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Ang LDS Family Services Addiction Recovery Program ay ginamit na batayan ang konsepto ng 
Twelve Steps of Alcoholics Anonymous World Services, Inc, sa pagbuo ng programang naglalakip sa 
mga doktrina, alituntunin, at paniniwala ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw. Ang orihinal na Labindalawang Hakbang ay nakasulat sa ibaba, at ang Labindalawang 
Hakbang na ginamit sa programang ito ay makikita sa pahina iv.

Ang Labindalawang Hakbang ay inilimbag at inilathalang muli nang may pahintulot ng Alcoholics 
Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S.) Ang pahintulot na ilimbag muli at iakma ang Labindala-
wang Hakbang ay hindi nangangahulugang nirepaso o inapbrubahan ng A.A.W.S. ang nilalaman ng 
lathalaing ito, o kaya ay sumasang- ayon ang A.A.W.S. sa mga pananaw na ipinahayag dito. Ang A.A. 
ay programa ng paggaling mula sa mga nalulong lamang sa alak—ang paggamit ng Labindalawang 
Hakbang kaugnay ng mga programa at aktibidad na itinulad sa A.A., ngunit tumatalakay sa ibang 
problema, o anupamang konteksto na hindi nakapaloob sa A.A., ay hindi nagpapahiwatig na bahagi 
na ito ng A.A. Bukod pa rito, bagama’t ang programa ng A.A. ay espirituwal, ang A.A. ay hindi 
programang panrelihiyon. Samakatwid, ang, A.A. ay walang kaugnayan o hindi kaanib ng anumang 
sekta, o denominasyon, o partikular na paniniwala sa relihiyon.

Ang Labindalawang Hakbang ng Alcoholics Anonymous

1. Kami ay umamin na hindi namin kayang pigilan ang pag- inom ng alak—at naging magulo ang 
aming buhay.

2. Nagtiwala kami na may Kapangyarihang higit na malakas sa amin ang magbabalik ng aming 
katinuan.

3. Nagpasiya kaming ipaubaya ang aming kagustuhan at aming buhay sa pangangalaga ng isang 
Diyos ayon sa pagkaunawa namin sa Kanya.

4. Walang takot naming sinuri at ginawa ang imbentaryo ng aming buhay.

5. Inamin sa Diyos, sa aming sarili, at sa ibang tao ang tunay na nagawa naming pagkakamali.

6. Handa kami na linisin ng Diyos ang lahat ng aming kapintasan at kamalian.

7. Mapagkumbaba naming hiniling sa Kanya na alisin ang aming mga pagkakamali.

8. Isinulat ang pangalan ng lahat ng taong nasaktan namin, at itinama ang mga pagkakamali namin 
sa kanila.

9. Humingi ng tawad sa mga taong iyon hangga’t maaari, maliban na lamang kung makasasakit 
iyon sa kanila o sa iba.

10. Patuloy na gumawa ng personal na imbentaryo at nang magkamali kami ay kaagad na inamin 
ito.

11. Hiniling sa pamamagitan ng pagdarasal at pagninilay- nilay na mas mapalalim ang aming 
pakikipag- ugnayan sa Diyos ayon sa pagkaunawa namin sa Kanya, upang malaman ang gusto 
Niyang mangyari sa amin at bigyan kami ng lakas na magawa ito.

12. Sa pagkakaroon ng espirituwal na pagmulat dulot ng mga Hakbang na ito, sinikap naming 
ipahatid ang mensaheng ito sa mga nalulong sa alak, at ipamuhay ang mga alituntuning ito sa 
lahat ng aming ginagawa.
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ANG 12 HAKBANG
Unang Hakbang
Tanggapin na ikaw, sa iyong sarili, ay walang kapangyarihang madaig ang iyong mga 
adiksiyon at ang iyong buhay ay naging magulo.

Ikalawang Hakbang
Maniwala na ang kapangyarihan ng Diyos ay makapagbabalik sa iyo sa lubos na  
espirituwal na kasiglahan.

Ikatlong Hakbang
Magpasiya na ibaling ang iyong kalooban at iyong buhay sa pangangalaga ng Diyos ang 
Amang Walang Hanggan at Kanyang Anak na si Jesucristo.

Ika- apat na Hakbang
Magnilay- nilay at sumulat nang walang takot ng moral na imbentaryo o pagsusuri ng 
iyong sarili.

Ikalimang Hakbang
Aminin sa iyong sarili, sa iyong Ama sa Langit sa pangalan ni Jesucristo, sa wastong 
awtoridad ng priesthood, at sa ibang tao ang tunay na nagawa mong pagkakamali.

Ika- anim na Hakbang
Maging lubos na handa upang maialis ng Diyos ang lahat ng kahinaan ng iyong  
pagkatao.

Ikapitong Hakbang
Mapagkumbabang hilingin sa Ama sa Langit na alisin ang iyong mga kamalian.

Ikawalong Hakbang
Gumawa ng listahan ng lahat ng taong nasaktan mo at maging handa na  
makipagkasundo sa kanila.

Ikasiyam na Hakbang
Hangga’t maaari, tuwirang makipagkasundo sa lahat ng taong nasaktan mo.

Ikasampung Hakbang
Magpatuloy sa pagsusuri ng sarili, at kapag nagkamali ka, agad itong aminin.

Ikalabing- isang Hakbang
Hangarin sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay- nilay na malaman ang kalooban 
ng Panginoon at magkaroon ng lakas na isagawa ito.

Ikalabindalawang Hakbang
Dahil napukaw ang iyong espirituwalidad sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo, ibahagi ang mensaheng ito sa iba at gawin ang mga alituntuning ito sa lahat 
ng iyong ginagawa.
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PAMBUNGAD

Kung ikaw man ay may pinaglalabanang adiksiyon 
o may kasamang dumaranas nito, ang gabay na 

ito ay maaaring maging biyaya sa buhay mo. Ang 
konsepto ng Twelve Steps of Alcoholics Anonymous 
ay ginawang batayan sa pagbuo ng programang 
naglalakip sa mga doktrina, alituntunin, at paniniwala 
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw. Ang mga hakbang ay inilahad sa gabay 
na ito bilang mga pangunahing alituntunin sa simula 
ng bawat bahagi. Matutulungan ka ng gabay na ito 
kung paano isasabuhay ang mga pangunahing alitun-
tuning ito; mababago nito ang iyong buhay.

Ginawa ang gabay na ito upang gawing workbook 
at sanggunian ng mga dadalo sa mga addiction 
recovery support group na itinataguyod ng LDS Family 
Services. Gayunman, ang mga doktrina at alituntuning 
itinuturo ay maaari ding maging malaking tulong sa 
mga taong naninirahan sa mga lugar na hindi makaka-
buo ng support group. Ang gabay na ito ay magagamit 
ng mga taong nais magbagong- buhay lalo na ang mga 
handang makipag- usap nang personal sa kanilang 
bishop o sa isang professional counselor.

Ang mga kalalakihan at kababaihan na nakaranas 
ng mga nakapipinsalang epekto ng iba’t ibang uri ng 
adiksiyon at nagsigaling na ay inanyayahan ng LDS 
Family Services upang ibahagi ang kanilang karanasan 
matapos isabuhay ang mga alituntuning ito. Ang 
kanilang pananaw (“kami” sa gabay na ito) ay ginamit 
upang ipahayag ang pighating dulot ng adiksiyon at 
ang galak na dulot ng paggaling at pagrekober mula 
rito. Maaari kang makadama ng kapanatagan, suporta, 
at pagkakaugnay sa kanila.

Ang mga lider ng Simbahan at mga professional 
counselor ay kasama ring sumulat at bumuo ng gabay 
na ito. Ang pinagsamang karunungan at karanasan ng 
mga may- akda ay isa na namang patunay na totoo ang 
Pagbayayad- sala ni Jesucristo at maging ang pagiging 
posible ng paggaling mula sa adiksiyon.

Kami ay nakaranas ng matinding kalungkutan, 
ngunit nakita namin ang kapangyarihan ng 

Tagapagligtas na palitan ang aming nakapanlulumong 
pagkagapi ng maluwalhati at espirituwal na tagumpay. 

Kami na dating nabubuhay bawat araw na may 
pangamba, takot, at galit ay maligaya at payapa na 
ngayon. Nakita namin ang mga himala sa aming buhay 
at sa buhay ng iba na nabitag ng adiksiyon.

Nakakakilabot ang aming naging bayad sa pagpapa-
hirap sa aming sarili at sa pagdurusa dahil sa adiksi-
yon. Ngunit bumuhos ang pagpapala habang unti- unti 
naming sinikap na gawin ang bawat hakbang sa 
paggaling. Dahil kami ay espirituwal na naliwanagan, 
araw- araw naming sinisikap na palalimin pa ang aming 
kaugnayan sa Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si 
Jesucristo. Sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo, kami ay gumaling.

Inaanyayahan ka namin, sampu ng aming empatiya, 
at nang buong pagmamahal na makiisa sa amin sa 
maluwalhating buhay ng kalayaan at kaligtasan, yakap 
ng bisig ni Jesucristo, na ating Manunubos. Alam 
namin batay sa aming karanasan na makakawala ka sa 
mga tanikala ng adiksiyon. Kahit na sa pakiramdam 
mo ay naligaw ka ng landas at wala ka nang pag- asa, 
ikaw ay anak ng mapagmahal na Ama sa Langit. Kung 
hindi mo man madama ang katotohanang ito, ang mga 
alituntuning ipaliliwanag sa gabay na ito ay makatutu-
long sa iyong madama itong muli at maitimo sa iyong 
puso. Ang mga alituntuning ito ay makatutulong sa 
iyong lumapit kay Cristo at tulutan Siya na baguhin ka. 
Habang isinasabuhay mo ang mga alituntunin, magi-
ging sandigan mo ang kapangyarihan ng Pagbabayad- 
sala at palalayain ka ng Panginoon mula sa 
pagkaalipin.

Itinuturing ng ilang tao na masamang bisyo lamang 
ang adiksiyon na kayang pigilan kung gugustuhin, 
ngunit maraming tao ang lubhang nalulong na sa bisyo 
kung kaya’t hindi na nila alam kung paano iwasan ito. 
Nawalan na sila ng direksyon at iba pang mga prayori-
dad sa buhay. Wala nang ibang mahalaga sa kanila 
kundi masiyahan sa bisyo nila. Kapag sinusubukan 
nilang pigilan ito, nakararanas sila ng matitinding 
pisikal, sikolohikal, at emosyonal na paghahanap. 
Dahil nasanay na silang pumili nang mali, ang kanilang 
kakayahang pumili nang tama ay nabawasan na o 
nagiging limitado. Tulad nang itinuro ni Pangulong 
Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol: 
“Ang adiksiyon ay may kakayahang kontrolin ang isip 
ng tao at gawing walang saysay ang kalayaan nito na 
pumili. Tinatanggal nito ang kakayahan ng tao na 
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magpasiya” (sa Conference Report, Okt. 1989, 16; o 
Ensign, Nob. 1989, 14).

Maisasama sa adiksiyon ang paggamit ng mga 
sangkap na tulad ng sigarilyo, alak, kape, tsaa, at droga 
(inireseta man o ipinagbabawal), at ang mga bisyong 
tulad ng pasusugal, codependency [pangungunsinti sa 
bisyo ng iba], panonood ng pornograpiya, di- angkop 
na seksuwal na pag-uugali, at problemang may 
kinalaman sa pagkain. Pinapahina ng mga sangkap at 
mga pag- uugaling ito ang kakayahan ng tao na 
madama ang Espiritu. Pinipinsala sila nito sa mental, 
sosyal, emosyonal, at espirituwal na aspeto. Itinuro ni 
Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawa: 
“Dapat nating iwasan ang anumang asal na nakalulu-
long. Anumang pagkalulong o adiksiyon ay hadlang sa 
nais nating gawin. Kapag nagpatangay tayo sa udyok 
ng anumang uri ng adiksiyon, sinusunod natin ang 
gusto ni Satanas at sinusuway ang kalooban ng ating 
Ama sa Langit. Totoo rin ito sa pagkalulong sa droga 
(tulad ng narcotics, alak, sigarilyo, or caffeine), pagka-
kalulong sa sugal, at iba pang uri ng bisyo. Maiiwasan 
natin ang adiksiyon sa pamamagitan ng pagsunod sa 

mga kautusan ng Diyos” (“Free Agency and Freedom,” 
Brigham Young University 1987–88 Devotional and 
Fireside Speeches [1988], 45).

Sa mapagkumbaba at tapat na paghingi ng tulong sa 
Diyos at sa ibang tao, mapaglalabanan mo ang adiksi-
yon sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo. 
Tulad naming gumaling, ikaw ay gagaling din at 
matatamasa ang lahat ng pagpapala ng ebanghelyo ni 
Jesucristo.

Kung may hinala ka na may adiksiyon ka na at kahit 
kaunti ay may pagnanais ka nang makawala mula rito, 
inaanyayahan ka naming makiisa sa amin sa pag- aaral 
at pagsasagawa ng mga alituntunin ng ebanghelyo ni 
Jesucristo na itinuturo sa gabay na ito. Tinitiyak namin 
sa iyo na kung susundin mo ang landas na ito nang 
taos sa puso, magkakaroon ka ng lakas na gumaling 
mula sa adiksiyon. Sa pagsasabuhay mo ng bawat isa 
sa labindalawang alituntuning ito nang buong katapa-
tan, palalakasin ka ng Tagapagligtas at “makikilala [mo] 
ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapalaya sa 
[iyo]” ( Juan 8:32).
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UNANG HAKBANG
KATAPATAN

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Tanggapin na 
ikaw, sa iyong sarili, ay walang kapangyari-
hang madaig ang iyong mga adiksiyon at ang 
iyong buhay ay naging magulo.

Marami sa amin ang nagsimulang magkaroon ng 
adiksiyon dahil sa kuryusidad. Ang ilan sa amin 

ay nalulong dahil kailangan namin ng niresetang 
gamot o nais naming magrebelde. Marami sa amin ay 
mga bata pa lamang noong nagkabisyo. Anuman ang 
dahilan at kalagayan namin, hindi nagtagal ay natukla-
san namin na hindi lamang sakit ng katawan ang 
inaalis ng adiksiyon. Pinasigla kami nito at parang wala 
na kaming naramdamang lungkot o sakit. Tinulungan 
kami nito na malimutan ang mga problema—o iyon 
ang akala namin. Pansamantalang nawala ang aming 
takot, pangamba, lungkot, panghihina ng loob, panghi-
hinayang, o pagkabagot. Ngunit dahil maraming 
sitwasyon sa mundo ang nagpapadama sa amin nito, 
mas lalo kaming bumaling sa aming mga adiksiyon 
upang matakasan ang ganitong pakiramdam. Ngunit 
marami pa rin sa amin ang hindi matanggap o ayaw 
aminin na hindi namin kayang labanan at iwasan ito 
nang kami lamang mag- isa. Ipinahayag ni Elder 
Russell M. Nelson ng Korum ng Labindalawa: “Kalau-
nan aalisan kayo ng adiksiyon ng kalayaang magpasi-
ya. Sa pamamagitan ng kemikal na paraan, literal na 
nahihiwalay ang tao mula sa kanyang pag- iisip” (sa 
Conference Report, Okt. 1988, 7; o Ensign, Nob. 1988, 
7).

Bihira lamang ang taong umamin na may adiksiyon 
kahit nahuli pa siya sa akto. Upang hindi namin 
tanggapin na lulong na kami at upang hindi kami 
mahuli at ang kinahantungan ng mga pinili naming 
gawin, pilit naming itinatago ito. Hindi namin naisip na 
sa panloloko sa iba at sa aming sarili, lalo lamang 
kaming nalululong. Dahil hindi na namin makontrol 
ang aming adiksiyon, hinahanapan namin ng kamalian 
ang aming pamilya, mga kaibigan, mga lider ng 
Simbahan, at maging ang Diyos. Lalo naming inilayo 
ang aming sarili sa iba, lalo na sa Diyos.

Nang kami, bilang mga adik, ay magsimulang 
magsinungaling at maglihim upang hindi kami masisi o 
upang masisi namin ang iba, humina ang aming 
espirituwalidad. Sa bawat pagsisinungaling, iginagapos 

namin ang aming sarili ng “de- ilong lubid,” na halos 
kasingtibay ng kadena (tingnan sa 2 Nephi 26:22). At 
dumating ang panahon na dapat na naming harapin 
ang katotohanan. Hindi na namin maitago ang aming 
adiksiyon sa pagsisinungaling pa o sa pagsasabi ng 
“Hindi naman ito ganoon kasama!”

Ang aming mahal sa buhay, ang doktor, ang hukom, 
o ang lider ng Simbahan ang nagsabi ng katotohanang 
hindi na namin maikakaila—sinisira ng adiksiyon ang 
aming buhay. Nang matapat naming binalikan ang 
nakaraan, inamin namin na walang naitulong ang 
anumang sinubukan naming solusyon. Inamin namin 
na lalo pa ngang lumala ang adiksiyon. Nakita namin 
kung gaano sinira ng adiksiyon ang aming ugnayan sa 
mga tao at tinanggalan kami nito ng pagpapahalaga sa 
sarili. Sa puntong ito, ginawa namin ang unang 
hakbang upang makalaya at gumaling at lakas- loob na 
inaming hindi lamang problema o bisyo ang kinakaha-
rap namin. Sa wakas ay inamin namin na naging 
magulo ang aming buhay at kailangan namin ng tulong 
upang mapaglabanan ang adiksiyon. Ang magandang 
ibinunga ng tapat na pagtanggap na ito ay nasimulan 
na sa wakas ang pagpapagaling.

Malinaw na ipinahayag ni propetang Ammon ng 
Aklat ni Mormon ang katotohanang natuklasan namin 
noong naging tapat na kami sa aming sarili:

“Hindi ako nagmamalaki sa aking sariling lakas, ni 
sa aking sariling karunungan; subalit masdan, ang 
aking kagalakan ay lubos, oo, ang aking puso ay 
nag- uumapaw sa kagalakan, at ako ay nagsasaya sa 
aking Diyos.

“Oo, nalalaman kong ako’y walang halaga; kung sa 
akin lamang lakas ay mahina ako, kaya nga hindi ako 
nagmamalaki sa aking sarili, kundi ipagmamalaki ko 
ang aking Diyos, sapagkat sa kanyang lakas ay maaari 
kong magawa ang lahat ng bagay.”(Alma 26:11–12).

Mga Gagawin

Magkusang umiwas 
Iba’t iba man ang uri ng adiksiyon, may mga katotoha-
nan, tulad nito, na hindi kailanman naiiba—walang 
masisimulan kung hindi magkukusang magsimula ang 
isang tao. Ang paglaya at tuluyang pagtigil sa bisyo ay 
nagsisimula sa kahit katiting na pagkukusa. Sinasabi ng 
marami na kusa lamang titigil ang mga tao sa bisyo 
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kapag ang sakit na dulot ng problema ay nagiging mas 
malala pa sa sakit na dulot ng solusyon. Dumating ka 
na ba sa puntong iyon? Kung hindi pa at patuloy ka pa 
rin sa iyong adiksiyon, siguradong darating ka sa 
puntong iyon dahil ang adiksiyon ay isang problemang 
palala nang palala. Tulad ng lumulubhang sakit, 
inuunti- unti nitong pinahihina ang kakayahan mong 
kumilos nang normal.

Ang tanging kailangan upang simulan ang pagpapaga-
ling ay ang kagustuhang itigil ang adiksiyon. Kung 
hindi matindi at hindi tuluy- tuloy ang pagnanais mong 
gumaling ngayon, huwag kang mag- alala. Lalakas rin 
iyan!

Nararamdaman na ng ilang tao na kailangan nilang 
tumigil na sa bisyo ngunit hindi pa sila handang 
simulan iyon. Kung ikaw ang nasa gayon pang sitwas-
yon, maaari mong simulan sa pagtanggap ng iyong 
pag- aatubili at ang mga naging epekto ng adiksiyon 
mo. Maaari mong ilista kung ano ang mahalaga sa iyo. 
Isipin mo ang iyong pamilya, ang relasyon mo sa mga 
tao at sa Diyos, ang espirituwal na lakas mo, ang 
kakayahan mong tulungan ang iyong kapwa tao, at 
ang kalusugan mo. Pagkatapos ay tingnan mo ang 
pagkakaiba ng pinaniniwalaan at inaasam mo at ang 
pag- uugali mo. Isipin mo kung paano sinisira ng 
ginagawa mo ang pinahahalagahan mo. Maaari mong 
ipagdasal na tulungan ka ng Panginoon na makita ang 
sarili at buhay mo kung paano Niya nakikita ito—tag-
lay ang lahat ng banal na potensyal na mayroon ka—at 
kung ano ang mawawala sa iyo kapag patuloy ka pa 
rin sa adiksiyon mo.

Ang pagkilala sa mawawala sa iyo sa pagpapatuloy sa 
iyong adiksiyon ay makatutulong sa iyong magkaroon 
ng kagustuhang tigilan ito. Kapag iyong natagpuan ang 
kahit katiting na pagnanais, masisimulan mo na ang 
unang hakbang. At habang ipinagpatuloy mo ang mga 
hakbang sa programang ito at nakitang nagbabago ang 
buhay mo, lalong titindi ang iyong pagnanais.

Alisin ang kapalaluan at sikaping 
magpakumbaba
Ang kapalaluan at katapatan ay hindi maaaring 
magsabay. Ang kapalaluan ay isang ilusyon at malaking 
bahagi ng lahat ng adiksiyon. Binabaluktot ng kapala-
luan ang katotohanan ng mga bagay- bagay sa kung 
ano talaga ang mga ito ngayon, kung ano ang mga ito 
noon, at kung ano ang mga ito sa hinaharap. Napaka-
laking hadlang nito sa iyong paggaling. Ipinaliwanag 
ni Pangulong Ezra Taft Benson ang kapalaluan:

“Maling- mali ang pagkaunawa sa kasalanan ng kapala-
luan. . . .

“Iniisip ng karamihan sa atin na ang kapalaluan ay 
pagkamakasarili, pagmamagaling, pagyayabang, 
pagmamataas, o pagmamalaki. Lahat ng ito ay mga 
sangkap ng kasalanan, ngunit ang sentro, o pinakama-
halaga, ay wala pa rito.

“Ang pinakatanda ng kapalaluan ay pagkapoot—pag-
kapoot sa Diyos at sa ating kapwa. Ang kahulugan ng 
pagkapoot ay ‘pagkamuhi, pagiging masungit, o 
pagsalungat.’ Ito ang kapangyarihang hangad ni 
Satanas upang makapaghari sa atin.

“Ang kapalaluan ay talagang likas na pakikipagkumpi-
tensya. Sinasalungat natin ang kalooban ng Diyos. 
Kapag nagmamataas tayo sa Diyos, iyon ay dahil sa 
ugaling ‘ang aking kalooban ang masusunod at hindi 
ang inyo.’ . . .

“Kapag sinalungat natin ang kalooban ng Diyos, hindi 
natin mapipigil ang ating mga pagnanasa, gana, at 
silakbo ng damdamin (tingnan sa Alma 38:12; 3 Nephi 
12:30).

“Hindi matatanggap ng mga palalo ang awtoridad ng 
Diyos na papatnubay sa kanilang buhay (tingnan sa 
Helaman 12:6). Iginigiit nila ang pagkaunawa nila sa 
katotohanan laban sa dakilang kaalaman ng Diyos, ang 
kanilang mga kakayahan laban sa kapangyarihan ng 
priesthood ng Diyos, ang kanilang mga nagawa laban 
sa Kanyang mga makapangyarihang gawa” (sa Confer-
ence Report, Abr. 1989, 3–4; o Ensign, Mayo 1989, 4).

Kapag handa ka nang umiwas at aminin ang mga 
problema mo, unti- unting mapapalitan ng kapakumba-
baan ang iyong kapalaluan.

Aminin ang problema, humingi ng 
tulong; pumunta sa mga miting
Noong pinabayaan namin ang aming sarili na malu-
long, nagsinungaling kami sa aming sarili at sa iba. 
Ngunit ang totoo, hindi namin maloloko ang aming 
sarili. Nagkunwari kami na wala kaming problema, 
nagtapang- tapangan at gumawa ng dahilan, pero ang 
totoo, alam naming mayroong problema. Ang Liwanag 
ni Cristo ang patuloy na nagpaalala sa amin. Alam 
naming unti- unti na kaming nasasadlak sa matinding 
pagdurusa at kalungkutan. Napakahirap ikaila ang 
katotohanang ito kaya napakagaan sa pakiramdam na 
aminin sa wakas na may problema kami. May kaunting 
pag- asa na kaming naramdaman. Nang ipasya naming 
amining may problema kami at nais naming humingi 
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ng tulong, lumaki ang aming pag- asa na gagaling. 
Ngayon ay handa na kaming gawin ang susunod na 
hakbang, ang pagdalo sa recovery meeting.

Ang makabilang sa isang support group o makadalo sa 
recovery meeting ay maaaring hindi posible para sa 
lahat. Kung hindi ka makakadalo ng recovery meeting, 
magagawa mo pa rin ang bawat hakbang, nang may 
kaunting pagbabago lamang, sa tulong ng iyong 
bishop o ng maingat na piniling professional counse-
lor.

Kung makakadalo ka sa recovery meeting, malalaman 
mo na makatutulong ito sa iyo sa dalawang dahilan. 
Una, pag- aaralan mo sa mga miting na ito ang mga 
alituntunin ng ebanghelyo na, kapag, isinabuhay mo, 
ay tutulungan kang magbago. Itinuro ni Pangulong 
Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawa: “Ang 
pag-aaral ng mga doktrina ng ebanghelyo ay mas 
mabilis na makapagpapabuti sa pag-uugali kaysa sa 
mismong pag-aaral ng pag-uugali. Ang pagtutuon sa 
hindi karapat- dapat na ugali ay maaaring humantong 
sa hindi karapat- dapat na ugali. Ito ang dahilan kung 
bakit binibigyang- diin natin ang pag- aaral ng mga 
doktrina ng ebanghelyo” (sa Conference Report, Okt. 
1986, 20; o Ensign, Nob. 1986, 17). Pangalawa, sa mga 
miting na ito ay makakasama mo ang ibang gusto ring 
gumaling at ang mga nakatapos na sa programang ito 
na nagpapatunay na lubos na makatutulong ito. 
Madarama mo sa mga recovery meeting ang pang- 
unawa, pag- asa, at suporta.

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang pag- aaral ng mga banal na kasulatan at ang mga 
pahayag ng mga lider ng Simbahan ay tutulong sa 
iyong simulan ang pagpapagaling. Daragdagan ng 
pag- aaral na ito ang iyong pag- unawa at tutulungan 
kang matuto.
Magagamit mo ang mga banal na kasulatan, mga 
pahayag, at mga kasunod na tanong para sa pag- aaral 
mo na may kasamang panalangin, sa pagsulat, at sa 
talakayan ng grupo. Maaaring mag- alala ka na kaila-
ngan mong magsulat, ngunit malaki ang maitutulong ng 
pagsusulat sa iyong paggaling. Bibigyan ka nito ng 
panahon na makapag- isip nang mabuti; makita at 
maunawaan ang mga problema, pananaw, at pag- 
uugali na dulot ng iyong adiksiyon. Sa pagsulat mo, 
magkakaroon ka rin ng rekord ng mga naiisip mo. Sa 
patuloy na paggawa mo ng mga hakbang, malalaman 
mo kung ano ang antas ng iyong pagbabago. Sa 

ngayon, maging totoo at tapat lamang sa pagsulat ng 
iyong mga iniisip,at impresyon.

Napipiit ng mga tukso
“Ako ay napipiit dahil sa mga tukso at kasalanang 
madaling bumibihag sa akin.
“At kapag nais kong magsaya, ang aking puso ay 
dumaraing dahil sa aking mga kasalanan; gayunpaman, 
alam ko kung kanino ako nagtiwala.
“Ang aking Diyos ang aking naging tagapagtaguyod; 
pinatnubayan niya ako sa aking mga kahirapan sa 
ilang; at pinangalagaan niya ako sa ibabaw ng tubig 
ng malawak na dagat.
“Pinuspos niya ako ng kanyang pag- ibig, maging 
hanggang sa madaig ang aking laman” (2 Nephi 
4:18–21).

• Pakiramdam mo ba na para kang nakapiit o hindi 
malaya? Kailan mo madalas na nararamdaman ito?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Anong mga sitwasyon o mga damdamin mo ang 
nagpahina sa iyo kaya ka nalulong sa adiksiyon 
mo?
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• Noong nagulumihanan si Nephi, kanino siya 
nagtiwala? Ano ang magagawa mo upang mas 
magtiwala sa Panginoon?

“Aking nalaman na ang tao ay walang 
kabuluhan”
“At ito ay nangyari na, na maraming oras ang lumipas 
bago natanggap muli ni Moises ang kanyang likas na 
lakas tulad ng sa tao; at sinabi niya sa kanyang sarili: 
Ngayon, sa kadahilanang ito, aking nalaman na ang 
tao ay walang kabuluhan, siyang bagay na hindi ko 
inakala kailanman” (Moises 1:10).

• Paano ikinumpara ni Moises ang sarili sa Diyos?

• Bakit ang isang musmos na napakahalaga ay wala 
pa ring kabuluhan kung ikukumpara sa kanyang mga 
magulang?

  
  
 

• Sa anong mga paraan nawawalan ka ng kabuluhan 
kapag wala ang tulong ng Diyos?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Sa anong mga paraan naging walang hanggan 
ang iyong kahalagahan?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Isulat kung paanong ang pagtanggap mo na hindi 
mo kayang paglabanan ang adiksiyon sa sariling 
lakas ay makakahikayat sa iyo na amining wala 
kang kabuluhan at naging tila isang batang maliit.
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Gutom at uhaw
“Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa 
katuwiran: sapagka’t sila’y bubusugin” (Mateo 5:6).
“At ang aking kaluluwa ay nagutom; at ako ay lumuhod 
sa harapan ng aking Lumikha, at ako ay nagsumamo sa 
kanya sa mataimtim na panalangin at hinaing para sa 
aking sariling kaluluwa; at sa buong araw ako ay 
nagsumamo sa kanya; oo, at nang dumating ang gabi 
ay inilakas ko pa ang aking tinig sa kaitaasan kung 
kaya’t iyon ay nakarating sa kalangitan” (Enos 1:4).

• Sa dalawang banal na kasulatang ito, nalaman 
natin na nagugutom ang ating kaluluwa. Nakaka-
ramdam ka ba ng gutom o kahungkagan kahit hindi 
ka pisikal na nagugutom? Ano ang sanhi ng kagutu-
mang iyon?

• Paano ka natutulungan na maging mas tapat kapag 
inaasam mo na mabago ka ng mga bagay ng 
Espiritu?

