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South Korea miyembro

103

1

18

Ang Busan ay tahanan ng isa sa 12 stake sa South Korea. 
May isang mission na nasa Busan. Narito ang ilang 
impormasyon tungkol sa Simbahan sa South Korea:

family history 
center

kongregasyon

88,418
stake, 5 district,  
4 na mission

templo (Seoul)

12

1956 Mga unang opisyal na missionary

Unang inilimbag ang Aklat ni Mormon 
1967 sa wikang Korean

1973 Nilikha ang unang stake

1985 Inilaan ang Seoul Temple

Ika- isang milyong kopya ng 
Aklat ni Mormon sa wikang 
Korean

1991
Sumali ang South Korean choir sa 
video para sa pangwakas na himno sa 
pangkalahatang kumperensya noong Abril

2020
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Pagpigil sa Pang- aabuso

Sa mabubuting relasyon, ang mga tao ay humihi-
ngi ng tawad para sa hindi magagandang nasabi 

at nagawa nila at umaasa sa nagbabayad- salang 
lakas ng ating Tagapagligtas para matulungan 
silang magpakabuti at magsisi. Ngunit sa masasa-
mang sitwasyon, patuloy na tinatrato ng mga tao 
nang hindi maganda ang iba, at maaaring maging 
mapang- abuso ang mga relasyong iyon.

“[Ang pang- aabuso at iba pang ] gayong pana-
nakit ng kalooban ay walang puwang sa kaharian 
ng Diyos,” turo ni Pangulong Russell M. Nelson 
(“Mga Espirituwal na Kayamanan,” pangkalaha-
tang kumperensya ng Oktubre 2019). Tutulungan 
tayo ng ilang artikulo sa magasin ng Simbahan 
sa buwang ito na matukoy at mawakasan ang 
pang- aabuso:

•  Sa aking artikulo sa pahina 18, tinalakay ko 
ang mga katangian ng pang- aabuso at nag-
bigay ako ng ilang resource para matulungan 
ka o ang mga taong kakilala mo na matukoy 
ang mga mapang- abusong relasyon at mapa-
galing mula sa mga ito.

•  Sa pahina 58, ibinahagi ng isang dalagita ang 
kanyang karanasan noong siya ay nakaranas 
ng seksuwal na pang- aabuso bilang isang 
bata at kung paano siya nagkaroon ng 
tapang at lakas na magsalita at humingi ng 
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Tumayo sa Bato ng 
 Paghahayag
Ni Elder Lawrence E. Corbridge

24

Ama, Nagpa-
pasalamat 
Kami sa Inyo

12

Mga Pusong 
Nasugatan nang 

Malalim: Pag- unawa 
sa Pang- aabuso 

sa Pamilya
Ni Jason B. Whiting

18

tulong mula sa mga mapagkakatiwalaang 
adult at sa Tagapagligtas.

•  Sa Kaibigan sa buwang ito sa pahina K12, 
makahahanap ka ng isang aktibidad sa 
pagsusulat na makatutulong na talakayin ang 
“pagsasabi ng hindi” sa iyong mga anak. 
Maaari mong gamitin ang aktibidad na ito 
bilang batayan para sa isang home evening 
lesson tungkol sa pag- iwas sa pang- aabuso.

•  Ang emosyonal na pang-aabuso ay kasing 
mapanganib din ng iba pang uri ng pang-
aabuso. Basahin ang "Pagtukoy sa Emosyo-
nal na Pang-aabuso" sa digital na edisyon 
ng isyu na ito upang malaman ang limang 
nagbibigay-babala na senyales at kung paano 
humingi ng tulong.

Kung nasaktan ka na, maaari kang bumaling sa 
Diyos para sa patnubay at paggaling at humingi ng 
tulong mula sa mga mapagkakatiwalaang indibidu-
wal. Nauunawaan ng Panginoon ang nararamdaman 
natin, at gagabayan Niya tayo tungo sa kaligtasan at 
kagalakan kapag bumaling tayo sa Kanya.

Nawa’y maramdaman nating lahat ang pagma-
mahal ng Diyos at humingi tayo ng tulong sa Kanya 
araw- araw,

Jason Whiting, PhD
Brigham Young University School of Family Life
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5 Kamalayan tungkol sa Pang- aabuso

6 Mga Larawan ng Pananampalataya
Sakiusa at Salote Maiwiriwiri
Ang mga Maiwiriwiri ay namumuhay nang may kagalakan at layunin araw- araw, 
sa kabila ng pagpanaw ng dalawa sa kanilang mga anak.

8 Mga Alituntunin ng Ministering
Ministering sa Pamamagitan ng Programang Mga Bata at Kabataan
Hindi kailangang ikaw ay 18 taong gulang pababa para magamit mo ang 
 programang Mga Bata at Kabataan para matulungan ka sa iyong mga pagsisi-
kap sa ministering.

12 Ama, Nagpapasalamat Kami sa Inyo
May tatlong bagay na maaari nating ipagpasalamat palagi.

18 Mga Pusong Nasugatan nang Malalim: Pag- unawa sa Pang- aabuso 
sa Pamilya
Ni Jason B. Whiting
Alamin ang limang gawi ng pang- aabuso at makasumpong ng pag- asa at 
paggaling.

24 Tumayo sa Bato ng Paghahayag
Ni Elder Lawrence E. Corbridge
Ang paghahanap sa katotohanan ay nagsisimula sa paghahanap ng mga sagot sa 
mga pangunahing tanong.

30 Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
Isang pamilya ang nakasumpong ng kapayapaan at kagalakan sa templo; isang 
puzzle ang nakapagpagaling; isang binata ang nagkaroon ng pangalawang 
pagkakataon na basahin ang Aklat ni Mormon; isang dalaga ang nakaunawa sa 
layunin ng kanyang binyag.

34 Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin: Aklat ni Mormon
Ang mga lingguhang artikulong ito ay maaaring sumuporta sa iyong pag- aaral ng 
Aklat ni Mormon sa buwang ito.

38 Mga Meetinghouse—Mga Lugar ng Pagpipitagan at Pagsamba
Ni Bishop Dean M. Davies
Ang iyong meetinghouse ay isang sagradong lugar na makapaglalaan ng mara-
ming pagkakataong madama ang Espiritu nang mas matindi sa iyong buhay.

Mga Young Adult

44
Ang adiksyon ay maaaring maging 
isang kadenang pumipigil sa atin. 
Maaari tayong makahanap ng 
kalayaan kapag humingi tayo ng 
tulong sa ating Tagapagligtas, 
na nagmamahal sa atin sa kabila ng 
ating mga kahinaan at paghihirap.

Mga Kabataan

52
Ikaw man ay nahihirapan sa 
araw- araw na paglilingkod, 
paggaling mula sa pang- aabuso, 
kalusugang pangkaisipan, o sa 
simpleng 
pagsasabi 
ng buong 
pangalan ng 
Simbahan, 
hindi ka 
nag- iisa.

Mga Bata

Kaibigan
Matuto tungkol sa ikapu at kung 
paano tutulungan ang iyong 
pamilya na mamuhay nang mas 
maligaya.

Sa Pabalat
Photograph from  

Getty Images

Mga Nilalaman
Mga Bahagi

Maiikling Babasahin

Suporta sa Pumarito Ka,  
Sumunod Ka sa Akin
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HANAPIN ANG IBA PA
Sa Gospel Library app o sa   
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maaari mong:
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• Malaman ang nilalaman ng mga artikulong 

digital lamang.
• Hanapin ang mga nakaraang isyu.
• Isumite ang iyong mga kuwento at feedback.
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liahona .ChurchofJesusChrist .org

37 Iba’t Ibang Paraan para Mapag- 
aralan ang mga Banal na Kasulatan
Ni Marissa Widdison
Kung hindi mo hilig ang pagbabasa, 
subukan mong pag- aralan ang ebang-
helyo sa isa sa mga paraang ito.

Pagtukoy sa Emosyonal na Pang- 
aabuso
Ni Nanon Talley
Ibinahagi ng isang counselor mula sa 
Family Services kung paano matutukoy 
at mawawakasan ang emosyonal na 
pang- aabuso sa iyong mga relasyon.

facebook .com/ liahona Gospel Library app
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Kadalasan nagsisimula 
ang mambibiktima sa 
paglabag sa mga per-
sonal na hangganan o 
limitasyon.

Ang pang- aabuso ay 
nagaganap kapag may 
seryosong paglabag sa 
mga hangganan ng mga 
limitasyon sa pag- uugali 
at wika sa ibang tao. 
Ang mga nang- aabuso 
ay maaaring lubusang 
balewalain ang mga 
hangganang ito o 
magsimula sa maliliit na 
paglabag upang maging 
manhid ang biktima.

Madalas na bini-
biktima ng mga 
nang- aabuso ang 
mga mahihina.

Binibiktima ng mga 
nang- aabuso ang mga 
taong maaaring hindi 
kayang magbigay ng 
pahintulot o ipagtang-
gol ang kanilang sarili.

Karaniwang tinatang-
ka ng mga  nang- 
aabuso na ilayo sa 
ibang tao ang mga 
biktima.

Gamit ang paglayo sa 
iba o pananakot, mada-
las na pinipigilan ng 
mga nang- aabuso ang 
paghingi ng tulong ng 
kanilang mga biktima.

Maaaring gradwal na gumawa ng paraan ang mang- aabuso upang 
pagkatiwalaan siya bago siya mang- abuso.

Ito ay tinatawag na “paghahanda o grooming” at kadalasang nangyayari 
sa mga kabataan at bata. Kabilang sa pag- uugaling ito ang paghiling na 
mapag- isa sila ng batang nais na abusuhin, paghihikayat sa bata na magli-
him, pag- uusap tungkol sa malaswang paksa, o pagpapakita ng pornograpi-
ya o paggawa ng paraan na magkaroon ng pisikal na kontak sa bata.

Bagama’t umaasa tayo na ituturing ng lahat ang bawat isa nang may res-
peto, hangad ng ilang tao na saktan, kontrolin, o manipulahin ang iba pang 
tao. Ang gayong mapaminsalang pag- uugali ay tinatawag na pang- aabuso. 
Salungat ito sa ebanghelyo ni Jesucristo, na nagtuturo sa atin na mahalin ang 

isa’t isa at pakitunguhan ang iba tulad ng nais nating pakitunguhan din tayo (ting-
nan sa Mateo 7:12; Juan 13:34; Doktrina at mga Tipan 121:36–37).

KAMALAYAN TUNGKOL 
SA PANG- AABUSO
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MAY ILANG KARANIWANG PALATANDAAN 
ANG PANG- AABUSO. NARITO ANG LIMANG 

 PALATANDAAN NA DAPAT BANTAYAN UPANG 
MAPIGILAN O MATIGIL ANG PANG- AABUSO:

Ang mga biktima ay 
kadalasang inaabuso 
ng mga kakilala nila.

Ang nang- aabuso ay 
maaaring isang kamag- 
anak o isang tao na 
nakilala na nila noon 
pa. Hindi naman imi-
numungkahi na dapat 
nating pagdudahan ang 
lahat ng kakilala natin, 
ngunit maaari nating 
bantayan—at turuan 
ang ating mga anak na 
bantayan—ang apat na 
palatandaang ito.
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Sakiusa at Salote  
Maiwiriwiri
Suva, Fiji

Hindi ako makapaniwala sa kapayapaan 
at kaligayahang natagpuan ko sa 
tahanan ng mga Maiwiriwiri. Sa kabila 
ng pagpanaw ng dalawa sa kanilang 
mga anak, namumuhay sila nang may 
kagalakan at layunin araw- araw.
LESLIE NILSSON, LITRATISTA

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

Salote:
Dalawang taon matapos pumanaw 

ang aming anak na lalaking si Esa dahil 
sa kanser sa baga, pumanaw naman ang 
aming anak na babaeng si Esalynn dahil 
sa meningitis. Sa templo, nakaramdam 
ako ng malakas na pahiwatig na kausapin 
ang isang senior sister missionary doon 
na nawalan din ng dalawang anak ilang 
taon na ang nakararaan. Sabi niya sa akin, 
“Kung gagawin mong isang banal na lugar 
ang iyong tahanan, mararamdaman mo 
ang presensya ng iyong mga anak doon.”

Iyon ang naging mithiin namin. Lahat 
ng ginagawa namin ay para maging isang 
banal na lugar ang aming tahanan. Nais 
naming maramdaman na malapit lang sila.
Sakiusa:

Sa huli, ang pagkawala nina Esa at 
Esalynn ay mas naglapit sa aming pamilya. 
Nagpapayuhan kami kasama ang iba pa 
naming mga anak. Dumadalo kami sa tem-
plo bilang isang pamilya. Namumuhay kami 
nang simple hangga’t maaari at pinipili 
naming magpasalamat araw- araw. Kapag 
pinag- uusapan namin kung ano ang kahu-
lugan ng mabuklod bilang isang pamilya 
sa templo, nagiging mas makatotohanan 
at makabuluhan ang pagbubuklod na iyon 
sa amin. At sa lahat ng ito, nararamdaman 
talaga namin ang presensya ng aming 
mga anak.

TUKLASIN ANG IBA PA
Tingnan ang iba pa tungkol sa 
paglalakbay ng pananampalataya 
nina Sakiusa at Salote, pati na 
ang mga karagdagang larawan, 
sa online o Gospel Library na 
bersyon ng artikulong ito sa 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
10206.
Ibinahagi ni Elder Ronald A. Rasband 
kung paano natin mapatatatag 
ang ating mga tahanan para 
maging mga lugar ng pagmamahal 
at espirituwal na proteksyon sa 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
10207.
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Maraming pagkakataong mag- minister sa pama-
magitan ng programang Mga Bata at Kabataan. 
Maaaring may mga bata o kabataan sa sarili mong 

tahanan. Maaaring isa kang lider sa programa o nagmi- 
minister ka sa mga pamilyang may mga bata at kabataan. 
O maaaring may kakilala kang ilang bata at kabataan 
(makikitang kabilang na tayong lahat sa paglalarawan na 
iyan). Anuman ang iyong sitwasyon, maraming paraan 
para magamit ang programa o ang mga alituntunin nito 
para mapagpala ang mga buhay ng iba.

Sama- samang Pagpapaunlad sa Ating mga Sarili
Ang sentro ng Mga Bata at Kabataan ay nakatuon sa 

pagsisikap bawat araw na maging higit na katulad ng 
Tagapagligtas, na naglingkod nang perpekto. Natutuhan 
ng marami sa mga nakibahagi na sa programa na habang 
lalo kang umuunlad sa iba’t ibang aspeto ng iyong buhay, 

Mga Alituntunin ng 
Ministering

Ang diwa ng ministering ay pag- anyaya 
sa iba na lumago at pagtulong sa kanila 

sa gitna ng paglalakbay.
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PAMAMAGITAN NG 
 PROGRAMANG MGA 
BATA AT KABATAAN

nagkakaroon ka ng higit na kakayahang tumu-
long o mag- minister sa iba.

Ngunit sa programang Mga Bata at Kabataan, 
hindi kailangang maghintay na may matutuhan 
ka bago mo mapagpala ang iba. Ang pag- aaral 
mismo ay nagbibigay ng mga pagkakataong 
mag- minister.

Para sa isang binatilyong nagngangalang 
Prophet na naninirahan sa Ghana, simula pa 
lang ang pagtatakda ng mithiin sa Mga Bata 
at Kabataan na matutong tumugtog ng piano. 
“Mithiin ko na matulungan din ang ibang tao na 
malaman ang natututuhan ko,” sabi ni Prophet.

Bagama’t siya ay hindi pa isang guro, lumago 
na ang kanyang mithiin nang higit pa sa ina-
kala niya. Ngayon ay may 50 estudyante nang 
nag- aaral tumugtog ng piano sa meetinghouse 

MINISTERING SA 
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kasabay ni Prophet. At sino naman ang nagtuturo kay 
 Prophet at sa 50 pang estudyanteng iyon? Sina Alexander 
M. at Kelvin M., kapwa edad 13. “Nais naming magpakita 
ng kabutihan sa ibang tao,” sabi ni Kelvin.

Tatlong araw sa isang linggo, nagtuturo ng mga 
libreng basic piano lesson ang dalawang binatilyong ito 
sa lahat ng pumupunta para matuto. May dagdag pang 

pakinabang ang mga piano lesson. Ang ilan sa mga estud-
yanteng nakakilala sa Simbahan sa pamamagitan ng mga 
piano lesson ay nag- aral ng ebanghelyo at nagpasiyang 
magpabinyag kalaunan.

Kapag nagsisikap tayong paunlarin ang ating mga sarili, 
maaari tayong mag- minister sa iba sa pamamagitan ng 
pag- anyaya sa kanila na sumama sa atin.

LARAWANG KUHA NI ISAAC DARKO- ACHEAMPONG

LARAWANG KUHA NI ALEXANDER K. BOATENG
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Isang Panalong Resipe para sa Ministering
Bilang isang stake Primary president, nakita na ni Sabri-

na Simões Deus Augusto ng Curitiba, Brazil kung paano 
pinagpapala ng mga aspeto ng personal na pag- unlad ng 
programa ang mga bata at kabataan sa kanyang stake. 
Ngunit nakakita rin siya ng maraming paraan para maga-
mit ang natutuhan niya tungkol sa personal na pag- unlad 
sa kanyang tungkulin bilang isang ministering sister.

“Kapag nagkaroon ako ng isang talento,” sabi ni Sister 
Augusto, “magagamit ko ang talentong iyon para mapag-
pala ang isang taong mini- minister ko.”

Tinuruan ni Sister Augusto ang isa sa mga sister na 
itinalaga sa kanya kung paano gumawa ng chocolate 
truffles. Ang sister na iyon ay gumagawa at nagbe-
benta na ngayon ng truffles para madagdagan ang 
kita ng kanyang pamilya. “Pagkaraan ng ilang buwan, 
napagpala ako nang turuan ako ng isa pang sister 
kung paano gumawa ng honey bread na maaari kong 
ibenta,” sabi ni Sister Augusto. “Ang pagkakaroon at 
pagbabahagi ng mga talento ay maaaring magpala sa 
buhay ng bawat isa at magpalalim sa ating mga relas-
yon bilang mga ministering sister.” ◼
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ISA- ISA
“Ang katangian ng totoo 
at buhay na Simbahan ng 
Panginoon ay ang organisa-
do at nakadirektang pagsisi-
kap na maglingkod sa mga 
indibidwal na anak ng Diyos 
at sa kanilang mga pamil-
ya. Dahil ito ang Kanyang 
 Simbahan, bilang Kanyang 
mga lingkod, maglilingkod 
tayo sa nangangailangan, 
tulad ng ginawa Niya.”
Pangulong Russell M. Nelson, “Pagli-
lingkod nang may Kapangyarihan at 
Awtoridad ng Diyos,” Liahona, Mayo 
2018, 69.

IBAHAGI ANG IYONG 
MGA KARANASAN
Ipadala sa amin ang 
iyong mga karanasan sa 
pagmi- minister sa iba o 
pagmi- minister ng iba sa 
iyo. Pumunta sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org 
at pindutin ang “Submit an 
Article or Feedback.”

PAANO KA MATUTULUNGAN NG 
 PROGRAMANG MGA BATA AT 
 KABATAAN NA MAG- MINISTER?

1. Anyayahan ang iba na makibahagi sa programang Mga Bata at Kabataan.
Maaari mong anyayahan ang mga pamilya ng mga kabataan at bata na mini- 
minister mo na makibahagi sa programang Mga Bata at Kabataan. Maaaring 
interesado sila sa pakikibahagi sa mga aktibidad, personal na pag- unlad, o 
maging sa mga aspeto ng programa tungkol sa pag- aaral ng ebanghelyo. 
(Para sa iba pang impormasyon tungkol sa ministering sa pamamagitan ng 
Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin, tingnan ang “Ministering sa Pamamagi-
tan ng Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin,” sa  Liahona ng Setyembre 2020.)

2. Suportahan ang kanilang mga mithiin.
Bilang isang ministering brother o sister sa mga pamilya na may kabataan, 
nasa natural na posisyon kang suportahan ang mga mithiing pinagsisikapan 
nilang matamo sa Mga Bata at Kabataan. Kahit personal ang kanilang mga 
mithiin, kung alam mo kung saan sila interesado, maaari kang mag- alok 
na tumulong sa iba’t ibang paraan. Maaaring ito ay paghahanap ng mga 
art supply na hinahanap nila, paglilingkod bilang isang hurado sa kanilang 
paggawa ng cookies, o pagiging isang guro sa isang paksang may kaalaman 
ka. Marunong ka bang magpalit ng langis sa kotse? Magsulsi ng punit sa 
damit? Bihasa ka ba sa pag- iinterbyu para sa mga trabaho? Maaari kang 
mag- alok na magbahagi ng kaalaman o mga kasanayan na mayroon ka 
kung  interesado sila.

3. Anyayahan ang iba na maging bahagi ng iyong personal na pag- unlad.
Ang personal na pag- unlad ay hindi lang para sa mga bata at kabataan. 
 Maaari kang makibahagi sa programa anuman ang edad mo. Kapag nag- 
uukol ka ng panahon sa pagpapabuti sa espirituwal, pakikipagkapwa, 
pisikal, at intelektuwal na aspeto ng iyong buhay, magiging mas handa kang 
mag- minister sa mga indibiduwal, sinuman ang makilala mo. At tulad ni 
Prophet sa Ghana, mapagpapala mo ang iba sa pamamagitan ng pag- anyaya 
sa kanila na makibahagi kasama mo, sa pag- oorganisa man ng mga piano 
lesson, pagpunta sa isang klase sa pag-eehersisyo, o pag- aaral ng isang wika 
nang magkasama.

4. Gawing mithiin ang ministering.
Isaalang- alang ang paggugugol ng oras bawat araw para sa ministering. 
Maaaring ito ay pagte- text o pagbisita para makita ang kalagayan ng mga 
bagay- bagay o magplano ng isang salu- salo. Maaaring kabilang dito ang 
pag- uukol ng oras para mailagay sa kalendaryo ang mga kaarawan ng mga 
taong mini- minister mo o pag- follow sa kanila sa social media para malaman 
kung saan sila interesado o kung ano ang ginagawa nila nitong mga nakara-
ang araw. Ang pag- uukol ng kahit limang minuto lang para pag- isipan kung 
ano ang kailangan ng isang tao ay maaaring humantong sa mga inspiradong 
ideya na makagagawa ng kaibhan.
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Bilang tugon sa paglaganap ng virus sa buong mundo, ipinagbawal ng 
mga opisyal ang mga pampublikong pagtitipon at ipinatupad ang 
mga quarantine. Isinara ang mga paaralan, kinansela ng mga lider 
ng Simbahan ang mga miting sa simbahan, at ang mga lumalabas 

ay kailangang magsuot ng face mask bilang proteksyon.
Taong 1919 nang ang nagngangalit na pandemya ng influenza na 

nagsimula sa nagdaang taon ay kumitil ng milyun- milyong buhay.1 Ang 
bagong propeta ng Simbahan na si Pangulong Heber J. Grant (1856–
1945), ay itinalaga noong Nobyembre 1918 ngunit sinang- ayunan 
lamang siya noong Hunyo 1919 dahil ang pangkalahatang kumperen-
sya ng Abril ay ipinagpaliban.

Sa kanyang paglilingkod pagkatapos ng mga ito at ng iba pang 
mahihirap na panahon, nagbigay ng payo si Pangulong Grant na 
akma sa ating panahon nang sabihin niyang, “Bumaba tayo sa lupa 
para magkaroon ng kaalaman, karunungan, at karanasan, para matu-
to ng mga aral, dumanas ng sakit, magtiis ng mga tukso, at magta-
gumpay sa mortalidad.” Mula sa kaalamang natamo niya dahil sa 
napakahirap na personal na karanasan, idinagdag niya, “[Nalalaman 
ko] na sa oras ng paghihirap ay bibigyan tayo ng ginhawa at babas-
basan at aaliwin ang mga Banal sa mga Huling Araw nang higit kaysa 
ibang tao!” 2

Sa ating kasalukuyang “oras ng paghihirap” dahil sa novel coronavi-
rus, nagkakaroon tayo ng kapanatagan at kasiyahan sa ipinanumbalik 
na ebanghelyo ni Jesucristo. Ang ating kaalaman na mahal ng Ama sa 
Langit ang Kanyang mga anak at na Siya ay tumawag ng mga propeta at 
apostol sa ating panahon para gabayan tayo sa mga unos ng mortalidad ay 
isang malaking pagpapala.

Ang mga 
lider ng 

Simbahan 
ay nagbigay 

ng mga pana-
naw tungkol 
sa pananati-
ling malapit sa 
Diyos, paggawa 
ng ministering 
nang may pag-
mamahal, at 
matiyagang 
pagsulong 

habang may 
pandemya.

Mensahe ng 
Pag- asa

NAGBAHAGI ANG MGA APOSTOL NG MGA 
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Mula sa payong ibinahagi sa mga 
interbyu kamakailan, ipinaalala sa atin 
ng ilang miyembro ng Korum ng Labin-
dalawang Apostol na maaari tayong 
makadama ng kagalakan at asamin ang 
hinaharap nang may pag- asa anuman 
ang nangyayari sa ating paligid.3

Sumusulong ang Gawain
Minsang inihalintulad ni Elder Bruce 

R. McConkie (1915–85) ang Simbahan 
sa “isang dakilang pangkat ng mga manlalakbay” 
na sumusulong sa kabila ng oposisyon.4 Iniu-
ugnay ni Elder David A. Bednar ang patuloy na 
pagsulong ng pangkat ng manlalakbay sa inspira-
dong paghahanda ng Simbahan at sa kasaysayan 
nito sa paghihirap.

“‘Walang kamay na di pinaging banal ang 
maaaring pumigil sa gawaing ito mula sa pagsu-
long,’ 5 at wala ring pandemya ang makapipigil 
sa gawaing ito sa pagsulong,” sabi niya. “Sa gitna 
ng lahat ng mga hamon na hinaharap natin sa 
pagharap sa virus na ito, nagpapatuloy ang gawa-
in. . . . Hindi natin alam kung gaano ito katagal, 
ngunit mapagtatagumpayan natin ito. At maaaring 
hindi natin maipagpatuloy ang dati nating buhay 
na tulad ng alam natin, ngunit marami sa mga 
pag- aangkop at pagbabagong iyon ang magiging 
positibo.”

Sinabi ni Elder Quentin L. Cook na ang ins-
piradong paghahanda ng Simbahan ay kinapa-
palooban ng napapanahong pagbibigay- diin sa 
paggalang sa araw ng Sabbath, pagpapatatag ng 
mga korum ng Melchizedek Priesthood at mga 
Relief Society, paglipat sa ministering, at pagpa-
pakilala ng Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin, 
mga video ng Aklat ni Mormon, at programang 
Mga Bata at Kabataan.

“Ginugunita natin ito bilang saligang panahon 
ng paghahanda at hindi lang isang bagay na 
dapat nating pagtiisan,” sabi niya.

Sumang- ayon naman dito si Pangulong 
M.  Russell Ballard, Gumaganap na Pangulo ng 
Korum ng Labindalawang Apostol: Sa kabila ng 
pansamantalang pagsasara ng mga templo at 
meetinghouse, ang mga miyembro ng Simbahan 

ay may mga espirituwal na kasangkapang kaila-
ngan nila para patuloy na sumulong.

Naalala ni Pangulong Ballard kung ano ang 
nadama niya nang umuwi siya mula sa simbahan 
noong Disyembre 7, 1941, at nalaman na sina-
lakay ang Pearl Harbor at ang Estados Unidos 
ay sasabak sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 
Tulad ng maraming tao ngayon, nag- alala siya 
tungkol sa hinaharap at inisip kung wala na ba 
siyang kinabukasan.

