaalala sa atin ni Elder Gavarret na mga bayani 
na tayo (tingnan sa pahina 49). Bago tayo isinilang, pinili 
nating bumaba sa lupa, at ngayo’y mapipili natin kung 
anong klaseng kaibhan ang gusto nating gawin. Ang 
pagkakaroon ng ating sariling misyon ay gagabay sa atin 
sa paglilingkod sa ating Ama at sa Kanyang Anak na si 
Jesucristo.

Sa karanasan ko, mayroong mahigit “30 maimpluwen-
syang tao na wala pang 30” sa mga young adult ng Simba-
han. Ang pinakamaimpluwensyang mga taong nakikita ko 
ay yaong mga “tagatupad . . . ng salita, at [hindi] tagapaki-
nig lamang” (Santiago 1:22). Sila yaong mga tumutupad ng 
tipan. Maaaring kayong lahat iyon.

Inaasam kong makita ang kaibhang magagawa ninyo,
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PINAKAMAGANDANG PAYO . . .
Ibinahagi ng mga young adult ang pina-
kamagandang payo na natanggap nila 
tungkol sa paggawa ng kaibhan:

“Magpakatotoo ka!” Lahat tayo ay may 
liwanag na tayo lamang ang maaaring 
magbahagi. Kapag handa tayong 
pasiglahin, hikayatin, at pasayahin ang 
buhay ng iba sa sarili nating kakai-
bang paraan, ang ating liwanag ay 
nagniningning at umaakay sa iba na 
luwalhatiin ang Diyos. Huwag matakot 
na magningning!”
—Whitney Henderson, Colorado, 
USA

“Ipamuhay ninyo ang ebanghelyo ni 
Jesucristo upang tanungin kayo ng 
mga tao kung bakit kayo naiiba.”
—Pamela Castillo, San Marcos, 
Guatemala

“Kung kaya nating mahalin ang ating 
sarili at ang ating kapwa kahit katiting 
lamang ng laki ng pag- ibig ng Diyos, 
magkakaroon tayo ng tiwala at pana-
nampalataya na totoong gawin ang 
anumang kailangan nating gawin.”
—Samuel Ward, Idaho, USA

“Sa halip na magtuon sa pagbabago ng 
buong mundo, magtuon sa pagbabago 
ng inyong maliit na bahagi rito.”
—Quincy Haisley, Utah, USA

Ano ang pinakamagandang payo na 
natanggap mo tungkol sa pakikipagdeyt 
sa isang tao na minsa’y nagkaproblema 
sa pornograpiya? Ipadala ang iyong 
sagot sa liahona liahona.lds.org bago 
sumapit ang Pebrero 28, 2019.

MGA YOUNG 
ADULT

TUNGKOL SA MGA AWTOR NA YA
Si Liz Stitt ay nagtapos sa Brigham 
Young University na may bache-
lor’s degree sa communications at 
mula sa University of Utah na may 
MBA. Nagtatrabaho siya sa product 
management, pero ang paborito niyang trabaho 
ay pagiging isang propesyonal na tita.

SA BAHAGING ITO

44 Oras para  
Maglingkod
Ni Liz Stitt

46 Isang Malaking 
Puwersa para  
sa Kabutihan
Ni Mindy Selu

49 Talagang Maka-
gagawa Kayo ng 
Malaking Kaibhan
Ni Elder Eduardo  
Gavarret

ONLINE LAMANG

Walang Sapat na Oras sa  
Maghapon? Narito ang  
Paraan para Gawing  
Makabuluhan ang Inyong 
Oras
Ni Heather J. Johnson

Ministering sa Maliliit  
na Paraan
Ni Katie Embley

Hindi Mo Alam ang  
Hindi Mo Alam
Ni Lori Fuller

Si Mindy Selu ay isang editor 
o patnugot para sa magasing  
Liahona. Siya rin ay isang may-
bahay, mahilig sa pusa, at ina ng 
kambal na babae. Kabilang sa 
kanyang mga libangan ang pagkuha ng mga lara-
wan, panonood ng pelikula, at paggawa ng mga 
listahan ng mga gawaing walang katapusan.

Si Heather J. Johnson ay isang 
manunulat at patnugot. Mahilig 
siyang mag- water ski at magsa-
palaran sa kabundukan tuwing 
taglamig. Mas gusto niyang mag-
basa ng literaturang Briton, at inirerekomenda 
niyang gamitin ang “y’all” sa pang- araw- araw na 
pakikipag- usap.

Iniisip ni Katie Sue Embley na ang 
mundo ay puno ng mabubuting tao 
na ang mga kuwento ay nararapat 
ibahagi. Nag- aaral siya ng journa-
lism at Spanish, na ang mithiin ay 
#sharegoodness.

Si Lori Fuller ay isang patnugot 
para sa magasing Kaibigan. Mahilig 
siyang maghanap ng mga bagong 
banda, makinig ng balita sa radyo, 
at magluto ng pagkain mula sa iba’t 
ibang bansa. Kung minsa’y nagsusulat siya.
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Makikita ang mga artikulong ito at 
ang iba pa:
•   Sa liahona.lds.org
•   Sa YA Weekly (sa ilalim ng 

“Young Adults” sa Gospel 
Library)

•   Sa facebook.com/liahona



Oras para 
Maglingkod

Ni Liz Stitt

Ilang taon pa lang ang nakararaan, 
nagtatrabaho ako nang full- time at 
tinatapos ang evening program para 

makuha ang aking Master of Business 
Administration degree. Nang matapos ko 
ang aking MBA, ginusto kong gamitin ang 
“sobrang” oras na iyon sa isang bagay na 
makabuluhan.

Ang payo ng isang pinagkakatiwalaang 
propesor ay simple at malinaw—kailangan 
kong makahanap ng pagkakataong mag-
lingkod. Kahit alam niya ang mga respon-
sibilidad ko sa Simbahan, iminungkahi 
niya na huwag lang akong magtuon sa 
mga taong pinaglilingkuran ko.

Sinimulan kong alamin sa panalangin 
kung saan kailangan ang mga kasanayan 
at talento ko at saan ako higit na maka-
katulong. Di- naglaon ay humantong ako 
sa isang community center na nangaila-
ngan ng mga guro para sa kanilang teen 
program. Sinimulan kong turuan ang 

isang tinedyer na ang pamilya ay 
umalis ng Somalia bilang mga 

refugee. Bawat linggo nag-
praktis kaming magbasa, 

magsulat, at magsanay 
sa matematika. Pero 

bukod pa roon, 
naging magka-
ibigan kami at 
nalaman namin 
ang kultura at 
mga pangarap 

M G A  Y O U N G  A D U L T

Bilang mga young 
adult, marahil ay mas 
marami ang “sobrang” 
oras natin kaysa gusto 
nating aminin. Narito 
ang anim na mungka-
hi kung paano ninyo 
mapapalawak ang 
inyong impluwensya 
sa pamamagitan ng 
paglilingkod.

ng isa’t isa para sa hinaharap. Nang 
mangibang- bayan siya, na- assign sa akin 
ang isa pang batang babae. Tumakas ng 
Myanmar ang kanyang pamilya, at lumaki 
siya sa isang refugee camp sa Thailand. 
Bukod sa pag- aaral, tinalakay din namin 
ang mga hamon ng buhay at kung paano 
tutugon dito.

Nakakita ako ng iba pang mga pagka-
kataong gamitin ang aking mga kasanayan 
sa iba’t ibang paraan at maglingkod sa 
komunidad.

Natatagpuan ng marami sa atin na 
mga single adult na pabagu- bago ang 
mga pangangailangan sa ating panahon 
dahil sa paglipat ng lugar, graduation, o 
paglipat ng trabaho, at iba pa. Madalas, 
nagpapahiwatig sa atin ang Espiritu na 
ang mga taon na wala pa tayong asawa 
ay hindi lamang isang “panahon ng pag-
hihintay.” Nadarama natin na kailangan 
nating magkaroon ng higit na layunin at 
kabuluhan.

Mas marami siguro tayong “sobrang” 
oras kaysa gusto nating aminin, kaya ang 
pag- uukol ng kaunting panahon para 
pasiglahin ang iba ay magiging isang pag-
papala sa kanila at maging sa atin. Tutal, 
paglilingkod sa iba ang paraan para mai-
pakita natin ang ating pagmamahal sa 
Diyos at matupad ang ating mga tipan 
na ibigay ang lahat ng mayroon tayo 
sa Kanya. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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 Kung minsan 
iniisip ko, “Hindi ko 
alam kung patuloy 
kong magagawa 
ito. Nakakapagod. 
May nagagawa ba 
akong mabuti?” 

Pero kapag nagsimula na akong tumulong, 
nagbabago ang pakiramdam ko. Bihira kong 
lisanin ang isang pagkakataong maglingkod 
nang hindi gumagaan ang pakiramdam ko at 
nagaganyak akong bumalik. Gayunman, kung 
napakahirap ng pagkakataon, mag- isip ng iba 
pang mga pagkakataon o humingi ng kaun-
ting “pahinga” mula sa pagboboluntaryo para 
maibigay ninyo kung ano ang kailangan.

 Maraming 
organisasyon 
o taong nanga-
ngailangan ng 
patuloy at regular 
na boluntaryong 
pagsisikap—

isang bagay na higit pa sa isang proyekto o 
biglaang pagtulong.

 Sa pagtuturo, 
noong una’y hindi 
ako komporta-
bleng magturo sa 
mga tinedyer o 
sa lahat ng aralin. 
Pero kung minsan 

ang pangunahing trabaho ko ay magganyak 
at magpalakas ng loob. Hindi kailangang 
maging akmang- akma tayo para makagawa 
ng kaibhan. Kadalasan, ang pinakamalaking 
epekto natin ay ang ating presensya, pakiki-
nig, at pagbuo ng pangmatagalang ugnayan 
na may tiwala at katatagan.

 Hilingin ang 
patnubay ng langit 
para maakay kayo 
kung saan kayo 
kailangan. Sabi 
ni Elder Jeffrey R. 
Holland ng Korum 

ng Labindalawang Apostol, “Alam ko na . . . 
tutulungan at gagabayan kayo [ng Diyos] sa 
mahabaging paglilingkod bilang disipulo kung 
taimtim kayong maghahangad at magdarasal 
at hahanap ng mga paraan na masunod ang 
isang utos na paulit- ulit Niyang ibinibigay sa 
atin” (“Hindi Ba’t Tayong Lahat ay mga Pulubi?” 
Liahona, Nob. 2014, 41).

 Isipin kung ano 
ang gusto ninyong 
gawin o kung ano 
ang napipilitan 
kayong gawin. 
Mag- isip ng 
mga paraan na 

magagamit ninyo ang inyong mga talento at 
kasanayan para mapagpala ang iba.

 Gumamit ng note-
book o planner 
para masundan 
kung paano ninyo 
ginugugol ang 
oras ninyo. May 
ilang sobrang 

oras ba kayong hindi nakaplano o nasasa-
yang? O kulang pa ang oras ninyo sa dami 
ng ginagawa ninyo? Mahalaga ring mauna-
waan kung kailan kayo may sobrang oras 
na katulad ng pag- unawa kung kailan kayo 
kailangang magbawas ng gagawin. Unahin 
ang pinakamahalaga at magplano ng oras na 
makapaglingkod.

NASA IBABA ANG ILANG MGA MUNGKAHI SA PAGPAPALAWAK NG INYONG  

IMPLUWENSYA:
Suriin ang inyong oras. Suriin ang inyong mga kasanayan. Manalangin.

Gumawa ng mga bagay na hindi 
kayo komportableng gawin. Patuloy na magsikap. Magtiyaga.
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Isang Malaking 
Puwersa  

para sa Kabutihan
Ni Mindy Selu
Mga Magasin ng Simbahan

Isang bagyo ng niyebe sa kalagitnaan 
ng Abril ang nagpasimula ng lahat. 
Karaniwan namang nangyayari iyon sa 

Utah, pero naisip ko na kailangan pa ring 
idokumento ang tulips na puno ng niyebe 
sa Temple Square. Kaya gumawa ako ng 
Instagram account—na nagtampok hindi 
ng mga larawan ng aking mga pusa (kahit 
nakakatuwa sila) kundi ng mga larawan 
ng templo.

Diyan nagsimula ang isang taon ng 
araw- araw na pagpo- post ko (at ilan pang 
taon ng di- gaanong- araw- araw na pagpo- 
post). Ang pagkuha ng mga larawan ng 
templo at pagpo- post nito sa mga sipi 
patungkol sa templo mula sa mga pinuno 
ng Simbahan ay naging isang masayang 
paraan para mapaunlad ang aking mga 
talento at mapalalim ang pagpapahalaga 
ko sa templo.

Pero habang lalong dumarami ang mga 
taong naaabot ko, lalo kong nakita ang 
pagkakataon kong maging impluwensya sa 
kabutihan. Hindi ako isang tao na “maka-
kaimpluwensya” sa marami sa tulong ng 
social media, pero gusto kong isipin na 
gumagawa ng kaibhan ang mga pagsisikap 
ko para sa isang tao saanman.

