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nagawa ninyo?
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Mga Ideya para sa Family Home Evening

SA INYONG WIKA
Ang Liahona at iba pang mga materyal ng Simbahan ay makukuha sa maraming wika sa 
languages. lds. org. Bisitahin ang facebook. com/ liahona. magazine (makukuha sa Ingles, 
Portuges, at Espanyol) para makahanap ng mga ideya sa family home evening, mga tulong 
sa Sunday lesson, at mga artikulong maibabahagi ninyo sa mga kaibigan at pamilya.

MGA PAKSA SA ISYUNG ITO
Ang mga numero ay kumakatawan sa unang pahina ng artikulo.
Aklat ni Mormon, 12, 24, 

40, 41, 42, 43, 66, 68, 72, 
74, 75, 76

Ama sa Langit, 32, 54, 70
Bata, anak, mga, 14,  

15, 44
Buhay na walang  

hanggan, 50, 52
Calling, tungkulin,  

mga, 15
Espiritu Santo, 4, 28, 32, 

50, 52, 70
Family home evening, 12, 

28, 54
Galak, kagalakan, 4, 10
Gawaing misyonero, 12, 

58, 66

Handog- ayuno, mga, 71
Hunter, Howard W., 18
Jesucristo, 28, 32, 50, 52, 

70, 72
Kabaitan, 18, 71
Kabataan, mga, 50, 58
Kalayaan, 4, 44
Kasal, pag- aasawa, 18, 44
Pag- aaral ng banal na 

kasulatan, 12, 54, 56, 
58, 70, 72, 75

Pag- asa, 50, 52, 60, 62
Pagbabalik- loob, 40
Pag- ibig, pagmamahal, 4, 

32, 50, 52, 60
Pagsunod, 4, 32, 60, 62, 

70, 74

Pagtuturo, 28
Pag- uugali, saloobin, 

10, 50
Pamilya, 7, 12, 14
Panalangin, 14, 15
Pananampalataya, 50, 58, 

60, 62, 80
Panguluhang Diyos, 28, 

32
Patotoo, 32, 42, 58, 66, 70
Plano ng kaligtasan, 28, 

44
Priesthood, 28, 50
Propeta, mga, 18, 28
Sakripisyo, 18, 71
Trabaho, gawain, 44

Ang isyung ito ay naglalaman ng mga artikulo at aktibidad na magagamit sa family home 
evening. Narito ang dalawang halimbawa.

“Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin: 
Pagtuturo ng mga Pangunahing  
Alituntunin sa Tahanan,” pahina 28: Ang 
artikulong ito ay may mga ideya sa pagtu-
turo at pagkatuto para sa anim na paksa. 
Magagamit mo ang ideya sa paksa ng mga 
kabataan para sa Enero, ang Panguluhang 
Diyos, sa isang family home evening. Ma-
aari din ninyong repasuhin bilang pamilya 
ang mga pamamaraan sa pagkatuto na 
inilarawan sa artikulo at talakayin kung alin 
dito ang nakatulong nang malaki sa inyong 
pamilya. Maaari mong anyayahan ang 
mga miyembro ng pamilya na gamitin ang 
mga pamamaraang ito sa paghahanda ng 
family home evening lesson sa hinaharap 

batay sa mga paksa ng ebanghelyo sa 
artikulong ito.

“Isang Paglalakbay sa Ilang,” pahina 76:  
Isiping gumawa ng maliit na obstacle 
course sa bahay ninyo, ayusin siguro ang 
mga muwebles at talian ng pisi ang mga 
pasilyo. Piringan ang bawat miyembro ng 
pamilya maliban sa isa na magtuturo sa iba 
pa kung paano lalagpasan ito. Pagkatapos 
ay maaari ninyong talakayin kung paano gi-
nabayan ng Ama sa Langit si Nephi at ang 
kanyang pamilya tungo sa lupang pangako. 
Pagkatapos ay maaari ninyong talakayin 
ang mga paraang inilaan ng Ama sa Langit 
sa inyo at sa inyong pamilya para tulungan 
kayong makauwi nang ligtas sa Kanya.
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Gusto nating lahat na lumigaya ang mga mahal na-
tin sa buhay, at nais nating huwag silang masaktan 
hangga’t maaari. Kapag binasa natin ang mga ku-

wento ng kaligayahan—at ng pasakit—sa Aklat ni Mormon, 
naaantig ang ating damdamin kapag naiisip natin ang mga 
mahal natin sa buhay. Narito ang isang tunay na kuwento 
tungkol sa isang panahon ng kaligayahan:

“At ito ay nangyari na, na hindi nagkaroon ng alitan sa 
lupain, dahil sa pag- ibig sa Diyos na nananahan sa mga 
puso ng tao.

“At walang mga inggitan, ni sigalutan, ni alitan, ni pagpa-
patutot, ni pagsisinungaling, ni pagpaslang, ni anumang uri 
ng kahalayan; at tunay na wala nang mas maliligayang tao 
pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos.”

Pagkatapos ay mababasa natin:
“O labis silang pinagpala! Sapagkat pinagpala sila ng 

Panginoon sa lahat ng kanilang mga gawain; oo, maging 
sila ay pinagpala at pinaunlad hanggang sa ang isandaan 
at sampung taon ay nakalipas; at ang unang salinlahi mula 
kay Cristo ay pumanaw, at hindi nagkaroon ng alitan sa 
buong lupain” (4 Nephi 1:15–16, 18).

Ipinagdarasal at pinagsisikapan ng mapagmahal na 
mga disipulo ni Cristo ang gayong pagpapala para sa 
iba at para sa kanilang sarili. Mula sa mga salaysay sa 
Aklat ni Mormon at, para sa marami sa atin, mula sa 
sarili nating karanasan, alam natin na ang kaloob na 
kaligayahan ay kayang abutin. Alam natin na ang landas 
tungo sa kaligayahan ay may malinaw na tanda. Alam 
dinnatin na hindi madaling manatiling maligaya maliban, 
tulad ng mga Nephita matapos dumalaw ang Tagapag-
ligtas, kung “ang pag- ibig sa Diyos” ay nananahan sa 
ating puso.

Ang pag- ibig na iyon ay nasa puso ng mga Nephita da-
hil sinunod nila ang batas na naging dahilan para maging 
posible ito. Isang buod ng batas na iyan ang matatag-
puan sa mga panalangin sa sakramento, na nagsisimula 
sa taos- pusong pagsamo sa ating mapagmahal na Ama sa 
Langit. Nagdarasal tayo na puspos ng pananampalataya 
sa puso, at may matinding pagmamahal, sa ating perso-
nal na Tagapagligtas. Nangangako tayo nang may tunay 
na layunin na taglayin sa ating sarili ang Kanyang panga-
lan, na alalahanin Siya, at sundin ang lahat ng Kanyang 
kautusan. Sa huli, sumasampalataya tayo na ang Espiritu 
Santo, ang pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos, 
ay lalagi sa atin, na nagpapatotoo sa ating puso tungkol 
sa Ama at sa Kanyang Pinakamamahal na Anak. (Tingnan 
sa D at T 20:77, 79.)

Sa patnubay ng Espiritu Santo, maaaring magbago 
ang ating puso kaya gusto at tinatanggap natin ang 
pagmamahal ng ating Ama sa Langit at ng Panginoong 
Jesucristo. Simple lang ang paraan para madama sa 
ating puso ang pag- ibig ng Diyos, katulad ng paraan 
para mawala ang damdamin ng pagmamahal na iyan sa 
ating puso. Halimbawa, maaaring piliin ng isang tao na 
huwag dalasan ang pagdarasal sa Ama sa Langit o hu-
wag magbayad ng buong ikapu o tumigil sa pagpapaka-
busog sa salita ng Diyos o balewalain ang mga maralita 
at nangangailangan.

Anumang pagpiling huwag sundin ang mga utos ng 
Panginoon ay maaaring maging dahilan para umalis ang 
Espiritu sa ating puso. Sa pagkawalang iyon, napapawi ang 
kaligayahan.

Ang kaligayahang nais natin para sa mga mahal natin sa 
buhay ay nakasalalay sa kanilang mga pagpili. Kahit mahal 

Ni Pangulong 
Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa 
Unang Panguluhan

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

Kaligayahan 
PARA SA MGA MAHAL 

NATIN SA BUHAY
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PAGTUTURO MULA SA MENSAHENG ITO

Itinuro ni Pangulong Eyring na ang kaligayahang 
nadarama natin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga 

desisyon. Habang tinatalakay ninyo ang mensaheng ito, 
isiping magtuon sa mga bagay na binanggit ni Pangu-
long Eyring na maaari nating piliing gawin (tulad ng 
pagdarasal, pagtatrabaho, pagsampalataya, at tapat 

na pangangako na may tunay na layunin) na aakay sa 
atin sa landas na iyon ng kaligayahan. Maaari ninyong 
anyayahan ang mga tinuturuan ninyo na sumulat ng 
dalawa o tatlong gawaing gusto nilang gawin na mas 
aakay sa kanila sa “landas tungo sa walang- hanggang 
kaligayahan.”

natin ang isang bata, isang investiga-
tor, o ang ating mga kaibigan, hindi 
natin sila mapipilit na sundin ang mga 
kautusan para maging marapat na 
antigin at baguhin ng Espiritu Santo 
ang kanilang puso.

Kaya ang pinakamagandang tulong 
na maibibigay natin ay ang anumang 
aakay sa mga mahal natin sa buhay na 
ingatan ang sarili nilang mga pagpili. 
Ginawa ito ni Alma sa isang paanya-
yang maaari ninyong ibigay:

“Kayo ay magpakumbaba ng in-
yong sarili sa harapan ng Panginoon, 
at manawagan sa kanyang banal na 
pangalan, at magbantay at patuloy na 
manalangin, upang kayo ay hindi ma-
tukso nang higit sa inyong makakaya, 
at sa gayon ay akayin ng Banal na 
Espiritu, magiging mapagpakumbaba, 
maamo, masunurin, mapagtiis, puspos 
ng pag- ibig at mahabang pagtitiis;

“May pananampalataya sa  
Panginoon; may pag- asa na kayo 

ay makatatanggap ng buhay na 
walang hanggan; may pag- ibig 
sa Diyos tuwina sa inyong mga 
puso, upang kayo ay dakilain  
sa huling araw at makapasok  
sa kanyang kapahingahan”  
(Alma 13:28–29).

Dalangin ko na nawa’y tanggapin 
ng mga mahal ninyo sa buhay ang 
inspiradong paanyaya na piliin ang 
landas tungo sa walang- hanggang 
kaligayahan. ◼
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Ang Hamon 
sa Kabaitan

Nang dalawin ni Jesus ang 
mga tao sa lupain ng  

Amerika, itinuro Niya sa kanila 
na magmahalan at maging ma-
bait. Ano ang magagawa ninyo 
para masunod si Jesus at mahalin 
ang iba? Narito ang ilang ideya. 
Markahan ang bawat hamon 
kapag naisagawa na.

Mga Kilos na Humahantong sa Kaligayahan

MGA KABATAAN

MGA BATA

Maaari ninyong piliing 
magpakabuti at lumigaya. Pero 
malamang na ang mga tao sa paligid 
ninyo ay gumagawa pa rin ng mga maling 
pagpili na humahantong sa kalungkutan o hirap. Kahit 
desisyon nila iyon, maaaring maimpluwensyahan ng inyong 
halimbawa ang kanilang mga pagpili para sa kabutihan. 
Paano maaaring maghatid ng kaligayahan sa iba ang inyong 
mga pagpili? Talakayin sa inyong pamilya ang iba’t ibang 
paraan na maaari ninyong impluwensyahan sa kabutihan 
ang mga nasa paligid ninyo at tulungan silang makadama 
ng kaligayahan.

Maaari kong 
yakapin ang 
isang taong 
nalulungkot. □

Maaari kong 

paglingkuran 

nang lihim ang 

isang tao. □

Maaari kong basahin 

o panoorin ang isang  

mensahe sa kumpe-

rensya tungkol sa 

pagiging mabait. □

Maaari kong 
kantahan ng isang 
awitin sa Primary 
ang pamilya ko. □

Maaari kong 

ngitian ang isang 

taong mukhang 

nalulumbay. □

Maaari kong _______

____________________

________________. □

Maaari kong ________

____________________

_______________. □

Itinuturo ni Pangulong Eyring na “ang kaligayahang nais na-
tin sa ating mga mahal sa buhay ay nakasalalay sa kanilang 

mga pagpili.”
Maaari kayong magbasa tungkol sa epekto ng mga 

pagpili sa mga halimbawa nina Nephi, Laman at Lemuel. 
Sina Laman at Lemuel ay bumulung- bulong at ayaw sundin 
ang mga utos (tingnan sa 1 Nephi 2:12). Dahil dito, sila at 
ang kanilang mga inapo ay isinumpa at itinakwil mula sa 
harapan ng Panginoon (tingnan sa 2 Nephi 5:20–24). Pinili 
ni Nephi na sundin ang mga utos (tingnan sa 1 Nephi 3:7), 
at dahil diyan, siya at ang kanyang mga tao “ay namuhay 
nang maligaya” (2 Nephi 5:27).
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Ang Mag- anak: 
Isang Pagpapaha-
yag sa Mundo

Sa pangkalahatang pulong ng Relief 
Society noong 1995, nang unang 

basahin ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) ang “Ang Mag- 
anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” 
sinabi ni Bonnie L. Oscarson, Young 
Women general president: “Ipinagpa-
salamat at pinahalagahan natin ang ka-
linawan, kasimplihan, at katotohanan 
ng dokumentong ito na ibinigay sa 
pamamagitan ng paghahayag. . . . Ang 
pahayag tungkol sa pamilya ang na-
ging sukatan ng paghatol sa mga pilo-
sopiya ng mundo, at pinatototohanan 
ko na ang mga alituntuning itinakda 
. . . ay totoo ngayon katulad noong 
ibigay ito sa atin ng propeta ng Diyos 
halos 20 taon na ang nakalipas.” 1

“Mula sa pagpapahayag tungkol sa 
mag- anak,” dagdag pa ni Carole M. 
Stephens, unang tagapayo sa Relief 
Society general presidency, “nala-
man natin na, ‘Sa buhay bago pa ang 
buhay sa mundo, kilala at sinamba ng 
mga espiritung anak na lalaki at anak 
na babae ang Diyos bilang kanilang 
Amang Walang Hanggan’ 2 . . .

“. . . Kabilang at kailangan tayo sa 
pamilya ng Diyos.” 3

Nabubuhay tayo sa panahon na 
kailangang protektahan ng mga ma-
gulang ang kanilang tahanan at ka-
nilang pamilya. Ang “Ang Mag- anak: 
Isang Pagpapahayag sa Mundo“ ang 
gagabay sa atin.

Karagdagang mga  
Banal na Kasulatan
Mosias 8:16–17;  
Doktrina at mga Tipan 1:38

Mapanalanging pag- aralan ang materyal na ito at hangaring malaman kung ano ang iba-
bahagi. Paano pagpapalain ng pag- unawa sa doktrina tungkol sa pamilya ang mga pinanga-
ngalagaan ninyo sa pamamagitan ng visiting teaching? Para sa karagdagang impormasyon, 
magpunta sa reliefsociety.lds.org.

Mga Kuwento ng Buhay
“Sabi ni Lee Mei Chen Ho ng 

Tao Yuan Third Ward, Tao Yuan 
Taiwan Stake, naituro sa kanya 
ng pagpapahayag na ang mga 
ugnayan ng pamilya ay naka-
tutulong sa pagkakaroon ng 
mga banal na katangian tulad 
ng pananampalataya, pagpapa-
sensya, at pagmamahal. ‘Kapag 
sinisikap kong iayon ang sarili ko 
sa pagpapahayag, nakadarama 
ako ng tunay na kaligayahan,’ 
sabi niya.” 4

Sabi ni Barbara Thompson, na 
naroon nang basahin ang pag-
papahayag sa unang pagkaka-
taon at kalaunan ay naglingkod 
bilang tagapayo sa Relief Society 
general presidency: “Inakala ko 
sandali na hindi naman talagang 
nauukol iyon sa akin dahil da-
laga naman ako at walang mga 
anak. Pero kaagad ko ring naisip, 
‘Pero talagang ukol iyon sa akin. 
Miyembro ako ng isang pamilya. 
Ako ay isang anak, kapatid, tita, 
pinsan, pamangkin, at apo. . . . 
Kahit na ako lang ang nabu-
buhay na miyembro ng aking 
pamilya, miyembro pa rin ako 
ng pamilya ng Diyos.’” 5

Isipin Ito
Paano naging dokumento ang 
“Ang Mag- anak: Isang Pagpapa-
hayag sa Mundo” para sa ating 
panahon?

M E N S A H E  S A  V I S I T I N G  T E A C H I N G

MGA TALA
 1. Bonnie L. Oscarson, “Mga Tagapagtanggol 

ng Pagpapahayag Ukol sa Mag- anak,”  
Liahona, Mayo 2015, 14–15.

 2. “Ang Mag- anak: Isang Pagpapahayag 
sa Mundo,” Liahona, Nob. 2010, 129.

 3. Carole M. Stephens, “Ang Pamilya ay 
sa Diyos,” Liahona, Mayo 2015, 11.

 4. Nicole Seymour, “‘Ang Mag- anak: Isang 
Pagpapahayag sa Mundo,’ Sinapit ang Ika- 10 
Taong Anibersaryo, Liahona, Nob. 2005, 127.

 5. Barbara Thompson, sa Mga Anak na Babae 
sa Aking Kaharian: Ang Kasaysayan at 
Gawain ng Relief Society (2011), 172.

Pananampalataya,  
Pamilya, 
Kapanatagan
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NOTEBOOK NG KUMPERENSYA NG OKTUBRE 2015
“Kung ano ang sinabi ko, ang Panginoon, ay sinabi ko; . . . maging sa 
pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapag-
lingkod, ito ay iisa” (D at T 1:38).

“Ang pananampalataya sa Pangino-
ong Jesucristo ay hindi isang bagay 
na maluwalhating lumulutang sa 
hangin. Ang pananampalataya ay 
hindi basta lamang natin natatamo 
o nananatili sa atin bilang karapa-
tan ng pagkapanganay. Ito, tulad ng 
sinasabi ng mga banal na kasulatan 
ay, “kapanatagan . . . , ang katunayan 
ng mga bagay na hindi nakikita’ [Sa 
Mga Hebreo 11:1]. Ang pananampa-
lataya ay nagbibigay ng espirituwal 
na liwanag, at ang liwanag na iyon 
ay nababanaag. Ang pananam-
palataya kay Jesucristo ay kaloob 
mula sa langit na matatamo lamang 
matapos nating piliing maniwala at 

hangarin at  panghawakan ito. Ang 
inyong pananampalataya ay maa-
aring lumalakas o humihina. Ang 
pananampalataya ay alituntunin ng 
kapangyarihan, na mahalaga hindi la-
mang sa buhay na ito, kundi maging 
sa ating pag- unlad sa kabilang- buhay. 
Sa biyaya ni Cristo, maliligtas tayo sa 
pamamagitan ng pananampalataya 
sa Kanyang pangalan balang- araw. 
Ang kalakasan ng inyong pananam-
palataya sa hinaharap ay hindi basta 
mangyayari kung wala kayong pagpi-
ling gagawin.”
Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labinda-
lawang Apostol, “Ang Pananampalataya ay 
Hindi Matatamo Kung Wala Munang Pagpiling 
Gagawin,” Liahona, Nob. 2015, 65.
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Habang nirerepaso mo ang pangkalahatang kumperensya ng Oktubre 2015, magagamit 
mo ang mga pahinang ito (at ang mga Notebook ng Kumperensya sa susunod na mga 
isyu) para matulungan kang pag- aralan at ipamuhay ang mga itinuro kamakailan ng 
mga buhay na propeta at apostol at ng iba pang mga pinuno ng Simbahan.
T A M P O K  N A  D O K T R I N A

Ang Pananampalataya ay Pinipili

P A N G A K O  N G  P R O P E T A

Paningningin 
ang Inyong 
Ilaw
“Kapag tinularan natin ang halim-
bawa ng Tagapagligtas, magka-
karoon tayo ng pagkakataong 
maging liwanag sa buhay ng iba, 
mga kapamilya man natin sila 
at kaibigan, katrabaho, kakilala, 
o estranghero.

“Sa inyong lahat, sinasabi ko 
na kayo ay anak ng ating Ama sa 
Langit. Kayo ay pumarito mula 
sa Kanyang kinaroroonan upang 
mabuhay sa mundong ito nang 
ilang panahon, maging huwaran 
ng pagmamahal at mga turo ng 
Tagapagligtas, at buong tapang 
na paningningin ang inyong ilaw 
para makita ng lahat. Kapag nag-
wakas na ang inyong buhay sa 
daigdig, kung nagawa ninyo ang 
inyong bahagi, mapapasainyo 
ang maluwalhating pagpapalang 
makabalik upang makapiling 
Siya magpakailanman.”
Pangulong Thomas S. Monson,  
“Maging Huwaran at Liwanag,”  
Liahona, Nob. 2015, 88.
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MGA SAGOT  
PARA SA IYO
Bawat kumperensya, ang mga 
propeta at apostol ay nagbibigay 
ng inspiradong mga sagot sa mga 
tanong ng mga miyembro ng 
Simbahan. Gamitin ang iyong isyu 
ng Nobyembre 2015 o bisitahin ang 
conference. lds. org para makita ang 
mga sagot sa mga tanong na ito:

•  Bakit tila mas akma ang 
Simbahan sa ilang tao kaysa 
sa iba? Tingnan sa Dieter F. 
Uchtdorf, “Napakaganda 
ng Nagagawa Nito!” 20.

•  Ano ang ilang katotohanan 
at doktrina na magpapanatili 
sa ating ligtas na nakaangkla 
sa Simbahan? Tingnan sa 
M. Russell Ballard, “Ang Diyos 
ang Namamahala,” 24.

•  Bakit nakatatandang kalala-
kihan ang nasa nakatataas 
na mga katungkulan sa  
Simbahan? Tingnan sa 
David A. Bednar, “Napiling 
Magpatotoo sa Aking  
Pangalan,” 128.

•  Bakit ako kailangang maki-
bahagi sa Simbahan kung iti-
nuturing ko nang espirituwal 
ang sarili ko kahit wala ito? 
Tingnan sa D. Todd Christof-
ferson, “Bakit Kailangan ang 
Simbahan,” 108.

BAGONG NATATANGING MGA SAKSI

Para mabasa, mapanood, o mapakinggan ang mga mensahe sa pangkalahatang kumperensya, 
bisitahin ang conference. lds. org.

P A G H A H A N A P  N G  P A G K A K A T U L A D

Ang Sakramento
Kung minsan ay hindi lang isang tagapagsalita ang nagbibigay ng mensahe 
tungkol sa iisang paksa ng ebanghelyo. Narito ang sinabi ng tatlong tagapag-
salita tungkol sa sakramento:

•  “Kung makikibahagi tayo sa sakramento nang may pananampalataya, 
tayo at ang ating mga minamahal ay mapoprotektahan ng Espiritu 
Santo mula sa mga tuksong dumarating nang mas matindi at madalas.” 
—Pangulong Henry B. Eyring, “Ang Espiritu Santo Bilang Inyong Pat-
nubay,” 104.

•  “Ang araw ng Sabbath at sakramento ay nagiging mas kasiya- siya kapag 
pinag- aralan natin ang mga kuwento tungkol kay Cristo. Sa paggawa 
nito, lumilikha tayo ng mga tradisyon na nagpapalakas ng ating pana-
nampalataya at patotoo at nagpoprotekta rin sa ating pamilya.” —Elder 
Claudio R. M. Costa, “Na Sila sa Tuwina ay Aalalahanin Siya,” 101.

•  “Ang napakagandang sandali para itanong sa Panginoon ang, “Ano pa 
ang kulang sa akin?” ay kapag tumatanggap tayo ng sakramento. . . . Sa 
mapitagang kapaligiran na ito, habang ang ating isipan ay nakatuon sa 
langit, marahang masasabi sa atin ng Panginoon ang susunod nating 
gagawin.” —Elder Larry R. Lawrence, “Ano Pa ang Kulang sa Akin?” 34.

“Natanggap ko ang 
malakas na impresyon 
. . . na huwag akong 
magtuon sa hindi ko 
kayang gawin kundi 
sa kaya kong gawin. 
Mapatototohanan 
ko ang malilinaw 
at mahahalagang 
katotohanan ng 
ebanghelyo.” —Elder 
Gary E. Stevenson, 
“Malilinaw at Maha-
halagang Katotoha-
nan,” 92.

“Buong puso kong 
nais na maging 
tunay na alagad ni 
Jesucristo. Mahal ko 
Siya. Sinasamba ko 
Siya. Pinatototohanan 
ko na Siya ay tunay 
na buhay.” —Elder 
Dale G. Renlund, 
“Sa Paningin ng 
Diyos,” 94.

“Nagpapasalamat 
ako sa Pagbabayad- 
sala ng ating 
Tagapagligtas at 
nais kong isigaw 
iyan na gaya ni 
Alma na kasabay ng 
trumpeta ng Diyos.” 
—Elder Ronald A. 
Rasband, sa “Ako ay 
Namangha,” 90.
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buong sangkatauhan, kundi para sa 
bawat isa sa atin bilang mga indibi-
duwal.” 1 Tiyak na darating ang mga 
hamon, sapagkat likas na bahagi 
ito ng mortalidad, ngunit hindi tayo 
kailangang mabigatan sa kawalang- 
pag- asa at kalungkutan. Maaari 
tayong magtiwala sa Panginoon 
at maging positibo.

Nangako sa atin si Jesucristo na 
daranas tayo ng pagdurusa, ngunit 
hinimok din Niyang, “[Magalak]; 
aking dinaig ang sanglibutan” ( Juan 
16:33). Itinuro ni Pangulong Ezra 
Taft Benson (1899–1994) na dahil 
nasa atin ang ebanghelyo, “tayo 
bilang mga Banal sa mga Huling 

Madalas tayong payuhan sa mga 
banal na kasulatan na “mangaga-

lak kayo” at “magalak.” Sabi sa atin ng 
Panginoon sa 2 Nephi 2:25, “Ang tao 
ay gayon, upang sila ay magkaroon 
ng kagalakan.” Ang layunin ng buhay 
na ito ay aakay sa atin sa kagalakang 
ipinangako ng Panginoon sa huli.

Ang magalak ay hindi nanganga-
hulugan ng pagiging ignorante o 
walang- muwang sa mga hamon ng 
buhay. Inilarawan ni Elder Neal A. 
Maxwell (1926–2004) ng Korum ng 
Labindalawang Apostol ang pagiging 
masayahin bilang “isang malalim na 
tiwala sa nalalahad na mga layunin 
ng Diyos—hindi lamang para sa 

NANINIWALA TAYO SA 
PAGIGING POSITIBO

A N G  A T I N G  P A N I N I W A L A

“Napakaraming 
bagay sa buhay 
ang nakadepende 
sa ating saloobin. 
Kung paano natin 
tingnan ang mga 
bagay- bagay at 

tugunan ang iba pa ang gumagawa 
ng malaking kaibhan. Ang gawin 
ang pinakamainam sa abot ng ating 
makakaya at piliing maging masaya 

Araw ang dapat maging pinaka-
maganda ang pananaw at hindi 
pinaka- matatakutin.” 2

Nakadarama tayong lahat ng kalung-
kutan at kawalang- pag- asa paminsan- 
minsan, ngunit maaari pa rin tayong 
magalak. Sabi ni Elder Richard G. Scott 
(1928–2015) ng Korum ng Labindala-
wang Apostol, “Pinatototohanan ko na 
sa pagsampalataya sa Tagapagligtas at 
pagsunod sa Kanyang mga turo, hindi 
natatapos ang kaligayahan, kundi ang 
kalungkutan.” 3 Makapamumuhay tayo 
nang may galak batid na ang ating 
“mga pagdurusa ay maikling sandali 
na lamang” (D at T 121:7).

Kapag nagtiwala tayo sa plano 
ng Diyos para sa atin at pinili nating 
mamuhay nang may magandang sa-
loobin, ang ating kakayahang harapin 
ang mga hamon ng buhay ay lalakas. 
Hindi tayo gaanong maaapektuhan ng 
ating mga pag- aalala at takot, at ma-
darama natin ang galak na nais Niya 
para sa atin. ◼
MGA TALA
 1. Neal A. Maxwell, “But a Few Days” (mensa-

heng ibinigay sa CES Religious Educators, 
Set. 10, 1982), 4.

 2. Ezra Taft Benson, “Do Not Despair,” Ensign, 
Nob. 1974, 65.

 3. Richard G. Scott, “Finding Joy in Life,”  
Ensign, Mayo 1996, 26.

 4. Gordon B. Hinckley, “The Continuing  
Pursuit of Truth,” Ensign, Abr. 1986, 4.

sa ating sitwasyon, anuman ito, 
ay makapagdudulot ng kapaya-
paan at kapanatagan. . . . Hindi 
natin [mapipihit] ang direksyon ng 
hangin, ngunit kaya nating [ipihit] 
ang mga layag. Para sa sukdu-
lang kaligayahan, kapayapaan, at 
kasiyahan, nawa’y piliin natin ang 
positibong saloobin.”
Pangulong Thomas S. Monson, “Pagkakaroon 
ng Masaganang Buhay,” Liahona, Ene. 2012, 4.