“Pero hindi iyan ang nangyari,” sabi niya. Kung 
nagwagi ang malalayang tao sa digmaang iyon, 
magwawagi rin ang mundo sa digmaan laban sa 
coronavirus. “Magiging maayos ang lahat kapag 
ibinabaling natin ang ating puso sa ating Ama 
sa Langit at titingnan Siya at ang Tagapagligtas 
bilang Manunubos ng buong sangkatauhan,” sabi 
niya.

Ang isa pang paraan ng pagsulong ng Simba-
han ay sa pamamagitan ng gawaing misyonero, 
na tumutugon sa pagbabago ng mga sitwasyon 
sa mundo. Sinabi ni Elder Dieter F. Uchtdorf na 
ang mga lider ng Simbahan ay nag- aaral ng mga 
bagong paraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo 
kahit bago pa man nagsimulang gambalain ng 
COVID- 19 ang gawaing misyonero. Ang paggam-
balang iyon ay kinabibilangan ng pagbibiyahe ng 
libu- libong mga missionary sa kanilang mga ban-
sa, pag- release sa ilan nang maaga, at pagbibigay 
sa iba ng bagong assignment.

“Labis na pinabilis ng COVID- 19 ang aming 
pag- iisip tungkol dito at iminulat nito ang aming 
mga mata,” sabi niya. Dahil dito, ang teknolohiya 
at social media ngayon ay nagbubukas ng mga 

Ang pagsasara ng mga templo ay 
“nagbibigay ng napakagandang 
pagkakataon na matutuhan pa ang 
tungkol sa family history research, 
indexing, at kung paano maghan-
da ng napakamaraming pangalan 
para sa araw na muling bubuksan 
ang mga pintuan ng templo.” 

— Elder David A. Bednar
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pintuan sa dati ay saradong mga komunidad at hindi mapuntahang 
mga tahanan at apartment.

“Ang gawaing misyonero ay patuloy na susulong sa kabila ng 
pandemya,” dagdag pa ni Elder Uchtdorf. “Patuloy nating natututuhan 
kung paano mapapahusay ang gawaing misyonero ngayon at sa hina-
harap. Nangako ang Panginoon na mamadaliin ang Kanyang gawain 
para sa pagpapala ng lahat ng anak ng Diyos (tingnan sa Doktrina 
at mga tipan 88:73). Sa pakiramdam ko ay nasa kalagitnaan tayo ng 
prosesong ito habang nabubuhay tayo sa mahirap na panahong ito. 
Ang ating mahal na mga missionary ang mga pioneer sa ating pana-
hon, hinahawi nila ang landas para sa pagbabahagi ng mensahe ng 
ebanghelyo sa pamamagitan ng mga bagong paraan na akma sa ating 
kalagayan upang ang Simbahan ni Jesucristo ay patuloy na ‘[lumaga-
nap], hanggang sa mapuno nito ang buong mundo’” (Doktrina at mga 
tipan 65:2).

Hindi lamang mga bagong oportunidad sa pagbabahagi ng ebang-
helyo ang nabubuksan. Ang mga puso ay nabubuksan din dahil ang 
mga panahon ng paghihirap ay kadalasang nagiging dahilan para 
magpakumbaba ang mga tao at ibaling sila sa Diyos, sabi ni Elder D. 
Todd Christofferson.

“Mas nabubuksan nang kaunti ang pag- iisip nila, ‘Siguro ay higit pa 
sa aking bank account ang kailangan ko. Marahil ay mayroon pang 
mas mainam sa buhay kaysa sa ipinamumuhay ko,’” sabi niya.

Hinikayat ni Elder Christofferson ang mga miyembro ng Simba-
han na maghanap ng mga pagkakataon na maging missionary, tulad 
ng pagbabahagi ng mga mensahe at memes na may kaugnayan sa 
ebanghelyo sa pamamagitan ng social media, pakikipag- ugnayan sa 
mga full- time missionary tungkol sa pagtulong na kaibiganin ang mga 
taong tinuturuan nila nang online, at pakikipag- ugnayan sa mga tao 
na hindi nila madalas makita.

Pisikal na Pagdistansya at Espirituwal na Pagdistansya
Ang isa pang paraan na sumusulong ang Simbahan ay sa pama-

magitan ng espirituwal na pagtugon ng mga Banal sa mga Huling 

Araw sa temporal na mga hamong tulad 
ng COVID- 19. Para sa ating pisikal na pro-
teksyon, dinaragdagan natin ang pisikal na 
distansya natin sa iba, ngunit para sa ating 
espirituwal na proteksyon, lumalapit tayo sa 
ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak. Ang 
pandemyang COVID- 19 ay nagbigay sa mara-
ming miyembro ng Simbahan ng mas mara-
ming pagkakataon na mapataas ang kanilang 
espirituwal na proteksyon sa pamamagitan 
ng pagsunod sa payo ni Pangulong Russell M. 
Nelson na pakinggan ang Panginoon.

“Alam ng ating Ama na kapag napalilibu-
tan tayo ng kawalang- katiyakan at takot, ang 
lubos na makatutulong sa atin ay pakinggan 
ang Kanyang Anak,” sabi ni Pangulong Nelson 
noong pangkalahatang kumperensiya ng Abril 
2020. Dagdag pa niya, “[Habang nagsisikap 
tayong maging] mga disipulo ni Jesucristo, 
ang mga pagsisikap nating pakinggan Siya 
ay kailangang gawin nang mas may hangarin. 
Kailangan ng kusa at tuluy- tuloy na pagsi-
sikap na punuin ang bawat araw ng ating 
buhay ng Kanyang mga salita, Kanyang mga 
turo, Kanyang mga katotohanan.” 6

Bagama’t hindi natin hinahangad ang 
pagkansela ng mga miting sa Simbahan, ang 
pagsasara ng mga templo, o ang pagkawala 
ng mga trabaho, ang pag- uukol ng mas mara-
ming oras sa tahanan ay nagbibigay sa atin ng 
“pagkakataong mag- isip tungkol sa paggising 
sa Diyos” (tingnan sa Alma 5:7), sabi ni Elder 
Cook. “Marahil ang mga kaganapan kama-
kailan ay maaaring maging isang espirituwal 
na alarm clock na magtutuon sa atin sa mga 
bagay na pinakamahalaga. Kung gayon, magi-
ging malaking pagpapala sa panahong ito 
na magtuon sa mga bagay na maaari nating 
gawin nang perpekto sa ating buhay at paano 
natin mapagpapala ang buhay ng iba kapag 
nagising tayo sa Diyos at sumusulong sa lan-
das ng tipan.”

Dagdag pa ni Elder Jeffrey R. Holland, “Ang 
ganitong mga panahon ay nag- aanyaya sa atin 
na tingnan ang ating kaluluwa upang makita 
kung gusto natin ang makikita natin doon. 
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Doon [natin] maiisip kung sino talaga [tayo] at kung 
ano ang talagang mahalaga.”

Ang ganitong mga panahon ay nag- aanyaya rin 
sa atin na dagdagan ang ating pananampalataya, 
paglilingkod, at pasasalamat, at naghihikayat sa 
ating “isipin ang ating pag- asa sa Diyos at sa mga 
pagpapala mula sa Kanya na madalas nating 
binabalewala,” sabi ni Elder Holland. “Tungku-
lin natin sa ating Ama sa Langit na dagdagan 
pa nang kaunti ang pagtanaw natin ng utang- 
na- loob, ang pasasalamat, at ang kagustuhang 
alalahanin kung ilang problema ang nalutas 
dahil sa Diyos, mga anghel, pangako sa tipan, at 
panalangin.”

Nasa sentro ng ating pasasalamat ang pagpapala 
ng pag- alaala “kung paano naging maawain ang 
Panginoon sa mga anak ng tao, mula sa paglikha kay 
Adan, maging hanggang sa panahong [ito]” (Moroni 
10:3). Sinabi ng mga miyembro ng Korum ng Labin-
dalawa na kung kailangan nating “manatili sa ating 
tahanan,” maaari nating tularan ang halimbawa nina 
Nephi at Alma, inaalaala na Siya “kung kanino [tayo 
ay] nagtiwala,” ang Tagapagligtas na si Jesucristo “ay 
patuloy [tayong] ililigtas” (2 Nephi 4:19; Alma 36:27). 
At tulad ng itinuro ni Apostol Pablo, maaalaala natin 
na walang “maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo” 
(tingnan sa Mga Taga Roma 8:35).

Ang Panginoong Jesucristo “[ang ating pinakadaki-
lang] kanlungan” (tingnan sa mga Awit 61:1–4), sabi 
ni Elder Holland. “Anuman ang mangyari, hindi tayo 
maihihiwalay sa pagmamahal ng Tagapagligtas at sa 
Kanyang patnubay, kahit hindi natin ito nakikita sa 
ngayon. “Ang Espiritu ay hindi nahahadlangan ng 
isang virus o ng mga hangganan ng mga bansa o ng 
mga medikal na pagtataya.”

“Gawin ang Mabubuting Bagay”
Kamakailan, habang binabasa ang report na gina-

wa ng isang komite ng Simbahan, nag- alala si Elder 
Christofferson sa maaaring maging mga epekto ng 
“ipinatupad na pag- iisa” sa matatanda at batang 
single na miyembro ng Simbahan.

“Ang ipinatupad na pag- iisa ay maaaring magdu-
lot ng kalungkutan, at ang kalungkutan ay maaaring 
magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng 
katawan at isipan,” sabi niya. “Upang mapaglabanan 
iyon, inirerekomenda ng ilang mga tagapagtaguyod 
ng kalusugan ng publiko na ang mga nakararanas 

ng kalungkutan ay maghanap ng mga paraan na 
‘gawin ang mabubuting bagay’ para sa isang tao.”

Ang Banal sa mga Huling Araw ay makahaha-
nap ng paraan para makapaglingkod, tumulong, 
at mag- ambag sa iba, lalo na sa mga nalulumbay, 
sabi ni Elder Christofferson, at mababawasan ang 
nararamdamang pag- iisa ng mga nalulumbay na 
miyembro sa pamamagitan ng paglilingkod sa 
iba.

“Magtuon sa ministering,” sabi niya. “Marami 
tayong magagawa para sa isa’t isa para maramda-
man natin ang pagiging kabilang at kapatiran. Ito 
ay panahon kung kailan ang mga elders quorum 
at Relief Society ay talagang kapaki- pakinabang 
at makapagbibigay ng mga bagay na tanging sila 
lamang ang inorganisang gumawa.”

At iminungkahi niya na sa halip na laging 
i- text ang isang tao, “Sa palagay ko ay mabuting 
tawagan ang isang tao gamit ang lumang teknolo-
hiyang iyon na tinatawag na telepono. Tumawag 
para lamang makipag- usap at makipag- ugnayan. 
Iparinig sa kanila ang boses mo.”

Ang mga munting pagsisikap para tulungan 
ang iba ay makagagawa ng malaking kaibhan, 
nagpapaliwanag sa araw ng isang tao sa mga 
paraang maaaring hindi natin nalalaman. “Ang 
ating ministering ay lubhang kailangan ng mga 
taong malayo sa iba,” sabi ni Elder Cook.
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Iminungkahi ni Elder Holland, “Dapat 
nating ilaan ng ilang bahagi ng ating araw 
para makipag- usap sa mga taong nangangai-
langan ng tulong. Siyempre, napalalakas tayo 
ng paggawa nito, kaya’t ang bawat isa ay 
‘[naitataas]’ (3 Nephi 27:14, 15), tulad ng sinabi 
ng Tagapagligtas na ipinagawa sa Kanya nang 
isugo Siya sa mundo.”

Ang isa pang paraan para maitaas natin ang 
ating sarili at ang iba ay sa pamamagitan ng 
paghahanda sa araw na muling bubuksan ang 
mga templo. Ang pagsara ng mga templo—
dahil man ito sa pandemya, pagre- remodel, o 
paglilinis—ay “nagbibigay ng napakagandang 
pagkakataon na matutuhan pa ang tungkol 
sa family history research, indexing, at kung 
paano maghanda ng napakaraming pangalan 
para sa araw na muling bubuksan ang mga 
pintuan ng templo,” sabi ni Elder Bednar.

Idinagdag ni Elder Bednar na bukas man 
ang mga templo o hindi, ang mga miyem-
bro ng Simbahan ay maaaring magsikap na 
maging marapat at magkaroon ng current 
temple recommend.

Mga Aral na Nais ng Panginoon na  Matutuhan Natin
Tulad ng sinabi ni Elder Bednar, kahit na walang gustong maka-

ranas ng pandemyang COVID- 19, gayunman ang salot na ito sa mga 
huling araw ay nasa atin.

“Taglay ang walang- hanggang pananaw na ang ipinanumbalik na 
ebanghelyo ay nagkakaloob ng biyayang nagmumula sa Pagbabayad- 
sala ng Tagapagligtas, maaari nating matutuhan ang mga aral mula 
sa paghihirap ng mortalidad na maghahanda sa atin para sa mga 
pagpapala ng kawalang- hanggan,” sabi niya. “Kailangan nating mag-
dasal. Kailangan nating maghanap. Kailangan nating humingi. Kaila-
ngan nating magkaroon ng mga matang nakakakita at mga taingang 
nakaririnig. Ngunit mapagpapala tayo sa pambihirang mga paraan 
kung matututuhan natin ang mga aral na magpapala sa atin ngayon at 
magpakailanman.”

Dahil sa nakapipinsalang epekto nito sa mga pamilya sa buong 
mundo, ang COVID- 19 ay nagturo sa mga tao na magpakita ng higit 
na malasakit sa iba, sabi ni Pangulong Ballard.

“Natatanto na natin kung gaano kahalaga ang ating pamilya, kung 
gaano kahalaga ang ating kapwa, at kung gaano kahalaga ang ating 
mga kapwa- miyembro,” sabi niya. “May mga aral tayong natututuhan 
ngayon na mas nagpapabuti sa atin bilang tao.”

At kapag lumipas na ang kasalukuyang bagyo, ano ang maaari 
nating asahan? Marami pang iba, sabi ni Elder Uchtdorf. Ang mga 
anak ng Diyos sa loob at labas ng Simbahan ay patuloy na daranas 
ng mga hamon.

“Nabubuhay tayo sa panahon na kailangan nating matuto,” sabi 
niya. At ang pinakamahalagang aral na maaari nating matutuhan ay 
ito—na ang sagot sa darating na mga hamon ay ang sagot din sa kasa-
lukuyang hamon: ang ebanghelyo ni Jesucristo.

Sinabi ni Elder Holland na dahil taglay ng mga Banal sa mga Huling 
Araw ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo, maaari silang 
matutong maging positibo at magkaroon ng magandang pananaw, 
ginagawa ang lahat sa abot ng kanilang makakaya at naniniwala sa 
salita ng Panginoon nang sinabi niya, “Ating malugod na gawin ang 
lahat ng bagay sa abot ng ating makakaya; at pagkatapos nawa tayo 
ay makatayong hindi natitinag, na may lubos na katiyakan, na makita 
ang pagliligtas ng Diyos, at upang ang kanyang bisig ay maipahayag” 
(Doktrina at mga Tipan 123:17).

“Marami pang bagay ang dapat nating ikagalak habang dinadalisay 
natin ang ating pananampalataya, mas pinagtitiwalaan ang Panginoon, 
at nakikita ang himala ng Kanyang kaligtasan,” sabi ni Elder Holland. 
◼
MGA TALA
 1. Tingnan sa William G. Hartley, “The Church Grows in Strength,” Ensign, Set. 1999, 35.
 2. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Heber J. Grant (2002), 52–53.
 3. Tingnan sa Russell M. Nelson, “Kagalakan at Espirituwal na Kaligtasan,” Liahona, 

Nob. 2016, 82.
 4. Bruce R. McConkie, “The Caravan Moves On,” Ensign, Nob. 1984, 85.
 5. Joseph Smith, sa History of the Church 4:540.
 6. Russell M. Nelson, “Pakinggan Siya,”  Liahona, Mayo 2020, 89.

Ang mga munting pagsi-
sikap para tulungan ang 

iba ay makagagawa ng 
malaking kaibhan, nag-
papaliwanag sa araw ng 

isang tao sa mga para-
ang maaaring hindi 

natin nalalaman. “Ang 
ating ministering ay lub-
hang kailangan ng mga 

taong malayo sa iba.” 
—Elder Quentin L. Cook
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Mga Pusong Nasugatan 
nang Malalim: Pag- unawa 
sa Pang- aabuso sa Pamilya

Ni Jason B. Whiting, PhD
Brigham Young University School of Family Life

Kamakailan ay tinawagan ako ng isang amang 
nagdadalamhati. Ang kanyang anak na si Jenna 
(binago ang mga pangalan) ay nasa kolehiyo 

at may bagong karelasyon, at mabilis iyong nagiging 
seryoso. Pinipilit na siyang magpakasal ng kanyang 
kasintahang si Jake at nililimitahan nito ang pakikipag- 
usap ni Jenna sa kanyang mga magulang. Humingi 
ng tawad si Jenna sa kanila, at ipinaliwanag niya na 
mahal na mahal daw kasi siya ni Jake at nais nitong 
maggugol sila ng mas maraming oras sa isa’t isa bilang 
magkasintahan.

Nag- alala ang pamilya ni Jenna nang matuklasan 
nila na may dating asawa at anak si Jake na hindi nito 
binanggit kay Jenna. Tinawagan nila ang dating asawa 
nito, na nagsabing madaling magalit at magselos si Jake. 
Nagalit si Jake nang malaman iyon. “Nakakasakal” daw 
ang mga magulang ni Jenna at binanggit ni Jake ang 
isang pagkakataon na hindi nila nagustuhan ang isang 
mapanuyang biro nito tungkol sa katalinuhan ni Jenna. 
Kakatwang ipinilit ni Jake na magdesisyong mag- isa si 
Jenna at huwag nang makipag- usap sa kanyang mga 
magulang. Pinanghinaan ng loob ang mga magulang ni 
Jenna dahil hindi na niya sinasagot ang kanilang mga 
tawag at text.

Nais ng lahat na magkaroon ng isang masayang 
pamilya, ngunit kahit sinisikap ng mga tao na ipamuhay 
ang ebanghelyo, maaaring makasakit ang mga relasyon. 
Ang ilang hamon ay bunga ng mga di- pagkakaunawaan 
at alitan na karaniwan sa mga pamilya. Gayunman, sa 
masasayang tahanan, humihingi ng tawad ang mga tao 
para sa hindi magandang pag- uugali at inaayos ang 
mga relasyon, samantalang sa masasamang sitwasyon, 
may mga patuloy na gawi ng kabagsikan o kalupitan na 
nagiging mapang- abuso.

Pang- aabuso sa Loob ng Tahanan at ang 
Ebanghelyo

“Sinaktan ninyo ang mga puso ng inyong mga 
mapagmahal na asawa at nawala ang tiwala ng 
inyong mga anak” ( Jacob 2:35).

Ang pang- aabuso ay binubuo ng mga pagkilos na 
nilayon para manakit o mangontrol. Binubuo ito ng 
maraming gawi na maaaring kabilangan ng kapabaya-
an, manipulasyon, berbal na pamimintas, at pisikal o 
seksuwal na karahasan.1 Sa kasamaang- palad, ang mga 
mapang- abusong gawi ay karaniwan, at tinataya ng 
ilang iskolar na humigit- kumulang sangkapat ng mga 
bata sa buong mundo ay pisikal, seksuwal, o emosyonal 
na pinagmamalupitan.2 Mataas din ang bilang ng mga 
adult na nabibiktima, at tinatayang humigit- kumulang sa M
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Maaaring magkaroon ng masasamang gawi sa anumang relasyon. 
Ang pagtukoy sa masasamang gawi ay maaaring maglantad sa   
pang- aabuso o makapigil dito bago pa ito magsimula.
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1 sa 4 na kababaihan at 1 sa 10 kala-
lakihan ang nakararanas ng pisikal na 
karahasan mula sa asawa.

Ang pang- aabuso ay maaaring 
mangyari sa anumang relasyon, at maa-
aring maging salarin kapwa ang mga 
kalalakihan at kababaihan. Gayunman, 
mas malamang na ang mga kalalaki-
han ang nagkokontrol at gumagawa 
ng matinding pisikal at seksuwal na 
karahasan, at ang mga kababaihan ang 
tinatakot, pinangingibabawan, o sina-
saktan nang husto ng asawa.3

Ang pang- aabuso ay nakakasa-
ma sa kaluluwa kapwa ng salarin 
at ng biktima at taliwas sa mga turo 
ng Tagapagligtas. Ipinahayag na ng 
mga makabagong propeta na ang 
mga taong “nang- aabuso ng asawa o 
anak . . . ay mananagot balang- araw sa 
harap ng Diyos.” 4 Madalas balewalain 
o samantalahin ng mga nang- aabuso 
ang mga alituntunin ng ebanghelyo. 
Halimbawa, pinayuhan ko ang isang 
mag- asawa kung saan nagkaroon ng 
relasyon ang lalaki sa ibang babae at 
isinugal niya ang kanilang ipon, ngunit 
sa halip na humingi ng tawad, pinilit 
niya ang kanyang asawa na magpa-
tawad at iginiit niya na magkakaroon 
ito ng “mas malaking kasalanan” kung 
hindi siya papatawarin nito. Binalewala 
niya ang sakit na nararamdaman nito at 
sinabi niya na kung hindi siya tama sa 
mata ng Diyos ay hindi siya magiging 
temple worker. Nang makipag- usap 

ang kanyang asawa 
sa mga lider ng Sim-
bahan, pinagmukha 
niyang hindi gaanong 

seryoso ang kanyang mga pagtataksil 
at pinalala niya ang mga alalahanin 
nito, sinasabing may depresyon lang 
ang kanyang asawa. Binalewala ng 
lalaki ang “mga alituntunin ng . . . pag-
galang, pagmamahalan, [at] awa” 5 at 
sinaktan niya ang kanyang asawa. Hin-
di kayang ayusin ng mga pagsisikap 
ng babae na ipamuhay ang mga alitun-
tunin ng ebanghelyo ang problemang 
nilikha ng lalaki.Maaaring bumigay ang 
bawat isa sa atin sa masasamang gawi. 
May ilang katangiang karaniwan sa 
lahat ng uri ng pang- aabuso, at kapag 
mas matindi at madalas ang mga ito, 
magiging mas masama ang relasyon. 
Narito ang lima sa mga karaniwang 
palatandaan ng pang- aabuso na maka-
tutulong sa iyo na matukoy ang masa-
samang gawi sa iyong sarili at sa iba.

1. Pagmamalupit
“Nagsigamit ng daya sa pamamagi-

tan ng kanilang mga dila: ang kaman-
dag ng mga ulupong ang siyang nasa 
ilalim ng kanilang mga labi: . . . ang 
kanilang bibig ay puno ng panunum-
pa at ng kapaitan”(Mga Taga Roma 
3:13–14).

Nakipagkita sa akin ang isang lala-
ki para magpa- therapy nang labag sa 
kalooban ng kanyang asawa, na kinut-
ya siya dahil sa “pangangailangan ng 
tulong.” Ang kanyang asawa ay mabait 
at tapat sa simbahan, ngunit pagdating 
sa bahay ay masakit itong magsalita. 
Pinintasan nito ang kanyang kinikita 
at tinawag nito ang kanyang pagiging 
guro na “trabahong pambabae.” Sinabi 
nito sa kanyang anak na lalaki, “Sana 

“Ang tinig na taimtim na 
nagpapatotoo, umuu-
sal ng mga dalangin, at 
umaawit ng mga himno 
ng Sion ay maaaring ang 
tinig ding iyon na nam-
bubulyaw at namimintas, 
nanghihiya at nanlalait, 
nananakit at dahil dito ay 
sumisira sa espiritu mismo 
ng isang tao at ng iba. ‘Sa 
bibig din lumalabas ang 
pagpuri’t paglait,’ pag-
dadalamhati ni Santiago. 
‘Mga kapatid ko, ang 
mga bagay na ito ay hindi 
nararapat magkagayon’ 
[Santiago 3:10].”
Elder Jeffrey R. Holland ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, “Ang 
Wika ng mga Anghel ” Liahona, 
Mayo 2007, 16.

TUKLASIN ANG IBA PA
Ang mga lider ay makahahanap ng tulong sa pagharap sa pang- 
aabuso sa Leader and Clerk Resources sa ChurchofJesusChrist .org. 
Dapat tapusin ng lahat ng lider at guro ng mga bata o kabataan ang 
pagsasanay na “Pagprotekta sa mga Bata at Kabataan” sa loob ng 
isang buwan matapos silang tawagin. Ang pagsasanay ay matatag-
puan sa ChurchofJesusChrist .org/ callings/ church - safety - and - health.
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Kabilang si Jake sa “mga sumisigaw ng pagkakasala . . . at sila na 
rin ay mga anak ng pagsuway” (Doktrina at mga Tipan 121:17). 
Hindi lang niya ipinagpilitan ang kanyang maling kuwento kundi 
ikinagalit din niya ang katotohanan.7

3. Pagdadahilan
“Kilalanin ang iyong mga pagkakasala at kamaliang iyong 

nagawa” (Alma 39:13).
Ang isang mapagpakumbabang tao ay nalulungkot sa pananakit 

sa iba at nagsisisi at nagpapakabuti. Nilalabanan ng isang taong 
mapang- abuso ang panawagan ng budhi gamit ang pagdadahilan. 
Tulad ng naalala ng isa sa mga nakibahagi sa aking pagsasaliksik, 
“Mangingilabot ako tungkol sa pisikal na pang- aabuso, at kalaunan 
ay iisipin ko na hindi sana nangyari iyon kung nanahimik na lang 
siya.” Ang kanyang “kalungkutan ay hindi tungo sa pagsisisi” (Mor-
mon 2:13) kundi sa halip ay naisantabi dahil sa mapait na galit at 
paninisi.

Sa therapy, minsan kong sinabi sa isang babae na hindi ko pa 
siya nasaksihang magpakita ng kalumbayang mula sa Diyos sa 
loob ng maraming taon ng pamimintas sa kanyang asawa. Ang 
kanyang tugon ay hindi pagsisisi kundi pagtatampo: “Magaling, 
narito ang isa pang bagay na hindi ko ginagawa!” Ang mga taong 
mapang- abuso ay tumatanggi sa responsibilidad at maramdamin at 

hindi ka maging katulad ng ama mong 
duwag,” at araw- araw kausap ng kan-
yang asawa ang ina nito sa telepono, 
kung saan pareho nilang nilalait ang 
kanilang mga asawa. Nararamdaman 
ng mga taong mapamintas na may 
katwiran silang manakit at “ibig [nila] 
na ang iba ay magdusa” (Doktrina 
at mga Tipan 121:13). Nilalabag ng 
mga miyembrong ito ng pamilya ang 
mga utos ni Jesus na “huwag kayong 
mangagsihatol” at “huwag kayong 
mangagparusa” (Lucas 6:37) dahil sila 
ay nanghahamak, nagpapakita ng 
pagkayamot, o nananawag sa mga 
mapang- uyam na pangalan.

2. Panlilinlang
“Pinaghaharian ka ng isang 

mapagsinungaling na espiritu, at 
isinantabi mo ang Espiritu ng Diyos” 
(Alma 30:42).