Sa kabila ng ating kaabalahan at mabi-
lis na takbo ng buhay, magagamit nating 
lahat ang ating mga talento para mapag-
pala ang iba at maging isang puwersa 
para sa kabutihan. Tutal, “naniniwala [tayo] 

. . . sa paggawa ng mabuti” (Mga Saligan ng 
Pananampalataya 1:13).

Sinubaybayan ko ang ilang iba pang 
young adult na nagsisikap na maging 
impluwensya para sa kabutihan. Ganito ang 
ginagawa nila para makagawa ng kaibhan.

M G A  Y O U N G  A D U L T

Lahat tayo ay maa-
aring maging isang 
puwersa para sa 
kabutihan sa mundo, 
marami man o kaun-
ti ang mga taong 
naiimpluwensyahan 
natin.
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Ipagdasal na Magkaroon ng  
Pagmamahal sa Kapwa

Kaveria ei jätetä. Sa Finnish, ang ibig sabihin niyan 
ay “walang maiiwan,” isang pahayag na nagmula sa panahon ng 
digmaan na isang bagay na pinaniniwalaan pa rin ng mga Finn 
ngayon. Para kay Rolle Rantaniemi, 23, ng Uusimaa, Finland, nag-
hihikayat ito sa kanya na gumawa ng mabuti.

“May patakaran ako para sa sarili ko: kung may makita akong 
taong nag- iisa, lagi ko silang nilalapitan, anuman ang sitwasyon. 
Walang dapat maiwang nag- iisa. Noong bata pa ako, talagang 
nag- iisa ako sa paaralan at sa simbahan—wala akong kaibigan, at 
alam ko kung gaano kalungkot ang mapag- isa. Isang bagay iyan 
na nakuha ko sa mentalidad ng mga Finnish na walang maiiwan.”

Isa sa mga puwersang naggaganyak sa kanya ay ang pagka-
batid na ang mga ugnayan ay maaaring magpatuloy sa kabilang- 
buhay. “Kaya nga palagay ko ang pinakamahalagang bagay na 
dapat nating pagtuunan ay ang paghusayin ang ating sarili. 
Maging mabuting halimbawa, maging mabuting tao, maging 
masigasig at magkaroon ng lahat ng katangiang tulad ng kay 
Cristo. Ang isa pang bagay ay ang magbuo ng mga ugnayan, 
kaibiganin ang mga tao, ibigin ang kapwa at mahalin at pagling-
kuran ang iba.”

Naniniwala si Rolle na ang pagkakaroon ng pag- ibig na katulad 
ng kay Cristo ang pinakamalaking kasangkapan natin sa paggawa 
ng kabutihan. “Sabi sa Moroni 7:48, dapat nating ipagdasal na 
magkaroon tayo ng pag- ibig sa kapwa. At nakita ko na habang 
ginagawa ko iyan araw- araw, at hinihiling sa Ama sa Langit na 
bigyan ako ng mga sitwasyon na maaari akong maglingkod, 
nagkakaroon ako ng higit na kamalayan tungkol sa kanila. Kung 
talagang magmumulat tayo ng mga mata, may mga pagkakataong 
maglingkod na hindi natin naisip kailanman.”

“Kahit maliliit na bagay ay mahalaga,” sabi ni Rolle. “Kung 
hahanapin lang ninyo ang maliliit na bagay na iyon at gagawin ito, 
makakagawa pa rin kayo ng malaking kaibhan.”

Hikayatin ang Iba na Magkaroon 
ng Matayog na Mithiin

Mababakas kay Daniel Godoy, 23, ang liwanag 
at kabutihan, at malaki ang kinalaman diyan ng kanyang mga 
pagpapasiya. Isa siyang impluwensya sa kabutihan sa kanyang 
halimbawa.

Bilang nag- iisang anak mula sa isang munting bayan sa labas 
ng Santiago, Chile, lumaki siya na namamasdan ang dedikasyon 
ng kanyang mga magulang sa paglilingkod at sa ebanghelyo. Si 
Daniel ang una sa kanyang home stake na nagmisyon sa edad na 
18 matapos babaan ang edad para makapagmisyon, na naghi-
kayat sa maraming binatilyo na maghanda ring maglingkod nang 
mas maaga. Pagkatapos ng kanyang misyon sa Colombia, siya rin 
ang una sa kanyang bayang tinubuan na umalis ng bansa para 
mag- aral sa kolehiyo. Nahikayat ng kanyang ambisyon ang iba na 
mag- aral. “Kahit paano nahikayat ko silang magkaroon ng mata-
yog na mithiin,” sabi niya. “Nakakatuwang malaman na nahikayat 
ko ang ibang tao sa maliit na hakbang na ginawa ko.”

Pag- aaral din sa U.S. ang susi sa mga plano ni Daniel na 
tulungan ang iba at gumawa ng kabutihan sa hinaharap. “Ang 
pangmatagalan kong mithiin ay bumalik sa Chile at tulungan ang 
mga tao roon—paglingkuran sila. Naparito ako dahil alam ko na 
magkakaroon ako ng mga pagkakataon na matulungan din ang 
mga tao sa Chile.”

Gayunpaman, inamin ni Daniel: “Hindi ako perpekto. Pero 
sinisikap kong gawin ang lahat, at pakiramdam ko mahihikayat 
at magaganyak niyan ang iba na magpatuloy rin.”



Ibahagi ang Pag- ibig ng Diyos
Matapos matamo ang degree sa social work, hindi makapag-

desisyon si Katelyn Rae, 27, taga- California, USA, tungkol sa kan-
yang trabaho pero naging interesado siya sa pagkakawanggawa. 
Nakita na niya ang paggabay sa kanya ng Diyos “sa bawat hak-
bang,” na nag- akay sa kanya na maging program director ngayon 
para sa isang non- profit organization na nakatuon sa paglaban sa 
kahirapan sa buong mundo.

Natulungan na ni Katelyn ang mga refugee sa Greece at mga 
biktima ng pang- aabuso sa Nepal, na, ang paliwanag niya, “nagda-
raan sa pinakamalulungkot na sandali ng kanilang buhay. Nariyan 
lang ako para sa kanila, wala naman akong gaanong magagawa. 
Hindi ko mababago ang mga pamahalaan o pamamalakad, pero 
ang isang bagay na magagawa ko ay mahalin sila.” At sinuman 
ang kasama niya, nakikita niya kung gaano kahalagang madama 
ng iba ang pagmamahal ng Diyos. “Kung makakatulong ako para 
mangyari iyan, madarama ko na may nagawa akong maganda, na 
napasaya ko ang Diyos.”

Dahil sa kanyang mga karanasan, nakikita niya ang mga pro-
blema ng ibang tao sa mas malawak na pananaw. “Bilang mga 
young adult, madaling matuon sa sarili nating mga problema,” 
sabi niya. “Masyado tayong nakatuon sa, ‘Ano ang trabaho ko?’ at 
‘Ano ang ginagawa ko para sa paaralan?’ at ‘Paano ko mahahanap 
ang makakasama ko sa kawalang- hanggan?’ Lahat ng iyon ay 
mabubuting bagay, pero kung iisipin natin kahit paano ang mga 
pangangailangan ng iba, palagay ko makikita natin ang talagang 
hinahanap natin.”

“Kung mananatili lang tayong malapit sa Espiritu, gagabayan 
at papatnubayan tayo ng Diyos, at magagawa natin ang lahat ng 
kabutihang nais nating gawin,” sabi ni Katelyn. “Palagay ko lahat 
naman ay gustong gumawa ng kabutihan, kahit sa inyong komu-
nidad lang o sa inyong pamilya. Bawat maliit na bagay, pagpapa-
saya man ito sa isang kaibigan o pagiging nariyan para sa isang 
kapamilya, ang pagkakaroon lang ng maiikling sandaling iyon ng 
pagkaalam na ginawa ninyo ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos 
sa sandaling iyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa buhay 
ninyo at ng iba.”

Ang Inyong Impluwensya
Hindi ninyo kailangang lumabas at magsimulang magtayo ng 

mga bahay- ampunan para makagawa ng kabutihan sa mundo. 
Hindi ninyo kailangang magsimula ng isang Instagram account 
ng mga larawan ng templo o maging direktor ng isang nonprofit 
organization. Pero maaari kayong umisip ng isang paraan para 
magamit ang inyong kakaibang mga talento upang maging implu-
wensya para sa kabutihan.

Talagang naniniwala ako na ang mga salitang ito ni Pangu-
long Thomas S. Monson (1927–2018) para sa kababaihan ng 
Simbahan ay angkop na angkop din sa mga young adult: “Kayo 
ay malaking puwersa sa kabutihan, isa sa mga pinakamakapang-
yarihan sa buong mundo. Malawak ang inyong impluwensya, 
di lamang sa inyong sarili at sa inyong tahanan, at naantig nito 
ang iba pa sa buong mundo” (“Tatlong Mithiin na Gagabay sa 
Inyo,” Liahona, Nob. 2007, 120). Kaya patuloy kayong gumawa ng 
kabutihan—lahat ng kabutihang magagawa ninyo. Lalaganap ang 
inyong impluwensya nang higit kaysa nalalaman ninyo. At sama- 
sama tayong magiging malaking puwersa para sa kabutihan. ◼

Magbasa tungkol sa tatlo pang nakahihikayat na young adult na isang 
puwersa para sa kabutihan sa buong bersyon ng artikulong ito sa  
liahona .lds .org.
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TALAGANG MAKAKAGAWA 
KAYO NG MALAKING 
KAIBHAN
Gusto kong sabihin sa inyo na ang mga bayaning 

lalaki at babae sa kasalukuyan ay narito. At kayo 
iyon. Tiyak ko na ang kakayahan, ang pagganyak na 
kailangan upang makagawa ng kaibhan at magkaro-
on ng tinatawag na kapangyarihan ng isa, kapangya-
rihang kumilos, kapangyarihang magsalita, batay sa 
kaalaman sa ebanghelyo, at sa gayo’y makagawa ng 
pagbabago, ay narito; nasa inyong kalooban.

Hindi ba mga bayani tayong lahat bago tayo 
isinilang? Tinutulan nating lahat si Lucifer at ang 
kanyang plano. Isinilang tayong panalo, at nasa 
koponan tayo na mananalo sa labanan. Ngayon, 
sa kaalamang taglay natin, kailangang magdesis-
yon tayo na labanan ang sarili nating mga kahi-
naan at sumulong na nakatuon ang mga mata sa 
Kanya na nagliligtas sa atin.

Huwag piliing maging karaniwan, na nagmumu-
la sa pagiging kampante at kawalan ng malasakit. 
Maging determinado na maging kakaiba; gamitin 
ang kapangyarihang nasa inyo, at gumawa ng 
kaibhan.

Maraming mararangal na adhikaing ipaglala-
ban. Maging isa sa unang mga tao na gumagawa 
ng kaibhan. Tandaan, kayo ay panalo, isinilang 
para manalo. Talagang makagagawa kayo ng 
malaking kaibhan.

Pumili ng isang marangal na adhikain para sa 
Panginoon na ipaglalaban, at gamitin ang inyong 
lakas. May mga taong tutulungan, mga kamay na 
itataas, nanghihinang mga tuhod na palalakasin, 
mga bihag na bibisitahin at sasagipin, mga gutom 
na pakakainin, mga hubad na daramitan, at mga 
maysakit na pagagalingin. Lakasan ang inyong 
tinig. Maging tapat sa inyong sarili at sa inyong 
misyon.

Kayo ang ‘pag- asa ng Israel.’ Nakamasid sa inyo 
ang kalangitan, at naghihintay sa inyo ang mundo.” 1

Itatag ang inyong personal na tipan sa Kanya, 
na ating Tagapagligtas, at sabihing, “Sa ganang 
akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod 
kami sa Panginoon” ( Josue 24:15). At sa paggawa 
nito, mapagpapala rin ang iba. ◼
Mula sa isang mensahe sa debosyonal na, “. . . But 
As for Me and My House, We Will Serve the Lord,” na 
ibinigay sa Brigham Young University–Idaho noong 
Mayo 16, 2017.

TALA
 1. Orson F. Whitney, Contributor, Hulyo 1888, 301.

Ni Elder Eduardo Gavarret
Ng Pitumpu



Ni Joshua J. Perkey
Mga Magasin ng Simbahan

Kunwari ay natanggap mo na rin sa wakas ngayon ang 
iyong mission call. Kalakip ng iyong assignment ang 
isang tukoy na lugar, wika sa misyon, at petsa ng pag-

sisimula. At sa petsang iyon, ikaw ay malamang na magrere-
port sa isa sa 13 na mga missionary training center (MTC) sa 
buong mundo.

Ano kaya ang mararanasan mo sa MTC? Alamin natin.

ANG UNANG ARAW MO
Maliban na lang kung malapit ang tinitirhan mo sa MTC para 
maihatid ka dito, ang Simbahan ang gagawa ng pagsasaayos 
ng iyong paglalakbay.