Katapatan
“Maaaring ituring ng ilan na ang pagiging matapat ay 
napaka- ordinaryong bagay. Ngunit naniniwala ako na 
ito ang pinakadiwa ng ebanghelyo. Kung walang 

katapatan, ang buhay natin . . . ay mapupuno ng 
kasamaan at kaguluhan” (Gordon B. Hinckley, “We 
Believe in Being Honest,” Ensign, Okt. 1990, 2).

• Isulat ang mga pagkakataong nagsinungaling ka at 
nagtangkang ikaila sa iyong sarili at sa iba na may 
adiksiyon ka. Paano nagdulot ng “kasamaan at 
kaguluhan” ang pag- uugaling ito”?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pagpapakumbaba
“At ngayon, dahil sa kayo ay napilitang magpakumba-
ba, kayo ay pinagpala; sapagkat ang isang tao kung 
minsan, kung siya ay napilitang magpakumbaba, ay 
naghahangad na magsisi; at ngayon, tiyak na ang 
sinumang magsisisi ay makasusumpong ng awa, at siya 
na nakasumpong ng awa at makapagtitiis hanggang 
katapusan, siya rin ay maliligtas” (Alma 32:13).

• Isulat ang mga sitwasyon na naging dahilan kaya 
napilitan kang magpakumbaba at magsisi. Anong 
pag- asa ang ibinigay sa iyo ni Alma? Paano mo 
mahahanap o matatanggap ang pag- asang iyan?
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Ang Kaluguran ng Panginoon
“Mga sinungaling na labi ay kasuklasuklam sa Pangino-
on: ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay 
kaniyang kaluguran” (Kawikaan 12:22).

• Ang pagsulat ng sagot sa mga tanong na ito ay 
kailangan ng lubos na katapatan tungkol sa iyong 
sarili. Paano nauugnay ang banal na kasulatan na 
ito sa ganitong katapatan? Paano ka magiging 
kalugud- lugod sa Panginoon?
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MGA TALA
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IKALAWANG HAKBANG
PAG- ASA

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Maniwala na 
ang kapangyarihan ng Diyos ay makapagbaba-
lik sa iyo sa lubos na espirituwal na kasigla-
han.

Nang maramdaman naming hindi kayang paglaba-
nan ang adiksiyon, karamihan sa amin ay 

nawalan na ng pag- asa. Ang ilan sa aming lumaking 
hindi kilala ang Diyos ay naniwala na nagawa na 
namin ang lahat ng paraang maaaring makatutulong sa 
amin. Samantala, ang ilan sa aming naniniwala sa 
Diyos ay kumbinsidong hindi Niya kami tutulungan 
dahil sa aming pagsuway. Alinman dito ang sitwasyon, 
ang ikalawang hakbang ay nagbigay ng sagot na hindi 
namin kailanman naisip o kaya nama’y binalewala—
ang lumapit sa Diyos at makahanap ng pag- asa sa 
Pagbabayad- sala ni Jesucristo.

Matapos matanggap na wala na kaming magagawa, 
humingi kami ng tulong. Taglay ang kaunting pag- asa, 
sinimulan naming dumalo sa mga recovery meeting. Sa 
unang pagpunta namin sa mga miting, puno kami ng 
takot at pagdududa. Natatakot kami at maaari ding 
sinikal, ngunit gayunpaman, nagpunta pa rin kami. 
Napakinggan namin doon ang mga babae at mga lalaki 
na tapat na ikinukwento kung ano ang buhay nila 
noon, kung paano sila nagbago, at kung ano ang 
pakiramdam ng isang gumaling mula sa adiksiyon. 
Nalaman namin na karamihan ng mga naroon ay 
nawalan din ng pag- asa tulad namin. Ngunit ngayon ay 
nagtatawanan na sila, nag- uusap, nakangiti, nagpupun-
ta sa mga miting, nananalangin, nagbabasa ng mga 
banal na kasulatan, at nagsusulat sa kanilang recovery 
journal.

Ang mga alituntuning ibinahagi at ginawa nila ay 
unti- unting nakatulong sa amin. Sa patuloy na pagdalo, 
nadama namin ang isang bagay na ilang taon nang 
wala sa amin—ang pag- asa. Kung may pag- asa ang iba 
na halos wasak na ang buhay, baka may pag- asa pa rin 
kami! Nagpasalamat kami nang marinig namin na kung 
lalapit kami sa Panginoon, “walang bisyo, walang 
adiksiyon, walang pagrerebelde, walang pagkakamali 
ang hindi mapapatawad nang ganap” (Boyd K. Packer, 
sa Conference Report, Okt. 1995, 22; o Ensign, Nob. 
1995, 19).

Sa lugar na ito na puno ng pananampalataya at 
patotoo, nakakita kami ng pag- asa at naunawaan 
naming na may awa at kapangyarihan ang Diyos. 
Nagsimula kaming maniwala na magagawa Niyang 
iligtas kami mula sa pagkaalipin ng pagkakalulong. 
Sinundan namin ang halimbawa ng mga kaibigan 
namin na nagpapagaling. Dumalo kami sa mga miting, 
nagdasal, naging aktibong muli sa Simbahan, at 
pinagnilayan at ipinamuhay ang mga banal na kasula-
tan, at nagsimulang magkaroon ng mga himala sa 
aming mga buhay. Naramdaman naming tinutulungan 
kami ng biyaya ni Jesucristo na makaiwas sa bisyo 
nang paunti- unti bawat araw. Sa ikalawang hakbang, 
handa na kaming ibalik ang tiwala sa aming sarili at 
ang isuko ang aming adiksiyon na may pananampala-
taya sa pagmamahal at kapangyarihan ni Jesucristo. 
Itinuloy namin ang hakbang na ito sa aming isipan at 
mga puso, at nadama namin ang katotohanan na dapat 
lamang ay espirituwal ang pundasyon ng paggaling 
mula sa adiksiyon.

Sa paggawa mo ng mga hakbang na inirekomenda 
sa gabay na ito, malalaman mo rin ang katotohanang 
iyon. Ito ay sulit na pagsikapan. Ang programang ito ay 
espirituwal, at ito ay programa na dapat gawin. Kung 
ipamumuhay mo ang mga alituntuning ito at hahayang 
gumana ang mga ito sa iyong buhay, lalakas na muli 
ang iyong espirituwalidad sa pamamagitan ng iyong 
nanumbalik na ugnayan sa Panginoon. Sa tulong ng 
Kanyang Espiritu makikita mong mas tapat at malinaw 
ang mga dapat mong piliin; makapagpapasiya ka nang 
naaayon sa mga alituntunin ng ebanghelyo.

Ang himalang ito ay kaagad na nangyayari sa ilan sa 
amin; sa iba naman, mas unti- unting nangyayari ang 
paggaling. Paano man ito mangyari sa iyo, sa huli ay 
masasabi mo rin sa amin na sa pamamagitan ng 
“katatagan kay Cristo,” ikaw ay naligtas mula sa 
adiksiyon at nakararanas ng “ganap na kaliwanagan ng 
pag- asa” (2 Nephi 31:20).

Itinuro ni Elder David A. Bednar ng Korum ng 
Labindalawang Apostol ang kapangyarihan ng 
Panginoon na matululungan ka:

“Hindi natin dapat maliitin o balewalain ang 
kapangyarihan ng magiliw na awa ng Panginoon. 
Malaki ang nagagawa ng kasimplihan, kabutihan, at 
palagiang pagdating ng magiliw na awa ng Panginoon 
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upang mapalakas at maprotektahan tayo sa panahon 
ng kaguluhan at sa darating na panahon. Kapag hindi 
mailarawan sa salita ang kapanatagang kailangan natin 
o kaya’y maipahayag ang kagalakang ating nadarama, 
kapag walang pag- asang maipaliwanag ang di- 
maipaliwanag na bagay, kapag hindi kayang unawain 
ng pangangatwiran ang mga kawalang- katarungan at 
di- pagkakapantay sa buhay, kapag ang mortal na 
karanasan at ebalwasyon ay hindi sapat magkaroon ng 
kanais- nais na kalalabasan, at kapag parang nag- iisa na 
lang tayo, tunay na pagpapalain tayo ng magiliw na 
awa ng Panginoon at gagawing malakas maging sa 
pagkakaroon ng kapangyarihang maligtas (tingnan sa 
1 Nephi 1:20).

“Ang ilang tao na mali ang pagkarinig o pagkabasa 
sa mensaheng ito ay maaaring ipagwalang- bahala o 
kalimutan na lamang sa kanilang personal na buhay 
ang magiliw na awa ng Panginoon. . . . Maaari tayong 
magkamali sa pag- aakalang ang gayong mga biyaya at 
kaloob ay para lamang sa mga taong tila mas mabuti o 
may mas mataas na katungkulan sa Simbahan. Nagpa-
patotoo ako na ang magiliw na awa ng Panginoon ay 
makakamit nating lahat at nasasabik ang Manunubos 
ng Israel na ipagkaloob sa atin ang mga kaloob na 
iyon” (sa Conference Report, Abr. 2005, 106–7; o 
Ensign, Mayo 2005, 100–101).

Makikita mo ang magiliw na awa ng Panginoon sa 
iyong buhay kapag natutunan mong pakiramdaman ito 
sa buhay mo at kapag naniwala ka na totoong matutu-
lungan ka ng kapangyarihan ng Diyos na gumaling.

Mga Gagawin

Manalangin; basahin at pagnilayan 
ang mga banal na kasulatan
Kapag inalis mo ang kapalaluan at sinimulang 
magbalik- loob sa Diyos, magsisimula ka nang mag- isip 
na may kasamang panalangin. Kalaunan, magiging 
handa ka nang lumuhod at magdasal nang malakas. 
Mararamdaman mo kung gaano kasayang maipahayag 
sa Diyos ang nadarama mo at mga pangangailangan. 
Madarama mo na muli kang nakikipag- usap sa isang 
tao na laging handa kang sagutin, hindi man palagiang 
oo ngunit palagiang may pagmamahal. Sa wakas ay 
unti- unti nang napapawi ang lungkot na idinulot ng 
kusang paglayo mo sa mga tao.

Ang pagnanais mo na makaugnay ang Diyos ay 
maghihikayat sa iyo na pag- aralan ang mga salita ng 
mga propeta noon at ngayon. Kapag narinig mo na 

sinasabi ng iba na nakahanap sila ng sagot sa mga 
banal na kasulatan, madaragdagan ang iyong pag- asa 
na ikaw ay makakahanap rin. Sa pagsusulat mo ng 
iyong mga iniisip, marami pang impresiyon ang 
matatanggap mo mula sa Espiritu. Mag- aral nang may 
panalangin, at tutugunan ng Panginoon ang iyong mga 
tanong.

Magandang simulan ang pag- aaral mo ng mga banal 
na kasulatan sa mga talata sa katapusan ng bawat 
kabanata sa gabay na ito. Ang bawat talata ay pinili na 
isinasaalang- alang ang pagpapagaling, at inaasahan na 
ang bawat tanong ay makatutulong sa iyong isabuhay 
ang talata. Mag- ukol ng ilang minuto bawat araw 
upang malaman ang nais sabihin sa iyo ng Panginoon.

Maniwala sa Diyos ang Amang walang 
Hanggan at sa Kanyang Anak na si 
Jesucristo, at sa Espiritu Santo
Karamihan sa amin ay lumaki na may alam tungkol sa 
Diyos, at bilang mga miyembro ng Simbahan, kahit 
paano ay may alam kami tungkol sa Ama sa Langit, kay 
Jesucristo, at sa Espiritu Santo. Maaaring naniniwala 
kami kahit kaunti sa Kanila, ngunit kadalasan ay hindi 
namin inisip na kailangan namin ang kapangyarihan 
ng Diyos upang matulungan kami sa mga problema 
namin.

Ang dapat lamang naming gawin ayon sa ikalawang 
hakbang ay manalig sa pagmamahal at awa ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo at sa pagpapala ng Espiritu 
Santo. Pinatototohanan namin na madarama mo ang 
ganap na pagmamahal ng Panguluhang Diyos kapag 
nakita mo ang katibayan ng Kanilang pagmamahal sa 
buhay mo at sa buhay ng ibang tao.

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga sumusunod na banal na kasulatan ay maa-
aring makatulong sa iyo sa paggawa ng ikalawang 
hakbang. Iminumungkahi naming gamitin mo ang mga 
banal na kasulatan at ang mga tanong na ito sa talaka-
yan, pag- aaral, at pagsusulat. Tandaan na maging tapat 
at detalyado sa iyong pagsulat.

Paniniwala sa Diyos
“Maniwala sa Diyos; maniwala na siya nga, at na siya 
ang lumikha ng lahat ng bagay, kapwa sa langit at sa 
lupa; maniwala na taglay niya ang lahat ng karunu-
ngan, at lahat ng kapangyarihan, kapwa sa langit at sa 
lupa; maniwalang hindi nauunawaan ng tao ang lahat 
ng bagay na nauunawaan ng Panginoon” (Mosias 4:9).
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• Maraming saksi sa langit at sa lupa ang nagpapa-
totoo na may Diyos. Ano ang mga naranasan mo na 
nagpapatunay na may Diyos at mahal ka Niya?

Pananampalataya kay Jesucristo
“Ipangaral sa kanila ang pagsisisi, at pananampalataya 
sa Panginoong Jesucristo; turuan silang magpakumbaba 
ng kanilang sarili at maging maamo at mapagpakumba-
ba sa puso; turuan silang paglabanan ang bawat tukso 
ng diyablo sa pamamagitan ng kanilang pananampala-
taya sa Panginoong Jesucriso” (Alma 37:33).

• Marami sa amin ang nag- akala na maititigil namin 
ang adiksiyon sa pamamagitan ng sariling sikap o 
sa tulong ng kaibigan o therapist. Sa bandang huli 
natuklasan namin na hindi sapat ang tiwala sa sarili 
o sa iba upang mapaglabanan nang lubusan ang 
adiksiyon. Isulat ang nadarama mo ngayon tungkol 
sa pagpapakumbaba at kahandaan na lumapit kay 
Cristo at sa Kanyang ebanghelyo kaysa anupamang 
paraang makapagpapagaling sa iyo.

Ang habag ng Tagapagligtas
“Pagdaka’y sumigaw ang ama ng bata, at sinabi, 
Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko 
ng pananampalataya” (Marcos 9:24).

• Ang lalaking ito ay humingi ng tulong sa Tagapaglig-
tas at natanggap ito. Hindi ikinagalit ni Jesus ang 
pagdududa niya. Magsulat tungkol sa habag at 
tiyaga ng Tagapagligtas.

  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Anong pakiramdam ng masasabi mo na sa Pangino-
on ang saloobin mo?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ang kaloob na biyaya
“Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan 
ng biyaya, upang tayo’y magsipagtamo ng awa, at 
mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa 
panahon ng pangangailangan” (Sa Mga Hebreo 4:16).

• Sa Bible Dictionary, inilarawan ang biyaya bilang 
“dakilang tulong o lakas” na ibinibigay sa pamama-
gitan ng “saganang awa at pagmamahal ni 
Jesucristo” (“Grace,” 697). Ang dakilang lakas na 
ito ay makatutulong sa iyo na mas magawa ang 
mga bagay na hindi mo kayang gawin sa sariling 
lakas mo. Gagawin ng Tagapagligtas ang mga 
bagay na hindi mo magagawa para sa sarili mo. 
Makapagsisisi at mababago ka sa pamamagitan ng 
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Kanyang biyaya. Sa anong mga paraan mo 
nadama ang kaloob na biyaya sa buhay mo?

• Paano ka matutulungan ng dakilang lakas na ito 
upang patuloy na magpagaling?

Paggaling
“Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ni Cristo tungo sa 
kaligtasan? . . . Kung naniniwala ka sa pagtubos ni 
Cristo ay gagaling ka”(Alma 15:6, 8).

• Kapag iniisip natin ang paggaling, karaniwang 
naiisip natin ay ang ating mga katawan. Ano pa 
ang dapat pagalingin sa iyo ng nagpapagaling na 
kapangyarihan ni Jesucristo?

• Isulat kung bakit kailangan mong umasa sa nakapa-
nunubos (nagpapalaya, nagpapabago) na kapang-
yarihan ni Cristo.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Paggising
Subalit masdan, kung kayo ay gigising at pupukawin 
ang inyong kaisipan, maging sa isang pagsubok sa 
aking mga salita, at gagamit ng kahit bahagyang 
pananampalataya, oo, kahit na wala kayong higit na 
nais kundi ang maniwala, hayaan na ang pagnanais na 
ito ay umiral sa inyo, maging hanggang sa kayo ay 
maniwala sa isang pamamaraan na kayo ay 
magbibigay- puwang para sa isang bahagi ng aking 
mga salita” (Alma 32:27).

• Ang alamin—o gisingin at pukawin ang iyong 
kaisipan—ay mahalagang bahagi ng proseso ng 
pag- aaral na maniwala. Sa anong mga paraan mo 
mas nadarama sa buhay mo si Jesucristo at ang 
Kanyang kapangyariyahan kumpara noong nakara-
ang linggo? nakaraang buwan? nakaraang taon?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



12

Paglaya mula sa pagkaalipin
“Sila ay nasa pagkabihag, at muli silang pinalaya ng 
Panginoon mula sa kanilang pagkaalipin sa kapangyari-
han ng kanyang salita.”(Alma 5:5).

• May kapangyarihan ang salita ng Diyos upang 
mapalaya ka mula sa pagkaalipin. Mahahanap mo 
ang salita ng Diyos sa mga banal na kasulatan at sa 
mga mensahe na naririnig mo sa kumperensya at 
nababasa sa mga magasin ng Simbahan. Mata-
tanggap mo rin ang salita ng Diyos sa pamamagitan 
msmo ng Espiritu Santo. Isulat ang ilan sa mga 
bagay na handa mong gawin ngayon upang 
matanggap ang nais Niyang sabihin sa iyo.
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MGA TALA
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IKATLONG HAKBANG
MAGTIWALA SA DIYOS

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Magpasiya na 
ibaling ang iyong kagustuhan at iyong buhay 
sa pangangalaga ng Diyos ang Amang Walang 
Hanggan at sa Kaniyang Anak na si Jesucristo.

Ang ikatlong hakbang ay ang pagpapasiya. Sa 
unang dalawang hakbang, namulat kami sa mga 

hindi namin magagawa para sa aming sarili at sa kung 
ano ang kailangan naming hilingin sa Diyos na gawin 
para sa amin. Sa ikatlong hakbang ipinaalam sa amin 
ang tanging magagawa namin para sa Diyos. Nasasa-
amin kung gusto naming magtapat sa Kaniya at 
ipaubaya sa Kanya ang buong buhay namin—nakara-
an, kasalukuyan, at hinaharap—at ang kagustuhan 
namin sa aming buhay sa Kaniya. Ang ikatlong hak-
bang ay pagpapasiya. Iyon ang pinakamahalagang 
pagpapasiyang aming ginawa.

Nagpahayag si Elder Neal A. Maxwell ng Korum ng 
Labindalawang Apostol tungkol sa napakahalagang 
pagpapasiyang ito: “Ang pagsuko ng kalooban ang 
natatanging personal na bagay na maihahandog natin 
sa altar ng Diyos. Malalim at mahirap na doktrina ito, 
ngunit totoo. Ang iba pang maraming bagay na 
ibinibigay natin sa Diyos, ay mga bagay na ipinagkalo-
ob Niya sa atin, at ipinahiram lamang Niya sa atin. 
Ngunit kapag sinimulan nating ipasakop ang ating 
sarili sa kalooban ng Diyos, doon pa lamang tayo 
talagang may naibibigay sa Kanya” (“Insights from My 
Life,” Ensign, Ago. 2000, 9).

Inilarawan ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum 
ng Labindalawang Apostol ang kanyang pagpasiyang 
ipasakop ang kanyang kagustuhan sa Diyos at ang 
kalayaang idinulot ng desisyong iyon: “Marahil ang 
pinakamalaking natutuhan ko sa buhay, at walang 
alinlangan na pinakamatinding pangakong ginawa ko 
ay nang buong tiwala kong ipinaubaya sa Diyos ang 
karapatan kong pumili—nang hindi napilitan, nang 
kusang- loob, nang buong katapatan, at walang hinihin-
tay na kapalit maliban sa pribilehiyong magawa ito. Sa 
isang banda, sa matalinghagang salita, ang ipaubaya 
ang kalayaang pumili, na ayon sa mga banal na 
kasulatan ay mahalaga sa buhay, at sabihing, ‘gagawin 
ko anuman ang sabihin mo,’ ay ang matutuhan na sa 
pagpapaubaya nito ay lalo mo pa itong tinaglay” 

(Obedience, Brigham Young University Speeches of the 
Year [Dis. 7, 1971], 4).

Nang ginawa namin ang ikatlong hakbang, nalaman 
namin ang katotohanan na ang aming paggaling ay 
mas dahil sa ginawa ng Diyos para sa amin kaysa sa 
ginawa namin para sa aming sarili. Ginawan Niya kami 
ng himala nang anyayahan namin Siya sa aming buhay. 
Ang ikatlong hakbang ay ang pagpapasiyang tulutan 
ang Diyos na pagalingin at iligtas kami. Ito ay ang 
pagpapasiyang tulutan Siya na pamahalaan ang aming 
buhay, na isinasaisip pa rin na iginagalang Niya ang 
karapatan naming magpasiya. Samakatuwid, ipinasiya 
naming ipaubaya ang aming buhay sa Kanyang mga 
kamay at patuloy na sinunod ang programang ito ng 
paggaling na nakatuon sa espirituwal.

Sa mga unang recovery meeting na dinaluhan 
namin, maaaring napilitan lamang kami o kaya naman 
ay pinilit kami ng iba na pumunta roon, ngunit sa 
ikatlong hakbang, kami na mismo ang dapat magpasi-
ya. Natanto namin na kami pa rin ang magpapasiya 
kung gusto naming magbago. Wala nang kinalaman 
dito ang ginawa ng mga magulang namin, anumang 
ginagawa nila ngayon, o kung ano ang gusto nila. Wala 
ring kinalaman dito ang inisip, naramdaman, ginawa o 
hindi ginawa ng aming mga asawa, pamilya, o kaibi-
gan. Napag- isipan namin na dapat kaming patuloy na 
umiwas sa bisyo anuman ang opinyon o desisyon ng 
iba. Nakasalalay sa determinasyon naming gumaling 
ang ikagagaling namin. Sa pagbabasa namin ng Aklat 
ni Mormon, napatunayan namin ang katotohanan ng 
ikatlong hakbang sa Alma 5:13: “Sila ay nagpakumbaba 
ng kanilang sarili at ibinigay ang kanilang pagtitiwala 
sa totoo at buhay na Diyos.”

Nang simulan naming gawin ang hakbang na ito, 
natakot kami at inisip kung ano ang maaaring mangya-
yari sa amin. Ano ang mangyayari matapos kaming 
magpakumbaba at magpaubaya nang lubusan sa Diyos 
ang aming buhay at kalooban? Karamihan sa amin ay 
hindi maganda ang naging karanasan noong aming 
kabataan, at natakot kami na muling masaktan tulad ng 
mga musmos na walang magawa. Ang mga naging 
karanasan namin ang nagtanim sa aming isipan na 
imposible kaming makatupad ng pangako dahil sa 
dami ng kaguluhang nakapalibot sa amin. Napakara-
ming pangako na hindi natupad ang nasaksihan 
namin. Kami rin mismo ay hindi nakatupad sa aming 
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mga ipinangako. Ang pinakamabuting magagawa 
namin ay subukang pakinggan ang ipinayo sa amin ng 
aming mga kaibigan na nagsigaling na: “Huwag 
gumamit. Magpunta sa mga meeting. Humingi ng 
tulong.” Ang mga nauna nang gumawa ng mga hak-
bang na ito ay nag- aanyayang subukan namin ang 
bagong pamumuhay na ito. Matiyaga silang naghintay 
na magkusa kaming pagbuksan ng pintuan ang Diyos 
kahit bahagya lamang.

Gayudin ang paanyaya ng Panginoon: “Narito ako’y 
nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman 
ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y 
papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y 
kasalo ko” (Apocalipsis 3:20).

Noong una ay natatakot at nag- aatubili kami. 
Ibinibigay namin ang aming tiwala sa Panginoon 
ngunit binabawi rin itong muli pagkatapos. Nag- alala 
kami na baka nagagalit Siya sa amin dahil pabago- 
bago kami ng isip at bawiin na Niya ang Kanyang 
tulong at pagmamahal mula sa amin. Ngunit hindi Niya 
ginawa iyon.

Unti- unti na naming hinayaang ipakita ng Pangino-
on ang Kanyang kapangyarihang magpagaling at ang 
kaligtasang dulot ng pagsunod sa Kanyang landas. 
Kalaunan ay natuklasan naming hindi lamang namin 
dapat paglabanan ang aming adiksiyon, kundi ipauba-
ya rin namin ang aming buong kalooban at buhay sa 
Diyos. At dahil dito, nakita namin ang Kanyang tiyaga 
at pag- unawa sa kabila ng pag- aatubili naming sumu-
nod sa Kanya sa lahat ng bagay.

Ang kakayahan naming labanan ang tukso ay 
nakasalalay na ngayon sa patuloy na pagsunod sa 
kagustuhan ng Panginoon. Ipinapahayag namin na 
kailangan namin ang lakas na dulot ng Pagbabayad- 
sala ng Tagapagligtas, at nagsisimula na naming 
madama ang kapangyarihang ito na nagpapatibay sa 
amin laban sa tuksong darating. Natutunan naming 
tanggapin ang buhay ayon sa nais ng Panginoon.

Tulad nga ng sinabi ni Elder Maxwell, ang pagpapa-
sakop na ito sa Panginoon ay malalim at mahirap na 
doktrina. Kailangan dito na muli naming ituon ang 
aming sarili sa Kanyang kagustuhan sa bawat araw at 
kung minsan ay sa bawat oras at maging sa bawat 
sandali. Sa paggawa namin nito, makikita namin ang 
biyaya, o ang nagbibigay- kakayahang kapangyarihan, 
na magawa ang hindi namin kayang gawin para sa 
aming sarili.

Sa patuloy na pagpapasakop sa kagustuhan ng 
Diyos, mababawasan ang aming di- pagkakaunawaan 
at gagawing mas makabuluhan ang aming buhay. 
Hindi na kami naiinis sa maliliit na problema tulad ng 
masikip na daloy ng trapiko. Hindi na kami natatakot 
sa pinagkakautangan namin. Pinapanagutan namin ang 
mga ginawa namin. Tinatanggap at tinatrato namin ang 
iba sa paraan na gusto naming tratuhin kami ng iba, 
tulad ng pagtrato sa ating lahat ng Tagapagligtas. Ang 
aming mga mata, isipan, at puso ay bukas na sa 
katotohanang mapaghamon ang buhay sa mundo, at 
lagi nang may posibilidad na paranasin kami ng 
lungkot at kabiguan, gayundin ng kaligayahan.

Bawat araw ay inuulit namin ang aming pagpapasa-
kop sa Panginoon at sa Kanyang kalooban. Ito ang ibig 
sabihin ng karamihan sa amin kapag sinasabi naming, 
“One day at a time [bawat araw lamang].” Nakapagpa-
siya na kaming kalimutan na ang kagustuhan ng aming 
sarili at pagpokus lamang sa aming sarili na siyang 
pinakaugat ng aming adiksiyon at samantalahin ang 
susunod na 24 na oras ng kapayapaan at lakas na dulot 
ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kabutihan, 
kapangyarihan, at pagmamahal.

Mga Gagawin

Dumalo sa sacrament meeting; pag- 
aralang muli at panibaguhin ang mga 
tipan sa binyag
Ang paggawa ng ikatlong hakbang at pagtitiwala sa 
Diyos sa lahat ng bagay ay parang pagsusuot ng 
bagong salamin sa mata at makita ang lahat ng bagay 
nang may mas malinaw na mga mata. Sa pasiya mo na 
sundin ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang sa iyo, 
mararamdaman mo na ang kapanatagan at galak na 
dulot ng pagsunod sa kalooban ng Ama sa Langit.

Sinasagisag ng binyag at sakramento ang pagmamahal 
at pagpapasakop mo kay Jesucristo. Nakikipagtipan ka 
na taglayin sa iyong saili ang Kanyang pangalan, lagi 
Siyang alalahanin, tularan Siya at sundin ang Kanyang 
mga utos “nang sa tuwina ay mapasa[iyo] ang kanyang 
Espiritu upang makasama [mo]” (Moroni 4:3; tingnan 
din sa Moroni 5:2; D at T 20:77, 79).

Kausapin ang bishop o branch president mo tungkol 
sa iyong adiksiyon at ang desisyon mong sundin ang 
kalooban ng Diyos. Gawin ang lahat ng magagawa mo 
upang makadalo sa sacrament meeting bawat linggo. 
Habang naroon ka, pakinggang mabuti ang mga 
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panalangin ng sakramento at isipin ang mga ipinagka-
loob sa iyo ng Ama sa Langit. Pagkatapos ay panibagu-
hin ang iyong pangako na tanggapin at sundin ang 
Kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagtanggap ng 
sakramento kung pinahintulutan ka ng iyong bishop o 
branch president na gawin ito.

Habang nagpapagaling ka, mas nanaisin mong mapa-
bilang sa mga taong nagpapahalaga sa sakripisyo ng 
Tagapagligtas. Unti- unti mo nang madarama ang 
katotohanan na “walang salitang mula sa Dios na di 
may kapangyarihan” (Lucas 1:37) o walang imposible 
sa Diyos.

Magpasiyang magtiwala at sundin ang 
Diyos; baguhin ang kaya mong bagu-
hin; tanggapin ang hindi mo kayang 
baguhin
Ang mga salitang ito—na hango sa panalangin ni 
Reinhold Niebuhr at kilala bilang “Serenity Prayer 
[Panalangin ng Katiwasayan]”—ay makatutulong sa iyo 
sa pagpapasiya mong magtiwala at sundin ang Diyos, 
“O, Diyos, ipagkaloob Ninyo sa akin ang katiwasayang 
matanggap ang mga bagay na hindi ko kayang bagu-
hin, tapang na baguhin ang mga bagay na kaya kong 
baguhin, at karunungan na malaman ang kaibhan.”

Matatanggap mo nang matiwasay ang kalagayan mo 
ngayon kapag nagtiwala ka sa kakayahan ng Diyos na 
tulungan ka. Matatanggap mo nang matiwasay na 
bagama’t hindi mo makokontrol ang mga desisyon at 
ginagawa ng iba, ikaw ang magpapasiya kung ano ang 
gagawin mo sa bawat sitwasyong kakaharapin mo.

Maaari kang magpasiya nang may lakas ng loob na 
magtiwala sa iyong Ama sa Langit at kumilos ayon sa 
nais Niya. Maaari mong ipaubaya sa pangangalaga 
Niya ang kalooban at buhay mo. Maaari mong ipasi-
yang gawin ang ipinapagawa Niya sa iyo at sundin ang 
Kanyang mga utos.