PILIING MAGING MASAYA
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Tayo, gaya ni Nephi, 
ay nalulugod sa mga 
banal na kasulatan 
(2 Nephi 4:15–16). 
Ang pagbabasa ng 
mga salita ng Diyos 
at ng Kanyang mga 
propeta ay magpapasigla 
sa ating puso.

Hinikayat tayo ni Pangulong 
Gordon B. Hinckley (1910–
2008) na “mangusap tungkol 
sa mga kabutihan ng isa’t 
isa nang higit kaysa sa mga 
kamalian ng isa’t isa” at “mas 
lalong purihin ang kabutihan 
at pagsisikap.” 4

Ang tunay na lubos 
na kagalakan ay 
nagmumula lamang 
sa Diyos (tingnan 
sa D at T 101:36). 
Kapag bumaling 
tayo sa Kanya, 
magbabago ang 
ating puso.
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Ang pagtutuon natin sa Diyos 
ay hindi minsanang nangyayari. 
Kailangan nating gumawa at 
palagiang tumupad ng mga tipan, 
tulad ng marapat na pakikibahagi 
ng sakramento linggu- linggo.

Pinagpapala ng Diyos ang 
buhay ng bawat isa sa 
atin (tingnan sa Mga Awit 
145:9). Mapagsisikapan 
nating alamin ang Kanyang 
magigiliw na awa sa ating 
buhay.

Tinuturuan tayo ng mga banal na kasula-
tan at ng mga propeta ng mga paraan na 
maaari tayong maging positibo:
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Namimili kami ng aking siyam- na- 
taong- gulang na anak na lalaki ng 

uniporme sa eskuwela nang mabaling 
ang aming masayang pag- uusap sa 
mas mabigat na tanong. “Inay, bakit 
po nila kailangang idispley iyan sa 
lahat ng tindahan?”

Ang tinutukoy niyang “iyan” ay ang 
malalaswang larawang nakadispley sa 
halos lahat ng tindahang madaanan 
namin. Bagama’t matagal nang naroon 
ang ganitong mga larawan, hindi ko 
ito gaanong napansin noon. Ngunit 
nagkaroon ako ng bagong kamalayan 
na sinisimulan na itong pansinin ng 
panganay kong anak. Nang sumu-
nod na mga linggo, nakita ko ang 
mga imaheng ito sa lahat ng dako: 
sa telebisyon, sa tindahan ng grocery, 
sa mga restawran, sa mga patalastas 
na dumating sa koreo. Hindi ako 
makalayo sa mga ito. Ang ilang lara-
wan ay napakalinaw kaya nagsimula 
akong maguluhan, at nakadama ako 
ng pangamba sa puso ko. Paano ko 
poprotektahan ang pamilya ko sa 
mga patibong ng pornograpiya?

Tuwing may pangkalahatang kum-
perensya nakakarinig tayo ng mga 
babala tungkol sa mga pinsalang 
dulot nito, at alam na natin ang nang-
yayari sa mga biktima nito. Ginawa 
na natin ang lahat ng pag- iingat sa 
bahay sa ating computer at sa media 

na pinayagan nating pumasok doon, 
ngunit ang malinaw, maliban kung 
mailayo natin ang ating mga anak, 
tila walang paraan para lubos na 
maiwasang makita ang mga imaheng 
hindi natin gusto na maaaring human-
tong sa higit na pag- uusisa. Maaari 
bang mauwi ang inosenteng pagtitig 
ng anak ko sa tindahan ng grocery 
sa habambuhay na pagkalulong sa 
pornograpiya? Lalo akong nag- alala 
sa isyung ito, at nadama ko na wala 
akong magawa at hindi ko maprotek-
tahan ang aking mga anak.

Pagkatapos isang araw habang 
binabasa ko ang Aklat ni Mormon, 
hindi inaasahang nakakita ako ng  
katiyakan sa 1 Nephi 15. Ipinaliliwa-
nag ni Nephi ang pangitain ni Lehi 
tungkol sa punungkahoy ng buhay 
kina Laman at Lemuel nang itanong 
nila ang kahulugan ng ilog ng tubig. 

Sumagot si Nephi sa talata 27: “At 
sinabi ko sa kanila na ang tubig na 
nakita ng aking ama ay karumihan; at 
sa dami ng mga iba pang bagay na 
nasa kanyang isipan ay hindi na niya 
namasdan ang karumihan ng tubig ” 
(idinagdag ang pagbibigay- diin). Na-
katuon ang isipan ni Lehi sa punung-
kahoy ng buhay at sa paghihikayat sa 
kanyang pamilya na kumain ng bunga 
nito! Ni hindi niya nakita ang karumi-
han dahil sa pagtutuon niyang ito.

Iyon ang sagot! Ang pag- aalis sa 
di- angkop na media sa aming tahanan 
ang simula, ngunit ang mas tuwiran at 
sadyang pagsisikap na ituro sa aming 
mga anak ang ebanghelyo ang magi-
ging pinakamainam na panangga nila 
sa huli laban sa anumang bagay na 
aakay sa kanila palayo.

Dahil sa karanasang ito sa mga 
banal na kasulatan, nagpasiya ka-
ming mag- asawa na doblehin pa 
ang aming pagsisikap na turuan ang 
aming mga anak at sa gayo’y ituon 
ang aming mga mata sa pag- ibig ng 
Diyos sa halip na sa karumihan sa 
mundo. Naisip naming magtuon sa 
tatlong iba’t ibang aspeto*:

1. Dagdagan ang aming sari-
ling pag- aaral ng mga banal na 
kasulatan at bawasan ang “ingay” 
sa aming paligid. Gaya ni Lehi, ang 
aming isipan ay kailangang mapuspos 

A T I N G  M G A  T A H A N A N ,  A T I N G  M G A  P A M I L Y A

Sa isang talata ng banal na kasulatan, natagpuan ko ang susi ng aking pamilya  
sa pag- iwas sa malilinaw na larawang tila nagkalat sa lahat ng dako.

Para sa mga nalulong sa por-
nograpiya, matatagpuan ang 
resources sa website ng Simba-
han na overcomingpornography. 
org at sa isang bagong arti-
kulo ni Elder Dallin H. Oaks na, 
“Paghulagpos mula sa Bitag ng 
Pornograpiya,” sa Oktubre 2015 
Liahona.

ANG PINAKAMAINAM NATING  
PANANGGA LABAN SA PORNOGRAPIYA
Ni Kerry Hanson Jensen
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ng mga positibong bagay para marinig 
ang mga bulong ng Espiritu at mana-
tili kaming nakatuon sa pagsandig ng 
aming pamilya sa ebanghelyo. Sinisi-
kap naming mag - asawa na regular na 
gumugol ng oras sa pag- uusap tung-
kol sa espirituwal na mga panganga-
ilangan ng bawat kapamilya at kung 
paano kami makatutugon sa mga 
pangangailangang iyon at makalilikha 
ng isang tahanan kung saan maaaring 
manahanan ang Espiritu.

2. Gawing mas makahulugan 
ang pag- aaral ng mga banal na ka-
sulatan ng pamilya. Kahit kailangan 
ng malaking pagsisikap para lang ma-
tipon ang pamilya araw- araw upang 
magbasa ng mga banal na kasulatan, 
sinisikap naming lalo pang magtala-
kayan kapag nagbabasa kami ng mga 
banal na kasulatan. Iba’t iba ang edad DE
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ng aming mga anak, kaya nagbabasa 
kami ng mga banal na kasulatan na 
kasama ang nakababata naming mga 
anak sa gabi at ang mga nakatatanda 
sa madaling- araw habang tulog ang 
mga nakababata kaya walang ga-
anong gambala at mas maraming 
pagkakataong magtalakayan. Nalaman 
namin na halos araw- araw ay may ta-
lakayan tungkol sa kasalukuyang mga 
pangyayaring nauugnay sa mga banal 
na kasulatan na binabasa namin.

Karaniwan ang mga umaga ay 
hindi masaya, ngunit sa aming pagtiti-
yaga nakikita namin na ang mga bata 
ay talagang nakikinig at nakikibahagi, 
kahit kung minsan ay kailangan ng 
pagsisikap para matipon silang lahat.

3. Paggawa ng gawaing mis-
yonero. Kapag nagpapatotoo kami, 
sumasaksi ang Espiritu na ang aming 

sinasabi ay totoo, at lumalago ang 
aming patotoo. Sinisikap naming 
gawing pampamilya ang gawaing 
misyonero. Nag- uusap kami tungkol 
sa pagbabahagi ng ebanghelyo, at 
regular kaming nag- aanyaya ng mga 
kaibigan sa aming tahanan. Sinasa-
mantala rin namin ang bawat pagka-
kataon na anyayahan sa bahay ang 
mga missionary at investigator para 
magtalakayan tungkol sa ebanghelyo. 
Nagkaroon na kami ng magagandang 
karanasan sa mga bagong miyembro 
ng Simbahan at mga investigator 
sa aming tahanan, at nakintal ito sa 
isipan ng aming mga anak habang 
pinag- iisipan nila ang kanilang sari-
ling patotoo at naririnig ang patotoo 
ng mga missionary.

Labis akong nagpapasalamat sa 
Aklat ni Mormon at sa mahimalang 
paraan na nabigyan ako ng isang 
talata sa banal na kasulatan ng kati-
yakan at malinaw na direksyon para 
sa aming pamilya. Talagang ang mga 
banal na kasulatan ay kayang halin-
han ng kapangyarihan at kapayapaan 
ang takot at kahinaan. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa  
Washington, USA.

* Maaaring kailangan ng ibang mga pamilya 
ng iba’t ibang aspetong pagtutuunan, tulad 
ng mga araling ituturo sa mga bata tungkol 
sa media, sa ating katawan, at sa malusog na 
seksuwalidad.

Nakatuon ang isipan ni 
Lehi sa punungkahoy ng 
buhay at sa paghihika-
yat sa kanyang pamilya 
na kumain ng bunga 
nito! Ni hindi niya nakita 
ang karumihan dahil sa 
pagtutuon niyang ito.
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Sa loob ng ilang buwan magtatapos 
na ako sa kolehiyo at, inasam ko, 

na magkaroon na ng anak. Sabik na 
kaming mag- asawa na magkaanak.

Pagkaraan ng isang taon, apat na 
buwan, maraming negatibong preg-
nancy test, limang negatibong ovula-
tion test, dalawang miserableng buwan 
ng panggagamot, at libu- libong luha, 
wala pa rin kaming baby at kakatiting 
ang pag- asa na magdalantao ako sa 
natural na paraan. Nang tumawag 
ang doktor mula sa kanyang opisina 
at nagmungkahing kumonsulta kami 
sa isang infertility specialist, tumanggi 
kami. Sa sobrang pagod para gumawa 
pa ng iba, kailangan naming magpa-
hinga. Bago ko ibinaba ang telepono, 
sinabi ng nars, “Tawagan ninyo kami 
kung magkaroon kayo ng himala.”

Ang mga himala ay, iyon na nga, 
mahimala. Dumarating ang mga 
ito sa malalaki at maliliit na paraan. 
Dumarating ang mga ito nang hindi 
natin inaasahan at kung kailan natin 
ito kailangang- kailangan. At kung 
minsa’y dasal tayo nang dasal hang-
gang sa manakit ang ating mga tuhod 
para sa himalang gusto natin, ngunit 
ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay 
ang himalang kailangan natin.

Matagal na kaming desperadong 
nagdarasal na magkaanak kami, ngu-
nit tila hindi sumasagot ang kalangi-
tan. Kalauna’y naisip namin na mali 
pala ang aming ipinagdarasal. Alam 
ng Diyos kung anong mga pagpapala 

ang kailangan namin at kung kailan 
namin ito kailangan. Nakikita niya ang 
buong larawan. Nakikita namin ang 
ngayon. Kaya nagbago kami. Tumigil 
kami sa pagdarasal para sa gusto na-
min at sa halip ay nagsimula kaming 
magsabi ng “salamat po.”

Ama sa Langit, salamat po sa 
pagpapala na makapiling namin 
ang isa’t isa.

Salamat po sa mapagmalasakit 
na pamilya at mga kaibigan.

Salamat po sa mga bata sa aming 
paligid na nakapagpapaligaya sa 
amin hanggang sa magkaroon 
kami ng sariling anak.

Salamat po sa mga doktor at sa 
siyensya na tumutulong na tuklasin 

HINDI ANG HIMALANG 
GUSTO NAMIN
Ni Brittany King

M G A  P A G M U M U N I

Kung minsa’y dasal tayo nang dasal hanggang sa manakit ang 
ating mga tuhod para sa himalang gusto natin, ngunit ang  
ibinibigay sa atin ng Diyos ay ang himalang kailangan natin.

kung ano ang uubra at hindi uubra 
sa aming katawan.

At (ito ang pinakamahirap sabihin) 
salamat po sa pagsubok na ito.

Mahirap magpasalamat para sa 
mismong bagay na bumabagbag sa 
aming puso, ngunit alam namin na 
mahal kami ng Ama sa Langit. Kaya 
may hatid na mga pagpapala ang 
pagsubok na ito. Hindi namin maki-
kita ang mga pagpapala kailanman 
kung magpapadaig kami sa pagsu-
bok na ito. Sa halip, pinili naming 
magpasalamat—at nang gawin na-
min ito, naging malinaw ang mga 
pagpapala:

Mas sumandig kami sa isa’t isa, mas 
nagbahagi kami ng aming damdamin, 
lalo naming minahal ang isa’t isa.

Mas sumandig kami sa Panginoon 
at lalo pang nanalangin.

Mas napalapit kami sa Tagapaglig-
tas, mas nadama namin ang Kanyang 
presensya, lalo namin Siyang minahal.

Nadama namin ang pagmamahal 
ng pamilya at mga kaibigan na nagda-
rasal para sa amin.

At nang kilalanin namin ang lahat 
ng pagpapalang ito, napuspos kami 
ng pinakadalisay at pinakamatamis 
na kapayapaang maiisip ninuman.

Ang hindi namin pagkakaroon ng 
anak ay hindi nangangahulugan na 
walang malasakit ang Diyos. Kaila-
ngan lang naming magtiwala sa Kan-
yang takdang panahon, at kailangan 
namin ang Kanyang kapayapaan para 
manatili ang tiwalang iyon. Kailangan 
namin ang Kanyang kapayapaan 
para hindi kami masiraan ng loob at 
mabigyan kami ng pananampalataya 
na patuloy na sumulong.

Kapayapaan ang himalang kaila-
ngan namin—hindi ang himalang 
matagal na naming isinasamo, kundi 
yaong kailangang- kailangan namin. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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Sinabi ko sa bishop na mali ang 
taong tinawag niya.
“Ayaw ko sa mga anak ng ibang 

tao, hindi pa ako nakapagturo sa mga 
bata kahit kailan, at hindi ako maru-
nong kumanta,” sabi ko.

“Sister Taylor,” sagot niya, “gina-
gawang marapat ng Panginoon ang 
sinumang tawagin Niya. Magiging 
mahusay ka.”

Hiniling niyang pag- isipan ko ang 
calling at ipaalam sa kanya sa susunod 
na Linggo kung tatanggapin ko ito.

“Sinisikap kong alagaan at palakihin 
ang isang anim- na- taong- gulang, isang 
tatlong- taong- gulang, at isang sang-
gol,” sabi ko. “Halos buong maghapon 
ko ay nakalaan na sa mga anak ko, at 
ngayon gusto pa ninyo akong dagda-
gan ng 40 at turuan sila ng musika?”

Sagot niya, “Ipagdasal mo ito.”
Nang hapong iyon sinikap kong 

ipaliwanag sa asawa kong si Mark 
kung bakit hindi magandang ideya 
ang calling na iyon. Paano ako maka-
katulong sa Primary samantalang ni 
hindi ako ang klase ng ina na gusto 
ko para sa sarili kong mga anak? Ilang 
buwan na akong nagagambala ng 
takot na bigo ako bilang isang ina.

Mabilis na lumipas ang buong 

linggo, ngunit laging sumasagi sa 
isipan ko ang huling sinabi ng bishop 
bago kami naghiwalay. Sa huli, Linggo 
ng umaga sa kuwarto ko, lumuhod 
ako sa panalangin. Nagsimulang tu-
mulo ang luha sa aking pisngi, ngunit 
napuspos ng kapayapaan ang puso 
ko. Agad kong nalaman na tamang 
tanggapin ang calling. Sa pagtanggap 
sa kalooban ng Panginoon, napawi 
ang lahat ng pag- aalala sa puso ko.

Pagpasok ko sa silid ng Primary 
pagkatapos ng sacrament meeting, 
ipinakilala ako ng Primary president, 
at kumanta ang mga bata ng isang 
welcome song. Habang nakatingin 
ako sa kanilang mga matang puno ng 
pag- asam at nang makita ko ang ngiti 
ng aking anim- na- taong- gulang na 
anak, ipinasiya kong maging pinaka-
mabuting Primary chorister.

Mula noon nag- ukol na ako ng 
maraming oras sa pag- aaral ng mga 
awitin at paghahanda ng mga aralin. 
Nagpatugtog ako ng mga awitin ng 
Primary sa bahay, sa kotse, at habang 
naglalakad. Nagsaliksik ako ng iba’t 
ibang pamamaraan sa pagtuturo at 
nag- ukol ng maraming oras bawat 
linggo sa paggawa ng mga poster 
at pag- iisip ng mga laro.

IPAGDASAL MO ITO
Ni Taryn Taylor

Matagal ko nang hinihiling sa Panginoon na ipakita sa 
akin kung paano maging mas mabuting ina, at binigyan 
Niya ako ng calling na magtuturo sa akin kung paano.

Habang naghahanda ako ng isang 
aralin para sa oras ng pagkanta isang 
hapon sa mesa sa kusina, inihimig ko 
ang awiting “Bisa ng Banal na Kasula-
tan.” Nakaupo ang aking anim- na- taong- 
gulang na anak sa mesa at kumakain ng 
sandwich, at naggugupit ng mga papel 
ang aking tatlong- taong- gulang na anak 
sa tabi ko. Nang ihimig ko ang koro, 
biglang bumulalas ang dalawang bata:

Maligtas sa pagkakasala.
Sa kapangyarihan ng salita.
Araw- araw ay kailangan
Bisa ng banal na kasulatan.1

Noon ko nalaman na ang calling 
ay sagot sa aking mga dalangin. Ma-
tagal ko nang hinihiling sa Panginoon 
na ipakita sa akin kung paano ma-
ging mas mabuting ina, at binigyan 
Niya ako ng calling na magtuturo sa 
akin kung paano nang magturo ako 
ng musika sa aking mga anak.

Labis akong nagpapasalamat sa 
inspirasyon ng aking bishop at sa 
kanyang magiliw na mga salita:  
“Ipagdasal mo ito.” ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.

TALA
 1. Clive Romney, “Scripture Power,” lds. org/ 
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Sumusulong ang mga Templo

Noong 2015, limang templo ang 
inilaan, dalawa ang muling 
inilaan, at nag- groundbreaking 

para sa apat pang iba.
Mga templong inilaan noong 

2015: Córdoba, Argentina; Payson, 
Utah, USA; Trujillo, Peru; Indianapolis, 
Indiana, USA; at Tijuana, Mexico.

Mga templong muling inilaan 
noong 2015: Mexico City, Mexico at 
Montreal, Quebec, Canada. Ang Fiji 
Suva Temple ay naka- iskedyul na mu-
ling ilaan sa Pebrero 2016. 

Mga groundbreaking na idinaos 
noong 2015: Star Valley, Wyoming, 
USA; Cedar City, Utah, USA; Concep-
ción, Chile; at Tucson, Arizona, USA.

MGA BALITA SA SIMBAHAN
Bisitahin ang news. lds. org para sa iba pang mga balita at kaganapan sa Simbahan.

Pagtatanggol  
sa Kalayaang 
Pangrelihiyon

Ang mga taong naniniwala na 
binigyan tayo ng Diyos ng kaka-

yahang pumili sa pagitan ng tama at 
mali ay kailangang magtulungan para 
palakasin ang kalayaang tangkilikin at 
ipamuhay ang kanilang mga paniniwala 
sa relihiyon, sabi ni Elder Dallin H. Oaks 
ng Korum ng Labindalawang Apostol sa 
isang mensahe sa Argentine Council for 
International Relations.

“Ang pangangalaga sa kalayaang 
pangrelihiyon ay nakasalalay sa pag- 
unawa at suporta ng publiko para sa 
mahalagang kalayaang ito,” wika niya. 
“Nakasalalay ito sa pagpapahalaga ng 
publiko sa mga turo ng tama at mali 
sa mga simbahan, sinagoga, at moske. 
Kailangang tulungan ang mga nananalig 
at walang- pananalig na maunawaan na 
ang pananampalataya sa Diyos—paano 
man ito binigyang- kahulugan—ang nag-
hihikayat sa mga tao na ugaliing ipamu-
hay ang mga turo ng kanilang relihiyon 
na kapaki- pakinabang sa bansa.” ◼Isinara ang Frankfurt at Freiberg 

Germany Temple para sa renobasyon 
noong nakaraang taon, at isasara ang 
Jordan River Utah Temple para sa re-
nobasyon simula sa Pebrero 2016. Ang 
Provo City Center Temple sa Provo, 
Utah, USA, ay ilalaan sa Marso 2016.

Ang Simbahan ay may 148 tem-
plong gumagana sa buong mundo, 
at may 11 iba pang itinatayo at 14 na 
ibinalitang itatayo ngunit hindi pa 
nasisimulan. ◼

M
G

A 
LA

RA
W

AN
G

 K
UH

A 
©

 2
01

5 
NG

 IN
TE

LL
EC

TU
AL

 R
ES

ER
VE

, I
NC

. L
AH

AT
 N

G
 K

AR
AP

AT
AN

 A
Y 

NA
KA

LA
AN

.Itaas: Indianapolis Indiana Temple; kanan, mula 
itaas: Suva Fiji Temple; Mexico City Mexico Temple; 
Córdoba Argentina Temple

Si Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 
Labindalawang Apostol ay nagsalita 
sa Argentine Council for Internatio-
nal Relations (CARI) sa Argentina 
noong Abril 23, 2015.
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Si Elder Andersen 
sa Jerusalem

Sabik sa Paggawa

K inausap ni Elder Neil L. Andersen 
ng Korum ng Labindalawang 
Apostol si Nir Barkat, mayor ng 

lungsod, nang siya ay dumalo sa isang 
international genealogical conference 
sa Jerusalem. Tinalakay nila ang ka-
saysayan at mga aktibidad ng Brigham 
Young University Jerusalem Center for 
Near Eastern Studies, na 27 taon na sa 
Jerusalem, gayundin ang gawain ng 
Simbahan na ingatan ang kasaysayan 
ng mga pamilya.

Ang genealogy conference ay uma-
kit sa daan- daang kalahok, kabilang 
na ang mga eksperto sa family his-
tory at mga researcher mula sa Israel, 
North America, Europe, at iba pang 
panig ng mundo. ◼

Ang mga Banal sa mga Huling Araw 
ay “sabik sa paggawa” (tingnan sa  

D at T 58:27) ng mabubuting bagay sa 
buong mundo. Narito ang ilang tampok 
na kaganapan mula noong nakaraang taon:

•  Sa Honduras, 600 kabataang Banal sa 
mga Huling Araw ang nakipagtulungan 
sa mga miyembro ng komunidad at 
mga kinatawan ng medisina at militar 
para linisin ang mga lugar na malamok.

•  Sa India, pininturahan ng mga ka-
bataang Banal sa mga Huling Araw 
ang mga pasilyo at nilinis ang mga 
silid- aralan sa Government Girls High 
School sa Hyderabad.

•  Sa Latvia, ang mga miyembro—na na-
kasuot ng mga Mormon Helping Hands 
vest at T- shirt—ay nilinis ang isang lugar 
sa komunidad, at nakatipon ng 70 bag 
ng mga basura.

•  Sa Tonga, nagtipon ang mga Banal 
sa mga Huling Araw at nagpadala ng 
kamoteng- kahoy at rimas sa Vanuatu, 
para matulungan ang mga biktima ng 
Cyclone Pam.

•  Sa Malaysia, nakipagtulungan ang Sim-
bahan sa mga ahensya ng gobyerno sa 
pagbibigay ng mga lutuan at refrigera-
tor sa mga biktima ng baha at tinuruan 
ang kababaihan kung paano magluto 
gamit ang electric mixer at oven.

•  Sa Solomon Islands, tumulong ang 
mga miyembro na mag- install ng mga 
tangke para maglaan ng malinis na 
tubig sa mga 2,000 katao.

•  Sa Russia, sumali ang mga Banal sa 
mga Huling Araw sa paglilinis ng mga 
komunidad noong Sabado de Gloria.

•  Sa Turkey, sumali ang mga miyembro 
ng Simbahan sa koro ng iba’t ibang reli-
hiyon na kinabilangan ng mga Katoliko, 
Protestante, at Muslim. ◼

Si Elder Neil L. Andersen kasama  
si Jerusalem Mayor Nir Barkat

Mula itaas: Naglingkod ang 
mga boluntaryo sa Latvia, 
Solomon Islands, at Honduras.
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Howard W. Hunter: 
Ang Aking Ama, 

ang Propeta

Madalas akong 
tanungin ng 
mga kaibigan 
ng dalawang ta-
nong: “Ano ang 
pakiramdam ng 
maging anak 
ng isang pro-
peta at lumaki 
sa piling ng 
gayon kapam-
bihirang tao?” 
at “Naniniwala 
ka ba talaga na 
ang iyong ama 
ay isang propeta 
ng Diyos?”

Ni Richard A. Hunter
(ipinakita sa kaliwa)

Natuto akong maniwala na ang kalalakihan at kababaihan ay hi-
nahatulan ayon sa kanilang pinahahalagahan at sa kung ano ang 
handa nilang gawin tungkol sa mga pinahahalagahang iyon. Tila 

palaging ginagawa ng mga dakilang tao ang anumang kailangan upang 
makapamuhay ayon sa kanilang mga pinahahalagahan, kahit mangahu-
lugan ito ng malaking sakripisyo. Ang aking ama ay isa sa mga dakilang 
tao. Nagkaroon ako ng pribilehiyong matutuhan ang mga pambihirang 
bagay mula sa kanya tungkol sa tunay na kahulugan ng kadakilaan. Hindi 
ako natuto mula sa mga sinabi niya sa akin kundi mula sa kanyang mga 
ginawa at sa kanyang pagkatao.

Inilalarawan ng sumusunod na mga kuwento kung ano ang pakiram-
dam ng lumaki sa piling ng aking ama: isang abugado, isang musician, 
isang tagapag- alaga, isang propeta—higit sa lahat, isang lalaking nagpakita 
ng kabaitan at handang ibigay ang anuman para sa Diyos at sa pamilya.

Pagsasakripisyo para sa Ikabubuti ng Kanyang Pamilya
Noong tinedyer ako, naghalungkat ako sa itaas ng kisame isang araw at 

natagpuan ko ang isang tumpok ng maalikabok na mga kahon. Natukla-
san ko ang isang clarinet, saxophone, biyolin, at trumpeta. Matapos ta-
nungin ang aking ama tungkol sa mga ito, nalaman ko na ilan ito sa mga 
instrumentong tinugtog niya. May banda siya noong nasa high school siya 
sa Boise, Idaho, USA. Mahusay siyang musician na lubos na nagmahal 
sa musika at sa pagkatha ng musika. Tumugtog ang kanyang banda sa 
malalaking pagtitipon sa Boise at maging sa isang cruise ship na naglayag 
sa Asia. Matapos siyang lumipat sa Southern California, USA, noong 1928, 
muling nabuo ang banda at naging lubhang popular.

Noong 1931 pinakasalan niya ang aking inang si Clara Jeffs. Gusto 
nilang magkaroon ng mga anak. Nadama niya na para kanya ang mga 
hinihingi ng mundo ng libangan ay hindi naaayon sa makabuluhang 
pamilyang gusto niya. Kaya isang araw ay ipinasok niya ang lahat ng 
instrumento sa mga lalagyan nito at iniakyat sa itaas ng kisame. Maliban 



sa bihirang mga ka-
ganapan sa pamilya, 
hindi na niya muling 
tinugtog ang mga ito.

Kalaunan ko na 
lang nalaman kung gaano kalaki 

ang sakripisyong ginawa niya. Noong 1993 
mula sa kanyang tahanan sa Salt Lake City, 
Utah, USA, ay lumipat siya sa isang apart-
ment sa kabayanan ng Salt Lake City, ma-
lapit sa kanyang opisina. Habang naglilipat 
natagpuan naming muli ang mga instru-
mento. Tinanong ko siya kung gusto niyang 
ibigay ang mga ito sa Simbahan dahil sa 
mahalagang bahaging ginampanan 
nito sa kanyang kabataan. 

Nagulat ako sa isinagot 
niya: “Huwag muna. 

Hindi ko pa kayang ipa-
migay ang mga ito ngayon.” 
Kahit alam ni Itay na hindi na 
niya tutugtuging muli ang 
mga ito, hindi niya maka-
yang isiping ipamigay ang 
mga ito. Noon ko lamang 
natanto na napakalaki ng 

sakripisyong ginawa niya.