Sa MTC sa Provo, Utah, USA, papipilahin ka sa parking 
area ng mga missionary at mga tauhan sa MTC para maka-
pagpaalam ka sa iyong pamilya, makilala ang iyong mga 
host missionary, at pagkatapos ay makapag- check in. Ang 
mga host missionary–mga missionary na ilang linggo na sa 
MTC–ang magiging mga gabay sa iyong pagdating. Sinisiguro 
nila na madadala ang mga bag mo sa titirhan mo habang 
tinatanggap mo ang iyong name tag at hinahanap ang iyong 
classroom.

Gusto mo bang magkaroon ng isang 
kamangha- manghang misyon? 

Ang missionary training center ang 
magtuturo sa iyo kung paano.

SA  

ANG IYONG 
KARANASAN 

MTC
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SA BAHAGING ITO

MGA KABATAAN

58 Aalis Ka Ba?
Ni Elder David F. Evans

61 Pagpapaabot ng Tulong 
kay Ken
Ni Ephraim Ong

62 Mga Tanong at mga Sagot: 
Palagi akong bumibigay 
sa parehong mga tukso. 
Paano ko malalampasan ang 
mga ito?

64 Ang Huling Salita: Ang 
Banal sa mga Huling Araw 
ay Patuloy na Nagsisikap 
Ni Elder Dale G. Renlund

PROVO MTC

PERU MTC
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Sabi ni Elder Adams, “Lilipas muna ang ilang 
panahon, pero kapag nakuha mo na ito, kung 
paano ang epektibong pag- aaral, matututo ka nang 
sobrang bilis. Isa itong patuloy na paglago habang 
natututo ka.”

Ang kurikulum ng pagsasanay ay parehong- 
pareho sa lahat ng mga MTC. Sa mas maliliit na 
MTC, ikaw ay maiinterbyu, matuturuan, at madalas 
na makakasalamuha ng pangulo ng MTC at ng kan-
yang asawa. Kapag nagsalita sa isang debosyonal 
ang mga miyembro ng Korum ng Labindalawang 
Apostol sa Provo MTC, ibinobroadcast ito sa iba 
pang mga MTC.

“Napakabait ng lahat. Ka- district mo man sila o 
kahit sino pa man na makikilala mong missionary, 
lahat ay handang tumulong sa iyo,” sabi ni Sister 
Hanks, isa sa siyam na missionary na ininterbyu 
namin sa Provo MTC na nag- aaral ng Mandarin 
Chinese. Ang mga missionary mula sa kanyang 
district ay maglilingkod sa Taiwan, Canada, at 
California, USA.

Sinabi ni Sister Prestwich, “Ito ang pinakaastig sa 
lahat, ang malaman na nandito ka na sa wakas at 
nagagawa mo na ang napakagandang bagay na ito 
na alam mong hiniling sa iyo na gawin.”

ANG UNANG KLASE MO
Kapag pumasok ka sa MTC, agad na nagsisimula 
ang pag- aaral. Sa unang araw mo, papasok ka sa 
silid- aralan at magsisimulang mag- aral at magsanay 
kung paano magturo ng ebanghelyo.

Sinabi ni Sister Singleton, “Pumasok kami ng 
aming silid- aralan at lahat ng mga mas naunang 
missionary ay nagsasalita ng Chinese at lahat ng 
titser namin ay nagsasalita ng Chinese.”

GUATEMALA MTC

PROVO MTC
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▶  Humigit- kumulang 
40,000 missionary 
ang pumapasok 
sa mga MTC bawat 
taon.

▶  Sa mas maliliit na 
MTC, 35 hanggang 
150 missionary 
lamang ang puma-
pasok sa bawat 
pagkakataon.

▶  Sa Provo MTC, 
mayroong hanggang 
2,000 missionary sa 
bawat pagkakataon.

▶  Ang Mexico MTC 
ay kadalasang mayro-
ong ilang daang 
missionary pero kaya 
nitong tumanggap ng 
hanggang 1,200.

▶  Umaabot sa 58 na 
wika ang itinuturo sa 
iba’t ibang MTC.

▶  Ang mga missionary 
na hindi nag- aaral ng 
wika ay gumugugol 
ng tatlong linggo sa 
MTC.

▶  Ang mga missionary 
na nag- aaral ng 
wika ay gumugugol 
ng anim hanggang 
siyam na linggo sa 
MTC.

PHILIPPINES MTC

ENGLAND MTC

BRAZIL MTC

MGA NAKATUTUWANG  
IMPORMASYON



GHANA MTC

COLOMBIA MTC

BRAZIL MTC PROVO MTC
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ANG BAGONG BRANCH MO
Sa mas malalaking MTC, ang mga missionary ay itinatakda sa 
isang branch na mayroong branch presidency (mga lokal na 
mayhawak ng Melchizedek Priesthood na tinawag na magling-
kod sa MTC). Nagpupulong sila ng kanilang branch sa isang 
sacrament meeting tuwing Linggo. Sa mas maliliit na MTC, ang 
mga missionary ay nagpupulong sa ilalim ng pamumuno ng 
panguluhan ng MTC.

Sa mas malalaking MTC, ang bawat missionary ay itinatakda 
sa isang zone na binubuo ng ilang district. Katulad ito ng orga-
nisasyong mararanasan ng mga missionary kapag nasa mission 
field na sila. Sa MTC, ang mga district ay maaaring mayroon 
lamang dalawang companionship, o maaaring mayroong apat 
o anim. Ang mga zone ay maaaring mayroong dalawang district 
o kalahating dosena nito. Tumutulong ang organisasyong ito 
sa pagsasanay at pag- aaral. Nagbibigay rin ng payo at suporta 
ang mga panguluhan ng MTC at branch kasama ng kanilang 
mga asawa sa mga missionary habang nag- aadjust sila sa 
buhay- missionary.

ANG IYONG LINGGUHANG GAWAIN 
Ang mga missionary ay natutulog sa mga kuwarto na kasama 
ang kanilang mga kompanyon at iba pang mga missionary—
kadalasan ay apat sa isang kuwarto. Araw- araw, may oras sila ng 
pag- eehersisyo (maliban kung Linggo), pagpaplano, at pagkain. 
Marami silang oras na ginugugol sa silid- aralan, kung saan sila 
sinasanay sa doktrina ng ebanghelyo, wika (kung kinakailangan), 
at kung paano makahanap ng mga taong tuturuan, paano mag-
turo sa pamamagitan ng Espiritu, at kung paano magplano ng 
kanilang oras. Ang pagsasanay na ito ang pangunahing layunin 
ng MTC—upang linangin ang iyong pagkaunawa sa ebanghelyo at 
matutuhan kung paano mabisang maibabahagi ang mensahe ng 
ebanghelyo sa iba. Ang mga titser mo ay mga returned mission-
ary na nalalaman kung paano ka tutulungan na magkaroon ng 
mga kasanayan ng isang missionary na kailangan mong taglayin. 
Maraming ipinapagawa sa pang- araw- araw na iskedyul ngunit 
kapaki- pakinabang ang mga ito.

Sinabi ni Elder Jackson, “Bago ako dumating dito, akala ko ay 
magiging mahirap ito, na magiging medyo miserable ako. Pero 
napakasayang karanasan nito. Talagang kasiya- siya ito. Nagkaka-
sayahan kami habang nagtatrabaho nang husto.”

Ang mga missionary ay mayroon ding pagkakataong mag-
lingkod at isang preparation day o araw para maghanda. Ito ang 
araw para maglaba, maglinis ng mga kuwarto, at sumulat sa 
pamilya. Ito rin ang panahon para bumisita ang mga missionary 
sa templo.

Tuwing Linggo, nagsisimba ang mga missionary kasama ng 
iba pang missionary. Maaaring anyayahan silang magsalita sa 
isang sacrament meeting o magturo sa priesthood o Relief 

Society meeting. Ang mga Elder ang nagbabasbas at nagpapasa 
ng sakramento. Bukod pa sa regular na mga miting sa Sim-
bahan, ang mga missionary ay nakikilahok rin sa mga district 
meeting, iniinterbyu ng panguluhan ng branch o MTC, nano-
nood ng mga video ng Simbahan, nakikipag- usap sa kanilang 
kompanyon, at nag- aaral nang personal.  Ang mga missionary 
na itinakda na maglingkod bilang mga zone leader, district 
leader, at sister training leader ay mayroon ding pagsasanay sa 
pamumuno tuwing Linggo.

Kahit na ang pang- araw- araw na iskedyul ng mga missionary 
ay nakatakda na, mayroon din naman silang oras na gawin ang 
ibang bagay na nais nila. Sinabi ni Sister Hanks na para sa kanya 
ay pananagutan niyang gugulin nang tama ang kanyang oras: 
“Ikaw ang mamimili kung paano mo gugugulin ang oras mo. Nasa 
sa iyo kung paano mo gagamitin ang oras ng Diyos.”

ANG UNA MONG KOMPANYON
Maaaring mahirap mag- adjust sa buhay- missionary—pangu-
ngulila sa pamilya, pagkain ng kakaibang pagkain, pagkakaroon 
ng mahirap na karanasan sa pag- aaral. Isang napakagandang 
babasahin ang inilathala ng Simbahan na Pag- adjust sa Buhay- 
Missionary, na makukuha bilang isang buklet, sa LDS .org, o sa 
Gospel Library app.

Isa sa pinakamalalaking adjustment sa buhay- missionary 
ay ang pagkakaroon ng kompanyon sa lahat ng oras. Siya ay 
maaaring galing sa ibang bansa, nagsasalita ng ibang wika, 
o mayroong ibang pananaw sa paggawa ninyong dalawa ng 
gawaing misyonero. Kailangang matutuhan ng mga mission-
ary na maging komportable na makasama ang isang tao. At 
kailangan nilang matutuhan kung paano magturo nang magka-
sama. Naalala ni Elder Juilfs, “Nagkaroon kami ng isang lesson 
na hindi maayos. Magkaiba ang aming mga ideya at kinontra 
namin ang isa’t isa. Pero natutuhan namin kung gaano kahalaga 
na magturo bilang magkompanyon at hayaan lang na dumaloy 
ang mga ideya.”

Paano ginagawa ang ganoong klase ng pagbabago? Nang may 
pagmamahal, pagpapakumbaba, at komunikasyon. Paliwanag pa 
ni Elder Lee, “Mayroong mga companionship inventory kung saan 
ay naglalaan kayo ng oras para rebyuhin ang araw o linggo para 
maunawaan ang iyong kompanyon, kung paano niya gagawin ang 
mga bagay, at ihanda ang iyong sarili para matulungan siya at 
para pareho kayong umunlad.”

Habang sinisikap mong paglingkuran at pakitaan ng kabutihan 
ang iyong kompanyon, matututuhan mo rin ang kapangyarihan 
ng pagkakaisa. Sabi ni Elder Shaw, “Kailangan mong kalimutan 
nang kaunti ang iyong sarili, at pagtuunan ang pagsasamahan 
ninyo ng iyong kompanyon nang nagkakaisa. Kapag nakamit 
ninyo ang pagkakaisa na iyon, napakabisa nito, at talagang 
kamangha- mangha.”
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MAAARI KANG MANGULILA SA 
INYONG TAHANAN

Bilang bagong missionary sa MTC, maaaring maging 
hamon ang hirap ng gawain at ang pagiging malayo sa 
pamilya. Sabi ni Sister Saliva, “Normal lang na mangulila 
sa mga unang araw. Pero magiging mas maayos ang 
lahat dahil napapanatag namin ang isa’t isa, at pinapana-
tag kami ng aming mga lider. Nakatutulong sa akin ang 
pagtutuon sa pag- aaral. Nangungulila pa rin ako sa pamil-
ya ko, pero nakatuon ako sa paggawa ng trabahong ito.”

Normal lamang na mahirapan, at normal na maka-
dama ng mga saya at lungkot. Sabi ni Elder Juilfs, “May 
mga pagkakataon na magiging napakasaya mo, at kung 
minsan naman ay malulungkot ka. Pero kailangan mo 
lang alalahanin: ‘Hindi ko ito pinag- aaralan para sa 
sarili ko; pinag- aaralan ko ito para sa mga tuturuan ko. 
Basta’t ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, dara-
ting din iyon.’ ”

Pero mayroong isang malaking sistema ng pagsupor-
ta, na kinabibilangan ng mga trainer, lider, at ng iyong 
kompanyon. Sabi ni Sister Singleton, “Isang beses ay 
talagang pinanghinaan ako ng loob sa isang lesson, at 
nagpatung- patong na ang mga bagay- bagay. Pero kinau-
sap ko ang kompanyon ko, at naglakad- lakad kami. Iyon 
ang nakatulong sa akin—ang makipag- usap tungkol dito, 
at ang umiyak nang kaunti. Ang pagtutuon sa gawain at 
pagkakaroon ng positibong pananaw—malaking tulong 
ang mga iyon.”