Maaaring hindi mo mabago ang ilang bagay sa iyong 
buhay, ngunit mababago mo ang kahandaan mong 
magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kaniya. Kapag natu-
tunan mong magtiwala sa Kanya, makikita mo na ang 
Kaniyang plano para sa iyo ay sundin ang tinatawag ni 
Alma na “dakilang plano ng kaligayahan” (Alma 42:8). 
Malalaman mo kahit sa oras ng paghihirap at suliranin 
na “lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa 
sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos” (Mga Taga 
Roma 8:28) at sumusunod sa Kanyang mga utos 
(tingnan din sa D at T 90:24; 98:3; 100:15; 105:40).

Pag-aaral at Pag-unawa
Ang mga sumusunod na banal na kasulatan ay maa-
aring makatulong sa iyo sa paggawa ng ikatlong 
hakbang. Gamitin ang mga banal na kasulatan at mga 
tanong na ito sa pagninilay-nilay, pag-aaral, at pagsusu-
lat. Tandaan na maging tapat at detalyado sa iyong 
pagsulat.

Pag-ayon sa kalooban ng Diyos
“Makipagkasundo kayo sa kalooban ng Diyos, at hindi 
sa kagustuhan ng diyablo at ng laman; at tandaan, 
matapos kayong makipagkasundo sa Diyos, na dahil 
lamang sa at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na 
kayo ay maliligtas” (2 Nephi 10:24).

• Isipin kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ayon 
sa kalooban ng Diyos. Isipin kung paano magkaka-
roon ang iyong buhay ng Kanyang nagbibigay-
kakayahang kapangyarihan kapag lumapit ka sa 
Kanya. Ano ang pakiramdam mo sa pagtutulot sa 
Diyos na gabayan ang buhay mo?

• Ano ang humahadlang sa iyo na tulutan Siya na 
gabayan ang buhay mo?



17

Pagsunod sa kalooban ng Diyos
“At ito ay nangyari na, na ang mga pasaning ipinataw 
kay Alma at sa kanyang mga kapatid ay pinagaan; oo, 
pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang 
kanilang mga pasanin nang may kagaanan, at nagpa-
sailalim nang may kagalakan at nang may pagtitiis sa 
lahat ng kalooban ng Panginoon” (Mosias 24:15).

• Maaari namang tanggalin ng Panginoon ang mga 
pasanin ni Alma at ng kanyang mga tao; ngunit sa 
halip ay pinalakas Niya sila upang makayanan nila 
“ang kanilang mga pasanin nang may kagaanan.” 
Pansinin na hindi sila nagreklamo at sa halip ay 
nagpasailalim o sumunod nang may kagalakan at 
nang may pagtitiis sa kalooban ng Panginoon. Isulat 
ang pagpapakumbabang kailangan upang humingi 
ng kaagad na ginhawa at handa ring tanggapin 
kahit paunti- unti ang pag- alis ng pasanin.

• Ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Diyos? 
Paano ka nagpapasakop?

• Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagpapasakop 
nang kusang- loob at matiyagang paghihintay sa 
itinakdang panahon ng Panginoon na pagbabago?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano ka magkakaroon ng tapang na patuloy na 
magsikap hanggang sa mawalan ka ng mga 
pasanin?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pag- aayuno at panalangin
“Gayon pa man, sila ay madalas na nag- ayuno at 
nanalangin, at tumibay nang tumibay sa kanilang 
pagpapakumbaba, at tumatag nang tumatag sa kani-
lang pananampalataya kay Cristo, hanggang sa 
mapuspos ang kanilang mga kaluluwa ng kagalakan at 
kasiyahan, oo, maging hanggang sa pagpapadalisay at 
sa pagpapakabanal ng kanilang mga puso, kung aling 
pagpapakabanal ay napasakanila dahil sa paghahan-
dog ng kanilang mga puso sa Diyos” (Helaman 3:35).

• Ang talatang ito ay naglalarawan ng mga taong 
inihandog ang kanilang mga puso sa Diyos. Paano 
mapalalakas ng pag- aayuno ang iyong kakayahang 
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ihandog ang iyong puso sa Diyos at umiwas sa 
adiksiyon?

• Isipin kung gaano kahalagang magdasal sa sanda-
ling natutukso, at isulat kung paano pag- iibayuhin ng 
panalangin ang iyong pagpapakumbaba at pana-
nampalatya kay Cristo.

• Gaano katindi ang pagnanais mo na ihandog ang 
iyong puso sa Diyos at paglabanan ang adiksiyon 
sa oras ng tukso?

Magpakumbaba sa harapan ng Diyos
“Subalit masdan, kanyang pinalaya sila dahil sa nagpa-
kumbaba sila ng kanilang sarili sa kanyang harapan; at 
dahil sa nagsumamo sila nang mataimtim sa kanya ay 
kanyang pinalaya sila mula sa pagkaalipin; at sa gayon 
gumagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng kan-
yang kapangyarihan sa lahat ng pagkakataon sa mga 
anak ng tao, inuunat ang bisig ng kanyang awa sa 
kanila na nagbibigay ng kanilang tiwala sa kanya.” 
(Mosias 29:20).

• Ano ang pumipigil sa iyo na “[m]agsumamo nang 
mataimtim” sa Diyos upang makalaya ka ayon sa 
Kanyang kalooban?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Bakit hindi mo hinangad noon ang ganitong pagla-
ya?
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• Sa anong mga paraan mo matututuhang magtiwala 
sa Diyos?

• Ikaw ang magpapasiya kung magpapakumbaba ka 
o hindi. Papaniwalain ka ni Satanas na tinutulungan 
ng Diyos ang iba ngunit hindi ka Niya tutulungan 
dahil ikaw ay mahina at wala nang pag- asa. 
Kilalanin na kasinungalingan ito. Ang totoo, ikaw ay 
anak ng Diyos. Paano magagawa ng kaalamang ito 
na tulungan kang magpakumbaba?

Ang pasiyang simulan ang pagpapaga-
ling
“At ngayon nais ko na kayo ay maging mapagpakumba-
ba, at maging masunurin at maamo; madaling pakiusa-
pan; puspos ng tiyaga at mahabang pagtitiis; 
mahinahon sa lahat ng bagay; masikap na sumusunod 
sa mga kautusan ng Diyos sa lahat ng panahon; 
humihingi ng ano mang bagay na inyong kinakailangan, 
maging espirituwal at temporal; parating gumaganti ng 
pasasalamat sa Diyos para sa ano mang bagay na 
inyong tinatanggap” (Alma 7:23).

• Ang ikatlong hakbang ay pagpapasiya. Nangyayari 
ang paggaling sa pamamagitan ng kapangyarihan 
ng Diyos, matapos mo lamang ipasiya na hingin 

ang tulong Niya. Ang pagpapasiya mo ang magbu-
bukas ng daan upang dumaloy ang Kanyang 
kapangyarihan sa buhay mo. Isipin kung paano mo 
pagpapasiyahan na maging mapagkumbaba, 
matiyaga, at maamo. Ang huling katangiang 
nakalista sa banal na kasulatan ay pasasalamat. 
Paano nakatutulong sa iyo ang pasasalamat upang 
magpakumbaba?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Ano pa ang ibang mga katangiang isinama ni Alma 
sa listahan?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Alin sa mga katangiang ito ang wala sa iyo?
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• Alin ang pagsisikapan mong magawa ngayon? Ano 
ang magagawa mo ngayon upang makapagsimula?

Maging tulad ng isang bata
“Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos, at 
naging gayon mula pa sa pagkahulog ni Adan, at 
magiging gayon, magpakailanman at walang katapu-
san, maliban kung kanyang bigyang- daan ang panghihi-
kayat ng Banal na Espiritu, at hubarin ang likas na tao at 
maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad- sala ni 
Cristo, ang Panginoon, at maging tulad ng isang bata, 
masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno 
ng pag- ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay 
na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa 
kanya, maging katulad ng isang batang napasasakop 
sa kanyang ama” (Mosias 3:19).

• Marami sa amin ang hindi nakaranas ng pagmama-
hal mula sa mga magulang o tagapag- alaga, at ang 
maging “katulad ng isang bata” ay malaking hamon 
sa amin, at marahil nakakatakot pa. Kung may mga 
problema ka pa sa iyong magulang na hindi mo pa 
nareresolba, ano ang magagawa mo upang 
maihiwalay ang nadarama mo sa iyong magulang 
at ang nadarama mo sa Diyos?

• Bagama’t may mga problema ka pang dapat 
resolbahin sa mga magulang mo dito sa mundo, 
magtiwala ka na ang ating Ama sa Langit at ang 
Tagapagligtas ay mga perpektong ama. Bakit 
mapagtitiwalaan mo ang Ama sa Langit at ang 
Tagapagligtas kapag ipinasakop o ipinaubaya mo 
ang buhay mo sa Kanila?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pakikipag- ugnayan sa Diyos
“Nanikluhod [si Jesus], at nanalangin, na sinasabi sa 
Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: 
gayon ma’y huwag mangyari ang aking kalooban, 
kundi ang iyo ” (Lucas 22:41–42).

• Sa panalanging ito, ipinakita ng Tagapagligtas ang 
Kanyang kahandaang magpasakop sa Ama. Sinabi 
Niya ang nais Niya ngunit pagkatapos ay mapag-
kumbaba Niyang ginawa ang kagustuhan ng 
Kanyang Ama. Isipin kung ano ang maitutulong ng 
masabi mo sa Diyos ang nararamdaman mo. Paano 
nakatutulong sa iyo ang pagkaalam na nauunawaan 
Niya ang pag- aatubili at pasakit mo o anumang 
nararamdaman mo upang masabi mong “Mangyari 
ang kalooban Ninyo,” at patunayan ito?
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MGA TALA
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IKA- APAT NA HAKBANG
KATOTOHANAN

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Magnilay- nilay 
at sumulat nang walang takot ng moral na 
imbentaryo o pagsusuri ng iyong sarili.

Nang gawin mo ang ikatlong hakbang, ipinasiya 
mong magtiwala sa Panginoon. Ipinaubaya mo 

ang iyong kalooban at buhay sa Kanyang pangangala-
ga. Sa ika- apat na hakbang, ipinapakita mo na handa 
kang magtiwala sa Diyos. Sumulat ka ng isang mapa-
nuri at walang takot na imbentaryo tungkol sa iyong 
sarili, susuriin o ibubuod ang mga naiisip mo, ang mga 
nagaganap sa iyo, nararamdaman at ginagawa mo, 
upang makumpleto ang iyong imbentaryo hanggang 
maaari.

Ang paggawa nang walang takot at mapanuring 
imbentaryo ng buhay mo ay hindi magiging madali. 
Kapag sinabi natin na walang takot,hindi ibig sabihin 
nito ay hindi ka na matatakot. Iba’t ibang emosyon ang 
maaari mong maramdaman habang sinusuri mo ang 
iyong buhay, kasama na rito ang pagkahiya o takot. 
Ang ibig sabihin ng walang takot ay hindi mo hahaya-
ang pigilan ka ng takot sa pagagawa ng masusing 
imbentaryo. Sa ika- apat na hakbang, mangangako ka 
na magiging tapat sa paglalahad ng mga nangyayari sa 
iyo, kabilang na ang iyong mga kahinaan, at hindi ang 
mga kahinaan ng iba.

Maaaring dati ay sinisisi mo ang ibang tao, lugar, o 
mga bagay upang bigyang- katwiran ang mga proble-
mang ginawa mo. Ngayon ay sisimulan mo nang 
panagutan ang mga ginawa mo noon at ngayon, kahit 
na kailanganin mong tanggapin ang masakit, kahiya- 
hiya, o mahihirap na kaisipan, emosyon, kilos, o 
pangyayari sa buhay mo.

Kung napakahirap ang ideya ng paggawa ng 
mapanuri at walang takot na imbentaryo ng buhay mo, 
dapat mong malaman na hindi ka nag- iisa. Nauunawa-
an ka namin. Naaalala namin ang paghihirap na aming 
dinanas bago nagkaroon ng pagkukusang kumpletuhin 
ang hakbang na ito. Itinanong ng marami sa amin na 
kung lalaktawan ba namin ang buong ika- apat na 
hakbang ay mapaglalabanan pa rin namin ang adiksi-
yon. Kalaunan ay naipasiya naming paniwalaan ang 
mga sinabi ng mga nauna sa amin: “Kapag walang 
mapanuri at walang takot na imbentaryo ng buhay, . . . 

ang pananalig na talagang kailangan sa araw- araw na 
pamumuhay ay hindi pa rin matatamo” (Twelve Steps 
and Twelve Traditions [1981], 43).

Ang adiksiyon ay nagpahina ng aming kakayahang 
pagnilayang mabuti ang aming buhay. Nilimatahan nito 
ang aming kakayahang unawain ang pinsala at pagka-
puksa—ang mga kapahamakan—na idinulot nito sa 
lahat ng relasyon namin sa mga tao. Bago kami 
tiwalang makaaasa sa Tagapagligtas, kailangan namin 
ng framework upang matulungan Niya kami na tapat 
na alalahanin ang mga pangyayari sa aming nakaraan. 
Ang ika- apat na hakbang ang nagbigay ng framewok 
na iyon; ito ay ang “malakas at mapagsumakit na 
pagsisikap na malaman kung ano ang mga hadlang sa 
bawat isa sa amin noon, at ngayon” (Twelve Steps and 
Twelve Traditions, 42).

Ang imbentaryo ay isang hakbang din upang 
matulungan kaming iayon ang buhay namin sa kaloo-
ban ng Diyos. Sa pamamagitan ng imbentaryong ito, 
natutukoy namin ang mga negatibong bagay sa aming 
isipan, mga emosyon, at mga ikinilos namin na 
kumontrol sa aming buhay. Nang malaman namin ang 
mga nakasisirang bagay sa aming buhay, nagawa na 
namin ang unang hakbang sa pagtatama ng mga ito. 
Mahirap gumawa ng imbentaryo, ngunit ang hakbang 
na ito ang nagbukas ng pinto sa karagdagang pana-
nampalataya at pag- asa na kailangan namin upang 
patuloy na mapagaling at lubusang makalaya mula sa 
adiksiyon.

Paano gumawa ng imbentaryo
Matapos naming tanggapin na kailangan namin ang 
ika- apat na hakbang, ang sumunod na tanong ay, 
“Paano ba gumawa ng imbentaryo? Ano ang mga 
gagamitin ko?” Ang paggawa ng imbentaryo ay napa-
kapersonal, at hindi lang iisa ang tamang paraan ng 
paggawa nito. Maaari mong tanungin ang ibang 
nakagawa na ng imbentaryo at hingiin ang gabay ng 
Panginoon sa paggawa mo nito. Tutulungan ka Niyang 
maging matapat at mapagmahal habang inaalala mo 
ang iyong alaala at damdamin.

Isang paraan sa paggawa ng imbentaryo ay ang 
paglista ng mga taong naaalala mo; mga institusyon o 
organisasyon; mga alituntunin, ideya, o paniniwala; 
mga pangyayari o sitwasyon na nagpapaalala ng 
maganda at di- magandang naramdaman mo (kasama 
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na rito ang lungkot, panghihinayang, galit, hinanakit, 
takot, sama ng loob). Maaaring lumabas nang mara-
ming beses ang ilang bagay na nasa listahan. Okey 
lang iyan. Huwag mo munang pagbukud- bukurin o 
suriin ang anuman sa listahan. Sa ngayon, ang pinaka-
mahalaga ay ang maging masusi hangga’t maaari.

Sa paggawa mo ng imbentaryo, huwag ka lang magtu-
on sa mga dating pag- uugali mo kundi suriin mo kung 
ano ba ang mga naisip, nadama, at paniniwala mo 
kaya naging gayon ang iyong pag- uugali. Ang mga 
naisip, nadama, at paniniwala mo ang talagang ugat ng 
iyong adiksiyon. Hangga’t hindi mo susuriin ang lahat 
ng iyong pagkiling tungo sa takot, pagmamalaki, 
hinanakit, galit, katigasan ng ulo, at awa sa sarili, hindi 
mo ganap na maititigil ang adiksiyon mo. Babalik ka sa 
dating gawi o kaya’y maghahanap ng ibang bisyo. Ang 
adiksiyon mo ay sintomas ng iba pang “mga sanhi at 
kundisyon” (Alcoholics Anonymous [2001], 64).

Ang ginagawa ng ilan ay pinagsasama- sama nila ang 
mga pangyayari sa buhay nila ayon sa edad, grado sa 
paaralan, mga lugar na tinirahan, o mga relasyon. 
Nagsisimula naman ang iba sa brainstorming. Marahil 
ay hindi mo kaagad maalala ang lahat. Patuloy na 
maging madasalin at hayaang ipaalala sa iyo ng 
Panginoon ang mga bagay- bagay. Huwag mong 
limitahan ang prosesong ito, idagdag sa imbentaryo 
ang iba mo pang maaalala.

Kapag natapos na ang listahan mo, hingin ang gabay 
ng Panginoon upang may matutunan ka sa bawat 
alaala. Ang ginagawa ng ilan sa bahaging ito ng 
imbentaryo ay inaayos nila ang mga bagay sa mga 
chart o column sa ilalim ng mga sumusunod na limang 
heading. Nililimitahan nila ang kanilang mga entry sa 
maiikling pahayag. Ang ilan naman ay naglalaan ng 
isang pahina para sa bawat entry sa kanilang listahan, 
at pagkatapos ay nagsusulat ng mga sagot sa bawat isa 
sa limang kategorya.

Pangyayari. Ano ang nangyari? Sa ilang salita, maik-
ling ilarawan ang naaalala mo sa pangyayari. Isipin 
lamang ang buod sa halip na ang buong kwento.

Epekto. Ano ang epekto sa iyo at sa iba?

Damdamin. Ano ang nadama mo nang mangyari ang 
insidente? Ano ang nararamdaman mo ngayon tungkol 
dito? Isipin kung paano nakadagdag rito ang iyong 
takot.

Pagsusuri ng sarili. Paano nakaapekto sa sitwasyon 
ang mga kahinaan at kalakasan mo? May nakikita ka 
bang bakas ng pagmamalaki, awa sa sarili, panloloko 

sa sarili, o katigasan ng ulo sa mga ugali at kilos mo? 
Siguruhing nairekord mo ang lahat ng pagkakataon na 
kumilos ka nang tama.

Tutulungan ka ng Espiritu Santo na magpakumbaba at 
harapin ang katotohanan, kahit na masakit ang katoto-
hanan. Sa tulong ng Panginoon, malalaman mo ang 
iyong mga lakas at kahinaan (tingnan sa Ether 12:27). 
Maaaring makatulong ang mga tanong na tulad nito:

• Ano ang gusto kong mangyari sa sitwasyong ito at 
bakit?

• Paano ko sinubukang kontrolin ang sitwasyon?

• May kinalaman ba ako roon?

• Ano ang mga ginawa ko o hindi ko ginawa 
upang makuha ang gusto ko?

• Binalewala ko ba ang realidad?

• Makatwiran ba ang mga inaasahann ko sa sarili 
ko at sa iba?

• Nagsinungaling ba ako sa sarili ko o sa iba?

• Binalewala ko ba ang damdamin ng iba at sarili 
ko lang ang inisip ko?

• Paako ako nagkunwaring biktima upang mani-
pulahin ang iba, makakuha ng atensyon at 
simpatiya, itrato nang espesyal, at kung anu- ano 
pa?

• Hindi ko ba tinanggap ang tulong ng Diyos at ng 
iba?

• Iginiit ko ba na tama ako?

• Pakiramdam ko ba ay binalewala ako dahil hindi 
ako ginantimpalaan o kinilala?

Magandang payo. Anong payo ang ibinibigay ng 
Panginoon tungkol sa pangyayaring ito? Tandaan na 
wala kang dapat ikatakot kapag sinunod mo ang 
Tagapagligtas. Narito ka upang malaman ang mabuti sa 
masama, at tutulungan ka ng Tagapagligtas na patawa-
rin mo ang iyong sarili at ang ibang tao. Irekord ang 
mga naiisip at nadarama mo habang pinag- iisipan ang 
magandang payo mula sa mga banal na kasulatan at sa 
mga lider ng Simbahan.

Apat na kinakailangang elemento
Apat na elemento ang napakahalaga para sa matagum-
pay na moral na imbentaryo ng buhay—pagsulat, 
katapatan, suporta, at panalangin. Ang mga elemen-
tong ito ng moral na imbentaryo ay makatutulong sa 
iyo na makilala at mapagtagumpayan ang mga pagka-
kasala at pagkakamali.
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Pagsulat. Ang imbentaryo ng iyong buhay ay mas 
magiging epektibo kung isusulat mo ito. Maaaring 
magdala ka ng listahan, rebyuhin ito, at tingnan kung 
kailangan; ang mga naisip na hindi isinulat ay mada-
ling makalimutan, at madaling mawala ang pokus mo 
kapag maraming gumugulo sa isip mo. Sa pagsusulat 
ng iyong moral na imbentaryo, maiisip mo nang mas 
malinaw ang mga pangyayari sa iyong buhay at 
makakapokus ka sa mga ito nang hindi naguguluhan.

May mga tao na iniiwasang sumulat ng moral na 
imbentaryo nila dahil nahihiya o nangangamba silang 
hindi sila makapagsulat nang mahusay o mababasa ng 
iba ang isinulat nila. Huwag mong hayaang pigilan ka 
ng mga pangambang ito. Hindi mahalaga kung mahina 
ka sa spelling, sa grammar, sa penmanship, o sa 
pagta- type. Magdrowing ka ng mga stick figure, kung 
kailangan, upang maisulat mo lang ang imbentaryo 
mo. Hangga’t hindi mo ito naisusulat, hindi mo pa rin 
nagagawa ang ika- apat na hakbang. Sa pagkumpleto 
mo ng ika- apat na hakbang, tandaan na ang kagustu-
hang maging perpekto—upang makabuo ng perpek-
tong imbentaryo at upang magustuhan ng iba— ay 
maaaring maging dahilan upang hadlangan ka mula sa 
pagiging kumpleto. 

Ang pangamba na mababasa ng iba ang isinulat mo ay 
talagang nakapag- aalala, ngunit makakayanan mo iyan. 
Kinailangan rin naming labanan ang pangambang ito 
noong gumagawa kami ng imbentaryo. Ginawa namin 
ang lahat upang manatiling pribado ang aming imben-
taryo at pinagtiwalaan ang Diyos sa magiging resulta 
nito. Mas inisip namin ang paggaling kaysa sa ego o 
reputasyon namin. Hinihingi ng imbentaryo na palagi-
an kaming humingi ng tulong sa Diyos, hilingin sa 
Kanya na pangalagaan at gabayan Niya kami habang 
ginagawa namin ang imbentaryo. Dapat mong tandaan 
na sa ika- apat na hakbang ay ang pagkawala mula sa 
anino ng hiya at ang pag-amin na kailangan mong 
magsisi. Kung magiging madasalin ka sa kung paano at 
saan mo mapananatiling pribado ang mga isinulat mo 
sa imbentaryo, gagabayan ka ng Panginoon na gawin 
ang pinakanararapat.

Katapatan. Ang maging tapat sa sarili tungkol sa mga 
nagawa mong pagkakamali sa buhay ay maaaring 
nakakatakot. Kadalasang umiiwas ang mga tao na 
masusing tingnan ang kanilang sarili sa salamin ng 
nakaraan, takot na makita nila ang repleksyon ng 
totoong kinahinatnan ng kanilang buhay. Ngayon sa 
pagsisimula mo ng ika- apat na hakbang, dapat mong 

harapin nang diretsahan ang totoong nangyari sa 
buhay mo at ang mga ikinatatakot mo.

Sa iyong imbentaryo, hindi mo lamang matutuklasan 
ang mga kahinaan mo kundi mas mauunawaan at 
mapahahalagahan mo ang mga kalakasan mo. Isama 
mo sa iyong imbentaryo ang mga magagandang 
katangian mo at ang mga positibong bagay na nagawa 
mo. Ang totoo, ikaw ay ang pag- iisa ng iyong mga 
kahinaan at kalakasan. Kapag handa ka nang tingnan 
ang buong katotohanan tungkol sa nakaraan mo—
mabuti man o masama—tinutulutan mo ang mga 
kapangyarihan ng langit na ihayag sa iyo ang katotoha-
nan at tulungan kang ilagay ang nakaraan sa tamang 
pananaw. Tutulungan ka ng Panginoon na baguhin 
ang takbo ng buhay mo at abutin ang iyong banal na 
potensyal. Malalaman mo na katulad ka rin ng ibang 
tao, na may mga kalakasan at kahinaan. Matitingnan 
mo na ang iba bilang mga kapantay mo.

Suporta. Ang panghihikayat at suporta mula sa mga 
taong naiintindihan ang proseso ng paggaling ay 
makatutulong sa iyong pagsisikap. Magagabayan ka 
nila sa pag- alam kung anong sistema, istruktura, o 
pamamaraan ang lubos na makatutulong sa iyo sa 
pagsusuti ng iyong nakaraan. Palalakasin nila ang loob 
mo kapag nanghihina ka.

Panalangin. Habang pinag- iisipan mo ang kahalaga-
han ng ika- apat na hakbang at maging ng hamon na 
dulot nito, isipin kung paano ka tinulungan ng 
Panginoon sa bawat naunang hakbang. Sa pagdulog 
mo sa Diyos na bigyan ka ng kapanatagan, tapang, at 
gabay, malalaman mo na patuloy ang pagdating ng 
tulong habang ginagawa mo ang imbentaryo. Itinuro ni 
Pablo na ang Diyos ay “Diyos ng buong kaaliwan; na 
siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian” (2 Mga 
Taga Corinto 1:3–4). Kung magdarasal ka sa tuwing 
ikaw ay magsusulat ng imbentaryo, tutulungan ka ng 
Diyos. Mapapatunayan mo ang katotohanang ito 
habang ginagawa mo ang tila imposibleng hakbang na 
ito—laging naririyan ang Diyos para sa iyo, kung iyong 
hihilingin.

Palayain ang sarili mula sa nakaraan
May mga tao na takot gunitain ang nakaraan sa 
pangambang makalikha sila ng maling alaala nang 
di- sinasadya dahil sa malabo o pinalabis na mga 
impresyon. Sa paggawa mo ng iyong imbentaryo, 
isipin lamang ang mga malilinaw na alaala upang mas 
matugunan at masuri nang mabuti ang mga ito. Sa 
ganitong sitwasyon, pagtitiwala pa rin sa Diyos ang 
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sagot. Kung gagawin mo ang imbentaryo nang may 
taos- pusong panalangin, na may tunay na layunin, na 
may pananampalataya kay Cristo, maaari kang magti-
wala sa Kanya na ipapaalala Niya sa iyo ang mga 
bagay na makatutulong sa iyong paggaling.

Ang isang napakagandang resulta ng pagkumpleto ng 
ika- apat na hakbang ay nagagawa mo na ang pinaka-
malaking hakbang sa pagpapalaya sa sarili mo mula sa 
mga pag- uugali na bumuo ng iyong nakaraan. Ang 
repleksyon ng sarili mo na makikita mo kapag nakum-
pleto mo na ang hakbang na ito ay makahihikayat sa 
iyong baguhin ang direksyon ng buhay mo kung 
tutulutan mo ito. Dahil sa pagmamahal at biyaya ng 
Tagapagligtas, hindi mo na dapat balikan ang dati 
mong pagkatao. Sa paghingi ng gabay sa Panginoon 
habang sinusuri mo ang buhay mo, makikilala mo na 
ang mga karanasan mo bilang daan sa karunungan . 
Malalaman mo na matapos mong maipaalam ang mga 
kahinaan na matagal mo nang tinitiis ay makapagsisi-
mula ka na ng bagong buhay.

Mga Gagawin

Sumulat sa personal journal; hingin 
ang gabay ng Espiritu Santo
Para sa karamihan sa amin, ang imbentaryo ang unang 
pagkakataon na nagsulat kami ng tungkol sa aming 
buhay. Ang personal journal ay napakalaking tulong sa 
paggaling. Madalas na itinuro ng mga propeta ng 
Panginoon ang kahalagahan ng journal. Isang halimba-
wa na rito ang ipinayo ni Pangulong Spencer W. 
Kimball, “Isulat . . . ang mga ginagawa ninyo, ang mga 
pinagninilayan, ang mga nakamit at mga kabiguan, ang 
pakikihalubilo at ang inyong mga tagumpay, nadarama 
at mga patotoo” (“The Angels May Quote from It,” New 
Era, Okt. 1975, 5).

Kapag mapanalangin kang nagsulat ng tungkol sa 
iyong buhay, binibigyan mo ang Espiritu Santo ng 
pagkakataon na tulungan kang makita at maunawaan 
ang mga maaari mong matutuhan sa bawat isa sa mga 
karanasang iyon. Kung hindi ka pa nagsusulat sa 
journal, hinihikayat ka naming magsimula na. Kung 
nagsusulat ka na sa journal, hinihikayat ka namin na 
maging mas madasalin ka sa pagsusulat upang maturu-
an ka ng Panginoon at mapalalim ang pang- unawa mo 
sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.

Suriin ang buhay mo, noon at ngayon
Kailangan ng mahabang panahon upang makumpleto 
ang imbentaryo. Hindi ito kailangang madaliin, ngunit 
kailangan mo nang magsimula. Hindi gaanong mahala-
ga kung saan ka magsisimula, ang mas mahalaga ay 
masuri mo ang nakaraan hanggang kaya mong maaala-
la sa tulong ng inspirasyong mula sa Panginoon. Isulat 
mo lang agad ang mga maaalala mo. Pribado ang 
anumang isusulat mo, at ibabahagi mo lamang ang 
isinulat mo sa isang mapagkakatiwalaang support 
person na mapanalangin mong pipiliin kapag sisimu-
lan mo na ang ikalimang hakbang. Ang iyong imben-
taryo ay tungkol sa iyo at sa relasyon mo sa iyong 
sarili, sa Diyos, at sa iba. Habang nagtitipon ka ng 
lakas na tingnan ang sarili sa kung sino ka talaga, 
imumulat ng Diyos ang iyong mga mata, at magsisimu-
la mong makita ang sarili mo kung paano ka Niya 
nakikita—bilang isa sa Kanyang mga anak na may 
banal na pamana. Gawin ang hakbang na ito, at 
manatiling nakatuon sa banal na pamanang iyon.

