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MGA BAHAGI
8 Pagtuturo sa Paraan ng  

Tagapagligtas: Paghahandang 
Humarap sa Diyos
Ni Devin G. Durrant

40 Mga Tinig ng mga Banal  
sa mga Huling Araw

80 Hanggang sa Muli Nating  
Pagkikita: Ang Likas na  
Katangian ng Diyos
Ni Elder Jeffrey R. Holland

Liahona, Disyembre 2016

MGA MENSAHE
4 Mensahe ng Unang  

Panguluhan: Kapayapaan  
sa Buhay na Ito
Ni Pangulong Henry B. Eyring

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Ang Kagalakan ng Pamilya ay 
Matatagpuan sa Katuwiran

TAMPOK NA  
MGA ARTIKULO
10 Paghahanda ng Isang Lugar 

para sa Panginoon
Ni Bishop Gérald Caussé

14 Ang Banal na Kapangyarihan 
ng Biyaya
Ni Elder James J. Hamula

22 Ang Ika- 10 International  
Art Competition: Ang mga 
K’wento kay Jesus
Magalak sa 16 na piling  
sining na naglalarawan  
sa Tagapagligtas.

28 Sa Pamamagitan ng  
Pag- aaral at sa Pamamagitan 
ng Pananampalataya
Ni Elder M. Russell Ballard

36 Pagtakas Alang- alang sa  
Pananampalataya at Kalayaan
Ni Eva Walburger
Sa kanilang pagtakas tungo sa 
kalayaan, pinagpala ng ebang-
helyo ang aking mga magulang 
sa maraming paraan.

4

SA PABALAT
Harap: Detalye mula sa Sambahin Natin Siya, 
ni Dana Mario Wood, sa kagandahang-loob ng 
Church History Museum, hindi maaaring kop-
yahin. Panloob na pabalat sa harap: Larawang 
kuha mula sa iStock/Thinkstock.



44 Pananampalataya, Pag- asa,  
at Pag- ibig sa Kapwa:  
Magkakahalong Katangian
Ni Elder Chi Hong (Sam) Wong

48 Pagkakaroon Natin  
ng Masayang Buhay
Ni Yuri Kutepov
Determinado akong makasal  
sa templo, pero inakay ako  
ng Panginoon sa aking  
walang- hanggang kabiyak  
sa di- inaasahang paraan.

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

50 Tapang na Pumili
Ni Michael Pickett
Ang pangarap ko—na maging 
professional bodybuilder—ay  
abot- kamay ko na noon. Pero 
paano na ang mission papers  
na kapapadala ko lang?

52 Maging Isang Tunay na 
Action Hero
Ni Charlotte Larcabal
Ang ibig sabihin ng pagsulong ay 
pagkilos nang mabilis, kahit tila 
nakakatakot o walang katiyakan 
ang mga bagay- bagay.

56 Mga Tanong at mga Sagot
Nahihirapan akong pag- aralan 
ang mga banal na kasulatan. 
Bakit ba napakahalagang  
pag- aralan ang mga ito?

58 Pagbibigay ng Higit Pa  
sa mga Regalo
Ni Emmaline R. Wilson
Anong mga regalo ang ibibigay 
mo ngayong Kapaskuhan?  
Alamin kung anong klase kang 
tagapagbigay sa quiz na ito.

61 Ang Paglilingkod sa Misyon  
na Kailangan Ko
Ni Gabriel Costa Silva

62 Poster: Huwag Magpaliban

63 Mga Sagot mula sa mga Pinuno 
ng Simbahan: Paano Maging 
Matiyaga
Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf

M G A  K A B A T A A N

64 Isang Kakaibang Pasko
Ni Jane McBride Choate
Nagbago ang lahat simula noong 
diborsyo. Sasaya pa kaya ang  
Pasko na tulad ng dati?