Pagkakaroon ng Katapatan  
sa Family History

Matapos makasal ang aking mga magu-
lang, naging isa sa mga unang tungkulin 
ni Itay ang magturo sa family history class. 
Sa panahong ito naging tapat siya mismo 
sa paggawa ng gawain sa family history. 
Ang kalendaryo ng kanyang law office ay 
maraming araw sa hapon na nakaukol sa 
pagpunta niya sa Los Angeles public library 
para magsaliksik ng genealogy. Sinimulan 
niyang ihanda ang anim- na- talampakang- 
haba (1.8 m) na mga family group sheet, 
na itinali niya sa matitibay na ledger.

Nagtitipon din si Itay ng mga datos at 
nakikipag- ugnayan sa aming mga kamag- 

anak. Daan- daang liham ang ipinadala 
niya sa kanyang mga kamag- anak 
nang matuklasan niya kung sinu- 
sino sila. Pinuno niya ng pagbi-
sita sa mga pinsan, tiya, at tiyo 
ang mga bakasyon ng aming 
pamilya. Dahil dito nalaman ko 
ang kabutihang magagawa ka-
pag nagsakripisyo ka ng isang 
masayang araw ng bakasyon.

Pagpapakita ng Kanyang 
Determinasyon sa Law 
School

Nang ipanganak 
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nagbabasa ng isang textbook tung-
kol sa mga habilin at testamento sa 
waiting room ng ospital. Nagpa-
siya siyang mag- aral ng abugasya 
nang makatrabaho niya ang mga 
abugado sa Los Angeles Flood Control District sa 
Southern California. Laging inuuna ang pamilya, nadama 
ni Itay na mas masusuportahan niya ang pamilya kung 
abugado siya mismo. Gayunman, dahil may asawa, dala-
wang anak, at isang full- time job, alam niyang kailangan 
niyang idaos ang pag- aaral sa gabi.

Kalaunan, nang mag- aral ako mismo ng abugasya, inisip 
ko kung paano nakaraos ang tatay ko. Tinanong ko siya, 
“Kailan kayo natutulog?” Nag- aaral daw siya hangga’t kaya 
niya, at kapag pagod na pagod na siya para mag- aral pa, 
natutulog siya nang tatlo hanggang apat na oras. Ginawa 
niya iyon sa loob ng limang taon. Namangha ako sa kan-
yang determinasyon.

Pag- uukol ng Oras sa Piling ng Kanyang mga Anak
Naging abala si Itay sa buhay, pero nag- ukol pa rin siya 

ng oras para sa kanyang pamilya. Noong Boy Scout ako, 
nagplanong bumaba ng Rogue River sa Oregon, USA, ang 
aming pangkat sakay ng mga kayak na kami mismo ang 
gumawa. Nagboluntaryong sumama sa amin si Itay kahit 
hindi siya mahilig sa kamping at pagtulog sa lupa. Ilang 
oras naming pinagtulungang buuin sa garahe ang aming 
pandalawahang- taong kayak.

Hindi nagtagal, nasa ilog na kami. Pumuwesto ako sa 
unahan, at si Itay sa likod. Nang gumaygay kami pababa 
sa ilog, hindi nagtagal ay papunta na kami sa lubhang 
mapanganib na talon.

Napailalim nang husto sa tubig ang nguso ng aming 
kayak sa may paanan ng talon at tumalikwas, at huma-
gis kaming dalawa sa ilog. Pumaibabaw ako sa tubig at 
hinanap ko si Itay ngunit hindi ko siya makita. Kalaunan 
ay lumutang siya, sisiguk- sigok, at kinaya naming ibalig-
tad nang maayos ang kayak at muling sumakay. Bago pa 
kami nakarating sa pampang para alamin kung ano ang 
nangyari, tinangay kami ng alon sa kasunod na rapids. 
Wala na kaming oras para ituwid pa ang direksyon ng 
kayak nang paikutin kami ng isang maliit na uli- uli, at 
madaan kami sa mahaba at sunud- sunod na rapids nang 
patalikod at pagewang- gewang.

Kalaunan ay nakabalik din kami sa kampo 
noong gabing iyon kasama ang iba pang 
Scouts. Sinabi sa amin ni Itay nang medyo 
detalyado ang kuwento tungkol kay Job. 
Mula sa mga kaganapan sa araw na iyon at sa 
kuwento tungkol kay Job, nalaman namin na 

hindi laging madali ang buhay. Kinaumagahan, sa halip na 
umuwi, muling sumakay si Itay sa aming maliit na bangka 
at humayo na kami. Itinuro sa akin ng karanasang ito ang 
ginagawa ng isang dakilang tao kapag pinahahalagahan 
niya ang kanyang pamilya.

Pag- aalaga sa Kanyang Asawa
Noong 1970 nasuring may malubhang karamdaman ang 

nanay ko na nagpapabara sa malalaking ugat na daluyan 
ng pagkain sa kanyang utak. Isa siyang matalino, elegante, 
at kaakit- akit na babae na may maningning na mga mata. 
Ngunit nang sumunod na 13 taon, lumala ang kanyang 
kalagayan. Para iyong unti- unting pagkawala ng isang 
mabuting kaibigan.

Si Itay ang naging pangunahing tagapag- alaga niya. 
Noong una nagsakripisyo siya nang kaunti para maging 
komportable at masaya si Inay. Ipinaghahanda niya ito ng 
pagkain, kinakantahan, at hinahawakan sa kamay. Gayun-
man, sa paglipas ng panahon, naging mas mahirap at mas 
mabigat alagaan ang aking ina. Nahirapan siguro si Itay.

Nang lumala ang kalagayan ni Inay, nag- alala kami sa 
kalusugan ni Itay. Naroon ako nang sabihin sa kanya ng 
kanyang doktor na kailangan ni Inay ng buong panahong 
pag- aalaga sa isang nursing facility. Malamang na mamatay si 
Itay kung patuloy niyang ibibigay ang bigat ng pag- aalagang 
kailangan, at kung gayon ay wala nang mag- aalaga kay Inay.

Sa huling 13 buwan ng buhay ni Inay, binisita siya ni 
Itay sa nursing facility araw- araw kapag hindi siya malayo 
dahil sa tungkulin sa Simbahan. Hindi na niya nakilala si 
Itay, pero walang diperensya iyon kay Itay. Kinausap siya 
ni Itay na para bang maayos ang lahat. Nakikita ko siyang 
umuuwi mula sa pagbisita sa isang stake conference sa 
malayong lugar. Pagod na pagod siya. Ngunit ang unang 
gagawin niya pagdating niya ay bisitahin si Inay, para pasa-
yahin ito hangga’t kaya niya.

Napakahusay ng ginawang pag- aalaga ni Itay kay Inay. 
Marami akong natutuhan tungkol sa pagsasakripisyo mula 
sa pagmamasid sa pag- aalaga niya kay Inay.

“Ang pamilya ang pinakamahalagang 
unit sa buhay na ito at sa kawalang- 
hanggan at, dahil doon, nakahihigit 
ito sa anupamang interes sa buhay.” 1



Pagsasakripisyo para  
sa Kanyang Tungkulin

Nadama ni itay na ang kanyang tungkulin 
bilang isang Apostol ang kailangang una-
hin—at sa magandang dahilan. Isang maliit na grupo la-
mang ng kalalakihan ang tinawag na maging natatanging 
mga saksi para pamunuan ang gawain ng Diyos sa lupa, 
at hindi sila puwedeng magpahinga ng isang araw, lalo 
pa ng isang taon.

Ang pagganap sa kanyang mga tungkulin ay mas 
mahalaga sa tatay ko kaysa sa kanyang kalusugan. Ipina-
ubaya ni Itay sa Panginoon ang pagpapanibago ng kan-
yang katawan (tingnan sa D at T 84:33). Minsan hiniling 
niyang sumama ako sa kanya sa isang regional confer-
ence sa Paris, France. Inisip ng kanyang doktor na dapat 
tumagal ng ilang araw ang pagbiyahe dahil sa hirap na 
maidudulot nito sa katawan ni Itay, pero direkta kaming 

lumipad papunta sa Paris. 
Halos hindi ko maimulat ang 
aking mga mata, at si Itay ay 

buong siglang nangangasiwa sa mga 
pagpupulong, pag- iinterbyu, at pagtulong sa iba.

Sa pagwawakas ng kanyang buhay, madalas siyang 
dumanas ng matinding sakit. Hindi ko alam na maka-
kayanan ng katawan ng tao ang gayon katinding sakit. 
“Itay,” tanong ko, “palagay ba ninyo talagang naghiyawan 
tayo sa galak na magkaroon ng katawang tulad nito?” 
Buong pananalig siyang sumagot, “Oo.” Pagkatapos ay 
nagbiro pa siya, “Ewan lang kung alam natin ang buong 
kuwento.”

Pagpapakita ng Kabaitan
Pinahalagahan ni itay ang kabaitan. Nagsasalita siya tag-

lay ang moral na awtoridad ng isang mabait na tao. Kilala 
siya at iginalang ng mga kapitbahay, pamilya, kaibi-
gan, kliyente, kasamahan sa trabaho, at mga miyem-
bro ng Simbahan bilang isang mabait na tao.

Wala akong maalala na sa paglaki ko ay naging 
malupit siya sa akin o hindi siya naging mabait sa 
akin. Kahit na maaaring tama lang na tumanggap 
ako ng marahas na sagot, sa bawat sitwasyon siya 

ay nagturo sa halip na magparusa. Tinatalakay 
namin kung bakit mali ang ginawa ko at 

ano ang dapat kong gawin tungkol dito. 
Para sa akin, tumalab iyon—o ayon na 

rin sa maaaring asahan.
 Ang aking ama ay naglingkod 

bilang bishop ng El Sereno Ward 
noong nagsisimula pa lang ang 
Simbahan sa Los Angeles, Cali-
fornia, area. Pinag- uusapan pa 
rin ng mga miyembro ng ward 
ang kanyang kabaitan sa ka-

nila at sa kanilang pamilya. 
Isang araw ng Linggo 

wala si Itay sa priesthood 
meeting. Inisip ng lahat 

kung ano kaya ang 
nangyari sa kanya. 

Kalaunan 
natuklasan 

“Tinatanggap ko, nang walang pag- 
aalinlangan, ang tawag . . . sa akin, at 
handa akong ilaan ang aking buhay at la-
hat ng mayroon ako sa paglilingkod na ito.” 2
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nila na isa sa mga priest ang nahihirapang 
gumising sa tamang oras para dumalo sa 
pulong. Kaya buong kabaitang ginanap niya 
ang quorum meeting sa kuwarto ng priest.

Ang isa sa mga kaibigan ko noong 
hayskul ay isang pambihirang taong may 
malaking potensyal, pero nag- alala siya 
tungkol sa pagbalik sa kolehiyo pagkatapos 
niya ng freshman dahil sa gastos. Nalaman 
ni Itay ang problema niya at inanyayahan 
siya sa kanyang opisina. Pagkatapos nilang 
mag- usap, ibinigay niya sa kaibigan ko ang 
tseke na nagawa na niya kaya nakapag- 
enrol itong muli.

May isa pa akong kaibigan noong hayskul 
sa Pasadena Stake noong si Itay ang stake 
president. Nag- aaral noon ang kaibigan ko 
sa Brigham Young University. Habang nasa 
isang biyahe para kumatawan sa paaralan, 
nasangkot sa malubhang aksidente ang 
kaibigan ko at ginamot siya sa isang ospital 
sa Las Vegas, Nevada, USA. Nang malaman 
ni Itay ang kalagayan ng kaibigan ko, nag-
biyahe si Itay gamit ang kanyang kotse sa 
layong 270 milya (435 km) mula Los Angeles 
hanggang Las Vegas para bisitahin at paki-
taan ang kaibigan ko ng pagmamahal at pa-
lakasin ang loob nito.

Hindi ko alam kung ilang pagpapakita ng 
kabaitang tulad nito ang ginawa ni Itay. Hindi 
niya ikinuwento ang mga ito sa amin o ka-
ninuman. Karaniwan ay hindi nagkukuwento 
ang mababait na tao.

Nalaman ko ang ilan sa mga gawang ito 
ng kabaitan dahil sa mga liham na itinago 
niya mula sa mga taong sumulat sa kanya 
para magpasalamat. Ang liham na ito ay 
halimbawa ng mga natanggap niya: “Dahil 
sa kawalang- pag- asa sumulat ako tungkol sa 
panganay na anak namin. . . . Nag- ukol ka 
ng oras at nagmalasakit na tawagan siya para 
kausapin, at ibinigay mo ang iyong perso-
nal telephone number. Nagulat siya at na-
mangha na alam mong mahalaga siya. Ang 

pagtawag at personal na pagkausap na iyon 
ay talagang nagpabago sa kanyang buhay.” 
Pagkatapos ay nakasaad sa liham ang pagba-
lik nito sa Simbahan, ang pagkabuklod nito 
sa templo, at ang masaya at makabuluhang 
buhay nito. “Matapos basahin ang iyong 
pahayag [tungkol sa kabaitan sa pangkalaha-
tang kumperensya noong Oktubre 1994] na-
paluha ako nang malaman ko na matagal mo 
nang ginagawa ang hinihikayat mo ngayong 
gawin naming lahat.”

Ang Aking Ama, Isang Propeta ng Diyos
Nanalig si Itay kay Jesucristo. Pinadali niya 

para sa akin na manalig din kay Cristo. Na-
kita ko ang ginagawa ng isang taong nanana-
lig kay Cristo at katulad Niya. Nadama ko ang 
kapayapaan at pag- asa at galak na bunga ng 
gayong uri ng pamumuhay.

Ngayon ang huling tanong: “Palagay mo 
ba ang iyong ama ay tunay na propeta ng 
Diyos?” Laging madali para sa akin na sa-
gutin ang tanong na ito. Wala akong ma-
tandaang panahon sa buhay ng aking ama 
sa personal, sa pamilya, sa trabaho, o sa 
Simbahan na magiging dahilan para isipin 
kong hindi siya karapat- dapat. Ngunit kaiba 
iyan sa paniniwalang talagang tinawag siya 
bilang kinatawan ng Diyos sa lahat ng Kan-
yang mga anak sa lupa. Nalaman ko na siya 
ay isang propeta ng Diyos, ngunit ang kaa-
lamang iyan ay hindi dahil sa kilala ko siya, 
namasdan ko ang kanyang halimbawa, o 
naantig ako sa nakita kong ginawa at sinabi 
niya. Nakakatulong ang mga bagay na iyon. 
Ngunit ang kaalamang iyan ay ibinigay sa 
akin bilang kaloob ng maawaing Diyos na 
tumawag sa kanya. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.

MGA TALA
 1. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan:  

Howard W. Hunter (2015), 241.
 2. Mga Turo: Howard W. Hunter, 265.
 3. Mga Turo: Howard W. Hunter, 1.

“Inaanyayahan ko 
ang lahat ng miyem-
bro ng Simbahan na 
mamuhay nang may 
higit na atensyon sa 
buhay at halimbawa 
ng Panginoong 
Jesucristo, lalo na 
sa pagmamahal, 
pag- asa at awa na 
Kanyang ipinakita. 
Dalangin ko na 
sana ay pakitungu-
han natin ang isa’t 
isa nang may higit 
na kabaitan.” 3

KA
LIW

A 
SA

 IT
AA

S:
 L

AR
AW

AN
G

 K
UH

A 
NI

 T
O

M
 S

M
AR

T, 
SA

 K
AG

AN
DA

HA
NG

-L
O

O
B 

NG
 D

ES
ER

ET
 N

EW
S



24 L i a h o n a

Noong bata pa ako, gustung- gusto kong ihanay patayo ang mga domino at 
pagkatapos ay itulak ang domino na nasa unahan nito. Dahil dito, mag-
tutumbahan ang bawat dominong kasunod hanggang sa kadulu- duluhan. 

Gumugugol ako ng maraming oras para maihanay nang maayos ang mga domino 
at pagkatapos ay natutuwang minamasdan ang pagtumba ng mga ito.

Ang pagkakaroon ng patotoo sa Aklat ni Mormon ay isa sa mga unang hakbang 
sa pagkakaroon ng patotoo sa ebanghelyo ni Jesucristo. Tulad ng unang domino 
na siyang dahilan ng sunud- sunod na pagtumba ng iba pang mga domino, kung 
malalaman natin sa simula na ang Aklat ni Mormon ay totoo, sa gayon ay malala-
man din natin na si Jesucristo ang ating Tagapagligtas at Manunubos, na si Joseph 
Smith ay Kanyang propeta at sa pamamagitan niya ay nangyari ang Panunumba-
lik, at na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay ang 
totoong Simbahan ni Jesucristo na ipinanumbalik nang may kapangyarihan at 
awtoridad sa mundo sa panahong ito.

Ang Aklat ni Mormon ay Mahalaga sa Ating Mensahe
Ganito ang sabi ni Joseph Smith tungkol sa Aklat ni Mormon, “Sinabi ko sa mga 

kapatid na ang Aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo, 
at ang saligang bato ng ating relihiyon, at ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa 
pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito, nang higit kaysa sa pamamagitan 
ng alin mang aklat.” 1

Ni Elder  
Kevin S. Hamilton
Ng Pitumpu

Lahat ng katotohanan ng ebanghelyo ay matatanggap at mau-
unawaaan nang tama kapag nalaman natin na ang saligang 
bato ng ating patotoo—ang Aklat ni Mormon—ay totoo.

ANG  Kapangyarihang  
Magpabalik- loob  

NG AKLAT NI MORMON
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Halos bawat salita sa kabanatang iyon ay may pulang 
salungguhit.

“Iyan ang dahilan kung bakit ako naniniwala,” sabi 
niya. “Ang aklat na ito ay nangusap sa akin sa paraang 
hindi ko maikakaila. Alam kong ito ay totoo, at alam ko 
na totoo Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw.”

Nabinyagan siya at naging tapat na miyembro ng 
Simbahan.

Ang Pambungad sa Aklat ni Mormon
Ang pambungad sa Aklat ni Mormon ay nagbibigay sa 

atin ng huwaran upang malaman natin mismo sa ating 
sarili na totoo ang mensahe ng ebanghelyo. Ang pambu-
ngad “ay unang inilathala noong 1981 edisyon ng Aklat ni 
Mormon. Ipinapakilala nito ang Aklat ni Mormon sa mga 
mambabasa sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormas-
yon tungkol sa mga pangyayaring may kaugnayan dito at 
paglalarawan sa aklat.” 3

Nagsimula ang pambungad sa pagsasabi sa atin kung 
ano talaga ang Aklat ni Mormon: “Isang pinagsama- 
samang banal na kasulatan na kahalintulad ng Biblia. 
Ito ay isang talaan ng mga pakikipag- ugnayan ng Diyos 
sa mga unang nanirahan sa Amerika at naglalaman ng 

Itinuro rin ni Joseph na mahalaga ito sa ating pananam-
palataya, paniniwala, at patotoo. “Alisin ninyo ang Aklat 
ni Mormon at ang mga paghahayag, at nasaan ang ating 
relihiyon?” tanong niya. “Wala.” 2

Ang kagandahan ng mensahe ng ebanghelyo ay na 
maaari nating malaman mismo sa ating sarili na totoo ang 
Aklat ni Mormon.

Bilang mission president sa France, Belgium, at Nether-
lands ilang taon na ang nakararaan, nagkaroon ako ng 
pribilehiyo at mapalad ako na mag- interbyu ng mga tao 
kung karapat- dapat silang binyagan. Hindi ko malilimutan 
ang pag- interbyu ko sa isang sister.

Tinanong ko sa kanya kung paano niya nalaman na 
totoo ang Simbahan. May kinuha siya sa kanyang handbag 
at inilabas ang isang luma at gamit na gamit na kopya ng 
Aklat ni Mormon. Binuksan niya ang aklat sa 3 Nephi 27 
at ipinaliwanag na ito ang unang kabanata na ipinabasa sa 
kanya ng mga missionary. Sinabi niya na nang basahin niya 
ito, labis siyang naantig sa nabasa niya at ng Espiritu na 
nadama niya. Napuspos siya ng diwa ng Aklat ni Mormon 
kaya kumuha siya ng pulang lapis at sinimulang salunggu-
hitan ang mga salita na lubos na nakaantig sa kanya.

Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang kanyang 
kopya ng Aklat ni Mormon, na nakabukas sa 3 Nephi 27. 
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kabuuan ng walang hanggang ebanghelyo.” Nalaman 
natin na ito “ay isinulat ng maraming sinaunang propeta 
sa pamamagitan ng diwa ng propesiya at paghahayag” sa 
mga laminang ginto at pinaikli “ng isang mananalaysay na 
propeta na nagngangalang Mormon.”

Nalaman din natin na “ang ministeryo ng Panginoong 
Jesucristo sa mga Nephita pagkatapos ng kanyang pag-
kabuhay na mag- uli ang pinakatampok na pangyayaring 
nakatala sa Aklat ni Mormon. Ito ay naghahayag ng mga 
doktrina ng ebanghelyo, nagbabanghay ng plano ng 
kaligtasan, at nagsasabi sa mga tao kung ano ang dapat 
nilang gawin upang matamo ang 
kapayapaan sa buhay na ito at ang 
walang hanggang kaligtasan sa bu-
hay na darating.”

Ang isa sa pinakamahahalagang  
bagay na matututuhan natin mula 
sa Aklat ni Mormon ay na ang Sim-
bahang ipinanumbalik ni Jesucristo 
sa pamamagitan ni Joseph Smith ay 
totoo.

Inaanyayahan tayo sa pambungad 
“na basahin ang Aklat ni Mormon, 
pagbulay- bulayin sa [ating] mga 
puso ang mensaheng nilalaman nito, 
at itanong sa Diyos, ang Amang Wa-
lang Hanggan, sa pangalan ni Cristo 
kung ang aklat ay totoo.” Pinanga-
kuan tayo na “yaong mga magpapa-
tuloy sa paraang ito at magtatanong 
nang may pananampalataya ay mag-
tatamo ng patotoo ng katotohanan 
at kabanalan nito sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 
(Tingnan sa Moroni 10:3–5.)”

Kasunod ang karagdagang panga-
kong ito: “Yaong mga magtatamo ng 
banal na patotoong ito mula sa  
Banal na Espiritu ay malalaman din sa pamamagitan ng 
yaon ding kapangyarihan na si Jesucristo ang Tagapag-
ligtas ng sanlibutan, na si Joseph Smith ang kanyang 
tagapaghayag at propeta nitong mga huling araw, at Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw 
ang kaharian ng Panginoon na muling itinatag sa mundo 
bilang paghahanda sa Ikalawang Pagparito ng Mesiyas.”

Pag- isipan ito! Talagang malalaman natin mismo sa 
ating sarili na:

•  Si Jesus ang Cristo, ang Tagapagligtas ng sanlibutan, 
at ang Manunubos ng sangkatauhan.

•  Si Joseph Smith ay tunay na propeta. Nagsabi siya ng 
katotohanan. Nakita niya ang mga bagay na sinabi 
niyang nakita niya at narinig ang mga salitang sinabi 
niyang narinig niya.

•  Ang Simbahang ipinanumbalik ni Jesucristo sa pa-
mamagitan ni Joseph Smith ay “ang tanging tunay at 

buhay na simbahan sa ibabaw ng 
buong mundo” (D at T 1:30). Ito ay 
ang Simbahan ni Jesucristo. Taglay 
nito ang katotohanan, kapangyari-
han, awtoridad, at mga ordenansa. 
Ito ay personal na pinamamahalaan 
ng Panginoon at Tagapagligtas na 
si Jesucristo sa pamamagitan ng 
buhay na propeta.

Lahat ng ito ay malalaman natin ka-
pag nalaman natin na totoo ang Aklat 
ni Mormon. Ito ay may kapangyari-
hang magpabalik- loob at maghikayat.

Ang Aking Patotoo tungkol  
sa Aklat ni Mormon

Noong ako ay bata pang mission-
ary na naglilingkod sa France, gusto 
kong malaman mismo sa sarili ko na 
totoo ang Aklat ni Mormon. Naniwala 
ako na totoo ito. Umasa ako na totoo 
ito. Nagmisyon ako nang may panana-
lig na totoo ito. Gayunman, sa pagtu-
turo ko bawat araw bilang missionary 
at pagsasabi sa mga tao sa abot ng 
makakaya ko sa wikang Pranses na di 
ko gaanong masalita na may patotoo 

ako sa aklat, hindi ko pa rin talaga alam na totoo ito.
Ang aming maliit na apartment sa katimugang France 

ay malamig at mamasa- masa sa buong unang taglamig 
na iyon. Tuwing umaga at gabi, bago at matapos ang 
gawain sa maghapon, nagkukumot ako at nagsusuot ng 
pangginaw para basahin at pag- aralan ang aking Aklat ni 
Mormon. Alam ko ang pangako ni Moroni, na kung ako 

Kapag nagkaroon tayo ng banal na patotoo 
mula sa Banal na Espiritu na totoo ang Aklat 

ni Mormon, talagang malalaman natin 
mismo sa ating sarili na si Jesus ang  

Cristo, ang Tagapagligtas ng mundo.

Ang isa sa pinakamahahalagang bagay 
na matututuhan natin mula sa Aklat ni 
Mormon ay na ang Simbahang ipina-
numbalik ni Jesucristo sa pamamagitan 
ni Joseph Smith ay totoo.
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ay magbabasa, magninilay, at magdarasal, 
malalaman ko rin na totoo ito. Lumipas ang 
mga araw at linggo, ngunit wala pa ring 
nangyari. Walang liwanag, walang anghel, 
walang tinig—wala maliban sa kapayapaang 
nadarama ko habang nagbabasa ako.

Patuloy akong nagbasa at sinalungguhitan 
ang makahulugang mga talata at nanalangin 
para malaman kung totoo ang Aklat ni  
Mormon. Ang himala ay dumating kalaunan. 
Tulad ng inilarawan ni Elder David A. Bednar 
ng Korum ng Labindalawang Apostol, ito ay 
higit na katulad ng unti- unting pagsikat ng 
araw sa halip na biglaang pagsindi ng ilaw.4 
Ang liwanag ay nagsimulang magliwanag sa 
aking isipan at puso. Nagsimula kong makita 
ang Aklat ni Mormon sa ibang paraan. Ang 
mga talatang nabasa ko na noon ay nagsi-
mulang magkaroon ng bagong kahulugan. 
Masasabi ko na sa karanasang ito nagsimu-
lang maliwanagan ang aking isipan.

Makaraan ang mga linggo at buwan, 
masasabi ko na mas nakatitiyak ako kaysa 
anupamang bagay na alam ko na ang Aklat 
ni Mormon ang salita ng Diyos. Nalaman ko 
na ito ay isinulat at iningatan para sa ating 
panahon at inilabas upang maging malakas 
na patotoo kay Jesucristo at sa Kanyang 

Simbahan. Ang impresyong dumating sa akin 
nang paulit- ulit sa pamamagitan ng tinig ng 
Espiritu ay, “Totoo iyan, totoo iyan, lahat iyan 
ay totoo.”

Pagkaraan ng apatnapung taon, nasa 
akin pa rin ang patotoong iyon. Mara-
ming beses ko nang nabasa ang Aklat ni 
Mormon, at sa tuwina—sa lahat ng pagka-
kataon—ay muli kong naririnig ang mga 
salitang “Totoo iyan.” Ito ang nagbigay sa 
akin ng katiyakan na si Jesucristo ang aking 
Tagapagligtas at na ito ang Kanyang daki-
lang gawain ng kaligtasan.

Tulad ng mga domino na gustung- gusto 
kong laruin noong bata pa ako na natu-
tumba kapag itinulak ko ang unang domino, 
gayon din ang lahat ng katotohanan ng 
ebanghelyo ay matatanggap at mauunawaan 
natin nang tama kapag nalaman natin na ang 
saligang bato ng ating patotoo—ang Aklat ni 
Mormon—ay totoo. ◼
MGA TALA
 1. Joseph Smith, sa pambungad sa Aklat ni Mormon; 

tingnan din sa History of the Church, 4:461.
 2. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan:  

Joseph Smith (2007), 227.
 3. Book of Mormon Teacher Resource Manual  

(2004), 19.
 4. Tingnan sa David A. Bednar, “Ang Diwa ng  

Paghahayag,” Liahona, Mayo 2011, 87–90.

ANG MAHALA-
GANG BAHAGI NG 
PANUNUMBALIK
“Ang Aklat ni Mormon 
ay mahalagang bahagi 
ng Panunumbalik. Ito 
ay isinulat, iningatan, at 
ipinasa sa ilalim ng patnu-
bay ng Panginoon. Ito ay 
isinalin ‘sa pamamagitan 
ng kaloob at kapangyari-
han ng Diyos.’”
Pangulong Russell M. Nelson, 
Pangulo ng Korum ng Labinda-
lawang Apostol, “Makibahagi sa 
Kasiglahan ng Gawain,” Liahona, 
Mayo 2013, 47.
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“Tama,” sagot ng kanyang ina, 
“naalala ko ang pagsunod ni Nephi 
sa Espiritu nang hindi niya mala-
man kung paano makukuha ang 
mga lamina kay Laban.”

Nagkuwento naman ang kan-
yang anak na babae kung paano 
niya sinunod ang inspirasyon na 
kausapin ang isang malungkot na 
batang babae sa bus. Pinuri ng ama 
ang ginawa niya at nagkuwento ito 
ng karanasan niya sa trabaho.

Tinapos nila ang talakayan sa 
pagkanta ng “Banal na Espiritu” 
(Mga Himno, blg. 85).