AALIS KANG NAKAHANDA
Ano man ang iyong personal na kalagayan, kung pupunta 
ka sa MTC nang may bukas na puso at handang matuto, 
nagtitiwalang palalakasin ka ng Panginoon, ang MTC ay 
magiging isang mabisang lugar ng pagsasanay para sa 
iyong paglilingkod bilang isang missionary. Ang iyong 
patotoo ay palalakasin, matututuhan mong makipag- 
ugnayan at mahalin ang mga taong tinuturuan mo at ang 
mga kasama mong naglilingkod, at matututuhan mo ang 
wika ng Espiritu. Lalalim din ang iyong pang- unawa sa 
ebanghelyo at matututuhan na ituro ito nang mas mabi-
sa at kung paano mag- adjust sa iba’t ibang sitwasyon at 
hamon. Kapag dumating ang panahong aalis ka na para 
sa iyong misyon, magkakaroon ka ng mas malaking tiwala 
sa iyong sarili at sa Panginoon. ◼

PROVO MTC

Provo   
UTAH

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Buong mundo

MGA WIKANG ITINUTURO:  

57  
iba’t ibang wika

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

20,515

Buenos Aires  
ARGENTINA

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay

  
 

Mozambique

São Paulo   
BRAZIL

Mexico City   
MEXICO

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

4,848

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Mexico, ibang bansa sa Hilaga, Gitna,  

at Timog America

WIKANG ITINUTURO:  
Spanish

MGA MISSIONARY NA  
 TAON:  

3,285

  
Portuguese, Spanish

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

1,180

WIKANG ITINUTURO:  
Spanish

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Europa

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

785

MGA WIKANG ITINUTURO:  
English, French, German, Greek,  

Italian, Russian, Spanish

Preston   
ENGLAND
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MEXICO MTC

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Colombia, Ecuador, Venezuela

Bogotá   
COLOMBIA

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

3,434

Lima   
PERU

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  

Honduras, Nicaragua, Panama

Guatemala City  
GUATEMALA

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

1,599

MGA WIKANG ITINUTURO:  
K’ekchi, Spanish

WIKANG ITINUTURO:  
Spanish

WIKANG ITINUTURO:  
Spanish

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

1,634

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Bolivia, Peru

Accra   
GHANA

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
DR Congo, Madagascar,  

Kanlurang Africa

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

1,740

Auckland   
NEW ZEALAND

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Australia, Fiji, New Zealand, Papua  
New Guinea, Samoa, Tahiti, Tonga

Johannesburg   
SOUTH AFRICA

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Kenya, Madagascar, Timog Africa,  

Zimbabwe

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

376

Manila   
PHILIPPINES

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Asia

MGA WIKANG ITINUTURO:  
English, French

WIKANG ITINUTURO:  
English

MGA WIKANG ITINUTURO:  
Cambodian, Cebuano, English,  

Indonesian, Mandarin, Mongolian,  
Tagalog, Thai, Urdu, Vietnamese

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

2,302

MGA WIKANG ITINUTURO:  
English, French, Samoan, Tongan

MGA PINAGLILINGKURANG AREA:  
Angola, Brazil, Cape Verde,  

Mozambique

São Paulo   
BRAZIL

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

3,285

MGA WIKANG ITINUTURO:  
Portuguese, Spanish

MGA MISSIONARY NA  
PUMAPASOK TAUN- TAON:  

2,343
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mo ang telepono at tawagan 
mo siya at sabihin mo iyan sa 
kanya.”

Alam ko na hindi naman 
ako ganoon kaabala, kaya 
nakipagkita ako kay bishop 
sa kanyang opisina. Nakaupo 
siya sa kanyang mesa, na 
hindi karaniwang malinis o 
walang nakapatong na gamit. 
Agad kong naisip na ang 
interbyu na ito ay hindi ang 
inaasahan ko.

“David,” sabi niya, “may-
roong isang ward na hindi 
makapagpapadala ng isa sa 
itinalagang missionary para sa 
kanila. Binigyan tayo ng pagka-
kataon na magpadala ng isang 
pang missionary. Bilang bish-
opric, nagkainspirasyon kami 
na itanong sa Ama sa Langit 
kung may isang tao na dapat 
umalis ngayon. Ang masasabi 
ko sa iyo ay ito: ngayon na ang 
panahon na pinaglilingkod ka 
ng Panginoon sa misyon.”

Nagulat ako sa sinabi niya. 
Akala ko na dahil sa giyera at 
sa nilimitahang bilang, hindi na 
ako kailanman makakapunta 
sa misyon. Humiling ako ng 
kaunting panahon para pag- 
isipan ito. Tinanong niya ako 
kung gaano katagal ang pana-
hon na kailangan ko, at sinabi 
ko sa kanya na kailangan ko ng 
isang linggo.

Aalis Ni Elder  
David F. Evans
Ng Pitumpu

Ang mga taon ko sa high 
school at ang unang 
taon ko sa kolehiyo ay 

panahon ng Giyera sa Viet-
nam. Nang magsimula ako sa 
kolehiyo, nakipagkasundo ang 
Simbahan sa gobyerno ng U.S. 
tungkol sa bilang ng mga mis-
sionary na makapaglilingkod. 
Sa kasunduan, ang bawat ward 
ay makapagpapadala lamang 
ng dalawang missionary 
bawat taon, at ang natitirang 
mga kabataang lalaki ay hindi 
matatawag at maaaring tawa-
ging maglingkod sa militar. 
Sa kabila ng kagustuhan kong 
magmisyon sa buong buhay 
ko, tila hindi ako makakaalis.

Nag- enrol ako sa University 
of Utah noong taglagas ng 
1969. Sa katapusan ng Enero 
1970, nakilala ko at sinimulan 
kong ideyt ang magiging asawa 
ko, at pagdating ng tagsibol ay 
nagkakaibigan na kami.

Tumawag ang Bishop
Isang mainit na hapon ng 

Hulyo, umuwi ako at sinabi ng 
aking ina, “David, tumawag si 
bishop. Gusto ka raw niyang 
makausap.”

Sumagot ako, “Marami po 
akong ginagawa.”

Tiningnan ako ni inay at 
sinabing, “Kung sobrang abala 
ka para makita si bishop, kunin 

Kung hilingin sa inyo 
ng Panginoon na 

umalis, maglilingkod 
ba kayo ng misyon?
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Natapos ang aming 
interbyu, at lumabas ako—na 
gulat na gulat pa rin—papunta 
sa aking kotse. Nagmaneho 
ako sa paligid ng Salt Lake City, 
para mapag- isipan ko ang mga 
naganap sa hapong iyon.

Pagpapasiya na 
Maglingkod

Pagkaraan ng ilang minuto, 
nagmaneho ako pabalik sa 
simbahan, iginarahe ang kotse, 
at naglakad pabalik sa opisina 
ni bishop. Nakaupo pa rin 
siya roon at walang anumang 
bagay ang nasa mesa niya.

Tumingin ako sa kanya at 
nagtanong, “Bishop, ano po 
ang ginagawa ninyo?”

Malugod siyang sumagot, 
“Hinihintay kita.”

Pagkatapos ay sinabi ko, 
“Kung gayon Bishop, kung nga-
yon na ang panahon na pinag-
lilingkod ako ng Panginoon, 
siyempre po maglilingkod ako.”

Pagdating ko sa bahay, nasa 
kusina ang aking ina. Natakot 
ako na kung sasabihin ko sa 
kanya ang lahat ng nadama ko 
ay mapapaiyak ako. Kaya sa 
halip ay sinabi ko, “Inay, hindi 
ko pa po kayang magsalita 
tungkol dito, pero kailangan po 
ninyong malaman na pupunta 
po ako sa misyon, at malapit 
na akong umalis.”

Ka Ba?
Kalaunan ng hapong iyon, 

kinausap ko ang aking ama 
tungkol sa aking desisyon. 
Ibinigay niya sa akin ang 
pinakamatamis at pinaka- 
nakahihikayat na payo.  
Pagkatapos ay hinanap ko  
ang aking nobya (na asawa  
ko na ngayon) at sinabi sa 
kanya ang tungkol sa aking 
desisyon. Naglakad kami at 
nag- usap at umiyak at nag- 
usap pa. Ngunit walang pag- 
aalinlangan sa aming dalawa. 
Kung kaya kong pumunta, 
kailangan kong pumunta, at 
pupunta ako.

Natanggap ko ang pagta-
wag sa akin na maglingkod sa 
Japan sa buwan ng Agosto, 
at noong Oktubre 10, 1970, 
pumunta ako sa aking misyon.

Kapag Tinawag Ka 
ng Panginoon, Aalis 
Ka Ba?

Sa kabanata 24 ng Alma, 
ang kababalik- loob pa lamang 
na mga Anti- Nephi- Lehi ay 
gumawa ng pangako na hindi 
na muling magpapadanak ng 
dugo. Nang nilusob sila ng 
kanilang mga kaaway, handa 
silang mamatay kaysa bale-
walain ang pangakong iyon. 
Pagkatapos sa kabanata 27, 
iminungkahi ni Ammon sa hari 
na iwanan nila ang kanilang 
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mga lupain at sumama sa mga Nephita, 
pero tumanggi ang hari, naniniwalang 
hindi rin sila tatanggapin ng mga Nephita 
(tingnan sa Alma 27:3–6). At tinanong ni 
Ammon ang hari: “Hahayo ako at magta-
tanong sa Panginoon, at kung sasabihin 
niya sa atin, bumaba . . ., maglalakbay 
ba kayo?” (Alma 27:7). Sumagot ang hari 
ng mga Anti- Nephi- Lehi: “Magtanong sa 
Panginoon, at kung sasabihin niya sa 
aming maglakbay, kami ay maglalakbay; 
kung hindi, kami ay masasawi sa lupain” 
(Alma 27:10). Nagtanong si Ammon, at 
inutusan sila ng Panginoon na lumisan. 
Nang walang pag- aatubili, lumisan ang 
mga Anti- Nephi- Lehi

Sa buong buhay ninyo, hihilingin sa 
inyo ng Panginoon na “umalis.” Kapag 
ginawa Niya iyon, aalis ba kayo? Gagawin 
ba ninyo ito kung hiniling Niya sa inyo 
na gawin ito? Nalaman ko sa aking sari-
ling karanasan na ang karamihan sa 
mga nararanasan nating espirituwal na 
paglago at pagpapala sa ating buhay 
ay dahil sa ating desisyon na tumugon 
kapag tumawag ang Panginoon. Sinabi 
ni Pangulong Russell M. Nelson, “Bawat 
araw ay araw ng pagpapasiya, at ang 
ating mga pagpapasiya ang magtatakda 
ng ating tadhana” (“Mga Pagpapasiya 
para sa Kawalang- Hanggan,” Liahona, 
Nob. 2013, 108).

Sa aking misyon sa Japan, nagkaro-
on ako ng pagkakataon na magturo ng 
ebanghelyo sa mga tao na natutuhan 
kong mahalin. Noong 1998, 26 na taon 
pagkatapos makumpleto ang aking 
misyon, tinawag ako bilang mission 
president sa Japan. Nasa ibang area ako 
sa pagkakataong ito, pero nagbalik ako 
sa mga taong minahal ko at nagmahal sa 
akin. Ang aking pamilya ay nakibahagi sa 
kamangha- manghang karanasang ito ng 
pagtatayo ng Simbahan ng Panginoon 
sa Japan.

Ilang taon matapos kaming makabalik 
ng aking asawa mula sa aming misyon, 
hiniling ni Pangulong Gordon B. Hinckley  
(1910–2008) na makipagkita kami sa  
kanya. Sa pakikipagkitang iyon, inalok  
niya ako na maglingkod bilang General 
Authority. Nagbalik- tanaw siya sa aking 
mga karanasan bilang bata pang mis-
sionary at bilang mission president at 
sinabi sa amin na kahit na maraming tao 
ang kwalipikadong maging mga General 
Authority, ako ay gagamitin ng Panginoon 
dahil sa aking mga nagdaang karanasan 
at desisyon.

Mula nang ipinahayag ni Pangulong 
Thomas S. Monson ang tungkol sa pagba-
bago ng edad ng pagmimisyon, ang mga 
kabataan ay hinihiling na sumangguni sa 
kanilang mga magulang, sumangguni sa 
kanilang mga bishop, at sumangguni sa 
Panginoon sa panalangin. Kapag alam na 
ninyo na ito na ang panahon para umalis, 
kailangan niyo nang umalis. Habang kayo 
ay nagtitiis at nananampalataya, alam 
kong ipaaalam ng Panginoon ang Kanyang 
kalooban sa inyo.

Pinatototohanan ko na kapag sinunod 
ninyo ang kalooban ng Panginoon, hindi 
masusukat ang inyong mga pagpapala. ◼

Sumangguni sa 
inyong mga magu-
lang, sumanggu-
nin sa inyong  
mga bishop,  
at sumangguni 
sa Panginoon sa 
panalangin.

Kapag alam na ninyo 
na ito na ang pana-
hon para umalis, 
kailangan niyo nang 
umalis.



Ephraim Ong

Noong 16 taong gulang ako, lumipat ako sa 
isang Taiwanese ward. Si Ken, isang 13 taong 
gulang, ay kabibinyag pa lamang. Pero di 

nagtagal matapos siyang mabinyagan, halos hindi 
na dumalo si Ken sa simbahan. Malaki ang aking 
hangarin na tulungan si Ken na makabalik sa sim-
bahan. Niyaya ko siya sa ilang akitibidad sa Sim-
bahan. Naglaro si Ken ng basketball sa Mutual at 
sumali sa youth choir. Siya at ang kapatid niyang si 
Linda ay nagsimula ring dumalo sa libreng klase ng 
Ingles kung saan nagtuturo ang aking pamilya 
at ang mga missionary. Di nagtagal ay nagsi-
mula na ring dumalo si Linda sa mga aktibi-
dad ng mga kabataan. Nakita kong tinulungan 
kami ng Diyos.