66 Mga Batang Naninindigan:  
Mga Pagpapala mula kay Blessy

68 Mga Bayani sa Aklat  
ni Mormon: Ang Hamon  
ni Moroni

69 Kaya Kong Basahin ang Aklat  
ni Mormon

70 Mga Sagot mula sa Isang  
Apostol: Paano ako mas 
mapapalapit sa Tagapagligtas?
Ni Elder Dale G. Renlund

71 Mga Card ng Natatanging Saksi

75 Ang Ating Pahina

76 Mga Kuwento sa Aklat  
ni Mormon: Ang Espesyal  
na Pangako ni Moroni

79 Pahinang Kukulayan: Mahal  
Ko ang Pamilya Ko

M G A  B A T A

Tingnan kung 
makikita mo  

ang nakatagong  
Liahona sa  
isyung ito.  

Hint: Paano mo  
ibinabahagi ang 
mga pagpapala  
ng ebanghelyo  

sa iba?
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MARAMI PANG IBA ONLINE
Ang Liahona at iba pang mga materyal ng Simbahan ay available sa maraming wika sa 
languages. lds. org. Bisitahin ang facebook.com/liahona.magazine (available sa English, 
Portuguese, at Spanish) para makahanap ng mga mensaheng nagbibigay ng inspirasyon, 
mga ideya sa family home evening, at materyal na maibabahagi ninyo sa inyong mga 
kaibigan at pamilya.

MGA PAKSA SA ISYUNG ITO
Ang mga numero ay kumakatawan sa unang pahina ng artikulo.

Aklat ni Mormon, 41, 52, 
68, 76

Apostol, mga, 71
Bata, mga, 42, 64, 66, 75
Biyaya, 14
Diborsyo, 64
Espiritu Santo, 4
Gawaing misyonero, 36, 

41, 50, 61, 66
Ikalawang Pagparito, 10
Jesucristo, 14, 22, 42, 44, 

58, 62, 69, 70, 80
Kabutihan, Katuwiran, 7

Kapayapaan, 4
Pag- aaral ng banal na  

kasulatan, 28, 56, 69
Pag- aasawa, 28, 48
Pag- asa, 36, 44
Pag- ibig sa kapwa- tao, 44
Paglilingkod, 10, 58, 61, 

64, 80
Pagsubok, mga, 4, 40, 43, 61
Pagtuturo, 7, 28
Pamilya, Mag- anak, 7, 40, 

64, 79
Panalangin, 48, 61

Pananampalataya, 14, 28, 
36, 44, 48, 50, 52

Pasko, 10, 40, 41, 42, 43, 
58, 62, 64, 66, 69, 70, 75

Patotoo, 28
Pioneer, mga, 36
Prayoridad, mga, 8, 50
Propeta, mga, 71, 76
Refugee, mga, 10, 36
Sakramento, 4
Sunday School, 8, 28
Templo, 10, 36, 48
Tiyaga, Pasensya, 48, 63

“Paghahanda ng isang Lugar para sa 
Panginoon,” pahina 10: Ipinaalala sa 
atin ni Bishop Caussé ang ating responsi-
bilidad na maghanda para sa pagdating 
ng Tagapagligtas. Ang isang paraan para 
makapaghanda ng lugar para sa Panginoon 
ay sa pagtulong sa mga taong nangangai-
langan ng tahanan. Isiping mag- volunteer 
sa isang homeless shelter o bahay- kalinga, 
na nagtitipon ng mga supply para sa mga 
refugee, lumilikom ng pondo na iaambag sa 
humanitarian fund ng Simbahan, o nakikila-
hok sa mga paglilingkod sa inyong komuni-
dad. Maaari din ninyong talakayin ang mga 
pangmatagalang paraan na mapaglilingku-
ran ninyo ang mga walang tahanan, tulad 
ng pakikipagkaibigan sa kanila.