Ang simpleng pamamaraan ng 
pagtuturo—pagbabahagi ng kara-
nasan tungkol sa doktrinang ito—
ay nagdulot ng tagumpay sa family 
home evening na ito.

Ang artikulong ito ay nagbibigay 
ng mga halimbawang nangyari sa 
tunay na buhay kung paano natu-
tuhan ng mga tao ang mga alituntu-
nin sa kurikulum ng mga kabataan 
tuwing Linggo, na inayos ayon sa 
buwan. Mangyari pa, hindi lamang 
ang mga halimbawang ito ang 
paraan para matutuhan ang tung-
kol sa mga doktrinang ito. Maaari 
kayong maghangad ng inspirasyon 
para sa mga pangangailangan ng 
inyong pamilya.

Nina Alicia Stanton at  
Natalie Campbell

Sa kanilang family home eve-
ning, nagsimula ang ina sa 
pagtatanong sa kanyang dala-

wang anak, “Kailan ninyo nadama 
ang patnubay ng Espiritu?”

Nagreklamo ang kanyang 
17- taong- gulang na anak na ba-
bae, “Tatlong lesson na po ang 
naibigay ko tungkol sa Espiritu 
sa buwang ito.”

“Mabuti, at marami kang mai-
aambag,” ang sagot ng kanyang 
tatay. Namayani ang katahimikan 
habang matiyagang naghihintay 
sina Inay at Itay sa isasagot ng 
mga anak sa tanong.

Sa huli, ikinuwento ng 14 anyos 
na anak na lalaki ang nangyari sa 
paaralan nang araw na iyon.

Ang kurikulum tuwing Linggo 
para sa mga kabataan—
Come, Follow Me [Pumarito 
Ka, Sumunod Ka sa Akin]—ay 
nagtuturo ng isang panguna-
hing doktrina ng ebanghelyo 
bawat buwan. Narito ang 
ilang paraan para matutuhan 
ang mga alituntuning iyon ng 
doktrina kasama ang inyong 
pamilya.

BAHAGI 1

PUMARITO KA,  
SUMUNOD KA SA AKIN:  

Pagtuturo ng  
mga Pangunahing 

Alituntunin sa Tahanan
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ENERO  
Ang Panguluhang Diyos

Ang mga miyembro ng Panguluhang Diyos—ang 
Ama sa Langit, si Jesucristo, at ang Espiritu Santo—ay 
tatlong magkakahiwalay na personahe ngunit iisa sa 
layunin at kaluwalhatian.

Isang dalagita ang nagkuwento ng natutuhan niya 
tungkol sa Panguluhang Diyos: “Mahalaga sa akin na 
ang aking Ama sa Langit, aking Tagapagligtas, at ang 
Espiritu Santo ay magkakahiwalay na Nilalang na ma-
aari kong makilala nang isa- isa pero sinusunod ko pa 
rin Silang lahat. Nagpapasalamat ako at nalaman ko 
na maaari akong maging katulad ng Diyos dahil ang 
Panguluhang Diyos ay hindi isang di- malinaw at di- 
maunawaang nilalang kundi mga banal na Nilalang na 
nagmamahal, nagpapala, pumapatnubay, at nakakaki-
lala sa akin.”

Para maituro ang doktrinang ito, maaari ninyong 
subukang talakayin ang mga tanong gaya ng, “Ano ang 
matututuhan natin mula sa Panguluhang Diyos tung-
kol sa pagtutulungan nang may pagkakaisa?” o “Paano 
natin mapapatibay ang ating pakikipag- ugnayan sa mga 
miyembro ng Panguluhang Diyos?”

Ang pag-
kumpara sa 
Juan 10:30 
at Doktrina 
at mga Ti-
pan 50:43 
ay maaaring 
humantong sa 
magandang 
talakayan at 
magbigay ng 
mga ideya 
tungkol sa 
pagkakaisa.

MGA SANGGUNIAN SA PAGTUTURO

Ang Simbahan ay naglalaan ng maraming sanggunian na tutulong sa inyong  
matutuhan at maituro ang mga alituntuning ito. Bukod sa mga banal na kasulatan  

at mga mensahe sa pangkalahatang kumperensya, isipin ang mga opsiyong ito:

Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan. Bisitahin ang lds. org/ manual/ teachings - of 
- presidents.

Tapat sa Pananampalataya. Bisitahin ang lds. org/ manual/ home - and - family.
Mangaral ng Aking Ebanghelyo at kalakip na mga polyeto. Bisitahin ang lds. org/ manual/ 

missionary.
Musika. Ang musika sa himnaryo at Aklat ng mga Awit Pambata ay nagpapatibay 

sa mga alituntunin ng ebanghelyo. Bisitahin ang lds. org/ music.
Mga Video. Ang mga video ng Simbahan ay nakahihikayat at makatutulong para masimu-

lan ang pag- uusap sa tahanan tungkol sa ebanghelyo. Bisitahin ang lds. org/ media - library.
Mga Gawang Sining. Ang paggamit ng sining tulad ng matatagpuan sa Aklat ng Sining 

ng Ebanghelyo ay makapagbibigay ng mga ideya tungkol sa mga banal na kasulatan. 
Bisitahin ang lds. org/ media - library.

PEBRERO  
Ang Plano ng Kaligtasan

Sinasagot ng plano ng kaligtasan ang pinakapa-
ngunahing tanong ng tao, tulad ng, “Sino ako?” at 
“Ano ang layunin ng buhay?” Ang pagtatanong at 
paghahanap ng mga sagot ay maaaring maging ma-
bisang paraan para malaman ang tungkol sa plano 
ng kaligayahan ng Ama.

Halimbawa, isang binatilyo ang nagsimula sa 
pag- aaral niya ng mga banal na kasulatan sa pagta-
tanong ng, “Ano ang kaibhan ng mga katangian ng 
Diyos sa mga katangiang taglay ko sa premortal na 
buhay? sa taglay ko ngayon? sa katangiang sana ay 
taglay ko sa kabilang- buhay?” Isinulat niya ang mga 
sagot sa mga tanong na ito nang matagpuan niya 
ang mga ito sa mga banal na kasulatan at ginamit 
ang mga ito upang maituro sa iba ang tungkol sa 
plano ng kaligtasan.

Ano ang mga tanong ng inyong mga anak tung-
kol sa plano ng kaligtasan?
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MARSO  
Ang Pagbabayad- sala ni Jesucristo

Paano natin nalaman ang tungkol sa Pagbabayad- 
sala ni Jesucristo at ang pag- asam ng ating Tagapaglig-
tas na gagamitin natin ang Kanyang Pagbabayad- sala 
sa ating buhay?

Dahil lahat tayo ay nakakaranas ng lungkot, nagka-
kamali, at nangangailangan ng lakas, kailangan nating 
lahat na mas maunawaan at gamitin ang Pagbabayad- 
sala. Isang Young Women adviser ang gumamit ng video 
upang tulungan ang kanyang klase na lalo pang mauna-
waan ang Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas.

Narito ang karanasan ng isang dalagita:
“Pinapanood namin ang ‘None Were with Him’ 

(video, LDS. org). Habang tumutugtog ng malungkot 
na himig ang plauta, sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland 
ng Korum ng Labindalawang Apostol na, ‘Isa sa mga 
napakalaking kasiyahan sa panahong ito ng Paskua ay 
dahil sa nilakad ni Jesus ang napakalayo, at malung-
kot na daan nang nag- iisa, hindi na natin kailangang 
gawin iyon.’

“Nakadama ako ng hiya sa pangangailangan sa 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas, pero dahil nadama 
ko nang matindi ang Espiritu, pakiramdam ko ay 
pinawi ng pag- asang dulot ng Kanyang Pagbabayad- 
sala ang aking kasalanan. Ibinigay ng Panginoon ang 
Kanyang buhay para sa akin; hindi Niya pinagsisihan 
ito, at gayon din naman ako.”

Dahil ang Pagbabayad- sala ang pinakadakilang 
kaganapan sa ating kaligtasan, kailangan nating ituro 
at matutuhan ito nang may patnubay ng Espiritu Santo. 
Marahil mahihikayat kayong talakayin ang mga banal 
na kasulatan o ang mga patotoo ng apostol gaya ng 
“Ang Buhay na Cristo: Ang Patotoo ng mga Apos-
tol,” (Liahona, Abr. 2000, 2). Isiping talakayin ang 
tanong na gaya ng, “Kailan ninyo nadama ang 
nagpapagaling, nagpapalakas, o mapagtubos 
na kapangyarihan ng Pagbabayad- sala?”

ABRIL  
Dispensasyon, Apostasiya, at Panunumbalik

Ang pag- aaral ng tungkol sa apostasiya—pagta-
likod sa tunay na ebanghelyo—ay tumutulong sa 
atin na maunawaan na kailangan ang panunumba-
lik ng ebanghelyo, priesthood, at ng Simbahan ni 
Jesucristo.

Ang kasunod na object lesson ay nakatulong sa 
ilang missionary na maituro sa investigator ang tung-
kol sa Apostasiya at Panunumbalik.

“Gumamit kami ng kompanyon ko ng mga plastic 
cup na may label ng mga bahagi ng totoong Sim-
bahan, pinagpatung- patong ito para makabuo ng 
isang pyramid habang nagpapaliwanag kung paano 
itinatag ni Jesucristo ang Kanyang Simbahan.

“Pagkatapos ay ipinaliwanag namin ang Apos-
tasiya habang tinatanggal ang mga plastic cup na 
kumakatawan sa mga Apostol at minasdan ang pag-
bagsak ng buong istruktura. Habang ipinapaliwanag 
naman namin ang Panunumbalik ng ebanghelyo 
sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, muli 
naming itinayo ang tore, ipinapakita na itinatag ang 
Simbahan sa panahong ito sa gayon ding paraan 
kung paano ito orihinal na itinatag ni Cristo.

“Sa unang pagkakataon, nakaunawa ang lalaking 
ito. Sa wakas ang Panunumbalik ay nagkaroon ng 
kahulugan sa kanya nang maunawaan niya kung 
bakit kailangan ito.”

Maraming iba pang paraan para mailarawan ang 
cycle ng dispensasyon, apostasiya, at panunumbalik. 
Maaari ninyong basahin ang mga talata sa mga banal 
na kasulatan tungkol sa mga paksang ito at sundin 
ang pahiwatig ng Espiritu para makagawa ng sa-
rili ninyong representasyon ng inyong natutuhan 
(halimbawa, tingnan sa, Amos 8:11–12; 1 Nephi 13; 

D at T 136:36–38; Moises 5:55–59).
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MAYO  
Mga Propeta at Paghahayag

Nais ng Panginoon na makipag- ugnayan sa 
atin. Natatanggap natin ang Kanyang patnu-

bay sa ating buhay sa pamamagitan ng 
paghahayag na ibinibigay Niya sa Kan-
yang mga propeta at sa atin mismo.

Kadalasan mas nauunawaan natin 
ang mga alituntunin ng ebanghelyo 
kung ihahalintulad natin ang mga ito 
sa mga bagay at karanasan sa buhay 

araw- araw. Ikinuwento ng isang dala-
gita kung paano nakatulong sa kanya 

ang paghahalintulad para mahiwatigan 
ang paghahayag:

“Nalaman ko ang tungkol sa paghahayag sa 
pamamagitan ng isang makabagong propeta. Si 
Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindala-
wang Apostol ay nagsalita tungkol sa diwa ng 
paghahayag at ipinaliwanag ito sa pamamagitan ng 
paghahalintulad nito sa liwanag. Paminsan- minsan, 
ang paghahayag ay biglaan at malinaw tulad ng 
pagbukas ng ilaw sa madilim na silid. Karaniwan, 
ito ay unti- unting dumarating katulad ng papasikat 
na araw na patuloy na nagliliwanag. Kadalasan, 
sabi ni Elder Bednar, ang paghahayag ay katulad 
ng liwanag sa maulap na araw. ‘Makakakita kayo 
ng sapat na liwanag upang . . . makahakbang 
palabas sa kaulapan’ (sa “Patterns of Light: Spirit of 
Revelation” [video], LDS. org). Ang metapora o pag-
hahalintulad na ito, bagama’t simple, ay naging 
mas makabuluhan sa akin dahil natanto ko na 
maaaring makatanggap ng paghahayag kung 
pagtutuunan kong mahiwatigan ito.”

Kapag pinag- ukulan natin ng oras na 
pag- aralan ang mga metapora, talinghaga, at 
simbolo, ang pag- unawa natin sa doktrina ay 
patuloy na madaragdagan. Ang mga pamama-
raang ito sa pagtuturo ay tutulong sa atin na lalo 
pang matuto kapag tinulutan natin ang Espiritu na 
magpahayag sa atin ng mga bagong pananaw.

HUNYO  
Ang Priesthood at mga Susi ng Priesthood

Ang priesthood ay mahalagang paksa para sa lahat. 
Ito ay kapangyarihan ng Diyos at mapagpapala tayong 
lahat. Bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na 
gagampanan sa gawain ng priesthood.

May mga taong hindi pamilyar sa mga tungkulin, 
katungkulan, at kasaysayan ng priesthood. Ang pagbibi-
gay ng quiz ay maaaring maging masayang paraan para 
malaman ang mga ito.

Depende sa gusto ninyong matutuhan, maaari nin-
yong gamitin ang ilan sa sumusunod na mga tanong at 
anyayahan ang inyong mga anak na hanapin ang sagot 
sa mga banal na kasulatan at mga turo ng mga makaba-
gong propeta.

•  Ano ang mga katungkulan at tungkulin ng Aaronic 
Priesthood? ng Melchizedek Priesthood?

•  Ano ang mga susi ng priesthood? Sino ang mayha-
wak sa mga ito? Bakit mahalaga ang mga susi?

•  Ano ang pagkakaiba ng katungkulan, awtoridad 
at kapangyarihan ng priesthood?

•  Paano pinagpapala ng priesthood ang kalalakihan 
at kababaihan?

Ang mga sagot ay matatagpuan sa mga sangguniang 
aklat tulad ng Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (2009) 
at Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian sa 
Ebanghelyo (2004) at sa mga banal na kasulatan tulad 
ng Doktrina at mga Tipan 13, 20, at 107.

Ang sagot sa huling tanong na, “Paano pinagpapala 
ng priesthood ang kalalakihan at kababaihan?” ay mata-
tagpuan sa mga banal na kasulatan ngunit higit sa lahat 

pag- isipang mabuti kung paano personal na na-
kakaapekto ang doktrinang ito sa atin. ◼

Ang Bahagi 2 ng artikulong ito, 
pagbabahagi ng mga ideya para 
sa Hulyo–Disyembre, ay ilalathala 
kalaunan sa taong ito.
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Ang mga awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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Sinabi ni Propetang Joseph Smith, “Unang alituntunin ng ebanghelyo ang mala-
man nang may katiyakan ang katangian ng Diyos.” 1 Bukod dito, sinabi pa niya, 
“Sapagkat nais kong makilala ninyo Siya, at maging malapit kayo sa Kanya.” 2 

Kailangang magkaroon tayo ng “wastong ideya tungkol sa kanyang . . . kasakdalan, 
at mga katangian” at paggalang sa “kadakilaan ng [Kanyang] pagkatao.” 3

Nais kong bigyang- diin ang paanyaya ng Propeta sa atin at sabihin na dapat tala-
gang malaman natin at ng ating mga missionary, mga miyembro, at investigator ang 
katangian ng mga miyembro ng Panguluhang Diyos. Kailangang magkaroon tayo ng 
wastong ideya tungkol sa Kanilang kani- kanyang kasakdalan at katangian at pagga-
lang sa kadakilaan ng Kanilang pagkatao.

Hindi nagkataon lamang na ang unang saligan ng ating pananampalataya ay 
“Naniniwala [tayo] sa Diyos, ang Amang Walang Hanggan, at sa Kanyang Anak, na si 
Jesucristo, at sa Espiritu Santo” (Saligan ng Pananampalataya 1:1). Ang mensahe ay 
malinaw sa lahat ng nagtuturo ng ebanghelyo. Walang kahihinatnan ang pagtalakay 
sa iba pang mga katotohanang pinaniniwalaan natin kung hindi natin naitanim sa 
isipan natin at ng mga tinuturuan natin ang pinakadakilang ginagampanan ng Pangu-
luhang Diyos sa ating doktrina at sa ating walang hanggang tadhana. Dapat nating 
kilalanin ang mga Banal na Nilalang na ito sa abot ng ating makakaya. Mahalin natin 
Sila, lumapit tayo sa Kanila, sundin Sila, at sikaping maging katulad Nila.

Ni Elder  
Jeffrey R. Holland
Ng Korum ng  
Labindalawang 
Apostol

PAGKILALA  
SA  

Dapat nating makilala ang  
mga Banal na Nilalang na ito sa 
abot ng ating makakaya. Mahalin 
natin Sila, lumapit tayo sa Kanila, 
sundin Sila, at sikaping maging 
katulad Nila.
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Panguluhang 

Mula sa mensaheng, “The Godhead,” na ibinigay sa seminar para sa mga bagong mission president sa Provo 
Missionary Training Center noong Hunyo 23, 2013.

Diyos
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Kung, tulad ng ipinayo ni Haring Benjamin, talagang 
kilala natin ang mga Banal na Nilalang na ito na ating 
pinaglilingkuran at nakatitiyak na hindi Sila dayuhan sa 
atin at hindi malayo sa ating pag- iisip at mga hangarin 
ng ating puso (tingnan sa Mosias 5:13), sa gayon ma-
tatamo natin ang mga bunga na nakamtan ni Haring 
Benjamin. At ano ang mga iyon? Naranasan ng kanyang 
mga tao ang “malaking pagbabago,” “wala nang hangarin 
pang gumawa ng masama, kundi patuloy na gumawa 
ng mabuti,” at “nahahandang makipagtipan . . . gawin 
ang kalooban [ng Diyos], at maging masunurin sa kan-
yang mga kautusan sa lahat ng bagay na kanyang ipag- 
uutos sa [kanila], sa lahat ng nalalabi [nilang] mga araw”  
(Mosias 5:2, 5).

Iyan ang epekto ng mga turo ni Haring Benjamin sa 
kanyang kongregasyon, at ito ay isang perpektong paka-
hulugan ng banal na kasulatan sa totoong pag- unlad ng 
ating mga nabinyagan na binibigyang- diin natin habang 
itinatatag natin ang Simbahan sa “buong sanglibutan” 
(Marcos 16:15).

Tulad ng itinuro ng Tagapagligtas, ang gawaing mis-
yonero—ang gawain ng kaligtasan—ay parang lambat na 
inihahagis natin hanggang sa umabot sa lahat ng bansa, 
kultura, at mga tao. Sa gayon, titipunin natin, tulad ng sabi 
sa talinghaga, ang “sarisaring” isda (Mateo 13:47). Marami 
sa mga “isda” na iyon sa malaking bahagi ng mundo ang 
hindi nakakikilala sa Diyos o sa pagiging Ama Niya; hindi 
nila kilala kung sino talaga si Jesucristo o kung bakit ta-
nging ang pangalan Niya ang ibinigay sa silong ng langit 
upang tayo ay maligtas (tingnan sa Mga Gawa 4:12); hindi 
nila kilala ang Espiritu Santo o kung bakit ang miyembrong 
ito ng Panguluhang Diyos ay “isinugo upang magturo ng 
katotohanan” (D at T 50:14).

Kaalaman tungkol sa Panguluhang Diyos
Mangyari pa, maraming iba pang bagay ang hindi 

alam ng mga taong ito na tinuturuan natin, ngunit kung 
kanilang tatanggapin ang ipinanumbalik na ebanghelyo 
at talagang maghahanap ng kaligtasan para sa kanilang 
mga kaluluwa, dapat itong magsimula sa ilang kaalaman 
at pag- unawa tungkol sa mga miyembro ng Panguluhang 
Diyos. Sa huli, “ang totoo at nakapagliligtas na pagsamba 
ay matatagpuan lamang sa mga taong alam ang katoto-
hanan tungkol sa . . . Panguluhang Diyos at nauunawaan 
ang totoong kaugnayan ng tao sa bawat miyembro ng 
Walang Hanggang Panguluhang iyon [na titulong ibinigay 
ng isa sa Mga Kapatid].” 4

Kapag nagdadala tayo ng mga tao sa Simbahan, 
hindi natin sila binibinyagan sa Simbahan ng isang tao, 
maging iyon man ay si Joseph Smith o si Brigham Young 
o Thomas S. Monson—bagama’t iginagalang natin ang 
mga propetang ito. At hindi natin sila binibinyagan 
sa Simbahan ng masasayang pamilya o ng Mormon  
Tabernacle choir.

Kapag nagdadala tayo ng mga tao sa Simbahan, binibin-
yagan natin sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Es-
piritu Santo. Sa paggawa nito, inaakay natin sila pabalik sa 
piling ng Ama sa pamamagitan ng ministeryo, Pagbabayad- 
sala at biyaya ng Kanyang Anak, nang may impluwensya 
ng Espiritu Santo na pumapatnubay sa kanila sa mithiing 
ito. Lagi nating isaisip ang ginagampanang ito ng Pangulu-
hang Diyos bilang isang mithiin at paraan habang isinasa-
gawa natin ang gawain ng kaligtasan.

Ang epekto ng mga turo ni Haring Benjamin sa kanyang 
kongregasyon ay perpektong pakahulugan ng banal na 
kasulatan sa totoong pag- unlad ng ating mga nabinyagan 
na binibigyang- diin natin habang itinatatag natin ang  
Simbahan sa “buong sanglibutan.”
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Ipinaalala sa atin ni Elder Bruce R.  
McConkie (1915–85) ng Korum ng Labinda-
lawang Apostol na alam ni Lucifer ang kaha-
lagahan ng doktrina iyan, kahit hindi natin 
alam. Sabi niya:

“Walang kaligtasan sa paniniwala sa . . . 
maling doktrina, lalo na sa mali o hangal na 
pananaw tungkol sa Panguluhang Diyos o sa 
sinuman sa mga miyembro nito. . . .

“Kaya ang diyablo ay mas magpapalaga-
nap ng maling doktrina tungkol sa Diyos at 
sa Panguluhang Diyos, at lilikha ng maling 
damdamin hinggil sa sinuman sa kanila, 
kaysa sa ibang bagay na magagawa niya.” 5

Kaya walang investigator ang mapapabi-
lang sa Simbahang ito nang may tunay na 
patotoo, tunay na pagbabalik- loob, sa yaong 
hinahanap natin at tinatawag na totoong pag- 
unlad sa bawat bagong binyag, maliban kung 
siya ay nagkaroon sa simula pa lang ng ilang 
personal, espirituwal, totoong karanasan sa 
Diyos. Ang ganyang totoong karanasan ay 
dumarating lamang kapag naunawaan ng tao 
na Siya ay totoong nilalang, tunay na perso-
nahe, literal na Ama na may laman at buto na 
nagsasalita at nakakakita at nakadarama, na 
nalalaman ang pangalan ng lahat ng Kanyang 
anak at lahat ng kanilang pangangailangan, 
naririnig ang lahat ng kanilang mga panala-
ngin, at nagnanais na mapabilang ang lahat 
ng Kanyang anak sa Kanyang Simbahan. 
Kailangang malaman ng mga investigator na 
ito na may plano Siya para sa kanilang kalig-
tasan at na nagbigay Siya ng mga kautusan 
upang makabalik tayo sa Kanya.

Ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila 
tulad ng isang mapagmahal na magulang na 
nagmamalasakit sa anak ay hindi maaaring 
maging isang nilalang na walang pakialam o 
espirituwal na nilalang na walang pisikal na 
kaanyuan. Dapat Siyang makilala kung sino 
talaga Siya—isang maawain, at mahabaging 
Ama, na kung kaninong larawan ay nilikha 
ang bawat isa sa Kanyang mga anak at na sa 
Kanyang harapan balang- araw tayong lahat 
ay muling tatayo—at magsisiluhod! Maki-
kilala ng ilan sa mga investigator natin ang 

gayong uri ng Diyos ngayon, kabilang man 
sila o hindi sa Simbahang Kristiyano sa pana-
hong ito.

Patungkol sa bagay na iyan, napakaha-
lagang ang lesson 1 sa Mangaral ng Aking 
Ebanghelyo ay nagsisimula sa simpleng paha-
yag na “Ang Diyos ang ating Ama sa Langit.” 6 
Sa lesson na iyan ang unang dapat gawin ng 
mga missionary ay alamin kung ano ang nau-
unawaan ng bawat taong tinuturuan tungkol 
sa totoong katangian ng Diyos.

Kung maipapaunawang mabuti ng mga 
missionary ang tungkol sa Diyos sa isipan 
at puso ng kanilang mga investigator sa 
simula ng kanilang pagtuturo, lahat ng iba 
pang bagay na ituturo ay mas madaling 
mauunawaan.

Ang Misyon at Mensahe ni Jesucristo
Dapat ding mas pahalagahan pa ng bawat 

elder, sister, at investigator ang karingalan ng 
misyon at mensahe ni Jesucristo, na bumaba 
mula sa Ama at nagturo ng mga bagay na 
itinuro sa Kanya ng Ama. Dapat maunawaan 
ng lahat na naparito sa mortalidad si Jesus 
upang ipakita sa atin ang daan, katotohanan, 
at buhay. Tunay ngang Siya ang tanging 
daan, ang buong katotohanan, at ang may 
sakdal na buhay. Dahil diyan, Siya ang nag- 
iisang anak sa buong sangkatauhan na kung 

Dapat mauna-
waan ng lahat 
na naparito sa 
mortalidad si 

Jesus upang ipa-
kita sa atin ang 
daan, katotoha-
nan, at buhay.
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kanino ay masasabi nang ganap at lubos ng 
Ama, “Ito ang sinisinta kong Anak, na siya 
kong kinalulugdan” (Mateo 17:5).

Dapat tayong manampalataya kay Cristo, 
magtiwalang tinubos Niya tayo mula sa 
kamatayang pisikal at espirituwal mula 
sa impiyerno, tanggapin ang Kanyang 
Pagbabayad- sala bilang tanging paraan sa 
pakikipagkasundo natin sa Diyos, at kilala-
nin na walang ibang daan tungo sa kalig-
tasan. Ang sangkatauhan, kung nais nitong 
matubos, ay dapat lumuhod at ipagtapat na 
si Jesus ang Cristo, ang buhay na Anak ng 
Diyos na buhay. Kailangan nating ituro nang 
may pananampalataya at sigasig “ang dok-
trina ni Cristo” (Sa Mga Hebreo 6:1; II Ni Juan 
1:9; 2 Nephi 31:2, 21; 32:6; Jacob 7:2, 6) tulad 
ng nakasaad sa mga banal na kasulatan at 
ibinuod sa lesson 3 ng Mangaral ng Aking 
Ebanghelyo.

Kailangang malaman ng ating mga inves-
tigator na ang Espiritu Santo ay miyembro 
ng Panguluhang Diyos na madalas na mag-
hihikayat sa kanila kapag tinanggap nila ang 
mga missionary at nanalangin na patnubayan 
tungkol sa mensahe nila. Ang miyembrong 
ito ng Panguluhang Diyos ang aakay sa mga 
investigator tungo sa katotohanan at mag-
papatotoo sa katotohanan kapag narinig nila 
ito. Dapat maturuan ang mga investigator na 
makilala ang Espiritu kapag nagpahiwatig ito 
sa oras na itinuturo ang mga lesson. Tala-
gang dapat maunawaan ng mga missionary 
ang banal na tungkulin ng Espiritu Santo sa 
proseso ng pagbabalik- loob at sikaping ma-
pasakanila sa tuwina ang Espiritu.

“Saan ba kayo inordenan?” tanong ng 
Panginoon. “Ang mangaral ng aking ebang-
helyo sa pamamagitan ng Espiritu, maging 
ang Mang- aaliw na isinugo upang magturo 
ng katotohanan. . . .

“Dahil dito, siya na nangangaral at siya na 
nakatatanggap, ay nauunawaan ang isa’t isa, 
at sila ay kapwa pinagtitibay at magkasamang 
magsasaya” (D at T 50:13–14, 22).

Talagang hindi ito magiging madali—para 
sa mga missionary o para sa kanilang mga 

investigator—kung hindi natin wastong 
maituturo ang tungkol sa Panguluhang Diyos. 
Unahin nating ituro at patotohanan ang tung-
kol sa Panguluhang Diyos bago ang tungkol 
sa mga mortal na lider. Unahin nating ituro 
ang mga pangunahing katotohanan bago 
ang mga katotohanang sumusuporta lamang 
dito. Huwag nating madaliin ang binyag at 
mithiing magkaroon ng bagong miyembro 
sa halip ay ituro muna natin ang tunay na 
pananampalataya sa Diyos, ipaliwanag na 
kailangan ang tunay na pagsisisi kay Cristo, at 
tiyakin na ang simula ng paglago ng patotoo 
ng bagong miyembro ay matibay at matatag 
sa pamamagitan ng nagpapalakas na implu-
wensya ng Banal na Espiritu.

Pagkalito ng mga Kristiyano
Tungkol sa malinaw at magkakaibang 

katangian ng mga Banal na Nilalang na ito, 
itinuro sa mga paghahayag sa mga huling 
araw na “ang Ama ay may katawang may 
laman at mga buto na nahihipo gaya ng sa 
tao; ang Anak din; subalit ang Espiritu Santo 
ay walang katawang may laman at mga 
buto, kundi isang personaheng Espiritu” 
(D at T 130:22).