Nagtaka ang pamilya ni Ken kung bakit 
sinusubukan ng aking pamilya na tulu-
ngan sina Ken at Linda. Sinabi namin sa 
kanila na nagbigay sa amin ng labis na 
kagalakan ang ebanghelyo, at talagang 
nais namin na magkaroon ang iba ng 
ganoon ding kagalakan at kapayapa-
an mula sa Tagapagligtas. Kalau-
nan, tinanggap nina Linda at Ken 
ang aming paanyaya sa kanila na PA
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magsimba. Pumunta si Linda at nagkaroon ng napa-
kagandang karanasan. Gayunman, nagkasakit si Ken, 
at nang manalangin ako kung ano ang magagawa ko 
para tulungan siya, nakatanggap ako ng inspirasyon na 
dalhan siya ng sakramento. Sa pahintulot ni bishop, 
pumunta ang aming pamilya sa bahay niya, at ako at 
ang aking kapatid na lalaki ay nagbahagi ng sakramen-
to sa kanya. Dinalaw rin namin ang kanyang pamilya. 
Nakadama ako ng kapayapaan.

Ipinagdasal ng aming pamilya si Ken, at kaming lahat 
ay nakadama ng pagmamahal para kay Ken at sa 
kanyang pamilya. Ang mga kabataan at mga naka-
tatanda sa ward at stake ay nagpatuloy sa pakiki-
pagkaibigan kina Ken at Linda. Ang pinagsamang 
pagsisikap ng mga miyembro na maglingkod ay 
tumulong kina Ken at Linda na madama ang pag-
mamahal ng Tagapagligtas. Ang karanasang ito 
ng pagsisikap na maglingkod na tulad ng Taga-
pagligtas ay naghatid ng malaking kagalakan 
sa aking buhay. Ang ministering ay gawain ng 

Panginoon, at dahil ito ay Kanyang gawain, 
ang Kanyang kamay ang gagabay sa ating 

pagsisikap na mag- minister. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Taiwan.

Ginabayan 
ng kamay ng 

Panginoon ang 
aking pagsisikap 
na mag- minister.

PA
GPAPAABOT  NG 

TU
LO

NG KAY KEN
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Palagi akong bumibigay 
sa parehong mga tukso. 
Paano ko malalampasan 
ang mga ito?”

M G A  T A N O N G  A T  M G A  S A G O T

Manalangin nang 
Madalas
Isa akong convert, at malakas 
ang panunukso sa akin dahil 
mayroon akong mga naka-
gawian noon na hindi gawi 
sa Simbahan. Unti- unti kong 

naunawaan na ang pakikipag- usap sa Ama 
sa Langit ay nagpalakas sa akin at mas nag-
padali para mapaglabanan ko ang lahat.
Pamela S., 19 na taong gulang, Llanquihue  
Province, Chile

Kontrolin ang Iyong Pag- iisip
Ang ating mga iniisip ang sanhi ng ating mga 
ikinikilos. Ang mga tukso, na katulad ng himig 
ng isang awitin na naaalala mo, ay maaaring 
manoot sa ating isipan. Kapag pumasok 
ang mga ito sa iyong isipan, sikaping alisin 
ang mga kaisipan na ito sa pamamagitan ng 
pagtuturo sa iyong sarili kung paano kumilos 
at mag- isip. Mayroon kang kapangyarihan 
para gawin ito!
Taynara S., 19 na taong gulang, São Paulo, Brazil

“Kahit sinadya pa nating 
magkasala o paulit- ulit 
tayong makaranas ng 
kabiguan at kalungku-
tan, sa sandaling ipasi-
ya nating magsikap na 
muli, makakatulong sa 
atin ang Pagbabayad- 
sala ni Cristo. . . .

“. . . Kapag tayo ay 
nagsisikap, nagtitiya-
ga, at tumutulong sa 
iba na gawin din ang 
gayon, tayo ay tunay 
na mga Banal sa mga 
Huling Araw. Kapag 
nagbago tayo, makikita 
natin na talagang mas 
mahalaga sa Diyos 
kung ano tayo ngayon 
at kung ano ang kahihi-
natnan natin sa hina-
harap kaysa sa kung 
ano tayo noon.”
Elder Dale G. Renlund ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Patuloy na 
Nagsisikap ang mga Banal sa mga 
Huling Araw,” Liahona, Mayo 2015, 
pangkalahatang kumperensya.
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ESLayuan ang  
Pinagmumulan ng 
mga Tukso
Kung nahuhumaling ka sa 
paggamit ng iyong phone, 
sikaping alisin ito o sabihin 
sa mga magulang mo na 

maglagay ng mga restriksyon dito. O kung 
ang mga kaibigan mo naman ang tumu-
tukso sa iyo, humanap ng mabubuting 
kaibigan at sikaping mapaligiran ng mabu-
buting tao na tumutulong sa iyo na pala-
ging madama ang Espiritu. Kung nasa iyo 
ang Espiritu at napaliligiran ka ng mabu-
buting kaibigan, mas magiging madali na 
labanan ang mga tukso. Dumarating ang 
tukso kaninuman, pero hangga’t napag-
lalabanan natin ang mga ito, magiging 
maayos tayo. 
Kolten B., 17 taong gulang, Alberta, Canada



Magpatulong sa Iba
Maging malapit sa isang 
tao na mahal mo, tulad 
ng pamilya o malalapit na 
kaibigan, na mayroong 
pamantayan na katulad ng 
sa iyo. Maaari itong maka-

tulong sa iyo na lumayo sa tukso. Makiba-
hagi sa mga aktibidad ng inyong pamilya 
at sa Simbahan, higit sa lahat sa gawa-
ing misyonero at family history. Huwag 
makadama ng pagkabigo; ang kamay ng 
Panginoon ay palaging nakaunat sa mga 
nagnanais na magsisi.
Elder Tucay, 20 taong gulang, Ghana Cape 
Coast Mission

Hanapin ang Kapanatagan sa 
Pamamagitan ng Panalangin
Ang isang bagay na mairerekomenda ko 
ay ang pagdarasal tungkol dito. Alam ko 
na hindi kaagad dumarating ang mga 
sagot, pero palaging maaaring madama 
ang kapanatagan. Maaari mo ring maha-
nap ang kapanatagan sa pamamagitan 
ng pag- aalis sa iyong isipan ng bagay na 
bumabagabag sa iyo at pag- iisip ng isang 
bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. 
Anumang paraan ang makapapanatag 
sa iyo, alam ko na mahahanap mo ito sa 
pamamagitan ni Jesucristo.
Anna P., 12 taong gulang, Utah, USA

Naaalala ko pa rin ang mga kasalanang 
napagsisihan ko na, at nakokonsensya ako. 
Bakit hindi ko malimutan ang aking mga 
kasalanan?
Sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo ay maaari tayong 
mapatawad kung tayo ay magsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay mayroong 
pagpapakumbaba, pagtatapat, pagtalikod sa kasalanan, at taimtim na 
pangako na sundin ang mga kautusan.

Sinabi ng Panginoon, “Siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan, ay 
siya ring patatawarin, at ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalaala ang 
mga ito” (Doktrina at mga Tipan 58:42). Pero paano kung ang ating alaala 
ng mga kasalanan natin ay bumabagabag sa atin? Itinuro ni Elder Dieter F. 
Uchtdorf  ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Hindi nangako ang Diyos 
na hindi na natin maaalaala ang ating mga kasalanan. Ang pag- alaala 
ay makatutulong sa atin upang hindi na natin maulit pa ang gayunding 
pagkakamali. Ngunit kung mananatili tayong totoo at tapat, ang alaala ng 
ating mga kasalanan ay unti- unting malilimutan sa paglipas ng panahon. 
Bahagi ito ng kinakailangang proseso ng pagpapagaling at pagpapadali-
say” (“Hangganan ng Ligtas na Pagbalik” Liahona, Mayo 2007, 101).

Kapag tayo ay tunay na nagsisi at nagtuon sa pagsunod sa Tagapag-
ligtas, makakasama natin ang Espiritu Santo at magkakaroon tayo ng 
inspirasyon na mahalin at paglingkuran ang iba. Ang tibo ng kahihiyan ay 
mapapalitan ng pasasalamat at pag- asa. At luluwalhatiin natin ang Diyos 
sa Kanyang kabaitan, pag- ibig, at awa.

Ano sa Palagay Mo? Ipadala ang iyong sagot at, kung nais mo, 
isang high- resolution na larawan bago sumapit 
ang Marso 15, 2019, sa liahona .lds .org (iklik ang 
“Submit an Article or Feedback”).

Ang mga sagot ay maaaring i- edit para paikliin 
o linawin pa ito.

Ang mga sagot ay nilayong makatulong at mag-
bigay ng pananaw, hindi bilang mga opisyal na 
pahayag ng doktrina ng Simbahan.

“Paano ako masisiyahan sa pagsisimba kung 
may problema ako sa mga taong naroroon?”
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64 L i a h o n a

Sa Kanyang awa, nangako ang Diyos ng kapatawaran kapag tayo ay nagsisi at tumalikod 
sa kasamaan—kung kaya’t ang ating mga kasalanan ay hindi na babanggitin sa atin. 
Para sa atin, dahil sa Pagbabayad- sala ni Cristo at sa ating pagsisisi, mababalikan natin 

ang ating mga ginawa noon at masasabing, “Ganyan ako dati. Pero ang kasamaan ko noon 
ay wala na ngayon.”

Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson (1927–2018), “Ang isa sa pinakadakilang mga 
kaloob sa atin ng Diyos ay ang galak na magsikap na muli, dahil hindi kailangang magwakas 
ang anuman sa kabiguan.”1 Kahit sinadya pa nating magkasala o paulit- ulit tayong makaranas 
ng kabiguan at kalungkutan, sa sandaling ipasiya nating sumubok muli, makakatulong sa atin 
ang Pagbabayad- sala ni Cristo. At kailangan nating alalahanin na hindi ang Espiritu Santo ang 
nagsasabi sa atin na huli na ang lahat kaya mabuti pang sumuko na tayo.

Ang hangad ng Diyos na patuloy na magsikap ang mga Banal sa mga Huling Araw ay 
hindi lamang sa pag- iwas na magkasala. Nagdurusa man tayo dahil sa magugulong relasyon, 
mga problema sa pera, o mga karamdaman o dahil sa mga kasalanan ng iba, ang walang- 
hanggang Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas ay mapagagaling maging—at lalo na siguro—
ang mga nagdusa nang walang kasalanan. Lubos Niyang nauunawaan kung paano magdusa 
nang walang kasalanan dahil sa kasalanan ng iba. Tulad ng ipinropesiya, ang Tagapagligtas ay 
“pagagalingin ang mga bagbag na puso, . . . bibigyan . . . ng putong na bulaklak na kahalili ng 
mga abo, ng langis ng kagalakan, at ng damit ng kapurihan na kahalili ng kabigatan ng loob” 
(Isaias 61:1–3; tingnan din sa Lucas 4:16–21). Anuman ang mangyari, sa tulong Niya, inaasa-
han ng Diyos na patuloy na magsisikap ang mga Banal sa mga Huling Araw.

Ang paanyaya ko sa ating lahat ay suriin ang ating buhay, magsisi, at patuloy na magsikap. 
Kung hindi tayo magsisikap, tayo ang mga makasalanan sa mga huling araw; kung hindi tayo 
magtitiyaga, tayo ang susuko sa mga huling araw; at kung hindi natin hahayaang magsikap 
ang iba, tayo ang mga mapagkunwari sa mga huling araw. Habang tayo ay nagsisikap, nagtiti-
yaga, at tumutulong sa iba na gawin din iyon, tayo ay tunay na mga Banal sa mga Huling Araw. 
Habang tayo ay nagbabago, makikita natin na talagang mas mahalaga sa Diyos kung ano tayo 
ngayon at kung ano ang kahihinatnan natin sa hinaharap kaysa sa kung ano tayo noon. ◼
Mula sa isang mensahe sa pangkalahatang kumperensya ng Abril 2015.

TALA
 1. Thomas S. Monson, “The Will Within,” Ensign, Mayo 1987, 68.

Ang Banal sa mga Huling  
Araw ay Patuloy na Nagsisikap

Ni Elder Dale G. Renlund
Ng Korum ng Labindalawang Apostol
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DALE G. RENLUND

Ipinanganak noong 
Nobyembre 13, 1952 
sa Salt Lake 
City, Utah.

Siya ay isang  
cardiologist  
na espesyalista sa  

sakit sa puso at  
pagta- transplant ng puso.

Natanggap ang 
mga BA at  
MD degree  

mula sa University 
of Utah.

Tinawag na  
maglingkod 

bilang bishop  
noong nasa ikatat-
long taon niya sa 
kanyang medical 

residency sa Johns 
Hopkins Hospital sa 

Maryland, USA.

Naglingkod siya ng 
full- time mission sa 

Sweden.