Huwag nang alalahanin pa ang iyong 
mga kasalanan
Matapos mong makumpleto ang isinulat mong imben-
taryo at kapag nasa tamang panahon na, ang mga 
ekspresyon na negatibo o puno ng galit, ang mga 
kasalanang ginawa mo at anupamang maseselang 
bagay na hindi dapat ikuwento sa iba o ipabasa sa mga 
susunod na henerasyon ay dapat sirain. Ang pagsira ng 
mga isinulat na ito ay simbolo ng pagsisisi at isang 
mabisang paraan upang makalimot. Ipinangako ng 
Panginoon kay Jeremias patungkol sa Kanyang mga 
tao, “Aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang 
kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahan” ( Jeremias 
31:34). Dapat nating tularan ang halimbawa ng 
Panginoon sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan 
at mga kasalanan ng ibang tao.

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga banal na kasulatan at pahayag na ito mula sa 
mga lider ng Simbahan ay maaaring makatulong sa iyo 
upang makumpleto ang ika- apat na hakbang. Gamitin 
ang mga ito sa pagninilay- nilay, pag- aaral, at pagsusu-
lat. Tandaan na maging tapat at detalyado sa iyong 
pagsulat.

Suriing muli ang iyong buhay
“Inaanyayahan ko kayo na suriing muli ang inyong 
buhay. Lumihis ba kayo sa mga pamantayang alam 
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ninyo na magdudulot ng kaligayahan? May kasalanan 
ba kayong itinatago na dapat pagsisihan? May ginaga-
wa ba kayo na alam ninyong mali? Pinupuno ba ninyo 
ng maruruming bagay ang inyong isipan? Kapag tahimik 
at malinaw kayong nakapag- iisp, sinasabi ba sa inyo ng 
inyong konsiyensya na magsisi?
“Para sa kapayapaan ninyo ngayon at para sa walang 
hanggang kaligayahan, nakikiusap ako na magsisi 
kayo. Buksan ang inyong puso sa Panginoon at isamo 
sa Kanya na tulungan kayo. Matatamo ninyo ang 
kapatawaran, kapayapaan, at kaalaman na kayo ay 
dinalisay at pinagaling. Lakasan ang loob na humingi sa 
Panginoon ng lakas upang makapagsisi ngayon” 
(Richard G. Scott, sa Conference Report, Abr. 1995, 
103; o Ensign, Mayo 1995, 77).

• Ang ika- apat na hakbang ang isang paraan ng 
pagsunod sa payo ni Elder Scott. Humanap ng oras 
na payapa mong maipagdarasal na gabayan ka at 
palakasin ang loob mo habang sinusuri mo ang 
iyong buhay. Mapanalanging maghanap ng ng oras 
para sa pagsusuri ng sarili, at irekord ang mga 
ideyang maiisip mo habang pinag- aaralan mo ang 
mga tanong ni Elder Scott.

Tanggapin ang nakaraan
“Talikuran ang inyong mga kasalanan; iwagwag ang 
mga tanikala niya na gagapos sa inyo nang mahigpit; 
lumapit sa yaong Diyos na siyang bato ng inyong 
kaligtasan.” (2 Nephi 9:45).

• Ang pagtalikod sa kasalanan at pagwagwag ng 
tanikala ng adiksiyon ay hindi magsisimula hang-
gang hindi mo tinatanggap na ikaw ay may kasala-
nan at may tanikala. Isulat ang pagtutol na 

nadarama mo na habang iniisip mo ang pagiging 
tunay na tapat tungkol sa iyong nakaraan.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Palitan ang pagkakaila ng katotohanan
“Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, ay 
ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay 
wala sa atin” (1 Ni Juan 1:8).

• Ang pangunahing katangian ng adiksiyon ay 
pagkakaila o pandaraya sa sarili—kapag ipinagka-
kaila o ayaw tanggapin ng isang tao na siya ay 
may problema. Paano makatutulong sa paggaling 
ang pagtanggap ng katotohanan sa halip na 
ipagkaila ito?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano makatutulong sa iyo ang ika- apat na hakbang 
upang maisagawa iyon?
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Ang pag- asang gumaling
“Naalaala ko ang lahat ng aking kasalanan at mga 
kasamaan, kung saan ako’y pinarusahan ng mga 
pasakit ng impiyerno; oo, nakita ko na ako’y naghimag-
sik laban sa aking Diyos, at na hindi ko sinunod ang 
kanyang mga banal na kautusan” (Alma 36:13).

• Maaaring masaktan ka kapag inalala mo ang mga 
naging kasalanan mo, pero ito rin ang tutulak sa iyo 
na magkaroon ng tahimik na buhay (tingnan sa 
Alma 36:19–21). Itanong sa mga nakakumpleto na 
ng hakbang na ito kung paano ito nakatulong sa 
kanila. Paano nakatulong sa iyo ang pag- asa na 
gagaling ka upang mapagtiisan ang sakit ng 
pagsisisi at maging maligaya na napatawad ka?

Ang katotohanan
“Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, 
malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay” 
(Moroni 10:5).

• May mga tao na nahihirapang alalahanin o tangga-
pin ang masakit na katotohanan tungkol sa nakara-
an, ngunit matutulungan ka ng Espiritu Santo na 
makaalala at mapanatag habang ginagawa mo 
ang ika- apat na hakbang. Matatanggap mo ang 
mga pagpapalang ito kahit wala kang kaloob na 

Espiritu Santo. Isulat kung paano ka magagabayan 
ng Espiritu Santo sa paggawa ng imbentaryo.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Bakit mahalagang malaman ang katotohanan 
tungkol sa sitwasyon mo ngayon?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Bakit mahalagang malaman ang katotohanan na 
ikaw ay anak ng Diyos?
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Kahinaan at lakas
“Kung ang mga tao ay lalapit sa akin ay ipakikita ko sa 
kanila ang kanilang kahinaan. Ako ay nagbibigay ng 
kahinaan sa mga tao upang sila ay magpakumbaba; at 
ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong 
magpapakumbaba ng kanilang sarili sa aking harapan; 
sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili 
sa aking harapan, at magkakaroon ng pananampalata-
ya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang 
bagay na maging malalakas sa kanila” (Eter 12:27).

• Iangkop ang talatang ito sa buhay mo sa pamamagi-
tan ng pagkopya at pagsingit ng pangalan mo na 
parang ang Panginoon ang direktang nakikipag- 
usap sa iyo. Isulat ang mga naiisip mo tungkol sa 
banal na kasulatang ito at sa pagsasabuhay nito.

“Ang katotohana’y magpapalaya sa 
inyo”
“Inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y 
magpapalaya sa inyo” ( Juan 8:32).

• Ang pagiging tapat sa sarili at sa Panginoon, na 
kilala rin bilang “Espiritu ng katotohanan” (D at T 
93:9), ay ang susi upang makalaya ka mula sa 
kasinungalingang umaalipin sa iyo. Kapag nakilala 
mo Siya, ang Kanyang kapangyarihan at presensya 
sa buhay mo ay magpapalaya sa iyo mula sa 
adiksiyon. Paano mapagbubuti ng pagkilala sa 
katotohanan ang pakikipag- ugnayan mo kay 
Jesucristo?
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IKALIMANG HAKBANG 
PAGTATAPAT

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Aminin sa iyong 
sarili, sa iyong Ama sa Langit sa pangalan ni 
Jesucristo, sa wastong awtoridad ng priesthood, 
at sa ibang tao ang tunay na nagawa mong 
pagkakamali.

Karaniwang katangian ng karamihan sa mga taong 
may adiksiyon ay ang paglayo ng sarili mula sa 

ibang tao. Kahit sa gitna ng maraming tao o habang 
kasama ang iba na masayang nakikihalubilo sa isa’t isa, 
pakiramdam namin ay hindi kami kabilang. Nang 
pumunta na kami sa mga recovery meeting, unti- unti 
kaming nakalabas mula sa emosyonal na pag-iisa kung 
saan lumalakas ang adiksiyon. Noong una, marami sa 
amin ay nakaupo at nakikinig lang, ngunit kalaunan 
hindi na kami naasiwang magsalita at magbahagi. 
Gayunpaman, marami pa rin kaming itinatago—mga 
bagay na nakakahiya, nakalulungkot, mga bagay na 
nakasasakit sa amin.

Gumawa kami ng tapat at masusing imbentaryo ng 
aming buhay sa ika- apat na hakbang, ngunit para sa 
amin lamang iyon. Nag- iisa pa rin kaming nakakaalam 
ng masasakit na alaala ng aming nakaraan. Nang 
sinimulan namin ang ikalimang hakbang ay saka 
lamang namin nailabas ang mga lihim na dahilan ng 
paglayo namin sa mga tao at nagkaroon kami ng 
bagong pananaw sa aming sarili at sa nakaraan. Ang 
pagtatapat ay nagsimula sa pagsasabi sa aming mga 
kaibigan, pamilya, at iba pa na nagsisisi na kami. 
Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na ayusin at 
buuing muli ang mga nasirang relasyon. Kasama rin sa 
pagtatapat ang paghingi ng tawad mula sa Panginoon 
sa pamamagitan ng panalangin at kung kinakailangan 
sa pamamagitan ng mga itinalagang priesthood leader.

Nakita namin na magandang simulan agad ang 
ikalimang hakbang matapos ang ika- apat na hakbang 
hanggang maaari. Ang ipagpaliban ito ay parang hindi 
paggamot sa sugat gayong alam mo ang may impeksi-
yon ito. Parang napakahirap gawin ang ikalimang 
hakbang, ngunit nang humingi kami ng tulong sa 
Panginoon, binigyan Niya kami ng tapang at lakas. 
Matapos basahing muli ang aming mga imbentaryo, 
ipinagtapat namin sa aming bishop ang anumang 
bawal o kasalanan o pagkakamaling nagawa namin na 
naging hadlang upang magkaroon kami ng temple 

recommend. Ang pagtatapat na ito sa wastong awtori-
dad ng priesthood ay mahalagang bahagi ng pagga-
ling.

Pumili rin kami ng isa pang taong mapagkakatiwala-
ang pagsabihan ng mga tunay na nagawa naming 
pagkakamali. Pinili namin ang taong natapos na sa 
ika- apat at ikalimang hakbang at matatag sa ebanghel-
yo. Sinimulan namin ang miting sa panalangin upang 
imbitahan ang Espiritu, at pagkatapos ay binasa namin 
nang malakas ang aming mga imbentaryo. Tinulungan 
kami ng mga taong nakinig sa aming mga imbentaryo 
na makita ang mga pagkakataon sa buhay namin na 
hindi kami naging tapat sa aming sarili. Tinulungan 
nila kaming ilagay sa tamang perspektibo ang buhay 
namin at iniwasang palakihin o paliitin ang pananagu-
tan namin.

Ang pagsulat ng mga imbentaryo ay parang pagtata-
la ng daan-daang magkakahiwalay na mga pangyayari 
sa aming buhay. Sa ikalimang hakbang, nagkaroon 
kami ng pagkakataong masaksihan ang salaysay ng 
bawat tagpo sa aming buhay. Nang gawin namin ito, 
nagsimula kaming makakita ng mga kahinaan na 
nakaapekto sa aming mga pagpapasiya. Naunawaan na 
namin ang dahilan ng mga negatibong naiisip at 
nadarama natin (katigasan ng ulo, takot, kapalaluan, 
awa sa sarili, pagmamagaling, galit, hinanakit, hindi 
makontrol na silakbo ng damdamin at pagnanasa, at 
iba pa). Ang mga naiisip at nadaramang ito ang tunay 
na pinag- ugatan ng mga nagawa naming pagkakamali.

Sa pagkumpleto ng ikalimang hakbang, ipinakita 
namin sa Diyos, sa aming sarili, at isa pang saksi ang 
matibay na naming pangako na magbagong- buhay at 
mamuhay nang walang kasinungalingan. Bagama’t isa 
sa mga pinakamahirap gawin ang ikalimang hakbang, 
hinikayat kami ni Pangulong Spencer W. Kimball: 
“Hindi kailanman darating ang pagsisisi hangga’t ang 
tao ay hindi lubusang tapat sa kanyang sarili at aminin 
ang kanyang mga ginawa nang walang pagdadahilan o 
pangangatwiran. . . . Ang mga taong piniling harapin 
ang problema at baguhin ang buhay nila ay maaaring 
mahirapang magsisi sa una, ngunit makikita nila na 
higit na kasiya- siya ang landas na ito sa sandaling 
matamasa nila” (“The Gospel of Repentance,” Ensign, 
Okt. 1982, 4).

Naranasan namin ang itinuro ni Pangulong Kimball. 
Mula nang tapat at masusi naming kinumpleto ang 
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ikalimang hakbang, wala na kaming maaaring itago. 
Ipinakita namin na gusto naming “[talikuran] ang lahat 
ng [aming] mga kasalanan” (Alma 22:18) upang mas 
madama namin ang pagmamahal ng Diyos at ang 
suporta ng maraming mabubuting taong nakapalibot 
sa amin.

Mga Gagawin

Simulan ang paghingi ng tawad; kausa-
pin ang bishop kung kailangan; maging 
tapat sa Diyos, sa iyong sarili, at sa iba
Ang “tungkulin ng lahat ng tao [ay] ipagtapat ang lahat 
ng kanilang mga kasalanan sa Panginoon” (Bible 
Dictionary, “Confession,” 649). Ang mas mabigat na 
kasalanan ay kailangang ipagtapat sa mga nararapat na 
priesthood leader, karaniwan ay ang bishop: “Bagama’t 
tanging Panginoon lamang ang makapagpapatawad sa 
mga kasalanan, mahalaga ang papel ng mga priest-
hood leader sa proseso ng pagsisisi. Ililihim nila ang 
ipinagtapat ninyo at tutulungan kayo sa buong proseso 
ng pagsisisi. Magtapat nang lubusan sa kanila. Kung 
hindi ninyo ipagtatapat ang lahat, na binabanggit 
lamang ang maliliit na pagkakamali, hindi malulutas 
ang mas mabigat na kasalanang hindi ninyo ipinagta-
pat. Kapag mas maaga ninyong sinimulan ang prose-
song ito, mas maaga kayong mapapayapa at magagalak 
sa himala ng kapatawaran” (Tapat sa Pananampalata-
ya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2004], 134).

Maging maingat sa pagpili ng taong mapagsasabihan 
mo ng iyong mga pagkakamali maliban sa priesthood 
leader. Huwag magkwento ng napakaselang impor-
masyon sa mga taong sa hinala mo ay hindi ka maga-
gabayan nang tama, magbibigay ng maling 
impormasyon, o hindi marunong magtago ng mga 
kumpidensyal na bagay. Ang mga taong binabahagian 
mo ng iyong imbentaryo ay dapat na lubos na mapag-
kakatiwalaan sa salita at sa gawa.

Hayaang magkaroon ng kapayapaan 
ang buhay mo
Nagbabala si Pangulong Brigham Young na hindi 
kailangang lantarang sabihin ng mga miyembro ang 
mga kasalanan: “Kapag hinihiling natin sa mga kapatid, 
na kadalasan naming ginagawa, na magsalita sila sa 
sacrament meeting, sinasabi natin sa kanila na kung 
nakasakit sila ng mga kapitbahay, na ipagtapat ang 
mga pagkakamali nila; ngunit huwag ninyong sabihin 
ang walang saysay ninyong pag- uugali na walang 
nakakaalam kundi kayo. Sabihin sa madla ang para sa 

madla. Kung nagkasala kayo sa mga tao, magtapat sa 
kanila. Kung nagkasala kayo sa isang mag- anak o 
kapitbahayan, pumunta sa kanila at magtapat. Kung 
nagkasala kayo sa inyong Ward, magtapat sa inyong 
Ward. Kung nagkasala kayo sa isang indibiduwal, 
kausapin nang sarilinan ang taong iyon at magtapat sa 
kanya. At kung nagkasala kayo sa Diyos, o sa inyong 
sarili, ipagtapat ito sa Diyos, at kimkimim ang bagay na 
ito, dahil ayokong malaman ang anuman tungkol dito” 
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe 
[1954], 158).

Paminsan- minsan ay maaari kang makakita ng mga tao 
sa mga recovery meeting o sa ibang mga sitwasyon na 
tila paulit- ulit na sinasabi ang kanilang mga kasalanan 
o ang mga nagawang kasalanan sa kanila ng iba. Lagi 
silang nagtatapat ngunit hindi kailanman nakahahanap 
ng kapayapaan.

Huwag mong isipin na pagsasabi lamang ng mga nega-
tibong bagay ang dapat gawin sa ikalimang hakbang. 
Kabaligtaran nito ang layunin ng ikalimang hakbang. 
Ginawa namin ang ikalimang habang hindi upang 
ipagpatuloy pa rin ang mga bagay na ipinagtapat 
namin kundi upang umpisahan nang makita ang kaiba-
han ng masama mula sa mabuti para sa aming sarili at 
piliin ang mabuti.

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga sumusunod na banal na kasulatan at pahayag 
ng mga lider ng Simbahan ay maaaring makatulong sa 
iyo sa paggawa ng ikalimang hakbang. Gamitin ang 
mga ito sa pagninilay- nilay, pag- aaral, at pagsusulat. 
Tandaan na maging tapat at detalyado sa iyong 
pagsulat.

Pagtatapat sa Diyos
“Ako, ang Panginoon, ay nagpapatawad ng mga 
kasalanan sa mga yaong umaamin ng kanilang mga 
kasalanan sa aking harapan at humihingi ng kapatawa-
ran” (D&C 64:7).

• Paano nakatulong ang pagtatapat ng mga kasala-
nan mo sa Diyos upang magawa mo ang magagan-
dang pagbabago sa iyong buhay?
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• Karamihan sa amin ay natatakot gawin ang ikali-
mang hakbang. Paano nagagawa ng pagtatapat ng 
mga kasalanan mo sa Diyos ang bigyan ka ng 
tapang at lakas upang kalaunang makapagtapat ka 
rin sa ibang tao? 

Pagtatapat sa iba
“Mangagpahayagan nga kayo sa isa’t isa ng inyong 
mga kasalanan, at ipanalangin ng isa’t isa ang iba, 
upang kayo’y magsigaling” (Santiago 5:16).

• Maaaring nag- aalala ka na hindi ka matatanggap 
ng taong alam lahat ang mga kahinaan at pagkaka-
mali mo. Ngunit ang isang priesthood leader o 
mapagkakatiwalaang kaibigan na nakauunawa sa 
proseso ng pagrekober ay karaniwang tumutugon 
nang may pang- unawa at habag. Paano nakatutu-
long sa paggaling mo ang gayong pagtugon?

  
 

Pagtatangkang maging mabuti sa pani-
ngin ng iba
“Huwag hayaang ipagmalaki ng sinuman ang sarili 
niyang kabutihan . . . ; bagkus ay hayaang ipagtapat 
niya ang kanyang mga kasalanan, at siya ay patatawa-
rin, at siya ay lalong magbubunga” ( Joseph Smith, sa 
History of the Church, 4:479).

• Isang pinakamatinding obsesyon ng may adiksiyon 
ang maging mabuti sa paningin ng iba. Paano 
nagiging hadlang ang obsesyon na ito sa pagkaka-
taon mo na “lalong magbunga” (o magpakabuti)?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano mababago ang pag- uugali mo kung ang 
iniisip mo lang ay maging mabuti sa paningin ng 
Diyos?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Katapatan
“Kung sinuman ang lalabag sa akin, siya ay hahatulan 
mo alinsunod sa mga kasalanang kanyang nagawa; at 
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kung magtatapat siya ng kanyang mga kasalanan sa iyo 
at sa akin, at magsisisi nang taos sa kanyang puso, siya 
ay iyong patatawarin, at akin din siyang patatawarin” 
(Mosias 26:29).

• Kapag nagtapat ka ng iyong mga kasalanan, dapat 
gawin mo ito nang taos-puso. Isipin kung paano 
nababawasan ang katapatan ng ginagawa mo 
kapag hindi mo sinasabi ang lahat ng dapat mong 
sabihin. Anong bahagi ng imbentaryo mo, kung 
mayroon man, ang natutukso kang ilihim?

• Ano ang mapapala mo sa patuloy na pagtatago ng 
bahaging ito ng iyong imbentaryo? Ano ang 
mawawala sa iyo?

Ipagtapat ang kasalanan sa sandaling 
matukoy ito
“Sa taon ding ito, sila ay nadala sa kaalaman ng 
kanilang kamalian at ipinagtapat ang kanilang mga 
pagkakamali” (3 Nephi 1:25).

• Ang talatang ito ay isang halimbawa ng mga tao na 
hindi ipinagpaliban ang pagtatapat ng kanilang 

mga kasalanan nang malaman nila na nagawa nila 
ang mga ito. Ano ang maitutulong ng kaagad na 
paggawa ng ikalimang hakbang matapos gawin 
ang ika- apat na hakbang?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Ano ang maaaring maging masamang epekto 
kapag ipinagpaliban ang ikalimang hakbang?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pagpapagaan ng pasanin at pagiging 
payapa
“Hindi ko tutukuyin ang iyong mabibigat na kasalanan 
upang saktan ang iyong kaluluwa, kung ito ay hindi 
para sa iyong ikabubuti.” (Alma 39:7).

• May ilang tao na magsasabing masyado kaming 
nakatuon sa mga negatibong bagay sa pamamagi-
tan ng paggawa ng ika- apat at ikalimang hakbang 
at ang mga ito ay lalo lamang nagpapadagdag sa 
aming stress. Sa talatang ito, itinuro sa atin na ang 
pagharap sa mga pagkukulang ay makabubuti sa 
atin, at hindi lamang “[sa]saktan” (o gagawing 
balisa) ang ating mga kaluluwa. Sa paanong 
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paraan pinagagaan ang pasanin mo at mas pinapa-
yapa ka ng ika- apat at ikalimang hakbang?

Pagtalikod sa kasalanan
“Sa pamamagitan nito inyong malalaman kung ang 
isang tao ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan—mas-
dan, kanyang aaminin ang mga yaon at tatalikdan ang 
mga yaon” (D at T 58:43).

• Ang ibig sabihin ng talikdan ang isang bagay ay 
kalilimutan na ito o lubusang iwanan. Paano mo 
maipapakita na gusto mong talikdan ang mga dati 
mong ginagawa sa pagkumpleto ng ikalimang 
hakbang?
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IKA- ANIM NA HAKBANG
PAGBABAGO NG PUSO

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Maging lubos na 
handa upang maalis ng Diyos ang lahat ng 
kahinaan ng iyong pagkatao. 

Matapos maranasan ang matinding paglilinis sa 
emosyonal at espirituwal na aspeto sa ika- apat 

at ikalimang hakbang, karamihan sa amin ay namang-
ha sa naging pagbabago sa aming sarili. Nanalangin 
kami nang mas taimtim, pinag- aralan ang mga banal 
na kasulatan nang mas regular, at mas dinalasan ang 
pagsusulat sa journal. Pinaghandaan namin ang 
paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan sa 
pamamagitan ng pagdalo sa sacrament meeting.

Nang gawin namin ang ikalimang hakbang, marami 
sa amin ang kumausap sa aming mga bishop at 
humiling na tulungan kaming magsisi. Nadama ng 
karamihan sa amin na hindi na kami madali at madalas 
na matukso ng adiksiyon. Ang ilan sa amin ay malaya 
na mula sa adiksiyon. Ngayong nabago na nang malaki 
ang ugali at pamumuhay namin, inisip ng ilan sa amin 
kung bakit kailangan pang gawin ang iba pang mga 
hakbang.

Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin namin na 
sa pag- iwas sa bisyo parang lalo naming nakita ang 
kahinaan ng aming pagkatao. Sinikap naming kontro-
lin ang mga negatibong bagay na naiisip namin ngunit 
muli’t muli itong bumabalik, parang nagbabanta sa 
aming pagbabagong- buhay at pagbabalik sa Simbahan. 
Ang mga nakauunawa ng espirituwal na aspeto ng 
paggaling ay hinikayat kaming makita na bagama’t 
maganda ang epekto sa buhay namin ng lahat ng 
pagbabagong ito, nais ng Panginoon na biyayaan kami 
ng higit pa rito. Ipinaunawa sa amin ng aming mga 
kaibigan na kung gusto namin na lubusang iwan ang 
adiksiyon at hindi lamang iwasan ito, kailangan 
naming makaranas ng malaking pagbabago ng puso. 
Ang pagbabagong ito ng puso o pagnanais ang layunin 
ng ika-anim na hakbang.

“Paano?” marahil ay itatanong mo. “Paano ko 
sisimulang gawin ang gayong pagbabago?” Huwag 
kang panghinaan ng loob. Tulad ng ibang mga hak-
bang, parang napakahirap gawin ng ika-anim na 
hakbang. Mahirap man, pero kailangan mong tangga-
pin, tulad ng ginawa namin, na ang pag- amin at 

pagtatapat ng iyong mga kahinaan sa ika- apat at 
ikalimang hakbang ay hindi nangangahulugang handa 
ka nang talikuran ang mga ito. Makikita mo na lang na 
bumabalik ka pa rin sa dating gawi kapag nagkakapro-
blema ka sa buhay—marahil lalo na ngayon na 
tinigilan mo na ang iyong mga adiksiyon.

Marahil ang kapakumbabaang magagawa mo ay 
aminin na hindi ka makapagbabago nang walang 
tulong ng Diyos. Ang ika- anim na hakbang ay pagtutu-
lot sa Diyos na alisin ang natitirang kapaluan at 
katigasan ng puso mo. Tulad ng una at ikalawang 
hakbang, hinihingi sa iyo ng ika- anim na hakbang na 
magpakumbaba ka at tanggapin na kailangan mo ang 
nakapanunubos at nakapagpapabagong kapangyari-
han ni Cristo. Ang Kanyang nagbabayad- salang 
sakripisyo ang tumulong sa iyo sa bawat hakbang 
hanggang sa makarating ka sa bahaging ito. Hindi 
naiiba ang ika- anim na hakbang.

Sa paglapit mo kay Jesucristo upang humigi ng 
tulong sa hakbang na ito, hindi ka mabibigo. Kung 
magtitiwala ka sa Kaniya at magtitiyaga ka, makikita 
mo na unti- unting napapalitan ng kapakumbabaan ang 
iyong kapalaluan. Matiyaga Siyang maghihintay 
hanggang mapagtanto mong kailangan mo ng tulong 
upang magbago, at sa paglapit mo sa Kanya, madara-
ma mong muli ang Kanyang pagmamahal at kapangya-
rihan. Iiwanan mo ang mga dating pag- uugali at 
magiging bukas na ang isipan sa anumang ipahiwatig 
ng Espiritu na ikabubuti ng buhay mo. Hindi ka na 
matatakot sa pagbabago dahil alam mong nauunawaan 
ng Panginoon ang sakit at sigasig na kailangan upang 
magawa ito.

At kapag naisapuso mo na ang paglapit kay Cristo, 
ang mga maling paniniwala na nagbibigay ng mga 
negatibong pag- iisip at emosyon ay unti- unting 
mapapalitan ng katotohanan. Magiging malakas ka 
habang patuloy mong pinag- aaralan ang salita ng 
Diyos at pinagninilayan kung paano ito isasabuhay. Sa 
pamamagitan ng patotoo ng iba, tutulungan ka ng 
Panginoon na malaman ang katotohanan na kaya kang 
pagalingin ng Kanyang kapangyarihan. Ang paninisi sa 
iba sa kalagayan ng iyong pagkatao o ang pangangat-
wiran na hindi mo kayang baguhin ang iyong puso ay 
mapapalitan ng pagnanais na magkaroon ng panana-
gutan sa Diyos at maging masunurin sa lahat ng 
Kanyang kagustuhan. Sa pamamagitan ng propetang si 
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Ezekiel, ipinahayag ng Panginoon, “Bibigyan ko rin . . . 
kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo 
ng bagong diwa; at aking aalisin ang batong puso sa 
inyong laman” (Ezekiel 36:26).

Nais ng Panginoon na bigyan ka ng bagong dispo-
sisyon upang magkaisa kayo sa puso at isipan, tulad 
nila ng Kanyang Ama na nagkakaisa. Gusto Niyang 
lumapit ka sa Diyos Ama at huwag nang ilayo ang 
iyong sarili, ang paglayo na nagdulot ng takot at 
nagpalala ng iyong adiksiyon. Gusto Niyang maging 
pagpapala sa buhay mo ang Pagbabayad- sala, simula 
ngayon.

Sa pagsunod mo sa mga pahiwatig ng Espiritu at 
pag- asa sa Tagapagligtas upang maligtas, hindi lamang 
mula sa adiksiyon kundi mula sa iyong mga kahinaan, 
makatitiyak ka na mababago ang disposisyon o 
pananaw mo dahil handa nang magbago ang puso mo. 
Ang sumisidhing pagnanais na mapabanal ng Diyos ay 
maghahanda sa iyo na baguhin ang kalikasan ng 
pagkatao mo. Ang isa sa mga pinakamalinaw na 
paglalarawan ng prosesong ito ay matatagpuan sa mga 
salita ni Pangulong Ezra Taft Benson:

“Binabago ng Panginoon ang kalooban. Binabago 
ng mundo ang panlabas na anyo. Maiaalis ng daigdig 
ang mga tao mula sa mga magugulo at maruruming 
lugar. Inaalis ni Cristo ang di- magagandang ugali ng 
mga tao, at inaalis naman nila ang kanilang sarili sa 
magulo at maruming lugar. Hinuhubog ng daigdig ang 
mga tao sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang 
kapaligiran. Binabago ni Cristo ang mga tao, na siya 
namang nagbabago ng kanilang kapaligiran. Mahuhu-
bog ng daigdig ang kilos ng mga tao, subalit mababa-
go ni Cristo ang ugali ng mga tao. . . .

“Nawa’y magtiwala tayo na si Jesus ang Cristo, 
magpasiyang sundin Siya, magbago para sa Kanya, 
mapatnubayan Niya, magpasakop sa Kanya, at maisi-
lang na muli” (sa Conference Report, Okt. 1985, 5–6; o 
Ensign, Nob. 1985, 6–7).

Mga Gagawin

Naising tulutan ang Tagapagligtas na 
baguhin ang iyong puso; makibahagi sa 
mga bagay tungkol kay Cristo sa pama-
magitan ng pagdalo sa Sunday School 
at Relief Society o priesthood meeting
Noong bininyagan kami, iilan lamang sa amin ang 
nakaunawa na ang tunay na pagbabalik- loob ay hindi 

nangyayari nang minsanan lamang. Gayunpaman, 
malinaw na ipinaliwanag ito ni Pangulong Marion G. 
Romney ng Unang Panguluhan: “Sa isang taong tunay 
na nagbalik- loob, ang pagnanais sa mga bagay na 
salungat sa ebanghelyo ni Jesucristo ay nawala nang 
lubusan. Ang pumalit dito ay ang pagmamahal sa 
Diyos, na may matatag na determinasyong sundin ang 
kanyang mga utos” (sa Conference Report, Guatemala 
Area Conference 1977, 8).