“Paano ako mas mapapalapit sa 
Tagapagligtas?” pahina 70: Tunay na si 
Jesucristo ang dahilan ng pagdiriwang na 
ito, ngunit maaari mong isaalang- alang ang 
mga paraan na maaalaala mo ang halimba-
wa ng Tagapagligtas sa buong taon. Maaari 
kang mag- isip ng mga paraan upang 
makalikha ng tahanang mas nakasentro kay 
Cristo, tulad ng pagdidispley ng larawan ng 
Tagapagligtas sa inyong tahanan, pagsasau-
lo sa bawat linggo ng mga talatang tungkol 
sa Tagapagligtas, o higit na pag- iingat sa 
paghahanda para sa araw ng Sabbath. 
Lumikha ng mga plano upang maipatupad 
ang iyong mga ideya at irekord sa iyong 
journal kung paano nakatulong ang mga 
pagsisikap mong mas mapalapit kay Cristo.

Mga Ideya para sa Family Home Evening
Ang isyung ito ay naglalaman ng mga artikulo at aktibidad na magagamit sa family 
home evening. Narito ang dalawang halimbawa.



4 L i a h o n a

Sa ating lahat na isinilang sa buhay na ito, sinabi ng 
Tagapagligtas, “Sa sanglibutan ay mayroon kayong 
kapighatian” ( Juan 16:33). Subalit ibinigay Niya ang 

napakagandang pangakong ito sa Kanyang mga disipulo 
noong Kanyang mortal na ministeryo: “Ang kapayapaan ay 
iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko 
sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibi-
nibigay ko sa inyo” ( Juan 14:27). Nakapapanatag na mala-
man na ang pangakong ito ng personal na kapayapaan ay 
nagpapatuloy sa lahat ng Kanyang disipulo ngayon.

Ang ilan sa atin ay nakatira sa maganda at payapang 
kapaligiran, subalit naguguluhan tayo. Ang iba naman ay 
nakadarama ng kapayapaan at ganap na katahimikan sa 
gitna ng malaking personal na kawalan, trahedya, at patu-
loy na mga pagsubok.

Maaaring nakita na ninyo ang himala ng kapayapaan 
sa mukha ng isang disipulo ni Jesucristo o narinig na ito 
sa kanyang mga salita. Maraming beses ko na itong naki-
ta. Kung minsan ito ay sa isang silid sa ospital kung saan 
nakapaligid ang isang pamilya sa isang lingkod ng Diyos 
na naghihingalo.

Naaalala ko nang bisitahin ko ang isang babae sa ospital 
ilang araw bago siya namatay sa kanser. Nagpasama ako sa 
dalawang anak kong dalaga dahil naging Primary teacher 
nila ang mabait na babaeng ito.

Nakapaligid sa kama niya ang kanyang mga kapamil-
ya, na gusto siyang makasama sa mga huling sandali ng 
kanyang buhay sa lupa. Nagulat ako nang umupo siya sa 
kama. Pinalapit niya ang mga anak ko at ipinakilala sila 
pareho, nang isa- isa, sa bawat miyembro ng kanyang pamil-
ya. Ipinakilala niya ang aking mga anak na para bang mga 
maharlika sila na ipinakikilala sa kaharian ng isang reyna. 

Nakahanap siya ng paraan para masabi kung paano naging 
disipulo ng Tagapagligtas ang bawat tao sa silid. Naaalala 
ko pa ang katatagan, kabaitan, at pagmamahal sa kanyang 
tinig. At naaalala ko na nagulat ako sa kanyang masayang 
ngiti kahit alam niya na malapit na siyang mamatay.

Nakatanggap na siya ng basbas ng priesthood para  
sa kapanatagan, ngunit binigyan niya kaming lahat ng 
isang buhay na patotoo na ang pangako ng kapayapaan ng 
Panginoon ay totoo: “Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa 
inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa 
sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan 
ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan” ( Juan 16:33).

Natanggap na niya ang Kanyang paanyaya, tulad ng 
maaari nating gawin, anuman ang ating mga pagsubok 
at problema:

“Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at 
nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.

“Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa 
akin; sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: 
at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong 
mga kaluluwa” (Mateo 11:28–29).

Tanging sa pagsunod sa Tagapagligtas matatagpuan ng 
sinuman sa atin ang kapayapaan at katahimikan sa mga 
pagsubok na darating sa ating lahat.