Lubhang karaniwan ang panlilinlang 
sa pang- aabuso dahil ang mga salarin 
ay hindi gaanong kumikilos, naninisi 
ng iba, at nagbabaluktot ng mga salita. 
Nakalilito ito sa mga biktima, tulad ng 
inilarawan ng isa sa mga nakibahagi 
sa aking pagsasaliksik: “Magwawala 
[ang aking asawa] at pagkatapos, siya 
ay hihingi ng tawad at magwiwikang, 
‘Ikaw naman kasi, e’ . . . nang paulit- 
ulit hanggang sa unti- unti ko nang 
paniwalaan iyon.” 6 Ang pagkakaila sa 
realidad ng isang tao ay tinatawag na 
gaslighting, at iniiwan nitong lito at 
hindi sigurado ang mga biktima tung-
kol sa kanilang mga alaala at opinyon. 
Tulad ng iba pang uri ng panlilinlang, 
ang gaslighting ay ginagamit para 
manipulahin ang mga pag- uusap at 
magbalatkayo.

Ang mga taong nang- aabuso sa iba 
ay hindi talaga umaamin na nananakit 
sila at madalas ay sinasabi nilang sila 
ang mga biktima. Nang magpahayag 
ng pagkabahala si Jenna tungkol sa 
pamimintas ni Jake sa kanyang mga 
magulang, nagalit ang lalaki at iginiit 
nito na “iniinsulto” siya ng babae. 



nangangatwiran. Madali silang magdamdam sa maliliit 
na bagay.

4. Kapalaluan
“Sa kababaan ng pagiisip, na ipalagay ng bawa’t isa 

ang iba na lalong mabuti kay sa kaniyang sarili” (Mga 
Taga Filipos 2:3).

Kasama sa kapalaluan ang paniniwalang karapat- dapat 
ka sa espesyal na pagtrato at pagiging pagkamakasarili. 
Sinisigawan ng isang lalaki ang kanyang asawa’t mga 
anak sa tuwing iniisip niya na “binabastos” nila siya. 
Kung hindi umayon ang kanilang opinyon sa kanya, 
“hinahamak” nila siya o hindi kaya’y “hindi sila nagiging 
masunurin.” Ang kapalaluan ay mapagkumpitensya at 
nakatuon sa kapangyarihan at pagkapanalo. Sa kabilang 
dako, ang masayang pamilya ay nagtutulungan, kung 
saan may balanse ng katarungan, at “makatarungan ang 
pakikitungo [ng mga miyembro] sa isa’t isa” (4 Nephi 
1:2). Ang mag- asawa ay dapat maging magkasama na 
may pantay na pananagutan,8 kung saan ang bawat isa 
ay maaaring magpahayag ng mga ideya at ang lahat ng 
opinyon ay pinahahalagahan.

5. Pagkontrol
“Kung [tayo ay] . . . gumamit ng lakas o kapangya-

rihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng mga anak ng 
tao, . . . ang kalangitan ay lalayo” (Doktrina at mga 
Tipan 121:37).

Bagama’t pinahahalagahan natin ang kalayaang 
pumili, nakakagulat kung gaano kadalas sabihin ng 
mga miyembro ng pamilya sa isa’t isa kung ano ang 
dapat nilang isipin, maramdaman, at gawin. Ang 
ilan ay nangongontrol pa nga gamit ang pananakot, 
panghihiya, pagbawi ng pagmamahal, o pagbabanta. 
 Nagkaroon ng matitinding inaasahan ang isang lalaki 
na ang kanyang asawa ay dapat maghanda ng almu-
sal araw- araw sa isang partikular na oras, tumugon sa 
kanyang mga partikular na kahilingan, at makinig sa 
kanya tungkol sa kanyang mga “alalahanin,” na kara-
niwa’y tungkol sa kung paano maaaring magpakabuti 
ang kanyang asawa. Binabantayan niya ang paggastos 
nito at nagagalit siya kapag hindi nito kaagad nasasagot 
ang kanyang mga text.

Ipinahayag ng isa pang ina na palagi siyang nadidis-
maya sa kanyang anak na dalagita kapag nagpapakita 
ito ng kalungkutan o hindi nito naaabot ang kanyang 
mga pamantayan. Kapag hindi naisakatuparan ang 
kanyang mga inaasahan, o kapag nagpahayag ng mga 
alalahanin ang kanyang asawa, nagiging malamig ang 
kanyang pakikitungo sa lahat.

Pag- asa at Paggaling
“Aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita 

ang iyong mga luha: narito, aking pagagalingin ka” 
(II Mga Hari 20:5).

Bagama’t nakakapanlumo ang pang- aabuso, 
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palaging posible ang pagbabago. Ang mga biktima ay maaaring 
sumangguni sa mga espirituwal at propesyonal na resource at 
humiling na mapagaling ng kapangyarihan ng Pagbabayad- sala ng 
Tagapagligtas ang kanilang mga sugat. Para makahanap ng tulong, 
magpunta sa abuse .ChurchofJesusChrist .org.

Ang mga taong naging mapang- abuso ay dapat magsisi at 
humingi ng tulong. Nangangailangan ito ng pagbaba “sa kaila-
liman ng pagpapakumbaba” (3 Nephi 12:2) at pagtanggap ng 
buong pananagutan para sa kanilang gawi. Ang pagbabago ay 
higit pa sa mga panandaliang pangako at pansamantalang pag-
sisikap. Ang sakit ng tunay na pagsisisi ay napakatindi, at hindi 
magiging handa ang ilan na gawin ito, kaya mahihirapang magde-
sisyon ang mga biktima kung paano poprotektahan ang kanilang 
mga sarili.9

Nag- aalala sa atin ang ating Ama sa Langit tulad ng nagdadalamhating 
ama na tumawag sa akin tungkol sa kanyang anak na babae. Ang pag- ibig 
ng Diyos ay “[kasinlawak] ng kawalang- hanggan” (Moises 7:41), at labis 
Siyang nasasaktan kapag sinasaktan ng Kanyang mga anak ang isa’t isa. Sa 
isang mapagmalasakit na pakikipag- usap kay Enoc, tumangis Siya. “Ang 
iyong mga kapatid; sila ay gawa ng sarili kong mga kamay, . . . at [ako ay] 
nagbigay . . . ng kautusan, na kanilang nararapat mahalin ang isa’t isa, . . . 
subalit masdan, sila ay walang pagmamahal, at kinapopootan nila ang 
kanilang sariling dugo” (Moises 7:32–33). May pagtangis sa langit at sa lupa 
kapag nasusugatan ang mga katawan at kaluluwa. Subalit, sa pagpapakum-
baba, kapangyarihan ng Diyos, at propesyonal na tulong kapag kailangan, 
posibleng mapigilan ang  mapaminsalang gawi at makalikha ng isang taha-
nang may dangal,  kaligtasan, at pagmamahalan. ◼
MGA TALA
 1. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pisikal na karahasan, tingnan sa abuse   

 .ChurchofJesusChrist.org. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa seksuwal na pang- 
aabuso at pag- atake, tingnan sa Benjamin M. Ogles, “Agency, Accountability, and the 
Atonement of Jesus Christ: Application to Sexual Assault” (debosyonal sa Brigham Young 
University, Ene. 30, 2018), speeches .byu .edu; at sa Chieko N. Okazaki, “Healing from Sexual 
Abuse” (kumperensya sa Brigham Young University, Okt. 23, 2002).

 2. Tingnan sa Maryam Ajilian Abbasi, Masumeh Saeidi, Gholamreza Khademi, Bibi Leila 
Hoseini, Zahra Emami Moghadam, “Child Maltreatment in the World: A Review Article,” 
International Journal of Pediatrics, tomo 3, blg. 1 (2014), 353–65.

 3. Tingnan sa Hamby, S., “Current controversies: Are women really as violent as men? The 
‘gender symmetry’ controversy,” sa Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, at Raquel Kennedy 
Bergen, Sourcebook on Violence Against Women, ika- 3 ed. (2018), 78–82.

 4. “Ang Mag- anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” Liahona, Mayo 2017, 145; tingnan din sa 
abuse .ChurchofJesusChrist .org.

 5. “Ang Mag- anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo.”
 6. Jason B. Whiting, Megan Oka, at Stephen T. Fife, “Appraisal distortions and intimate partner 

violence: Gender, power, and interaction,” Journal of Marital and Family Therapy (2012), 
suplemento: 1:113–49.

 7. Para sa iba pang mga halimbawa sa banal na kasulatan tungkol sa pagkagalit sa katotoha-
nan, tingnan sa Juan 3:19–21; Mga Gawa 7:54; 2 Nephi 1:25–26; at 2 Nephi 4:13.

 8. Tingnan sa “Ang Mag- anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo”; tingnan din sa H. Burke 
 Peterson, “Unrighteous Dominion,” Ensign, Hulyo 1989, 6–11, para sa iba pang impormasyon 
tungkol sa doktrina ng pagkakapantay- pantay at mga tanong na isasaalang- alang tungkol sa 
mga pinagtipanang relasyon.

 9. Ang mga taong nasa mapang- abusong sitwasyon ay kadalasang nahaharap sa mga pagpili 
tungkol sa kung paano poprotektahan ang sariling kaligtasan nila, o ng iba, gayundin kung 
kailangan nilang magtakda ng mga hangganan o limitahan ang kanilang mga pakikihalubilo 
sa mga taong nananakit. Tinalakay ni Pangulong James E. Faust (1920–2007) ang mahirap 
na sitwasyong ito kung saan hindi makawala ang isang tao sa “isang pinapatagal pa kahit 
mukhang hindi na maisasalbang relasyon na sumisira sa dangal ng isang tao” (“Enriching 
Your Marriage,” Liahona, Abr. 2007, 3).

MGA RESOURCE PARA 
SA MGA LIDER
Ang mga lider na nagkaka-
roon ng kamalayan tung-
kol sa pang- aabuso kung 
saan mga menor- de- edad 
ang sangkot bilang mga 
biktima o saksi ay dapat 
tumawag sa helpline ng 
Simbahan na matatagpuan 
sa counselingresources 
.ChurchofJesusChrist .org.

TUKLASIN ANG IBA PA
Para sa karagdagang 
impormasyon o sa mga 
propesyonal at iba pang 
nakatutulong na resource, 
bisitahin ang website 
ng Simbahan tungkol sa 
pang- aabuso sa abuse  
 .ChurchofJesusChrist .org.

Para malaman ang iba pa 
tungkol sa kung paano 
matutulungan ang mga 
biktima, basahin ang 
sidebar na “Paano Ako 
Makatutulong? Para sa 
mga Kaibigan at Lider” 
sa digital na bersyon ng 
artikulong ito sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org o 
sa Gospel Library na app.
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Bilang bahagi ng isang tungkulin na ibinigay sa akin bilang isang 
General Authority ilang taon na ang nakararaan, marami akong bina-
sang materyal na kumakalaban sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 

Banal sa mga Huling Araw, kay Propetang Joseph Smith, sa Aklat ni Mormon, 
at sa mga kaganapan sa Panunumbalik. Mula nang mabigyan ako ng bagong 
tungkulin, hindi na ako muling bumalik upang magtampisaw sa maruming 
burak na iyon.

Ang pagbabasa ng gayong materyal ay palaging nagdudulot sa akin ng 
kalungkutan, at isang araw ay nabigyan ako ng inspirasyon ng kadilimang 
iyon na magsulat ng kaunting tugon sa lahat ng sinasabi ng mga kumaka-
labang iyon. Nais kong ibahagi ang ilan sa mga ideyang itinala ko noong 
araw na iyon, at bagama’t isinulat ko ito para sa sarili kong kapakinabangan, 
nawa’y makatulong din ito sa iyo.

Lalagi ba Tayo Magpakailanman?
Sinabi ng propetang si Daniel na sa mga huling araw “ay magtatatag ng 

isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man  
nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng  
mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman.” (Daniel 2:44).

Ang kaharian ng Diyos ay Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw. Ito ay “lalagi magpakailan man.” Ang tanong, Tayo ba ay 
lalagi o “[magsisialis] din naman?” ( Juan 6:67). At kung magsisialis tayo, saan 
tayo pupunta?

Ni Elder 
Lawrence E. 
Corbridge
Emeritus na 
Miyembro ng 
Pitumpu
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Bato ng 
Paghahayag
TUMAYO SA 

Sa pamamagitan ng pagsalig sa bato ng paghahayag, 
makahahanap tayo ng mga sagot sa pinakamahahala-
gang tanong.
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Ang Panlilinlang ay Tanda ng Ating Panahon
Nang ilarawan ng Panginoon ang mga tan-

da ng Kanyang pagparito at ng katapusan ng 
mundo, marami Siyang binanggit na bagay, 
kabilang na ang mga digmaan at mga alingaw-
ngaw ng mga digmaan, mga bansang nagdi-
digmaan, mga taggutom, mga salot, mga lindol, 
at marami pang ibang tanda, pati na ang isang 
ito: “Sapagkat sa mga araw na yaon [sa pana-
hong ito] ay may magsisilitaw ring mga bulaang 
Cristo, at bulaang propeta, at magpapakita ng 
mga dakilang palatandaan at kababalaghan, 
ano pa’t malilinlang nila kung maaari, pati ang 
mga nahirang, na mga hinirang alinsunod sa 
tipan” ( Joseph Smith—Mateo 1:22; tingnan din 
sa Mateo 24:24).

Hindi ako sigurado sa lahat ng ipinahihiwatig 
ng kwalipikasyong “malilinlang nila kung maa-
ari, pati ang mga nahirang,” ngunit sa palagay 
ko ay nangangahulugan ito, kahit paano, na 
makararanas ng mga hamon ang lahat ng tao sa 
ating panahon.

Maraming nanlilinlang, at maraming uri ng 
panlilinlang. May nakikilala tayong mga tao na 
tumutuligsa sa Panunumbalik, kay Propetang 
Joseph Smith, at sa Aklat ni Mormon. Kasunod 
nito, may nakikita tayong mga tao na nanini-
wala sa Panunumbalik ngunit nagwiwikang 
ang Simbahan ay kulang at naligaw ng lan-
das. May ibang tao naman na naniniwala sa 
Panunumbalik ngunit hindi nasisiyahan sa dok-
trinang sumasalungat sa mga pabagu- bagong 
pag- uugali sa ating panahon. May ilang taong 
walang awtoridad na sinasabing nagkaroon 
sila ng mga pangitain, panaginip, at pagdalaw 
na itama ang Simbahan, gabayan tayo tungo sa 
mas mataas na landas, o ihanda ang Simbahan 
para sa katapusan ng mundo. May ibang tao 
naman na nalilinlang ng mga bulaang espiritu.

Bukod pa rito, nabubuhay tayo sa isang 
mundong puno ng mga gambala. Ngayon lang 

nagkaroon ng ganitong karaming tamang impormasyon, maling impor-
masyon, at mapanlinlang na impormasyon; produkto, kasangkapan, at 
laruan; at pagpipilian, lugar na mapupuntahan, at bagay na makikita at 
magagawa para maubos ang ating oras at malihis ang ating pansin sa 
kung ano ang pinakamahalaga. Ang lahat ng iyon at marami pang iba 
ay madaling naikakalat sa buong mundo sa pamamagitan ng electronic 
media. Ito ay panahon ng panlilinlang.

Mahalaga ang Kaalaman
Binibigyan tayo ng katotohanan ng kakayahang makakita nang mali-

naw dahil ito ang “kaalaman ng mga bagay sa ngayon, at sa nakalipas, 
at sa mga darating pa” (Doktrina at mga Tipan 93:24). Mahalaga ang 
kaalaman para makaiwas sa panlilinlang, matukoy ang kaibhan ng kato-
tohanan sa kamalian, at makakita nang malinaw at makaiwas sa mga 
panganib ng ating panahon.

Sabi ni Propetang Joseph Smith: “Ang kaalaman ay kailangan sa buhay 
at kabanalan. . . . Ang kaalaman ay paghahayag. Dinggin . . . ang maha-
lagang susing ito: ang kaalaman ay kapangyarihan ng Diyos tungo sa 
kaligtasan.” 1

Sinasabi ng mga tao, “Dapat maging tapat ka sa iyong mga panini-
wala.” Bagama’t totoo iyon, hindi mo mahihigitan ang nalalaman mo. 
Karamihan sa atin ay kumikilos ayon sa ating mga paniniwala, lalo na sa 
pinaniniwalaan natin para sa ating kapakanan. Ang problema, mali tayo 
kung minsan.

Maaaring naniniwala ang ilang tao sa Diyos at na mali ang pornograpi-
ya ngunit nanonood pa rin sila sa website na may pornograpiya, na may 
maling paniniwala na magiging mas masaya sila kung gagawin nila ito o 
na hindi nila kayang iwasang manood o na wala naman silang sinasak-
tan. Nagkakamali sila.

Maaaring naniniwala ang ibang tao na mali ang pagsisinungaling 
ngunit nagsisinungaling pa rin sila paminsan- minsan, na may maling 
paniniwala na mas makabubuti sa kanila kung walang makaaalam ng 
katotohanan. Nagkakamali sila.

Maaaring may taong naniniwala at nakaaalam na si Jesus ang Cristo 
ngunit itinatwa pa rin niya Siya nang hindi lang isang beses kundi tatlo 
dahil sa maling paniniwala na mas makabubuti sa kanya na payapain 
ang mga tao. Si Pedro ay hindi masama. Ni hindi nga ako sigurado kung 
siya ay mahina. Nagkamali lang siya. (Tingnan sa Mateo 26:34, 69–75.)

Kapag may nagagawa tayong mali, maaari nating isipin na masama 
tayo, ngunit ang totoo ay nagkakamali lang tayo. Ang hamon ay hindi 
gaanong tungkol sa pag- alis ng agwat sa pagitan ng ating mga kilos at ng 



ating mga paniniwala; bagkus, ang hamon ay 
tungkol sa pag- alis ng agwat sa pagitan ng ating 
mga paniniwala at ng katotohanan.

Paano natin maaalis ang agwat na iyon? 
Paano tayo makaiiwas sa panlilinlang?

Mga Pangunahing Tanong at Di- gaanong 
Mahahalagang Tanong

May mga pangunahing tanong at may di- 
gaanong mahahalagang tanong. Magsimula 
sa pamamagitan ng pagsagot muna sa mga 
pangunahing tanong. Ang mga pangunahing 
tanong ang pinakamahalaga. Iilan lang naman 
ang mga pangunahing tanong. Magbabanggit 
ako ng apat:

1. Mayroon bang isang Diyos na ating Ama?
2. Si Jesucristo ba ang Anak ng Diyos na 

Tagapagligtas ng sanlibutan?
3. Si Joseph Smith ba ay isang propeta?
4. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 

sa mga Huling Araw ba ang kaharian ng 
Diyos sa lupa?

Sa kabilang dako, ang di- gaanong mahaha-
lagang tanong ay walang- katapusan. Kabilang 
dito ang mga tanong tungkol sa kasaysayan ng 
Simbahan, pag- aasawa nang higit sa isa, mga 
taong may lahing Aprikano at priesthood, mga 
kababaihan at priesthood, pagsasalin ng Aklat 
ni Mormon, Mahalagang Perlas, DNA at Aklat 
ni Mormon, pag- aasawa ng parehong kasarian, 
iba’t ibang salaysay tungkol sa Unang Pangitain, 
at kung anu- ano pa.

Kung sasagutin mo ang mga pangunahing 
tanong, masasagot din ang di- gaanong maha-
halagang tanong, o hindi kaya’y mawawalan 
na ng kabuluhan ang mga ito. Sagutin ang mga 

pangunahing tanong, at makakayanan mong harapin ang mga bagay 
na nauunawaan mo at ang mga bagay na malabo pa sa iyo at ang mga 
bagay na sinasang- ayunan mo at ang mga bagay na tinututulan mo nang 
hindi tumatalikod sa Simbahan.

Ang Banal na Pamamaraan ng Pag- aaral
May iba’t ibang pamamaraan ng pag- aaral, kabilang na ang mga siyen-

tipiko, analitiko, akademiko, at banal na pamamaraan. Lahat ng apat na 
pamamaraang ito ay kailangan para malaman ang katotohanan. Lahat ng 
mga ito ay nagsisimula sa iisang paraan: pagtatanong. Mahalaga ang mga 
tanong, lalo na ang mga pangunahing tanong.

Isinasama ng banal na pamamaraan ng pag- aaral ang mga elemento 
ng iba pang mga pamamaraan ngunit sa huli ay nangingibabaw sa lahat 
ang paggamit sa mga kapangyarihan ng langit. Sa huli, ang mga bagay 
ng Diyos ay ipinaaalam ng Espiritu ng Diyos, na karaniwan ay isang 
marahan at banayad na tinig. Sabi ng Panginoon, “Ang Diyos ay magbi-
bigay sa iyo ng kaalaman sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu, 
oo, sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob na Espiritu Santo” 
(Doktrina at mga Tipan 121:26).

Itinuro ni Apostol Pablo na hindi natin malalaman ang mga bagay 
ng Diyos maliban sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos (tingnan sa 
I Mga Taga Corinto 2:9–11; tingnan din sa Joseph Smith Translation, 
1 Corinthians 2:11). Sabi niya, “Ang taong ayon sa laman ay hindi 
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tumatanggap ng mga 
bagay ng Espiritu ng 
Dios: sapagka’t ang 
mga ito ay kamang-
mangan sa kaniya.” 
Nakikita natin iyon 
araw- araw. Sabi pa ni 
Pablo, “Hindi niya nauuna-
wa, sapagka’t ang mga yaon ay 
sinisiyasat ayon sa espiritu” (I Mga 
Taga Corinto 2:14).

Sa lahat ng problemang nararanasan mo 
sa buhay, may isang nangingibabaw at siyang 
pinakamahirap unawain. Ang pinakamalala sa 
lahat ng kalagayan ng tao ay hindi kahirapan, 
sakit, kalungkutan, pang- aabuso, o digmaan—
kakila- kilabot man ang mga iyon. Ang pina-
kamalala sa lahat ng kalagayan ng tao ay ang 
siyang pinakakaraniwan: ito ay ang espirituwal 
na kamatayan. Ito ay ang mahiwalay mula sa 
presensya ng Diyos, at sa buhay na ito, ang 
Kanyang presensya ay ang Kanyang Espiritu o 
kapangyarihan.

Sa kabilang dako, ang pinakamainam sa 
lahat ng kalagayan ng tao ay hindi kayamanan, 
katanyagan, karangalan, mabuting kalusugan, 
papuri ng mga tao, seguridad, o matataas na 
marka. Ang pinakamainam sa lahat ng kalaga-
yan ng tao ay ang mapagkalooban ng kapang-
yarihan ng langit. Ito ay ang maisilang na muli, 
magkaroon ng kaloob at patnubay ng Espiritu 
Santo, na siyang pinagmumulan ng kaalaman, 
paghahayag, lakas, kalinawan, pagmamahal, 
kagalakan, kapayapaan, pag- asa, tiwala, pana-
nampalataya, at halos lahat ng iba pang mabu-
ting bagay.

Sabi ni Jesus: “Ang Mangaaliw, sa makatuwid 
baga’y ang Espiritu Santo, . . . ang magtuturo sa 
inyo ng lahat ng mga bagay” ( Juan 14:26). Sa 
pamamagitan ng kapangyarihang iyon, “malala-
man [natin] ang katotohanan ng lahat ng bagay” 
(Moroni 10:5). “Iyon ang magbibigay- alam sa 
[atin] ng lahat ng bagay na nararapat [nating] 
gawin” (2 Nephi 32:5). Iyon ang bukal ng “tubig 
na buhay” na dumadaloy tungo sa buhay na 
walang hanggan ( Juan 7:38; tingnan din sa 
talata 37).

Gawin ang anumang bagay na kailangan 
mong gawin, tiisin ang anumang bagay na 
kailangan mong tiisin, at isakripisyo ang 
anumang bagay na kailangan mong isakri-

pisyo para makuha at mapanatili ang diwa 
at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iyong 

buhay. Ang bawat mabuting bagay ay nakasala-
lay sa pagkakaroon at pagpapanatili ng kapang-

yarihan ng Espiritu Santo sa iyong buhay.

“Yaong Hindi Nakapagpapatibay”
Ngayon, ano ang kalungkutang naramdaman ko ilang taon na ang 

nakararaan habang nagbabasa ako ng mga materyal na kumakalaban sa 
Simbahan? Maaaring sabihin ng ilang tao na ang kalungkutang iyon ay 
bunga ng paniniwalang may pagkiling, na tumutukoy sa inklinasyong 
piliin lang ang mga bagay na naaayon sa ating mga palagay at paniniwa-
la. Ang ideya na maaaring mali ang lahat ng pinaniniwalaan ng isang tao 
at ang lahat ng naituro sa kanya, lalo na kung wala nang ibang makapa-
palit dito, ay talagang nakalulungkot at nakababagabag.

Ngunit iba ang kalungkutang naranasan ko habang binabasa ko 
ang mga maling paratang laban kay Propetang Joseph Smith at sa 
Panunumbalik ng Simbahan ni Jesucristo. Ang kalungkutang iyon ay hin-
di paniniwalang may pagkiling, at hindi iyon takot na maging mali. Iyon 
ay ang pagkawala ng Espiritu ng Diyos. Iyon ay ang kalagayan ng tao 
kapag “naiwan sa kanyang sarili” (Doktrina at mga Tipan 121:38). Iyon ay 
ang kalungkutan ng kadiliman at ang “pagkatuliro ng pag- iisip” (Doktrina 
at mga Tipan 9:9; tingnan din sa talata 8).

Sabi ng Panginoon:
“At yaong hindi nakapagpapatibay ay hindi sa Diyos, at ito ay 

kadiliman.
“Yaong sa Diyos ay liwanag; at siya na tumatanggap ng liwanag, at 

nagpapatuloy sa Diyos, ay tumatanggap ng marami pang liwanag; at ang 
liwanag na yaon ay lumiliwanag nang lumiliwanag hanggang sa ganap 
na araw” (Doktrina at mga Tipan 50:23–24).

Nadaraig ng paghahayag mula sa Espiritu ng Diyos ang paniniwa-
lang may pagkiling dahil hindi ito nakasalig lang sa katibayan. Ginugol 
ko ang ang aking buong buhay sa paghahangad na mapakinggan ang 
salita ng Panginoon at pag- aaral kung paano kilalanin at sundin ang 
Espiritu ng Diyos. Ang espiritung may kaugnayan sa masasamang tinig 
na bumabatikos kay Propetang Joseph Smith, sa Aklat ni Mormon, at 
sa Panunumbalik ay hindi ang espiritu ng kaliwanagan, katalinuhan, at 
katotohanan. Wala akong gaanong alam, ngunit alam ko ang tinig ng 
Panginoon, at ang Kanyang tinig ay wala sa tinig ng mga bumabatikos.

Ang espiritu ng kaliwanagan, katalinuhan, kapayapaan, at katotoha-
nan na kaakibat ng mga kaganapan at ng maluwalhating doktrina ng 
Panunumbalik, lalo na ng mga banal na kasulatang inihayag sa mundo sa 
pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, ay kabaligtaran ng kalungkutan 
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at nakasusuyang pagkatuliro ng pag- iisip na 
namamayani sa paghugos ng pag- aalinlangan. 
Basahin lang ang mga ito at itanong sa iyong 
sarili at sa Diyos kung ang mga ito ay mga salita 
ng kasinungalingan, panlilinlang, at kahibangan 
o kung ang mga ito ang katotohanan.

Hindi Mo Malalaman ang Katotohanan sa 
Pamamagitan ng Pag- aalis

Ang ilang tao na natatakot na maaaring hindi 
totoo ang Simbahan ay naggugol ng kanilang 
oras at pansin sa pagsisikap na masagot ang di- 
gaanong mahahalagang tanong. Nagkakamali 
sila sa pagsisikap na malaman ang katotohanan 
sa pamamagitan ng proseso ng pag- aalis, sa 
pagtatangkang alisin ang bawat pagdududa. 
Kailanman ay hindi iyon magandang ideya. 
Hinding- hindi iyon gagana.