Wala nang iba pang pahayag na mas 
malinaw kaysa riyan! Ngunit ang malung-
kot, ang halos dalawang libong taon ng 
kasaysayan ng Kristiyano ay nakagawa ng 
matinding kalituhan at kamalian tungkol sa 
katangian ng Diyos. Maraming pagbabago 
at bersyon ng mga paniniwala ang sumira 
sa kasimplehan at kalinawan ng totoong 
doktrina, nagpapahayag na ang Ama, Anak, 
at Espiritu Santo ay walang katawan, pi-
nakadakila at makapangyarihan sa lahat, 
kagila- gilalas, laging sumasalahat ng lugar at 
oras, maaaring umiral sa ibang anyo, walang 
hanggan, at hindi kayang arukin, walang 
katawan o damdamin, at nananahan sa lugar 
na di sakop ng sansinukob at panahon.

Sa ganitong mga paniniwala, lahat ng 
tatlong miyembro ay magkakahiwalay 
na indibiduwal, ngunit iisa lang sila, ang 
madalas banggiting “misteryo ng tatlong 

Sa pamamagitan 
ng kapangyarihan 
ng Espiritu Santo, 

maaalis sa atin ang 
kadiliman at maba-
balaan sa panganib 
at kasinungalingan. 

Pinatototohanan 
ko na ang Espiritu 
Santo ay siya ring 
Banal na Espiritu 
ng Pangako, nag-
papatibay sa mga 

tipan at ordenansa 
at sa huli ay ibinu-
buklod ang lahat ng 
nakapagliligtas na 

pagpapala sa buhay 
na walang hanggan.
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persona.” Sila ay tatlong magkakahiwalay na indibiduwal, 
gayunman hindi tatlong Diyos kundi iisa. Ang tatlong ito 
ay hindi maunawaan, gayunman ito ay isang Diyos na 
hindi maunawaan.

Sumasang- ayon tayo sa ating mga kritiko kahit paano sa 
puntong iyan—na ang gayong ideya ukol sa pagkadiyos ay 
talagang hindi mauunawaan. Sa nakalilitong pakahulugang 
ito tungkol sa Diyos na ipinapatupad sa Simbahan, hindi 
nakapagtatakang ang isang monghe ng ikaapat na siglo ay 
nagsabing, “Sa aba ko! Inilayo nila sa akin ang Diyos, . . . at 
hindi ko alam kung sino ang aking sasambahin at kanino 
ako mananalangin.” 7 Paano natin pagtitiwalaan, mamahalin 
at sasambahin, o sisikaping maging katulad ng Nilalang 
na di- maunawaan at di- kayang arukin? Paano natin uuna-
wain ang panalangin ni Jesus na ito ang “buhay na walang 
hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, 
at siyang iyong isinugo, samakatuwid baga’y si Jesucristo”? 
( Juan 17:3; idinagdag ang pagbibigay- diin).

Hindi natin gustong maliitin ang paniniwala ng sinu-
mang tao ni ang doktrina ng alinmang relihiyon. Nireres-
peto natin ang kanilang doktrina tulad ng hinihingi nating 
pagrespeto sa ating doktrina. (Iyan ay saligan din ng 
ating pananampalataya.) Ngunit ang mapagkakatiwalaang 
Harper’s Bible Dictionary, na itinuturing na may awtori-
dad sa larangan ng pag- aaral ng Biblia, ay nagsabing “ang 
pormal na doktrina ng Tatlong Persona batay sa paglalara-
wan ng malaking kapulungan ng simbahan noong ikaapat 
at ikalimang siglo ay hindi matatagpuan [kahit saan] sa 
[Bagong Tipan].” 8

Kaya talagang madali sa atin na ipaalam na hindi tayo 
naniniwala sa ideya ng ikaapat o ikalimang siglo na na-
impluwensyahan ng pananaw ng mga pagano tungkol sa 
Panguluhang Diyos, at gayon din ang mga unang Banal na 
Kristiyano na mga saksi ng buhay na Cristo.9 Tayo ay mga 
Kristiyano tulad ng mga nasa Bagong Tipan—hindi tulad 
ng mga taong sumusunod sa Nicene Creed.

Ang Pagkakaisa ng Panguluhang Diyos
Gayunman, agad kong binibigyang- diin na kapag itinuro 

natin na magkakahiwalay at magkakaiba ng katangian 
ang Panguluhang Diyos, mahalaga ring bigyang- diin kung 
gaano Sila nagkakaisa at paano talaga Nagkakaisa ang 
Panguluhang Diyos. Palagay ko malaya kong masasabi na 
isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo maunawaan ng 
iba ayon sa tradisyon ng mga Kristiyano ay dahil itinuturo 
natin na magkakahiwalay ang tatlong miyembro ng Pangu-
luhang Diyos, at hindi lamang natin ito tinatanggap kundi 

Ang sangkatauhan, 
kung nais nitong 
matubos, ay dapat 
lumuhod at magta-
pat na si Jesus ang 
Cristo, ang buhay 
na Anak ng Diyos 
na buhay.
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binibigyang- diin rin ang Kanilang pagkakaisa na makikita 
sa lahat ng iba pang bagay. Dahil dito nabatikos tayo, at 
lalo pa nating pinahirap ang pag- unawa sa mga alituntunin 
ng ebanghelyo na itinuturo natin.

Sa katunayan, ang magandang talata sa 2 Nephi 31 tung-
kol sa “doktrina ni Cristo” ay nagtatapos sa pahayag na ito: 
“Ito ang doktrina ni Cristo, at ang tangi at tunay na doktrina 
ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na isang Diyos, 
na walang katapusan” (2 Nephi 31:21).

Nabasa nating lahat ang Namamagitang Panalangin ng 
Tagapagligtas sa Juan 17. Alam natin na ito ay pahayag ng 
pagkakaisa ng Ama at ng Anak, at Nila at tayo, na Kanilang 
mga disipulo dito sa mundo. Basahin ito nang madalas, 
yamang tinawag ito minsan ni Pangulong David O. McKay 
(1873–1970) na “pinakadakilang panalanging . . . inusal sa 
mundong ito.” 10 Dapat tayong magsikap na maging kaisa 
ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, tulad ng idinalangin 
ni Jesus na dapat nating gawin.

Patotoo ng Apostol
Magtatapos ako sa pagpapatotoo tungkol sa bawat 

isa sa mga Banal na Nilalang na ito, na siyang bumubuo 
sa “Walang Hanggang Panguluhan” na nabanggit. Pina-
tototohanan ko ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng 
diwa ng Espiritu Santo, dahil ang pagpapatotoo at pag-
saksi ay dalawa sa mga dakilang tungkulin nito. Pinatoto-
tohanan ko na ang Espiritu Santo ay guro, Mang- aaliw, at 
naghahatid ng personal na paghahayag. Pinatototohanan 
ko na ipapaalala sa atin ng Espiritu Santo ang lahat ng 
bagay—isang partikular na pagpapala dahil ang pag- 
alaala ay isa sa mga dakilang kautusan na ibinigay sa 
atin, pati na sa mga panalangin ng sakramento (tingnan 
sa D at T 20:77, 79).

Pinatototohanan ko na sa pamamagitan ng kapangya-
rihan ng Espiritu Santo, maaalis sa atin ang kadiliman at 
mababalaan sa panganib at kasinungalingan. Pinatototo-
hanan ko na ang Espiritu Santo ay siya ring Banal na Espi-
ritu ng Pangako, nagpapatibay sa mga tipan at ordenansa 
at sa huli ay ibinubuklod ang lahat ng nakapagliligtas 
na pagpapala sa buhay na walang hanggan. Namangha 
ako na maaari nating makasama ang isang miyembro ng 
Panguluhang Diyos at makasama ito palagi at paulit- ulit 
kung mamumuhay tayo nang marapat dito. Ipinahahayag 
ko ang halos hindi ko masambit na pasasalamat sa kaloob 
na Espiritu Santo.

Pinatototohanan ko si Jesucristo, ang buhay na Anak 
ng buhay na Diyos, na nagbayad- sala upang mapalaya 
ang inyong kaluluwa at ang aking kaluluwa at ang kalu-
luwa ng bawat lalaki, babae, at bata mula kay Adan hang-
gang sa katapusan ng mundo. Pinatototohanan ko na ang 
unang alituntunin ng ebanghelyo ay pananampalataya sa 
Panginoong Jesucristo at na ito ang pundasyon at pinaka-
mahalagang mensahe ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng 
mga Banal sa mga Huling Araw.

Pinatototohanan ko na bawat nilalang na isinilang sa 
mundong ito ay isinilang na may Liwanag ni Cristo sa 
kanyang kaluluwa. Pinatototohanan ko na Siya ang Una at 
ang Huli, ang Simula at ang Wakas, ang Alpha at Omega 
ng ating kaligtasan. Ipinahahayag ko na Siya ang dakilang 
Jehova, ang manunubos na Ako, ang Kordero ng Diyos na 
pinatay bago pa ang pagkakatatag ng daigdig. Pinatototo-
hanan ko na Siya ay sakdal at na Siya ay isinilang, nabuhay 
at namatay na isang sakdal at walang kasalanang Tao, 
walang kapintasan at walang bahid- dungis.

Nagpapasalamat ako na ang awtoridad ni Jesucristo, na 
namamahala sa lahat ng bagay na may walang hanggang 

Dapat tayong magsikap na maging kaisa ng Ama, ng Anak, 
at ng Espiritu Santo, tulad ng idinalangin ni Jesus na dapat 
nating gawin.
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kahalagahan sa sansinukob na ito, ay nag-
tataglay ng Kanyang pangalan—ang Banal 
na Pagkasaserdote alinsunod sa Orden ng 
Anak ng Diyos. Kung mabubuhay ako nang 
isang libong taon, hindi ko kailanman sapat 
na maipahahayag ang aking pagkamangha at 
kakulangan na matawag bilang isa sa Kan-
yang mga Apostol, isang saksi sa Kanyang 
pangalan sa buong mundo.

Ako ay namangha sa pag- ibig ni Jesus,
Humanga sa pagpapalang alay 

N’yang lubos.11

Pinatototohanan ko ang Diyos Amang 
Walang Hanggan, ang dakilang Elohim, ang 
aking Ama at inyong Ama, na nagbigay sa 
atin ng espirituwal na buhay. Pinatototoha-
nan ko na Siya ay Tao ng Kabanalan, na ang 
mga salitang gaya ng awa at kabutihan, pag-
mamahal at pagkahabag ay simula lamang 
ng paglalarawan sa Kanyang pangunahin at 
walang- hanggang mga katangian. Pinatoto-
tohanan ko na si Cristo ay naparito upang 
ipakilala sa atin ang Ama at dahil diyan 
ay marapat na tawaging Anak ng Tao (ng 
Kabanalan).

Pinatototohanan ko na ang ating Diyos 
Ama ang may- akda ng dakilang plano ng 
kaligtasan at na ang nakilalang ebanghelyo ni 
Jesucristo ay kilala rin bilang “ang evangelio 
ng Dios” (Mga Taga Roma 1:1; tingnan din sa 
mga talata 2–3). Pinatototohanan ko na ang 
Ama ang Lumikha ng lahat ng bagay, sa pa-
mamagitan ni Jehova at ng iba pang nilalang 
sa langit upang isakatuparan ang Paglikha at 
ibinahagi ang titulong Lumikha sa Kanyang 
Pinakamamahal na Anak. Pinatototohanan 
ko na dapat tayong maglingkod sa Ama sa 
pangalan ng Anak tulad ng pagdarasal natin 
sa Ama sa pangalan ng Anak.

Pinatototohanan ko na si Jesucristo ay 
naparito upang gawin ang kalooban ng Ama, 
ituro ang doktrina ng Ama, at isakatuparan 
ang Kanyang sariling kaligtasan sa pamama-
gitan ng Ama. Taimtim kong pinatototohanan 
na mahal ng Ama ang sanlibutan, ang Kan-
yang mga anak, kaya’t Kanyang ibinigay ang 

Kanyang pinakadakilang anak, Kanyang per-
pektong anak, Kanyang Bugtong na Anak, 
upang ang sinumang maniwala sa Kanya ay 
magkaroon ng buhay na walang hanggan 
(tingnan sa Juan 3:36; 6:47; Helaman 14:8).

Nagpapasalamat ako sa Ama, sa Anak, 
at sa Espiritu Santo, na sa Kanilang mga 
pangalan ang sagrado at nakapagliligtas na 
mga ordenansa mula sa binyag hanggang sa 
pagbubuklod sa templo ay isinasagawa sa 
Simbahang ito. Inaanyayahan ko ang bawat 
isa sa inyo na kilalanin nang husto ang mga 
Banal na Nilalang na ito. ◼
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gitan ng Ama.
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NAKILALA KO ANG SALITA NG DIYOS

Habang nasa airport sa São Paulo, 
Brazil, ilang taon na ang naka-

raraan, nakita ko sa isang bookstore 
showcase ang isang aklat na may 
pamagat na “Ang Aklat ni Mormon: 
Isa Pang Tipan ni Jesucristo.” Nagduda 
ako kung tatanggapin ng ating mundo 
na lalo pang nagiging imoral at wa-
lang patutunguhan ang isa pang tipan 
ni Jesucristo, at buong Sabado’t Linggo 
kong inisip ang tungkol sa aklat.

Sa huli, hindi na ako nakatiis, at 
bumalik ako sa bookstore para bilhin 
ito. Gayunpaman, pagdating ko roon 
hindi ko na ito nakita. Inilarawan 
ko ang aklat sa store attendant, pero 
sinabi niya na wala siyang nakitang 
ganoon. Ni hindi niya ito nakita sa 
rekord, bagama’t lahat ng aklat na 
nakadispley sa showcase ay nakalista 
sa isang record book.

Kalaunan habang nasa botika, 
napansin ko ang isang bukas na aklat 
sa counter. Nang basahin ko ito, nala-
man ko ang tungkol sa isang lalaking 
nagngangalang Korihor na iginiit ang 
pag- aalinlangan sa kapangyarihan ng 
Diyos at sa huli ay napipi. Nang pag- 
isipan ko ang mga salitang nabasa 
ko, nakilala ko na ang mga ito ay 
mula sa Diyos.

Nang panahong iyon naghahanap 
ako ng patnubay mula sa Diyos. 
Isang araw lumuhod ako at taimtim 
na nanalangin sa Diyos na ipakita 
sa akin ang totoong landas papunta 
sa Kanya. Makalipas ang ilang araw 
nagkasakit ang aming anak, kaya bu-
malik ako sa botika. Nang paalis na 
ako, tatlong binatang Amerikano na 
may name tag ang pumasok. Agad 
akong nakadama ng sigla sa aking 
puso, na naghikayat sa akin na kau-
sapin sila.

Sinabi nila sa akin na nasa Brazil 
sila para ipangaral ang ebanghelyo ni 
Jesucristo. Tinanong ko kung maaari 

nila akong turuan, at nagtakda kami 
ng oras.

Nang marinig ko ang tungkol kay 
Propetang Joseph Smith sa unang 
pagkakataon, alam kong nasagot 
ang aking panalangin. Pagkatapos ay 
binigyan ako ng mga missionary ng 
aklat. Sa pagkamangha ko, iyon ay 
Aklat ni Mormon—katulad ng nakita 
ko sa bookstore showcase. Muli kong 
nadama ang sigla at tuwang- tuwa ako 
na halos hindi na ako makapagsalita.

Ipinaliwanag ng mga missionary 
ang pinagmulan ng aklat at pagka-
tapos ay hiniling na magdasal ako 
at tanungin sa Diyos kung totoo ito. 

Nakatitiyak na ako sa kabanalan ng 
aklat, sapagkat ipinakita iyon ng 
Panginoon sa akin—nang dalawang 
beses. Gayon pa man, pinag- aralan 
ko ito nang mabuti. Nang basahin 
ko ang kabanata 17 sa 3 Nephi, alam 
kong sagradong kuwento ito dahil 
kinapapalooban ito ng mga salita ni 
Jesucristo.

Ang pundasyon ng aking patotoo 
ay sa pagkaalam na ang Aklat ni  
Mormon ay naglalaman ng salita ng 
Diyos. Binago ako nito at patuloy 
pa akong binabago nito. ◼
José Evanildo Matias Fernandes,  
São Paulo, Brazil

Kalaunan habang  
nasa botika, 

napansin ko ang isang 
bukas na aklat sa counter. 
Nang mabasa ko ito, 
pinag- isipan ko ang mga 
salita at nakilala na ang 
mga ito ay mula sa Diyos.
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PAGHAHANAP 
NG DAAN SA 
ABU- ABO NG 
KADILIMAN

Ilang taon na ang nakararaan, naka-
ranas ako ng madilim na panahon sa 

buhay ko. Naharap ako sa maraming 
mahihirap na pagsubok, at nanlumo 
at nanghina ako sa mabibigat na 
pasanin.

Sa simbahan isang araw ng Linggo, 
minasdan ko ang lahat ng masasayang 
pamilya na kumakanta ng himno at 
dama ang pagmamahal ng Diyos. 
Gusto ko ring madama ang gayon, 
ngunit parang may mali sa akin.

Naramdaman ko ang Espiritu noon, 
pero matagal- tagal na ring hindi ko 
ito nararamdaman. Tulad sa pangitain 
ni Lehi tungkol sa punungkahoy ng 
buhay, nadama ko na parang naliligi-
ran ako ng abu- abo ng kadiliman—at 
hindi ko rin makita ang punungkahoy 
(tingnan sa 1 Nephi 8:2–24).

Nang magsimula ang mga pana-
langin sa sakramento, pumikit ako 
at nanalangin sa Ama sa Langit, su-
masamo sa katiyakan ng Kanyang 
pagmamahal. Tinanong ko Siya kung 

bakit hindi ko matikman ang bunga 
ng punungkahoy ng buhay.

Habang iniisip ko ang panaginip 
ni Lehi, lumalim ang pagkaunawa 
ko. “Bakit hindi ko ito naalala noon?” 
naisip ko. Ang pagdaan sa abu- abo 
ng kadiliman ay talagang bahagi na 
ng plano ng Diyos. Hinahayaan Niya 
tayong dumanas ng hirap sa pana- 
panahon upang lubos tayong umasa 
sa Kanya at sa Kanyang Anak. Ang 
susi ay humawak nang mahigpit sa ga-
bay na bakal. Dama ko pa rin na ako 
ay nasa abu- abo ng kadiliman, pero 
nagkaroon ako ng pag- asa.

Nang mapawi ang impresyong ito 
sa aking isipan, nakadama ako ng 
katiyakan mula sa Espiritu Santo na 
matatapos din ang mga pagsubok sa 
buhay ko. Pinatotohanan ng Espiritu 
na nariyan lang ang Ama sa Langit. 
Pinahiran ko ang luha sa aking mga 
mata, nagpasalamat na muli kong 
nadama ang Espiritu.

Sinimulan kong pag- aralang mabuti 

ang mga banal na kasulatan. Marami 
pa ring madidilim na araw sa buhay 
ko, pero nananalig ako na kung ka-
kapit ako nang mahigpit sa gabay na 
bakal—ang salita ng Diyos (tingnan 
sa 1 Nephi 11:25)—ako ay makakaalis 
sa abu- abo ng kadiliman. Hindi ko 
tiyak kung gaano ito katagal, ngunit 
balang- araw madarama kong muli ang 
pagmamahal ng Diyos. Ito ay parang 
mainit na sikat ng araw pagkatapos 
ng mahabang taglamig.

Sa paminsan- minsang pagsubok sa 
aking buhay, naaalala ko ang aking 
pangako na kumapit nang mahigpit 
sa gabay na bakal sa pamamagitan ng 
pag- aaral ng mga banal na kasulatan 
at mga salita ng mga propeta. Alam 
ko na kapag dumating ang abu- abo 
ng kadiliman, mayroon akong mga 
kasangkapang tutulong sa akin upang 
makayanan ang mga ito at ang pa-
ngakong malugod na pagtanggap 
ng Panginoon. ◼
Juventa Vezzani, California, USA

Hindi ko tiyak kung gaano ito ka-
tagal, ngunit balang- araw mada-

rama kong muli ang pagmamahal ng 
Diyos. Ito ay parang mainit na sikat 
ng araw pagkatapos ng mahabang 
taglamig.
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ALAM MONG TOTOO ITO!
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Isang araw habang nagtatrabaho 
sa isang department store sa Oak-

land, California, USA, bumisita ang 
isang kaibigan at inimbitahan akong 
maghapunan. Sinabi niya na mag- 
iimbita siya ng dalawang Mormon 
missionary.

Pagkatapos ng hapunan nagdis-
pley ang mga missionary ng maliit 
na flannel board at nagsimulang 
magtanong sa akin. Medyo nainis 
ako. Gusto ko lang pakinggan sila 
at umalis na.

Gayunman, sa pagtatapos ng tala-
kayan, isang bata pang missionary na 
taga Utah ang inilapit ang kanyang 
upuan sa akin, tumingin sa aking mga 
mata, iniabot sa akin ang Aklat ni 
Mormon, at nagpatotoo. Sinabi niya 
na alam niyang totoo ang Simbahan 

at maaari ko ring malaman ito sa 
pamamagitan ng pagbabasa ng aklat. 
Pagkatapos ay binanggit niya ang  
Moroni 10:4 at sinabi na kung magta-
tanong ako sa Diyos nang taos- puso 
at may tunay na layunin, ihahayag 
Niya ang katotohanan ng aklat sa 
akin sa pamamagitan ng kapangyari-
han ng Espiritu Santo.

Nang sumunod na linggo nagbasa 
ako ng ilang kabanata, at nagkita 
kaming muli sa bahay ng kaibigan 
ko. Matapos ang ikatlong talakayan 
namin, natapos na sa misyon ang mis-
sionary na taga Utah at umuwi na.

Patuloy akong nagbasa at nagda-
sal gabi- gabi, nagtatanong kung ang 
aklat ay totoo. Matapos manalangin 
isang gabi, humiga na ako at nagbasa 
ng ilan pang kabanata. Biglang may 

narinig akong isang tinig na nagwika 
ng apat na simpleng salita: “Alam 
mong totoo ito!”

Hindi kailanman nangusap sa akin 
ang Espiritu noon. Ngunit sa pagka-
kataong iyon ay nalaman ko na kilala 
at mahal ako ng Diyos. Naantig ako 
nang husto kaya hindi ko napigilan 
ang aking pagluha. Alam ko na kaila-
ngan kong sumapi sa totoong Simba-
han ni Jesucristo. Naunawaan ko rin 
kung bakit nasabi ng bata pang mis-
sionary na taga Utah na alam niyang 
totoo ang Simbahan.

Sumapi ako sa Simbahan at kalau-
nan ay pinakasalan ang isang magan-
dang dalaga sa Oakland California 
Temple. Nagkaroon kami ng walong 
anak at tumira sa California sa loob 
ng 33 taon bago lumipat sa Utah.

Kinuha ko ang aklat, 
tumitig sa kanyang mga 

mata, iniabot ito pabalik sa 
kanya, at sinabing, “Alam 
kong totoo ang aklat na ito!”
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Ilang taon na ang nakararaan ha-
bang naghahandang umalis para sa 
kanyang misyon ang bunso naming 
anak na babae, itinanong niya kung 
sinubukan kong kontakin ang mis-
sionary na nagturo sa akin.

“Naaala ko nga siya nitong mga na-
karaang taon,” sagot ko, “pero hindi ko 
alam kung paano siyang makokontak.”

Pagkatapos ng 10 minutong pag-
hahanap ay bumalik siya at sinabing, 
“Narito po ang numero ng telepono 
niya.”

Nang matawagan ko siya, matagal 
kaming nag- usap. Hiningi niya ang 
aking email address para “maikuwento 
niya sa akin ang nangyari sa buhay 
niya.” Sa kanyang email kinabuka-
san, sinabi niyang mahigit 40 taon na 
siyang hindi miyembro ng Simbahan 
at sana hindi ako madismaya.

“Bakit naman ako madidismaya?” 
ang email ko agad sa kanya. “Binago 
mo ang buhay ko!”

Patuloy ang pag- email namin sa 
isa’t isa at nagkasundong magkita 
kami. Di nagtagal pumunta ako sa 
kanyang tahanan, pinapasok niya 
ako at ipinakilala sa kanyang asawa. 
Habang pinag- uusapan namin ang 
aming buhay, itinanong ko sa kanya 
kung mayroon siyang Aklat ni  
Mormon. Umakyat siya at bumalik 
na may dalang kopya ng aklat. Ki-
nuha ko ang aklat, tumitig sa kanyang 
mga mata, iniabot ang aklat pabalik 
sa kanya, at sinabing: “Alam kong 
totoo ang aklat na ito! Kung babasa-
hin mo ang Moroni 10:4 at ipagdara-
sal ito, maaari ka ring magkaroon ng 
patotoo  sa katotohanan nito.”

Nang sumunod na ilang buwan, 
nagbasa siya, nanalangin, at nagsisi. 
Di nagtagal muli siyang bininyagan 
ng kanyang 18- taong- gulang na anak, 
at ako ay nagkaroon ng pribilehiyong 
magkumpirma sa kanya.

Alam ko na nabigyang- inspirasyon 
ang aking anak na itanong ang tung-
kol sa kanya, at alam ko na kaming 
dalawa ay inihanda ng Ama sa Langit 
para sa muling pagkikita namin pag-
karaan ng 45 taon. Nalaman ko ang 
kapangyarihan ng Aklat ni Mormon. 
Nalaman ko rin na huwag kailanman 
sukuan ang isang taong lumihis mula 
sa Simbahan. ◼
Henry (Hank) Brown, Utah, USA

SAPAT NA  
BA ANG  
PAG- AARAL KO?

Tapat akong nagbabasa ng Aklat ni 
Mormon araw- araw mula noong 

tinedyer pa ako. Maging sa mga ga-
bing mahihiga na ako dahil sa pagod 
pero kapag natanto kong hindi pa ako 
nagbasa sa araw na iyon, kukunin ko 
ito at magbabasa ng ilang talata.

Dalawang taon na ang nakararaan 
hinilingan akong magturo ng Lumang 
Tipan sa early- morning seminary. 
Mas hindi ako pamilyar sa Lumang 
Tipan kaysa iba pang aklat ng banal 
na kasulatan, kaya may mga araw na 
tatlo hanggang apat na oras akong 
nag- aaral at naghahanda ng aking 
mga lesson. Dahil maraming oras 
ang inukol ko sa pag- aaral ng Biblia 
at paghahayag sa mga huling araw, 
nahinto ako sa pagbabasa ng Aklat 
ni Mormon araw- araw. Nagbabasa 
kami nito ng pamilya ko tuwing 
gabi, at paminsan- minsan ginagamit 
ko itong cross- reference, kaya parang 
sapat na ang araw- araw kong pag- 
aaral ng ebanghelyo.

Sa kalagitnaan ng school year 
noong Enero, inanyayahan ng aming 

stake president ang buong stake na 
magbasa ng isang kabanata sa Aklat 
ni Mormon araw- araw. Bagama’t inisip 
ko kung paano ko maisisingit ito dahil 
sa puspusan kong pag- aaral para sa 
seminary, nagpasiya akong tanggapin 
ang paanyayang iyon. Kailangan kong 
gawin ito hindi lamang para mapala-
kas ang aking sarili kundi para magpa-
kita ng halimbawa sa aking mga anak 
at mga estudyante.

Mula sa sandaling iyon nagbabasa 
ako ng isang kabanata sa Aklat ni Mor-
mon kada araw bago ako maghanda 
ng aking seminary lesson o bago 
matulog. Ang diwa at lakas na hindi 
ko namalayang nawala ay muling 
bumalik sa buhay ko. Ang mga semi-
nary lesson ko, na pinag- aaralan kong 
mabuti, ay lalo ko pang naunawaan. 
Ang mga bahagi sa Lumang Tipan na 
mahirap maunawaan ay naging mas 
malinaw. Natanto ko rin na mas nau-
nawaan ko ang Aklat ni Mormon dahil 
pinag- aralan kong mabuti ang tungkol 
sa mga propeta at batas ni Moises.

Ang pambungad sa Aklat ni  
Mormon ay naglalaman ng pahayag 
na ito mula kay Propetang Joseph 
Smith: “Sinabi ko sa mga kapatid na 
ang Aklat ni Mormon ang pinakatum-
pak sa anumang aklat sa mundo, at 
ang saligang bato ng ating relihiyon, 
at ang isang tao ay malalapit sa Diyos 
sa pamamagitan ng pagsunod sa mga 
tuntunin nito, nang higit kaysa sa pa-
mamagitan ng alin mang aklat.”

Pinagkakaisa ng Aklat ni Mormon 
ang lahat ng bahagi ng ebanghelyo 
at naglalaman ng malakas na patotoo 
tungkol kay Jesucristo at sa plano ng 
kaligtasan. Nakakatulong ito na ma-
ging makabuluhan ang iba pang bagay 
sa buhay ko. Nagpapasalamat ako na 
naging bahagi ang Aklat ni Mormon 
ng araw- araw kong pamumuhay. ◼
Angie Nicholas, Texas, USA
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Bawat tao ay inilagay sa mundo 
sa magkakaibang sitwasyon. 
Sa kabila ng ating pagkakaiba, 

inihayag ng Panginoon ang mga ka-
totohanan tungkol sa mga layunin ng 
mortal na buhay na angkop sa ating 
lahat. Itinuro Niya ang mga katotoha-
nang ito sa una nating mga magulang, 
sina Eva at Adan, at pinagtibay ang 
mga ito sa ating panahon.