Sa himalang mararanasan mo sa patuloy na pagga-
ling—una mula sa nakapipinsalang adiksiyon at sa 
mga kahinaan ng pagkatao—makararanas ka ng tunay 
na pagbabalik- loob. Magsisimula kang magising, 
lumapit sa iyong sarili tulad ng alibughang anak na 
nakapag- isip (tingnan sa Lucas 15:17). Mapag- iisip- isip 
mo na upang makabalik sa kaharian ng Ama sa Langit, 
hindi ka lamang dapat gumising kundi bumangon rin 
at tulutan si Jesucristo na maging iyong Manunubos.

Sa pagsunod mo sa Diyos at patuloy na pagpapakum-
baba, lalong titibay ang iyong determinasyon na 
huwag nang balikan pa ang dating pag- uugali. Dahil 
nakalaya ka na mula sa pasanin ng nakaraan, mas 
komportable ka nang makasama ang mga kapatid sa 
Simbahan. Mas gugustuhin mo nang bumalik at 
matipon bilang anak ng Diyos at ganap na makabilang 
sa mga tupa ng Kanyang kawan (tingnan sa 1 Nephi 
22:24–26; Mosias 27:25–26; Mosias 29:20; Helaman 
3:35).

Maging handa na mabago upang 
mawala ang mga kahinaan mo sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Diyos
Ikaw man ay nalulong sa alak, droga, pagsusugal, 
pornograpiya, masamang sistema sa pagkain, walang 
kontrol na paggastos, o pag- uugali o bisyo na binabali-
ngan mo upang takbuhan o makaligtas sa problema o 
hamon ng buhay, matatanto mo na nagsimulang lahat 
iyon sa puso’t isipan mo. Nagsisimula rin ang pagga-
ling sa iyong puso’t isipan. Sa pagkakaroon mo ng 
pagkukusang mabago sa pamamagitan ng paglapit kay 
Jesucristo, malalaman mo ang kapangyarihan Niyang 
magpagaling.

Sa ika- anim na hakbang, mas titibay ang determinas-
yon mong iwasan ang dati mong pagkalulong sa 
pamamagitan ng tumitibay na pakikipag- ugnayan sa 
Tagapagligtas na si Jesucristo, at sa Ama, na nagsugo 
sa Kanya. Ipinasiya mo na maging mas mahinahong 
tulad ng batang propetang si Mormon (tingnan sa 
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Mormon 1:15). Patuloy mong tinatanggap na kaila-
ngang umasa ka nang buong puso sa Diyos upang 
mapalakas ka Niya sa lahat ng iniisip, sinasabi, at 
ginagawa mo.

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga sumusunod na banal na kasulatan at pahayag 
ng mga lider ng Simbahan ay maaaring makatulong sa 
iyo sa paggawa ng ika- anim na hakbang. Gamitin ang 
mga banal na kasulatan at mga tanong na ito sa 
pagninilay- nilay, pag- aaral, at pagsusulat.

Talikuran ang lahat ng iyong mga kasa-
lanan
“Sinabi ng hari . . . ano ang nararapat kong gawin 
upang isilang sa Diyos, nang ang masamang espiritung 
ito ay mabunot mula sa aking dibdib, at matanggap ang 
kanyang Espiritu, upang ako ay mapuspos ng galak. 
. . . Tatalikuran ko ang lahat ng aking pag- aari . . . 
upang matanggap ko ang labis na kagalakang ito. . . .
“. . . Lumuhod ang hari sa harapan ng Panginoon, sa 
kanyang mga tuhod; oo, maging sa itinirapa niya ang 
kanyang sarili sa lupa, at nagsumamo nang taimtim, 
sinasabing:
“O Diyos . . . Tatalikuran ko ang lahat ng aking kasala-
nan upang makilala kayo, at upang magbangon ako 
mula sa pagkamatay at maligtas sa huling araw” (Alma 
22:15, 17–18).

• Basahing muli nang mabuti ang Alma 22:15, 
17–18. Anong mga hadlang—kasama na ang 
saloobin at damdamin—ang pumipigil sa iyong 
talikdan ang “lahat ng [iyong] mga kasalanan” at 
mas lubos na tanggapin ang Espiritu ng Panginoon?

Matutong magpakumbaba
“Kung ang mga tao ay lalapit sa akin ay ipakikita ko sa 
kanila ang kanilang kahinaan. Ako ay nagbibigay ng 
kahinaan sa mga tao upang sila ay magpakumbaba; at 
ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong 
magpapakumbaba ng kanilang sarili sa aking harapan; 
sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili 
sa aking harapan, at magkakaroon ng pananampalata-
ya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang 
bagay na maging malalakas sa kanila” (Eter 12:27).

• Dahil tayo ay tao lamang at hindi perpekto, marami 
tayong kahinaan. Sa talatang ito, ipinaliwang ng 
Panginoon kung bakit ipinaranas Niya sa atin ang 
mabuhay sa lupa at magkaroon ng gayong mga 
kahinaan—upang tulungan tayong maging magpa-
kumbaba. Gayunpaman, kailangan nating ipasiyang 
magpakumbaba. Bakit bahagi ng pagpapakumba-
ba ang kahandaang gawin ang ika- anim na hak-
bang?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Ilista ang ilan sa iyong mga kahinaan, at sa tabi nito 
ilista ang mga kalakasan na maaaring pumalit dito 
kapag lumapit ka kay Cristo.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



39

Pakikibahagi sa mga aktibidad ng Sim-
bahan
“Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa 
Ama, ng ating Panginoong Jesucristo,
“Na sa kaniya’y kumukuha ng pangalan ang bawa’t 
sangbahayan sa langit at sa lupa,
“Upang sa inyo’y ipagkaloob niya, ayon sa mga 
kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo’y 
palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng 
kaniyang Espiritu sa pagkataong loob;
“Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa 
pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo’y 
magugat at magtumibay sa pagibig,
“Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga 
banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at 
lalim;
“At makilala ang pag- ibig ni Cristo na di masayod ng 
kaalaman, upang kayo’y mangapuspos hanggang sa 
buong kapuspusan ng Dios” (mga Taga Efeso 3:14–19).

• Kapag tinaglay mo sa iyong sarili ang pangalan ni 
Cristo at napalakas ng Kanyang Espiritu, madarama 
mo na kabilang ka sa mga Banal—mga kapatid na 
nabinyagan at naging bahagi ng Kanyang pamilya 
sa mundo (tingnan sa Mosias 5:7). Nang mas 
nakilala mo ang iyong mga kapwa miyembro, 
paano mo mas ninais na mas ganap silang makasa-
ma at makibahagi sa priesthood, Relief Society, at 
Sunday School?

Pagtubos
“Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos, at 
naging gayon mula pa sa pagkahulog ni Adan, at 
magiging gayon, magpakailanman at walang katapu-
san, maliban kung kanyang bigyang- daan ang panghihi-

kayat ng Banal na Espiritu, at hubarin ang likas na tao at 
maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad- sala ni 
Cristo, ang Panginoon, at maging tulad ng isang bata, 
masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno 
ng pag- ibig” (Mosias 3:19).

• Marami sa atin ang nagiging Banal sa pangalan 
lamang kapag bininyagan at pagkatapos nito ay 
nahihirapang “hubarin ang likas na tao” at taglayin 
ang mga katangiang nakalista sa talatang ito. 
Paano ka inihanda ng paghihirap na ito na tangga-
pin na tanging sa pamamagitan lamang ng 
Pagbabayad- sala ni Cristo—sa pakikiisa kay 
Jesucristo at sa Ama—ka lamang magkakaroon ng 
kaligtasan?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Paglapit kay Cristo
“Kahit ano ang pinagmumulan ng hirap at kahit paano 
mo sisimulang makadama ng kapanatagan—sa pama-
magitan ng isang kwalipikadong propesyonal na 
therapist, doktor, priesthood leader, kaibigan, magulang 
na nag- aalala, o mahal sa buhay—paano ka man 
magsisimula, ang mga solusyong iyon ay hindi kailan-
man magbibigay ng ganap na kasagutan. Nangyayari 
ang lubusang paggaling sa pamamagitan ng pananam-
palataya kay Jesucristo at sa Kanyang mga turo, nang 
may bagbag na puso at nagsisising espiritu at pagsunod 
sa Kanyang mga kautusan” (Richard G. Scott, sa 
Conference Report, Abr. 1994, 9; o Ensign, Mayo 
1994, 9).

• Itinuro ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng 
Labindalawa na anumang tindi ng suporta o pakiki-
sama ang ibigay sa iyo—maging ng mga recovery 
group o mga kongregasyon sa Simbahan—ay hindi 
makapagliligtas sa iyo. Maaaring suportahan at 
tulungan ka ng ibang tao sa pinagdadaanan mo, 
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ngunit sa huli dapat ay lumapit ka kay Cristo Mismo. 
Isulat kung paano nagsimula ang iyong pagpapaga-
ling.

• Sino ang nakatulong sa iyo na simulan ang pagsisisi 
at paggaling? Paano ka inaakay nito sa Tagapaglig-
tas?

• Ano ang natutuhan mo tungkol sa Tagapagligtas na 
nakatulong o nakaimpluwensya sa iyong mga 
hangarin o kakayahan na baguhin ang ugali mo?

Pagtitiyaga sa proseso
“Kayo ay maliliit na bata at hindi ninyo makakaya ang 
lahat ng bagay sa ngayon; kailangan kayong lumaki sa 
biyaya at sa kaalaman ng katotohanan.
“Huwag matakot, maliliit na bata, sapagkat kayo ay 
akin, at aking nadaig ang daigdig, . . .
“At wala sa kanila na ibinigay ng Ama sa akin ang 
mawawala” (D at T 50:40–42).

• Kung minsan nawawalan tayo ng tiyaga o pinanghi-
hinaan ng loob dahil hindi natatapos ang proseso 
ng paggaling. Ipinapakita ng mga talatang ito ang 
pagtitiyaga ng Tagapagligtas at ng Ama sa Langit 
sa atin na parang “maliliit na bata.” Ipamuhay ang 
mga talatang ito at isulat na parang ikaw ang 
pinatutungkulan nito.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano ka na pinalalakas ng mga pangako sa banal 
na kasulatang ito kapag pinaghihinaan ka ng loob?
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Tulong mula sa Panginoon
“Mga minamahal kong kapatid, matapos na kayo ay 
mapasamakipot at makitid na landas, itatanong ko kung 
ang lahat ay nagawa na? Masdan, sinasabi ko sa inyo, 
Hindi; sapagkat hindi pa kayo nakalalapit maliban sa ito 
ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo na may hindi 
matitinag na pananampalataya sa kanya, na umaasa 
nang lubos sa mga awa niya na makapangyarihang 
magligtas.
“Kaya nga, kinakailangan kayong magpatuloy sa 
paglakad nang may katatagan kay Cristo, na may 
ganap na kaliwanagan ng pag- asa, at pag- ibig sa Diyos 
at sa lahat ng tao. Samakatwid, kung kayo ay magpa-
patuloy, nagpapakabusog sa salita ni Cristo, at magtitiis 
hanggang wakas, masdan, ganito ang wika ng Ama: 
Kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan” 
(2 Nephi 31:19–20).

• Pag- isipan at isulat kung paano ka tinulungan ng 
Panginoon sa pagtahak sa tuwid at makipot na 

daan. Paano ka natulungan ng nag- iibayong 
pagmamahal mo sa Diyos at sa ibang tao na 
makawala mula sa adiksiyon, iwasang bumalik sa 
bisyo, at mabigyang muli ng pag- asang magkaka-
roon ka ng buhay na walang hanggan?
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MGA TALA
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IKAPITONG HAKBANG
PAGPAPAKUMBABA

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Mapagkumba-
bang hilingin sa Ama sa Langit na alisin ang 
iyong mga kamalian.

Lahat ng hakbang ay nangangailangan ng pagpapa-
kumbaba, ngunit lubos na kailangan ito sa ikapi-

tong hakbang: “Mapagkumbabang hilingin sa Ama sa 
Langit na tulungan kang iwaksi ang iyong mga pagka-
kamali.” Ang mapagkumbabang puso na tinaglay 
namin sa ika- anim na hakbang ay naghikayat sa aming 
hilingin sa Panginoon sa ikapitong hakbang na tulu-
ngan kaming iwaksi ang aming mga pagkakamali. 
Nang nakarating na kami sa puntong ito, handa na 
kaming manalangin na ang tanging motibasyon lamang 
ay ang pagnanais na maging kaisa ng ating Ama sa 
Langit at ng Panginoong Jesucristo sa puso’t isipan. 
Hindi na kami kuntento na baguhin lamang ang aming 
mga gawi o istilo ng pamumuhay. Handa na kaming 
tulutan ang Diyos na baguhin ang mismong pagkatao 
namin.

Para sa amin, ang ikapitong hakbang ay ganap na 
pagpapasakop sa Tagapagligtas kaya marami sa amin 
ang mula sa puso ay nagsumamo tulad ni Alma ng “O 
Jesus, ikaw na Anak ng Diyos, kaawaan ako” (Alma 
36:18). Napuno ng tunay na pagsisisi ang aming mga 
puso, hindi lang dahil sa nagdusa kami o pinagdusa 
ang iba kundi ikinalungkot namin na kahit magaling 
na kami ay hindi pa rin namin maiwasang magkamali.

Dahil nadama namin ang pagmamahal ng Diyos, 
ninais naming talikuran ang lahat ng aming mga 
kasalanan, maging lahat ng inklinasyong magkasala, 
upang mas makilala pa namin Siya. Sa huli, 
taos-puso naming inialay ang aming buong kaluluwa 
sa Diyos at hiniling sa Kanyang patawarin kami at 
itulad kami sa Kanyang larawan. Naunawaan na namin 
na walang ibang pangalan, walang ibang daan o 
pamamaraan, ang magbibigay sa atin ng ganap na 
kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nang walang 
itinatago, nagsusumamo kami sa Ama na, sa Kanyang 
walang- hanggang awa, mapapatawad Niya tayo sa 
lahat ng ating kapalaluan, pagkakasala at pagkukulang. 
Hiniling namin na biyayaan Niya kami, upang sa 
pamamagitan Niya ay mapanatili namin ang pagbaba-
gong ito sa aming buhay.

Hindi tuluyang binago ng Panginoon ang aming 
buong pagkatao hangga’t hindi namin itinulot na 
gawin Niya ito. Ang ikapitong hakbang ay aming 
desisyon. Kailangan namin na kusang magpakumbaba. 
Dapat naming alisin ang kaliliit- liitang bahid ng 
pagmamataas at tanggapin na hindi sapat ang kakaya-
han naming iligtas ang aming sarili. Kinailangan 
naming madama at maipamuhay ang katotohanang 
itinuro ni Haring Benjamin—na tayong lahat ay mga 
pulubi sa harapan ng Diyos at walang pag- asang 
maliligtas ng sariling pagsisikap kundi sa pamamagitan 
lamang ng awa at biyaya ni Jesucristo (tingnan sa 
Mosias 2:21; 4:19–20).

Sa ikapitong hakbang, sa wakas ay tinanggap na 
namin nang walang pag- aalinlangan ang walang 
hanggang katotohanang itinuro sa Mosias 16:4: “Sa 
gayon naligaw ang buong sangkatauhan; at masdan, 
dapat na sana silang nangaligaw nang walang katapu-
san kung hindi lamang tinubos ng Diyos ang kanyang 
mga tao mula sa kanilang ligaw at nahulog na kalaga-
yan.” Itinuro sa amin ng aming karanasan na sa 
paggawa ng ikapitong hakbang na kailangan naming 
gawin ang ipinagagawa sa amin. Kailangan naming 
maging matiyaga at “magpatuloy sa paglakad nang 
may katatagan kay Cristo”(2 Nephi 31:20).

Hindi pa kami tuluyang nakalalaya mula sa pagna-
nais na magkasala. Kinailangan naming tanggapin ang 
buhay ayon sa mga layunin at itinakdang panahon ng 
Diyos—kasama na rito ang pagwawaksi ng aming mga 
pagkakamali. Sa paggawa ng ikapitong hakbang, 
natuto kaming mamuhay na taglay rin ang kapakumba-
baan at tiyaga na ipinakita ni Alma at ng kanyang mga 
kapatid nang ang kanilang mga pasanin ay pinagaan 
lamang at hindi inalis: “[Sila ay] nagpasailalim nang 
may kagalakan at nang may pagtitiis sa lahat ng 
kalooban ng Panginoon” (Mosias 24:15). Tuluyan na 
naming iwinaksi ang ideyang kaya naming maging 
perpekto nang walang tulong, at tinanggap namin ang 
katotohanan na hangad ng Diyos na daigin namin ng 
aming mga kahinaan sa buhay na ito sa pamamagitan 
ng paglapit kay Cristo at maging perpekto sa Kanya. 
Nalaman namin na sa pamamagitan ng Kanyang 
biyaya, tinulungan Niya kaming pagkaitan ang aming 
sarili ng lahat ng kasalanan at unawain na ang kaligta-
san ay hindi magmumula sa aming kakayahan kundi sa 
Kanyang kapangyarihan (tingnan sa Moroni 10:32).
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Bawat hakbang, gayunpaman, ay may kasamang 
babala, at ang ikapitong hakbang ay hindi naiiba rito. 
Kami na tumanggap ng mga alituntuning ito ay dapat 
kang balaan na hindi mo magagawa ang hakbang na 
ito nang walang sakripisyo—at nararapat naman ito. Sa 
Doktrina at mga Tipan 59:8, iniutos ng Panginoon na 
“Maghandog kayo ng hain sa Panginoon ninyong 
Diyos sa kabutihan maging yaong may bagbag na puso 
at nagsisising espiritu.” Ang hain o sakripisyong ito ang 
pinakadiwa ng ikapitong hakbang. Kahit mahirapan ka 
sa iyong muling pagsilang, alalahanin mo na ang 
Kanyang paghihirap, hindi ang paghihirap mo, ang 
tiyak na magliligtas sa iyo mula sa kasalanan. Ang 
sakripisyo mo ay maliit na bahagi lamang ng Kanyang 
“dakila at huling hain” para sa iyo (Alma 34:14).

Kapag ipinasakamay mo sa Diyos ang lahat, ginawa 
mo na ang lahat upang matanggap ang katunayan na 
napatawad na ang mga kasalanan mo, kung gayon ang 
iyong nakaraan ay tunay ngang lumipas na. Tulad ng 
mga taong nagbalik- loob dahil sa Aklat ni Mormon, 
mapapatotohanan mo na ikaw ay “dinalaw ng kapang-
yarihan at Espiritu ng Diyos, na na kay Jesucristo” 
(3 Nephi 7:21). Tulad ni Alma ay maipahahayag mo: 
“Hindi ko na naalaala pa ang aking mga pasakit oo, 
hindi na ako sinaktan pa ng alaala ng aking mga 
kasalanan. At o, anong galak, at anong kagila- gilalas na 
liwanag ang namasdan ko; oo, ang kaluluwa ko’y 
napuspos ng kagalakan na kasingsidhi ng aking 
pasakit! (Alma 36:19–20).

Mga Gagawin

Hangarin ang kapangyarihan ng 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas na 
makatulong sa iyong personal na buhay 
sa pamamagitan ng pagbubulay- bulay 
sa mga panalangin ng sakramento
Isang epektibong uri ng pagninilay- nilay ay ang 
mag- isip ng isang talata mula sa banal na kasulatan 
habang nagdarasal ka upang iyong maintindihan kung 
ano ang kahulugan nito at paano ito naaangkop sa 
iyong buhay. Dahil dapat gawin ng bawat isa sa atin 
ang tipan na paulit- ulit na binabanggit sa mga panala-
ngin ng sakramento, maaari mong pagbulay- bulayan 
ito.

Bilang pagsunod sa paanyaya ng mga propeta na 
ipamuhay ang mga banal na kasulatan, maaari mong 
basahin ang Moroni 4:3 at 5:2 at mapakumbabang 
pag- isipan ang mga sagradong salitang ito na parang 

ikaw ang nagsasalita, halimbawa “O Diyos, ang Amang 
Walang Hanggan, [ako] ay humihiling sa inyo sa panga-
lan ng inyong Anak, na si Jesucristo na basbasan at 
gawing banal ang tinapay na ito [para sa aking kalulu-
wa sa pagkain ko] nito … at sa [pagsunod ko sa] 
kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa [akin], nang 
sa tuwina ay mapasa[akin] ang kanyang Espiritu upang 
makasama [ko].”

Mapagkumbabang ipanalangin na 
gawin ng Diyos ang hindi mo maga-
gawa para sa sarili mo
Kapag palagi kang may simpleng panalangin sa iyong 
puso na tulad ng “Panginoon, ano ang nais mong 
gawin ko ngayon?” o “Mangyari ang Iyong kalooban,” 
palaging maipapaalala sa iyo na dapat kang umasa 
nang lubos sa Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos, 
pagmamahal mo sa Kanya at pagmamahal Niya sa iyo, 
ay makatutulong sa iyo na magmahal nang walang 
pag- aalinlangan. Hinangad mo ang pagmamahal na ito 
sa lahat ng taon na ikaw ay nakulong sa adiksiyon. Sa 
ikapitong hakbang, makahahanap ka ng paraan upang 
matamo mo ang kapayapaan habang tinatanggap mo 
ang “kapahingahan ng Panginoon” (Moroni 7:3; 
tingnan din sa Alma 58:11; Ezra Taft Benson, “Jesus 
Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 2).

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga sumusunod na banal na kasulatan at pahayag 
ng mga lider ng Simbahan ay maaaring makatulong sa 
iyo sa paggawa ng ikapitong hakbang. Gamitin ang 
mga banal na kasulatan at mga tanong na ito sa 
pagninilay- nilay, pag- aaral, at pagsusulat. Maging tapat 
at detalyado sa iyong pagsusulat.

Ipasiyang magpakumbaba
“At ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo, na dahil sa kayo 
ay napilitang magpakumbaba kayo ay pinagpala, hindi 
ba ninyo inaakala na higit na pinagpala sila na tunay 
na nagpakumbaba ng kanilang sarili dahil sa salita?” 
(Alma 32:14).

• Karamihan sa amin ay nagpunta sa mga recovery 
meeting nang desperado na, hinimok ng mga 
epekto ng aming adiksiyon. Napilitan kaming 
magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba na 
inilarawan sa ikapitong hakbang, gayunpaman, ay 
may ibang layunin. Kusang- loob ito. Resulta ito ng 
sarili mong pagpapasiya na magpakumbaba. 



45

Paano binago ng pagpapakumbaba mo ang iyong 
sarili mula nang simulan mo ang pagpapagaling?

Napuspos ng kagalakan
“At nakita nila ang sarili sa kanilang makamundong 
kalagayan, maging higit na mababa kaysa sa alabok 
ng lupa. At silang lahat ay sumigaw nang malakas sa 
iisang tinig, sinasabing: O maawa, at gamitin ang 
nagbabayad- salang dugo ni Cristo upang kami ay 
makatanggap ng kapatawaran ng aming mga kasala-
nan, at ang aming mga puso ay maging dalisay; 
sapagkat kami ay naniniwala kay Jesucristo, na Anak ng 
Diyos, na siyang lumikha ng langit at lupa, at lahat ng 
bagay; na siyang bababa sa mga anak ng tao.
“At ito ay nangyari na, na matapos na kanilang sabihin 
ang mga salitang ito, ang Espiritu ng Panginoon ay 
napasakanila, at sila ay napuspos ng kagalakan, sa 
pagkatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga 
kasalanan, at sa pagkakaroon ng katahimikan ng budhi 
dahil sa labis na pananampalataya nila kay Jesucristo na 
paparito” (Mosias 4:2–3).

• Ang mga tao ni Haring Benjamin ay nag- alay ng 
panalangin na katulad ng panalanging iniaalay 
namin sa ikapitong hakbang. Nadama nila ang 
kapayapaan at kagalakan nang sumakanila ang 
Espiritu ng Panginoon at pinatawad sila sa kanilang 
mga kasalanan. Isipin ang mga pagkakataon na 
nadama mo ang mga ito. Isulat kung ano kaya ang 
epekto sa buhay mo na lagi kang payapa at 
masaya.

  
  
  
  
  
 

Maniwala sa Diyos
“Maniwala sa Diyos; maniwala na siya nga, at na siya 
ang lumikha ng lahat ng bagay, kapwa sa langit at sa 
lupa; maniwala na taglay niya ang lahat ng karunu-
ngan, at lahat ng kapangyarihan, kapwa sa langit at sa 
lupa; maniwalang hindi nauunawaan ng tao ang lahat 
ng bagay na nauunawaan ng Panginoon.
“At muli, maniwala na kayo ay kinakailangang magsisi 
ng inyong mga kasalanan at talikdan ang mga ito, at 
magpakumbaba ng inyong sarili sa harapan ng Diyos; 
at humingi nang taos sa puso nang kayo ay kanyang 
patawarin; at ngayon, kung kayo ay naniniwala sa lahat 
ng bagay na ito, tiyaking ito ay inyong gagawin.
“At muli, sinasabi ko sa inyo gaya ng sinabi ko noon, 
sapagkat kayo ay dumating sa kaalaman ng kaluwalhati-
an ng Diyos, o kung napag- alaman ninyo ang kanyang 
kabutihan at natikman ang kanyang pag- ibig, at naka-
tanggap ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan, na 
nagiging dahilan ng labis na malaking kagalakan sa 
inyong mga kaluluwa, gayundin nais kong inyong 
pakatandaan, at laging panatilihin sa inyong alaala ang 
kadakilaan ng Diyos, at ang inyong sariling kawalang- 
kabuluhan, at ang kanyang kabutihan, at mahabang 
pagtitiis sa inyo, na mga di karapat- dapat na nilikha, at 
magpakumbaba ng inyong sarili maging sa kailaliman 
ng pagpapakumbaba, nananawagan sa pangalan ng 
Panginoon sa araw- araw, at matatag na naninindigan 
sa pananampalataya sa kanya na paparito, na sinabi 
ng bibig ng anghel.
“. . .Kung ito ay inyong gagawin kayo ay laging 
magsasaya, at mapupuspos ng pag- ibig ng Diyos, at 
laging mananatili ang kapatawaran ng inyong mga 
kasalanan; at kayo ay uunlad sa kaalaman ng kaluwal-
hatian niya na lumikha sa inyo, o sa kaalaman ng yaong 
makatarungan at totoo” (Mosias 4:9–12).

• Mapanalanging isulat ang mga bagay na sinabi ni 
Haring Benjamin na dapat nating gawin. Paano 
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nauugnay ang mga bagay na ito sa paggawa ng 
ikapitong hakbang?

• Anong mga pangako ang darating sa paggawa ng 
tagubilin ni Haring Benjamin? (Tingnan sa huling 
talata.)

• Kung matanggap mo ang mga pangakong ito, ano 
ang mababago sa buhay mo?

Pagsunod sa batas at mga kautusan
“Sapagkat, sa layuning ito ibinigay ang mga batas; 
dahil dito nawalang- saysay ang mga batas sa atin, at 
buhay tayo kay Cristo dahil sa ating pananampalataya; 
gayon man sinusunod natin ang mga batas dahil sa mga 
kautusan” (2 Nephi 25:25).

• “Buhay tayo kay Cristo dahil sa ating pananampala-
taya” sa Kanya. Ano ang ibig sabihin ng nawalang- 
saysay ang batas sa atin? Bakit patuloy nating 
sinusunod ang batas o ang mga kautusan?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Ano ang palagay mo ngayon sa pagsunod sa 
batas?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano mo naipakita sa pagsunod sa mga utos ang 
iyong pagmamahal sa Diyos?
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Ang pagmamahal ng Diyos
“Kapag inuna natin ang Diyos, lahat ng iba pang bagay 
ay nalalagay sa tamang lugar o naglalaho sa ating 
buhay. Ang pag- ibig natin sa Panginoon ang mananaig 
sa ating damdamin, sa ating pag- uukulan ng panahon, 
ng ating mithiin, at prayoridad” (Ezra Taft Benson, sa 
Conference Report, Abr. 1988, 3; o Ensign, Mayo 
1988, 4).

• Ngayong nalaman mo na ang awa at kabutihan ng 
Diyos, marahil ay nagsimula mo nang madama ang 
pagmamahal mo sa Diyos at ang pagmamahal 
Niya sa iyo. Pag- nilayan at isulat mo ang anumang 
dagdag na pagmamahal na iyong nadama habang 
ginagawa mo ang mga hakbang.

• Paano maituturing ang ikapitong hakbang bilang 
pinakamatinding pagpapakita mo ng pagmamahal?

  
 

Taglayin sa iyong sarili ang pangalan ni 
Cristo
“Sinuman ang gagawa nito ay matatagpuan sa kanang 
kamay ng Diyos, sapagkat malalaman niya ang panga-
lang itatawag sa kanya; sapagkat siya ay tatawagin sa 
pangalan ni Cristo” (Mosias 5:9).

• Iniisip ng karamihan sa atin ang pagtataglay natin 
ng pangalan ni Cristo sa konteksto ng binyag at ng 
sakramento, na tama naman. Isipin isipin sandali 
kung ano kaya ang kahulugan ng matawag sa 
pangalan ni Cristo at taglayin ang Kanyang reputas-
yon.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Ano ang kailangan mong gawin upang matagpuan 
ka sa kanang kamay ng Diyos? Anong tipan ang 
ginagawa mo sa binyag at sa pagtanggap sa 
sakramento?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Isulat ang mga nararamdaman mo kapag iniisip mo 
na nakahanda Siyang ibigay sa iyo ang Kanyang 
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pangalan o reputasyon kapalit ng lahat ng iyong 
mga pagkukulang.

Talikuran ang inyong mga kahinaan
“Ang isang relihiyong hindi nangangailangan ng 
sakripisyo sa lahat ng bagay ay hindi kailanman magka-
karoon ng sapat na kapangyarihan na makapagbigay 
ng pananampalatayang kinakailangan ng buhay at 
kaligtasan” ( Joseph Smith, comp., (Lectures on Faith 
[1985], 69).

• Iniisip ng ilang tao na nakabasa nito na ang mga 
salitang “lahat ng bagay” ay tumutukoy sa lahat ng 
ari- arian. Paano mo mas naintindihan ang ibig 
sabihin ng isakripisyo ang lahat ng bagay nang 
isuko mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga kahina-
an?
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MGA TALA
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IKAWALONG HAKBANG
PAGHINGI NG TAWAD

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Gumawa ng 
listahan ng lahat ng taong nasaktan mo at 
maging handa na makipagkasundo sa kanila. 