Walang- katapusan ang mga paratang at 
opinyon laban sa katotohanan. Sa tuwing 
makahahanap ka ng sagot sa isang paratang, 
palaging may bagong hahamon sa iyo. Hindi ko 
sinasabing dapat balewalain mo na lang iyon, 
ang sinasabi ko ay maaaring igugol mo ang 
iyong buong buhay sa paghahanap ng sagot sa 
bawat paratang laban sa Simbahan nang hindi 
pa rin nalalaman ang pinakamahahalagang 
katotohanan.

Ang mga sagot sa mga pangunahing tanong 
ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pag-
sagot sa di- gaanong mahahalagang tanong. 
May mga sagot sa di- gaanong mahahalagang 
tanong, ngunit hindi mo mapapatunayan ang 
positibo sa pamamagitan ng pagpapatunay na 
mali ang bawat negatibo. Hindi mo mapapatu-
nayan na totoo ang Simbahan sa pamamagitan 
ng pagpapatunay na mali ang bawat paratang 
laban dito. Mali ang estratehiyang iyon. Sa 
huli, dapat may malinaw na patunay, at sa mga 
bagay ng Diyos, tiyak na darating kalaunan ang 
malinaw na patunay sa pamamagitan ng pag-
hahayag gamit ang diwa at kapangyarihan ng 
Espiritu Santo.

Itinanong ni Jesus sa Kanyang mga disipulo:
“Ano ang sabi ninyo kung sino ako?
“At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw 

ang Cristo, ang Anak ng Dios na buhay.

“At sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar- 
Jonas: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi 
ng aking Ama na nasa langit.

“. . . Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking 
iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa 

kaniya” (Mateo 16:15–18; ting-
nan din sa mga talata 13–14).

Ang Simbahan ni Jesucristo 
ay nakasalig sa bato ng pagha-
hayag, at ang mga pintuan ng 
impiyerno ay hindi mananaig 
laban dito. Ikaw at ako ang 
Simbahan. Dapat nakasalig 
tayo sa bato ng paghahayag, 
at bagama’t maaaring hindi 
natin alam ang sagot sa bawat 
tanong, dapat alam natin ang 
mga sagot sa mga panguna-
hing tanong. Kung gagawin 
natin ito, ang mga pintuan ng 
impiyerno ay hindi mananaig 
laban sa atin at lalagi tayo 
magpakailanman.

Tumayo sa Bato ng 
Paghahayag

Mayroong isang Diyos sa 
langit na ating Amang Walang 
Hanggan. Si Jesucristo ang 

Anak ng Diyos na Manunubos ng sanlibutan. Si Joseph Smith ay isang 
propeta ng Diyos na naglatag ng pundasyon para sa Panunumbalik ng 
kaharian ng Diyos. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw ang kaharian ng Diyos sa lupa. Nalaman ko ito sa pamama-
gitan ng aking karanasan—lahat ng ito. Nalaman ko ito sa pamamagitan 
ng katibayan, at ang katibayan ay napakatindi. Nalaman ko ito sa pama-
magitan ng pag- aaral. At, ang pinakatiyak, nalaman ko ito sa pamamagi-
tan ng diwa at kapangyarihan ng Espiritu Santo.

At dahil dito, nalaman ko ang lahat ng kailangan kong malaman para 
lumagi magpakailanman. Nawa’y tumayo tayo sa bato ng paghahayag, 
lalo na pagdating sa mga pangunahing tanong. Kung gagawin natin ito, 
lalagi tayo magpakailanman at hindi tayo magsisialis. ◼
Mula sa isang mensahe sa debosyonal na, “Stand Forever,” na ibinigay sa Brigham Young 
University noong Enero 22, 2019.

TALA
 1. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith (2007), 309.
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Amin Pa Rin Siya
Vinaisi Maca Naquere, Lautoka, Fiji

Nakatakda kaming magpabuklod ng aking asawa noon, 
ngunit hindi lang pala kaming dalawa ang maaapektuhan 
ng sagradong ordenansang ito.
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Matapos ang pitong taon ng 
pag- asam at paghihintay na 

magkaanak, sa wakas ay nabiyayaan 
din kaming mag- asawa ng isang anak 
na babae. Si Alicie ang tanglaw ng 
aming buhay, ngunit limang buwan 
lang siya nabuhay bago siya namatay 
dahil sa pulmonya.

Iyon ang pinakamahirap na kara-
nasan sa aking buhay. Araw- araw, 
pagkauwi ko galing sa trabaho, ako 
ay yumuyupyop at umiiyak. Madalas 
akong tabihan ng aking mga biyenan 
para palakasin ako. Patuloy akong 
nanalangin na muling magkaanak, 
ngunit walang dumating. Sa sobrang 
kalungkutan ko ay hindi ko na alam 
kung ano ang gagawin ko.

Sinimulan kaming hikayatin ng 
aking mga biyenan na magpunta 
sa Suva Fiji Temple para mabuklod. 
Hindi pa kami nakakapunta sa tem-
plo noon, kaya nagpasiya kami na ito 
ang pinakamainam na paraan para 
makasumpong kami ng pag- asa at 
paggaling.

Walang nakapaghanda sa akin 
para sa naramdaman ko noong araw 
na iyon! Alam ko na mabubuklod 
kaming mag- asawa sa kawalang- 
hanggan. Napuno ako ng pasa-
salamat at pagmamahal dahil sa 
kaalamang ito. Ngunit hindi ko pa 
nauunawaan noon na hindi lang pala 
kaming dalawa ang maaapektuhan 
ng sagradong ordenansang ito.

Sa templo, nalaman ko na maa-
aring mabuklod sa amin si Alicie. 
Napaiyak ako sa tuwa nang malaman 

ko ang sagradong doktrinang ito. 
Magiging amin ang aming anak 
magpasawalang- hanggan! Pinatoto-
tohanan kong naibigay na ng Diyos 
ang lahat ng kailangan natin para 
lumigaya sa Kanyang banal na bahay.

Sa mga sumunod na taon mula 
noon, nabiyayaan kaming mag- asawa 
ng isang anak na lalaki at tatlong 
anak na ampon. Subalit kailanman ay 
hindi namin makakalimutan si Alicie. 
Dahil sa mga ordenansa sa templo, 
ang aming anak na babae ay bahagi 
ng aming pamilya magpakailanman.

Kapag may nakikilala akong 
isang tao na nawalan ng anak, 

M G A  T I N I G  N G  M G A  B A N A L  S A  M G A  H U L I N G  A R A W

nararamdaman ko ang sakit na nara-
ramdaman niya. Ngunit alam ko rin 
na hindi ang sakit na iyon ang wakas 
ng lahat. Sa pamamagitan ng pagka-
wala ni Alicie, gayundin ng pagdanas 
ng iba pang pagsubok, nalaman ko 
na nariyan ang Diyos para sa akin. 
Kapag pinanghihinaan ako ng loob 
o nagrereklamo ako tungkol sa mga 
bagay- bagay, alam ko na nariyan 
palagi ang Diyos.

Alam ko na makikita kong muli 
si Alicie, at patuloy kaming napupu-
no ng matinding kagalakan dahil sa 
katotohanang iyon. ◼



Noon pa man, ang tingin ko na sa aking sarili ay 
malusog. Kaya nagulat ako nang magising ako isang 

umaga na parang pinipiga nang husto ang aking dibdib at 
parang malapit na itong sumabog. Isinugod ako sa ospital, 
ngunit sa kabila ng maraming oras ng pagsusuri, hindi 
pa rin makita ng mga doktor ang problema. Pinauwi nila 
ako, kahit nahihirapan pa rin ako dahil sa napakatinding 
sakit. Sa gayon nagsimula ang pitong- buwan na pagpa-
pasuri sa doktor, pagpapaospital, at ang pinakamatinding 
sakit na naramdaman ko sa aking buhay.

Nagsimula akong malumbay. Kinailangan kong tumigil 
sa pag- aaral sa kolehiyo at bumalik sa piling ng aking 
mga magulang. Hindi ako maaaring lumabas kasama 
ng aking mga kaibigan. Masyadong matindi ang sakit 
na nararamdaman ko para gawin ang alinman sa aking 
mga libangan. Pakiramdam ko, ang lahat ng mahala-
ga sa akin—ang aking mga mithiin sa buhay, relasyon, 
talento—ay gumuho, at ngayon, parang imposible nang 
mabuo akong muli. At nagsimula akong mapaisip: Bakit 
hinahayaan ng Ama sa Langit na mangyari ito sa akin? 
Hindi ba Niya ako mahal?

Pagkatapos ng isa na namang nakapanghihina ng loob 
at masakit na pagpapasuri sa doktor, ang nais ko lang 
ay yumupyop at umiyak. Ngunit pagdating ko sa bahay, 
may nakita akong kakaibang bagay sa balkonahe: isang 

luma at gula- gulanit na kahon ng sapatos para sa akin na 
 nababalutan ng tape.

Nakasaad sa liham sa kahon na galing ito sa isa sa 
aking mga kaibigan. Nabalitaan niya na maysakit ako 
kaya nais niya akong pasayahin. Nang buksan ko ang 
kahon ng sapatos, nakita ko na puno ito ng pira- pirasong 
Styrofoam. Isa iyong homemade puzzle na ginawa niya 
para lang sa akin.

Habang binubuo ko ang puzzle, nagsimula akong umi-
yak. Pangalan ko ang lumabas sa puzzle, na napaliligiran 
ng magigiliw na mensahe ng pagmamahal at panghihika-
yat. Pakiramdam ko ay nabubuo na akong muli habang 
binubuo ko ang regalo ng aking kaibigan.

Hindi nagtagal kalaunan, nagsimula akong uminom 
ng isang gamot na nakabawas sa aking mga sintomas at 
nakatulong sa mga doktor na malaman kung ano ang 
aking sakit. Mayroon akong kakaiba ngunit maaaring 
magamot na sakit, at sa tulong ng tamang gamot, maa-
aring bumalik sa normal ang aking buhay.

Kahit gumaling ng aking katawan, alam ko na hinding- 
hindi ko malilimutan ang natutuhan ko. Dahil sa magiliw 
na regalo ng aking kaibigan, nalaman ko na may nag-
mamahal sa akin at na hindi ako nakalimutan ng Ama sa 
Langit. Pagkaraan ng maraming buwan na pakiramdam 
ko ay gumuho ang aking mundo, dahil sa kabaitan ng 
isang kaibigan at sa pagmamahal ng aking Ama sa Langit, 
nabuo akong muli. ◼

Binuo Niya Akong Muli
Alaina Dunn, Utah, USA

Nabalitaan ng aking kaibigan na maysakit ako kaya 
nagpadala siya ng isang homemade puzzle na ginawa 
niya para lang sa akin.
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Ilang taon na ang nakararaan, naka-
tanggap ako ng isang bughaw na 

aklat na may mga ginintuang letra 
sa pabalat mula sa mga missionary 
na naglilingkod sa mga base militar 
kung saan ako nagsasanay para sa 
aking trabaho sa Hukbong Dagat ng 
Estados Unidos.

Nang simulan kong basahin ang 
aklat, may nagsabi sa akin na hindi 
iyon totoo dahil kinopya lang daw 
iyon sa Biblia. Dahil dito nagduda 
ako sa katotohanan ng aklat, ngunit 
hindi ko iyon itinapon kaagad. Bina-
sa ko iyon nang kaunti at inilagay sa 
ilalim ng aking seabag, at pagkatapos 
ay nakalimutan ko na ang tungkol 
doon.

“Mayroon ba Kayong 
Bughaw na Aklat na May 
mga Ginintuang Letra?”
Michael Jacobson, Oregon, USA

Matapos kong itapon ang aklat, naging interesado akong malaman kung 
ano ang laman niyon.
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Pagkaraan ng mahigit isang taon, 
nagpasiya akong linisin ang aking 
seabag. Nakita ko ang aklat ngunit 
hindi na ako interesado roon, kaya 
itinapon ko iyon. Ngunit kalaunan ay 
naging interesado akong malaman 
kung ano ang laman ng bughaw na 
aklat na iyon na may mga ginintuang 
letra. Naniniwala na ako ngayon na 
ang pakiramdam na iyon ay nagmula 
sa Espiritu, “yaon na nag- aakay sa 
paggawa ng mabuti” (Doktrina at 
mga Tipan 11:12).

Noong 2005, niyaya ako ng isang 
bagong kaibigan na makinig sa mga 
missionary. Noong una, nagkaroon 
ako ng mga tanong at pagdududa 
tungkol sa itinuro nila, ngunit may 
kumpiyansa ang mga missionary at 

nagbigay sila ng mga sagot na 
may katuturan para sa akin.

Nang mapagtanto ko na 
ang mga missionary na 

ito ay katulad noong 

mga nakilala ko ilang taon na ang 
nakararaan, sabik kong itinanong sa 
kanila, “Mayroon ba kayong bughaw 
na aklat na may mga ginintuang 
letra?”

“Oo, mayroon!” sagot ng isa sa 
kanila. “Ang tawag doon ay Aklat ni 
Mormon!”

Sabik na sabik akong magkaroong 
muli ng Aklat ni Mormon. Sa katuna-
yan, sa sobrang kasabikan ko, binasa 
ko ito nang higit sa isang beses sa 
loob ng wala pang dalawang ling-
go! Sa pagbabasa at pananalangin 
ko, nalaman ko na ito ang salita ng 
Diyos.

May sinabi si Elder Rubén V. 
 Alliaud ng Pitumpu sa pangkalaha-
tang kumperensya na may kaugna-
yan sa aking karanasan sa Aklat ni 
Mormon: “Sinumang mambabasa 
na mangangakong pag- aralan . . . 
nang taimtim [ang Aklat ni Mormon], 
nang mapanalangin, ay hindi lamang 
matututo tungkol kay Cristo, kundi 
sila ay matututo mula kay Cristo—
lalo’t kung pagpapasiyahan nila na 
‘subukan ang bisa ng salita’ [Alma 
32:5] at hindi ito [talikuran] agad dahil 
sa mga mapanirang paniniwala mula 
sa sinasabi ng ibang tao [tungkol sa 
mga bagay na] hindi [nila] kailanman 
nabasa.” 1

Sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon, 
pananalangin, at pagtitiwala sa Espi-
ritu, nakasaksi ako ng mga dakilang 
bagay sa aking buhay. ◼
TALA
 1. Rubén V. Alliaud, “Natagpuan sa Pama-

magitan ng Kapangyarihan ng Aklat ni 
Mormon,” Liahona, Nob. 2019, 37.
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Noong ako ay isang musmos na 
nakatira sa liblib na bahagi ng 

lungsod ng Taipei, Taiwan, hindi 
ko alam ang tungkol sa mga mis-
sionary. Kaya noong unang beses 
na nakausap ko sila, nag- usisa ako 
tungkol sa kanilang mensahe. Hindi 
nagtagal, nasabik akong sundin ang 
kanilang mga turo at ipamuhay ang 
ebanghelyo. Naramdaman ko na isa 
itong paraan para malaman ko kung 
talagang mayroong Diyos.

Sa loob ng isang buwan, naituro 
sa akin ang ebanghelyo at ang mga 
kautusang itinuturo bago ang binyag. 
Napuspos ako ng kapayapaan sa 
pamamagitan ng panalangin, naka-
tanggap ako ng personal na paghaha-
yag mula sa pag- aaral ng mga banal 
na kasulatan, at kailanman ay hindi 
ako pumalya sa pagdalo sa miting ng 
Simbahan. Nagpasiya ako na dapat 
akong magpabinyag.

Ang pinakamalaking hamon na 
hinarap ko noong panahong iyon ay 
ang mga problemang umusbong sa 
aking relasyon sa ilan sa aking mga 
kaibigan dahil tutol sila sa pagsapi ko 
sa Simbahan. Nanalangin ako nang 
husto tungkol dito, ngunit tila palala 
nang palala ang problema sa aming 
relasyon.

Inanyayahan ko ang aking mga 
kaibigan sa aking binyag, ngunit 
binalewala lang nila ang aking paan-
yaya. Talagang hindi ko alam kung 
ano ang gagawin. Bago ang aking 
binyag, mag- isa akong nakaupo sa 
sopa sa bulwagan ng chapel, nana-
nalangin na mahimalang magpakita 

Ang Layunin ng Aking Binyag
Rui Cong Hong, New Taipei City, Taiwan

Bago ang aking binyag, mag- isa akong  
nakaupo at nanalangin na mahimalang 
magpakita ang aking mga kaibigan.

ang aking mga kaibigan para masa-
bi ko sa kanila ang tungkol sa mga 
positibong pagbabagong nagawa ko 
sa aking buhay at mapatunayan ko sa 
kanila na tama ang aking desisyon na 
magpabinyag.

Hindi kailanman nagpakita ang 
aking mga kaibigan, ngunit habang 
taimtim akong nananalangin sa 
Diyos, may naramdaman ako. Sa 
puntong iyon, nakaramdam ako 
ng matinding pagmamahal mula sa 
aking Ama sa Langit. Alam ko na 
naroon Siya at talagang pinakinggan 
Niya aking panalangin.

Noong una, nais ko lang 
magpabinyag dahil sa lahat ng 

magagandang bagay na nangyayari 
sa aking buhay, ngunit sa sandaling 
iyon, naunawaan ko ang layunin ng 
aking binyag.

Ang impresyong natanggap ko 
ay tulad ng tinig ng Panginoon na 
magiliw at tuwirang nangungusap 
sa akin at nagwiwikang, “Hindi mo 
kailangang patunayan ang anuman sa 
sinuman. Kailangan mo lang patuna-
yan sa akin na handa kang lumapit 
sa akin at manatiling tapat sa aking 
ebanghelyo habang nabubuhay ka.” 
◼
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Paano natin  mararanasan 
ang nagpapagaling na 

 kapangyarihan ni Cristo?3 Nephi 17–19

TALAKAYAN
• Kung isa ka sa mga 

Nephita, ano ang 
hihilingin mong 
pagalingin ng 
Tagapagligtas? Ano 
ang sasabihin mo sa 
Kanya?

• Tulad ng mga Nephita, 
paano ka lalapit kay 
Cristo at paano mo 
mararanasan ang 
Kanyang pagmamahal 
at nagpapagaling na 
kapangyarihan sa 
iyong buhay?

• Kailan mo 
naramdaman ang 
pagmamahal ng 
Tagapagligtas? Paano 
mo naramdaman ang 
pagmamahal na iyon? HE

AL
IN

G 
[PA

GP
AP

AG
AL

IN
G]

, N
I J

. K
IR

K 
RI

CH
AR

DS

(SETYEMBRE 28–OKTUBRE 11)

• Pag- uusig 
sa relihiyon 
 (tingnan sa 
3 Nephi 1:9).

• Mga  kalamidad 
na dulot ng 
kalikasan 
sa loob ng 
tatlong araw 
ng  kadiliman 
(tingnan sa 
3 Nephi 8).

• Kaguluhan 
ng mga tao 
 (tingnan sa 
3 Nephi 7:1–4).

•  Kasamaan 
at mga 
karumal- dumal 
na gawain 
 (tingnan sa 
3 Nephi 2:3, 
7:7).

• Pagkilala sa 
pamamagitan 
ng katayuan sa 
buhay (tingnan 
sa 3 Nephi 
6:10–14).

• Digmaan 
 (tingnan sa 
3 Nephi 2:17).

Ang Ministeryo ni Cristo sa mga Nephita
Nang magpakita ang Tagapagligtas sa mga Nephita, inanyayahan Niya ang lahat ng taong 
“nahihirapan sa anumang dahilan” (3 Nephi 17:7) na lumapit at mapagaling. Hindi lang sa mga 
kasalukuyang pagsubok ng mga Nephita angkop ang Kanyang paanyaya. Angkop din ito sa mga 
pisikal at pangkaisipan o emosyonal na sugat na maaaring buong buhay tiniis ng mga Nephita. 
Pinagaling ni Jesucristo ang “bawat isa” (3 Nephi 17:9) at nag- minister Siya sa kanila nang 
“isa- isa” (3 Nephi 17:21).

Mga pagsubok ng mga Nephita
Ang mga dekada bago ang pagdating ni Jesus ay puno ng pagsubok. Tiniis ng mga Nephita ang:

Sa ministeryo ni 
Jesucristo sa mga 
Nephita, ipinakita 

Niya ang Kanyang 
matinding pagmamahal 
at nagpapagaling na 
kapangyarihan sa lahat ng 
taong lumapit sa Kanya. 
Ano ang matututuhan natin 
mula sa karanasan ng mga 
Nephita sa Tagapagligtas?
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Paano ako maaaring 
manalangin tulad ng itinuro ng 

Tagapagligtas?

MGA TALA
 1. David A. Bednar, “Manalangin 

Lagi” Liahona, Nob. 2008, 43.
 2. Thomas S. Monson, “Tatlong 

Mithiin na Gagabay sa Inyo” 
Liahona, Nob. 2007, 120.

 3. Mga Turo ng mga Pangulo 
ng Simbahan: Howard W. 
Hunter (2015), 250.

 4. Dallin H. Oaks, “The Language 
of Prayer,” Ensign, Mayo 1993, 
17.

 5. Boyd K. Packer, “Panalangin 
at mga Pahiwatig,” Liahona, 
Nob. 2009, 46.

3 Nephi 17–19

TALAKAYAN
Ano pa ang itinuro ng Taga-
pagligtas at ng mga maka-
bagong propeta at apostol 
tungkol sa panalangin? 
Paano makatutulong ang 
mga turong ito na maging 
mas makahulugan sa iyo 
ang iyong mga panalangin?
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(SETYEMBRE 28–OKTUBRE 11)

Ang itinuro ng Tagapagligtas

Manalangin para sa iba (tingnan sa 3 Nephi 
17:14, 17, 21; tingnan din sa 3 Nephi 18:23)

“Mag- ingat at laging mana-
langin” (3 Nephi 18:15)

“Manalangin 
kayo sa inyong 
mag- anak” 
(3 Nephi 18:21; 
tingnan din sa 
3 Nephi 17:3)

Huwag mag-
parami ng mga 
salita (tingnan sa 3 Nephi 
19:24; tingnan din 
sa 3 Nephi 13:7)

“Magpatuloy na 
manalangin” 
(3 Nephi 19:26)

Ang itinuturo ng mga  propeta, tagakita, 
at tagapaghayag sa mga huling araw

“Ang pananalangin para sa iba nang 
buong lakas ng ating kaluluwa ay nagpa-
palakas sa ating kakayahan na pakinggan 

at sundin ang tinig ng Panginoon.” 1

“Sa pamamagitan ng taimtim at taos- 
pusong panalangin natin matatang-
gap ang mahahalagang pagpapala 
at suportang kailangan para maka-

pamuhay tayo nang matwid sa kung 
minsan ay mahirap at puno ng 

hamon na paglalakbay na ito na 
tinatawag nating mortalidad.” 2

“Kung . . . [makikibahagi 
kayo] sa araw- araw 

na pagdarasal ng 
pamilya, . . .mata-

tanggap ninyo ang 
ipinangakong mga 

pagpapala ng 
Panginoon sa pag-
papalaki ng isang 

mabuting angkan.” 3

“Ang ating mga 
panalangin ay 

dapat maging simple, 
tuwiran, at tapat.” 4

“Magdasal nang madalas. 
Magdasal sa inyong isi-

pan, sa inyong puso. Mag-
dasal nang nakaluhod. 
Panalangin ang inyong 

personal na susi sa langit. 
Ang kandado ay nasa 

inyong panig ng tabing.” 5

Nang bisitahin ni 
Cristo ang mga 
Nephita, 11 beses 

Siyang nanalangin kasama 
sila. Sa pamamagitan ng 
mga salitang sinabi Niya at 
ng halimbawang ipinakita 
Niya, itinuro Niya sa kani-
la kung paano sila dapat 
manalangin. Patuloy na 
itinuturo ng mga propeta, 
tagakita, at tagapaghayag 
sa mga huling araw kung 
ano ang itinuro ng Taga-
pagligtas tungkol sa pana-
langin. Narito ang ilang 
halimbawa:
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Paano tayo nakikibahagi sa  
“kagila- gilalas na gawain” 

ng Panginoon?

Sa maraming 
bagay na itinuro 
ng  Tagapagligtas 

sa mga Nephita, itinu-
ro Niya sa kanila ang 
tungkol sa pagtitipon 
ng Israel at inutusan 
Niya silang pag- aralan 
ang mga banal na kasu-
latan at mag- ingat ng 
sarili nilang mga talaan. 
Paano natin masusu-
nod ang mga turong ito 
ngayon?

3 Nephi 20–26

TALA
 1. Russell M. Nelson, “Pag- asa ng Israel” (pandaigdigang 

debosyonal para sa mga kabataan, Hunyo 3, 2018), 8   
HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
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(OKTUBRE 12–18)

Saliksikin ang mga Propeta
Inutusan ng Tagapagligtas ang mga Nephita na “saliksikin ang 

mga propeta” (3 Nephi 23:5). May pagkakataon tayong marinig 
na magsalita ang buhay na propeta at ang iba pang pinuno ng 
Simbahan sa pangkalahatang kumperensya.

• Ano ang magagawa mo para mas makinabang sa 
 pangkalahatang kumperensya?

• Paano nakatutulong sa atin sa pagtitipon ng Israel ang 
 “pagsasaliksik sa mga propeta”?

Sumali sa Gawain
Nagpropesiya si Jesucristo tungkol sa isang “kagila- 

gilalas na gawa” sa mga huling araw (tingnan sa 3 Nephi 
21:9). Ang gawaing iyon ay ang pagtitipon ng Israel. 
Tinawag ito ni Pangulong Russell M. Nelson na “ang 
 pinakamahalagang nangyayari sa mundo ngayon” 
at sabi niya, “Kung pipiliin ninyo, kung gusto ninyo, 
 maaari kayong maging malaking bahagi nito.” 1

• Kasama ang iyong pamilya, paano mo matututuhan 
ang iba pa tungkol sa pagtitipon ng Israel at paano 
ka makikibahagi rito?

Mag- ingat ng Talaan
Inutusan ni Jesus ang Kanyang mga disipulong Nephita na 

mag- ingat ng talaan ng Kanyang mga turo at ng mga prope-
siya ni Samuel na Lamanita (tingnan sa 3 Nephi 23:4, 6–13). 
 Gayundin, maaari nating itala ang ating mga karanasan sa 
buhay para matulungan tayo at para maturuan ang ibang tao.

• May mga espirituwal na karanasan ka bang hindi pa naitatala?
• Paano mo maitatala ang mga bagay na itinuturo sa iyo 

ng Diyos?
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Ano ang ibig sabihin ng 
tunay na magbalik- loob?3 Nephi 27–4 Nephi

TALAKAYAN
•  Ikumpara ang kaligayahan 

ng mabubuting Nephita sa 
kalungkutan noong sila ay 
naging masasama. Pagnilayan 
ang pagkakaiba at maghanap 
ng mga paraan na maaari 
kang mas magbalik- loob sa 
Panginoon.

•  Maaari ka bang pumili ng 
isang bagay na maaari mong 
pagbutihin sa iyong buhay?

•  Paano ka matutulungan ng 
mga bagay na ito na mas 
mapalapit sa iyong mga 
kaibigan, kapamilya, at sa 
Panginoon?PA

GL
AL

AR
AW

AN
 N

I J
OS

H 
BL

AC
K

(OKTUBRE 19–25)

Kaligayahan at Pagkakaisa
Ang mga Nephita ay naging maligaya at 

 nagkakaisa sa pamamagitan ng kanilang 
 mabubuting gawa (tingnan sa 4 Nephi 1:2–15).

•  Sila ay naging patas at mabait sa isa’t isa.
•  Sinunod nila ang mga kautusan ni Cristo.
•  Sila ay naging mapagkumbaba sa  

pag- aayuno at panalangin.