Tutukuyin ko ang mga katotohanang 
ito bilang “mga katotohanan ng morta-
lidad.” Kung gusto nating matamo ang 
lahat ng pagpapala at biyaya mula sa 
mga karanasan natin sa mundong ito, 
kailangan nating maunawaan at tang-
gapin ang mga katotohanang inihayag. 
Ang kabiguang maunawaan o, mas 
malala pa, ang sadyang pagbalewala sa 
mga ito ay magbubunga ng panahon sa 
mundo na hindi nagamit nang wasto, 
hindi nagamit nang makabuluhan, at 
marahil nasayang nang lubusan.

Hindi sapat ang isilang lang sa 
mundo, tumanggap ng mortal na 
katawan, at mamuhay dito habam-
buhay. Upang maging makabuluhan 
ang ating panahon sa mundong ito, 
dapat nating ipamuhay at marana-
san ang mga layunin ng mortalidad 
na inorden ng Diyos—nang lubos, 
ganap, at buong puso—sa halip na 

magambala ng mga bagay na nakaka-
tuwa, komportable, at madali.

Nang paalisin sina Eva at Adan sa 
Halamanan ng Eden, pumasok sila sa 
isang mortal na daigdig. Sila ay ini-
handa ng Panginoon para sa kanilang 
mortal na karanasan sa pamamagitan 
ng pagtuturo sa kanila ng mga katoto-
hanang mararanasan nila. Gusto kong 
repasuhin ang tatlo sa mga katotoha-
nang ito.

Sa pagsisimula ko, alalahanin ninyo 
na maraming espiritu mula sa premor-
tal na daigdig ang hindi nagkaroon 
ng mortal na katawan dahil hindi nila 
napanatili ang kanilang unang kalaga-
yan.1 Layunin nilang hadlangan tayo 
na maranasan ang lahat ng kapakina-
bangang maibibigay ng mortalidad. 
Hangad nilang hadlangan tayo sa mga 
karanasang hahantong sa ating walang 
hanggang kaligayahan.

Katotohanan Bilang 1: Ang pagta-
trabaho at paggawa ay tumutu-
long sa atin na magkaroon ng mga 
katangian at ugali na mahalaga sa 
buhay na walang hanggan.

Sinabi ng Diyos kay Adan, “Sa pa-
mamagitan ng pawis ng iyong mukha, 
ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa 
ikaw ay mauwi sa lupa” (Moises 4:25; 

Inihayag na mga  
Ni Elder  
Paul B. Pieper
Ng Pitumpu MORTALIDAD

tingnan din sa Genesis 3:19). Itinuring 
ng ilang tao na ang mga salita ng Pa-
nginoon ay pagsumpa kay Adan at sa 
kanyang mga inapo dahil sa pagkain 
ng ipinagbabawal na bunga. Gayun-
man, naririnig ko ang mga salitang ito 
na nagmumula sa isang mapagmahal 
na Ama na ipinapaliwang sa isang bata 
at walang muwang na anak ang mga 
kalagayan sa nahulog at mortal na da-
igdig na kalaunan ay titirhan ng anak.

Tulad ng ama sa lupa na inihahanda 
ang kanyang anak na paalis na sa ta-
hanan, tinutulungan noon ng Ama ang 
unang tao na maghandang mamuhay 
sa sarili niya na malayo sa tahanan. 
Ipinaliliwanag Niya na ang pagtatra-
baho ay bagong katotohanan—isang 
katotohanan ng mortalidad.

Alam ng Ama sa Langit na sina 
Eva at Adan ay mahihirapan kalaunan 
sa mga puwersa ng kalikasan at sa 
mundo mismo. Kabaligtaran ng na-
ranasan nila sa Halamanan ng Eden, 
kung saan lahat ay inilaan para sa ka-
nila, ang mortal na buhay ay manga-
ngailangan ng pagsisikap ng katawan 
at isipan, pagpapagal, pagtitiyaga, at 
pagtitiis upang mabuhay.

Ang pagkatutong magtrabaho—
pagsasanay at pagdidisiplina ng ating 
isipan, katawan, at espiritu upang 

Katotohanan ng  
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Iwasan natin ang mga 
maling ideyang batay sa 

mga panuntunan ng tao at 
sumunod sa inihayag na 
mga katotohanang bigay 
ng Diyos upang maging 

makabuluhan, kasiya- siya, 
at tunay ang ating 

paglalakbay sa mortalidad.
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magsumigasig, makagawa, magtagum-
pay, at umunlad—ay napakahalagang 
katotohanan sa lahat ng tao. Isa itong 
paraan upang maging katulad tayo ng 
Diyos at maisakatuparan ang Kanyang 
mga layunin sa lupa. Ang Ama sa La-
ngit, si Jesucristo, at ang Espiritu Santo 
ay pawang nagsisigawa. Ang Kanilang 
gawain at kaluwalhatian ay “isaka-
tuparan ang kawalang- kamatayan at 
buhay na walang hanggan ng tao” 
(Moises 1:39). Ang totoo walang kalu-
walhatian kung walang paggawa.

Ang isa sa mga pangunahing dahi-
lan kung bakit kailangang magtrabaho 
ang tao ay upang matustusan ang 
kanilang pamilya. Nakasaad sa “Ang 
Mag- anak: Isang Pagpapahayag sa 
Mundo“ na ang tungkuling “maglaan” 
ay isa sa tatlong tungkuling partikular 
na ibinigay sa kalalakihan.2 Ang isang 
lalaki na alam kung paano magtra-
baho at tustusan ang kanyang sarili ay 
may kumpiyansang makapag- asawa at 
matustusan ang pangangailangan ng 
kanyang asawa at mga anak.

Sinabi ni Bishop H. David Burton, 
dating Presiding Bishop ng Simbahan: 
“Ang pagtatrabaho—nang tapat at 
kapaki- pakinabang—ay nagdudulot 
ng kasiyahan at pagpapahalaga sa 
sarili. Matapos gawin ang lahat para 
makaasa sa sarili, makapaglaan para 
sa mga pangangailangan natin at ng 
ating pamilya, makakabaling tayo sa 
Panginoon nang may tiwala upang hi-
ngin ang anumang kulang pa sa atin.” 3

Si Satanas ay laging handang wa-
sakin ang mga layunin ng Diyos at 
sirain ang ating buhay sa lupa. Para 
salungatin ang pagpapahalagang 
ibinigay ng Ama sa pagtatrabaho, 
nakumbinsi ng kaaway ang maraming 
tao sa ating panahon na ang pangu-
nahing mithiin sa buhay ay huwag 
magtrabaho. Sa mga lipunan ngayon, 

o maisakatuparan ang mahirap na 
mithiin.

Kung hindi tayo natutong magtra-
baho sa mortalidad, hindi natin maka-
kamtan ang ating ganap na potensiyal 
at kaligayahan sa buhay na ito, at 
hindi tayo magkakaroon ng mga ka-
tangian at ugaling mahalaga sa buhay 
na walang hanggan.

Katotohanan Bilang 2: Sa pama-
magitan ng walang hanggang 
kasal matatamo natin ang lahat 
ng pagpapalang nais ibigay sa 
atin ng Ama sa Langit.

Nangako ang Panginoon sa sumpa 
at tipan ng priesthood:

“Kung sinuman ang matapat sa pag-
tatamo ng dalawang pagkasaserdoteng 
ito na aking sinabi . . . ay magiging . . . 
binhi ni Abraham, at ng simbahan at 
kaharian, at ang hinirang ng Diyos.

“At gayon din lahat sila na tumang-
gap ng pagkasaserdoteng ito ay ti-
nanggap ako, wika ng Panginoon;

“. . . Siya na tumatanggap sa akin 
ay tinatanggap ang aking Ama;

“At siya na tumatanggap sa aking 
Ama ay tinatanggap ang kaharian ng 
aking Ama; kaya nga lahat ng mayroon 
ang aking Ama ay ibibigay sa kanya.

“At ito ay alinsunod sa sumpa at 
tipan na napapaloob sa pagkasaser-
dote” (D at T 84:33–35, 37–39).

Nais ng ating mapagmahal na 
Ama na matanggap ng bawat isa sa 
Kanyang anak ang lahat ng bagay—
ang kaganapan, Kanyang kaganapan. 
Upang matamo ang kaganapang 
ito, “ang isang tao ay kailangang 
pumasok sa orden na ito ng pagka-
saserdote [ibig sabihin ang bago at 
walang hanggang tipan ng kasal]” 
(D at T 131:2).

Ang walang hanggang kasal at la-
hat ng bagay na nilayon para tulungan 

nakatuon ang maraming tao sa pag-
hahanap ng trabaho na may malaking 
suweldo pero madaling trabaho, mga 
investment o istratehiyang kikita ng 
malaki nang walang kahirap- hirap, 
at programang nagbabayad para sa 
gusto nila nang walang anumang ga-
gastusin. Ang ilan ay umiiwas magtra-
baho at nangungutang at nabubuhay 
sa perang hindi nila intensyong ba-
yaran kahit kailan. Ayaw nilang mag-
trabaho, magbadyet, at mag- impok 
ng pera bago sila gumastos. Nagpayo 
ang mga lider ng Simbahan na dapat 
nating paghirapan ang ibinibigay sa 
atin at “[huwag mangutang] maliban 
kung para sa pinaka- pangunahing 
mga pangangailangan.” 4

Ang isa pang masamang paraan na 
ginagamit ng kaaway sa henerasyong 
ito ay ang ituon ang likas na ugali ng 
tao na magtrabaho sa mga gawaing 
walang kabuluhan. Inilagay ng Diyos 
sa mga kabataang lalaki ang hangaring 
magsikap at magtagumpay, sa layu-
ning gagamitin nila ang hangaring ito 
upang maging tapat na tagapaglaan 
sa pamilya. Noong mga bata pa tayo, 
ang hangaring ito ay maaaring maituon 
sa akademika, isport, o iba pang mga 
gawaing nagtuturo ng pagtitiyaga, di-
siplina, at paggawa. Si Satanas, gayun-
man, ay unti- unting hinahadlangan ang 
hangaring ito at itinutuon ito sa walang 
kabuluhang mga video game na umu-
ubos ng oras at sumisira ng ambisyon 
at humahantong sa adiksyon.

Gaano man kayo kahusay sa 
paglalaro ng video game at mga 
gawaing walang kabuluhan hindi 
ito makapagbibigay- kasiyahan na 
dulot ng totoong pagtatrabaho. Ang 
totoong pagtatrabaho ay ang pagsisi-
kap, pagtitiyaga, at disiplina na ma-
kamit ang makabuluhang kaalaman, 
maisagawa ang kailangang gawin, 
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tayong matuto at makaranas ang susi 
sa pagtatamo ng lahat ng pagpapa-
lang nais ibigay ng Ama sa Langit sa 
Kanyang mga anak. Ang pamilya la-
mang—isang lalaki at isang babae na 
namumuhay nang karapat- dapat para 
makapasok sa bahay ng Panginoon at 
nabuklod sa isa’t isa—ang maaaring 
makatanggap ng buong pagpapala. 
Ang buong pagpapala ng priesthood 
ay natatanggap ng mag- asawa nang 
magkasama o hindi kailanman.

Nakakatuwa na sa sumpa at tipan 
ng priesthood, ginamit ng Panginoon 
ang mga salitang matamo at matang-
gap. Hindi Siya gumamit ng pandi-
wang ordenan. Sa templo natatamo 
at natatanggap ng kalalakihan at 
kababaihan—nang magkasama—ang 
mga pagpapala at kapangyarihan ng 
Aaronic at Melchizedek Priesthood. 
Matapos matanggap ng mag- asawa 
ang mga pagpapalang ito sa bahay 
ng Panginoon, sa kanilang tahanan 
ay napapaunlad ang mga katangian at 
pag- uugaling makadiyos—nagsasakri-
pisyo at pinaglilingkuran ang isa’t isa, 
nagmamahalan nang buong katapatan 
at nagkakaisa sa pagmamahal nila sa 
isa’t isa at sa Diyos.

Kaganapan, priesthood, pamilya—
ang tatlong magkakaugnay na mga 
salitang ito ay bahagi ng katotohanan 
ng walang hanggang kasal. Ang gawin 
ang lahat sa abot ng ating makakaya 
upang makamtan ang walang- 
hanggang kasal sa ating mortal na 
buhay ay nagbibigay ng katiyakan 
na hindi natin masasayang ang ating 
panahon sa mundo.

Si Satanas, ang manlilinlang noon 
pa man, ay kumikilos sa ating pana-
hon para baluktutin at sirain ang mga 
katotohanan ng mortalidad. Patuloy 
siyang kumikilos para wasakin ang 
kahulugan at kahalagahan ng kasal 

sa isipan ng kalalakihan at kababa-
ihan. Nakumbinsi niya ang ilan sa 
kasinungalingan na hindi na kaila-
ngan ang kasal, sapat na ang pag- ibig. 
Sa iba, tinatangka niyang gamitin ang 
bagong legal na kahulugan ng ka-
sal para gawing legal ang imoral na 
relasyon. Sa mga taong naniniwala 

sa kasal tulad ng pakahulugan dito ng 
Diyos, ginawa niyang tila mas maha-
laga ang edukasyon at pinansyal na 
seguridad kaysa pag- aasawa. Inuud-
yukan niya ang mga tao na matakot 
sa mga sakripisyo at hirap na kaakibat 
ng pag- aasawa. Dahil sa pagkatakot, 
maraming naging sunud- sunuran at 
pinakikilos sa halip na sumulong at 
kumilos nang may pananampalataya.

Ang iba naman, dahil takot sa 
hirap ng pagpapamilya ngunit nais 
na may makasama sa buhay, ay na-
hikayat sa virtual world o online na 
pakikipag- ugnayan sa Internet. Ang 
kanilang pakikipag- ugnayan online 

Ang walang hanggang 
kasal ang susi sa 

pagtatamo ng lahat 
ng pagpapalang 
nais ibigay ng 

Ama sa Langit sa 
Kanyang mga anak.



ay nagdudulot lamang ng mas ma-
laking kahungkagan, pananabik, 
at kahihiyan. Maraming tao ang 
humahantong sa paulit- ulit na wa-
lang kinahihinatnang paghahanap 
hanggang sa mauwi ito sa adiksyong 
hindi mabibigyang- kasiyahan.5 Sila ay 
nabibitag sa isang cycle na unti- unting 
sumisira sa kanilang kahandaang 
lumaban. Mayroon pa rin silang kala-
yaan ngunit hindi sapat ang pag- asa 
sa kanilang kakayahang lumaban. 
Dahil nabitag sa patibong na ito, 
nanganganib na hindi nila matamo 
ang kaganapan at kagalakan ng isa sa 
pinakabanal na katotohanan ng mor-
talidad—ang walang hanggang kasal.

Kung nabitag kayo ng patibong 
na ito, humingi ng tulong. Huwag 
nang patagalin pa. Kapag pinatagal 
pa ninyo maaantala ang inyong pag- 
unlad at pagsulong sa mortalidad.

Suriin ang inyong buhay. Tiya-
king hindi nalambungan ng maling 
ideya ang inyong isipan tungkol sa 

pag- aasawa. Tandaan na ang ma-
tagumpay na buhay mag- asawa ay 
nakasalig sa “pananampalataya, pana-
langin, pagsisisi, pagpapatawad, pag-
galang, pagmamahalan, awa, gawa, at 
kapaki- pakinabang na mga gawaing 
panlibangan.” 6

Simulan ngayon na itatag ang mga 
katangian iyon sa personal ninyong 
buhay. Kapag ginawa ninyo ito, bu-
buksan ng Panginoon ang daan para 
matanggap ninyo ang kaganapan ng 
mga pagpapalang inihanda Niya para 
sa Kanyang mga anak—ang bago 
at walang hanggang tipan ng kasal. 
Huwag hayaang “lubos na [mawasak]” 

ang inyong buhay sa mundo ( Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:39).

Katotohanan Bilang 3: Ang pag-
kakaroon at pagpapalaki ng mga 
anak ay tumutulong sa atin na 
magkaroon ng kakayahang ma-
ging katulad ng Diyos.

Nang Kanyang “binasbasan,” o 
ibinuklod, sina Eva at Adan upang 
likhain ang unang pamilya sa lupa,7 
sila ay binigyan ng Diyos ng kautusan: 
maging palaanakin, magpakarami, at 
kalatan ang lupa (tingnan sa Genesis 
1:28; Moises 2:28). Ang pag- aasawa at 
pagkakaroon ng mga anak ay magka-
ugnay. Ang kapangyarihang lumikha 
ng bata na nagbibigay- daan sa pagsi-
lang ng tao ay dapat gamitin lamang 
ng isang lalaki at isang babae na 
ikinasal nang legal at ayon sa batas.8

Naunawaan nina Eva at Adan na 
ang pagkakaroon ng mga anak ay 
isang mahalagang katotohanan ng 
mortalidad. Sinunod nila ang utos ng 
Diyos, “at nakilala ni Adan ang kan-
yang asawa, at siya ay nagsilang sa 
kanya ng mga anak na lalaki at babae, 
at sila ay nagsimulang dumami at kina-
latan ang lupa” (Moises 5:2). Ipinaha-
yag ng mga propeta sa ating panahon 
na “ang kautusan ng Diyos sa Kanyang 
mga anak na magpakarami at kalatan 
ang lupa ay nananatiling may bisa.” 9

Sa mundo ngayon, gayunman, 
maraming taong hindi naniniwala na 
“ang mga anak ay mana na mula sa 
Panginoon” (Awit 127:3).

Ilang taon na ang nakararaan, isang 
magkasintahan na nakatakda nang 
magpakasal ang lumapit sa akin. Hu-
mingi sila ng payo sa akin tungkol sa 
pagkakaroon ng mga anak. Ipinaalala 
ko sa kanila ang utos na matatanggap 
nila kapag nabuklod sila, at pinayu-
han ko sila na maaari nilang sundin 

Naunawaan nina 
Eva at Adan na 

ang pagkakaroon 
ng mga anak ay 

isang mahalagang 
katotohanan ng 

mortalidad.
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ang utos na ito nang may patnubay ng 
Panginoon. Ipinaalala ko sa kanila na 
ito ay kautusang tulad ng ikapu, pag-
papanatiling banal ng araw ng Sab-
bath, o iba pang mga kautusan. Kapag 
nagawa na ang tipan, ang tanong ay 
hindi kung tutuparin ito kundi kung 
paano ito tutuparin sa paraang nakasi-
siya at may pahintulot ng Panginoon.

Minasdan ko sila sa pagsisimula 
ng kanilang pagpapamilya. May isang 
taon pa sa kolehiyo ang lalaki, at ang 
babae ay may isa pang taon para 
matapos ang kanyang master’s de-
gree. Nahikayat silang bumuo agad 
ng pamilya—sa kabila ng pag- aaral 
at kawalang- katiyakan sa magiging 
trabaho. Hindi madali ang magkaroon 
agad ng anak. Kailangang maghanap 
ng trabaho ang lalaki, kailangan nilang 
lumipat, at kailangang matapos ng 
babae ang kanyang master’s degree. 
Dumanas sila ng hirap at sakripisyo. 
Kinailangang magmadali ang lalaki 
sa pag- uwi araw- araw at alagaan ang 
sanggol habang tinatapos ng babae 
ang kanyang thesis at practical training. 
Nag- aaral siya at nagsusulat habang 
nag- aalaga at nagpapalit ng lampin.

Sila ay pinagpala at pinaunlad 
ng Panginoon. Bagama’t ang iba ay 
nawalan ng trabaho sa pagbagsak ng 
ekonomiya noong 2008, hindi natang-
gal sa trabaho ang lalaki at tumaas pa 
ang kanyang posisyon. Dahil matipid 
sila, wala silang utang maliban sa 
sangla, at mula noon ay nababaya-
ran na nila nang buo ang tuition fee 
para sa pag- aaral nang hindi nangu-
ngutang. Sa karanasang ito, patuloy 
nilang natututuhan ang mahahalagang 
aral na maaaring dumating lamang 
sa pagiging magulang. Ang pagkaka-
roon ng mga anak ay hindi madali ni 
komportable, ngunit ito ay kautusang 
tumutulong sa atin na makamtan 

ang totoong mga pagpapala ng 
mortalidad.

Dakilang Kaloob
Ang mortalidad ay isa sa mga 

pinakadakilang kaloob na ibinigay sa 
atin ng ating Ama. Mahal Niya tayo at 
nais Niyang gamitin natin nang lubos 
at ganap ang kaloob na ito. Kapag 
tinanggap at itinuon natin ang ating 
isipan sa mga katotohanang inihayag 
ng Diyos maisasagawa natin ang mga 
layunin ng pagparito natin sa lupa. 
Alam ni Satanas na wala siyang ma-
gagawa para hadlangan tayo na mag-
karoon ng katawan, kaya sinisikap 
niyang ilihis tayo sa mga layunin ng 
pagkalikha nito—magtrabaho, mag- 
asawa, at magkaroon ng mga anak.

Huwag tayong mamuhay nang 
walang direksyon at layunin, upang 
sa huli ay mapagtanto lamang natin 
na ginugol natin ang ating panahon sa 
mundo sa hindi pagsunod sa mga ipi-
nahayag na katotohanan ng mortalidad 
na kinakailangan upang maisakatupa-
ran ang ating mga layunin dito. Iwasan 
natin ang mga maling ideyang batay sa 
mga panuntunan ng tao at sumunod sa 
inihayag na mga katotohanang bigay 
ng Diyos upang maging makabuluhan, 
kasiya- siya, at tunay ang ating paglalak-
bay sa mortalidad. ◼
Mula sa mensahe sa isang debosyonal, 
“The Realities of Mortality,” na ibinigay sa 
Brigham Young University–Idaho noong 
Pebrero 19, 2013. Para sa buong mensahe 
(sa Ingles), bumisita sa web. byui. edu/ 
devotionalsandspeeches.
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MGA PAGPAPALANG 
BUNGA NG PATULOY 
NA PAGLAKAD

Ang bagay na ito ay naranasan 
ni Propetang Joseph Smith. Siya ay 
14 na taong gulang pa lamang nang 
maranasan niya ang Unang Pangitain. 
Nang lumuhod siya para manalangin 
sa Sagradong Kakahuyan, siya ay 
sinunggaban ng isang hindi nakikita 
at napakalakas na kapangyarihan na 
nagtangkang gumapi sa kanya. Dahil 
ginamit niya ang kanyang buong lakas 
sa pagtawag sa Diyos, siya ay naligtas 
at dinalaw ng Ama at ng Anak.

Kalaunan, nang ikuwento ni Jo-
seph ang kanyang karanasan, siya ay 
kinutya ng mga kaibigan at mga lokal 
na lider (tingnan sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:15–17, 21–26). Ang 
pang- uusig na iyon ay hindi 
tumigil at kalaunan ay 

TEMA NG MUTUWAL PARA SA 2016
“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 magpapatuloy, 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 31:20).

(2 Nephi 31:20), ay naglalaman ng 
matinding mensahe. Kapag patuloy 
kayong naglakad nang may katatagan 
kay Cristo, nanatiling tapat sa inyong 
mga tipan, ang Diyos ay gagawa ng 
mga kagila- gilalas na bagay para 
sa inyo at sa pamamagitan ninyo. 
Tutulungan Niya kayo na sabay na 
madama ang pag- asa, kapanatagan 
at kapayapaan.

Ng Young Men General Presidency

Ang pamumuhay nang tapat bilang 
miyembro ng Simbahan ay nag-

dudulot ng kamangha- manghang mga 
pagpapala. Ngunit hindi ibig sabihin 
niyan na hindi magiging mahirap 
paminsan- minsan ang buhay. Ang mga 
tukso, mga kaibigang hindi totoo, at 
mga pagsubok ay ilan lamang sa mga 
ito. Maraming bagay ang susubok at hi-
hila sa inyo palayo sa landas ng tipan.

Kaya ang tema ng Mutuwal sa 
taong ito na, “magpatuloy sa pagla-
kad nang may katatagan kay Cristo” 

Stephen W. Owen, pangulo (gitna);  
Douglas D. Holmes, unang tagapayo (kaliwa); 
M. Joseph Brough, pangalawang tagapayo 
(kanan)

BINYAG
SAKRAMENTO
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PAGPAPATULOY 
SA PAGLAKAD
Ng Young Women General Presidency

Naisip na ba ninyo kung saan 
kayo papunta at kung saan ninyo 

gustong humantong? Ang tema ng 
Mutual para sa 2016 ay ang 2 Nephi 
31:20, at ang isang talatang ito ay 
nagbibigay sa inyo ng pitong payo 
tungkol sa inyong direksyon sa buhay. 
Dito ay matutuklasan ninyo ang direk-
syon, pagkilos, pag- uugali, pag- aaral, 
na inuutos ng Diyos at ang gantimpa-
lang ipinangako Niya para sa inyong 
pagsisikap. Tingnan natin ang ilang 
mahahalagang salita sa talatang ito.

Ang magpatuloy sa paglakad 
ay nagpapahiwatig na kailangan 
ninyo talagang sikaping labanan ang 
anumang hadlang. Kailangan nating 
maging masigla sa pamumuhay ng 
ebanghelyo dahil napapaligiran tayo 
ng maraming taong sumasalungat sa 
mga utos ng Diyos.

Kayo ba ay may katatagan kay 
Cristo? Hindi ba matinag ang inyong 
katapatan sa Kanya?

Kung kayo ay “mananatili sa Kanya” 
(tingnan sa Juan 15:4) at susunod sa 
Kanyang mga turo, tunay ngang kayo 
ay matatag at tiyak na mapagpapala.

Ang pag- asa at pagmamahal 
ninyo sa Diyos at sa tao ay nada-
ragdagan kapag personal ninyong 
naunawaan at nadama ang pag- ibig 
ng Diyos. Ang pag- unawang ito ay 
lumalago habang kayo ay nagpa-
pakabusog sa salita ni Cristo, 
ibig sabihin, habang nagpapasala-
mat at naghahangad kayong sundin 
ang mga salita ni Cristo sa inyong 
sariling buhay.

At ang huli, kailangan ninyong 
magtiis! Nakakalungkot o nakaka-
bagot ba iyan? Ang totoo, ang magtiis 
ay maaaring mangahulugan na ipag-
patuloy ang kabutihang ginagawa 
ninyo—na magsikap palagi. Kapag 
patuloy kayong nakatahak sa landas 
ng ebanghelyo, nagtitiis kayo.

Sulit ba ito? OO! Nais ng mapag-
mahal nating Ama sa Langit na ma-
kabalik tayo sa Kanya, na magkaroon 
tayo ng buhay na walang hanggan 
sa piling Niya dahil alam Niyang 
doon tayo magkakaroon ng tunay 
at walang- hanggang kaligayahan at 
kagalakan na higit pa sa kaya nating 
isipin ngayon. Iyan ang dahilan kaya 
sa 2 Nephi 31:20, ipinaliwanag Niya 
nang napakalinaw at partikular kung 
ano ang kailangan para makabalik 
sa Kanya. Magagawa natin ito sa 
tulong Niya. Lagi Siyang maghahanda 
ng paraan para magawa natin ang  
iniuutos Niya. ◼

nagbunga ng pagpatay sa kanya pag-
karaan ng 24 na taon.

Ngunit si Joseph ay nagpatuloy sa 
paglakad nang may pag- asa, at masa-
yang naglingkod sa Panginoon. Dahil 
nanatili siyang matatag kay Cristo at 
ginawa ang tama nang may pananam-
palataya, siya ay pinagpala at tinulu-
ngan ng Diyos. At ito rin ang gagawin 
Niya sa inyo.

Kaya’t magpatuloy sa paglakad. 
Mangakong ipamuhay ang ebanghelyo. 
Panatilihing nakatuon ang inyong mga 
mata sa Tagapagligtas. Magkaroon ng 
“ganap na kaliwanagan ng pag- asa, at 
pag- ibig ng Diyos at sa lahat ng tao.” 
“[Magpakabusog] sa salita ni Cristo.” 
Maglingkod sa ilalim ng pamamahala 
ng priesthood. Hangaring makamtan 
ang nais ng Diyos na kahinatnan ninyo.

Kapag nagpatuloy kayo sa pagla-
kad, gumagawa at tumutupad ng tipan 
sa landas tungo sa buhay na walang 
hanggan, pinatototohanan namin 
sa inyo na makadarama kayo ng  
kaligayahan. ◼

Bonnie L. Oscarson, pangulo (gitna);  
Carol F. McConkie, unang tagapayo (kaliwa); 

Neill F. Marriot, pangalawang tagapayo 
(kanan)
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KAYO AY MAGKAKAROON NG  
BUHAY NA WALANG HANGGAN

Sa pamamagitan ng Pagbabayad- 
sala ni Jesucristo, pinangakuan tayo 
ng Ama ng buhay na walang hang-
gan—upang maging katulad Niya—
kung gagawin natin ang ilang bagay. 
Narito ang ilang talata sa banal na ka-
sulatan na bumabanggit sa ilan sa mga 
bagay na iyon:

•  Juan 3:15; 6:54
•  Moroni 7:47
•  Doktrina at mga Tipan 5:22; 

101:38; 133:62
•  Moises 6:59

2 Nephi 31:20
Ang tema ng Mutual sa taong ito ay tumutulong sa atin na malaman  

kung paano tayo makasusulong habang naninindigan.