Ang unang 
wika niya ay 
Swedish.

Naging  
propesor ng  

medisina  
sa University of 

Utah.

Sinang- ayunan sa 
Korum ng  

Labindalawang  
Apostol  

noong Oktubre 3, 2015.

Ikinasal kay 
Ruth  
Lybbert sa 
Salt Lake Temple 
noong 1977.

El
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Sa edad na 12,  
habang nagsisimba  
sa isang ni- remodel  
na bahay, siya at ang  
kanyang kaibigan ay  
nagsindi ng paputok  
sa bahagi ng kapilya na binubuk-
san kapag marami nang tao sa 
simbahan.

Mayroon siyang isang 
anak na  
babae,  
si Ashley.

Bilang isang doktor, natutu-
han niya mula sa kanyang 

mga pasyente na ang  
sakit sa ating mga 
puso ay maaaring 

maging kagalakan sa 
pamamagitan ng ebanghelyo.

Tungkol sa pagkakatawag  
sa kanya na maging Apostol, 

sinabi niya, “Sa tingin  
ko ay nahiwatigan ni  

Pangulong Monson na  
nalusaw ang  

mga buto ko.”

Natanggap ang 
patotoo sa  

katotohanan  
ng Aklat ni Mormon 
noong siya ay 11.

Ang pagbasa ng kuwento ng Pasko sa Lucas 2 ay isang  
tradisyon tuwing Pasko  

ng pamilya.

Naging  
ika- 100 tao  

na natawag sa Korum 
ng Labindalawang  

Apostol sa mga  
huling araw.
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TAWAG, AALIS KA BA?
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MGA MAGULANG

MGA MUNGKAHI SA  
PAGTUTURO NG PAGSISISI
Paano mo gugugulin ang sobra 
mong oras para makagawa ng 

kaibhan sa mundo?
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Alamin ang 
tungkol sa 
Binyag!
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K2 K a i b i g a n

Nagsisimula ang family history kapag nakilala mo 
ang iyong mga ninuno. Sila ay mga totoong tao na 

nabuhay bago ka isinilang at bahagi ng inyong pamilya. 
Kailangan nating mabuklod sa ating mga ninuno para 
makapiling natin sila sa susunod na buhay.

Kapag nakilala mo ang iyong mga ninuno, ikaw ay:
•  Magiging mas masaya at may tiwala sa sarili.
•  Hindi makadarama na ikaw ay nag- iisa.
•  Magkakaroon ng kaalaman na ang bawat tao  

ay mahalaga sa paningin ng Ama sa Langit.

Narito ang tatlong paraan para matamo mo ang  
mga pagpapalang ito:

1. Tuklasin kung sino ang iyong mga ninuno.
2. Magtipon ng mga kuwento tungkol sa kanila  

at ibahagi ang mga ito nang paulit- ulit!
3. Iugnay sila sa iyong pamilya sa pamamagi-

tan ng pagdadala ng kanilang mga panga-
lan sa templo. Maaari silang mabinyagan 
at magawan ng iba pang mga ordenansa, 
tulad ng pagpapabuklod sa kanila sa 
iyong pamilya magpakailanman.

Pagkilala  
M U L A  S A  U N A N G  P A N G U L U H A N
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Ni Pangulong 
Dallin H. Oaks

Unang Tagapayo sa 
Unang Panguluhan

sa Iyong Pamilya
Ang aking inang si Stella Oaks ay namatay bago 

naipanganak ang sinuman sa aming mga apo. Kaya ako 
at si Sister Oaks ay nagdaos ng isang “Stella party” para 
tulungan silang makilala siya. Sumulat ang mga miyem-
bro ng pamilya ng isang aklat tungkol sa kanya at sa 
aking ama. Maaari mo ring mas makilala pa ang iyong 
mga ninuno. Magbibigay ito sa iyo ng lakas at direksi-
yon sa buhay. ●
Halaw sa talumpating ibinigay sa Roots Tech 2018 Family Discovery Day.
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“Taglayin sa kanilang 
sarili ang pangalan  

ng iyong Anak”  
(Doktrina at mga Tipan 

20:77).

Ang Tipan sa Binyag
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Gupitin at paghalu- haluin ang mga kard na ito. Pagkatapos ay maghalinhinan sa pagpapares ng mga 
kard na magkakatugma. Sa bawat pares, pag- usapan ang tungkol sa bahaging ito ng tipan sa binyag.

“Sa tuwina ay 
mapasakanila  

ang kanyang Espiritu 
upang makasama nila”  
(Doktrina at mga Tipan 

20:77).

Araw- araw kong sisikapin na 

sundin ang mga kautusan.

“Lagi siyang  
alalahanin at sundin ang  
kanyang mga kautusan”  
(Doktrina at mga Tipan 

20:77).

Tutulungan ko ang iba.

Susundin ko si Jesucristo.

“Magpasan ng  
pasanin ng isa’t isa”  

(Mosias 18:8).

Maaari akong pagpalain ng  

Ama sa Langit na makasama 

ang Espiritu Santo.



K4 K a i b i g a n

Isang Pangako 
na Magsikap

ni Tami Greene
Batay sa tunay na buhay
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“Ang mabinyagan na tulad ni Jesus . . . ay isang 
bagay na talagang nais kong gawin” (Children’s  
Songbook, 104).

Palubog na ang araw habang nagbibisikleta si Tatsuki 
pauwi sa kanyang bahay. Gustung- gusto niyang 

bumubulusok pababa ng isang maliit na burol na mala-
pit sa kanyang bahay, pero kailangan niyang makauwi 
bago magdilim.

Nang huminto si Tatsuki, nakita niya ang kanyang tit-
ser sa Primary na si Sister Yamada na naglalakad papun-
ta sa kanyang inuupahang gusali.

“Kumusta Tatsuki,” sabi ni Sister Yamada nang may 
ngiti. “Narito ako para pag- usapan ang tung-

kol sa iyong binyag.”
Kababalik pa lamang ng pamilya 

ni Tatsuki sa pagsisimba. Gusto 
niyang makasama ang kanyang 
mga kaibigan sa Primary, at lalo 
siyang nasasabik na mabinyagan! 
Magkasamang sumakay ng eleva-
tor sina Sister Yamada at Tatsuki at 
pumunta kay Nanay sa apartment.

“Tatsuki, natutuwa talaga ako na 
pinili mong sundin si Jesucristo sa 

pamamagitan ng pagpapabinyag,” sabi 
ni Sister Yamada. “Sa ating binyag, tayo ay 

gumagawa ng mga tipan sa ating Ama sa Langit. Alam 
mo ba kung ano ang isang tipan?”

Hindi alam ni Tatsuki na tatanungin siya ni Sister 
Yamada. Nagsimula siyang kabahan nang kaunti. Pero 
nahikayat siya ng ngiti ng kanyang Nanay.

“Mga pangako?” nahihiya niyang itinanong.
“Tama!” sabi ni Sister Yamada. “Ipinangako ng Ama 

sa Langit na maaari nating makasama palagi ang Espiritu 
Santo. Alam mo ba kung ano ang ipinapangako natin sa 
Ama sa Langit?”

Umiling si Tatsuki. “Hindi ko po alam.”
“Bibigyan kita ng clue—ang mga pangako ay nasa 

panalanging naririnig natin kapag nakikibahagi tayo sa 
sakramento,” sabi ni Sister Yamada. “Ipinapangako natin 
sa Ama sa Langit na pumapayag tayong taglayin natin 
ang pangalan ni Jesucristo at lagi Siyang aalalahanin, at 
susundin ang Kanyang mga kautusan. Alam mo ba kung 
ano ang ibig sabihin ng taglayin ang pangalan ni Jesus 
sa ating mga sarili?”

Umiling si Tatsuki. Tinulungan siya ng kanyang 
nanay. “Ibig sabihin ay masaya tayong sabihin na tayo ay 
mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw,” sabi niya. “Ibig sabihin ay 

gagawin natin kung ano ang gagawin ni Jesus kung Siya 
ay naririto.”

“Ano ang mga bagay na gagawin ni Jesus?” tanong ni 
Tatsuki.

“Siya ay magiging mabait sa mga tao. Tutulungan niya 
ang mga tao na nalulungkot o may sakit,” sabi ni Sister 
Yamada. “At tuturuan Niya ang mga tao kung paano 
sundin ang mga kautusan.”

Nanlumo si Tatsuki. Napasimangot siya at nagsabing, 
“Sa tingin ko ay hindi ako mabibinyagan.”

“Bakit?” tanong ni Nanay.
“Napakarami pong pangako! Sa tingin ko po ay hindi 

ko kayang maging tulad ni Jesus araw- araw.”
Niyakap ni Nanay si Tatsuki. “Naalala mo noong tinu-

lungan mo si Yuna nang umiyak siya kahapon?”
Tumango si Tatsuki. Nalungkot ang kanyang kapatid 

na babae, kaya ginawa niyang nakakatawa ang kanyang 
mukha at nakipaglaro sa kanya hanggang sa maging 
masaya na siyang muli.

“At naaalala mo ba noong tinulungan mo ang mga 
pinsan mo na magbahagi at maging mabait sa isa’t isa 
noong nakaraang linggo? Noong ginawa mo iyon, sinu-
sunod mo si Jesus.”

Hindi alam ni Tatsuki na iyon pala ang ibig sabihin ng 
pagsunod kay Jesus. Nagsimulang bumuti ang kanyang 
pakiramdam. Magagawa niya ang mga bagay na iyon!

Sinabi ni Sister Yamada, “At kapag 
nakagawa tayo ng mga pagkaka-
mali, maaari tayong magsisi. 
Ang ibig sabihin nito ay nalu-
lungkot tayo sa ating naga-
wa at magsisikap tayong 
maging mas mabuti. 
Kapag tayo ay nagsisi, 
patatawarin tayo ng Ama 
sa Langit. Maaari tayong 
patuloy na magsikap!”

Hindi na masyadong 
nag- alala si Tatsuki. 
Naging masaya na siya.

“Gusto ko pong mabinya-
gan!” sabi niya.

Ngumiti si Nanay at si Sister  
Yamada. Binigyan ni Sister Yamada si Tatsuki ng isang 
Aklat ni Mormon na may nakasulat na pangalan niya. 
Natuwa si Tatsuki na maaari siyang magsikap araw- araw 
na maging tulad ni Jesus. Hindi na siya makapaghintay 
ngayon na mabinyagan! ●
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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K6 K a i b i g a n

Mas Mabuti sa Bawat Araw
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Mga sagot: 1- D, 2- C, 3- E, 4- B, 5- A

Matutulungan tayo ng Ama sa Langit na gumawa ng mas mabubuting pasiya o pagpili araw- araw. Bahagi ito ng  
pagsisisi! Gumuhit ng isang linya na magtutugma sa mga pasiya kahapon sa mas mabubuting pasiya ngayon.

MGA PAGPILI KAHAPON

1. Tinukso ko ang aking maliit 
na kapatid, kahit sinabi na 
niyang tumigil ako.

2. Nagalit ako at sumigaw 
nang matalo kami sa 
larong football.

3. Tanghali na akong nagising 
at hindi na nakapagdasal  
sa umaga.

4. Nagsalita ako ng masama 
sa isang batang tumawa  
sa akin.

5. Nagsinungaling ako kay 
Mama tungkol sa natapon  
na isang banga ng tubig 
noong tinanong niya ako.

MGA PAGPILI NGAYON

A.  Humingi ako ng paumanhin 
kay Mama at sinabi sa kan-
ya ang totoo. Pagkatapos ay 
tumulong ako sa pagkuha 
ng tubig.

B.  Nang papunta na ako sa 
paaralan, nag- isip ako ng 
mga paraan kung paano 
ako hindi magagalit sa 
ibang tao.

C.  Humingi ako ng pauman-
hin sa aking coach dahil 
nagalit ako.

D.  Nag- sorry ako sa kapatid 
kong babae at nagdrowing 
ng isang nakakatawang 
larawan ng isang pusa.

E.  Natulog ako nang maaga 
at nagising ako nang  
maaga kaya marami akong 
panahon para magdasal.
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Lahat ay nakagagawa 

Matutulungan ako ng  
Ama sa Langit na matuto at  
lumago at sumubok na muli.
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ng pagkakamali.  



K8 K a i b i g a n

Ang Mexico ay nasa  

Hilagang Amerika. 

Mayroong mahigit 

120 milyong tao dito. 

Humigit- kumulang sa  

1.5 milyon sa kanila  

ay mga miyembro  

ng Simbahan.

WATAWAT, LARAWAN MULA SA GETTY IMAGES; MGA PAGLALARAWAN NI KATIE MCDEE

Kumusta  
mula sa  

Mexico!

Ang pangunahing wika 

sa Mexico ay Spanish 

o Español. Narito ang 

Aklat ni Mormon sa 

Español. Alam ba 

ninyo? Sa Español, 

ang ibig sabihin 

ng pangalan ni 

propetang Alma 

ay kaluluwa.

Ako si 
Margo. 