Kalungkutan at Pagkakahati
Sa kasamaang- palad, hindi nagtagal magpaka-

ilanman ang mga taon na iyon ng pagkakaisa at 
kaligayahan. Sa huli, tumigil ang mga Nephita sa 
pagsunod sa mga kautusan ng Diyos (tingnan sa 
4 Nephi 1:24–31). Sa paggawa nito:

•  Sila ay naging makasarili at mapagmataas.
•  Nagtayo sila ng sarili nilang mga simbahan  

para sa pinansiyal na pakinabang.
•  Itinatwa nila ang Simbahan ni Cristo.

Matapos ang pag-
papakita ng 
 Tagapagligtas sa 

mga Nephita, nakaranas 
sila ng halos 200 taon ng 
pagkakaisa at kapayapaan 
dahil sila ay “nagbalik- loob 
na lahat sa Panginoon” 
(4 Nephi 1:2).

Ano ang ilan sa iba pang 
halimbawa ng mabubuting 
gawa ng mga Nephita? 
Maaari mong basahin ang 
4 Nephi 1:2–15 at punan 
ang mga patlang ng iba 
pang halimbawang maki-
kita mo:

•  _____________________
_____________________
_____________________

•  _____________________
_____________________
_____________________
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Ni Bishop 
Dean M. Davies
Unang  Tagapayo 
sa Presiding 
Bishopric

Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa ating mga meetinghouse at 
hihikayatin tayo nito kapag kumilos tayo nang may pagpipitagan 
sa Kanyang harapan.

Mga Meetinghouse— 
Mga Lugar ng 
 Pagpipitagan at 
Pagsamba

Minsan ay mayroon akong isang tapat na kasamahan na nagbahagi sa akin 
ng kanyang karanasan nang gampanan niya ang isang tungkulin na itabi 
ang mga upuan at ayusin ang stake center kasunod ng isang stake confer-

ence. Pagkaraan ng 30 minutong pagsasagawa ng mga tungkuling ito, napagtanto 
niya na siya na lang ang natira sa gusali. Gayunman, sa halip na maramdamang 
nag- iisa siya at magmadaling umalis, napansin niya na ang matamis na kapayapa-
ang naramdaman niya sa kumperensya ay nanatili sa kanya at nag- iibayo pa.

Nang matapos niya ang tungkulin at lumabas siya sa meetinghouse, nakita niya 
ang isa pang miyembro na tila pinagmamasdan siyang mabuti. Napagtatanto ang 
ginawa ng aking kaibigan, hinawakan ng miyembrong ito ang kanyang kamay at 
sabi nito, “Brother, nakikita ng Panginoon ang maliliit na bagay na ginagawa mo 
para sa Kanya, at Siya ay nakamasid at nakangiti sa mga ito.”

Pagkaraan ng ilang taon habang naglilingkod bilang isang bishop, muling 
naiwan nang mag- isa ang aking kaibigan na ito sa kanyang ward meetinghouse. 
Matapos patayin ang mga ilaw sa chapel, namalagi siya nang sandali habang 
pumapasok ang liwanag ng buwan sa mga bintana patungo sa pulpito.

Muli niyang naramdaman ang pamilyar na kapayapaan, at siya ay umupo mala-
pit sa harapan ng chapel at nagnilay- nilay tungkol sa napakaraming sagradong 
sandaling naranasan niya sa lugar na iyon—ang maraming beses na namasdan 
niyang pinipira- piraso ng mga priest ang tinapay sa mesa ng sakramento, ang mga 
pagkakataon na naramdaman niyang kasama niya ang Banal na Espiritu habang 
nagbibigay siya ng mensahe sa isang ward conference, ang mga serbisyo sa bin-
yag na pinamahalaan niya, ang magagandang pag- awit ng koro na narinig niya, 
at ang maraming patotoo mula sa mga miyembro ng ward na lubos na nakaantig 
sa kanya. Habang mag- isang nakaupo sa madilim na chapel, napuspos siya ng 
sama- samang epekto ng mga karanasang ito sa kanyang buhay at sa mga buhay 
ng mga miyembro ng kanyang ward, at yumuko siya sa matinding pasasalamat.
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Naturuan nang matalino at tama ang aking 
kaibigan na ang mga pinakasagradong lugar 
sa mundo ay ang templo at ang tahanan, ngu-
nit sa pamamagitan ng dalawang karanasang 
ikinuwento sa itaas, naunawaan din niya ang 
likas na kasagraduhan ng ating mga meeting-
house. Dahil inilaan ang mga ito sa pamama-
gitan ng awtoridad ng priesthood, ang mga 
pasilidad na ito ay nagiging mga lugar kung 
saan nagbubuhos ang Panginoon ng mga 
paghahayag sa kanyang mga tao at kung saan 
ang “kapangyarihan ng kabanalan ay maki-
kita” sa pamamagitan ng mga ordenansang 
ginaganap doon (tingnan sa Doktrina at mga 
Tipan 84:20).

Ang meetinghouse ay nakikiisa sa tahanan 
para maihatid ang ipinangakong kagalakan 
na maaaring maranasan ng matatapat na 
Banal sa araw ng Sabbath. Ito ay nagiging 
isang lugar kung saan ang mga puso ng mga 
miyembro ay nagiging “magkakasama sa 
pagkakaisa at sa pag- ibig sa isa’t isa” (Mosias 
18:21) at sa Tagapagligtas dahil sa sama- sama 

nilang pagsamba. Para makapagbigay tayo ng nararapat na pasasala-
mat at paggalang para sa pagbuhos ng mga espirituwal na pagpapa-
lang dumarating sa atin sa pamamagitan ng ating mga meetinghouse, 
dapat pumasok tayo sa mga lugar na ito ng pagsamba nang may taos 
at  taimtim na pagpipitagan.

Ang Kahulugan ng Pagpipitagan
Sa ating makabagong kultura sa Simbahan, ang salitang pagpipi-

tagan ay nabago na at naging kasingkahulugan ng salitang tahimik. 
Bagama’t talagang angkop sa ating mga chapel ang mahinang pagsasa-
lita, hindi kumakatawan sa buong kahulugan ng salita ang limitadong 
pagkaunawa na ito sa pagpipitagan. Ang reverence o pagpipitagan ay 
hango sa pandiwang Latin na revereri, na ang ibig sabihin ay “pagha-
nga.” 1 Maaari kaya tayong makahanap ng isang kataga na mas mali-
naw na makapaglalarawan sa mga nararamdaman ng ating kaluluwa 
kapag tunay nating pinagninilayan kung ano ang ginawa ng Tagapag-
ligtas para sa bawat isa sa atin?

Naaalala ko ang mga titik ng magandang himnong inaawit natin 
habang nasa chapel tayo: “Ako ay namangha sa pag- ibig ni Jesus.” 2 
Ang malalim na pasasalamat, papuri, at pagkamanghang iyon ang 
diwa ng pagpipitagan, at hinihimok tayo nitong umiwas sa anumang 
uri ng pananalita o gawi na maaaring magpahina sa mga damdaming 
iyon sa kalooban natin o ng iba.
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Mga Meetinghouse at ang Araw ng Sabbath
Mula sa makabagong paghahayag, alam natin na bilang bahagi ng 

ating pagsamba sa araw ng Sabbath mahalagang “magtungo sa [pana-
langinan] at ihandog ang [ating] sakramento sa . . . banal na araw [ng 
Panginoon]” (Doktrina at mga Tipan 59:9). Ang “[mga panalanginan]” 
kung saan tayo nagtitipon sa araw ng Sabbath ay ang ating mga sagra-
dong meetinghouse.

Tinulungan tayo ni Pangulong Russell M. Nelson na mas maunawa-
an ang malapit na kaugnayan sa pagitan ng ating pagpipitagan para 
sa Tagapagligtas at ng ating mga nararamdaman sa araw ng Sabbath. 
Habang ibinabahagi ang sarili niyang karanasan sa pagsisimba para 
maigalang ang araw ng Sabbath, isinalaysay ni Pangulong Nelson, 
“Natutuhan [ko] mula sa mga banal na kasulatan na ang aking kilos at 
pag- uugali sa Sabbath ay dapat na maging tanda sa pagitan ko at ng 
aking Ama.” 3

Tulad ng ang ating kilos at pag- uugali sa araw ng Sabbath ay tanda 
ng ating katapatan sa Panginoon, ang ating kilos, ang ating pag- uugali, 
at maging ang ating pananamit habang nasa Kanyang panalanginan ay 
maaari ring magpahiwatig ng antas ng pagpipitagang nararamdaman 
natin para sa Tagapagligtas.

Mga Meetinghouse at mga Ordenansa
Napalalim ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang 

Apostol ang ating pagkaunawa sa konseptong ito sa pamamagitan ng 
pagpapahayag na:

“Maliban pa sa paglalaan ng oras para magawang sentro ang taha-
nan sa pag- aaral ng ebanghelyo, ang ating binagong iskedyul sa araw 
ng Linggo ay . . . mas mabibigyang- diin ang sakramento ng Hapunan 

ng Panginoon bilang sagrado, namumukod- 
tangi, at sentro ng ating pagsamba tuwing 
Linggo. Dapat nating alalahanin sa personal 
na paraan hangga’t maaari na si Cristo ay 
namatay mula sa pusong binagbag dahil sa 
mag- isang pagpasan ng mga kasalanan at 
hinagpis at pagdurusa ng sangkatauhan.

“Dahil isa tayo sa nagdulot sa napakasid-
hing pasakit na iyon, ang gayong sandali’y 
nangangailangan ng ating paggalang.” 4

Mahalagang tandaan na ang itinalagang 
lugar para sa sukdulang sandaling ito ng 
paggalang sa Tagapagligtas ay ang meeting-
house chapel. Bukod pa sa pagpipitagang 
nararamdaman natin sa lingguhang ordenan-
sa ng sakramento, nadaragdagan ang ating 
pagpipitagan at paggalang kapag iniisip natin 
ang iba pang ordenansa ng priesthood at mga 
biyaya na isinasagawa sa meetinghouse, kabi-
lang na ang pagpapangalan at pagbabasbas sa 
mga bata, mga binyag at pagpapatibay, mga 
ordinasyon sa priesthood, at mga pagtatalaga 
sa tungkulin. Bawat isa sa mga ordenansa at 
biyayang ito ay maaaring maghatid ng pagbu-
hos ng Banal na Espiritu kung ang mga taong 
nakikilahok at dumadalo ay dumarating nang 
may pagpipitagan.
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Mga Meetinghouse at Pagsamba
Ang araw ng Sabbath ay nagbibigay sa atin 

ng pagkakataong sambahin ang Panginoon 
sa ating pag- aaral sa tahanan at bilang isang 
kongregasyon sa oras ng ating sacrament 
meeting at iba pang pulong. Mula pa noong 
mga unang araw ng Simbahan, nasisiyahan na 
ang mga Banal sa pagsama- sama para makisa-
lamuha at bumuo ng mga bigkis ng kapatiran. 
Dinisenyo pa nga ang ating mga meeting-
house na may mga espasyo para matugunan 
ang mga gayong aktibidad sa buong linggo. 
Gayunman, hindi natin dapat kalimutan na 
ang pangunahing layunin ng mga pasilidad 
na ito ay maglaan ng isang lugar para sa 
pagsamba.

Ang pagsamba at pagpipitagan ay talagang 
magkaugnay. “Kapag sinasamba natin ang 
Diyos, lumalapit tayo sa Kanya nang buong 
galang, pagmamahal, pagpapakumbaba, at 

paghanga. Kinikilala at tanggap natin Siya bilang ating hari, ang Lumik-
ha ng sansinukob, ating pinakamamahal at mapagmahal na Ama.” 5

Samakatuwid, dapat makaimpluwensya ang pangunahing layuning 
ito ng pagsamba sa ating kilos sa mga meetinghouse maging kapag 
nakikibahagi tayo sa mga aktibidad tungkol sa pakikisalamuha at pag-
lilibang. Dapat tayong mag- ingat nang husto para maiwasan ang kagu-
luhan, kalat, o pinsala sa anumang bahagi ng pasilidad na dulot ng 
mga aktibidad ng Simbahan, at dapat linisin o ayusin natin ito kaagad 
kung sakaling magkagayon.

Maaaring ituro sa mga bata at kabataan na ang pagpipitagan at 
pangangalaga para sa meetinghouse ay hindi lang sa oras ng mga 
pulong sa araw Linggo nararapat. Ang pakikibahagi ng mga miyembro 
sa paglilinis ng meetinghouse—lalo na ang pinagsamang pakikibaha-
gi ng mga magulang at mga anak—ay isang magandang paraan para 
magkaroon ng pagpipitagan para sa ating mga sagradong pasilidad. 
Tulad ng napatunayan ng karanasan ng aking kaibigan sa pag- aayos 
ng kanyang stake center pagkatapos ng stake conference, ang panga-
ngalaga mismo sa meetinghouse ay isang paraan ng pagsamba at nag- 
aanyaya sa Espiritu ng Panginoon.
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Mga Meetinghouse at ang Tagapagligtas
Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong 

Nelson bilang propeta, matitinding pagsisikap 
ang ginagawa para matiyak na ang pangalan 
ni Jesucristo ay maisasama kapag tinutukoy 
natin ang Kanyang Simbahan. Sa gayunding 
paraan, hindi natin dapat hayaang mapali-
tan ang Tagapagligtas bilang sentro ng ating 
pagsamba—pati na rin ng ating mga lugar ng 
pagsamba.

Sanay na tayong tukuyin ang templo bilang 
bahay ng Panginoon, na isang tumpak at 
mahalagang titulo. Gayunman, maaaring mas 
madali nating makalimutan na ang bawat 
isa sa ating mga meetinghouse ay inilaan sa 
pamamagitan ng awtoridad ng priesthood 
bilang isang lugar kung saan maaaring mana-
han ang Espiritu ng Panginoon at kung saan 
ang mga anak ng Diyos—kapwa ang mga tao 
sa loob at labas ng Simbahan—ay makarara-
ting “sa kaalaman ng kanilang Manunubos” 
(Mosias 18:30).

Ang ibinalitang inisyatibo kamakailan na gayakan ang ating mga 
meetinghouse ng gawang- sining na magalang na naglalarawan sa 
Tagapagligtas at sa mga banal na kaganapan sa Kanyang buhay sa 
lupa at sa kabilang buhay ay nilayon para ibaling ang ating mga mata, 
isipan, at puso palapit sa Kanya. Sa pagpasok mo sa mga panalangi-
nang ito para sa mga pulong at aktibidad, magiliw ka naming inaanya-
yahang tumigil sandali, magmasid, at pagnilayan ang mga sagradong 
ipinintang larawan na ito, tingnan ang mga ito kasama ang iyong mga 
anak, at hayaang madagdagan ng mga ito ang iyong pagsamba at 
pagpipitagan sa Diyos.

Ipinahayag ng propeta sa Lumang Tipan na si Habacuc, “Ang 
Panginoo’y nasa kaniyang banal na templo: tumahimik ang buong 
lupa sa harap niya” (Habacuc 2:20). Nawa’y tandaan din natin na ang 
Espiritu ng Panginoon ay nasa ating mga meetinghouse at papasok 
sa puso ng bawat isa sa atin hanggang sa antas na kumilos tayo nang 
may pagpipitagan sa Kanyang harapan. ◼
MGA TALA
 1. “Revereri,” Lexico Powered by Oxford, lexico.com.
 2. “Ako ay Namangha,” Mga Himno, blg. 115.
 3. Russell M. Nelson, “Ang Sabbath ay Kaluguran,” Liahona, Mayo 2015, 130.
 4. Jeffrey R. Holland, “Narito, ang Cordero ng Dios,” Liahona, Mayo 2019, 45.
 5. Dean M. Davies, “Ang mga Pagpapala ng Pagsamba,” Liahona, Nob. 2016, 94.

Ang pangangalaga 
sa ating mga 
meetinghouse 
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Hanapin ang mga artikulong ito at ang iba pa:
•  Sa liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Sa Lingguhang YA (sa ilalim ng bahaging 

Mga Young Adult sa Gospel Library)

Ikaw ba o ang isang taong mahal mo ay paulit- ulit na nagkakasala, nagsisisi, 
nangangakong muli, at nagkakasalang muli? Habang naglilingkod ako bilang 
isang young single adult ward bishop, marami akong natulungang kahanga- 
hangang young adult na nakaranas ng ganito. Ngunit marami ring naka-
hanap ng kalayaan sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo. 
Ang mga mensahe tungkol sa adiksyon sa bahagi sa buwang ito ay nagbibi-
gay ng nakatutulong na kabatiran sa paghahanap ng kalayaan—para sa iyong 
sarili at sa iba.

Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan ay na lahat tayo 
ay minamahal na anak ng Ama sa Langit. Itinuro ni Elder Dieter F. Ucht-
dorf, “Hindi . . . hinihintay [ng Diyos] na madaig muna ninyo ang inyong kahi-
naan at masasamang gawi bago Niya kayo mahalin. Mahal Niya kayo ngayon 
nang may buong pag- unawa sa inyong mga paghihirap. . . . Alam Niya ang 
inyong pagsisisi sa mga panahong nagkulang o nagkamali kayo. At mahal pa 
rin Niya kayo” (“Masayang Ipinamumuhay ang Ebanghelyo,” Liahona, Nob. 
2014, 123; idinagdag ang pagbibigay- diin).

Sa kabilang dako, sisikapin ni Satanas na paniwalain kang hindi ka mapa-
patawad o makatatanggap ng pagmamahal ng Ama sa Langit at ng kapang-
yarihan ng Tagapagligtas na babago at lilinis sa iyo. Sisikapin ni Satanas na 
punuin ka ng kahihiyan at pagkasuklam sa sarili, ngunit huwag kang maniwa-
la sa kanyang mga kasinungalingan.

Sa halip, bumaling sa Ama sa Langit. Huwag matakot na magtapat 
sa iyong bishop o branch president at sa ibang tao na nagmamahal sa iyo. 
Habang binabasa mo ang mga kuwento ng pag- asa mula sa iba pang young 
adult na naapektuhan ng adiksyon, kumilos ayon sa mga impresyong natang-
gap mo. Pagpasensyahan ang iyong sarili, alalahanin ang iyong likas 
na kabanalan, magtuon sa nangyayari sa kasalukuyan, at maniwala sa 
nagpapagaling na kapangyarihan ni Jesucristo. Siya at ang napakarami 
pang ibang mga sanggunian  ay tutulong sa atin na magtagumpay sa pagha-
hanap ng kalayaang hangad natin. Huwag sumuko kailanman.

Ang iyong kaibigan,
Richard Ostler

Mga Young Adult

Makasusumpong Ka ng Kalayaan

Ibahagi ang Iyong Kuwento
May magandang kuwento ka bang maibaba-
hagi? O may mga artikulo ka bang nais makita 
tungkol sa ilang paksa? Kung gayon, nais 
naming makarinig mula sa iyo! Maaari mong 
ipadala ang iyong mga artikulo o feedback sa 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Sa Bahaging Ito
44 Ang Adiksyon Ba 

ay Kapareho ng 
Paghihimagsik?
Ni Destiny Yarbro

48 7 Mungkahi para Madaig 
ang Paggamit ng 
Pornograpiya
Ni Richard Ostler

Digital Lamang
Pagsuporta sa Aking Ina sa 
Kanyang Paglalakbay tungo sa 
Pagtitimpi
Ni Onnastasia Cole
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Ang Adiksyon Ba ay 
 Kapareho ng Paghihimagsik?

Ni Destiny Yarbro

Sa ating makasalanang mundo, ang adiksyon ay 
isang nakasusuya at nagpapabago ng buhay na 
realidad para sa iilan. Kapag gumamit tayo ng 
isang bagay nang sobra-sobra para matakasan 
ang ating mga paghihirap sa buhay, tulad ng pag-

kain, mga resetang gamot, social media, pagtsitsismis, 
pornograpiya,  pagsisinungaling, pagsusugal, o maging 
 pag- eehersisyo, madali tayong mabibitag sa adiksyon.

Nang makita kong nahihirapan sa adiksyon ang mga 
tao sa aking paligid na kahanga-hanga at mapagma-
hal—hindi lamang basta-basta bumigay sa mga maling 
pagpili— pinag- aralan ko ang mga banal na kasulatan at 
ang kasalukuyang pagsasaliksik tungkol sa adiksyon para 
mas maunawaan ko ang mga neurological impulse at 
compulsion na ito.

Mga Ligaw na Damo ng Adiksyon
Ang pagdaig sa isang adiksyon ay parang pag- aalaga sa 

isang halamanan. Pagkatapos magtanggal ng mga ligaw 
na damo nang isang beses, hindi natin maaasahan na 
tapos na tayo. Alam natin na mas marami pang ligaw na 
damong tutubo, kaya maingat at palagi nating binubunot 
ang mga ito para maprotektahan ang mga halaman.

Kung nahihirapan tayo sa isang adiksyon, maaari tayong 
mawalan ng pag- asa kapag bumalik tayo sa dati nating 
gawi matapos magsisi at humingi ng tulong.  Maaaring 
magulat at mainis tayo na ang mga tuksong ito ay mas 

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

Ang higit na pagkaunawa sa adiksyon ay makatutulong sa 
ating magtiwala na, balang araw, ililigtas tayo ng  Panginoon 
mula sa pagkaalipin.

matindi pagkatapos ng masasaya o malulungkot na pana-
hon sa ating buhay. (Tulad ng parang mas maraming ligaw 
na damong tumutubo pagkatapos ng nakagiginhawang 
ulan o malakas na bagyo.)

Adiksyon Laban sa Sadyang 
Paghihimagsik

Nalaman ko na ginagamit ni Satanas ang adiksyon 
bilang “katibayan” para kumbinsihin tayo na talagang 
kasamaan ang hangad natin, na nakatadhana na tayong 
mabigo sa simula pa lang, o na pinabayaan na tayo ng 
Panginoon. Ginagamit ng demonyo ang kahihiyan para 
panghinaan tayo ng loob at ipakitang gaano man tayo 
karaming beses magsisi, patuloy na darating ang mga 
tukso.

Maraming dahilan kung bakit madaling malulong 
sa adiksyon ang mga tao, ngunit kadalasan ay nagsi-
simula ito sa pagtatangkang punan ang “malalalim at 
di- natutugunang pangangailangan.” 1 Bagama’t ang 
paghihimagsik ay maaaring humantong sa adiksyon at ang 
mga adiksyon ay maaaring maging sanhi ng pagkakasala, 
kadalasan ay nakapunla o umuusbong ang mga ito sa 
kahinaan sa halip na sa sadyang paghihimagsik.2

Sa kabutihang- palad, alam natin na ang kahinaan ay 
maaaring magbigay sa atin ng pagkakataong matuto tung-
kol sa biyaya at magkaroon ng malalim na pananampalata-
ya sa nagpapagaling na kapangyarihan ni Jesucristo.3
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Maaliw Ka
Kung nahihirapan ka sa adiksyon, tandaan na sa tulong 

ng Panginoon, ang panahong ito ay maaaring maging 
magandang lupa para sa pagtatanim ng mga katangiang 
tulad ng kay Cristo. Habang tumitindi ang iyong pagpa-
pakumbaba, matututo ka ng pagtitiyaga, pagkahabag, 
mahabang pagtitiis, at kaamuan.

Kausapin ang iyong mga lider ng priesthod at yaong 
mga makapagbibigay ng tulong, at gamitin ang maraming 
kasangkapang inilaan ng Ama sa Langit para tulungan 
kang makahanap ng kalayaan. Umasa sa Panginoon; 
kapag masigasig mo Siyang sinunod, ang hamong ito na 
nakapanghihina ng loob at nakasusuya ay magagawa 
Niyang isang makapangyarihang pagkakataon para sa espi-
rituwal na pagpapadalisay.4

Sinabi ng isang Australyanong Banal sa Huling Araw 
noong sinaunang panahon, habang ikinukumpara ang kan-
yang nakaraan sa kanyang kasalukuyan: “Ang aking naka-
raan [ay] isang ilang ng mga ligaw na damo, na halos wala 
ni isang bulaklak na Nakabudbod dito. [Ngunit] ngayon ay 
naglaho na ang mga ligaw na damo, at ang mga bulaklak 
ay Sumisibol nang mabilis sa puwesto ng mga ito.” 5

Habang patuloy tayong nagtatanggal ng mga ligaw na 
damo sa ating hardin at bumabaling sa Panginoon sa ating 
mga pagsubok, matatanggap natin ang pangakong ibini-
gay sa mga tao ni Alma: “Maaliw kayo, sapagkat bukas ay 
palalayain ko kayo mula sa pagkaalipin” (Mosias 24:16).

Patuloy na magtanggal ng mga ligaw na damo—magi-
ging sulit ang ani nito! ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Texas, USA.
MGA TALA
 1. Spencer W. Kimball, “Jesus: The Perfect Leader,” Ensign, Ago. 

1979, 5.
 2. Tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:42–44.
 3. Tingnan sa II Mga Taga Corinto 12:9; Eter 12:27.
 4. Tingnan sa Isaias 51:3.
 5. Martha Maria Humphreys, sinipi sa Marjorie Newton, 

 Southern Cross Saints: The Mormons in Australia (1991), 158.

Hanggang sa Mapalaya sa Pagkaalipin
Makahahanap tayo ng mga kabatiran tungkol sa 

 pagdaig at pagtakas sa patibong ng adiksyon mula sa 
 dalawang grupo ng mga tao sa Aklat ni Mormon: ang 
mga tao ni Limhi at ang mga tao ni Alma.

Ang dalawang grupong ito ay nangasailalim sa pagka-
alipin sa loob ng mahabang panahon. Kapwa nila napag-
tanto na “walang paraan upang mapalaya nila ang sarili” 
mula sa pagkabihag (Mosias 21:15). Sa paglipas ng pana-
hon, kapwa sila humingi ng tulong sa Panginoon.

Ang mga tao ni Limhi ay nangasailalim sa pagkaalipin 
dahil sa kanilang mga pagkakasala. Nang hindi humihingi 
ng tulong sa Panginoon, tatlong beses nilang nilabanan 
“sa galit” ang mga taong nang- aalipin sa kanila. Natalo 
sila sa bawat laban. Nang magsimula silang magpakum-
baba ng kanilang mga sarili, “ang Panginoon ay mabagal 
sa pakikinig sa kanilang pagsusumamo . . . [ngunit] dini-
nig [Niya] ang kanilang pagsusumamo, at nagsimulang 
palambutin ang mga puso ng mga Lamanita kung kaya’t 
nagsimula nilang pagaanin ang kanilang mga pasanin” 
(Mosias 21:15; idinagdag ang pagbibigay- diin). Pinagpala 
sila dahil sa kanilang tumitinding pagpapakumbaba, ngunit 
“hindi pa minarapat ng Panginoon na palayain sila mula sa 
pagkaalipin” hanggang kalaunan.

Nangasailalim sa pagkaalipin ang mga tao ni Alma sa 
kabila ng kanilang kabutihan, subalit “ibinuhos [nila] ang 
kanilang mga puso sa [Diyos].” Kahit batid ang kanilang 
mabubuting hangarin, naglaan ang Diyos ng panahon sa 
pagitan ng kanilang pagkabihag at ng kanilang paglaya. Sa 
patuloy nilang pag- asa sa Kanya, nangako Siyang “paga-
gaanin [Niya] ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga 
balikat, na maging kayo ay hindi madarama ang mga ito sa 
inyong mga likod, maging habang kayo ay nasa pagkaali-
pin [pa rin].” Kapalit nito, sila ay “nagpasailalim nang may 
kagalakan at nang may pagtitiis sa lahat ng kalooban ng 
Panginoon” (Mosias 24:12, 14, 15).