Bago kami nagsigaling, ang buhay naming lulong 
sa adiksiyon ay tila buhawi na humahagupit sa 

lahat ng aming relasyon, at nag- iwan ng malaking 
pinsala. Ang ikawalong hakbang ay isang pagkakataon 
upang gumawa ng plano na ayusin at buuing muli ang 
maaari pang isalba. Nang nadama namin ang nagpapa-
galing na kapangyarihan ng awa ng Tagapagligtas 
habang ginagawa namin ang ikapitong hakbang, ninais 
naming tulungan ang iba at buuin ang nasirang mga 
relasyon. Gayunman, nalaman namin na ang pabigla- 
biglang pakikipagkasundo na hindi ipinagdasal at 
inihingi ng payo sa isang mapagkakatiwalaang lider, 
gaya ng bishop o iba pang mga priesthood leader, ay 
maaaring magpasama sa halip na magpabuti. Ang 
ikawalong hakbang ay isang paniniguro na wala 
kaming masasaktan kapag sinimulan namin silang 
kausapin sa ikasiyam na hakbang.

Bago namin inayos ang mga nasirang relasyon, 
inalam muna namin kung ano ang mga nasirang 
relasyon. Sinimulan naming ilista ang mga taong 
nasaktan namin, ngunit marami sa amin ang nakabatid 
na hindi namin sila maisama sa listahan nang hindi 
ginugulo ng galit laban sa mga nanakit sa amin. 
Matapat naming inamin sa Panginoon ang mga negati-
bong damdamin na naramdaman namin. Bilang tugon, 
ipinakita Niya sa amin na katulad kami ng naranasan 
ng isang lalaki sa talinghaga na, matapos mapatawad 
sa lahat ng kanyang kasalanan, ay kinailangan ding 
magpatawad. Parang naririnig namin ang Panginoon 
na nagsabi, “Ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang 
na yaon, sapagka't ipinamanhik mo sa akin: Hindi 
baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong 
kapuwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo?” 
(Mateo 18:32–33).

Kung makakaharap ka ng ganitong problema, 
maaari mong tularan ang ginawa ng marami sa amin. 
Bago ka gumawa ng listahan ng mga tao na kailangan 
mong hingan ng kapatawaran, ilista mo muna ang mga 
taong kailangan momg patawarin. Huwag kang 
magulat kapag nakita mong may mga pangalan na 
lumitaw sa parehong listahan. Madalas matagpuan ng 

mga tao ang kanilang sarili sa terible at walang- 
humpay na pagpapalitan ng paghihiganti sa isa’t isa. 
Upang matigil ang walang- humpay na paghihiganting 
ito, kailangang may isa na handang magpatawad.

Upang masimulan ang proseso ng pagpapatawad, 
nakita naming muli na malaki ang naitutulong ng 
pagsusulat. Sa tabi ng mga pangalan ng mga taong 
kailangan naming patawarin, isinulat namin ang unang 
naramdaman namin noong mangyari ang masasakit na 
insidenteng ito at kung ano ang muntik na naming 
magawa. Nakatulong sa amin ang listahan upang 
maging espisipiko sa aming pagdarasal habang 
ibinabahagi sa Ama ang lahat ng mga kinikimkim 
naming damdamin. Hiniling namin na tulungan kami 
ni Cristo na ibigay sa iba ang awa na ibinigay Niya rin 
sa amin. Kung may mga tao sa listahan namin na 
nahihirapan kaming mapatawad, sinusunod namin ang 
payo ng Tagpagligtas na ipagdasal ang kanilang 
kapakanan, hilingin na ibigay din sa kanila ang mga 
pagpapalang nais namin para sa aming sarili (tingnan 
sa Mateo 5:44).

Nang ipagdasal naming tulungan kami na magpata-
wad—kahit parang hindi ito taimtim noong una—pag-
laon ay tumanggap kami ng mahimalang pagkahabag. 
Maging sa mabibigat na sitwasyon, ang mga tao na 
ganito rin ang ginawa ay nagawang magpatawad nang 
hindi nila sukat akalain. Isang sister ang ilang linggong 
nagsulat tungkol sa kanyang kabataan at ipinagdasal 
ang kanyang mapang- abusong ama. Nagpatoo siya 
nang may galak na inalis sa kanya ng Tagapagligtas 
ang anumang hinanakit niya sa kanyang ama. Nang 
gawin rin namin iyon, nalaman namin sa masusing 
pagsusulat ng imbentaryo ng lahat ng galit at hinanakit 
at pagpapaubaya nito sa Tagapagligtas, sa wakas ay 
hindi na kami biktima ng mga nakasakit sa amin. Nang 
tapat naming kinalimutan ang mga nagawang pagka-
kamali sa amin ng iba, nagawa na naming maisulat ang 
mga pangalan ng mga taong inaasam namin na 
mapatawad kami.

Kapag narating mo na ang puntong ito at sinimulan 
mo nang gumawa ng listahan, ipagdasal mo sa 
Panginoon na patnubayan ka. Maaaring makatulong sa 
iyo ang mga gabay na ito. Itanong sa sarili, “Mayroon 
bang sinuman sa nakaraan o sa kasaluyan ko na 
nahihiya o asiwa ako na makasama?” Isulat ang 
kanilang mga pangalan, at labanan ang tukso na 
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pangatwiranan ang nararamdaman mo o pangatwira-
nan ang hindi maganadang pakikitungo mo sa kanila. 
Isama sa listahan ang mga taong gusto mong saktan, 
pati na ang mga taong hindi mo sinasadyang masak-
tan. Isama pati ang mga namatay na at pati ang mga 
hindi mo na alam kung nasaan. Babalikan mo ang 
naiibang listahang ito kapag nagsimula ka na sa 
ikasiyam na hakbang. Sa ngayon, habang ginagawa mo 
ang ikawalong hakbang ay tumutok ka sa iyong 
kagustuhang maging mahigpit at walang tinag sa iyong 
katapatan.

Alaming mabuti ang mga bagay na nakaligtaan 
mong gawin o mga bagay na hindi mo ginawa na 
nakasakit sa iba. Isama mo pati ang maliliit na bagay. 
Matapat mong isipin ang mga sakit at pinsalang 
naidulot mo dahil sa adiksiyon, kahit na hindi ka 
agresibo laban sa kanila. Aminin ang sakit at hirap na 
ibinigay mo sa mga mahal mo sa buhay at mga kaibi-
gan dahil sa iyong pagiging iresponsable, magagalitin, 
mapamintas, bugnutin, at kahiya- hiya. Alamin ang 
anumang malaki o maliit na bagay na nakadagdag sa 
hirap ng iba o nakapagpalungkot o nagbigay ng 
problema sa iba. Alamin ang mga kasinungalingang 
sinabi mo o mga pangakong hindi mo tinupad at mga 
paraan upang manipulahin o gamitin ang ibang tao. 
Isulat ang lahat ng naapektuhan. Makatutulong sa iyo 
ang imbentaryong ginawa mo sa ika- apat na hakbang 
bilang gabay sa prosesong ito.

Matapos mong mailista ang lahat ng nasaktan mo, 
idagdag ang isa pang pangalan—ang pangalan mo. 
Noong nagpakalabis ka sa iyong mga adiksiyon, nasak-
tan mo ang iyong sarili gayundin ang iba.

Tandaan mo na ang ikawalong hakbang ay hindi 
tungkol sa paninisi o paghiya sa iba—sa sarili mo man 
o sa mga taong nasa listahan mo. Aalisin ng Tagapag-
ligtas ang mga pasaning dulot ng paninisi at kahihiyan 
kapag talagang inalam mo ang mga problema sa mga 
relasyon mo at kung ano ang naging bahagi mo rito. Sa 
pagiging handa mong ayusin at itama ang mga mali 
mo, mapapanatag ka na natutuwa ang Ama sa Langit 
sa mga ginagawa mo. Ang hakbang na ito ang tumutu-
long sa iyo na gawin ang mga bagay na nagbigay- daan 
sa Tagapagligtas na tulungan kang makalaya mula sa 
iyong nakaraan. Handa ka na ngayong simulan ang 
ikasiyam na hakbang.

Mga Gagawin

Patawarin ang sarili at iba; gumawa ng 
listahan ng mga taong maaari mong 
nasaktan o napahamak
Sa ikawalong hakbang, sisimulan mo ang napakasa-
yang paglalakbay ng pakikipag- ugnayan na may 
bagong pananaw sa sarili, sa iba, at sa buhay. Handa 
ka nang mag- ambag ng kapayapaan sa mundo sa halip 
na makadagdag sa mga alitan at mga negatibong 
bagay. Hindi mo na huhusgahan ang iba at hindi mo 
na pakikialaman ang buhay at pagkakamali ng iba. 
Hindi mo na pangangatwiranan o hahanapan ng 
dahilan ang pag- uugali mo. Handa ka nang gumawa 
ng isa pang masusing imbentaryo—sa pagkakataong 
ito ay ang imbentaryo ng mga taong nasaktan mo.

Bagama’t nakakatakot na gawin ito, gugustuhin mo 
nang makita ang mga tao sa listahan mo kapag may 
pagkakataon. Maihahanda mo ang lahat ng makakaya 
mo upang maitama ang nagawa mong pagkakamali sa 
kanila. Manalig sa Panginoon, at huwag kang matakot 
sa maaaring gawin ng iba. Sa ikawalong hakbang ay 
maaari mong naising mabuhay nang may gabay ng 
mga alituntunin sa halip nang may kahihiyan o takot.

Hangaring magkaroon ng pag- ibig sa 
kapwa tao; ipanalangin ang iba
Sa loob ng libu- libong taon, nabasa ng mga tao ang 
dakilang mensahe ni Pablo tungkol sa pag- ibig sa 
kapwa- tao at sinikap na iayon dito ang buhay nila. 
Marami ang nahihirapang magmahal sa kapwa at 
karaniwang hindi sapat na nagagawa ito.

Malinaw na naipaliwanag sa mga isinulat ni propetang 
Moroni ang pag- ibig sa kapwa at kung paano ito 
matatamo. Ipinaliwanag niya ang pag- ibig sa kapwa 
bilang “dalisay na pag- ibig ni Cristo” at itinuro na 
ibinibigay ito ng Ama sa lahat ng “nananalangin sa 
Ama nang buong lakas ng puso” at sa “lahat na tunay 
na mga tagasunod ng kanyang Anak, si Jesucristo” 
(Moroni 7:47, 48).

Ang pag- ibig sa kapwa ay kaloob na natanggap namin 
nang matutuhan naming sundin si Jesucristo at mahalin 
Siya nang buong puso, isipan, at kaluluwa. Dahil 
napuno ng dalisay na pagmamahal mula sa Kanya at 
para sa Kanya, nagawa naming mahalin ang iba tulad 
ng pagmamahal Niya sa amin. Nagawa naming pata-
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warin ang mga pagkakasala ng iba at itinama ang sarili 
naming mga pagkakamali.

Sa paghahanda na maitama ang aming mga pagkaka-
mali, nakatulong sa amin ang sumusunod. Isipin ang 
taong iyong nakasamaan ng loob. Sa loob ng dalawang 
linggo, ipagdasal siya bawat araw. Irekord mo ang mga 
pagbabago sa iyong naiisip at nararamdaman sa taong 
iyon. (Tingnan sa Mateo 22:37–38; I Mga Taga Corinto 
13; I Ni Juan 4:19; Moroni 7:44–48.)

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga sumusunod na banal na kasulatan at pahayag 
ng mga lider ng Simbahan ay maaaring makatulong sa 
iyo sa paggawa mo ng ikawalong hakbang. Gamitin 
ang mga banal na kasulatan at mga tanong na ito sa 
pagninilay- nilay, pag- aaral, at pagsusulat.

Mga mapamayapang tagasunod ni 
Cristo
“Ako ay mangungusap sa inyo na nasa simbahan, na 
mga mapamayapang tagasunod ni Cristo, at na 
nagkaroon ng sapat na pag- asa kung saan kayo ay 
makapapasok sa kapahingahan ng Panginoon, simula 
sa panahong ito hanggang sa kayo ay mamahingang 
kasama niya sa langit.
“At ngayon, mga kapatid ko, inihahatol ko ang mga 
bagay na ito sa inyo dahil sa inyong mapayapang 
paglalakad kasama ng mga anak ng tao” (Moroni 
7:3–4).

• Sa unang pitong hakbang, sinimulan mo ang paraan 
kung paano maging mapayapang tagasunod ni 
Cristo. Kapag payapa ang kalooban mo sa 
Panginoon, mas handa ka nang makipagkasundo sa 
iba. Ano pa ang ibang hakbang na kailangan mo 
upang makipagkasundo sa mga tao sa buhay mo?

• Isulat kung bakit dapat gawin ang mga hakbang 
ayon sa pagkakasunud- sunod.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ang perpektong pagmamahal ng 
Panginoon
“Walang takot sa pag- ibig: kundi ang sakdal na 
pag- ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka’t ang takot 
ay may kaparusahan. Ang natatakot ay hindi pa 
pinasasakdal sa pagibig.
“Tayo’y nagsisiibig, sapagka’t siya’y unang umibig sa 
atin.” (1 Juan 4:18–19).

• Ang makipagkasundo ay maaaring nakakatakot 
kung ang iisipin mo lang ay magawa ito nang 
perpekto. Paano ka lalong nahihikayat na itama ang 
mga pagkakamali mo hangga’t maaari ng iyong 
pagtitiwala sa perpektong pagmamahal ng Pangino-
on sa iyo at sa taong hihingan mo ng kapatawaran?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pagtulong sa iba
“Huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: 
at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusa-
han: mangagpalaya kayo, at kayo’y palalayain:
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“Mangagbigay kayo, at kayo’y bibigyan; takal na 
mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa 
inyong kandungan. Sapagka’t sa panukat na inyong 
isukat ay doon kayo muling susukatin” (Lucas 6:37–38).

• Kahit natatakot ka na maaaring tutol makipagkasun-
do sa iyo ang mga tao, huwag hayaan ang takot na 
ito na pagilan kang isama sila sa listahan at ihanda 
ang sarili mo na lapitan at kausapin sila. Ang 
pagpapala ay mas matimbang kaysa sa sakit. 
Pag- aralan ang mga talatang ito, at isulat ang mga 
pagpapala ng kagustuhang itama ang mga maling 
nagawa mo.

“Kapag mas napapalapit tayo sa ating Ama sa langit, 
mas nahahabag tayo sa mga taong naliligaw ng 
landas; nais natin silang pasanin, at balikatin ang 
kanilang mga kasalanan. . . . Kung gusto ninyong 
kaawaan kayo ng Diyos, kaawaan ninyo ang isa’t isa” 
( Joseph Smith, sa History of the Church, 5:24).

• Kung wala si Jesucristo, tayong lahat ay mga 
kaluluwang naliligaw ng landas at di- perpekto. 
Paano nakatutulong sa iyo na malaman na sa 
paggawa ng ikawalong hakbang na isa kang 
kaluluwang naliligaw ng landas na nais makipagka-
sundo sa isa pang naliligaw ng landas?

Pagpapatawad at paghingi ng tawad
“Pagkatapos ay lumapit si Pedro sa kanya, at nagsabi, 
Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid 
laban sa akin, siya ‘y aking patatawarin? hanggang sa 
makapito?
“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo, 
Hanggang sa makapito; kundi, Hanggang sa makapi-
tongpung pito” (Mateo 18:21–22).

• Ang pagpapatawad at paghingi ng tawad sa iisang 
pagkakamali ay mas madali kaysa pagpapatawad 
o paghingi ng tawad sa maraming pagkakamali. 
Isipin ang mga naging relasyon mo sa mga tao 
noon at ngayon kung saan maraming pagkakamali 
ang nagawa at kailangang ihingi ng tawad o 
patawarin. Paano ka makahahanap ng lakas na 
magpatawad at humingi ng tawad?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano naging pinakamagandang halimbawa ng 
pagpapatawad si Jesucristo? Isipin ang Kanyang 
kahandaang tulungan ka na mapatawad ang iba.
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“Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, na nararapat ninyong 
patawarin ang isa’t isa; sapagkat siya na hindi nagpa-
patawad sa kanyang kapatid ng kanyang mga pagka-
kasala ay nahatulan na sa harapan ng Panginoon; 
sapagkat mananatili sa kanya ang mas malaking 
kasalanan.
“Ako, ang Panginoon, ay magpapatawad sa yaong 
aking patatawarin, subalit kayo ay kinakailangang 
magpatawad sa lahat ng tao” (D at T 64:9–10).

• Itinuro ni Jesus na ang kabiguang magpatawad ay 
mas malaking kasalanan kaysa sa naunang sala o 
pagkakamali. Sa anong paraan maituturing na 
pagbabalewala sa Pagbabayad- sala ng Tagapag-
ligtas ang hindi pagpapatawad sa sarili o sa isang 
tao?

• Paano nakapipinsala sa iyo sa pisikal, emosyonal, 
at espirituwal na aspeto ang galit at hinanakit?

Pagtapos sa paulit- ulit na hinanakit at 
pananakit
“Wala nang ibang paraan upang mailayo ang mga tao 
sa pagkakasala kundi hawakan sila sa kamay, at 
bantayan sila nang buong giliw. Kapag nagpakita ng 
kahit kaunting kabaitan at pagmamahal sa akin ang 
mga tao, lubos na naaantig ang aking damdamin, 
samantalang ang paggawa ng kabaligtaran nito ay 
nagpapatindi ng lahat ng di- mabuting damdamin at 
nagpapalungkot sa isip ng tao” ( Joseph Smith, sa History 
of the Church, 5:23–24).

• Inilarawan ni Propetang Joseph Smith kung paano 
humahantong sa pagsisisi at kapatawaran ang 
kabaitan. Pag- isipang mabuti at isulat kung paano 
mo kusang tatapusin ang paulit- ulit na hinanakit at 
pananakit.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Isipin ang mga tao na nagpakita ng kabaitan at 
pagmamahal sa iyo. Paano nakahikayat sa iyo na 
magbago ang kabaitan at pagmamahal na ito?
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• Isipin ang mga relasyon sa buhay mo na puno ng 
problema. Sa anong paraan mababago ang mga 
ito kapag pinakitaan mo ng pagmamahal at kabai-
tan ang mga tao?
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MGA TALA
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IKASIYAM NA HAKBANG
PAGTATAMA NG MALI AT 
PAKIKIPAGKASUNDO

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Hangga’t maa-
ari, tuwirang makipagkasundo sa lahat ng 
taong nasaktan mo.

Sa ikasiyam na hakbang, handa na kaming humingi 
ng tawad. Tulad ng mga nagsisising anak na lalaki 

ni Mosias na “buong sigasig na nagsusumikap na 
maisaayos ang lahat ng kapinsalaang kanilang nagawa 
sa simbahan” (Mosias 27:35), ninais rin naming itama 
ang aming mga pagkakamali. Gayunpaman, nang 
ginawa na namin ang ikasiyam na hakbang, alam 
naming hindi namin magagawa ang nais namin kung 
wala ang patnubay ng Diyos. Kinailangan namin ang 
tapang, mabuting pagpapasiya, pagsasaalang- alang sa 
damdamin ng iba, pagtitimpi, at tamang panahon. 
Karamihan sa amin ay walang ganiyang mga katangian 
noon. Natutunan namin na sa ikasiyam na hakbang ay 
masusubok muli ang aming pagnanais na magpapa-
kumbaba ng aming sarili at maghangad na tulungan at 
biyayaan kami ng Panginoon.

Dahil sa mga naranasan namin sa mahirap na 
hakbang na ito, may ilan kaming mungkahi. Napaka-
halaga na hindi ka pabigla- bigla o padalus- dalos sa 
mga gagawin mong pagtatama ng mali. Mahalaga rin 
na hindi ipagpaliban ang pagtatama ng mali. Marami sa 
mga nagpapagaling ang bumabalik sa dati kapag 
hinayaan nilang daigin sila ng takot sa paggawa ng 
ikasiyam na hakbang. Ipanalangin na gabayan ka ng 
Panginoon at kausapin ang isang mapagkakatiwalaang 
tagapayo na tulungan kang maiwasan ang mga had-
lang na ito.

Kung minsan ay maaaring matukso ka na iwasang 
kausapin nang personal ang taong nasa listahan mo. 
Mungkahi naming paglabanan mo ang tuksong 
iwasang gawin ito, maliban na lamang kung ipinababa-
wal ng batas na makausap mo nang personal ang isang 
tao. Ang diwa ng pagpapakumbaba at katapatan ay 
makatutulong na isaayos ang mga nasirang relasyon 
kapag gumawa ka ng nasa tamang hakbang upang 
makausap nang personal ang isang tao. Ipaalam mo sa 
mga tao na gusto mong itama ang iyong mga pagkaka-
mali. Igalang mo kung ayaw nilang pag- usapan ang 
bagay na iyon. Kung bibigyan ka nila ng pagkakataong 

humingi ng tawad, maikli at partikular na ilahad ang 
sitwasyong naaalala mo. Hindi na kailangan ang mga 
detalye. Ang intesyon ay hindi upang ipaliwanag o 
sabihin pa ang panig mo sa nangyari. Ang intensyon ay 
aminin na ikaw ay nagkamali, humingi ng tawad, at 
itama ang dapat itama hangga’t maaari. Huwag maki-
pagtalo o mamuna, kahit pa hindi mo gusto o hindi 
mo matanggap ang kanilang reaksyon. Kausapin mo 
ang tao nang mapagkumbaba, makipagbati ka, at 
huwag nang mangatwiran pa.

May mga bagay talaga na mahirap ihingi ng tawad. 
Halimbawa, kailangan mong harapin ang mga bagay 
na kailangan ng legalidad, tulad ng pandaraya o 
mabigat na kasalanang seksuwal. Maaaring matukso 
kang gumawa nang higit sa kailangan o magdahilan at 
umiwas na itama ang mga pagkakamali mo. Dapat 
kang humingi ng payo nang may panalangin sa mga 
lider ng Simbahan o sa mga professional counselor 
bago ka gumawa ng anumang hakbang sa mga 
maseselang sitwasyong ito.

Sa ibang mga sitwasyon, maaaring walang paraan 
upang maitama ang mga pagkakamali mo sa mismong 
ginawan mo ng mali. Maaaring patay na ang taong ito, 
o hindi mo alam kung saan na siya nakatira. Sa gayong 
mga sitwasyon, maaari mo pa ring itama ang mga 
pagkakamali mo. Maaari mong sulatan ang tao at 
sabihin sa kanya na nagsisisi ka at nais mong magka-
bati na kayo, kahit hindi man makarating sa kanya ang 
sulat. Maaari ka ring magbigay ng regalo sa paboritong 
charity ng taong iyon. Maaari mong hanapin ang isang 
taong nagpapaalala sa iyo sa taong iyon at gumawa ng 
paraan na makatulong sa kanya. O kaya ay gumawa ka 
ng isang bagay na makatutulong sa pamilya ng taong 
iyon nang hindi ka nagpapakilala.

May mga pagkakataon na mas nasasaktan pa ang 
taong hinihingan ng tawad o mas nakakasama pa sa 
kanya ang pagtatama ng maling ginawa sa kanya. 
Kung sa palagay mo ay ganiyan ang sitwasyon, 
isangguni mo muna ito sa isang mapagkakatiwalaang 
tagapayo bago ka kumilos. Ang bahaging ito ng 
pagpapagaling ay hindi dapat lalong magpahamak ng 
iba. Gayundin, maaaring may mga nagawa kang mali 
na hindi maitatama ng kakayahan ng tao. Ipinahayag 
ni Elder Neal A. Maxwell ang realidad na ito: “Kung 
minsan . . . ang pagsasauli o pagtatama ng mali, ay 
hindi posibleng magawa sa ilang bagay, tulad ng 
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pagkawala ng pananampalataya o dangal ng isang tao 
na bunga ng pagkakamali. Sa halip, ang paggawa ng 
kabutihan ang maaaring ipalit upang maitama ang 
pagkakamali” (sa Conference Report, Okt. 1991, 41; o 
Ensign, Nob. 1991, 31). Sa sandaling ipasiya mong 
ipamuhay ang mga tunay na alitunting ito bilang 
gabay, sinisimulan mo nang itama ang mga pagkaka-
mali mo.

Matapos mong maitama ang halos lahat ng mga 
pagkakamali mo, maaaring may isa o dalawang tao ka 
pa na hindi mo kayang harapin. Huwag panghinaan ng 
loob. Naranasan din iyan ng karamihan sa amin. Mung-
kahi naming sabihin mo sa Panginoon ang nararamda-
man mo sa taimtim na panalangin. Kung natatakot o 
nagagalit ka pa rin sa isang tao, marahil ay dapat na 
ipagpaliban mo muna ang pakikipagkita sa kanya. Para 
hindi mo na maramdaman ang mga bagay na ito, 
ipanalangin mo na tulungan kang mahalin ang taong 
ito at makita siya kung paano siya nakikita ng Pangino-
on. Maaari mong tingnan ang magagandang dahilan 
kung bakit makatutulong sa iyo na itama ang mga 
pagkakamali at makipagbati. Kung gagawin mo ang 
mga bagay na ito at magtitiyaga, mabibigyan at 
bibigyan ka ng Panginoon—sa Kanyang sariling 
paraan at sa Kanyang itinakdang panahon—ng kakaya-
han at mga mahimalang oportunidad na makipagka-
sundo sa lahat ng nasa listahan mo.

Sa pagkumpleto mo ng ikasiyam na hakbang sa 
abot ng iyong makakaya, nagawa mo na ang lahat ng 
iyong magagawa upang masunod ang mga utos ng 
Panginoon. Nagsisimula ka nang makakita ng bagong 
pag- asa—hindi sa sarili mo kundi sa pagmamahal ng 
Diyos. Nagpakumbaba ka nang lubos at nakitang 
naghihintay sa iyo ang Panginoon upang yakapin ka. 
Ginawa mo na ang lahat upang mabuo ang mga 
nasirang relasyon at muling makasundo ang iba. 
Nadama mo na nang bahagya ang makapasok sa 
Kanyang kapahingahan; ang manatili roon ang bagay 
na pinakanais mo. Natutukoy at nasusunod mo na ang 
personal na paghahayag nang mas mabuti, na naghika-
yat sa iyo na mamuhay nang naaayon sa mga turo ng 
mga propeta ng Diyos noon at ngayon. Maging sa 
pinakamahihirap na sandali, nakadarama ka ng 
kakaibang kapayapaan. Natutunan mong matanggap 
ang pagpapalang inilarawan ni Pablo nang isinulat 
niya, “Ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng 
pag- iisip, ay mag- iingat ng inyong mga puso at ng 
inyong mga pag- iisip kay Cristo Jesus” (Mga Taga 
Filipos 4:7).

Mga Gagawin

Mahalin ang iba; iwasang husgahan 
ang iba; maging handang tumanggap 
ng tungkulin sa Simbahan at magbayad 
ng ikapu at mga handog
Kung aktibo ka noon sa relihiyon, maaaring ang 
motibasyon mo sa buhay ay ang takot sa ihahatol ng 
Diyos sa iyo o ang iisipin ng tao. Marahil kumikilos ka 
lamang nang dahil sa obligasyon. Ngayon malalaman 
mo na ang paglilingkod ay paraan ng paglapit kay 
Cristo. Isa itong paraan ng pagpapahayag ng pagma-
mahal sa Diyos. Ipinapahayag nito ang patuloy na 
pangangailangan sa Kanyang kapangyarihan at 
pagpapasalamat sa Kanyang banal na pagtulong. Isipin 
kung ang pagiging aktibo mo ba sa Simbahan ay dahil 
bunsod pa rin ng takot o tungkulin o dahil bumalik na 
ang pananampalataya mo kay Cristo.

Gumawa ng paraan na makapaglingkod saang lugar ka 
man naroroon. Maging karapat- dapat at handang 
maglingkod sa isang katungkulan sa Simbahan o sa iba 
pang mga paraan. Sa paglilingkod mo sa iyong mga 
kapatid sa Simbahan at pagtuturo sa kanila sa salita at 
halimbawa, maibabahagi mo sa kanila na totoong Siya 
ang gumagabay sa buhay mo. (Tingnan sa Mateo 
25:40; Juan 13:34–35; Juan 15:15; Mosias 2:17.)

Maging handang gawin ang kinakaila-
ngan upang itama ang mga pagkaka-
mali
Sa paggawa mo ng ikasiyam na hakbang, kailangang 
iwasan mong panghinaan ng loob kung ayaw tangga-
pin ng iba ang paghingi mo ng tawad o kung hindi na 
sila naniniwala na talagang nagbago ka na. Ang 
pagtatama ng mali ay nangangailangan ng panahon at 
tiyaga. Bigyan ang iba ng pagkakataong maunawaan 
na iba ang sitwasyon ngayon. Sa pagkakataong ito ay 
totoo at seryoso ka na sa sinasabi mo; gusto mo nang 
gumaling nang lubos mula sa iyong adiksiyon at 
madaig ang mga kahinaan mo. Sa huli, ang pag- iwas 
mo sa bisyo at pagbabago ng ugali mo ang magpapa-
tunay nito.

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga sumusunod na banal na kasulatan at pahayag 
ng mga lider ng Simbahan ay maaaring makatulong sa 
iyo sa paggawa ng ikasiyam na hakbang. Gamitin ang 
mga banal na kasulatan at mga tanong na ito sa 
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pagninilay- nilay, pag- aaral, at pagsusulat. Maging tapat 
at detalyado sa iyong pagsusulat.

Impluwensiyahan ang iba para sa kabu-
tihan
“Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa akin: Utusan 
ang iyong mga anak na gumawa ng mabuti, at baka 
maakay nila ang mga puso ng maraming tao sa pagka-
wasak; kaya nga, iniuutos ko sa iyo, anak ko, nang may 
takot sa Diyos, na ikaw ay tumigil sa iyong mga kasama-
an;
“Na ikaw ay bumaling sa Panginoon nang buo mong 
pag- iisip, kakayahan at lakas; na huwag mo nang 
akayin pa ang puso ng sinuman na gumawa ng kasama-
an; sa halip, ikaw ay bumalik sa kanila, at kilalanin ang 
iyong mga pagkakasala at kamaliang iyong nagawa” 
(Alma 39:12–13).

• Ilan sa pinakamatitinding pinsalang nagawa namin 
sa iba ay ang impluwensiyahan silang malulong rin 
sa bisyo. Magsulat ng tungkol sa mga tao sa buhay 
mo na naimpluwensyahan mo sa ganitong paraan.

• Saan ka makahahanap ng tapang na harapin ang 
mga taong ito, ayon sa mga itinuro ni Alma sa mga 
talatang ito?

Paghihikayat o pamimilit
“Sinumang nais na lumapit ay makalalapit at malayang 
makababahagi sa tubig ng buhay; at ang sinumang 
hindi lalapit siya ay hindi pinipilit na lumapit; ngunit sa 
huling araw, ito ay manunumbalik sa kanya alinsunod sa 
kanyang mga gawa” (Alma 42:27).