Ipinaaalam sa atin ng mga panalangin sa sakramento 
kung paano matatagpuan ang kapayapaang iyan sa gitna 
ng mga paghihirap sa buhay. Kapag nakikibahagi tayo ng 
sakramento, maipapasiya nating maging tapat sa ating mga 
tipan na sumunod sa Kanya.

Nangangako ang bawat isa sa atin na alalahanin ang 
Tagapagligtas. Mapipili ninyong alalahanin Siya sa paraang 
higit na maglalapit ng inyong puso sa Kanya. Kung minsan 

Pangulong 
Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa 
Unang Panguluhan Kapayapaan  

SA BUHAY NA ITO

M E N S A H E  N G  U N A N G  P A N G U L U H A N
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PAGTUTURO MULA SA MENSAHENG ITO

Itinuturo ni Pangulong Eyring na matutulungan tayo ng mga panalangin sa 
sakramento na malaman kung paano makakatagpo ng kapayapaan sa ating 

mga pagsubok. Ipinaaalala sa atin nito na kapag tinupad natin ang ating mga 
tipan, may pangako ang Diyos sa atin na mapapasaatin ang Espiritu Santo. 
Isiping itanong sa mga tinuturuan ninyo kung paano tayo matutulungan ng 
pagtataglay ng Espiritu Santo na magkaroon ng kapayapaan. Maaari din nin-
yong ibahagi ang inyong mga ideya o karanasan kung paano kayo tinulungan 
ng Espiritu Santo na makadama ng kapayapaan sa isang pagsubok. Maaari 
ninyong hikayatin ang mga tinuturuan ninyo na pagbulayan ang mensaheng 
ito sa oras ng sakramento sa linggong ito.

para sa akin, ito ay pagkakita sa  
Kanya sa aking isipan na nakaluhod 
sa Halamanan ng Getsemani o pag-
kakita sa Kanya na pinababangon si 
Lazaro mula sa libingan. Kapag gina-
gawa ko ito, nadarama ko na malapit 
ako sa Kanya at nagpapasalamat ako 
at napapayapa niyan ang puso ko.

Nangangako rin kayong sundin 
ang Kanyang mga kautusan. Nanga-
ngako kayong taglayin ang Kanyang 
pangalan at maging Kanyang saksi. 
Nangangako Siya na kapag tinupad 
ninyo ang inyong mga tipan sa Kanya, 
mapapasainyo ang Banal na Espiritu. 
(Tingnan sa D at T 20:77, 79.)

Naghahatid ito ng kapayapaan 
kahit sa dalawang paraan man lang. 
Nililinis tayo ng Espiritu Santo mula sa 
kasalanan dahil sa Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo. At maaari tayong bigyan ng 
kapayapaan ng Espiritu Santo na nag-
mumula sa pagsang- ayon ng Diyos at sa 
pag- asa ng buhay na walang hanggan.

Binanggit ni Apostol Pablo ang 
kamangha- manghang pagpapalang 

ito: “Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu 
ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, 
pagpapahinuhod, kagandahang- loob, 
kabutihan, pagtatapat” (Mga Taga 
Galacia 5:22).

Nang ibalita ng mga sugo ng  
langit ang pagsilang ng Tagapaglig-
tas, ipinahayag nila, “Luwalhati sa 
Dios sa kataastaasan, at sa lupa’y 

kapayapaan” (Lucas 2:14; idinagdag 
ang pagbibigay- diin). Pinatototohanan 
ko bilang saksi ni Jesucristo na maisu-
sugo ng Ama at ng Kanyang Pinaka-
mamahal na Anak ang Espiritu upang 
matagpuan natin ang kapayapaan sa 
buhay na ito, anumang mga pagsubok 
ang dumating sa atin at sa mga mahal 
natin sa buhay. ◼



6 L i a h o n a

Lumapit Kay Cristo

Nangako ang Tagapaglig-
tas na magkakaroon tayo 

ng kapayapaan kapag tayo ay 
“lumapit sa [Kanya]” (Mateo 
11:28). Ibig sabihin ay sundan 
ang Kanyang halimbawa at 
sikapin na manatiling malapit 
sa Kanya. Gupitin ang kard na 
ito at isabit kung saan madalas 
ninyo itong makikita. Ano ang 
iba pang mga paraan na maka-
kalapit kayo kay Cristo?