Kalaunan ay napalaya ang dalawang grupo. At pina-
ngakuan din tayo na kung babaling tayo sa Panginoon sa 
ating pagkaalipin, maaari tayong “tumayong mga saksi 
para sa [Kanya] magmula ngayon” at maaari nating “mala-
man nang may katiyakan na . . . ang Panginoong Diyos, ay 
dumadalaw [nga] sa [Kanyang] mga tao sa kanilang mga 
paghihirap” (Mosias 24:14)—at sa kanilang mga adiksyon!
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7 Mungkahi para Madaig ang 
Paggamit ng Pornograpiya

Ni Richard Ostler

Nang ma- set apart ako 
bilang bagong bishop 
ng isang young single 
adult ward, may pila ng 
mga young single adult 

sa labas ng pinto ng aking opisina 
na naghihintay na makausap ako. 
Mahuhulaan mo ba kung ano ang 
tinalakay namin sa unang interbyu 
na iyon?

Pornograpiya.
At sa loob ng sumunod na 

tatlong taon, ang pagsisikap na 
matulungan ang mga young adult 
na madaig ang isang masimbuyong 
gawi ay naging malaking aspeto ng 
aking tungkulin, kaya alam ko na 
kailangan kong matutuhan ang lahat 
ng kaya kong matutuhan tungkol 
dito. Ako ay nag- ayuno, nanalangin, 
dumalo sa templo, humingi ng payo 
sa ibang lider, nagbasa ng lahat ng 
resource na makukuha ko, dumalo 
sa mga klase ng addiction recovery, 
at natuto mula sa mga nagsisikap 
na madaig ang adiksyon. Nais kong 
magbahagi ng ilang ideyang puno 
ng pag- asa tungkol sa natutuhan ko.
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Sa pagtulong ko sa mga young single adult na 
nagsisikap na madaig ang masimbuyong paggamit 
ng pornograpiya, nakatuklas ako ng ilang 
mungkahi na maaari ring makatulong sa iyo.

1. Tandaan na Ikaw 
ay Anak ng mga 
Magulang sa Langit na 
Nagmamahal sa Iyo

Kung nagsisikap kang madaig 
ang masimbuyong paggamit ng 
pornograpiya, maaaring maisip 
mong lumayo na lang sa Ama sa 
Langit dahil pakiramdam mo ay 
hindi ka karapat- dapat sa pagma-
mahal o tulong hangga’t hindi mo 
ito nalulutas. Ito mismo ang nais ni 
Satanas—ang ihiwalay ka sa lahat ng 
taong nagmamahal sa iyo at isipin 
mong kaya mong madaig ang por-
nograpiya nang mag- isa at magiging 
karapat- dapat ka lang sa pagmama-
hal kung magawa mo ito.

Dahil sa iyong likas na kabana-
lan, palagi kang karapat- dapat na 
tumanggap ng pag- asa, inspirasyon, 
at personal na paghahayag mula sa 
Ama sa Langit at ng nagpapagaling 
na kapangyarihan ni Jesucristo na 
madaig ang pornograpiya.1 Huwag 
lumayo sa Kanila o sa mga taong 
nagmamahal sa iyo.
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2. Alisin ang Kahihiyan
Natutuhan ko na ang pag- alis sa kahihiyan ay mahalaga sa pag-

daig sa pornograpiya. Ang kahihiyan ay pakiramdam na para kang 
nasira, napinsala, o isang masamang tao. Ang paniniwala sa mga 
mapaminsalang ideya na ito tungkol sa iyong sarili ay maaaring 
bumihag sa iyo sa patibong ng adiksyon. Ang taos na paggigiyagis 
o kalungkutan para sa isang bagay na nagawa mo ay bahagi ng 
proseso ng pagsisisi at makatutulong sa iyo na baguhin ang iyong 
gawi. Ngunit ipinaparamdam sa iyo ng kahihiyan na ang iyong 
buong pagkatao ay masama at na hindi ka na makatatanggap ng 
tulong mula sa Tagapagligtas.2

Nais ng Ama sa Langit na mapuspos ka ng pag- asa kay 
Jesucristo at sa mga pagpapala ng Kanyang Pagbabayad- sala. 
Palaging ipinapaalala sa iyo ng kahihiyan ang nakaraan at binibi-
hag ka nito sa kumunoy ng mga kasinungalingan at pagkamuhi sa 
sarili. Mangyaring umiwas sa landas ng kahihiyan.

3. Huwag Kaagad Gamitin ang Bansag na 
“Adiksyon”

Binabansagan ng maraming tao ang kanilang mga sarili na 
“adik” sa pornograpiya. Binabalaan kita na huwag gamitin ang 
bansag na iyon nang hindi wasto. Karamihan sa mga kabataang 
nahihirapan sa pornograpiya ay hindi naman talaga lulong dito.3 
At ang hindi wastong paggamit sa bansag na ito ay maaaring 

lalong magpahirap na wakasan ang paggamit ng pornograpiya 
dahil sa kahihiyan, kawalan ng pag- asa, at pagkamuhi sa sarili na 
dulot nito.

4. Lumikha ng Isang Nakasulat na Personal 
na Plano sa Pag- iwas

Ang personal na plano sa pag- iwas ay isang dokumentong 
may tatlong bahagi na makatutulong sa iyo na madaig ang 
pornograpiya.

Bahagi 1: Ilista ang mga bagay na nakauudyok sa iyo. Ang 
pagkaudyok ang unang hakbang sa landas na humahantong sa 
panonood ng pornograpiya.

Mayroong ilang uri ng mga bagay na nakauudyok:

• Sitwasyon: mga kapaligirang nakauudyok dahil sa mga 
nakaraang ideya o gawi (tulad ng kapag ikaw ay nasa pare-
hong silid o partikular na oras sa araw)

• Stress/pagkabalisa/kalungkutan/hindi magagandang 
pangyayari: hindi magagandang damdamin o sitwasyon 
na nakauudyok sa iyo na bumaling sa pornograpiya para 
matakasan ang pagharap sa mga damdaming ito

• Biswal: inosenteng pagkalantad sa isang bagay na hindi 
pornograpiko ngunit nakauudyok sa pamamagitan ng social 
media, mga pelikula, larawan, atbp.
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Bahagi 2: Lumikha ng isang plano kung paano babawasan ang mga 
bagay na nakauudyok.

Halimbawa, kung may sitwasyon na nakauudyok sa iyo tulad ng pakiram-
dam na mahina ka kapag malalim na ang gabi, makatutulong na patayin mo 
ang iyong telepono 30 minuto bago ka matulog o matulog ka nang wala 
ang iyong telepono sa iyong silid. Kung ang pornograpiya ay isang paraan 
para makayanan mo ang mahihirap na damdamin, maghanap ng ibang 
paraan para mas makayanan mo ang mga damdaming ito. Maaari bang 
makatulong ang pag- eehersisyo o pag- inom ng gamot para mabawasan ang 
antas ng iyong stress o pagkabalisa? Maaari bang makabawas sa kalung-
kutan ang paglabas kasama ng mga kaibigan o pagdalo sa isang klase sa 
institute? Isipin kung ano ang bagay na nagpapahirap sa iyo at kung ano ang 
mga opsiyon na maaaring makatulong sa iyo.

Gayundin, huwag maliitin ang mga espirituwal na kasangkapan. 
Ang pananalangin, pag- aaral ng banal na kasulatan, paglilingkod, at pagdalo 
sa simbahan at sa templo ay mabibisang kasangkapan na mahalaga sa pag-
babawas ng mga bagay na nakauudyok at pagtulong sa iyo na manatiling 
matatag.

Bahagi 3: Magplano kung ano ang gagawin mo kapag naudyukan ka. 
Para sa bawat bagay na nakauudyok, isulat ang iyong plano na binubuo ng 
maraming hakbang.

Halimbawa, kapag naudyukan ka, maaaring patayin mo kaagad ang iyong 
telepono, mag- text o tumawag ka sa isang tao, maglakad- lakad o mag- 
ehersisyo ka, magbasa ka ng Aklat ni Mormon, o gumawa ka ng iba pang 
bagay na maaaring makatulong na maibaling sa iba ang iyong isipan.

Magsulat ng mga hakbang na akma sa iyo! Kung minsan ay lilipas ang 

mga bagay na nakauudyok nang hindi na kailangang 
pagdaanan ang lahat ng hakbang sa iyong plano sa 
pag- iwas. Ngunit ang mga hakbang na ito ay makatu-
tulong na maibaling sa ibang bagay ang iyong isipan 
kapag bigla kang naudyukan. Kapag lumipas na ang 
isang bagay na nakauudyok, i- update ang iyong plano 
sa pag- iwas batay sa kung ano ang gumana at kung 
paano ito maaaring baguhin para maging mas epektibo 
sa susunod. Ilagay ito sa lugar kung saan araw- araw mo 
itong makikita.

5. Unawain ang Kaibhan ng 
Pagkakamali at ng Pagbalik sa 
Adiksyon

Ang pagkakamali ay kapag may nagawa kang hindi 
maganda, ngunit bumangon ka kaagad at ginamit mo 
ang karanasang iyon para matuto at pagbutihin ang 
iyong plano sa pag- iwas. Ang pagbalik sa adiksyon ay 
kapag sumuko ka na, nalulong ka na naman sa isang 
aktibidad, at wala ka nang pakialam.

Dapat mong malaman na ang pagkakamali ay bahagi 
ng pagpapabuti ng iyong plano sa pag- iwas. Huwag 
mong isipin na naglaho na ang lahat ng iyong progreso 
o na walang nang halaga ang lahat ng nagawa mo—
dahil mahalaga pa rin iyon. Dapat umasa ka nang may 
positibong pananaw at malaman mo na bawat araw ay 
palapit ka nang palapit sa paggaling.

Kapag nagkamali ka, tanungin mo ang iyong sarili:

• Ano ang nangyari?
• Ano ang naiiba sa bagay na ito na nakauudyok?
• Na- stress ka ba nitong mga nakaraang araw? Ano 

ang mga emosyong nararamdaman mo?
• Nagpahina ba sa iyo ang ilang araw na hindi pag- 

aaral ng mga banal na kasulatan?
• Hindi ka ba nakapag- ehersisyo nang mabuti nitong 

mga nakaraang araw?
• Mayroon bang hakbang sa iyong plano sa pag- iwas 

na hindi nakatutulong?
• Ano ang ibang bagay na maaari mong gawin sa 

susunod?

Isulat kung ano ang natututuhan mo at magpatuloy!
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6. Maniwala sa Nagpapagaling na 
Kapangyarihan ng Tagapagligtas

Matutulungan ka ni Jesucristo sa proseso ng tumitin-
ding pagsisisi, at may kapangyarihan Siyang bigyan ka ng 
lakas habang nagsisikap kang madaig ang pornograpiya. 
Nauunawaan Niya ang nararamdaman mo at naghihin-
tay Siyang kunin ang pasaning iyon mula sa iyo. Huwag 
mong isipin na ang pagbaling sa Kanya ay nakadaragdag 
sa Kanyang pasanin. Nabayaran na Niya ang halaga para 
sa iyo. Sa halip, gawin ang lahat ng makakaya mo, mas 
lumapit sa Tagapagligtas, at hilingin sa Kanya na tulu-
ngan kang gumaling, na baguhin ang iyong mga ninana-
is, at na bigyan ka ng karagdagang lakas para sumulong.

Tulad ng itinuro ni Elder Ulisses Soares ng Korum 
ng Labindalawang Apostol: “Kung patuloy tayong 
magsisikap na malampasan ang ating mga pagsubok, 
pagpapalain tayo ng Diyos ng mga kaloob na pananam-
palataya upang gumaling at ng paggawa ng mga hima-
la. Gagawin Niya para sa atin ang hindi natin magagawa 
para sa ating sarili.” 4

7. Huwag Itong Gawin nang Mag- isa
Ang koneksyon at pakikipagkaibigan ay maaari ring 

makapagbigay sa iyo ng lakas at makatulong sa iyo na 
magtagumpay. Dapat ay may isang taong makatutulong 
sa iyo na manatiling may pananagutan sa iyong sarili at 
sasama sa iyo sa hirap at ginhawa. Dapat suportahan 
ka niya nang walang panghuhusga. At maaari ka ring 
magbigay ng gayong suporta sa kanya. Humingi ng payo 
mula sa iyong mga lider sa Simbahan o kapamilya. At 
kung kailangan, matutulungan ka rin ng isang therapist 
o propesyonal na counselor sa kalusugang pangkaisipan 
na matuklasan ang mga ugat na dahilan kung bakit ka 
nahihirapan sa pornograpiya.

Alalahanin na Isa Ka sa mga 
Magulang at Lider ng Kinabukasan

Kabilang ka sa unang henerasyon na may 24/7 na 
access sa pornograpiya. Naniniwala ako na ang hamong 
ito ay nagiging sukdulan sa inyong henerasyon dahil 
magkakaroon kayo ng mas maiinam na kasangkapan at 
karunungan para akayin ang ibang tao palayo o palabas 
sa patibong na ito kapag naging mga magulang at lider 
kayo balang araw. “Hindi tayo inilagay ng Ama sa Langit 
sa lupa para mabigo kundi para magtagumpay nang 
maluwalhati.” 5

Bagama’t ang mga mungkahing ito ay makatutulong sa iyong mga pagsi-
sikap na madaig ang pornograpiya, huwag matakot na gumamit ng iba pang 
mga resource. Ang proseso ng paggaling ay nagkakaiba- iba sa bawat tao. 
Hanapin kung ano ang nakatutulong sa iyo. Huwag sumuko. Huwag mag-
madali. Magagawa mo ito. Talagang magagawa mo (tingnan sa Mga Taga 
Filipos 4:13). At magiging katulad ka ng nararapat mong kahinatnan. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
MGA TALA
 1. Ipinaliwanag ni Sister Joy D. Jones ang pagkakaiba sa pagitan ng halaga at ng 

pagkamarapat sa “Halagang Hindi Masusukat,” Liahona, Nob. 2017, 14.
 2. Tingnan sa Wendy Ulrich, “Hindi Kasalanan ang Maging Mahina,” Liahona, Abr. 

2015, 23; “Shame versus Guilt: Help for Discerning God’s Voice from Satan’s Lies” 
(artikulong digital lamang), Ensign, Ene. 2020.

 3. Tingnan sa Dallin H. Oaks, “Paghulagpos mula sa Bitag ng Pornograpiya,” 
 Liahona, Okt. 2015, 52. Inilarawan ni Pangulong Oaks ang pagkakaiba sa 
pagitan ng iba’t ibang antas ng pagkasangkot sa pornograpiya: “(1) di- sadyang 
pagkalantad, (2) paminsan- minsang paggamit, (3) matindihang paggamit, at (4) 
walang kontrol na paggamit (adiksyon).” Makatutulong na maunawaan na hindi 
lahat ng gumagamit ng pornograpiya ay “lulong.” May pag- asang madaig ang 
pornograpiya, anuman ang antas ng pagkasangkot mo rito.

 4. Ulisses Soares, “Pasanin ang Ating Krus,” Liahona, Nob. 2019, 114.
 5. Richard G. Scott, “Learning to Recognize Answers to Prayer,” Ensign, Nob. 1989, 30.
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MGA 
KABATAAN

MGA NILALAMAN

58

Nang ma- set 
apart ako para 
 maglingkod sa California San 
Bernardino Mission bilang isang full- time na 
missionary, sinuportahan ako ng aking pamil-
ya. Sa larawang ito, yakap ko ang isa sa aking 
mga kapatid na lalaki matapos akong ma- set 
apart. Mahaba ang nilakbay ko para makaabot 
sa puntong ito, ngunit nagpapasalamat ako 
para sa mga pagbabagong nakita ko sa aking 
sarili at sa aking pamilya.

Dalawang taon bago ang nakatakda kong 
pagtatapos sa hayskul, nasangkot ako sa isang 
malalang aksidente. Bago ang pangyayaring 
iyon, hindi ko ginagawa ang mga bagay na 
dapat kong gawin. Ngunit matapos ang aksi-
dente, talagang nagbago ang aking pananaw 
sa buhay. Maaari akong namatay noon mismo, 
at ayaw kong sa gayong paraan matapos ang 
aking buhay. Tinulungan ako ng aking bishop 
na makabalik sa tamang landas: magbasa ng 
Aklat ni Mormon araw- araw at maghandang 
maglingkod sa misyon.

Sumasali ako noon sa mga paligsahan sa 
pagtakbo, iyon ang aking hilig. Matapos ang 
aksidente, hindi ako nakasali ng isang buong 
taon, at napaisip ako kung may positibong 
bagay pa ba na natira sa aking buhay. Ngunit 
bumaling ako sa Panginoon, at nang gawin ko 
iyon, nakasali ako noong sumunod na taon. 
Mayroon pa ring mga paghihirap, ngunit nag-
bago ako at sa halip na gawin ko iyon para sa 
aking sarili, ginawa ko iyon para sa Panginoon.

Ang pagkakita kung gaano karaming 
pagpapala ang maaaring dumating mula sa 
kabuuan ng ebanghelyo ang nagpabago sa 
akin. Dahil natanggap ko ang lahat ng kali-
gayahan at kagalakang iyon, nais ko iyong 
ipalaganap sa buong mundo. Nasasabik ako 
na maramdaman din ng ibang tao ang kaga-
lakang nararamdaman ko araw- araw dahil sa 
ebanghelyo. At iyon ang dahilan kung bakit 
ako nagmisyon: para makatulong na “isakatu-
paran ang kawalang- kamatayan at buhay na 
walang hanggan ng tao” (Moises 1:39).

Garret W., 18, North Carolina, USA
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ANG ARAW- ARAW NA PAGLILINGKOD ni Marta
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Ni Sam Lofgran
Mga Magasin ng Simbahan

Si Marta ay isang 11 taong 
gulang na dalagita mula sa 
Portugal, at tulad ng maraming 

dalagitang kaedad niya, mahilig 
siyang gumugol ng oras kasama 
ang kanyang mga kaibigan, kuma-
in, at maglaro ng kanyang mga 
manika. Mahilig din siyang maggu-
gol ng oras kasama ang kanyang 
ina. Ngunit ang pamumuhay kasa-
ma ng kanyang ina ay nangangahu-
lugang medyo naiiba ang buhay ni 
Marta kaysa sa ibang mga dalagita.

Ang ina ni Marta na si Sonia ay 
isinilang na may kapansanan kaya 
mahirap para sa kanya na magla-
kad. Hindi naman siya ganap na 
paralisado, ngunit kailangan niya 
ng walker para makapaglakad. 
Hindi siya makapagbihis, maka-
ligo, o makahiga sa kama nang 
mag- isa. Mahirap para sa kanya na 
mamuhay nang mag- isa dahil dito. 
Napaglingkuran ni Marta si Sonia 
sa loob ng nakalipas na ilang taon 
sa pamamagitan ng pagtulong dito 
sa mga bagay na hindi nito kayang 
gawin nang mag- isa.

“Pinananatili kong malinis ang 
mga lugar na ginagamit ko para 
mas madaling makapaglakad 
ang aking ina sa loob ng bahay,” 
sabi ni Marta. “Paminsan- minsan 
tumitigil din ako sa paglalaro 
para tingnan kung ayos lang ang 
aking ina o kung kailangan niya 
ng tulong. Kung naglalaro ako at 
tumawag siya, pupunta ako kaagad 
dahil baka agaran ang kanyang 
pangangailangan.”

ANG ARAW- ARAW NA PAGLILINGKOD ni Marta

Ang mag- inang ito ay nagsisikap na ipa-
muhay ang ebanghelyo nang magkasama. 
At nagagawa iyong ipamuhay ni Marta sa 
pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang 

ina sa mga natatanging paraan.
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Ngunit sinisikap ni Sonia na hayaang mamuhay si Marta nang 
normal hangga’t maaari. Kung hindi kailangan ni Sonia ng tulong, 
tinitiyak niya na may panahon si Marta para makipaglaro sa kan-
yang mga kaibigan.

PAMUMUHAY NG KANILANG 
PANANAMPALATAYA

May pagkakataon si Marta na ipamuhay ang ebanghelyo bawat 
araw sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang ina. Marami 
siyang tungkulin na karaniwan ay hindi ginagampanan ng ibang 
dalagita. Halimbawa, gumigising siya nang maaga para tulu-
ngan ang kanyang ina na maghanda para sa trabaho bago siya 
pumasok sa paaralan. Kung hindi dahil sa tulong ni Marta, hindi 
magagawa ni Sonia na makapaglakad o makapasok sa trabaho 
araw- araw.

Magkasama ring nagsisimba sina Marta at Sonia. Nabinyagan si 
Sonia noong siya ay walong taong gulang, kaya lumago si Marta 
bilang isang miyembro ng Simbahan. Araw- araw tinuturuan ni 
Sonia si Marta tungkol sa kahalagahan ng ebanghelyo. Isa sa mga 
paraan na nagagawa niya ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon 
ng maraming larawan ni Jesucristo sa kanilang tahanan.

“Alam ko na ang Diyos ay buhay at na si Jesucristo ay totoo,” 
sabi ni Sonia. “At nais kong malaman ng lahat ng taong nagpu-
punta sa aking bahay na napakahalaga sa akin ng pananampala-
taya. Mahalaga rin para sa akin na ituro ito kay Marta para lumaki 
siyang taglay ang kaalamang ito tungkol kay Jesucristo.”

Ipinamumuhay ni Marta ang itinuro sa kanya ng kanyang ina 
at patuloy niyang pinag- aaralan nang mag- isa ang iba pa tungkol 
sa ebanghelyo. Isa sa mga paborito niyang paraan ng pag- aaral ay 
pagbabasa ng mga banal na kasulatan, na nakatutulong sa kanya 
na magkaroon ng mas matatag na relasyon sa Ama sa Langit at sa 
Tagapagligtas. “Kapag binabasa ko ang mga banal na kasulatan, 
nararamdaman kong nasa tabi ko si Cristo,” wika niya.

PAGHAHANAP NG KAPANATAGAN
Bagama’t maaaring mahirap magkaroon ng napakaraming 

tungkulin, ang pagsisimba kada linggo ay nakatutulong kay Marta 
na makahanap ng kapanatagang kailangan niya para patuloy na 
matulungan ang kanyang ina. “Kapag umuusal sila ng mga pana-
langin sa simula at dulo ng sacrament meeting, napakapayapa,” 
wika niya. “Kapag naroon ako, kung minsan ay nararamdaman 
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kong tila sinasabi sa akin ng Ama sa Langit na ako ay isang mabu-
ting tao at na kailangan kong patuloy na maging isang mabuting 
tao para matulungan ko ang aking ina.”

Sa tuwing ganito ang nararamdaman niya, naaalala niya kung 
gaano kalaki ang pasasalamat niya para sa kanyang ina. Nara-
ramdaman niya na nagsusugo ang Ama sa Langit ng mga anghel 
para suportahan siya. “Sa palagay ko ay pinalalakas niya ako para 
magising ako at maging masaya ako at ipagmalaki ko ang aking 
ina,” sabi ni Marta.

Ang isa sa mga aral na magkasamang natutuhan nina Sonia at 
Marta ay na hindi madali o perpekto ang buhay—para sa sinu-
man. Sabi ni Sonia, “Hindi ako nalulungkot sa kabila ng aking 
mga paghihirap. Alam ko na ibinigay sa akin ng Diyos ang laman 
at dugo na ito at ang aking kapansanan dahil espesyal ako, at 
sinabi sa akin ng Diyos na makakayanan ko ito. Ginagawa ko 
ang lahat ng makakaya ko. Marami pa akong magagawa, ngunit 
ngayon ay maganda ang pakiramdam ko sa aking sarili. Ipinagma-
malaki ko ang lahat ng nagawa ko, ginagawa ko, at gagawin ko 
sa hinaharap.”

Napagtatanto rin ni Marta na magiging maayos ang lahat, 
bagama’t maaaring mahirap ang buhay kung minsan habang 
inaalagaan niya ang kanyang ina. Nakikita niya na ang lahat ng 
tao ay may iba’t ibang hamon na kinakaharap. “Walang buhay 
na perpekto,” wika niya. Sa kabila ng mga personal na hamong 
kinakaharap niya, nakahahanap pa rin si Marta ng magagandang 
bagay sa bawat sitwasyon—ang relasyon niya sa kanyang ina ay 
isang halimbawa. “Ang aking ina ay may pisikal na limitasyon, 
ngunit pagdating sa pangkaisipan at emosyonal, napakagaling 
niya. Talagang matalik kaming magkaibigan.”

PAG- ASA SA HINAHARAP
Ano kaya ang mangyayari kina Marta at Sonia sa hinaharap? 

Sabi ni Marta, “Nais kong manatiling malapit sa aking ina, at 
siyempre nais kong mag- asawa, magkaanak, at magkaroon ng 
pamilya. Ngunit sa hinaharap, kung kaya ko, nais kong bumili ng 
isang bahay para sa aking pamilya at sa aking ina dahil ayaw kong 
malayo sa kanya kahit isang araw lang!”

Maganda rin ang pananaw ni Sonia tungkol sa hinaharap at 
palagi siyang magpapasalamat para sa suporta at pagmamahal 
ni Marta. “Kamangha- manghang magkaroon ng isang magan-
dang anak na babae. Napakasayang makasama si Marta sa aking 
buhay. Isa siyang kaloob mula sa Diyos. Inihanda Niya si Marta 
para manatili rito sa aking piling.” ◼



Nabuhay ako sa isang 
bangungot. Ngunit kalaunan 

ay nalaman ko na sa aking 
pinakamahihirap na sandali, 

makaaasa ako sa aking 
Tagapagligtas.
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Hindi ibinigay ang pangalan

Nagsimula ang aking bangungot nang muling nag- asawa ang aking ina noong pitong 
taong gulang pa lang ako. Talagang nagustuhan namin ang aking bagong amain. 
Mabait siya at maganda ang pakikitungo niya sa aming pamilya. Naramdaman ko 

na talagang ligtas ako sa kanyang piling. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw, 
habang abala ang iba pa naming kasama sa bahay, inabuso niya ako sa seksuwal na paraan.

Hindi ko naunawaan kung ano ang ginawa niya sa akin. Ako ay nagimbal, nalito, at nahi-
ya. Ngunit takot na takot akong sabihin iyon sa kahit kanino. Naisip ko na baka masira nito 
ang bagong- tuklas na kaligayahan ng aking pamilya at baka wala rin namang maniwala sa 
akin. Kaya nagpasiya akong manahimik na lang.

Isang beses lang naman niya akong sinaktan, ngunit palaging bumabagabag sa aking 
isipan ang alaala ng pang- aabuso. Kalaunan ay napraning ako na baka may makaalam sa 
aking masakit na karanasan at makatuklas sa aking lihim kaya nagsumikap akong itago ang 
katotohanan sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa aking amain. Napakabait niya sa akin, 
at sa totoo lang ay unti- unti ko siyang nagustuhang muli.

Ngunit biglang lumala ang sitwasyon. Nang magsimulang magtrabaho si Inay sa gabi, 
sinimulan akong abusuhin palagi ng aking amain. Wala akong nagawa. Nais kong sabihin ang 
katotohanan, ngunit gusto ng lahat ang aking amain, at naisip ko na baka pumanig silang 
lahat sa kanya. Kaya isang gabi na mag- isa ako, nagsumamo ako sa Diyos na tulungan akong 
itago ang aking lihim.

PAGSASABI NG KATOTOHANAN
Isang araw, sa wakas ay tumigil na ang pang- aabuso. Hindi ko alam kung bakit. Bagama’t 

hindi na niya ako sinasaktan, pakiramdam ko ay palagi akong marumi at puno ng kahihi-
yan. Kinamuhian ko ang aking sarili. Kung minsan, naiisip ko nga na baka mas mabuti pang 
mamatay na lang ako kaysa harapin ko ang aking realidad. Nais ko pa ring sabihin ang kato-
tohanan, ngunit natakot ako sa maaaring mangyari kapag nalaman nila ito.