At ako 
naman 

si Paolo. Naglalakbay kami  
sa iba’t ibang bansa bawat  

buwan para malaman ang tungkol 
sa mga anak ng Diyos sa buong 
mundo. Samahan niyo kami sa 

aming pagbisita sa Mexico!
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Kilalanin ang ilan sa ating 
mga kaibigan mula sa 

Mexico!

Ang pamilya ay 

napakahalaga sa 

mga taga- Mexico. 

Kadalasang nag-

titipon ang mga 

pamilya tuwing 

walang pasok 

para magkasi-

yahan. Pinapalo 

ng mga batang 

ito ang piñata 

na puno ng mga 

prutas at kendi!

Alam ba ninyo na ang tsokolate 

ay naimbento sa Mexico? Isa sa 

mga sahog ng pagkaing mole 
poblano ay tsokolate. Ang 

sabaw nito ay mayroong 

mga sili, mani, prutas, at 

pampalasa! ¡Delicioso!

Mayroong 13 templo sa Mexico. Narito ang 

larawan ng magagandang templo sa lungsod 

ng Mexico at Tijuana.

Mahilig ka ba sa fútbol ? 

Ito ang pinakasikat na 

laro sa Mexico!

“Mayroon akong pro-
blema isang araw, at 
nalungkot talaga ako. 
Pumunta ako sa simba-
han at nakinig sa mga 
patotoo tungkol kay 
Jesus. Nadama ko ang 
Espiritu Santo, at napasa-
ya ako nito. Alam kong 
tinulungan ako ng Ama 
sa Langit na maging 
masaya.”  
Abby D., 7 taong gulang, 
Puebla, Mexico

“Alam kong nakikipag- 
usap ngayon ang Ama sa 
Langit sa propeta tulad ng 
ginawa Niya noon. Kung 
pakikinggan at susundin 
ko ang propeta, ako ay 
pagpapalain, at tutulungan 
ako nitong maging mas 
katulad ni Jesus.”  
Benjamin D., 9 na taong 
gulang, Puebla, Mexico

Salamat sa  
paglalakbay sa Mexico 

kasama namin. Hanggang 
sa muli!



K10 K a i b i g a n

Ni Maryssa Dennis
Mga Magasin ng Simbahan
Batay sa tunay na buhay
“Lumapit kay Cristo, at mana-
ngan sa bawat mabuting 
kaloob” (Moroni 10:30).
“Estas son las 

mañanitas . . .”
Ang himig ng pagkanta 

ni Mamá ang gumising kay 
Ingrid. Binuksan niya ang 
kanyang mga mata at nakita si 
Mamá na papasok sa kanyang 
kuwarto. Palaging kumakanta 
si Mamá ng isang espesyal na kantang para sa kaarawan 
tuwing kaarawan niya.

“Maligayang kaarawan!” sabi ni Mamá. “Maghanda na 
tayo para sa party mo.”

Naamoy ni Ingrid ang choco-
late cake na niluluto sa oven. 
“Ano kayang mga regalo ang 
matatanggap ko!” naisip 
niya. Bumaba siya sa kama 
at dumungaw sa labas ng 
bintana. Ang punong jacaran-

da sa labas ay puno ng mga 
bulaklak na kulay lila.

Tumulong si Ingrid sa pagtutulak 
ng sopa sa kuwarto ni Mamá para magkaroon ng mas 
malaking lugar sa sala. Tumulong siya sa paglalagay 
ng icing sa cake at naglagay ng pitong kandila 
sa ibabaw nito. Di nagtagal ay oras na para 
mag- party!

Dumating ang mga kaibigan ni Ingrid 
mula sa paaralan at sa Primary. Nagla-
ro sila at kumain ng cake. Pagkatapos 
ay dumating ang paboritong bahagi 

ni Ingrid—ang mga regalo! 
Nakatanggap siya ng isang 
bagong aklat, isang stuffed 
toy na tigre, at isang pulse-
ras na may mga palawit.

Nang nakaalis na ang 
lahat, niyakap ni Ingrid ang 
kanyang Mamá. “Salamat po, 
Mamá. Ito po ang pinakama-
gandang kaarawan sa lahat!”

“Hindi pa ito nagtatapos 
dito,” sabi ni Mamá. “May-
roon akong espesyal na 
sorpresa sa iyo.” Inabot niya 

sa kamay ni Ingrid ang isang piraso ng papel. Nakasulat 
dito ang “Oras na para matulog!”

“Isa itong clue,” paliwanag ni Mamá. “Kailangan mong 
hanapin ang kasunod nito.”

Nagmadali si Ingrid na pumun-
ta sa kanyang kuwarto. Naka-
kita siya ng isa pang piraso 
ng papel sa ilalim ng kanyang 
unan. Nakasulat dito ang “Araw 
ng paglalaba.”

Tumakbo si Ingrid sa kusina 
at binuksan ang washing machine. 
Isa pang clue!

Nakakita pa ng ibang clue si Ingrid sa likod ng TV, 
sa loob ng kanyang paboritong aklat, at sa ilalim ng 

punasan ng paa sa banyo. Ang huling clue ay nag-
dala sa kanya sa kanyang aparador. Sa iba-

baw na bahagi nito ay may nakabalot na 
regalo. Hindi pa masyadong matangkad 
si Ingrid, kaya kinuha ito ni Mamá para 
sa kanya.

Pinunit ni Ingrid ang pambalot at ina-
ngat ang takip. Sa loob ng kahon ay may 

Ang Sorpresa sa  
Kaarawan ni Ingrid
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nakabalot na puting tela 
at isang malaking kopya 
ng Aklat ni Mormon.

“Sa susunod na taon, 
maaari ka nang mabin-
yagan,” sabi ni Mamá. 
“Ito ang isang espesyal 
na regalo para tulungan 
kang maghanda.” Hinipo 
ni Mamá ang puting tela. 
“Ito ang gagamitin ko 
para igawa ka ng damit 
na pambinyag. At ito” 
—kinuha niya ang Aklat 
ni Mormon—“ay dapat mong basahin.”

Tumingin si Ingrid sa kanyang Mamá. “Hindi pa po 
ako nakakapagbasa ng Aklat ni Mormon.”

“Alam kong magagawa mo iyan.” Binuklat ni Mamá 
ang aklat. “Tingnan mo. Mas malalaki ang mga letra.  
Naisip ko na mas mapapadali nito ang pagbabasa.”

Muling isinara ni Mamá ang aklat at ibinigay ito kay 
Ingrid. Hinipo ni Ingrid ang makinis na pabalat.
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“Mahalaga na mala-
man mo sa iyong sarili 
kung ang Aklat ni Mor-
mon ay totoo,” sabi ni 
Mamá. “Ipinapangako 
ko sa iyo na kung baba-
sahin at ipagdarasal mo 
ito nang buong puso, 
tutulungan ka ng Ama 
sa Langit na malaman 
ang katotohanan ito.”

Nang gabing iyon, bina-
sa ni Ingrid ang unang 
kabanata sa Aklat ni Mor-

mon. Hindi ito kasing hirap ng inaakala niya. Nagustuhan 
niya ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan.

Binasa niyang muli ang Aklat ni Mormon kinabuka-
san. At nang sumunod pa. Binasa niya ito araw- araw. 
Pagkatapos ng ilang linggo, nagpasiya siyang hindi na 
niya hihintayin pa ang katapusan ng aklat para ipagda-
sal ito.

Lumuhod si Ingrid sa tabi ng kanyang kama. Buong 
puso siyang nanalangin at hiniling sa Ama sa Langit 
na tulungan siyang malaman kung ang Aklat ni Mor-
mon ay totoo. Pagkatapos ay naghintay siya. Akala 
niya ay makakarinig siya ng isang tinig, pero hindi. 
Sa halip, nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. 
Alam niya na sinasagot ng Ama sa Langit ang kanyang 
panalangin.

Halos isang taon na ang lumipas, natapos na ni Ingrid 
ang pagbabasa ng Aklat ni Mormon. Alam niya na kahit 
ano pa man ang matanggap niya para sa kanyang ika-
walong kaarawan, mananatiling ang Aklat ni Mormon 
ang pinakamagandang regalo sa lahat! ●
Ang kuwentong ito ay naganap sa Mexico. Pumunta sa 
pahina K8 para magkaroon ng dagdag na kaalaman 
tungkol sa bansang iyon!
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Sina Camila at Carlos ay nasasabik na sa pagbisita ng lahat ng pinsan nila para sa binyag ni Camila bukas.  
Ngayon ay nilalaro nila ang las escondidas (taguan) na siyang pinakamagandang laro sa lahat!

Mahahanap mo ba ang 10 butiki? Pagkatapos ay hanapin sina Camila, Carlos, at ang 10 pinsan nila, lahat sila ay 
nakapulang pang- itaas na damit.

Hanapin Ito!
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Ni Daniel M., 8 taong gulang, Vanuatu

Nakatira ako sa Vanuatu, isang pangkat ng mga isla 
sa Timog ng Karagatang Pasipiko. Noon ay nasabik 

akong maging walong taong gulang para mabinyagan at 
makumpirma na ako.

Pero nag- alala ako sa pagbibinyag sa akin sa dagat 
sa harap ng aming bahay dahil ang mga alon doon ay 
malaki. Masayang maglaro sa mga alon na ito, pero hin-
di ako sigurado sa pagpapabinyag dito. Pumunta kami 
ng nanay ko sa dagat sa harap ng aming bahay para 
makita kung ano ang lagay nito, at nalaman ko na magi-
ging maayos ang aking binyag.

Pumili kami ng araw kung kailan ako mabibinyagan, 
at sabik na sabik na ako. Pero dumating ang isang bag-
yo malapit sa aming isla. Tinawagan namin ang branch 
president at kinansela ang aking binyag.

Kahit na nagkaroon ng kaunting pagbaha dahil 
sa bagyo, nakapagsimba kami pagdating ng Linggo. 

Inanunsiyo ng branch president na mabibinyagan ako 
sa Sabado.

Noong umaga ng Sabado, napakalalaki talaga ng mga 
alon, at natakot ako. Nagtipon kami sa aming bahay, at 
pagkatapos ay lumakad kaming lahat papunta sa tabing- 
dagat. Hiniling ko sa pinsan kong si Josh na binyagan ako.

Binuhat ako ni Josh sa ibabaw ng mga alon noong 
naglakad kami, pero noong binibinyagan ako, pumaya-
pa ang mga alon. Sa tingin ko habang sinasabi ni Josh 
ang panalangin sa pagbibinyag, pinayapa ni Jesus ang 
dagat para sa akin.

Pag- ahon namin mula sa dagat, naging maalon muli 
ang dagat, pero ayos lang sa akin dahil basa na naman 
ang buong katawan ko. Masaya ako na maging walong 
taong gulang, at na sinunod ko ang halimbawa ni Jesus 
sa pamamagitan ng pagpapabinyag. Alam ko na pina-
kinggan ng Ama sa Langit ang mga panalangin ko. ●

Pinayapa Niya ang Dagat
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Ang Mahabang Paglalakbay ni Elder Holland

1
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Sina Pangulong Nelson at Elder 

Holland ay nasabik na bisitahin 

ang mga miyembro ng Simbahan 

sa India. Naghanap sila ng isang 

lugar kung saan maaaring itayo 

ang isang templo doon. Ito ang 

magiging unang templo sa ban-

sang iyon, na mayroong mahigit 

na isang bilyong tao!

Pagkatapos ay bumisita sila sa Kenya, isang ban-

sa sa Africa na tatayuan ng isang templo. Hinika-

yat ni Elder Holland ang mga tao na tipunin ang 

kanilang family history at pumunta sa templo 

kapag natapos na ito. “Walang anupamang 

bagay ang mas magpapala sa inyo,” sabi niya.

Ang una nilang pinuntahan ay Jerusalem, 

Israel. Nakita nila ang Bundok ng mga 

Olibo, isang lugar kung saan nagturo si Jesus 

sa mga disipulo, at ang Lumang Lungsod ng 

Jerusalem, kung saan naglakad si Jesus.

Sina Elder Jeffrey R. Holland at Sister Patricia  
Holland kasama sina Pangulo at Sister Nelson 

ay naglakbay para bisitahin ang mga miyembro ng 
Simbahan sa buong mundo. Bumisita sila sa walong 
bansa. Sa bawat lugar, nakita nila ang libu- libong 
tao na napakasaya na makakita ng isang propeta at 
isang apostol!

Halos lahat ng lugar na kanilang binisita ay  
mayroon na o malapit nang magkaroon ng templo! ●

3
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Binisita ni Elder Holland 
ang lahat ng lugar na 

ito. Itugma ang bansa o 
estado sa watawat nito.

2

1

4

8

3

7

6

5

Ang mga Apostol  
ay naglalakbay sa 

buong mundo para 
mag- minister sa mga 

tao at magturo tungkol 
kay Jesucristo.

Zimbabwe

China

United 

Kingdom

Hawaii

Israel

Kenya

India

Thailand

Mga Sagot: Israel- 6, Kenya- 2, Zimbabwe- 7, 
India- 4, Thailand- 1, China- 3, United 
Kingdom- 5, Hawaii- 8

“Mayroon akong patotoo na palagi nating makakasa-
ma ang Diyos. Binigyan Niya tayo ng isang propeta 
para gabayan tayo. Hinding- hindi Niya tayo pababa-
yaan. Hinding- hindi Niya tayo iiwang nag- iisa.”
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“Sa pamamagitan ng banayad at maliit na tinig, 
nangungusap sa akin ang Espiritu”  

(Children’s Songbook, 106).