• Sa kabila ng maraming matinding dahilan upang 
gawin ang ikasiyam na hakbang, hindi mo dapat 
paniwalaan kailanman ang kasinungalingan na 
wala ka nang pagpipiliian. Ang Addiction Recovery 
Program ay programang naghihikayat, hindi namimi-
lit. Isulat kung sa palagay mo ay nahihikayat o 
napipilitan kang gawin ang ikasiyam na hakbang. 
Ano ang mga dahilang nakalista sa talatang ito 
upang mahikayat ka?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Paghahanda sa Pagharap sa Diyos
“Oo, nais ko na kayo ay lumapit at huwag nang 
patigasin pa ang inyong mga puso; sapagkat masdan, 
ngayon na ang panahon at ang araw ng inyong 
kaligtasan; at kaya nga, kung kayo ay magsisisi at hindi 
patitigasin ang inyong mga puso, kapagdaka ang 
dakilang plano ng pagtubos ay madadala sa inyo.
“Sapagkat masdan, ang buhay na ito ang panahon 
para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos; 
oo, masdan, ang araw ng buhay na ito ang araw para 
sa mga tao na gampanan ang kanilang mga gawain” 
(Alma 34:31–32).
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• Ano pa ang iyong matatamo kapag pinalambot mo 
ang iyong puso at itinama ang mga pagkakamali 
mo?

• Paano mo lalong ninais na itama ang mga pagkaka-
mali nang matanto mo na naghahanda ka rin sa 
pagharap sa Diyos?

Aktibidad sa Simbahan
“[Ang mga anak ni Mosias] ay naglakbay sa lahat ng 
dako ng buong lupain . . . buong sigasig na nagsusumi-
kap na maisaayos ang lahat ng kapinsalaang kanilang 
nagawa sa simbahan, ipinagtatapat ang lahat ng 
kanilang kasalanan, at inihahayag ang lahat ng bagay 
na kanilang nakita, at ipinaliliwanag ang mga propesiya 
at banal na kasulatan sa lahat ng nagnanais na marinig 
ang mga ito” (Mosias 27:35).

• Dahil sa adiksiyon, maraming tao ang hindi na 
nagsisimba. Ilan sa kanila ang nagsabi na kasala-
nan ng iba kaya hindi na sila gaanong aktibo. Isulat 
ang sarili mong mga karanasan sa pagiging aktibo 

sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano nakatulong ang pagiging mas malapit mo sa 
Tagapagligtas sa panahong nagpapagaling ka 
upang makiisa kang muli sa Kanyang Simbahan?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Paano nakatulong sa iyo ang pagiging aktibo sa 
Simbahan na maitama ang iyong mga pagkakamali 
at lubusang gumaling?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



61

Kahandaang isauli o ibalik sa dati ang 
kinuha at nasira
“Kailangan mong isauli hanggang maaari ang lahat ng 
ninakaw, napinsala, o narumihan. Ang kahandaang 
magsauli o ibalik sa dati ang kinuha at nasira ay 
malinaw na katibayan sa Panginoon na gagawin mo 
ang lahat upang makapagsisi” (Richard G. Scott, sa 
Conference Report, Abr. 1995, 102; o Ensign, Mayo 
1995, 76).

• Isulat kung paanong ang paggawa ng ikasiyam na 
hakbang ay hindi lamang pagpapatunay sa iyong 
sarili kundi sa Panginoon na determinado ka nang 
mamuhay nang may kapakumbabaan at katapatan.

Ang mga layunin ng iyong puso
“Gayunman, siya na nagsisisi at sumusunod sa mga 
kautusan ng Panginoon ay patatawarin” (D at T 1:32).

• Sa pagtatama mo ng iyong mga pagkakamali, may 
mga tao na hindi magpapatawad sa iyo. Ang 
dahilan marahil ay may galit pa sila sa iyo, o kaya 
ay hindi sila naniniwala sa mga intensyon mo. 
Paano nakatutulong sa iyo na nauunawaan ng 
Panginoon ang tunay na layunin ng iyong puso at 
tatanggapin Niya ang hangarin mo na magsisi at 
itama ang iyong mga pagkakamali, kahit hindi man 
ito tanggapin ng mga tao?

  
  
  
 

Ang magagawa ng Tagapagligtas para 
sa iyo
“Hindi maaaring patawarin ng mga tao ang kanilang 
mga sariling kasalanan; hindi nila maaaring linisin ang 
kanilang sarili mula sa mga kinahinatnan ng kanilang 
mga kasalanan. Ang mga tao ay maaaring tumigil sa 
paggawa ng kasalanan at makagawa ng tama sa 
hinaharap, at gayon pa man ang kanilang mabubuting 
gawa ay maaaring tanggapin sa harapan ng Panginoon 
at maging karapat- dapat sa pagsasaalang- alang. 
Ngunit sino ang mag- aayos sa mga kamaliang ginawa 
nila sa kanilang sarili at sa iba, na para bang imposible 
sa kanila na ayusin ito ng kanilang sarili? Sa pamamagi-
tan ng pagbabayad- sala ni Jesucristo ang mga kasala-
nan ng nagsipagsisi ay mapapalis; bagaman ang mga 
ito ay maging mapula, gagawin itong mapuputi na 
parang lana. Ito ang pangakong ibinigay sa inyo” 
( Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, ika- 5 ed. [1939], 
98–99).

• Kapag sinimulan mo nang itama ang mga pagkaka-
mali mo, huwag mong isipin na, “Imposible ito! 
Kahit kailan hindi ko maitatama ang mga nagawa 
kong mali sa taong ito!” Bagama’t maaaring totoo 
iyan, isaalang- alang ang kapangyarihan ni Jesucristo 
na siyang mag- aayos ng mga bagay na hindi mo 
maaayos o malulunasan. Isulat kung bakit mahala-
gang magtiwala na magagawa ni Jesucristo ang 
mga bagay na hindi mo magagawa.
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• Sa paanong paraan mo maipakikita sa Panginoon 
na nagtitiwala ka sa Kanya? Paano mo madaragda-
gan ang pagtitiwalang iyan?
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IKASAMPUNG HAKBANG
PANG- ARAW- ARAW NA 
PANANAGUTAN

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Magpatuloy sa 
pagsusuri ng sarili, at kapag nagkamali ka, 
agad itong aminin.

Sa pagsapit mo sa ikasampung hakbang, handa ka 
nang harapin ang bagong buhay. Nakatulong ang 

unang siyam na hakbang upang mamuhay ka nang 
ayon sa mga espirituwal na alituntunin. Ang mga 
alituntuning ito ang pundasyong sasaligan mo sa 
buong buhay mo.

Sa paggawa mo ng unang siyam na hakbang, 
naisagawa mo ang mga alituntunin ng ebanghelyo—
pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at pagsisisi. 
Nakita mo ang mga mahimalang pagbabago sa buhay 
mo. Nakadama ka ng pagmamahal at pagpapaubaya, 
at hinangad mo ang kapayapaan. Lubusan nang 
nawala ang adiksiyon mo. Kapag natutukso ka, 
iniiwasan mo na ang adiksiyon mo sa halip na hanap- 
hanapin ito. Nagpapakumbaba at namamangha ka sa 
nagawa sa iyo ng Ama sa Langit na hindi mo maga-
gawa nang mag- isa.

Ang huling tatlong hakbang na ito ay tutulong sa iyo 
na mapanatili ang bagong espirituwal na pamumuhay 
mo, kaya kadalasang tinatawag ito na maintenance 
steps.

Ang pagsusuri ng sarili ay hindi bagong konsepto. 
Sa Aklat ni Mormon, itinuro ni Alma na kailangan ng 
sigasig upang manatili ang malaking pagbabago ng 
puso. Sa bawat talata, sinabi niya na ang tapat at 
mapanalanging pagsusuri ng sarili at kaagad na 
pagsisisi ay dapat patuloy na ginagawang bahagi ng 
buhay (tingnan sa Alma 5:14–30). Upang mapanatili 
ang iyong natutunan, dapat na manatiling malakas ang 
iyong espirituwal na kalagayan. Magagawa mo ito sa 
pamamagitan ng uri ng mga tanong na iminungkahi ni 
Alma na makapagsusuri ng iyong nadarama, iniisip, 
hinahangad, at ginagawa. Sa araw- araw na pagsusuri 
ng sarili, maiiwasan mo ang pagkakaila at pagiging 
kampante.

Tulad ng natutunan mo sa ikaapat at ikalimang 
hakbang, ang imbentaryo na kinapapalooban lamang 
ng pag- uugali mo ay hindi sapat na makapagpapabago 
ng iyong puso. Dapat na suriin mo rin ang mga iniisip 

at mga nadarama mo. Angkop din ang alituntuning ito 
sa ikasampung hakbang. Patuloy mong pakiramdaman 
ang anumang pagmamataas, at mapagkumbabang 
dalhin ang iyong mga kahinaan sa iyong Ama sa 
Langit, tulad ng natutunan mo sa ika- anim at ikapitong 
hakbang. Kung nakakaramdam ka ng pangamba, awa 
sa sarili, ligalig, galit, maruming pag- iisip, o anupa-
mang takot, lumapit agad sa Ama sa Langit at hayaan 
mong palitan Niya ng kapayapaan ang lahat ng mga 
naiisip mong ito.

Kapag pinagtuunan mo ang mga iniisip at nadarama 
mo, matutuklasan mo rin na may mga pag- aalinlangan 
ka pa. Hilingin sa iyong Ama sa Langit na pawiin ang 
mga nararamdaman mong ito. Sa paggawa mo ng 
ikasampung hakbang, hindi mo na pangangatwiranan 
o sisisihin ang anuman o sinuman. Ang hahangarin mo 
ay manatiling bukas ang iyong puso’t isipan sa mga 
aral na itinuro sa iyo ng Tagapagligtas.

Sinusunod ng karamihan sa amin ang ikasampung 
hakbang sa paggawa ng imbentaryo bawat araw. 
Kapag nagplano ka ng mga gagawin sa bawat araw, 
suriin mo nang may kasamang panalangin ang mga 
layunin mo. Sobra ba o kulang ang ginagawa mo? 
Pinangangalagaan mo ba ang mga pangunahing 
espirituwal, emosyonal, at pisikal na pangangailangan 
mo? Pinaglilingkuran mo ba ang iba?

Itanong sa iyong sarili ang mga bagay na ito at ang 
iba pa na may layuning mabalanse at mapayapa ang 
araw mo. Sa pagtatapos ng araw, maaari mong pigilan 
agad ang naiisip o nadarama mo na mukhang maka-
pagpapahina sa iyo. Maging alerto upang maiwasang 
bumalik sa dating gawi o pag- iisip lalo na sa mga 
sitwasyon na puno ng problema.

Ang tawag ng ilang tao sa ganitong imbentaryo ay 
time- out. Sa time- out na ito, mag- isip- isip sandali at 
iakma sa kasalukuyang sitwasyon ang bawat alituntu-
nin na natutunan mo sa pagsunod sa mga hakbang. 
Hindi magtatagal ay maaalala mo kung gaano kalahala-
ga na magtiwala sa Panginoon sa lahat ng pagsisikap 
mo na gumaling. Masasabi mo sa iyong sarili sa mga 
sandali ng kagipitan, “Anong kahinaan ko ang pinalili-
taw? Ano ang ginawa ko na nagpalala sa problemang 
ito? May masasabi o magagawa ba ako, nang walang 
pagkukunwari, na magdudulot ng solusyon na 
katanggap- tanggap sa akin at sa ibang tao? Ang 
Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. 
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Magiging kalmado lamang ako at magtitiwala sa 
Kanya.”

Kung may nagawa kang masama sa isang tao, 
humingi ng tawad at itama agad ang pagkakamali mo. 
Isantabi ang pagmamataas, at ipaalala sa sarili na sa 
pag- aayos ng gusot sa relasyon, ang totoong pagsasabi 
ng “nagkamali ako” ay kadalasang kasing halaga ng 
pagsasabi ng “mahal kita.”

Bago matulog, suriin ang nagyari sa iyo sa magha-
pon. Itanong sa sarili kung kailangan mo pa rin bang 
sabihin sa Panginoon ang anumang di- magandang 
inuugali, iniisip, o nadarama mo. Maliban sa paghingi 
ng gabay sa Panginoon, maaari mo ring kausapin ang 
isang tagapayo o isang kaibigan sa programa, isang 
taong mapagkakatiwalaan mo na hindi iimpluwensiya-
han ng sarili niyang opinyon ang iniisip mo.

Patuloy kang magkakamali sa iyong mga pakikisala-
muha, ngunit ang ipinangako mong gagawin sa 
ikasampung hakbang ay pangako na pananagutan mo 
ang mga pagkakamali mo. Kung susuriin mo ang iyong 
mga iniisip at ginagawa bawat araw at nireresolba ito, 
hindi madaragdagan ang masasamang iniisip at 
nadarama mo na siyang aabot sa puntong magbabalik 
ka sa dating bisyo. Hindi mo na kailangang ilayo ang 
sarili mo sa Panginoon o sa ibang tao. Magkakaroon ka 
ng lakas at pananampalataya na harapin ang mga 
problema at lutasin ang mga ito. Magagalak ka sa prog-
reso mo at magtitiwala na ang sikap at tiyaga ang 
magtitiyak sa iyong patuloy na paggaling.

Mga Gagawin

Magpainterbyu sa mga priesthood hol-
der bilang bahagi ng pangakong suriin 
ang sarili; patuloy na palakasin ang 
ugnayan sa iba pang mga miyembro ng 
Simbahan
Naaalala namin ang panahon na takot kaming suriin 
nang tapat ang aming sarili. Ang pag- iwas sa gayong 
mga pagkakataon ang isang dahilan kung bakit 
marami sa amin ang hindi gaanong aktibo sa Simba-
han. Gayunpaman, nang patuloy kaming sumailalim sa 
programa ng mahigpit na katapatan, naunawaan namin 
ang kahalagahan na suriin ang sarili.

Hindi na kami natatakot sa mga pagkakataong masuri 
ang sarili na ginagawa sa mga aktibidad ng Simbahan. 
Napahalagahan na namin ang katotohanan sa itinurong 

ito ni Elder Joseph B. Wirthlin ng Korum ng Labindala-
wa:

“Ang pagiging karapat- dapat sa mga interbyu, sa 
sacrament meeting, pagdalo sa templo, at iba pang 
mga miting ng Simbahan ay bahaging lahat ng planong 
inilaan ng Panginoon upang turuan ang ating kalulu-
wa, tulungan tayo na ugaliing alamin palagi kung 
nananatili ba tayo sa landas ng pananampalataya. Ang 
alamin palagi ang antas ng ating espirituwalidad ay 
tutulong sa atin sa pagtahak sa iba’t ibang landas sa 
buhay. . . .

“. . . Tayong lahat ay . . . matutulungan ng pagtingin sa 
saloobin ng ating puso sa mapitagang pagsamba at 
panalangin at pagtatanong sa ating mga sarili ng 
simpleng tanong na, ‘Ako ba ay tapat?’

“Higit na nagiging epektibo ang tanong kapag tapat 
natin itong sinasagot at kung hinihikayat tayo nito na 
magsisi at itama ang ating pagkakamali na magpapana-
tili sa atin sa landas ng pananampalataya” (sa Confer-
ence Report, Abr. 1997, 20; o Ensign, Mayo 1997, 17).

Sa pakikibahagi mo sa mga pagkakataong ito na 
masuri ang sarili, madaragdagan ang pagmamahal mo 
sa mga kapatid sa Simbahan.

Suriin ang iyong iniisip, sinasabi, at 
ginagawa, at kaagad na itama ang mga 
pagkakamali
Ang ikasampung hakbang ay naglalarawan ng pag-
tanggap sa katotohanan na dapat na patuloy kang 
mamuhay ayon sa mga espirituwal na alituntunin. 
Kung malihis ka, kaagad na magsisi at hilingin sa Diyos 
na payapain kang muli sa pamamagitan ng Kanyang 
Espiritu. Ang pagiging matapat at mapagkumbaba ay 
makapagpapalakas sa iyo. Mas mararamdaman mo sa 
buhay mo ang presensya ng Ama sa Langit kapag 
humihingi ka ng tulong sa Kanya na manatiling 
espirituwal na malinis. Matututunan mo na pahalaga-
han ang pag- unlad at unawain ang kakulangan mo at 
ng iba. Hindi mo na gugustuhing salungatin ang 
anuman o sinuman. Makakagawian mo na ang pagsu-
suri sa sarili kapag inalis mo ang mga takot at paglala-
banan mo ang tukso sa bawat araw.

Pag- aaral at Pag- unawa
Pag- aralan ang mga sumusunod na banal na kasulatan 
at mga pahayag ng mga lider ng Simbahan. Gamitin 
ang mga banal na kasulatang ito, mga pahayag at mga 
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tanong para sa pagninilay- nilay, pag- aaral, at pagsusu-
lat. Maging tapat at espesipiko sa iyong pagsulat.

Bantayan ang inyong mga isipan, mga 
salita, at mga gawa
“Kung hindi ninyo babantayan ang inyong sarili, at ang 
inyong mga isipan, at ang inyong mga salita, at ang 
inyong mga gawa, at susunod sa mga kautusan ng 
Diyos, at magpapatuloy sa pananampalataya sa inyong 
mga narinig hinggil sa pagparito ng ating Panginoon, 
maging hanggang sa katapusan ng inyong mga buhay, 
kayo ay tiyak na masasawi. At ngayon, O tao, pakatan-
daan at nang huwag masawi” (Mosias 4:30).

• Maaaring mapanganib o nakamamatay kung hindi 
ka nakatutok sa dapat mong gawin habang nagma-
maneho ng sasakyan. Paano ka natulungan ng 
ikasampung hakbang na manatiling gising at alerto 
sa patutunguhan mo sa buhay?

• Magsulat ng tungkol sa pagiging mapag- obserba sa 
sarili. Paano nakatutulong sa iyo ang pagsusuri sa 
mga kahinaan at kalakasan mo upang maiwasang 
bumalik sa adiksiyon (at pagkaligaw)?

Pagpapakumbaba at pagpipigil sa sarili
“Pinagpala sila na nagpapakumbaba ng kanilang sarili 
na hindi kailangang piliting magpakumbaba” (Alma 
32:16).

• Ang malugod na pagpayag na alisin ang mga 
negatibong bagay sa isipan bago pa ito makapinsa-
la ay isang paraan ng pagpapakumbaba nang 
hindi pinipilit. Magsulat tungkol sa iyong kusang 
pagpapakumbaba. Subukan mo sa loob ng isang 
araw na alisin ang mga negatibong bagay sa iyong 
isipan. Anong mga pagpapala ang dumating sa 
iyo?

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Mabuhay sa kasalukuyan
“Kapag ang tao ay mas naliwanagan, mas hinahangad 
niya na magsisi, at mas sinisikap niyang makalaya sa 
kasalanan sa sandaling masuway niya ang kagustuhan 
ng Diyos. . . . Nararapat lamang kung gayon na 
mapatawad ang mga kasalanan ng mga may takot sa 
Diyos at ng mabubuti dahil sila ay nagsisisi at muling 
lumalapit sa Panginoon sa bawat araw at sa bawat 
oras” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 tomo [1966–73], 3:342–43).

• Isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na epekto—sa 
isipan, sa damdamin, at sa espirituwal—ng pamu-
muhay ng mga alituntuning inilarawan sa mga 
hakbang na ito ay ang matutunan mong mabuhay sa 
kasalukuyan. Paano ka natulungan ng ikasampung 
hakbang na harapin ang buhay sa bawat oras kung 
kinakailangan?
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• Paano nakatutulong sa iyo na malaman na kaila-
ngan mo lamang ipamuhay ang mga alituntunin 
nang bawat araw?

Patuloy na pagsisisi at kapatawaran
“Kasindalas na sila ay magsisi at humingi ng kapatawa-
ran, nang may tunay na layunin, sila ay pinatatawad” 
(Moroni 6:8).

• Ang kaalaman na handa kang patawarin ng 
Panginoon kung magsisisi ka nang may tunay na 
layunin ay magbibigay sa iyo ng tapang na sumu-
bok muli sa tuwing ikaw ay nagkakamali. Isulat ang 
ibig sabihin sa iyo ng pagsisisi at paghingi ng 
kapatawaran nang may tunay na layunin.

Ipagpatuloy ang iyong espirituwal na 
pag- unlad
“At ngayon nais ko na kayo ay maging mapagpakumba-
ba, at maging masunurin at maamo; madaling pakiusa-
pan; puspos ng tiyaga at mahabang pagtitiis; 
mahinahon sa lahat ng bagay” (Alma 7:23).

• Sinuman ang nakaisip ng kasabihang “Practice 
makes perfect” “[nagiging perpekto ang ginagawa 
kapag laging pinapraktis]” ay hindi binanggit kung 
gaano karaming tiyaga ang kailangan sa palaging 
pagpaparaktis. Paano nakatutulong ang pagsusuri 
ng sarili at pagtatama ng mali araw- araw upang 
magpatuloy ang iyong pagpapakumbaba at espiritu-
wal na pag- unlad?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
“Masdan, sa mga huling araw, . . . kapwa yaong mga 
darating sa lupaing ito at yaong mga nasa mga ibang 
lupain, oo, maging sa lahat ng lupain sa mundo, 
masdan, malalango sila sa kasamaan at lahat ng uri ng 
karumal- dumal na gawain. . . .
“. . . Masdan, lahat kayong gumagawa ng 
kasamaan,magsitigil kayo at manggilalas, sapagkat 
kayo ay magsisigawan, at mananangis; oo, malalango 
kayo subalit hindi sa alak, gigiray- giray kayo subalit 
hindi sa matapang na inumin” (2 Nephi 27:1, 4).
“Nang sumapit ang gabi sila ay nalango sa galit, 
maging tulad ng isang lalaking nalalango sa alak; at 
muli silang nagsitulog sa kanilang mga espada” (Eter 
15:22).

• Sa mga talatang ito, inilarawan ang mga tao na 
nalalango o nalalasing ngunit hindi sa alak. Ang 
karaniwang tawag ng mga nagpapagaling sa 
adiksiyon sa sitwasyong ito ay “dry drunk”o “emotio-
nal bender [may mga negatibong bagay pa rin na 
nararamdaman kahit wala ng adiksiyon].” Isulat ang 
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tungkol sa anumang inklinasyon na mayroon ka 
upang kimkimin mo ang galit o iba pang nakakasa-
kit na damdamin.

• Paano nakatutulong ang paggawa ng imbentaryo 
tuwing matatapos ang araw upang mapaglabanan 
mo ang inklinasiyong ito?

Habambuhay na pagpapabuti
“Nadarama ko pa rin na kailangan kong itanim sa 
isipan ng mga Banal sa mga Huling Araw ang panga-
ngailangan sa isang masusing pagsasagawa ng mga 
alituntunin ng Ebanghelyo sa ating buhay, kilos at mga 
pananalita at sa lahat ng ating ginagawa; at hinihingi 
nito ang kabuuan ng isang tao, ang buong buhay 
upang italaga sa patuloy na pagsulong nang sa gayon 
ay malaman ang katotohanang tulad ng taglay ni 
Jesucristo” (Brigham Young, Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 11).

• Ang paggawa ng mga hakbang na ito ay mailalara-
wan bilang “masusing pagsasagawa” ng mga 
alituntunin ng ebanghelyo. Paano nakatutulong ang 
pagkakaroon ng kagusutuhang suriin ang iyong sarili 
araw- araw sa bawat aspeto—ginagawa, sinasabi, 
iniisip, nadarama, at mga paniniwala—upang 
patuloy na pagbutihin ang pamumuhay mo?
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IKALABING- ISANG HAKBANG
PERSONAL NA PAGHAHA-
YAG

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Hangarin sa 
pamamagitan ng panalangin at pagninilay- 
nilay na malaman ang kalooban ng Panginoon 
at magkaroon ng lakas na isagawa ito.

Habang pinag- aaralan at ginagawa namin ang 
mga hakbang sa paggaling, mas nakilala at 

napanatag kaming mamuhay nang may pagpapakum-
bababa at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Wala na 
ang mga panahong may galit at kalituhan na, nagdara-
sal man kami noon, nagdarasal kami nang may matigas 
na damdamin, nagmamaktol o naaawa sa sarili. 
Sinimulan na naming mamuhay nang ayon sa ipinayo 
ni Pangulong Ezra Taft Benson: “Ang dapat maging 
pinakapalagian at paulit- ulit na tanong sa ating isipan, 
na umaantig sa bawat iniisip at ginagawa natin sa 
buhay, ay, ‘Panginoon, ano po ang nais ninyong gawin 
ko?’ (Mga Gawa 9:6.) Ang sagot sa tanong na iyan ay 
dumarating lamang sa pamamagitan ng Liwanag ni 
Cristo at ng Espiritu Santo. Mapalad ang mga namumu-
hay sa paraan na ang buong pagkatao nila ay puno ng 
dalawang ito” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 
Ensign, Dis. 1988, 2).

Sa ikalabing- isang hakbang, nangako kami na 
patuloy naming hahangarin na malaman nang unti- unti 
ang kagustuhan ng Panginoon at magkaroon ng lakas 
na magawa ito. Ang aming pinakamatinding hangarin 
ay pagbutihin ang kakayahan naming tumanggap ng 
gabay mula sa Espiritu Santo at mamuhay alinsunod 
dito. Ang hangaring ito ay ibang- iba sa mga ikinikilos 
namin noong lulong pa kami sa bisyo.

Kung ikaw ay katulad namin, bago ka magsimulang 
gumaling, aakalain mo na ang mundo ang magbibigay 
sa iyo ng pag- asa, galak, kapayapaan, at tagumpay. 
Bumabaling ka sa alak, droga, sex, sugal, bulagsak na 
paggasta, walang kwentang pagkain, pangungunsin-
ti—o anuman ang adiksiyon mo—upang hindi mo 
maramdaman ang pagkalito, kawalang- pag- asa, at 
pag- iisa. Nang sinubukan ng iba na mahalin ka, 
marahil ay hindi mo iyon maramdaman. Hindi sapat 
ang pagmamahal nila. Walang makapawi sa gutom na 
nadama mo. Ngunit nang simulan mo nang ipamuhay 

ang mga alituntunin ng paggaling, nabago ang puso’t 
isipan mo.

Iyong naunawaan mo na kailangan mo ang Taga-
pagligtas, si Jesucristo, at ang Kanyang gagampanan sa 
buhay mo at pinahalagahan ang Liwanag ni Cristo. 
Napagtanto mo na hindi ka lamang nakikipag- usap sa 
iyong sarili kapag nararamdaman mong ginagabayan 
ka ng iyong kunsensya. Asiwa ka man o hindi ka pa 
sanay magdasal noong una, ngayon ay nananalangin 
ka na sa Ama sa pangalan ni Cristo upang mas mapala-
pit sa Kanya. Kusa mo nang “[hinahanap] ang Jesus na 
ito na siyang isinulat ng mga propeta at apostol” (Eter 
12:41).

Pinag- aaralan mo ang mga banal na kasulatan dahil 
nagpapatotoo ang mga ito sa Kanya sa bawat pagkaka-
taon, lalo na ang Aklat ni Mormon. Sa kanilang mga 
pagpapatotoo, inilahad ng mga propeta sa Aklat ni 
Mormon na higit na makikilala ang Ama sa pamamagi-
tan ng Espiritu Santo. Sinubukan mong sundin ang 
sinasabi sa mga banal na kasulatan at napatunayang 
totoo ang mga ito. Ang panalangin at pagninilay- nilay 
ay naging mahalagang bahagi ng bago mong pamumu-
hay. Kung dati ay kinakaligtaan mo ang manalangin at 
magnilay- nilay, ang hangad na ngayon ng iyong puso 
ay manalangin sa iyong Ama sa umaga at gabi at 
pasalamatan Siya nang lubos para kay Jesucristo at sa 
Kanyang Espiritu Santo.

Sa paggawa mo ng ikalabing- isang hakbang, lalo 
mo pang malalaman na sa pamamagitan ng Espiritu 
Santo ay maihahayag sa iyo ang nais ng Ama para sa 
iyo. Sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala, magkaka-
roon ka ng lakas (o biyaya) na magawa ang kalooban 
ng Ama. Malalaman mo na ikaw ay pinagpapala at 
sinusuportahan ng tatlong niluwalhati at dakilang 
katauhan—ang Diyos Ama, si Jesucristo, at ang Espiritu 
Santo—na nagkakaisa sa kapangyarihan at layunin na 
isakatuparan ang iyong kawalang- kamatayan at buhay 
na walang hanggan.

Mas makakayanan mong labanan ang tukso habang 
pinag- aaralan mo ang mga banal na kasulatan at 
ipinagdarasal at pinagninilayan ang mga ito. Ang 
pagtanggap ng paghahayag ay nangangailangan ng 
sikap at tiyaga. Makapaghahanda ka sa pamamagitan 
ng pag- aaral ng mga sinabi ng mga propeta at apostol 
at pamumuhay ng kanilang mga turo. Makapaghahan-
da ka sa pamamagitan ng pagiging karapat- dapat na 
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tanggapin, isulat, pag- isipan, at sundin ang gabay na 
natanggap mo. Kapag nagpapasalamat ka sa mga 
pagpapalang tinanggap mo sa Panginoon, mas magi-
ging madali para sa iyo ang tumanggap ng gabay.

Kapag nanatili kang malaya mula sa iyong mga 
adiksiyon, mas matatanggap mo ang gabay ng Espiritu 
Santo. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 
Labindalawa: “Pangangalagaan tayo ng Espiritu Santo 
laban sa pagkalinlang, ngunit para makamtan ang 
magandang pagpapalang iyon dapat na lagi nating 
gawin ang mga bagay na kailangan para mapanatili 
ang Espiritung iyon. Dapat tayong sumunod sa mga 
kautusan, manalangin para sa gabay, at dumalo sa 
Simbahan at makibahagi ng sakramento tuwing 
Linggo. At kailanma’y huwag tayong gagawa ng 
anumang bagay na magpapalayo sa Espiritung iyan. 
Iwasan natin, lalo na, ang pornograpiya, alak, sigarilyo 
at droga, at lagi–lagi nang iwasang labagin ang batas 
ng kalinisang- puri. Kailanma’y huwag nating pasukan 
ng mga bagay o gawin ang anuman sa ating katawan 
na magpapalayo sa Espiritu ng Panginoon at maiwan 
tayong walang espirituwal na proteksyon laban sa 
panlilinlang” (sa Conference Report, Okt. 2004, 49; o 
Ensign, Nob. 2004, 46).

Ang panalangin at pagninilay- nilay ay mabisang 
gamot laban sa takot at kahirapan. “Hindi pa kayo 
nakalalapit maliban sa ito ay sa pamamagitan ng salita 
ni Cristo na may hindi matitinag na pananampalataya 
sa kanya, na umaasa nang lubos sa mga awa niya na 
makapangyarihang magligtas” (2 Nephi 31:19). Maga-
gawa mo lamang na patuloy na sumulong at umunlad 
sa espirituwal sa pamamagitan ng paglapit sa Ama sa 
pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanyang pangalan, sa 
Kanyang Espiritu na nasa iyo. Ang ikalabing- isang 
hakbang ay tungkol sa pangakong palalalimin ang 
pakikipag- ugnayan mo sa Diyos sa pamamagitan ng 
patuloy na paghingi ng gabay araw- araw at pagsunod 
sa mga utos.