Sa pamamagitan ng Pagbabayad-

Mula sa patnugot: Ang pahinang ito ay hindi nilayong magbigay ng ganap na paliwanag sa pini-
ling seminary scripture mastery verse, kundi bilang panimula lamang sa sarili ninyong pag- aaral.

T A L U D T O D  S A  T A L U D T O D

MAGTIIS  
HANGGANG WAKAS

“Ang pagsubok sa 
atin ng mapagmahal na 
Diyos ay hindi upang 
malaman kung matitiis 

natin ang hirap. Ito ay upang ma-
laman kung matitiis natin ito nang 
husto. Nalalampasan natin ang pagsu-
bok sa pagpapakita na naaalala natin 
Siya at ang mga utos Niya sa atin.”
Pangulong Henry B. Eyring, Unang Tagapayo  
sa Unang Panguluhan, “Sa Lakas ng Panginoon,”  
Liahona, Mayo 2004, 17.

PAGPAPAKABUSOG 
SA SALITA NI CRISTO

“Ang magpakabusog 
ay hindi lamang tumi-
kim. Ang ibig sabihin 
ng magpakabusog ay 

namnamin. Ninanamnam natin ang 
mga banal na kasulatan kapag pinag- 
aralan natin ito nang may galak sa 
ating matutuklasan at matapat na pag-
sunod. Kapag tayo ay nagpakabusog 
sa mga salita ni Cristo, ang mga ito . . . 
ay nagiging mahalagang bahagi ng 
ating likas na pagkatao.”
Pangulong Russell M. Nelson, Pangulo ng Korum  
ng Labindalawang Apostol, “Living by Scriptural 
Guidance,” Ensign, Nob. 2000, 17.

PAG- IBIG SA DIYOS AT SA  
LAHAT NG TAO

Ang “pag- ibig sa Diyos at sa lahat 
ng tao” ay sumasaklaw sa dalawang 
dakilang utos (tingnan sa Mateo 
22:37–40). Ang iba pang tawag sa ga-
nitong uri ng pag- ibig ay pag- ibig sa 
kapwa, o ang dalisay na pag- ibig  
ni Cristo (tingnan sa Moroni 7:47).

GANAP NA  
KALIWANAGAN 
NG PAG- ASA

“Hinahayaan tayo ng 
malamlam na pag- asa 
na madaig ng ating mga 

niloloob at ng mga pangyayari sa 
buhay, samantalang ang ‘kaliwanagan 
ng pag- asa’ ay nagpapaningning sa 
mga indibiduwal. Ang kanilang ning-
ning ay nakikita, at nakikita rin ang 
mga bagay- bagay dahil dito! . . . Kung 
minsan sa pinakamatinding kadili-
man walang makitang liwanag [ng 
pag- asa]—mayroon lamang liwanag 
ng kalooban para gumabay at muling 
magbigay ng katiyakan.”
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) ng Korum 
ng Labindalawang Apostol “Brightness of Hope,” 
Ensign, Nob. 1994, 35.

MAGPATULOY SA PAGLAKAD
Ano ang kailangan ninyong gawin 

habang patuloy kayong naglalakad 
sa landas tungo sa buhay na walang 
hanggan? Basahin ang ginawa ng mga 
tao sa pangitain ni Lehi tungkol sa 
punungkahoy ng buhay (tingnan sa 
1 Nephi 8:30). May maiisip ba kayong 
iba pang mga halimbawa mula sa mga 
banal na kasulatan?

KATATAGAN KAY CRISTO
Ang ibig sabihin ng katatagan ay 

manindigan, hindi matinag. Ang kata-
tagan kay Cristo ay nangangahulugan 
ng matibay na pananampalataya sa 
Kanya at pagsunod sa Kanyang mga 
kautusan, kabilang na ang pagtanggap 
ng mga ordenansa at paggawa at pag-
tupad ng mga tipan.



MAGPATULOY  
SA PAGLAKAD  

NANG MAY KATATAGAN KAY CRISTO.  
2 NEPHI 31:20
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nag- iisa si Moroni? Bakit hindi nag-
padala ang Ama sa Langit ng taong 
makakasama niya? Bakit hindi siya 
nagreklamo nang iwanan siyang 

Ni Louisa Hoe

Maraming nagbago para sa akin 
noong mag- 17 anyos ako. 
Kalilipat ko lang ng bagong 

eskuwelahan at nasa ikatlong taon na 
ako ng seminary. Hindi lamang iyan, 
may bago rin akong guro sa seminary: 
ang nanay ko.

Nabanggit ko ba na ako lang ang 
estudyante niya? Dahil isang oras ang 
biyahe sa tren papunta sa eskuwela 
mula sa tirahan namin, nagpasiya si 
Inay na turuan ako ng early- morning 
seminary sa bahay para hindi ako 
mahuli sa eskuwela. Mapalad akong 
maturuan niya araw- araw, pero 
medyo nakakanerbiyos din. Kaila-
ngan ko talagang magtuon habang 
nagtuturo siya, na mahirap gawin 
lalo na kapag alas- 5:30 ng umaga.

Noong pinag- aaralan namin ang 
Aklat ni Mormon, nakarating kami 
sa aklat ni Moroni, isang propeta na 
talagang hinahangaan ko. Gayunman, 
noon ko pa ito itinatanong: Bakit 

mag- isa ng Panginoon para tapusin 
ang Aklat ni Mormon?

Ipinaliwanag ng aking ina na 
dahil sa kanyang kabutihan at 

TAHANAN: ANG WORKSHOP SA  
PAG- AARAL NG EBANGHELYO

“Ang isang lugar na gustung- gusto nating mapuspos ng 
liwanag at katotohanan ay ang sarili nating tahanan. . . . Ang 
mga pamilya ang workshop ng Panginoon sa lupa upang 
tulungan tayong matutuhan at ipamuhay ang ebanghelyo. 

Napunta tayo sa ating pamilya na may sagradong tungkuling tumulong na 
espirituwal na palakasin ang isa’t isa.

“Ang matatag na walang- hanggang mga pamilya at mga tahanang puspos 
ng Espiritu ay hindi basta- basta nangyayari. Kailangan dito ang malaking pag-
sisikap, kailangan ng panahon, at dapat gawin ng bawat miyembro ng pamilya 
ang kanyang tungkulin. Kakaiba ang bawat tahanan, ngunit ang bawat tahanan 
na mayroong kahit isang indibiduwal na naghahangad ng katotohanan ay 
makagagawa ng kaibhan.”
Cheryl A. Esplin, unang tagapayo sa Primary general presidency, “Punuin ang Ating mga Tahanan  
ng  Liwanag at Katotohanan,” Liahona, Mayo 2015, 8.

Si Moroni, Si Inay, at Isang  
Aral sa Buhay Ko
Ang aral na ito mula sa Aklat ni Mormon ay nagpaalam 
sa akin na hindi ako kailanman nag- iisa sa espirituwal.
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MGA IDEYA PARA SA PAG- AARAL 
AT PAMUMUHAY NG EBANGHELYO 
SA TAHANAN

pananampalataya sa Ama sa  
Langit, alam ni Moroni na hindi 
siya nag- iisa. Naroon ang Ama sa 
Langit at si Jesucristo para tulu-
ngan siyang tapusin ang Aklat 
ni Mormon. Natanto ko na hindi 
kailangan ni Moroni na may maka-
sama roon dahil alam niya na may 
isang tao na espirituwal na naroon, 
na nagbabantay sa kanya. Alam 
niya na hindi lalayo sa kanyang 
tabi ang Ama sa Langit kailanman.

Malaki ang naging epekto  
niyon sa akin. Alam ko na ngayon 
na tuwing maiisip ko na nag- iisa 
ako, hindi ako espirituwal na  
nag- iisa dahil kasama ko ang  
Espiritu Santo, na tumutulong sa 
akin na mas mapalapit sa aking 
Ama sa Langit at kay Jesucristo. 
Alam ko na hangga’t nananam-
palataya at nagtitiwala ako sa 
Panginoon, hindi ako mag- iisa 
kailanman.

Ang aral na ito ay nakaapekto sa 
aking pananampalataya at patotoo 
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. 
Bagama’t kinabahan ako noon na 
mag- seminary sa bahay, nagpapa-
salamat ako ngayon dahil nagbigay 
ito sa akin ng magagandang ka-
ranasan sa pagkatuto sa piling ng 
aking ina. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Singapore.

“Ihihilig mo ang iyong puso sa pagunawa.”  
—Mga Kawikaan 2:2

“Ang Espiritu ng katotohanan . . . ay papatnubayan 
. . . kayo sa buong katotohanan” —Juan 16:13

“Matuto ng karunungan sa iyong kabataan;  
sundin ang mga utos ng Diyos.” —Alma 37:35

“Maghangad na matuto, maging sa pamamagitan 
ng pag- aaral at gayon din sa pamamagitan ng pa-
nanampalataya.” —Doktrina at mga Tipan 88:118

ANO ANG ITINUTURO NG MGA  
BANAL NA KASULATAN TUNGKOL 
SA PAG- AARAL NG EBANGHELYO?

Itala ang mga espirituwal na param-
dam sa inyo. Ang pagsulat sa mga 
nadarama ninyo ay makakatulong sa 
inyo na mas magkaroon ng espiritu-

wal na kamalayan, kabilang na ang nadama ninyo 
matapos magdasal, magbasa ng mga banal na 
kasulatan, o makibahagi sa family home evening.

Ibahagi ang natutuhan ninyo mula 
sa seminary, sa simbahan, sa pag- 
aaral ninyo ng mga banal na kasula-
tan, o kahit ang ideya mula sa inyong 

pang- araw- araw na buhay. Ang pagbabahagi ng 
mga ideya ay nagpapalakas sa iba.

Maghanda para sa family home 
evening. Halimbawa, maaari ninyong 
itanong sa mga magulang ninyo kung 
may gusto silang ipagawa sa inyo, o 

pagkasunduan ninyo sa pamilya na magbasa ang 
lahat ng isang mensahe sa pangkalahatang kum-
perensya o isang kabanata sa banal na kasulatan 
at sama- samang talakayin ito sa susunod ninyong 
home evening.

Matuto mula sa pang- araw- araw na 
buhay. Sa anong mga sitwasyon kayo 
kailangang manampalataya? Ano ang 
mga pagkakataon ninyong tumupad 

ng mga tipan? Paano nagpapatotoo kay Cristo ang 
mga bagay sa paligid ninyo?
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PAGTANGGAP NG AKING MEDALYON 
SA YOUNG WOMEN

ANG BAHAGING PARA SA ATIN

Sa tulong ng aking ina at kapatid, 
ipininta ko ang banner na ito para 

sa Relief Society sports festival na 
idinaos sa stake namin. Inirekomenda 
ako ng aking ina sa Relief Society 
president, na humiling sa akin na 
gawan ko sila ng banner. Pinagbigyan 
ko ang hiling nila at nagsimula akong 
gumawa ng krokis. Sa pagtutulungan 
naming magpapamilya, nakagawa 
kami ng magandang likhang- sining na 
naglalarawan sa temang, “Makasum-
pong ng Karangalan sa Pagiging Ina  
at Kagalakan sa Pagiging Babae.”

Alam ko na kung gagamitin natin 
ang ating mga talento sa paglilingkod 
sa ibang tao, hindi lamang natin sila 

Nagpapasalamat ako sa aking Ama sa 
Langit para sa organisasyong ito. Sa 
pagkakamit ng medalyon, nakamtan 
ko na ang isa sa mga mithiin ko sa 
buhay, at alam ko na maaari akong 
magpatuloy sa paggawa ng maraming 
kabutihan sa gawain ng Panginoon.
Katherine Moreno, Venezuela

pinasasaya kundi pinauunlad din 
natin ang ating sariling mga kaka-
yahan. Pinagpapala ng Panginoon 
ang mga gumagamit ng mga kaloob 
na nagmula sa Kanya para itayo ang 
Kanyang kaharian. Tulad ng itinuturo 
ng talinghaga ng mga talento, kung 
hindi natin ibabahagi ang ating 
mga kaloob sa iba, nawawala sa 
atin ang mga kaloob na iyon 
(tingnan sa Mateo 25:24–29). 
Pero kung gagamitin natin 
ang ating mga talento para 

sa kabutihan, magagawa nating mas 
magandang lugar ang mundo.
Vanessa Pamittan, Philippines

ANG ATING MGA TALENTO AY MAGAGAWANG 
MAS MAGANDA ANG MUNDO

Napakasaya ko dahil natanggap ko 
na ang aking Young Womanhood 

Recognition. Ipinagmamalaki kong 
sabihin na napanatili kong dalisay at 
malinis ang aking sarili at na maisu-
suot ko nang may pagmamalaki ang 
aking medalyon. “Isang mabait na 
babae sinong makakasumpong? Sa-
pagka’t ang kaniyang halaga ay higit 
na makapupo kay sa mga rubi” (Mga 
Kawikaan 31:10).

Ang organisasyon ng Young  
Women ay napakaganda. Tinutulu-
ngan nito ang mga kabataang babae 
na umunlad at ihanda ang kanilang 
sarili na makasal sa banal na templo. 
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ANO ANG MATUTUTUHAN MO  
MULA SA TUNGKULIN SA DIYOS

Ang aktibong pakikilahok sa mga aktibidad sa Pagtupad ng Aking 
Tungkulin sa Diyos ay nangangailangan ng iyong buong puso, 

katapatan, lakas, at higit sa lahat, pananampalataya. Ang tungkulin 
sa Diyos ay talagang inspirasyon mula sa langit.

Bilang binatilyo, matututo ka ng kagila- gilalas na mga bagay 
na magagamit mo habang ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan 
ng pagkumpleto ng mga mithiin sa Tungkulin sa Diyos: espiri-
tuwal, temporal, pisikal, at marami pang iba.

Masasabi ko na sulit ang pagsisikap na ituon ang iyong 
sarili sa pagkumpleto ng mga mithiing ito. Natuto akong 
maging mas mabuting tao, lumakas ang patotoo ko sa ebang-
helyo ni Jesucristo, at mas naihanda ko ang aking sarili sa 
pagtanggap ng Melchizedek Priesthood. Nakakatuwang mala-
man na magiging mabuting halimbawa ako sa aking magiging 
mga anak dahil naisagawa ko ang maganda at mahalagang 
mithiing ito.
Jonathan Argüello, Venezuela

Noong binatilyo pa ako, inasam 
ko ang araw na makapaglingkod 

ako sa full- time mission. Noong nasa 
mission field na ako, natuklasan ko 
na ang pagiging missionary ay hindi 
tulad ng inaasahan ko—mas maganda 
pala iyon. Mas mahirap iyon kaysa 
inakala ko, pero ang kasiyahang nag-
mula sa paggawa ng iniutos sa akin 
ng Panginoon ay hindi ko kayang 
ilarawan.

Noon ko lang naranasan ang galak 
na tulungan ang isang tao na mag-
simba. Noon ko lang nadama ang 
tuwa na mapakinggan ang isang tao ITA
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na sabihing, “Sige, tuloy kayo” para 
marinig nila ang ipinanumbalik na 
ebanghelyo. Noon ko lang nadama 
ang katunayan ng kapangyarihang 
dumating nang ipangaral namin ang 
pagsisisi. Noon lang ako nagdasal 
nang may napakatinding layunin. 
Noon lang napakabilis na lumipas 
ang isang oras na pag- aaral ng banal 
na kasulatan. Noon lang ako naluha 
nang mapagtanto ko ang aking mga 
kamalian. Noon lang ako nakadama 
ng lungkot na masabihang, “Elders, 
huwag na kayong pumunta sa bahay 
ko.” Noon lang ako nagkaroon ng 

paltos na singlaki ng hinlalaki ko. 
Noon ko lang nadama na protektado 
ako. Noon ko lang nadama na napa-
kalaki ng responsibilidad ko sa mga 
ikinikilos ko dahil may nakasulat na 
pangalang “Jesucristo” sa dibdib ko.

Noon ko lang nadama na napakala-
pit ko sa Ama sa Langit nang magmis-
yon ako nang full- time.
Nahuel Cabranes, Peru

ANG PAGMIMISYON AY HIGIT 
PA SA INAASAHAN
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Ang magpatuloy sa paglakad ay hindi lamang nagpapahiwatig ng sim-
pleng pagsulong. Ang magpatuloy ay nagpapahiwatig na may isang 
bagay na humahadlang sa inyong pagsulong, at kailangan mo itong 

malagpasan. Para makapagpatuloy sa buhay na ito, kailangan ninyong iwaksi 
ang mga tukso, lagpasan ang mga hadlang, daigin ang pag- 
aalinlangan at takot, at magtaglay ng mabubuting katangian 
ng pananampalataya, pag- asa, at pagmamahal.

Paano kayo magpapatuloy sa paglakad? Sagot ni Nephi, “Kaya nga, kina-
kailangan 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” 
(2 Nephi 31:20).

Ang ibig sabihin ng patuloy na paglakad nang may katatagan kay Cristo ay 
pagsampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin nito ay Siya ang gawin 
ninyong sentro ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kapag Siya 
ang sinusunod ninyo, nagiging napakagandang pakikipagsapalaran ang magpa-
tuloy sa paglakad.

Ang ibig sabihin ng magpatuloy sa paglakad ay pagwawaksi sa “mga 
tukso at alalahanin” ng mundo at pagsunod sa mga kautusan nang may 
kahustuhan. “Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos” 
( Juan 14:15).

Idinagdag pa ni Nephi na sa katatagan natin kay Cristo nagmumula ang ga-
nap na kaliwanagan ng pag- asa at pagmamahal sa Diyos at sa lahat ng tao. May 
pag- asa tayong makikita. Mapapayapa tayo sa kabila ng mga paghihirap. Ang 
pagiging disipulo ay tinutulutan tayong makita ang ating tunay na mga layunin 
sa lupa. Ang mga layuning iyon ay nakatuon sa pagtulong sa ating pa-
milya, sa ating mga minamahal, at sa mga nasa paligid natin. 
Kabilang dito ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos, at kapag ginawa 
natin ito, nararating natin ang dapat nating kahinatnan.

Sinabi sa atin ni Nephi na dapat tayong magpatuloy sa paglakad, na nagpa-
pakabusog sa mga salita ni Cristo. Sinabi niya sa atin na sa pamama-
gitan ng kaloob na Espiritu Santo, maaari tayong magsalita (at makaunawa) sa 
wika ng mga anghel (tingnan sa 2 Nephi 32:2–5). Kilala ko ang tinig na ito. Ito 
ay isang tinig na kailangang patuloy nating handang pakinggan.

Habang matwid kayong nagpapatuloy sa paglakad, “aakayin” kayo ni 
Jesucristo (D at T 78:18) at malalaman ninyo nang may higit na katiyakan na 
Siya ay nariyan at mahal Niya kayo. Kapag patuloy kayong lumakad nang may 
pananampalataya, sasabihin at ipapakita sa inyo ng Espiritu Santo ang mga  
bagay na dapat ninyong gawin (tingnan sa 2 Nephi 32:5). ◼
Mula sa isang mensaheng ibinigay sa Brigham Young University–Hawaii noong Disyembre 14, 2013.

PAANO  
MAGPATULOY SA PAGLAKAD

Elder  
Neil L. Andersen
Ng Korum ng  
Labindalawang Apostol

M G A  S A G O T  M U L A  S A  M G A  L I D E R  N G  S I M B A H A N

PAANO NINYO  
ITO NAIPAMUHAY?

Ang paborito kong talata ay Marcos 
4:39 dahil sa tatlong salitang ito na 
binigkas ng Tagapagligtas: “Puma-
yapa, tumahimik ka.” Tulad ng mga 
disipulo na nabagabag sa gitna ng 
nagngangalit na unos, naranasan 
kong mapuspos ng pighati na wala 
nang pag- asang makaligtas pa. 
Maaari itong mangyari kahit kanino. 
Ngunit nalaman ko na kayang pa-
natagin ng Tagapagligtas ang tunay 
na mga unos sa pagsambit sa mga 
simpleng salitang iyon. Kung kaya 
Niyang payapain ang tunay na unos, 
panatag na ako dahil alam ko na 
kung magtitiwala ako sa Kanya, kaya 
Niyang payapain ang mga unos ng 
buhay sa araw- araw.
Amber P., 18, Utah, USA
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Ang pinakamagandang gawin sa sit-
wasyong iyan ay: (1) maging mabait, 

mapagmahal, at maunawain sa kaibigan mo 
at (2) huwag mag- alinlangan kailanman sa 
iyong patotoo.

Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, 
maaaring madama ng kaibigan mo ang iyong 
pagmamahal at pag- unawa at gugustuhin 
niyang makasama ka. Bukod diyan, maaaring 
makita niya na hindi maganda ang mangutya 
at manlibak at na sinumang nararapat sa kan-
yang paghanga at pakikipagkaibigan ay hindi 
lalaitin ang mga paniniwala ng ibang tao sa 
gayong paraan.

Ang halimbawa mo ay maaaring maging 
isa sa pinakamagagandang bagay na maki-
kita ng kaibigan mo. Tularan ang mga tao sa 
panaginip ni Lehi na kumain ng bunga ng 
punungkahoy ng buhay at nilibak ng mga 
tao sa malaki at maluwang na gusali ngunit 
“hindi . . . sila pinansin” (1 Nephi 8:33). Kung 
makita ng kaibigan mo na pinaninindigan 
mo ang iyong mga paniniwala at tinitiis ang 
panlilibak ng iba nang may dignidad, pag-
galang, at masayang disposisyon, maaaring 
makita niya na posible rin niyang gawin iyon. 
Kung mayroon pa ring binhi ng patotoo sa 
kanyang puso, ang halimbawang ipinapakita 
mo at ang patotoong ibinabahagi mo ang 
maaaring ilan sa mga bagay na makakatulong 
para madama niya ang Espiritu at maalala 
ang dati na niyang alam. ◼

TUWIRANG SAGOT

Ang Simbahan ay tutol sa lahat ng uri ng sugal, pati na sa 
mga loterya (tingnan sa Handbook 2: Administering the 

Church [2007], 21.1.19). Simple lang ang dahilan kung bakit 
tayo pinapayuhang huwag sayangin ang ating oras at pera dito: 
“Mali ang magsugal. . . . Nakalululong ito at hahantong sa pag-
kawala ng mga oportunidad, pagkasira ng buhay, at pagkawa-
sak ng mga pamilya. Mali ang paniniwalang makukuha ninyo 
ang isang bagay nang walang kapalit” (Para sa Lakas ng mga 
Kabataan [buklet, 2011], 41). ◼

Ang kaibigan ko ay 
hindi na aktibo 

kaibigan
hindi na aktibo 

kaibigan
sa Simbahan dahil 
pinagtatawanan 

ito ng ibang 
pinagtatawanan 

ito ng ibang 
pinagtatawanan 

mga tao. 
Ano ang dapat kong gawin?

Ano ang pananaw 
ng Simbahan tungkol 

sa pagsusugal?
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Marami kang malalampasang pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng 
pag- unawa habang nararanasan mo ang mga bagong sitwasyon. Ma-
ngahulugan man iyan ng walang malay na pagbabalewala sa naka-

sulat na mga tagubilin kung paano magbuo ng isang kasangkapang yari sa 
milyun- milyong piraso o pagtuturo sa iyong sarili na tumugtog ng isang instru-
mentong musikal sa pamamagitan ng pagkalampag sa piyano anumang nota 
ang may pinakamagandang tunog, ang kakayahan mong matuto sa pamama-
gitan ng pagsubok ng iba’t ibang paraan kahit magkamali ay halos walang 
limitasyon.

Kaya lang, karaniwan ay hindi iyon napakadali.
Isipin ang isang bagay na talagang kumplikado. Paano kung ikaw ang  

namamahala sa pagtatayo ng sarili mong bahay at nasa harap mo na ang  
lahat ng materyales. Naiisip mo ba ang napakalaking tumpok ng mga bagay- 
bagay? Mga tabla, pako, tubo, kuryente, kagamitan, at lahat ng iba pang 
kailangan mo para magtayo ng isang napakagandang bahay para sa iyo 
at sa iyong pamilya.

Gusto mo pa rin bang ikaw ang bumuo nito habang itinatayo mo ito? O gusto 
mong tulungan ka ng isang taong talagang nakakaalam kung paano gamitin 
nang husto ang materyales?
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lahat ng tulong sa pagtatatag ng ating buhay. At walang 
mas mabuting tagapagtayo maliban sa Diyos.

Tulad ng ipinaliwanag sa Para sa Lakas ng mga Ka-
bataan: “Mas gagawing makabuluhan ng Panginoon ang 
buhay ninyo kaysa sa magagawa ninyo kung kayo lang 
mag- isa. Daragdagan Niya ang inyong mga oportunidad, 
palalawakin ang inyong pananaw, at palalakasin kayo. Ibi-
bigay Niya ang tulong na kailangan ninyo upang makaya-
nan ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Lalong lalakas 
ang inyong patotoo at matatagpuan [ninyo] ang tunay 
na kaligayahan kapag nakilala ninyo ang inyong Ama sa 
Langit at ang Kanyang Anak na si Jesucristo, at madarama 
ang pagmamahal Nila sa inyo” ([2011], 43).

Kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos at isi-
nasali Siya sa ating mga plano, nagiging katulad tayo ng 
kailangan nating kahinatnan—hindi kung sino ang iniisip 
nating gusto nating maging.

Narito ang ilang tao na, sa tulong ng Diyos, ay nakasum-
pong ng mas mabuting landas kaysa sa pinili nila para sa 
kanilang sarili.

Paglimot sa Karahasan
Sa isang video series sa mormonchannel. org, isang bina-

tang nagngangalang Bubba ang nagkuwento kung paano 
muntik nang mapahamak ang kanyang buhay.1 Lumaki siya 
sa isang tahanan na puno ng karahasan, kung saan pinaslang 
ang ama ni Bubba noong tatlong taong gulang pa lang siya.

Lumaki si Bubba na pinipili ang uri ng buhay na na-
kalakhan niya. Sumali siya sa isang gang at inaaway ang 
sinumang kumontra sa kanya. Noong hayskul na siya nai-
sip niya na hindi magtatagal ay makukulong siya. At wala 
siyang pakialam.

Nakialam ang Diyos. Sa oras na ito ng pagdedesisyon 
sa kanyang buhay, nakilala ni Bubba ang isang pamilyang 
Banal sa mga Huling Araw na nagpakita sa kanya ng ma-
pagmahal na kabaitan at kabutihan. Wala pa siyang nakaha-
lubilong mga tao na katulad nito—mga taong nagpakita ng 
habag at pagmamahal. Sinimulan niyang mag- ukol ng oras 
sa kanila hangga’t maaari. Nang tanungin niya ang pamilya 
kung bakit ganoon ang pakikitungo nila sa kanya, sinabi nila 
na dahil iyon sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo.

Ginusto niyang alamin kung ano ang alam nila. Si-
nimulan niyang magdasal at mag- aral ng mga banal na 

kasulatan. At hindi nagtagal may nadama siya na hindi 
pa niya nadama kahit kailan. “Tiyak na mayroong Diyos, 
at mahal Niya ako!” sabi ni Bubba. Sa tulong ng Diyos, 
nagpanibagong- buhay si Bubba na si Jesucristo ang pun-
dasyon, at tinalikuran ang dati niyang buhay.

“Nagbago ang likas kong pagkatao. Nagbago ang pag-
katao ko kaysa rati. Ngayon ay may layunin na ako. May 
tadhana ako,” sabi niya. “May kapupuntahan ako.”

Sa panahong ito nakikita ni Bubba ang kanyang hina-
harap nang may magandang pananaw, pananampalataya, 
at pag- asa. “Alam ko na tanging kay Jesucristo lamang, ang 
pananampalataya ko sa Kanya, ang makakatulong sa akin 
na marating ang nais kong marating,” sabi niya.2

Kapag sinusunod natin ang mga utos 
ng Diyos at isinasali Siya sa ating mga 

plano, nagiging katulad tayo ng kailangan 
nating kahinatnan—hindi kung sino ang 

iniisip nating gusto nating maging.
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Nagbabago ng Direksyon
Ikinuwento ni Pangulong Hugh B. Brown (1883–1975), 

isang miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol at 
ng Unang Panguluhan, ang isang karanasan kung saan 
ginawang mas makabuluhan ng Diyos ang kanyang buhay 
kaysa magagawa niyang mag- isa.

Naglilingkod noon si Hugh sa Canadian military at naka-
linyang maging heneral. Pinagsikapan, inasam, at ipinagda-
sal niya ang pagtaas ng ranggong iyon sa loob ng 10 taon.

Gayunman, nang mabakante ang posisyon, hindi siya 
ang pinili dahil lang sa miyembro siya ng Simbahan. Iyon 
lang talaga ang dahilan, at sinabi nila sa kanya iyon.