H alos tapos nang mamili sina Lea at Nanay.  
Pagkatapos ay tumigil si Nanay para humanap 

ng ilang damit.
“Ilang minuto lang ako,” sabi ni Nanay.
Nagbuntong- hininga si Lea. Kapag sinabi ni 

Nanay na “ilang minuto lang,” kung minsan ang 
ibig sabihin nito ay 20!

Nakakita si Lea ng isang kalapit na estante ng 
mga laruan. Bumuklat siya ng ilang aklat na kinu-
kulayan at pagkatapos ay naghagis ng tumatalbog 
na bola nang ilang beses. Pero mabilis siyang 
nainip.

Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bagay na 
makintab at bilog. Isa itong yo- yo! Kamukha ito 
ng dinala ni Oskar sa paaralan noong nakaraang 
linggo. Noong recess, ipinakita niya sa lahat ang 
mahihirap niyang mga trick. Ang mga trick ay may 
mga pangalang tulad ng “Walk the Dog (Ilakad ang 

Liesl Robbin Shurtliff
Batay sa tunay na buhay

Ang  

Yoyo
Desisyon sa  
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Aso)” at “Around the 
World (Sa Palibot ng 
Mundo).” Tinanong 
ni Lea kung puwede 
niyang subukan ito, 
pero ayaw siyang 
pagbigyan ni Oskar.

Ipinasok ni Lea 
ang bilog na tali sa 
kanyang daliri. Pina-
bagsak niya ang yo- yo 
at pagkatapos hinila 
ang tali gaya ng nakita 
niyang ginawa ni Oskar. 
Bumagsak ang yo- yo sa sahig 
nang malakas Muli niyang sinu-
bukan. Pagkatapos ng ilang ulit, 
napabalik na niya ang yo- yo sa kanyang 
kamay. Kung nagawa niya iyon kaagad, siguro ay 
matututuhan niyang gawin ang lahat ng trick na gina-
wa ni Oskar.

Noon tiningnan ni Lea ang presyo sa etiketa. Nalung-
kot siya. Napakakaunti ang pera niya sa garapon na 
nasa bahay.

“Malapit na akong matapos, Lea,” sabi ni Nanay.
Nagbuntong- hininga si Lea. Ibabalik na sana niya 

ang yo- yo nang biglang nakaisip siya ng isang ideya. 
Hindi ganoon kalaki ang yo- yo. Puwede niya itong 
ibulsa at sa kanya na ito! Hindi nakatingin ang may- ari 
ng tindahan. Walang sinumang makakaalam. Maitata-
go niya ito magpakailanman at matututuhan niya ang 
mga bagong trick. At iisipin ng mga bata sa paaralan 
na astig siya.

Nang tingnan ni Lea ang yo- yo sa kanyang kamay, 
natakot siya at kinabahan. Pinagpawisan ang kanyang 
mga kamay. Lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa  
yo- yo. Ano ang masamang pakiramdam na ito? Gusto 
niya itong mawala.

Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ni Tatay noong 
bago siya bininyagan.

“Pagkatapos mong mabinyagan, matatanggap mo ang 
kaloob na Espiritu Santo,” sabi ni Tatay. “Tutulungan ka 
ng Espiritu Santo na piliin ang tama. Nagsasalita siya sa 
atin gamit ang banayad at maliit na tinig.”

“Magsasalita siya sa akin?” tanong ni Lea.
“Hindi eksaktong ganoon,” sabi ni Tatay. “Maaaring 

isang ideya ito na 
papasok sa ating 
isip. O isang paki-
ramdam na papa-
sok sa ating puso.”

“Ano pong kla-
seng pakiramdam?”

“Iba’t iba ito sa 
bawat tao,” sabi ni 

Tatay. “Pero kadalasan, 
kapag gumawa ka ng 

isang bagay na tama, 
tutulungan ka ng Espiritu 

Santo na maging panatag 
at payapa. Kapag mayroong 

panganib, bibigyan ka Niya ng 
babala. At kapag gusto mong gumawa 

ng isang bagay na mali, aalis ang Espiritu 
Santo, at malilito at malulungkot ka.”
Tiningnan ni Lea ang yo- yo. Gusto niya talaga ito. 

Pero alam niyang sinasabi sa kanya ng Espiritu Santo 
na mali ang magnakaw.

Ibinalik ni Lea ang yo- yo sa estante. Nang ginawa 
niya ito, naging payapa siya at panatag. Lumakad siya 
pabalik sa kanyang Nanay.

“Tapos na ako,” sabi ni Nanay. “Handa ka na bang 
umalis?”

Ngumiti si Lea. “Opo.”
Pag- alis nila ng tindahan, si Lea ay nagkaroon ng 

magaan at masayang pakiramdam na tulad ng sikat ng 
araw. Maaaring masayang magkaroon ng yo- yo sa ilang 
panahon. Pero ang pagsunod sa Espiritu Santo ay isang 
bagay na gusto niyang gawin palagi. ●
Ang awtor ay naninirahan sa Illinois, USA.
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Isang araw sa paaralan habang nagsusulit kami 
sa pagbabaybay, nagsabi ang guro ko ng isang 
salita na hindi ko alam kung paano baybayin. 
Nataranta ako! At tumingin ako sa papel ng kakla-
se ko. Pagkatapos ng pagsusulit, hindi maganda 
ang naramdaman ko. Sinabi ko sa nanay ko kung 
paano ako tumingin sa papel ng iba. Alam ko na 

ang nadama ko ay mula sa Espiritu Santo. Alam ko na dapat kong 
pakinggan palagi ang Espiritu Santo.
Jonah J., 8 taong gulang, Idaho, USA
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Ipakita at Ikuwento

Pumunta ako sa Trujillo 
Peru Temple kasama ng 
aking mga magulang at 
mga kapatid. Kahit hindi 

ako nakapasok, nakadama  
ako ng kapayapaan 
sa napakagandang 

lugar na iyon.
Daniel S., 11 taong gulang, 

La Libertad, Peru Isang klase ng CTR 3 sa São Paulo, Brazil ang natuto 
tungkol sa mga tipan sa binyag sa natagpuan nilang 
mga mensahe, sipi, at mga talata mula sa mga banal 
na kasulatan sa mga bibig ng isda.

Salome W., 6 na taong gulang, Quebec, Canada

Sa pamamagitan  
ng pag- anyaya sa mga  

tao na magsimba para maging  
mga miyembro ng Simbahan.

Flavio M., 11 taong gulang

Tulungan ang matatanda.
Tulungan ang mga nanga-
ngailangan ng tulong.
Maging mabait sa mga tao.
Palaging maging alerto.
Lara M., 7 taong gulang

Paano mo pinani-
ningning ang iyong 
liwanag? Narito ang 
ilang ideya mula 
sa isang pamilya sa 
Azores, Portugal.
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“Ako ay mahal ng Ama sa Langit” (Aklat ng mga  
Awit Pambata, 16).

Noong bata pa ako, gusto kong gawin ang mga gina-
gawa ng tatay ko. Siya ay nagtrabaho bilang isang 

doktor. Madalas akong sumama sa kanya sa ospital, 
kung saan ay nakikita ko siyang tumutulong sa mga 
pasyente. Ang panonood sa aking tatay ang naghikayat 
sa akin na maging isa ring doktor.

Isang araw ay naglakad ako sa ospital kasama ng 
aking tatay. May isa pang doktor na naglalakad. Nakita 
niya ako at tinanong ang aking tatay, “Anak mo ba siya?” 
Sinabi ni tatay na oo. Lumuhod ang doktor para maki-
ta ako. Nagtanong siya, “Ano ang gusto mong maging 
paglaki mo?”

Sabi ko, “Gusto ko pong maging isang doktor gaya ng 
aking tatay.” Pagkatapos ay sumagot siya, “Kung gayon, 
umaasa ako na maging isang mahusay na doktor ka 
tulad niya.” Pero sabi ng aking tatay, “Hindi, gusto kong 
maging mas mahusay siya kaysa sa akin.”

Iyon ay nakatulong sa akin na maunawaan na mahal 
talaga ako ng aking tatay. Hangad niya ang pinakamabu-
ti para sa akin.

Makalipas ang ilang taon, muli kong naisip ang san-
daling iyon. Ako at ang aking asawa ay tinuturuan noon 
ng mga missionary. Tinanong ako ng mga missionary, 
“Naniniwala ba kayo na maaari kayong maging tulad ng 
Diyos?” Hindi ko iyon naisip kailanman. Pero naisip ko, 
“Kung ang Ama sa Langit ay tunay na Ama ko, nais Niya 
ang pinakamainam para sa akin, tulad ng aking tatay. 
Gugustuhin Niyang ako ay maging katulad Niya.” Kaya 
sinabi ko sa mga missionary, “Oo, naniniwala ako na 
maaari akong maging tulad ng Ama sa Langit.”

Noong sandaling iyon na sumagot ako, nalaman ko 
na totoo ang aking sinabi.

Gusto kong malaman ninyo na mahal na mahal 
kayo ng ating mga Magulang sa Langit. Hangad Nila 
ang pinakamabuti para sa inyo. Maaari kayong maging 
katulad Nila. ●

Hangad Niya ang  
Pinakamabuti para sa Akin
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Ni Elder Hugo E. 
Martinez

Ng Pitumpu
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Si Jesus ay Nabinyagan
P A G S U N O D  K A Y  J E S U S
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Nakakita na ba kayo ng isang taong binibinyagan? Kapag tayo ay bininyagan,  
sinusunod natin ang halimbawa ni Jesus.

Hiniling ni Jesus sa kanyang pinsan na si Juan na  
binyagan Siya. Si Juan ay may awtoridad ng priesthood 
para magbinyag ng mga tao.
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Itinanong ni Juan kay 
Jesus kung bakit gusto 
Niyang mabinyagan.  
Sinabi ni Jesus na gusto  
Niyang sundin ang mga 
kautusan ng Ama sa 
Langit.

Bininyagan ni Juan si Jesus. 
Nadama nila ang Espiritu 

Santo. Narinig nila ang tinig 
ng Ama sa Langit na nagsa-

bi, “Ito ang sinisinta kong 
Anak, na siya kong lubos na 

kinalulugdan.”



K22 K a i b i g a n Basahin ang tungkol sa binyag ni Jesus sa Mateo 3:13–17.

Darating ang araw na makapipili rin akong mabinyagan, tulad ni Jesus. Makapaghahanda 
ako sa binyag sa pamamagitan ng pagsisikap na maging tulad ni Jesus araw- araw. ●
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P A H I N A N G  K U K U L A Y A N

Pinili ni Jesus na Mabinyagan
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Ngayong taon, ang mga pamilya ay nag- aaral ng magkaka-
parehong mga aralin sa simbahan. Inaaral ng mga nakatatanda at mga 
kabataan ang Bagong Tipan sa Sunday School. At ang mga bata ay 
nag- aaral ng kaparehong mga kabanata.

Bawat buwan sa Kaibigan, makakakita kayo ng mga kuwento at 
aktibidad tungkol sa pag- aaralan ninyo sa mga araw ng Linggo. Subu-
kan niyong gamitin ang mga ito sa family home evening o basahin 
lamang ang mga ito sa inyong anak.

• “Ang Tipan sa Binyag” (pahina K3)
• “Isang Pangako na Magsikap” (pahina K4)
• “Mas Mabuti sa Bawat Araw” (pahina K6)
• Ang Surpresa sa Kaarawan ni Ingrid (pahina K10)
• “Ang Desisyon sa Yo- Yo” (pahina K16)
• Si Jesus ay Nabinyagan (pahina K20)

Nasasabik kaming marinig ang saloobin ninyo tungkol sa paggamit 
ng mga kuwento at aktibidad na ito kasama ng inyong pamilya.

New Friend

50 E. North Temple Street, Room 2393
Salt Lake City, UT 84150
liahona@ ldschurch .org

Nagmamahal,
Ang Kaibigan

Mahal Naming mga 
Magulang 
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Iyong Pamilya

K3 Ang Tipan sa Binyag
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K6 Mas Mabuti sa Bawat Araw

K7 Poster ng Magandang Ideya: Ang Lahat ay 
Nakagagawa ng Pagkakamali

K8 Kumusta mula sa Mexico!

K10 Ang Sorpresa sa Kaarawan ni Ingrid

K12 Hanapin Ito!

K13 Pinayapa Niya ang Dagat

K14 Mga Apostol sa Iba’t Ibang Panig ng Mundo: 
Ang Mahabang Paglalakbay ni Elder Holland

K16 Ang Desisyon sa Yoyo
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K20 Pagsunod kay Jesus: Si Jesus ay Nabinyagan

K23 Pahinang Kukulayan: Pinili ni Jesus na  
Mabinyagan

SA PABALAT NG KAIBIGAN
Paglalarawan ni 
Brandon Dorman©
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Hanapin ang nakatagong  
Liahona sa loob!