Mga Gagawin

Lumapit sa Ama sa pangalan ni 
Jesucristo para sa patnubay at kapang-
yarihan sa pamamagitan ng personal 
na panalangin at pagninilay- nilay; 
tanggapin at pag- aralan ang iyong 
patriarchal blessing
Sa panahon na kami ay nagpapagaling, natutong 
gumising nang maaga ang karamihan sa amin at 

naghanap ng tahimik na oras upang makapag- aral at 
makapagdasal nang sarilinan. Kung hindi mo pa ito 
nagagawa, magtakda ng oras, marahil sa umaga, na 
makapagdasal at makapagnilay- nilay. Sa oras na ito 
una mong mapagtutuunan ang Diyos, bago ang 
sinuman o anuman sa araw na iyon. Lumuhod kung 
kaya mo. Manalangin nang malakas sa Ama, at hilingin 
ang gabay ng Espiritu (tingnan sa Mga Taga Roma 
8:26). Pagkatapos ay mag- aral, gamit ang mga banal na 
kasulatan at ang mga turo ng mga propeta ngayon 
upang magabayan ka sa pagninilay- nilay. Basahin nang 
madalas ang iyong patriarchal blessing. Pagnilayan 
nang may panalangin ang gabay na mababasa mo rito. 
(Kung hindi ka pa nakatanggap ng patriarchal blessing, 
kausapin ang bishop mo tungkol dito.)

Makatutulong na naman nang malaki ang pagsusulat 
upang iyong maipahayag at masuri ang sarili habang 
inirerekord mo sa journal ang mga naiisip at nadarama 
mo. Maaari mo ring isulat ang mga impresyong 
nadama mo sa payo, kapanatagan, at karunungan mula 
sa Espiritu Santo.

Kapag ang mahalagang sandaling ito ng personal na 
pagninilay- nilay ay natapos na, huwag tumigil sa 
pagdarasal. Ang tahimik na panalangin, sa kaibuturan 
ng iyong puso’t isipan, ang magiging paraan ng 
pag- iisip mo sa buong buhay mo. Sa pakikipag- 
ugnayan mo, sa paggawa mo ng mga desisyon, sa iba’t 
ibang emosyon at mga tuksong nararanasan mo—
hingin ang gabay ng Panginoon. Anyayahan at hanga-
rin na mapasaiyo ang Kanyang Espiritu upang 
magabayan ka na magawa ang tama. (Tingnan sa Awit 
46:1; Alma 37:36–37; 3 Nephi 20:1.)

Pagnilayan sa buong maghapon ang 
mga banal na kasulatan at iba pang 
magagandang literatura; patuloy na 
manalangin
Sa maraming paraan, ang ikalabing- isang hakbang ang 
dapat na karugtong ng mga ginawa mo sa ikasampung 
hakbang upang patuloy mong maipamuhay ang 
katotohanan. Sa pagpalano mo ng mga gagawin, 
tapusin ang mga dapat mong gawin sa buong magha-
pon at sa pagsapit ng gabi bago matulog, patuloy na 
manalangin sa Diyos nang buong puso. Magandang 
pagnilayan sa buong maghapon ang pinag- aralan mo 
noong umaga habang ginagawa mo ang mga naipla-
nong aktibidad sa araw na iyon. Makatutulong sa iyo 
ang ganitong gawi upang maiayon ang isip mo sa 
katotohanan.
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Likas sa atin ang hindi disiplinado, ngunit kung 
magtutuon ka kay Jesucristo at sa halimbawang 
ipinakita Niya, mapagkumbaba mong masusunod ang 
Ama. Tulad ng Tagapagligtas, matapat mong masasabi 
ang “Mangyari nawa ang iyong kalooban” (Mateo 
26:42) sa buong maghapon. Gagabayan at ihahanda ka 
ng Liwanag ni Cristo upang makasama mo ang Espiritu 
Santo. Mas palagi mong makakasama ang Espiritu 
Santo, at madaragdagan ang kakayahan mong mala-
man at mapatunayan ang katotohanan.

Pag- aaral at Pag- unawa
Pag- aralan ang mga sumusunod na banal na kasulatan 
at mga pahayag ng mga lider ng Simbahan. Daragda-
gan nito ang iyong pag- unawa at tutulungan kang 
matuto. Magagamit mo ang mga banal na kasulatang 
ito, ang mga pahayag, at ang mga tanong para sa 
pagninilay- nilay na may kasamang panalangin, personal 
na pag- aaral at talakayan sa grupo.

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

• Iginagalang ng Panginoon ang iyong kagustuhan at 
kalayaang pumili. Tinutulutan ka Niya na lumapit sa 
Kanya nang hindi pinipilit. Lumalapit Siya sa iyo 
kapag inaanyayahan mo Siyang lumapit. Isulat kung 
paano ka lalapit ngayon sa Kanya.

Pasasalamat
“Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng 
mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka’t ito ang 
kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. Huwag 

ninyong patayin ang ningas ng Espiritu” (1 Mga Taga 
Tesalonica 5:17–19).

• Kapag naaalala mo na magpasalamat para sa lahat 
ng bagay sa buhay mo, maging ang mga bagay na 
hindi mo nauunawaan,magagawa mo ang patuloy 
na pakikipag- ugnayan sa Diyos na tinawag ni Pablo 
na pagdarasal na “walang patid.” Sikaping pasala-
matan ang Diyos sa buong maghapon. Paano ka 
lalong inilalapit ng pagpapasalamat sa Espiritu?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Magpakabusog sa mga salita ni Cristo
“Ang mga anghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Espiritu Santo; anupa’t, nangungusap 
sila ng mga salita ni Cristo. Samakatwid, sinabi ko sa 
inyo, magpakabusog kayo sa mga salita ni Cristo; 
sapagkat masdan, ang mga salita ni Cristo ang magsa-
sabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong 
gawin” (2 Nephi 32:3).

• Sa talatang ito, itinuro ni Nephi na kapag nagpaka-
busog ka sa mga salita ni Cristo, gagabayan ka ng 
mga salitang ito sa lahat ng kailangan mong 
malaman at gawin. Isipin kung ano kaya ang 
mararamdaman mo kung kausap at kasama mo sa 
paglalakad si Jesucristo sa buong maghapon. Isulat 
ang nararamdaman mo habang pinagninilayan ito.
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Personal na paghahayag
“Sinabi ng Tagapagligtas na ‘Sasabihin ko sa iyo sa 
iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng 
Espiritu Santo’ (D at T 8:2, idinagdag ang pagbibigay- 
diin). . . . Ang impresyon sa isipan ay tiyak. Ang mga 
detalyadong salita ay maaaring marinig o madama at 
maisulat na parang idinidikta ang mga instruksyon. Ang 
komunikasyon sa puso ay mas pangkalahatang impres-
yon” (Richard G. Scott, “Pagtulong sa Iba na Maakay ng 
Espiritu,“ Doctrine and Covenants and Church history 
symposium, Agosto 11, 1998, 2).

• Kapag mas naunawaan mo ang personal na 
paghahayag, mas madalas mo itong madarama at 
sa mas maraming paraan. Isulat kung paano ka 
nakadama ng mga impresyon at paghahayag mula 
sa Panginoon.

“Sinasabi ko sa inyo na [ang mga bagay na ito na 
sinabi ko] ay ipinaalam sa akin ng Banal na Espiritu ng 
Diyos. Masdan, ako ay nag- ayuno at nanalangin nang 
maraming araw upang aking malaman ang mga bagay 
na ito sa aking sarili. At ngayon nalalaman ko sa aking 
sarili na ang mga yaon ay totoo; sapagkat ang Pangino-
ong Diyos ang nagbigay- alam nito sa akin sa pamama-
gitan ng kanyang Banal na Espiritu; at ito ang diwa ng 
paghahayag na nasa akin” (Alma 5:46).

• Nagpatotoo si Alma na matapos siyang manalangin 
at mag- ayuno, ay nadagdagan ang kakayahan 
niyang tumanggap ng paghahayag. Ang pag- iwas 
sa iyong adiksiyon ay maituturing na isang uri ng 
pag- aayuno. Isulat kung paano mo mas nadama 

ang diwa ng paghahayag mula nang huminto ka sa 
bisyo.

  
  
  
  
  
  
  
  
 
“Ang ideya na ang pagbabasa ng mga banal na 
kasulatan ay nagdudulot ng inspirasyon at paghahayag 
ay nagpapahiwatig ng katotohanan na kasama sa 
layunin ng pagsulat sa isang banal na kasulatan ay ang 
maaaring maging kahulugan ng banal na kasulatan na 
iyan sa mambabasa ngayon. Maliban diyan, sa 
pagbabasa ng banal na kasulatan maaaring may 
matanggap na bagong paghahayag tungkol sa anu-
mang nais ipabatid ng Panginoon sa nagbabasa sa 
sandaling iyon. Hindi tayo naglalahad nang labis kapag 
sinasabi natin na ang mga banal na kasulatan ay 
maituturing na Urim at Thummim na tutulong sa atin na 
makatanggap ng personal na paghahayag” (Dallin H. 
Oaks, “Scripture Reading and Revelation,” Ensign, Ene. 
1995, 8).

• Ang pag- aaral ng wika ng banal na kasulatan ay 
parang pag- aaral ng bagong wika. Ang pinaka-
epektibong paraan upang lubos na maunawaan ito 
ay basahin at pag- aralan ito araw- araw. Sumulat ng 
isang talata mula sa banal na kasulatan na nakaan-
tig sa iyo at naging personal na paghahayag sa 
iyo.
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Pagtanggap ng payo mula sa Panginoon
“Huwag hangaring pagpayuhan ang Panginoon, kundi 
tumanggap ng payo mula sa Kanyang kamay. Sapagkat 
masdan, kayo na rin sa inyong sarili ay nalalamang 
nagpapayo siya sa karunungan, at sa katarungan, at sa 
dakilang pagkaawa, sa lahat ng kanyang gawa” ( Jacob 
4:10).

• Ang aming mga panalangin ay maaaring hindi 
mabisa noon dahil mas marami pa kaming oras na 
ginugol sa pagpapayo sa Panginoon—sinasabi sa 
Kanya ang gusto namin—kaysa sa alamin ang nais 
Niyang ipasiya at gawin namin. Isipin ang pagdara-
sal mo kamakailan. Nagpayo ka ba sa Panginoon o 
humingi ka ng payo sa Panginoon? Isulat ang 
tungkol sa kahandaan mong makinig at tumangap 
ng Kanyang payo.
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MGA TALA
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IKALABINDALAWANG HAKBANG
PAGLILINGKOD

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Dahil napukaw 
ang iyong espirituwalidad sa pamamagitan ng 
Pagbabayad- sala ni Jesucristo, ibahagi ang 
mensaheng ito sa iba at gawin ang mga alitun-
tuning ito sa lahat ng iyong ginagawa.

Ang paglilingkod ay makatutulong sa iyo na 
umunlad sa liwanag ng Espiritu sa buong buhay 

mo. Sa ikasampung hakbang, natutunan mong suriin 
ang iyong buhay araw- araw at maging responsable sa 
iyong mga ginagawa. Sa ikalabing- isang hakbang, 
natutunan mo na palaging alalahanin ng Tagapaglitas 
upang patuloy kang magabayan ng Espiritu Santo 
hanggang maaari. Ang ikalabindalawang hakbang ang 
pangatlong angkla—paglilingkod sa iba—na makatutu-
long sa iyong patuloy na paggaling at paghingi ng 
tawad.

Upanag manatiling malaya mula sa adiksiyon, 
nararapat kang lumabas at maglingkod. Ang magnais 
na tulungan ang iba ay likas na bunga ng espirituwal 
na pagmulat.

May dala kang mensahe ng pag- asa para sa ibang 
may adiksiyon, sa lahat ng nagdurusa at mga balisa na 
nais ng espirituwal na pamamaraan upang mabago ang 
kanilang buhay, at sa sinumang naghahanap ng 
katotohanan at kabutihan. Ang mensahe ay ang Diyos 
ay Diyos ng mga himala sa simula pa man (tingnan sa 
Moroni 7:29). Patunay nito ang buhay mo. Nababago 
na ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng 
Pagbabayad- sala ni Jesucristo. Maibabahagi mo nang 
lubos ang mensaheng ito sa pamamagitan ng iyong 
paglilingkod sa iba. Habang ikaw ay naglilingkod, ang 
iyong pag- unawa at kaalaman tungkol sa prosesong ito 
ay palalakasin at palalalimim.

Ang pagbabahagi ng iyong patotoo tungkol sa 
Kanyang awa at biyaya ay isa mga pinakamahahala-
gang paglilingkod na maibibigay mo. Ang dalhin ang 
mga pasanin ng iba sa pamamagitan ng kabaitan at 
di- makasariling paglilingkod ay bahagi ng iyong 
bagong buhay bilang disipulo ni Cristo (tingnan sa 
Mosias 18:8).

Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson: “Matutukla-
san ng mga lalaki at babaeng isinusuko ang kanilang 
buhay sa Diyos na mas marami Siyang magagawa sa 

kanilang buhay kaysa magagawa nila. Palalalimin Niya 
ang kanilang mga kagalakan, palalawakin ang kanilang 
pananaw, pasisiglahin ang kanilang mga isipan, 
palalakasin ang kanilang mga kalamnan, pasisiglahin 
ang kanilang espiritu, pararamihin ang kanilang mga 
pagpapala, daragdagan ang kanilang mga oportunidad, 
aaliwin ang kanilang mga kaluluwa, bibigyan sila ng 
mga kaibigan, at magbubuhos ng kapayapaan. Sinu-
man ang mawalan ng buhay sa paglilingkod sa Diyos 
ay makasusumpong ng buhay na walang hanggan” 
(“Jesus Christ—Gifts and Expectations,”Ensign, Dis. 
1988, 4).

Ipagdasal palagi kung paano ka maglilingkod at 
laging hilingin na gabayan ka ng Espiritu Santo. Kung 
gugustuhin mo, marami kang makikitang oportunidad 
na maibahagi ang mga alituntuning natutunan mo. 
Maibabahagi mo ang iyong patotoo sa iba at mapagli-
lingkuran mo sila sa maraming paraan. Sa paglilingkod 
mo sa iyong kapwa, pananatilihin mo ang kababaang- 
loob sa pagtutuon sa mga alituntunin ng ebanghelyo at 
kaugalian na iyong natutunan. Noon ka lamang 
makatitiyak na mabuti ang mga motibo at inspirasyon 
mo. Magbigay nang taos- puso, nang walang hinihintay 
na kapalit. Igalang ang kalayaan at karapatang magpa-
siya ng iba. Alalahanin na karamihan sa amin ay 
hinihintay munang danasin ang ‘pinakamiserableng 
sitwasyon’ bago kami naging handang pag- aralan at 
ipamuhay ang mga alitutuning ito. Maaaring ganyan 
din ang sitwasyon ng karamihan sa mga taong nais 
mong tulungan.

Kapag nalaman mo na may problema sa adiksiyon 
ang iyong kakilala o ang mga mahal nila sa buhay, 
maaari mong ipaalam sa kanila ang gabay na ito at ang 
LDS Family Services Addiction Recovery Program. 
Kung gusto nilang magsalita, hayaan sila. Ikuwento 
ang ilan sa mga naranasan mo upang malaman nila na 
naiintindihan mo ang kanilang pinagdaraanan. Huwag 
magbigay ng payo o subukang itama ang buhay nila sa 
anumang paraan. Ipaalam lamang sa kanila ang 
programa at mga espirituwal na alituntunin na nakatu-
long sa buhay mo.

Kung hindi pa handang tanggapin ng isang taong 
may adiksiyon ang mga espirituwal na alituntuning ito, 
marahil ang kanyang pamilya o kaibigan ay handang 
pakinggan ito. Halos lahat ng nabubuhay sa mapanga-
nib na panahong ito ay makikinabang sa pag- aaral at 
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pamumuhay ng mga alituntunin ng ebanghelyo. 
Maaaring may mga pagkakataon din na mapukaw 
kang bigyan ang isang tao ng kopya ng gabay na ito at 
ng Aklat ni Mormon. Sa paggawa nito, maibabahagi 
mo ang talagang nakatulong sa iyo na maitamang muli 
ang iyong buhay sa pamamagitan ng paglapit kay 
Cristo.

Kapag may ginagawa ka para sa isang tao o ibinaba-
hagi mo ang mensahe ng pag- asa at paggaling, hindi 
mo dapat hayaang umaasa nang labis sa iyo ang ibang 
tao. Ang iyong responsibilidad ay hikayatin ang ibang 
dumaranas ng paghihirap na lumapit sa Ama sa Langit 
at sa Tagapagligtas upang magabayan at mabigyan ng 
lakas. Bukod rito, hindi ka dapat mag- atubiling hikaya-
tin silang lumapit din sa mga awtorisadong tagapag-
lingkod ng Panginoon. Malaking pagpapala ang 
maaaring magmula sa Panginoon sa pamamagitan ng 
mga may hawak ng mga susi ng priesthood.

Sa pagtulong sa iba, kailangan mong maunawaan na 
magiging mahirap para sa kanila na gumaling kung 
hindi sila susuportahan ng kanilang pamilya o hindi 
nila naiintidihan na matagal na proseso ang paggaling. 
Gayunpaman, maaaring gumaling ang sinuman, 
anuman ang maging reaksyon ng iba—maging ng 
kanilang mga mahal sa buhay.

Sa pagdadala mo sa iba ng mensahe ng paggaling 
sa pamamagitan ng alituntunin ng ebanghelyo, dapat 
kang magtiyaga at magpakumbaba. Huwag mong 
isipin na mas magaling o mas mabait ka kaysa sa iba. 
Huwag mong kalimutan ang pinagdaanan mo at kung 
paanong ikaw mismo ay naligtas dahil sa biyaya ng 
Diyos. Ganoon din ang gagawin ni Jesucristo “sa lahat 
ng pagkakataon” para sa mga magsisisi at lalapit sa 
Kanya (Mosias 29:20).

Habang masigasig mong ibinabahagi ang mensahe 
sa iba, siguruhin mo rin na hindi mo napapabayaan 
ang programa mo para sa iyong sarili. Ang panguna-
hing pokus mo ay ang patuloy na pagsasabuhay ng 
mga alituntuning ito. Ang pagbabahagi mo sa iba ng 
mga ideyang ito ay magiging epektibo lamang kapag 
napapanatili mo mismo ang paggaling.

Ang mga alituntuning ito na natutunan at nagawa 
mo upang labanan ang iyong adiksiyon ay ang mga 
alituntuning aakay sa inyo sa lahat ng aspeto ng buhay 
upang mabuhay ka ayon sa plano ng Panginoon. 
Gamit ang mga alituntuning ito ng ebanghelyo, 
makapagtitiis ka hanggang wakas tulad ng iniutos ng 
Panginoon at magagawa mo ito nang may galak.

Mga Gagawin

Magpatotoo sa mga tao; gampanang 
mabuti ang tungkulin at mga talento sa 
paglilingkod sa iba; magdaos ng family 
home evening at family prayer; maghan-
dang makapunta sa templo at sumamba 
roon
Ang iyong patotoo tungkol sa pagmamahal at awa ng 
Ama sa Langit at Kanyang Pinakamamahal na Anak na 
si Jesucristo, ay hindi na lamang isang teoriya. Napatu-
nayan mo na ito. Naranasan mo na mismo ito. Kapag 
nadama mo na ang Kanyang pagmamahal, mararamda-
man mo rin na mahal Niya ang iba.

Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter, “Tayo na 
nakabahagi na sa Pagbabayad- sala ay may obligasyong 
patotohanan nang tapat ang ating Panginoon at 
Tagapagligtas” (“The Atonement and Missionary Work,” 
seminar for new mission presidents, Hunyo 21, 1994, 
2).

Magpatotoo sa iyong pamilya sa salita at gawa sa 
mismong loob ng iyong pamamahay. Magpatotoo sa 
family home evening, family prayer, at family scripture 
study. Magpatotoo kapag kasama ang iyong pamilya sa 
mga service project at habang iniaayon mo ang buhay 
mo sa pamamaraan ni Cristo. Maaari ka ring magpa-
totoo sa Simbahan, sa fast and testimony meeting o sa 
mga klase o habang naglilingkod ka sa Simbahan.

Paramihin ang mga tungkulin sa Simbahan na nata-
tanggap mo. Kung wala kang mga responsibilidad sa 
ward o stake, ipaalam mo sa bishop mo na handa kang 
maglingkod. Matutulungan mo ang iba sa pamamagi-
tan ng pakikibahagi sa mga gawain sa family history at 
paghahanda na sumamba at makapaglingkod sa 
templo at gumawa roon ng mga tipan sa Panginoon. 
Itinuro ni Pangulong Gordon B. Hinckley, “Pagliling-
kod sa templo ang kauuwian ng lahat ng ating pagtu-
turo at gawain ” (sa Conference Report, Okt. 2005, 3; o 
Ensign, Nob. 2005, 4). Ang mga alituntuning itinuro sa 
gabay na ito ay magdadala sa iyo sa templo; lalo mong 
nanaising maglingkod doon.

Hindi mo man ito naisip noon, makikinita mo na 
pumapasok ka na sa banal na templo, dinadama nang 
lubos ang kapayapaan doon, at napapalapit sa 
Panginoon sa Kanyang bahay. Sa templo, makakaha-
nap ka ng espirituwal na lakas na magpatuloy sa 
paggaling. Pinatotohanan ni Elder Joseph B. Wirthlin 
ng Korum ng Labindaalawa: “Ang paglilingkod sa 



78

templo nang palagian ay magbibigay ng espirituwal na 
lakas. Ito ay maaaring maging angkla sa buhay, pagmu-
lan ng gabay, proteksyon, kapanatagan, kapayapaan, at 
paghahayag” (sa Conference Report, Abr. 1992, 123; o 
Ensign, Mayo 1992, 88).

Paglingkuran ang iba na may problema 
sa adiksiyon sa pamamagitan ng pag-
babahagi ng mga alituntunin ng pagga-
ling; ipamuhay ang mga alituntuning 
ito sa lahat ng aspeto ng buhay
Ang LDS Family Services Addiction Recovery Program 
ay nagbibigay ng malaking oportunidad para sa 
paglilingkod. Mapaglilingkuran mo ang iba sa pama-
magitan ng pagdalo sa mga pulong at pagbabahagi ng 
iyong mga karanasan, pananampalataya, at pag- asa. 
Masusuportahan mo ang iba at mapalalakas sila.

Sa iyong pamumuhay ng mga alituntunin ng ebanghel-
yo, nalaman mo na ang Pagbabayad- sala ay maiaakma 
mo sa bawat aspeto ng buhay. Pinatotohanan ni 
Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawa: 
“Sa anumang kadahilanan, akala natin ay umaangkop 
lamang ang Pagbabayad- sala ni Cristo sa pagwawakas 
ng buhay sa mundo sa pagtubos mula sa Pagkahulog, 
mula sa espirituwal na kamatayan. Higit pa iyon doon. 
Ito ay ang lagi nang naririyang kapangyarihang 
maaasahan sa pang- araw- araw na buhay. Kapag tayo 
ay pinahihirapan ng pagkakasala o nabibigatan sa 
kalungkutan, mapapagaling Niya tayo (sa Conference 
Report, Abr. 2001, 28; o Ensign, Mayo 2001, 23).

Maibabahagi mo ang mensaheng ito sa iba sa pamama-
gitan ng iyong halimbawa at panghihikayat. Sa mga 
makakasalamuha mong tao sa maghapon, batiin sila 
nang nakangiti. Pasalamatan sila sa ginagawa nila. 
Kapag may pagkakataon, patotohanan ang pag- asa na 
nagmumula sa Pagbabayad- sala ni Jesucristo.

Pag- aaral at Pag- unawa
Ang mga banal na kasulatan at ang mga turo ng mga 
lider ng Simbahan ay tutulong sa iyong magpatuloy sa 
paggaling. Pag- aralan ang mga sumusunod na banal na 
kasulatan at mga pahayag. Gamitin ang mga ito sa 
pagninilay- nilay nang may kasamang panalangin, sa 
sariling pag- aaral, at sa talakayan ng grupo.

Pagbabalik- loob at paggaling
“Ang magbalik- loob ay ang palitan ng iba ang dating 
paniniwala o ginagawa. Ang pagbabalik- loob ay 
espirituwal at moral na pagbabago. Ang magbalik- loob 

ay hindi lamang pagtanggap kay Jesus at sa kanyang 
mga turo sa isipan kundi pagsampalataya sa kanya at 
sa kanyang ebanghelyo—pananampalataya na tala-
gang magpapabago ng pananaw ng isang tao sa 
kahulugan ng buhay at sa kanyang matapat na pag- 
ayon sa Diyos ng kanyang kagustuhan, pag- iisip, at 
pag-uugali” (Marion G. Romney, sa Conference Report, 
Guatemala Area Conference 1977, 8).

• Pinayuhan ng Tagapagligtas si Pedro na palakasin 
ang kanyang mga kapatid matapos siyang 
magbalik- loob (tingnan sa Lucas 22:32). Magsulat 
tungkol sa ibinigay na kahulugan ni Pangulong 
Romney sa pagbabalik- loob at kung paano ito 
naaangkop sa iyong pagpapagaling.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Ano ang masasabi mo tungkol sa pagpapalakas sa 
iba habang nagpapagaling sila mula sa adiksiyon?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Malaking pag- unlad mula sa maliliit na 
hakbang
“Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat 
kayo ay naglalagay ng saligan ng isang dakilang gawa-
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in. At mula sa maliit na bagay nagmumula ang yaong 
dakila” (D at T 64:33).

• Isulat ang nadarama mo kapag iniisip mong ipamu-
hay ang mga alituntuning ito sa lahat ng aspeto ng 
iyong buhay. Paano nakatulong sa iyong maunawa-
an na nagagawa ang malalaking gawain nang 
paunti- unti?

Pagpapalakas sa iba
“Ito ang aking kaluwalhatian, na baka sakaling ako’y 
maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang 
madala ang ilang kaluluwa sa pagsisisi; at ito ang aking 
kagalakan.
“At masdan, kapag nakita kong tunay na nagsisisi ang 
marami sa aking mga kapatid, at lumalapit sa Pangino-
on nilang Diyos, sa gayon napupuspos ang aking 
kaluluwa ng kagalakan; sa panahong yaon naaalaala 
ko kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa akin, 
oo, maging sa dininig niya ang aking panalangin; oo, 
sa panahong yaon ko naaalaala ang kanyang maawa-
ing bisig na iniunat niya sa akin” (Alma 29:9–10).

• Nalaman naming mahalaga sa paggaling ang 
pagiging handa nating ibahagi ang ating patotoo 
sa mga alituntuning ito. Paano makakatulong ang 
pagbabahagi ng iyong karanasan upang manatiling 
matatag ka sa iyong paggaling?

  
  
  
 
“[Kung kayo ay] nahahandang makidalamhati sa mga 
yaong nagdadalamhati, oo, at aliwin yaong mga 
nangangailangan ng aliw, at tumayo bilang mga saksi 
ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay, at 
sa lahat ng lugar kung saan kayo ay maaaring naroro-
on, maging hanggang kamatayan, nang kayo ay 
matubos ng Diyos, at mapabilang sa kanila sa unang 
pagkabuhay na mag- uli, nang kayo ay magkaroon ng 
buhay na walang hanggan—
“Ngayon, sinasabi ko sa inyo, kung ito ang naisin ng 
inyong mga puso, ano ang mayroon kayo laban sa 
pagpapabinyag sa pangalan ng Panginoon, bilang 
saksi sa harapan niya na kayo ay nakikipagtipan sa 
kanya, na siya ay inyong paglilingkuran at susundin ang 
kanyang mga kautusan, nang kanyang ibuhos nang higit 
na masagana ang kanyang Espiritu sa inyo?” (Mosias 
18:9–10).

• Ang karanasan mo sa adiksiyon ay tumutulong sa 
iyong maunawaan ang pinagdaraanan ng may 
adiksiyon; mapapanatag mo ang loob nila dahil 
ikaw mismo ay gumaling. Isulat kung paano nadag-
dagan ang pagnanais at kakayahan mo na maging 
saksi ng Diyos dahil sa pagsunod sa mga hakbang 
sa pagpapagaling.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Paglilingkod na may tulong ng Pangino-
on
“Ang Manunubos ay pumipili ng mga taong di- perpekto 
upang ituro ang daan tungo sa pagiging perpekto. 
Ginawa Niya ito noon; magpahanggang Ngayon” 



80

(Thomas S. Monson, sa Conference Report, Abr. 2004, 
19; o Ensign, Mayo 2004, 20).

• Kung minsan iniisp namin kung handa na ba kaming 
ibahagi sa iba ang aming paggaling dahil hindi pa 
namin nagagawa nang perpekto ang mga alituntu-
ning ito. Paano nawawala ang takot mo ngayong 
napagtanto mo na ang Tagapagligtas ay kumikilos 
sa pamamagitan ng mga taong hindi perpekto?

Ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa 
kaligtasan
“Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo: 
sapagka’t siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas 
ng bawa’t sumasampalataya” (Mga Taga Roma 1:16).

• Isulat ang iyong mga naiisip at nararamdaman 
habang iyong inaalala at isinasaalang-alang na 
isang espirituwal na karanasan ang nakatulong sa 
iyong mapaglabanan ang iyong adiksiyon. Isulat 
ang anumang pag- aalinlangan mo tungkol sa 
pagsasabi sa iba na napagaling ka dahil ipinamu-
hay mo ang mga alituntunin ng ebanghelyo ni 
Jesucristo.

  
  
  
  
  
  
 
“Humayo ka kung saan ko man naisin, at ipahahayag 
sa iyo ng Mang- aaliw kung ano ang iyong gagawin at 
kung saan ka magtutungo.
“Manalangin tuwina, upang hindi ka matukso at mawala 
ang iyong gantimpala.
“Maging matapat hanggang sa katapusan, at masdan, 
ako ay kasama mo. Ang mga salitang ito ay hindi sa tao 
ni sa mga tao, kundi sa akin, maging si Jesucristo, ang 
iyong Manunubos, sa kalooban ng Ama” (D at T 
31:11–13).

• Ang mga banal na kasulatan ay puno ng patnubay 
para sa mga gustong mapanatili ang espirituwal na 
paraan ng pamumuhay na aakay sa kanila pabalik 
sa Diyos. Anong partikular na patnubay ang nakita 
mo sa mga talatang ito?
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