Galit na galit si Hugh. Sabi niya: “Sumakay ako ng tren 
at nagbalik sa aking bayan . . . na nasiphayo, at may pait 
sa aking kaluluwa. . . . Nang makarating ako sa aking 
tolda, . . . galit kong [inihagis] ang aking sumbrero sa 
upuan. Itinikom kong mahigpit ang aking mga kamao, at 
iwinasiwas ito sa langit. Sabi ko, ‘Paano mo nagawa ito sa 
akin, Diyos ko? Ginawa ko ang lahat para makamtan ko ito. 
Wala akong [maaaring gawin]—na dapat kong ginawa—na 
hindi ko ginawa. Paano mo ito nagawa sa akin?’ Labis ang 
sama- ng- loob ko noon.” 3

Pagkatapos ay naalala ni Hugh ang isang karanasan ma-
raming taon na ang nakararaan. Minsan ay bumili siya ng 
napabayaang bukirin na may mayabong na palumpong ng 
maliliit na ubas. Kung hindi tatabasan, hinding- hindi mag-
bubunga ang palumpong na iyon. Ang gusto lang gawin 
nito ay tumaas nang tumaas.

Kaya tinabasan ito nang husto ni Hugh. Pagkatapos, 
may nakita siyang maliliit na patak ng likido sa dulo 
ng bawat naputol na sanga. Parang mga luha ito. “Ako 
ang hardinero dito,” sabi niya sa palumpong ng maliliit 
na ubas. Alam ni Hugh kung ano ang gusto niyang mang-
yari sa palumpong na iyon, at hindi ito isang punong 
magbibigay ng lilim.

Naalala niya ang karanasang ito nang paglabanan niya 
ang galit nang hindi siya itaas ng ranggo. “May narinig 
akong tinig, at nakilala ko ang tono ng tinig na ito. Tinig 
ko mismo iyon, at nagsabing, ‘Ako ang hardinero dito. 
Alam ko kung ano ang gusto kong gawin mo.’ Nawala ang 
pait sa aking kaluluwa, at lumuhod ako upang humingi ng 
tawad sa aking kawalan ng utang- na- loob. . . .

“. . . At ngayon, halos 50 taon na ang nakararaan, tumiti-
ngala ako sa [Diyos] at nagsasabing, ‘Salamat po, Ginoong 

Hardinero, sa pagputol sa akin, sa pagmamahal sa akin 
nang sapat [para saktan] ako.’” 4

Hindi naging heneral si Hugh kailanman. May ibang 
plano ang Panginoon para kay President Brown. Dahil ang 
Panginoon ang kanyang arkitekto, naging napakaganda ng 
buhay ni President Brown.

Pagtatayo mula sa Wala
Kapag tinawag kang “anak ng impiyerno” ng isang pro-

peta ng Diyos malamang ay hindi maganda ang patutungu-
han ng buhay mo. Ngunit iyan mismo ang nangyari kay 
Zisrom, isang abogado sa Aklat ni Mormon. (Tingnan sa 
Alma 11:23.)

Nangangaral noon sina Alma at Amulek sa lupain kung 
saan nagsisikap si Zisrom na kumita ng pera bilang abu-
gado sa pamamagitan ng pagpukaw sa damdamin ng mga 
tao laban kina Alma at Amulek. Sinubukang linlangin ni 
Zisrom sina Alma at Amulek sa kanyang mga tanong, ngu-
nit sinagot at pinagsabihan siya ng mga ito. Ang mga nasa 
isipan ni Zisrom ay inihayag sa kanila ng Espiritu. (Tingnan 
sa Alma 11–12.)

Habang patuloy ang pag- uusap, natahimik si Zisrom. 
Nakilala na niya ang kanyang mga kamalian at nadama ang 
bigat ng kanyang mga kasalanan at ang nagawa para ilihis ng 
landas ang mga tao. Hindi nagtagal sinikap niyang ituwid ang 

“Ako ang hardinero dito. Alam ko kung 
ano ang gusto kong gawin mo.”
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TEMPORAL BERSUS  
WALANG HANGGAN
Sa buhay na ito marami tayong pag-
kakataong gamitin ang ating kalayaan. 
Lahat ng social network, popularidad, 
at mga kaibigan ay tila mahalaga sa 
buhay na ito, ngunit sa huli ang kaha-
rian ng Diyos ang magiging mahalaga. 
May isang siping gustung- gusto ko na 
binanggit ni Elder Neal A. Maxwell 
(1926–2004) ng Korum ng Labinda-
lawang Apostol sa pangkalahatang 
kumperensya: “Kung hindi ninyo na-
piling unahin ang kaharian ng Diyos, 
sa huli ay hindi na mahalaga kung ano 
man ang napili ninyo.” 5

Kung minsan masyado tayong 
nakatuon sa buhay na ito kaya nalili-
mutan natin kung ano ang pinakama-
halaga. Kung maaalis lang natin ang 
tabing na nakatakip sa atin, magba-
bago ang ating buong pananaw. Ma-
giging mas mapagpakumbaba tayo 
at mas bibigyan natin ng halaga ang 
Panginoon at hindi natin masyadong 
pahahalagahan ang tao.

Kumbinsido ako na gusto kong 
maging mabuti at sundin ang Diyos. 
Gusto kong magkaroon ng walang- 
hanggang pananaw, para makapasok 
ako sa Kanyang makapangyarihang 
kaharian. Mas mainam ito kaysa ma-
kamit ang lahat ng pera at kapang-
yarihan ng mundo. Sa buhay na ito 
sandali lamang tayong mabubuhay 
kumpara sa mga kawalang- hanggan. 
Ang kaluwalhatiang tatanggapin na-
tin ay magiging kaluwalhatian natin 
magpakailanman.
Isabelle A., 19, Mexico

ilan sa mga pinsalang naidulot niya, na nagsasabing, “Masdan, ako ang may 
sala, at ang mga tao ay walang bahid- dungis sa harapan ng Diyos” (Alma 14:7).

Ngunit hindi iyon umubra. Pinalayas ng mga tao si Zisrom sa kanilang 
lungsod. Ang kanyang pagkakasala at matinding lungkot sa kanyang na-
gawa—pati na ang maling takot na ang pangangaral niya laban kina Alma 
at Amulek ang naging sanhi ng kanilang kamatayan—ang naging dahilan 
ng pagkakaroon ni Zisrom ng matinding lagnat, na “nagsimulang mapaso 
ng nag- aapoy na init” (Alma 15:3).

Gumuho ang pundasyon ng istrukturang itinayo niya para sa kanyang 
buhay. Ngunit hindi roon nagtapos ang kuwento ni Zisrom.

Nang malaman niya na buhay pa sina Alma at Amulek, naglakas- loob si 
Zisrom at pinakiusapan niya silang magpunta sa kanya. Nang magpunta sila, 
pinakiusapan sila ni Zisrom na pagalingin siya. Dahil sa pananampalataya ni 
Zisrom lubusan siyang gumaling. Pagkatapos ay nabinyagan siya at nagsimu-
lang mangaral magmula noon (tingnan sa Alma 15:11–12).

Ang bagong buhay ni Zisrom, na sa pagkakataong ito’y ang Diyos ang 
kanyang arkitekto, ay nagsisimula pa lang.

Higit pa sa Martilyo at Pako
Ang magandang balita ay hindi tayo nilayong mabuhay na mag- isa.  

Nais ng Diyos na tulungan tayo sa bawat hakbang. At kapag hinayaan  
natin Siyang tumulong, walang hangganan ang maaari nating marating. ◼
MGA TALA
 1. “His Grace” na mga serye ng video, mormonchannel. org.
 2. “From Gang Member to ‘Good Man’” (video), mormonchannel. org.
 3. Hugh B. Brown, “Ang Palumpong ng Maliliit na Ubas,” Liahona, Mar. 2002, 24; New Era,  

Ene. 1973, 15.
 4. Hugh B. Brown, “Ang Palumpong ng Maliliit na Ubas,” Liahona, 22, 24; New Era, 14, 15.
 5. Neal A. Maxwell, “Response to a Call,” Ensign, Mayo 1974, 112.
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Ako si  
Tsion!
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PAANO AKO  
NAGKAROON 
NG PATOTOO
Nagsimba ako sa unang 

pagkakataon noong wa-
long taong gulang 

ako. Binasa ko ang 
Aklat ni Mormon, 
nakinig ako sa 
mga missionary, 
at nanalangin. 
Sinabi sa akin 
ng Espiritu na 
ang Simbahan ay 
totoo, at ginusto 

kong magpabinyag. 
Pinasasaya ako ng 

ebanghelyo.

Ethiopia

Nakatira ako sa Ethiopia, isang bansa sa eastern Africa. 
Mahilig akong maglaro ng soccer at magbasa. At gusto  

kong maging doktor paglaki ko. Sinisikap kong  
manindigan sa pamamagitan ng pamumuhay ayon  

sa ebanghelyo araw- araw at pagbabahagi  
nito sa aking mga kaibigan!

Ni Amie Jane Leavitt
Ang awtor ay naninirahan sa  
Utah, USA.
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ANO ANG KAHULUGAN SA 
AKIN NG PANININDIGAN
Ang ibig sabihin ng “paninin-
digan” ay pamumuhay ayon 
sa ebanghelyo araw- araw. 

Nais ng Ama sa Langit at ni Jesus na 
patotohanan ko Sila! Gusto kong iba-
hagi ng lahat ng kaibigan ko sa buong 
mundo ang ipinanumbalik na ebang-
helyo sa kanilang mga kaibigan.

PAGBABAHAGI NG NALALAMAN KO
Ikinukuwento ko sa mga kaibigan ko sa paaralan  
ang tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo.  
Madalas magtanong sa akin ang isang kaibigan  
tungkol sa Simbahan—pagkatapos ay bigla siyang 
tumigil. Tinanong ko siya kung bakit. Nagalit daw 
ang mga magulang niya. Sana balang- araw magbago 
ang isip ng mga magulang niya.

ANG TUNGKULIN 
KO SA SIMBAHAN
Ang paborito kong bahagi sa pag-
sisimba ay ang sacrament meeting. 
Ako ang tagakumpas sa musika.

Gusto kong matuto tungkol sa 
ebanghelyo. Ang paborito kong 
kuwento sa banal na kasulatan 
ay ang tungkol kina David at 
Goliath. Ang paborito kong awitin 
ay ang “Mga Kuwento sa Aklat ni 
Mormon.”

PAGTULONG SA AKING PAMILYA
Ang pamilya ko ay karaniwang naglalakad papunta sa simbahan, at uma-
abot iyon ng mga isang oras. Kapag napagod ang kapatid kong musmos, 
kinakarga ko siya o ng kuya ko. Tumutulong ako sa bahay sa paghuhugas 
ng pinggan at paglilinis ng bahay.

MGA TIP NI TSION 
SA PANININDIGAN

•  Magkaroon ng sarili mong patotoo. 
Magbasa ng mga banal na kasulatan 
at manalangin araw- araw.

•  Ibahagi ang iyong patotoo at maging 
mabuting halimbawa sa iyong mga 
kaibigan.

•  Magsimba tuwing Linggo at ipamu-
hay ang mga paman-
tayan ng ebanghelyo.

IPADALA SA AMIN  
ANG IYONG KUWENTO

Paano mo sinusunod si Jesus sa pamamagitan ng paninin-
digan? Ipadala sa amin ang iyong karanasan at retrato, 
pati na ang pahintulot ng iyong magulang. Ipadala ito  

sa email sa liahona@ ldschurch. org.
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Nina Marissa Widdison at  
Sonia Quenallata
Batay sa tunay na buhay

Mas  
Mabilis na 
Pagbabasa  

Bawat  

Binuklat ni Joseph ang pa-
hina sa kanyang aklat. 

Sumimangot siya. Dalawang 
pahina pa ang babasahin niya.

“OK ka lang ba?” tanong 
ni Mama.

“Gusto ko pong magbasa,” 
sabi ni Joseph. “Pero napaka-
bagal ko. Paano po ako ma-
tututong magbasa nang mas 
mabilis?”

“May naisip ako,” sabi ni 
Mama. “Magbasa ka ng isang 
kabanata ng Aklat ni Mormon 
bawat araw. Tutulungan ka 
nitong matutong magbasa nang 
mas mabilis.”

Nagsikap si Joseph. Noong 
una natatagalan siya. Kinaila-
ngan niyang bigkasin nang ma-
lakas ang mahahabang salita. 
Ngunit patuloy siyang nagbasa 
bawat araw. Hindi nagtagal na-
kakabasa na siya ng mahigit sa 
isang kabanata.

Lumipas ang dalawang 
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linggo. Lumipat ang bookmark 
ni Joseph mula sa 1 Nephi pa-
punta sa 2 Nephi. Pagkatapos 
ay nasa aklat ni Jacob na ito!

Isang gabi si Joseph ang 
nakatokang magbigay ng lesson 
sa family home evening.

“Alam ko na ang gagawin 
ko!” naisip ni Joseph. Natag-
puan niya ang aklat na Mga Ku-
wento sa Aklat ni Mormon. May 
mga salita at larawan doon. 
Binuklat niya ang mga pahina 
hanggang sa matagpuan niya 
ang kuwentong akmang- akma.

Binasa ni Joseph ang kuwento 
sa kanyang pamilya. Binasa niya 
ang maiikling salita, gaya ng 
barko. Binasa niya ang mas ma-
hahabang salita, gaya ng iniutos. 
Matagal nang isinulat ng mga 
propeta ang mga salitang ito. 
Madaling basahin ang mga salita.

Nang matapos ang kuwento, 
may luha sa mga mata ni Mama.

“OK lang po ba kayo, Mama?” 
tanong ni Joseph.

“Oo,” sabi ni Mama. “Masaya 
ako. Nagsikap ka nang husto.”

Todo ang ngiti ni Joseph.
“Nagbabasa po ako bawat 

araw, tulad ng sabi ninyo.”  
Ipinakita niya kay Mama ang 
kanyang Aklat ni Mormon. 
Nasa aklat ni Alma na ang 
bookmark niya!

Balang- araw aabot na sa dulo 
ng aklat ang bookmark ni Jo-
seph. At pagkatapos ay puwede 
na siyang magsimulang muli! ◼
Ang mga awtor ay naninirahan sa  
Utah, USA, at sa Bolivia.

MGA PAGLALARAWAN NI KATIE MCDEE
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Noong bata pa 
ako nalaman 
ko ito sa sarili 
ko sa ganitong 

paraan.

Paano ako magkakaroon 
ng SARILI kong patotoo?

S A G O T  M U L A  S A  I S A N G  A P O S T O L
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Ni Elder  
Robert D. Hales
Ng Korum ng  
Labindalawang 
Apostol

 
Kapag ginagawa  

mo ang tama, tutulungan 
ka ng Espiritu Santo.

Matututo ka mula sa pagbabasa  
ng mga banal na kasulatan.

Matututo ka mula sa mga turo at patotoo  
ng iyong mga magulang at guro.

Lalago ang iyong patotoo habang natututuhan mo ang  
tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesus.

Mula sa “Buhay na Walang Hanggan—ang Makilala ang Ating Ama sa Langit 
at ang Kanyang Anak na si Jesucristo,” Liahona, Nob. 2014, 80–82.
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I sang araw nakita ko ang panganay 
kong si Wilford na naghahanda 

ng sobre ng ikapu. Malamang na 
mga limang taong gulang siya noon. 
Walang kinikitang pera si Wilford, 
kaya inisip ko kung bakit siya nag-
babayad ng ikapu. Nang tanungin 
ko siya, sinabi niya sa akin na 
ang binabayaran niya talaga ay 
handog- ayuno.

Walang gaanong sariling pera si 
Wilford. Pero sabik pa rin siyang 
magbayad ng handog- ayuno.

Humanga ako sa pagpapaki-
tang ito ng kabaitan. Tinanong ko 
siya kung bakit siya nagpasiyang 
gawin ito.

Sagot ni Wilford, “Wala po akong 
anumang kailangan. Pero alam ko 
pong nangangailangan ang iba.” 
Alam niyang makakatulong ang pera 
niya sa ibang tao. Masayang- masaya 
siya tungkol dito.

Nagturo sa akin ng magandang 
aral ang simpleng karanasang ito: 
talagang nakaayon ang mga bata 

Ang Handog- Ayuno 
ni Wilford
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Ni Elder Chi Hong 
(Sam) Wong
Ng Pitumpu

sa Espiritu at may likas silang pag-
mamahal na katulad ni Cristo. May 
isang bagay si Wilford na hindi niya 
kailangan at alam niyang makakatu-
long ito sa ibang tao. Handa siyang 
magsakripisyo.

Mabuti ang mag- ipon ng pera. 
Pero tinuruan ako ng batang anak 
ko ng isa pang aral sa pamamagitan 
ng kanyang halimbawa. Sa pakikinig 
sa Espiritu, mapagpapala natin ang 
buhay ng iba kapag ibinahagi natin 
ang anumang mayroon tayo. ◼
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Ang  
Aklat ni Mormon  
ay Nagtuturo tungkol kay 

Jesucristo
Habang binabasa mo ang Aklat ni Mormon, 

mahaharap ka sa maraming pakikipagsa-
palaran. Maglalakbay ka sa ilang kasama ang 
pamilya nina Lehi at Saria at mapapanood 
mo ang paggawa ni Nephi ng barko. Ma-
rami ka ring makikilalang propeta—gaya 
nina Lehi, Nephi, Abinadi, Samuel, at 
Mormon. Lahat ng propeta sa Aklat ni 
Mormon ay nagturo tungkol kay Jesus. 
Nakita pa Siya ng ilan sa kanila. Sa ka-
tunayan, iyan ang dahilan kaya ibinigay 
sa atin ng Ama sa Langit ang espes-
yal na aklat na ito—para tulungan 
ang mga tao sa lahat ng dako 
na malaman ang iba pa 
tungkol kay Jesus! ◼

MAGPLANO!
Magplanong basahin ang Aklat ni Mormon sa taong ito. Hanapin ang hero 
card ng Aklat ni Mormon sa buwang ito at ang hamon sa pagbabasa na 
nasa mga pahina 74–75.

Panoorin ang “Chapter 1: How We Got the Book of Mormon” 
sa scripturestories.lds.org. Mag- klik sa “Book of Mormon.”
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Maghalinhinan sa pagbabasa ng mga talatang ito. 
Isulat ang numero ng talatang tumutugma sa bawat 
propeta sa Aklat ni Mormon. Tingnan sa ibaba kung 
tama ang mga sagot mo.

1.  Eter 12:39, 41.
2.  1 Nephi 1:5, 9.
3.  1 Nephi 11:26–27
4.  Mosias 16:8–9
5.  Alma 6:8
6.  Moroni 9:22

Moroni

Lehi

Nephi

Abinadi

Alma

Mga sagot: 1. Moroni; 2. Lehi; 3. Nephi; 4. Abinadi; 5. Alma; 6. Mormon
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MAGSULAT  
TUNGKOL DITO!
Paano ipinakita ni Jesucristo ang pagmamahal 
Niya sa atin sa Aklat ni Mormon?

Mormon



Maraming ginawa si Nephi na mahirap at nakakatakot. Kinailangan niyang iwan ang kanyang tahanan, 
kunin ang mga laminang tanso mula sa isang masamang tao, at tulungan ang kanyang pamilya na  

manatiling ligtas sa ilang. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos at nagkaroon ng lakas- ng- loob na sumunod.  
Paano mo matutularan ang halimbawa ni Nephi sa buwang ito?

Si Nephi ay MASUNURIN
I D O L O  S A  A K L A T  N I  M O R M O N
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□  Isaulo ang 1 Nephi 3:7.

□  Kapag may ipinagagawa sa iyo 
ang mga magulang mo, maging  
masunuring tulad ni Nephi!

□  Panoorin ang mga kabanata 2–9 ng 
mga video ng Aklat ni Mormon sa  
scripturestories. lds. org.

□  Hinahamon ko ang sarili ko na . . .

Sinimulan naming basa-
hin ni Inay ang Aklat ni 
Mormon. Nang magbasa 
kami tungkol kay Nephi, 
natanto ko na sumunod 
palagi si Nephi, at pi-
nagpala siya dahil doon. 

Pakiramdam ko ito ang tamang gawin, at 
gusto kong maging katulad ni Nephi. Kaya 
ngayon kapag sinasabi ni Inay na, “Ilabas mo 
ang basura,” sinasabi ko, “OK po, Inay!”
Heidi M., edad 10, Yeongnam, South Korea

Maaari Akong Maging 
Masunurin!

N E P H I

Gupitin, itupi at itabi ang 
challenge card na ito!

Ellie B., edad 8, Utah, USA



 E n e r o  2 0 1 6  75

M
G

A BATA 

Nang maglakbay ang pamilya ni Nephi sa ilang, binigyan sila 
ng Panginoon ng espesyal na kompas na tinatawag na Lia-

hona. Kapag sila ay matapat, sinasabi sa kanila ng Liahona kung 
saan maglalakbay at kung saan makakahanap ng pagkain! Basahin 
ang iba pa tungkol sa Liahona sa mga pahina 76–78. At hanapin 
ang isa pang hamon sa pagbabasa sa susunod na isyu! ◼
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Maaari kang mag- print ng mas maraming kopya sa liahona. lds. org.

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

Ang Liahona

Mga Talata sa Buwang Ito
Matapos ninyong basahin ang isang talata sa 
banal na kasulatan, kulayan ang katugmang 
lugar na may bilang sa Liahona!
1  1 Nephi 1:1–10
2  1 Nephi 2:1–7; 16–20
3  1 Nephi 3:1–9
4  1 Nephi 3:22–31, 4:1
5  1 Nephi 4:4–35
6  1 Nephi 8:2, 5–18
7  1 Nephi 8:19–33
8  1 Nephi 16:9–16
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Isang Paglalakbay  
P A R A  S A  M A L I L I I T  N A  B A T A
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Nanalangin ang ama ni Nephi. 
Sinabi sa kanya ng Ama sa Langit 
na kailangang lisanin ng kanyang 
pamilya ang lungsod para maging 
ligtas sila. Mahirap para sa kanila 
na iwan ang kanilang tahanan. 
Ngunit sumunod ang pamilya 
ni Nephi.

Si Nephi ay nanirahan kasama ang 
kanyang pamilya sa Jerusalem. Ang 
kanyang amang si Lehi ay isang 
propeta. Ang kanyang ina ay si 
Saria. Ang kanyang mga kapatid 
ay sina Laman, Lemuel, at Sam.

sa Ilang
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Binigyan ng Ama sa Langit 
ng espesyal na kompas 
ang pamilya ni Nephi. 
Tinatawag iyong Liahona. 
Nang sumunod ang pamilya 
ni Nephi sa Ama sa Langit, 
ipinakita nito sa kanila ang 
landas na lalakbayin sa ilang. 
Ipinakita pa nito kay Nephi 
kung saan makakahanap ng 
pagkain para sa kanyang 
pamilya.

Nagtungo ang pamilya ni Nephi sa ilang. Pagkatapos ay sinabi ng Ama sa 
Langit na kailangang bumalik sa lungsod si Nephi at ang kanyang mga kapatid 
para kunin ang mga banal na kasulatan. Mahirap gawin iyon. Ngunit naging 
mabuting halimbawa si Nephi nang ayaw sumunod ang kanyang mga kapatid. 
Sinabi niyang gagawin niya ang ipinagagawa ng Ama sa Langit.



78 L i a h o n a

Maaari tayong maging katulad ni Nephi kapag sinunod natin 
ang mga kautusan at sumunod tayo sa Ama sa Langit! ◼



M
G

A BATA

P A H I N A N G  K U K U L A Y A N

Maaari Kong Piliin ang Tama
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80 L i a h o n a

Noong nasa kolehiyo pa ako, isa 
ako sa mga estudyante ng isang 

klaseng may asignatura sa labas sa 
kursong heolohiya. . . .

Isang takdang aralin ang matagal 
na naglabas sa amin sa silid- aralan. . . . 
Malapit nang matapos ang pagsisiyasat 
namin nang abutan kami ng malala-
kas na hangin, na sinundan ng isang 
malakas na pagbuhos ng niyebe—di 
ito napapanahon at di ito inaasahan, 
kaya nga’t lalo pa nitong pinatindi ang 
panganib na maipit kami sa mga burol 
dahil sa niyebe. Bumuhos ang bagyo 
habang pababa kami sa mahaba at ma-
tarik na daan sa gilid ng bundok ilang 
milya ang layo mula sa maliit na istas-
yon ng tren na kung saan ay inasahan 
naming makasakay pauwi nang gabing 
iyon. Sa kabila ng pagsusumigasig, 
gabi na namin narating ang istasyon sa 
gitna ng nagngangalit na bagyo. . . .

. . . Ang tren na aming inaasa-
han at pinakahihintay ay ang Owl 

Express—isang mabilis na tren na nag- 
uugnay sa malalaking lungsod. . . .

Pagkalipas ng hatinggabi duma-
ting ang tren sa gitna ng malakas 
na ugong ng hangin at pag- ulan ng 
niyebe. Nagpahuli ako sa aking mga 
kasama habang nagmamadali silang 
sumakay sa loob, dahil nakuha ang 
pansin ko ng inhinyero ng tren, na 
sa sandaling paghinto nilang iyon, 
habang inaasikaso ng katulong niya 
ang pagkarga ng tubig, abala niyang 
inaasikaso ang makina, nilalagyan ng 
langis ang ilang bahagi, inaayos ang 
iba, at ganap na sinusuri ang buong 
sasakyan. Tinangka ko siyang kau-
sapin, kahit na abala siya. Tinanong 
ko siya kung ano ang nararamdaman 
niya sa gabing tulad nito—sa mara-
has, nagngangalit, at nangingitngit 
na bagyo na waring nakawala nang 
walang humpay sa labas ang kapang-
yarihan ng kapahamakan, habang 
patuloy na humuhugong ang bagyo 

ANG 
TALINGHAGA 
TUNGKOL SA 
OWL EXPRESS
Pinag- isipan ko nang mabuti ang mga 
salita ng madumi at balot ng langis na 
inhinyero.

H A N G G A N G  S A  M U L I  N A T I N G  P A G K I K I T A

at waring may panganib sa buong 
paligid. . . .

Ang sagot niya ay isang aral na hindi 
ko pa nakalilimutan. Sinabi niya sa 
mabibilis at putul- putol na mga pangu-
ngusap: “Tingnan mo ang ilaw sa ha-
rap ng tren. Di ba’t naiilawan niyan ang 
isang daang yarda [90 metro] o higit pa? 
Ang ginagawa ko lamang ay paandarin 
ang tren sa isang daang yarda na naiila-
wan. Iyon lamang na nakikita ko, at sa 
layong iyan, alam kong bukas at ligtas 
ang daan. . . . Lagi namang nauuna sa 
akin ang ilaw ng makina!”

Habang paakyat siya sa lugar niya 
sa tren, nagmadali akong sumakay 
sa unang karwahe (o bagon) ng mga 
pasahero; at sa aking pag- upo sa de- 
kutson nitong upuan, na masayang 
tinatamasa ang init at komportableng 
kalagayan, na taliwas sa ngitngit ng 
panahon sa labas, pinag- isipan ko 
nang mabuti ang mga salita ng ma-
dumi at balot ng langis na inhinyero. 
Puno sila ng pananampalataya—pa-
nanampalataya na nakagagawa ng 
dakilang mga bagay, pananampa-
lataya na nagbibigay ng tapang at 
determinasyon. . . .

Maaaring hindi natin alam kung 
ano ang naghihintay sa atin sa mga 
darating na taon, ni maging sa mga 
araw o oras na darating. Ngunit sa 
ilang yarda, o sa ilang talampakan, 
maliwanag ang riles, malinaw ang 
ating tungkulin, may tanglaw ang 
ating daan. Sa maikling daang iyon, 
sa susunod nating hakbang na tina-
tanglawan ng inspirasyon ng Diyos, 
magpatuloy! ◼

Mula sa “Tatlong Talinghaga—Ang Hangal na 
Bubuyog, ang Owl Express, at ang Dalawang 
Lampara,” Liahona, Peb. 2003, 36–41. LA
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Ni Elder James E. 
Talmage (1862–1933)
Ng Korum ng Labindala-
wang Apostol



Paano tayo magiging mga taong paladalo sa templo?

“Maging mga tao nga tayong paladalo sa templo. Dumalo sa templo nang madalas kung ipahihintulot ng ating mga personal na  
sitwasyon. Maglagay ng larawan ng templo sa bahay ninyo nang makita ito ng inyong mga anak. Ituro sa kanila ang mga layunin  
ng bahay ng Panginoon. Pagplanuhin sila habang bata pa na magpunta roon at manatiling marapat sa pagpapalang iyon.”

MGA KABATIRAN

Pangulong Howard W. Hunter (1907–95), “Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, Nob. 1994, 8.

ANG MULING INILAAN KAMAKAILAN NA OGDEN UTAH TEMPLE



Kabilang Din sa Isyung Ito
PARA SA MGA YOUNG ADULT

Inihayag na mga  
Katotohanan  
ng Mortalidad
Maaari tayong mamuhay nang may kahulugan at 
layunin sa pamamagitan ng pagtanggap sa tatlong 
katotohanan ng buhay na itinuro ng Panginoon kina 
Eva at Adan.

p. 44

PARA SA MGA KABATAAN

Tema ng Mutwal  
 para sa 2016
Ipinaliwanag ng mga Young Men at Young Women  
general presidency ang tema sa taong ito at ang  
kahulugan ng “magpatuloy sa paglakad nang may 
katatagan kay Cristo” (2 Nephi 31:20).

p. 50

PARA SA MGA BATA

Ang Aklat ni Mormon 
ay Nagtuturo tungkol kay  

Jesucristo
Habang binabasa ninyo ang Aklat ni Mormon sa taong 
ito, matututo kayo tungkol sa maraming propeta na 
iisa ang gusto—magturo tungkol kay Jesucristo!

p. 72