Isang araw ng Linggo sa simbahan noong 14 taong gulang ako, nakinig ako sa isang les-
son tungkol sa paggawa ng malalaking desisyon. Hinikayat kami ng aking guro na mag- ayuno 
at manalangin at nangako siya na patatatagin kami ng Diyos na gawin kung ano ang tama. 
Matapos magsimba, patuloy kong inisip ang sinabi niya. Inisip ko na kung hihiling ako, tutulu-
ngan nga kaya ako ng Diyos na sabihin ang katotohanan?

Kinabukasan, nag- ayuno ako para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Inay ang 
tungkol sa pang- aabuso. Hindi ako makatutok sa pag- aaral dahil ang tanging nasa isip ko 
ay kung ano ang magiging reaksyon niya. Nang makauwi ako, ang sama talaga ng aking 
pakiramdam. Muli akong nananalangin para sa lakas, ngunit pakiramdam ko ay hindi pa ako 
handang sabihin sa kanya ang katotohanan.

Paano Ako  Nakahanap 
ng Paggaling mula sa 
 Seksuwal na Pang- aabuso
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Noong gabing iyon, nilapitan ko si 
Inay habang nagluluto siya ng hapu-
nan. Hindi ko alam kung ano ang 
sasabihin, ngunit nang tingnan ko 
ang kanyang mga mata, nagkaroon 
ako ng lakas ng loob na magsimulang 
magsalita. Nang magsimula ako, 
lumabas ang lahat ng lihim na itinago 
ko sa loob ng maraming taon.

Umupo kami ni Inay sa sopa at 
magkasama kaming umiyak. Pagkata-
pos, nakipag- ugnayan kami sa aming 
branch president at tumawag kami 
ng pulis. Pinanagot ang aking amain 
sa ginawa niya sa akin, at binigyan 
ako ng proteksyon na kailangan ko—
kailanman ay hindi ko na siya kaila-
ngang makitang muli.

ANG LANDAS TUNGO SA 
PAGGALING

Noong panahong iyon, mahirap 
ikuwentong muli sa mga awtoridad 
ang aking karanasan at sagutin ang 
mga tanong ng aking mga kaibigan 
kung nasaan na ang aking amain, 
ngunit dahil sa suporta ng aking 
pamilya, naramdaman kong hindi na 
ako nag- iisa. Sama- sama, nagkaroon 
kami ng bagong tema sa pamilya: 
“Lahat ng mga bagay ay aking 
magagawa [sa pamamagitan ni Cristo 
na] nagpapalakas sa akin” (Mga Taga 
Filipos 4:13). Ang iba pa naming 
kamag- anak ay nagpaabot din ng 
kanilang pagmamahal at suporta at, 
sa paglipas ng panahon, nagsimula 
kaming gumaling nang sama- sama.

Pareho kaming dumalo ni Inay 
sa propesyonal na counseling, na 
naging malaking tulong! Ang aking 
counselor ang mismong kinailangan 
ko. Tinulungan niya akong mauna-
waan ang lahat ng nararamdaman 
ko at harapin ang aking masasamang 
alaala. Hindi ko napagtanto noon 
kung gaano ako nasaktan hanggang 

sa maramdaman kong unti- unti na akong 
nabubuong muli.

Hindi ko naisip na maglalaho ang sakit 
dahil lang sinabi ko ang katotohanan, 
ngunit hindi ko rin napagtanto kung gaano 
kahabang panahon (at katinding pagtitiis) 
ang kakailanganin para gumaling. Sa loob 
ng mahabang panahon, pakiramdam ko 
ay wala akong silbi. Kinailangan kong 
pag- aralang muli kung paano mahalin ang 
aking sarili.

Nahanap ko ang pinakamatinding 
kapayapaan nang bumaling ako sa aking 
Tagapagligtas at sa aking Ama sa Langit. 
Ang pagtanggap na alam Nila kung ano 
mismo ang nararamdaman ko ay nagbigay 
sa akin ng lakas at pag- asa. Umasa ako sa 
Kanila sa pinakamahihirap na sandali. Sa 
paglipas ng panahon, nagsimulang magla-
ho ang mga alaala, at nakaramdam ako ng 
matinding kapayapaan sa pamamagitan ng 
pagmamahal ng Tagapagligtas.

Ang isa sa mga pinakanakasisiyang 
bahagi ng proseso ng paggaling ay ang 
pagtanggap na talagang mayroon akong 
magandang kinabukasan. Noong inaa-
buso ako, ni hindi ko inakalang posible 
pang bumalik sa normal ang aking buhay. 

Pakiramdam ko ay hindi na ako 
mabubuong muli kailanman. Ngunit 
sa pamamagitan ng tulong at pagga-
ling, nakahanap ako ng mga bagay 
na aasamin. Sinimulan kong ikuwen-
to ang aking karanasan sa iba pang 
dalagitang nasasaktan, at nagpasiya 
pa nga akong magmisyon. Ang pag-
babahagi ng aking patotoo sa ibang 
tao ay nagpalakas sa akin.

Hindi natutukoy ang aking pagka-
tao ayon sa ginawa sa akin ng aking 
amain. Binago niya ang aking buhay 
magpakailanman, ngunit pinipili 
kong gamitin ang aking karanasan 
para tulungan ang ibang tao. May 
mga araw na mahirap pa rin, ngunit 
sa kabila ng lahat, napalakas ako ng 
Panginoon, at alam kong patuloy 
Niya akong tutulungan. Hindi na ako 
isang biktima dahil nakaligtas na ako. 
◼
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KUNG IKAW AY BIKTIMA NG PANG- AABUSO
Ano ang Pang- aabuso?

Ang pang- aabuso ay pagpapabaya o pagmamalupit sa iba (tulad ng isang 
bata, isang matanda, isang may kapansanan, o sinumang iba pa) sa isang 
paraan na nagdudulot ng pisikal, emosyonal, o seksuwal na pinsala. Ito ay 
salungat sa mga turo ng Tagapagligtas.

“Ang paninindigan ng Simbahan ay hindi nito mapahihintulutan ang 
anumang uri ng pang- aabuso” (General Handbook: Serving in The Church of 
Jesus Christ of Latter- day Saints [2020], 38.6.2). Ang pang- aabuso ay labag sa 
mga batas ng Diyos at maaaring paglabag din sa mga batas ng lipunan.

Iba’t Ibang Uri ng Pang- aabuso
Pisikal na Pang- aabuso: Sadyang agresibo o marahas na gawi ng isang tao 

sa ibang tao na nagdudulot ng pinsala sa katawan.
Seksuwal na Pang- aabuso: Hindi ginustong seksuwal na aktibidad o 

kontak, kung saan ang mga salarin ay gumagamit ng pamumuwersa, 
pagbabanta, o pananamantala sa mga biktimang hindi makapagbibigay ng 
pahintulot. Ang lahat ng seksuwal na aktibidad sa pagitan ng isang adult at 
ng isang bata ay pang- aabuso may pahintulot man o wala.

Berbal o Emosyonal na Pang- aabuso: Isang nakasanayang gawi kung saan 
sadya at paulit- ulit na inaatake ng isang tao ang isa pang tao sa mga di- 
pisikal na paraan, tulad ng masakit na pananalita, pananakot, pagmamani-
pula, o pagpapahiya. Nagdudulot ito ng pagbaba ng pagpapahalaga sa sarili 
at dignidad. Bagama’t hindi ito pisikal, ang ganitong uri ng pang- aabuso ay 
nakapipinsala sa kalusugang pangkaisipan at emosyonal ng isang tao.

Paano Humingi ng Tulong
Inaasahan ng Panginoon na gagawin natin ang lahat para mapigilan  

ang pang- aabuso at maprotektahan at matulungan ang mga naging  
biktima ng pang- aabuso. Hindi inaasahan na tiisin ng sinuman ang  
mapang- abusong gawi. Ito man ay nangyayari ngayon o matagal nang 
nangyari, makahahanap ka ng mga resource na makatutulong sa iyo sa 
abuse .ChurchofJesusChrist .org.

HUMINGI NG TULONG 
NGAYON DIN MISMO
“Kung kayo ay inaabuso ngayon o 
naabuso noon, maglakas- loob na 
humingi ng tulong. . . . Humingi ng 
tulong sa isang taong mapagkaka-
tiwalaan ninyo. Ang inyong bishop 
o stake president ay maaaring 
makapagbigay ng mahalagang 
payo at makatulong sa inyo na 
magsuplong sa mga awtoridad. . . . 
Huwag matakot—dahil ang takot 
ay isang kasangkapan na gagamitin 
ni Satanas para mapanatili kayong 
nagdurusa. Tutulungan kayo ng 
Panginoon, ngunit kailangan nin-
yong hingin ang tulong na iyon.”
Elder Richard G. Scott (1928–2015) ng 
Korum ng Labindalawang Apostol, “Upang 
Mapaghilom ang Mapangwasak na mga 
Bunga ng Pang-aabuso” Liahona, Mayo 
2008, 42.
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Linangin ang Iyong 
mga Talento
Napapawi ko ang aking 
kalungkutan sa pamamagitan 
ng paglinang sa aking mga 
talento, ito man ay pagtug-

tog ng isang instrumento, isang libangan, 
atbp. Nakatutulong ito na mabaling ang 
iyong pansin sa ibang bagay, at kadalasan ay 
kusa nang mawawala ang iyong kalungku-
tan. Makahahanap ka rin ng iba pang tao na 
kapareho mo ng mga interes.

Steven H., edad 12, New Mexico, USA

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

Hangarin ang Liwanag
Hinahangad ko ang suporta, 
panghihikayat, at pagmama-
hal ng Ama sa Langit at ng 
Espiritu Santo para mabigyan 
ako ng kapayapaan, pag- asa, 

at lakas habang nagninilay, nananalangin, at 
nagbabasa ng mga banal na kasulatan. Tulad 
ng nakasaad sa 3 Nephi 11:11, si Jesucristo 
“ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan.” 
Pumarito Siya para pawiin ang lahat ng 
kadiliman.
Andrea B., edad 18, Zulia, Venezuela

Tumulong sa mga Kaibigan at 
Kapamilya
Kapag pakiramdam ko ay nag- iisa ako, 
tumutulong ako sa aking mga kaibigan at 
kapamilya; talagang napapasaya ako nito. 
Tinitingnan ko ang mga pagpapala sa aking 
buhay at pinasasalamatan ko ang Ama sa 
Langit para sa dami ng ipinagkaloob Niya 
sa akin!

Talli N., edad 16, Oregon, USA

Paano ko 
mapapawi 
ang aking 
kalungkutan?

“Tila bahagi na ng 
karanasan sa buhay 
na ito ang sakit na 
dulot ng kalungku-
tan. Ngunit dahil 
sa Panginoon at sa 
 Kanyang awa, kailan-
man ay hindi natin 
kailangang haraping 
mag- isa ang mga 
hamon sa buhay 
na ito. . . . Tayo ay 
pinangakuan ng 
patuloy na patnubay 
ng ikatlong miyem-
bro ng Panguluhang 
Diyos at dahil dito 
ay may pribilehiyo 
tayong makatang-
gap ng paghahayag 
para sa mga sarili 
nating buhay. Tayo ay 
hindi nag- iisa!”
Sheri L. Dew, dating tagapayo sa 
Relief Society General Presidency, 
“We Are Not Alone,” Liahona, 
Ene. 1999, 112.
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Alalahanin ang Plano 
ng Diyos
Dapat malaman mo na sa 
pamamagitan ng plano ng 
Diyos, kailanman ay hindi 

natin kailangang malungkot. Palagi nating 
kasama ang Espiritu Santo, at alam ng 
Diyos kung ano ang nagpapahirap sa atin. 
Napagdaanan na ng Panginoon ang bawat 
pagsubok at paghihirap na kinakaharap mo. 
Ang isa sa pinakamahahalagang bagay na 
nararamdaman natin sa buhay na ito ay kali-
gayahan, ngunit hindi tayo magkakaroon ng 
kaligayahan nang walang kalungkutan (ting-
nan sa sa 2 Nephi 2:11). Manalangin sa Diyos 
at humingi ng tulong; hindi Niya bibiguin ang 
sinuman sa atin.
Brock S., edad 17, Utah, USA

Magtiwala sa Panginoon
Mahirap lisanin ang tahanan para magpunta 
sa Brazil para sa aking misyon. Ni hindi nga 
ako marunong magsalita ng wika roon! Ngu-
nit natutuhan ko na kung kasama mo ang 
Espiritu ng Panginoon, hindi ka malulungkot 
kailanman. Kilala ka Niya at palagi ka Niyang 
tutulungan. Magtiwala sa Kanya!

Elder Joseph Tolen, edad 20, Brazil Campinas 
Mission

Ang mga sagot ay maaaring i- edit para paikliin 
o palinawin. Ang mga nakalathalang sagot ay 
nilayong makatulong at magbigay ng pananaw, 
hindi bilang mga opisyal na pahayag ng doktrina 
ng Simbahan.
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Kung nagkaroon ako ng mga hamon sa 
kalusugang pangkaisipan, maaari pa rin 
ba akong magmisyon?
Oo. Ang lahat ng taong “may mga naising maglingkod sa Diyos . . . ay tinata-
wag sa gawain” (Doktrina at mga Tipan 4:3). Kung paano tayo naglilingkod ay 
mas mahalaga kaysa sa kung saan tayo naglilingkod. At kailangang isaalang- 
alang ng sinumang nag- iisip na magmisyon ang kalusugan ng kanyang katawan 
at isipan.

Kung may naisin kang magmisyon, makipag- usap sa iyong bishop. Matutu-
lungan ka niyang simulan ang proseso ng pag- aaplay. Bahagi ng prosesong iyon 
ang pagkonsulta sa mga doktor at iba pang propesyonal, pati na sa mga lider 
ng Simbahan at magulang. Ang mga konsultasyong ito ay hindi nilayon para 
suriin kung “sapat ang kabutihan” mo para sa Panginoon kundi para matukoy 
kung alin ang pinakamaiinam na opsiyon para sa iyong paglilingkod.

Ang tawag na maglingkod ay maaaring dumating sa sinumang may mga 
naising maglingkod. Ang pagtatalaga na natatanggap mo para maglingkod sa 
isang partikular na lugar o sa isang partikular na paraan ay maaaring nakasalalay 
sa maraming salik. Kung minsan ay sinusubukang ilihim ng mga taong may mga 
hamon sa kalusugan (kabilang na ang kalusugang pangkaisipan) ang impormas-
yong ito sa proseso ng aplikasyon, sa pag- aakalang makatutulong iyon sa kanila 
na matanggap ang pagtatalaga na gusto nila. Ngunit kung magiging tapat ka 
tungkol sa iyong kasaysayang medikal (kabilang na ang kalusugang pangkaisi-
pan), pagpapalain ka ng Panginoon. Inaasahan Niya na gagawin mo ang lahat 
para bumuti ang iyong kalusugan. At halos lahat ng suportang medikal na 
natatanggap mo sa bahay ay maaaring ituloy sa mission field.
Para sa iba pa tungkol sa kalusugang pangkaisipan, pumunta sa mentalhealth 
.ChurchofJesusChrist .org.
Para sa iba pa tungkol sa mga misyon, kabilang na ang mga service mission, 
pumunta sa ChurchofJesusChrist .org/ callings/ missionary.

Ano sa Palagay Mo?

“Ano ang dapat kong gawin 
kung nagsisi na ako ngunit hindi 
ko pa rin mapigilang isipin kung 
ano ang nagawa kong mali?”
Isumite ang iyong sagot at, kung nais mo, 
magsama ng isang malinaw na larawan bago 
sumapit ang Nobyembre 15, 2020, sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (pindutin ang 
“Submit an Article or Feedback”).
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Noong ako ay naordenan bilang Apostol, sinabi ng mahal na Pangulong Thomas S. 
Monson (1927–2018) na ako ay magiging isang natatanging saksi sa pangalan ni 
Jesucristo sa buong daigdig. Hindi ko binalewala ang tungkuling iyon. Pinag- aralan 

kong mabuti ang mga banal na kasulatan, tinutukoy ang Panginoon gamit ang Kanyang mga 
pangalan at titulo. Ang lahat ng ito na ibabahagi ko sa inyo ay mula sa mga talata sa banal na 
kasulatan na nagpapaalala sa atin ng pag- asa na nasa Kanya.

Siya ang Pag- asa ng Israel (Jeremias 17:13), Maningning na Tala sa Umaga (Apocalipsis 
22:16), Mabuting Pastol (Doktrina at mga Tipan 50:44), Tagapayo (Isaias 9:6; 2 Nephi 19:6), 
Prinsipe ng Kapayapaan (Isaias 9:6; 2 Nephi 19:6), Tagapagligtas (Mga Taga Roma 11:26), 
Ilaw ng Sanglibutan (Juan 8:12), at Dakilang Saserdote ng mabubuting bagay na darating 
(Mga Hebreo 9:11). Siya ang may kapangyarihan na magligtas (Alma 34:18; Doktrina at 
mga Tipan 133:47) at ang Isa na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan (Doktrina at mga 
Tipan 61:1).

Ang impluwensya ni Cristo ay sumasaklaw sa lahat. Siya ay nandyan kapag tayo ay nakiki-
baka at nagsisikap na sumulong. At kung tayo ay magkamali, ang Kanyang “ilaw na nagliliwa-
nag sa kadiliman” (Doktrina at mga Tipan 6:21) ay mas magliliwanag pa. Minamahal Niya tayo 
sa pinakamaganda at pinakamasamang bahagi ng ating buhay.

Ang pagiging disipulo ni Jesucristo ay hindi panghuhula kung ano ang nais Niyang ipagawa 
sa atin. Ang Kanyang landas ay ipinakita mismo ng Kanyang mga ginawa. Sa pagsunod natin 
sa Kanya, napapamahal sa atin ang mga bagay na mahal Niya. Habang pinaninibago natin ang 
ating mga tipan sa Kanya bawat linggo sa pakikibahagi sa banal na sakramento, lumalago ang 
ating pag- unawa sa Kanya bilang Manunubos ng sanlibutan (Doktrina at mga Tipan 93:9), 
Espiritu ng Katotohanan (Doktrina at mga Tipan 93:9), at Salita (Doktrina at mga Tipan 93:8).

Mahal kong mga kaibigan, iyan ang Tagapagligtas na kilala ko, na mahal ko at iginagalang 
ko nang buong puso. Mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa nagpapatotoo ako tungkol sa 
Kanya at sa Kanyang kabutihan at awa. Ipinangako Niya, “Kayo ay aking mga kaibigan, at 
kayo ay makatatanggap ng mana kasama ko” (Doktrina at mga Tipan 93:45).

Si Jesucristo palagi ang sagot sa mga problema at hamon na bahagi ng karanasan sa buhay 
na ito. Sa pag- unawa sa Kanyang misyon at sa Kanyang ebanghelyo, ang ating pagmamahal 
para sa Kanya at ang ating paniniwala at pag- asa sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas. ◼
Mula sa brodkast na Gabi Kasama ang Isang General Authority para sa mga tagapagturo ng relihiyon 
na idinaos noong Peb. 8, 2019.

Ang Ating Pag- asa, 
Liwanag, Lakas

Ni Elder Ronald A. Rasband
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

A N G  H U L I N G  S A L I T A
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M G A  T A O  M U L A  S A  A K L A T  N I  M O R M O N

Nakakita ng isang 
mahimalang pangitain, 
na nakatala sa bahagi ng mga 

lamina na mahigpit na nakasara 
(tingnan sa Eter 4:4–5).

Nakausap si Jesucristo nang 
harapan (tingnan sa Eter 

3:13–20).

Hiniling sa Panginoon na 
hipuin ang 16 na bato 
para magkaroon 
ng liwanag sa 
mga gabara.

Inakay ang 
kanyang 

pamilya at 
mga kaibigan 

mula sa Tore ng 
Babel patungo sa 
lupang pangako.

Ang Kapatid ni Jared
Gumawa ng mga gabara 

para makatawid 
sa karagatan.

“Malaki at malakas na 
lalaki, at isang lalaking labis na 

pinagpala ng Panginoon” 
(Eter 1:34).



MGA YOUNG ADULT

Ikaw ba o ang isang taong 
kakilala mo ay nahihirapan 
sa adiksyon? May pag- asa 

pang magbago.

44

Darating sa 
Susunod na Taon

Mga magasin ng Simbahan 
para sa mga kabataan 
at bata! Mag-subscribe 

na ngayon sa store.
ChurchofJesusChrist.org o sa 

isang distribution center.

MGA BATA AT 
MGA TINEDYER

PAGPIGIL AT 
PAGGALING MULA 
SA PANG- AABUSO

58, K12
MGA KABATAAN

KALUSUGANG 
PANGKAISIPAN 
AT TAONG MAY 
MGA NAISING 
MAGMISYON

63
MGA MAGULANG

PAGTUTURO 
NG IKAPU

K16, K18
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Dinalaw ni Jesus 

ang mga Bata sa 

Aklat ni Mormon
Tingnan sa mga pahina K20–22
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Ako at Ang 
Sakramento

M U L A  S A  U N A N G  P A N G U L U H A N

Ni Pangulong 
Dallin H. Oaks
Unang Taga-
payo sa Unang 
Panguluhan

Nag- iisip tungkol kay Jesus at nangangakong 

palagi Siyang aalalahanin.

Ang sakramento ang pinakamahalagang bahagi ng sacrament meeting. Kapag nakikibahagi 
tayo sa sakramento, nangangako tayo na palaging aalalahanin ang Tagapagligtas. Para maging 

espesyal ang sakramento, tayo ay

Tinutulungan tayo ng sakramento na maramdaman ang Espiritu Santo. Tinutulungan tayo nitong 
gawin ang mga bagay na kailangan nating gawin para makabalik sa ating tahanan sa langit.●

Hango mula sa “Ang Sakrament Miting at ang Sakrament” Liahona, Nob. 2008, 17–20.

Nagbibihis nang maayos para 

maigalang ang sakramento.

Umuupo nang tahimik bago 

magsimula ang miting.

Kumakanta ng himno  

sa sakramento.
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Pagpapakita ng   
Pagmamahal para kay Jesus
Maipapakita natin ang ating pagmamahal para kay Jesus sa 

pamamagitan ng pagiging mapitagan sa oras ng sakramento. 
Ano ang ginagawa mo sa oras ng sakramento?

Nag- iisip tungkol sa isang 

kuwento tungkol kay Jesus.
Nananalangin sa Ama sa Langit.

Nag- iisip tungkol sa paborito kong 

himno sa sakramento.
Umuupo nang tahimik.
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Malungkot na Tanghalian
Ni Stacy Lynn Carroll
(Batay sa tunay na buhay)

“[Espiritu Santo’y] bumubulong bilang munting 
tinig” (Aklat ng mga Awit Pambata, 56).

Si Kali ay pumasok sa kantina at tumingin sa 
paligid. Ang lahat ng iba pang mga bata ay 

tumatakbo papunta sa kanilang mga kaibigan 
at nagtitipon sa mga mesa. Napuno ang silid ng 
masisiglang boses at masasayang tawanan. Panga-
lawang araw pa lang ng pasok noon, ngunit tila 
ang lahat ng mga bata ay may katabi na maliban 
kay Kali.

Pinisil niya ang hawakan ng kanyang baunan 
at naglakad siya papunta sa isa sa mga mesa. 
“Puwede ba akong tumabi sa iyo?” tanong ni Kali.

Tumingala ang isang batang babae na may 
mahaba at kulay tsokolate na tirintas.  Nayayamot 
itong umiling. “Hindi. May uupo na riyan,” 
sabi nito.

“Sige.” Lumipat si Kali sa isa pang bakanteng 
upuan at inilapag niya ang kanyang baunan.
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“Hindi ka puwedeng umupo riyan! Nakareserba na 
ang upuang iyan para sa akin,” sabi ng isang batang lala-
ki na nakasuot ng pantaas na may luntiang guhit- guhit. 
Inilaglag nito ang baunan ni Kali sa sahig. Nagtawanan 
ang lahat ng kaibigan nito.

Yumuko si Kali at dinampot niya ang kanyang bau-
nan. Siya ay naglakad papunta sa kabilang dulo ng 
kantina at umupo sa isang bakanteng mesa. May nakita 
siyang isang bata na mula sa kanyang lugar at sinubukan 
niya itong kawayan, ngunit lumingon ito sa iba. Sumima-
ngot si Kali. Bakit walang bata na gustong makipagkaibi-
gan sa kanya?

Tiningnan ni Kali ang kanyang pag-
kain. Tila nawalan na siya ng 
gana. Pinunasan niya 
ang kanyang mga 
mata, isinara niya 
ang kanyang bau-
nan, at luma-
bas siya.

Gusto lang ni Kali ng 

isang kaibigan.
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Nakikipaglaro na ang lahat ng bata sa kanilang mga 
kaibigan. Mag- isang umupo si Kali sa isang bangko at 
pinanood niya ang ibang bata na nagsasaya nang hindi 
siya kasama. Pagkatapos ay napansin ni Kali ang isang 
batang lalaki na kaedad niya na mag- isang nakaupo 
sa damuhan. Nakasuot ito ng dilaw na pantaas na may 
mantsa, at nakatayo ang buhok nito sa bandang likod.

Lumingon sa iba si Kali. Nakita niya na naglalaro ng 
patintero ang isang grupo ng mga batang babae mula sa 
kanyang klase. Naisip niya na sana’y anyayahan siya ng 
mga ito na makipaglaro sa kanila.

Muling lumingon si Kali sa batang lalaki. Nakayuko 
ito, at binubunot nito ang mga damo sa paligid ng mga 
paa nito. May naalala si Kali na isang bagay na sinasabi 
ni Inay minsan: Hanapin mo ang mga batang nag- iisa.

Sumimangot si Kali. Nag- iisa rin siya. Walang bata na 
gustong makipagkaibigan sa kanya!

Ngunit biglang naisip ni Kali ang tungkol sa kanyang 
binyag noong isang taon. Nangako siyang makikinig sa 
Espiritu Santo. Siguro ipinapaalala sa kanya ng Espiritu 
Santo kung ano ang sinabi sa kanya ni Inay. Siguro 
sinusubukan ng Espiritu Santo na sabihin sa kanya 
na makipaglaro sa batang lalaking nakasuot ng 
dilaw na pantaas.

Si Kali ay nagbuntong- hininga at tumayo. 
Napuspos ng magandang pakiramdam ang kan-
yang puso. Siya ay naglakad palapit sa batang 
lalaki sa damuhan at umupo sa tabi nito.

“Hi,” sabi niya.
“Hi,” bulong nito.
“Ano ang paborito mong kulay?”
“Um . . . luntian.”
“Maganda nga iyon. Ang paborito ko ay kulay 

rosas,” sabi ni Kali. “May paborito ka bang hayop?”
Tumuwid nang upo ang batang lalaki at tumingin 

ito sa kanya. “Mayroon. Mahilig ako sa mga dinosaur.”
“Ay, ako rin. Ang paborito ko ay triceratops.”
Ngumiti ang batang lalaki.
Pagkatapos ay tumunog na ang bell. Si Kali ay 

tumayo at kumaway sa batang lalaki para magpaalam. 
Nakangiti siya habang mag- isang naglalakad pabalik 
sa kanyang klase. Maaaring wala siyang matalik na 
kaibigan, ngunit masaya siya dahil alam niya na napa-
saya niya nang kaunti ang tanghalian ng isang bata. ●
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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Nagmamadali na akong pumasok sa paara-lan. Ngunit naramdaman kong dapat muna akong kumuha ng isang supot ng chichirya sa bahay. Pagkatapos ng tanghalian, muk-hang medyo malungkot ang aking kaibigan na si Drew. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Sabi niya nakalimutan niya ang kanyang baon. Naalala ko ang aking chichirya, kaya ibinigay ko iyon sa kanya. Sabi ni Drew, “Ito ang pinakamagandang bagay na ginawa ng sinoman para sa akin dito sa paaralan.”Durham M., edad 11, Utah, USA
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Pagbati 
mula sa 

Madagascar!

Ang Madagascar  

ay isang isla sa silangang 

 baybayin ng Aprika. 

 Maraming halaman at hayop 

dito na hindi matatagpuan 

sa ibang panig ng mundo—

tulad ng ring- tailed lemur 

na ito!

Maliit ang Simbahan sa 

 Madagascar, ngunit lumalago 

ito! Sa ngayon, may 14 na 

ward at 26 na branch doon.

Tumutulong ang mga batang lalaki na ito na  

magbuhat ng mga sisidlan ng tubig para sa kanilang 

mga pamilya. Paano ka tumutulong sa iyong pamilya?

Kumusta, 
kami sina 
Margo at 

Paolo.

Naglalakbay kami  
sa iba’t ibang panig 

ng mundo para matuto 
tungkol sa mga anak ng 

Diyos. Samahan kami 
sa pagbisita namin sa 

Madagascar!
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Taga- Madagascar ka ba? 
Sulatan mo kami! Gusto naming 

makarinig mula sa iyo.

Kilalanin ang ilan sa aming 
mga kaibigan mula sa 

Madagascar!

Alam ko na si Jesucristo ang 
ating Tagapagligtas.
Nathan, edad 7, 
 Antananarivo Province, 
Madagascar

Si Russell M. Nelson ay isang 
propeta ng Diyos.
Nomena, edad 6, 
 Antananarivo Province, 
Madagascar
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Namana!

Mas maraming uri ng 

hunyango na naninirahan 

sa Madagascar kaysa sa 

ibang panig ng mundo!

Salamat sa 
pagsama sa amin 

sa paglalakbay 
sa Madagascar. 

Hanggang sa 
muli!

Ang malala-

king puno na 

ito ng baobab 

ay nakapag- 

iimbak ng 

maraming 

tubig sa 

katawan nito—

hanggang 

120,000 litro!

Ang salitang 

Malagasy para 

sa “kaibigan” ay 

namana. Kung 

may makikilala 

kang bagong kai-

bigan sa Mada-

gascar, ano ang 

sasabihin mo sa 

kanya?

Maraming tao sa 

 Madagascar na kuma-

kain ng kanin dalawa o 

tatlong beses sa isang 

araw, kung minsan ay 

may kasamang gulay, 

beans, o karne.
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Tiningnan ni Faneva sa bintana ang 
mataong kalye sa labas ng kanyang 

bahay. Nakakita siya ng mga taong naghihila 
ng mga kariton ng gulay, bigas, tela, at iba 
pang produktong ibebenta. Nakarinig siya 
ng mga kotseng bumubusina at mga asong 
tumatahol. Pagkatapos ay may iba siyang 
narinig.

“Mama, may kumakatok po!” sigaw ni 
Faneva. Binuksan ni Mama ang pinto. 
Dalawang binatang nakasuot ng amerikana 
at kurbata ang nasa may pintuan. Noon lang 

nakakita si Faneva ng taong nakasuot ng 
ganoon sa kanyang lugar sa Madagascar.

“Mga missionary po kami mula sa Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw,” sabi ng isa sa kanila. 
“Nagtuturo po kami sa mga tao tungkol kay 
Jesus. Puwede po ba kaming magbahagi ng 
mensahe sa inyo?”

Natuwa si Faneva nang papasukin sila ni 
Mama. Nagtipon ang buong pamilya para 
makinig tungkol kay Jesucristo at kung paano 
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Ang Missionary 
na si Faneva

Ni Marissa Widdison
Mga Magasin ng Simbahan
(Batay sa tunay na buhay)
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naipanumbalik ang Kanyang Simbahan 
sa lupa.

Pagkaraan ng araw na iyon, 
bumisita pa nang maraming 
beses ang mga missionary sa 
pamilya ni Faneva. Nagdala sila 
ng isang aklat na tinatawag na 
Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon. 
Nagustuhan itong basahin ni 
Faneva kasama ang kanyang 
pamilya!

Balang araw ay magiging missionary ako at 
ibabahagi ko ang Aklat ni  Mormon sa ibang 
tao, sabi ni Faneva sa  kanyang sarili.

Sa isa pang pagkakataon na 
dumating ang mga missionary, 
tinuruan nila ang pamilya 
ni Faneva kung paano 
manalangin. Nalaman ni 
Faneva na maaari niyang 
kausapin ang Ama sa Langit 
kahit kailan, kahit saan.

Balang araw ay magiging 
missionary ako at tuturuan ko ang mga 
tao tungkol sa panalangin naisip ni Faneva.

Isang araw ay may mahalagang 
itinanong ang mga missionary.

“Susundan po ba ninyo ang 
halimbawa ni Jesucristo at 
magpapabinyag kayo?” tanong 
ng isa sa kanila.

Nakaramdam si Faneva ng 
kaligayahan sa kanyang puso. 
“Opo!” sabi niya.

“Kami rin!” sabi ng kanyang 
kapatid at ni Mama.

Sabi ni Papa hindi pa siya handang 
magpabinyag. Ngunit ayos lang sa kanya 
kung magpapabinyag ang kanyang pamilya. 
Kaya nagpabinyag sila! Bininyagan si Faneva 
ng isa sa mga missionary na nagturo sa 
kanya tungkol kay Jesus.

Balang araw ay magiging missionary ako at 
tutulungan ko ang mga tao na magpabinyag, 
naisip ni Faneva.

Ang isa sa pinakamagagandang 
bahagi ng pagiging miyembro 

ng Simbahan ay pagpunta sa 
Primary. Nagustuhan ni Faneva 
ang mga aktibidad at ang 
pagkakaroon ng mga bagong 
kaibigan. Ngunit ang paborito 
niya sa lahat ay pagkanta ng 

mga awitin sa Primary. Isang 
araw ng Linggo sa Primary, 

kumanta sila ng mga awitin tungkol sa 
pagbabahagi ng ebanghelyo.

“Nais ko nang maging misyonero,” 
pagkanta ni Faneva. “’Di na mahintay 

ang paglaki.”
Maaari na akong magsimulang 

gumawa ng gawaing misyonero 
ngayon, napagtanto ni Faneva. 
Hindi ko kailangang hintayin ang 
balang araw!

Mula noon, palagi nang 
naghahanap si Faneva ng mga 

paraan upang maibahagi niya ang 
ebanghelyo. Sinikap niyang maging 

mabuting halimbawa. Inanyayahan niya ang 
mga tao sa simbahan. Tinulungan niya 

ang kanyang mga kapit- bahay. 
Pagkaraan ng ilang taon, nasa 
tamang edad na siya para 
tulungan ang mga missionary 
na magturo sa mga tao sa 
kanyang lungsod. Pagkaraan ng 
ilan pang taon, nakapagmisyon 

din siya—nakakilala ng ibang tao 
at nakapagbahagi ng ebanghelyo, 

tulad ng ginawa ng mga missionary na 
nagbahagi sa kanya. ●
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“Mas gusto ko pang maggugol ng panahon kasama ng 
mga missionary kaysa sa gumawa ng anupamang bagay,” 
sabi ni Faneva. Tinawag siyang maglingkod bilang isang 
missionary sa kanyang tinubuang lupa na Madagascar.
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M A G A N D A N G  I D E Y A

Maaaring hindi kayo nakaki-
kita ng mga anghel, 

ngunit naririyan sila para 
tulungan kayo.

Hango mula sa Pangulong Ezra Taft Benson  (1899–1994),  
“To the Children of the Church,” Ensign, Mayo 1989, 83.
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Nasiyahan sina Shelem, Josué, Mía, at Ruth 
C., edad 5, 8, 6 na buwan, at 3, sa  Durango, 
Mexico, sa panonood ng pangkalahatang 
kumperensya sa bahay. Iyon ay isang espesyal 
na kumperensya!
Chien- Hsun C., edad 11, Taoyuan, Taiwan

Ipakita at Ikuwento

Nagustuhan nina Annelle, Ruth, Sarah, at Samira K., edad 8, 
2, 6, at 6, sa Littoral, Benin, ang panonood ng pangkalahatang 
kumperensya nang magkakasama bilang isang pamilya.

Nang manood ako ng pangkalaha-
tang kumperensya, nalaman ko kung 

paano isinalin ni Joseph Smith ang Aklat 
ni  Mormon para mapasaatin ang salita ng 
Diyos. Ang Aklat ni Mormon ay nagtuturo sa 
akin tungkol kay Jesucristo.
Shalom A., edad 6, Dakar Region, Senegal

Gabriel F., edad 10,  
Minas Gerais, Brazil

Gustung- gusto ko 
ang musika ng 

Tabernacle Choir. Palagi 
akong nakararamdam 
ng kapayapaan.
Jared B., edad 7, 
 Normandy, France

Ang pangkalahatang kumperensya ay gaganapin sa 
buwang ito! Narito ang kinagigiliwan ng ilang bata 
tungkol sa kumperensya.

Isabella B., edad 5, 
 Guatemala, Guatemala

Ilse N., edad 5,  
Nuevo León, Mexico
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Pagsasabi ng Hindi, Pakikinig sa Hindi
Mahal tayo ng Ama sa Langit at nais Niyang maging ligtas tayo! Ang pagsasabi ng hindi 

kapag kailangan natin at ang paggalang sa iba kapag nagsasabi sila ng hindi sa atin ay 

mga paraan para mapanatili nating ligtas ang ating mga sarili at ang ibang tao.

Kung minsan, kailangan 
mong magsabi ng hindi sa 

mahinahon na paraan.

Kung minsan, 
kailangan mong 

magsabi ng hindi sa 
mas madiin na paraan.
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Ngayon, ikaw naman! Isipin 

na kunwari ay kailangan mong 

magsabi ng hindi sa mahi-

nahon na paraan. Paano mo 

iyon sasabihin?

“Hindi po, sala-

mat na lang po. 

Puwede po bang 

tubig na lang?”

Ngayon, ikaw naman! 

Isipin na kunwari 

ay kailangan mong 

magsabi ng hindi sa 

mas madiin na para-

an. Paano mo iyon 

sasabihin?

“Ayaw kong makita 

iyan! Hindi natin dapat 

tingnan iyan.”
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Pagsasabi ng Hindi, Pakikinig sa Hindi
Kung minsan, ang mga tao 

ay nagsasabi ng hindi sa 
atin para tulungan tayong 

manatiling ligtas at malusog.

Kung minsan, ang mga 
tao ay nagsasabi ng hindi 

sa atin kapag hindi sila 
komportable.

Paano kung hindi nakikinig ang mga tao kapag 

nagsasabi ka ng hindi? Paano kung saktan ka nila 

o may gawin silang masama sa iyo?

	Ì Lumayo ka kung kaya mo.
	Ì Ikuwento ang nangyari sa isang adult na 
pinagkakatiwalaan mo.
	Ì Tandaan na hindi mo kasalanan iyon.
	ÌAnuman ang mangyari, dapat malaman 
mo na palagi kang mahal ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo!

Ngayon, ikaw naman! 

Isipin na kunwari 

ay kailangan mong 

magsabi ng hindi sa 

mas madiin na para-

an. Paano mo iyon 

sasabihin?

Ngayon, ikaw naman! 

Isipin na kunwari ay nag-

sabi ng hindi sa iyo ang 

isang adult at hindi mo 

iyon nagustuhan. Ano ang 

dapat mong gawin?

“Pasensya na, hindi 

ka puwedeng uma-

lis. Delikado.”

Ngayon, ikaw naman! Isipin 

na kunwari ay pinatigil ka 

ng isang tao sa paggawa ng 

isang bagay. Ano ang dapat 

mong gawin?

“Tama na! Hindi 

ko gusto ang 

larong ito.”
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“Magalak, sapagkat akin kayong aakayin”  
(Doktrina at mga Tipan 78:18).

Lumabas ng pribadong institusyon si Yu papunta sa 
mataong bangketa. Ang kanyang utak ay puno ng 

impormasyon tungkol sa matematika mula sa kanyang 
klase pagkalabas niya sa paaralan. Nagmamadali ang 
mga tao hawak ang kanilang mga payong. Mabilis ang 
pagbagsak ng malalaking patak ng ulan, at basang- 
basa na ang kalsada.

Ang kanyang kaibigan na si Lin ay luma-
bas at tumabi sa kanya. “Tawagan mo 
ang iyong ama para sunduin ka,” sabi ni 
Lin. “Sabi ni Mr. Zhang baha na sa ilang 
bahagi ng lungsod.”

“Kaya kong umuwi nang mag- isa.”
“Ngunit tingnan mo ang tubig!” sabi 

ni Lin, habang nakaturo sa tubig na 
umaagos nang mabilis sa estero.

Biglang may naramdamang 
kakaiba si Yu. Tama ba si 
Lin? Siguro nga dapat 
niyang tawagan 
si Itay para 

Tawagan  
si Itay
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Kung bibilisan ko ang pagpad-
yak, naisip ni Yu, makakarating 
ako sa bahay bago bumaha sa 

mga kalsada.
Ni Julie Cornelius- Huang
(Batay sa tunay na buhay)
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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sunduin siya bago bumaha sa mga kalsada. Ngunit 
nagtalo sila ni Itay kagabi, at galit pa rin si Yu. Ayaw 
niyang magpatulong kay Itay.

Kinalag ni Yu ang tali sa kanyang bisikleta at 
nagpaalam na siya kay Lin. Kung bibilisan ko ang 
pagpadyak, naisip niya, makakarating ako sa bahay 
bago bumaha sa mga kalsada.

Binilisan niya ang pagpadyak, ngunit kalaunan ay 
nanlamig na ang kanyang mga kamay, nababad na 
sa ulan ang kanyang damit, at napagod na siya. Muli 
niyang naisip na tawagan si Itay. Galing ba sa Espi-
ritu Santo ang pakiramdam na iyon? Sabi ng mga 
missionary na nagbinyag sa kanya maaari niyang 
maging gabay ang Espiritu Santo. Tiningnan ni Yu 
ang kalangitan. Napakadilim nito kaya hindi na niya 
makita ang tuktok ng mga gusali. Ngunit galit pa rin 
siya kay Itay.

Binalewala ni Yu ang pakiramdam at nagpatuloy 
siya sa pagpadyak. Tumaas nang husto ang tubig 
kaya nagsara na ng tindahan ang mga may- ari nito. 
Inilipat ng mga tao ang kanilang mga gamit sa mas 
matataas na palapag. Nakakita si Yu ng isang ina na 
nagtutulak ng isang maliit na bangkang plastik kung 
saan nakasakay ang kanyang dalawang anak.

Ngayong lagpas na sa kanyang bukung- bukong 
ang tubig, hindi na makapadyak si Yu sa kanyang 
bisikleta. Siya ay bumaba at nagtulak. Siguro huli 
na para tawagan si Itay ngayon, at umuulan pa rin. 
Kumulog nang malakas at may lumabas na kidlat sa 
itaas niya. Natakot si Yu. At pagod na pagod na siya! 
Tiningnan niya ang daan. Malayo pa ang kanyang 

bahay. Hindi niya dapat binalewala ang Espiritu Santo 
dahil lang sa isang walang- kuwentang pagtatalo.

Tumigil si Yu para umusal ng isang maikling pana-
langin. Hindi niya marinig ang kanyang tinig dahil sa 
sobrang lakas ng ulan at kulog, ngunit alam niya na 
naririnig siya ng Ama sa Langit.

“Ama sa Langit,” pag- usal ni Yu. “Tulungan po Nin-
yo akong makauwi nang ligtas.” Nang matapos siya, 
nakaramdam siya ng sapat na lakas para magpatuloy.

Sa wakas, natanaw na ni Yu ang kanyang bahay sa 
ibabaw ng burol. Nanlalamig, pagod na pagod, at sa 
kung paanong paraan ay nawawalan ng isang sapatos, 
dahan- dahang naglakad si Yu paakyat sa burol. Nakita 
niyang hinihintay siya ni Itay sa labas. Nagmadaling 
bumaba sa burol si Itay para salubungin siya, at nagti-
lamsikan ang tubig habang tumatakbo ito.

Nang magpanagpo sila ni Itay, niyakap nito si Yu. 
“Alalang- alala ako!” sabi ni Itay. “Dapat tinawagan 
mo ako!”

“Akala ko po magkagalit tayo,” sabi ni Yu.
“Kailanman ay hindi ako magagalit nang sobra- 

sobra para hindi ka tulungan,” sabi ni Itay. Pagkatapos 
ay kinuha nito ang bisikleta ni Yu at itinulak paakyat 
sa burol.

Kahit dumadagundong ang kulog sa pagitan ng 
matataas na gusali at malakas ang ulan, napuspos ng 
mainit na pakiramdam ang puso ni Yu. Nakaramdam 
siya ng kapayapaan at kaligtasan habang sinusundan 
niya si Itay pauwi. ●
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“Alam ng ating Ama sa Langit 
na mahaharap tayo sa mga 
pagsubok . . . sa mortali-
dad. . . . Upang mabigyan 
tayo ng lakas sa buhay at 
banal na patnubay, ibinigay 
Niya ang Banal na Espiritu.”
Elder Ronald A. Rasband ng Korum 
ng Labindalawang Apostol,   “Hayaang 
Patnubayan ng Espiritu Santo,” 
 Liahona, Mayo 2017, 93.
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Ikapung Mamiso

Maagang gumising si Sofía. Napakaespesyal 
ng araw na ito. Magbebenta siya ng lemo-

nada sa garage sale ng kanyang tita at tito! 
Gumawa si Mamá ng malaking galon ng lemona-
da para sa kanya.

M
G

A
 P

A
G

L
A

L
A

R
A

W
A

N
 N

I 
C

O
N

S
T
A

N
Z

A
 B

A
S

A
L
U

Z
Z

O

Ni Alan Iván Ruiz Ontiveros
(Batay sa tunay na buhay)



 O k t u b r e  2 0 2 0  K17

M
G

A
 P

A
G

L
A

L
A

R
A

W
A

N
 N

I 
C

O
N

S
T
A

N
Z

A
 B

A
S

A
L
U

Z
Z

O

Gumawa ng karatula si Sofía. Isinulat 
niya ang “Lemonada!” sa mga letrang 
kulay kahel at dilaw. Idinikit niya iyon sa 
isang maliit na mesa. Pagkatapos ay 
umupo siya para maghintay.

Hindi nagtagal, may dumaan na 
isang lalaki. “Puwede ba akong bumili 
ng isang baso?” sabi nito. Naglagay ito 
ng ilang mamiso sa kanyang garapon.

“Sige po!” sabi ni Sofía. Ipinaglagay 
niya ng lemonada sa isang baso ang 
lalaki.

Unti- unti, naglapitan ang mga tao 
para mag- usisa sa garage sale. At isa- 
isa silang bumili ng masarap na lemo-
nada. Lumipas ang umaga na puno ng 
saya. Kalaunan, naubos na ang lahat 
ng lemonada.

Kinalog ni Sofía ang kanyang gara-
pon. Kumalansing ang mamiso niyang 
pera. Napakarami nito!

“Magaling!” sabi ni Papá.
Noon lang nagkaroon ng ganoong 

karaming pera si Sofía. “Bibili po ako ng 
yoyo!”

Napangiti si Papá. “Alam mo ba kung 
ano ang ginagawa namin ni Mamá 

kapag kumikita kami ng pera?”
Umiling si Sofía.
“Nagbabayad kami ng ikapu,” sabi ni 

Papá. “Ang lahat ng bagay ay bigay ng 
Ama sa Langit. Ang hinihiling Niya lang 
ay ibalik natin sa Kanya ang maliit na 
bahagi nito. Nagbabayad tayo ng ikapu 
dahil mahal natin Siya.”

Napangiti si Sofía. Nais niyang ipakita 
na mahal din niya ang Ama sa Langit.

Tinulungan ni Papá si Sofía na bila-
ngin ang kanyang mamisong pera. Sa 
tuwing nakakabilang siya ng 10, nag-
lalagay siya ng piso sa isang sobre. 
Tinulungan siya ni Papá na isulat ang 
mga numero sa isang maliit na puting 
papel. Inilagay nila ang papel sa isang 
sobre kasama ng mamisong pera. 
Pagkatapos ay isinara nila ito nang 
mabuti. Ibibigay iyon ni Sofía sa bishop 
kinabukasan sa simbahan.

“Ano ang nararamdaman mo?” 
tanong ni Papá kay Sofia.

“Masayang- masaya po! At may pam-
bili pa rin ako ng yoyo.” Naramdaman 

niya na masaya ang Ama sa Langit sa 
pinili niyang gawin. ●

Ang awtor ay naninirahan sa Chihuahua, México.
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Oras ng Pagbabayad ng Ikapu
M A S A S A Y A N G  B A G A Y
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Handa ka na ba para sa isang bagay na medyo mas mahirap? Sumahin ang pera sa ibaba.  
Pagkatapos ay kulayan kung ilang barya ang ibabayad mo bilang ikapu. (Tandaan, sa bawat 10, magbibigay ka ng isa.) ●

Hinihiling ng Ama sa Langit na magbayad tayo ng ikapu. 
Ang ibig sabihin niyon ay ibibigay natin ang ikasam-

pung bahagi ng perang kinikita natin. Magagamit mo ang 
pahinang ito para magsanay!

Bilangin ang mga barya. Para sa bawat 10 na mabibilang 
mo, kulayan ang isa. Ang mga kinulayang barya ang ibaba-
yad mo bilang ikapu!
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“[Mag- aral] kayo sa akin . . . at masusumpungan 
ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa” 
 (Mateo 11:29).

Binigyan ako ng isang lalaking pinagtrabahuhan ko 
ng isang kopya ng Aklat ni Mormon. Ngunit hindi ko 

iyon binasa sa loob ng halos dalawang taon. Isang araw 
ng Linggo, dinampot ko ang Aklat ni Mormon at nag-
punta ako sa isang istasyon ng tren sa labas ng bayan 
kung saan ako nakatira sa Zimbabwe. Umupo ako at 
nagsimulang magbasa.

Noong una, mahirap iyong unawain. Ngunit paulit- 
ulit kong binasa ang patotoo ni Joseph Smith. Naantig 

ng kanyang mga salita ang aking puso.
Kalaunan, may nag- anyaya sa akin na 

magsimba. Noong una, hin-
di ako komportable, 

Pagbabahagi ng 
Ebanghelyo

P
A

G
L
A

L
A

R
A

W
A

N
 N

I 
T

IM
 Z

E
L
T

N
E

R

Ni Elder Edward Dube
Ng Pitumpu

kaya umupo ako sa upuan sa likuran. Ngunit nang 
magsimulang magbahagi ang mga tao ng kanilang 
patotoo tungkol sa Tagapagligtas na si Jesucristo at sa 
Aklat ni Mormon, gumanda ang pakiramdam ko.

Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagpunta ang mga 
missionary sa aking lugar. Kalaunan ay nabinyagan 
ako. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon ako ng mara-
ngal na pagkakataong magmisyon at magbahagi ng 
ebanghelyo sa maraming tao.

Lumago nang husto ang Simbahan sa Zimbabwe. 
Ngunit marami pa tayong magagawa para maibahagi 
ang ebanghelyo, saanman tayo nakatira. Sa pama-
magitan ng panalangin, pag- aaral ng mga banal 
na kasulatan, at home evening, maaari 
mong palaguin ang iyong patotoo at 
maaari kang manatiling malapit sa 
Ama sa Langit. Mapagpapala ng 
iyong patotoo ang buhay 
ng maraming tao sa 
buong mundo. ●
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Sumunod ang Matatapat na 
Tao kay Jesus

M G A  K U W E N T O  S A  M G A  B A N A L  N A  K A S U L A T A N

Nang dalawin ni Jesus ang mga Nephita tinuruan 
Niya sila tungkol sa binyag at kung paano 

makibahagi sa sakramento. Itinatag Niya ang 
Kanyang Simbahan.
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Binasbasan ni Jesus 
ang bawat bata. 
Dumating ang mga 
anghel! Pinagaling ni 
Jesus ang mga tao at 
nanalangin Siya para 
sa kanila. Pagkatapos 
ay bumalik na Siya sa 
langit.

Pagkaalis ni Jesus, patuloy na 
ginawa ng mga tao kung ano ang 
itinuro Niya. Ang lahat ng tao ay 
nagtulungan at nagbahagi ng kung 
ano ang mayroon sila, kaya walang 
maralita. Binasbasan ng mga lider ng 
Simbahan ang mga taong maysakit.

M
G

A
 P

A
G

L
A

L
A

R
A

W
A

N
 N

I 
A

P
R

Y
L
 S

T
O

T
T

Sa halip na 
mag- away, pinili 
ng mga tao na 
magkasundo. Ang 
lahat ng tao ay 
sumunod sa mga 
kautusan ng Diyos. At 
naging masaya sila 
sa loob ng mahabang 
panahon!
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Magiging mas masaya ang aking buhay kapag sinunod 
ko ang mga kautusan ng Diyos. Maibabahagi ko sa ibang 

tao kung ano ang mayroon ako. Matutulungan ko ang 
mga tao na magkasundo. ●

Basahin ang tungkol dito sa 3 Nephi 17 hanggang 4 Nephi 1.
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P A H I N A N G  K U K U L A Y A N

Namuhay nang Maligaya 
ang mga Tao
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Ano ang magagawa mo 
para matulungan ang iyong 
pamilya na maging maligaya?



Mahal Naming mga Magulang,
Ang bawat bata ay dapat protektahan at alagaan. Nagpakita ng isang 
halimbawa nito si Jesus sa Aklat ni Mormon, kung saan Siya ay nagbi-
gay ng basbas at nanalangin para sa bawat bata (tingnan sa mga pahi-
na K20–23). Paano natin mababasbasan at mapoprotektahan ang mga 
batang kilala natin? Narito ang ilang ideya:

•  Maaari natin silang maprotektahan sa pisikal na paraan at maturuan 
na igalang ang mga katawan ng ibang tao (mga pahina K12–13).

•  Maaari tayong makatulong na maprotektahan sila sa espirituwal na 
paraan sa pamamagitan ng paghihikayat sa kanila na makibahagi sa 
sakramento (mga pahina K2–3).

•  Maaari natin silang maturuan na humingi ng tulong kapag kailangan 
nila ito (pahinang K14–15).

Maaari kayong pumili ng isa sa mga mensaheng ito para basahin nang 
magkakasama bilang isang pamilya. Tiyakin na alam ng inyong mga 
anak kung gaano ninyo sila kamahal!

Mahal namin kayo,
Ang Kaibigan

IPADALA ANG LIKHANG- SINING O KARANASAN NG INYONG ANAK 
SA LIAHONA

Pumunta sa liahona   .ChurchofJesusChrist .org at  pindutin ang “Submit an  Article 
or Feedback.” O ipadala ito sa amin sa email sa  liahona@ ChurchofJesusChrist .org 
kalakip ang pangalan, edad, at lungsod na tinitirhan ng inyong anak, at ang paha-
yag na ito ng pagpapahintulot: 
“Ako, si [isulat ang iyong panga-
lan], ay nagbibigay ng pahintulot 
sa Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa mga Huling 
Araw na gamitin ang isinumite 
ng aking anak sa mga magasin 
ng Simbahan, sa mga website 
at social media ng Simbahan, at 
maging sa iba pang materyal ng 
Simbahan.” Nasasabik kaming 
makarinig mula sa inyo!
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Hanapin ang nakatagong  
Liahona sa loob!
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