Paano Mo Aalalahanin ang  
Tagapagligtas sa Linggong Ito?

Hinihikayat tayo ni Pangulong Eyring na “piliing alalaha-
nin [ang Tagapagligtas] sa pinakamainam na paraan na 

mapapalapit ang inyong puso sa Kanya.”
Paano mo “lagi Siyang aalalahanin” sa buong linggo  

(tingnan sa D at T 20:77, 79)?
Mayroon ka bang paboritong talata tungkol sa Tagapaglig-

tas? Maaari mong markahan ang iba pang talata araw- araw 
sa linggong ito at ibahagi ito sa isang tao.

Kumakanta ka ba ng himno o ng iba pang nakasisiglang 
awitin sa iyong isipan kapag mabigat ang iyong kalooban? 
Mainam siguro na pumili ka sa linggong ito ng isang himno 
o awitin tungkol sa Tagapagligtas.

Pinagbubulayan mo ba ang buhay ng Tagapagligtas  
at ang nagbabayad- salang sakripisyo sa sakramento bawat 
linggo? Maaari kang maghanda para sa sakramento sa  
pamamagitan ng paggunita sa ginawa mong mga pagpili  
sa buong linggo para laging maalala ang Tagapagligtas  
at pagsisisi sa mga pagkakataon na nahirapan kang alala-
hanin Siya.

MGA KABATAAN

MGA BATA

Nagdarasal ka ba na magkaroon ka ng mga pagkakataong 
ibahagi ang ebanghelyo sa bawat araw? Sikaping magkaroon ng 
talakayan ukol sa ebanghelyo sa linggong ito na nakapokus sa 
Tagapagligtas. Maaari mong ibahagi ang iyong patotoo tungkol 
sa Tagapagligtas sa family home evening o kausapin ang isang 
kaibigan sa paaralan tungkol sa karanasan mo sa simbahan.

Mithiing alalahanin ang Tagapagligtas sa espesyal na para-
an sa linggong ito. Sabihin sa isang magulang, kapatid, lider, o 
kaibigan ang tungkol sa iyong mithiin. Sa katapusan ng linggo, 
sabihin sa kanila kung ano ang nangyari. Kapwa ninyo mada-
rama ang kapayapaan at kaligayahang tinalakay ni Pangulong 
Eyring.

• Maging mapi-
tagan sa oras 
ng sacrament 
meeting.

• Piliing maging 
mabait at 
huwag husga-
han ang iba.

• Basahin ang 
tungkol sa 
Tagapagligtas 
sa mga banal 
na kasulatan.

•   
  
 

•   
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Ang Kagalakan 
ng Pamilya ay 
Matatagpuan  
sa Katuwiran

Ang Diyos ay “nagtatag ng mga 
pamilya upang paligayahin tayo, 

tulungan tayong malaman ang mga 
tamang alituntunin sa isang mapag-
mahal na kapaligiran, at ihanda tayo 
para sa buhay na walang hanggan.” 1 
Tungkol sa “dakilang plano ng kaliga-
yahan” ng Diyos (Alma 42: 8), sinabi 
ni Pangulong Russell M. Nelson, 
Pangulo ng Korum ng Labindalawang 
Apostol: “Nakasaad sa Kanyang plano 
na ang mga lalaki at babae ay gayon 
‘upang sila ay magkaroon ng kagala-
kan’ [2 Nephi 2:25]. Dumarating ang 
kagalakang iyan kapag pinili nating 
mamuhay nang naaayon sa walang 
hanggang plano ng Diyos.” 2

Ang isang tahanang nakasentro 
kay Cristo ay naglalaan ng pinaka-
magagandang pagkakataon para 
magtagumpay. Inilarawan ito ni Elder 
Richard G. Scott (1928–2015) ng 
Korum ng Labindalawang Apostol 
bilang isang lugar “kung saan itinu-
turo ang ebanghelyo, tinutupad ang 
mga tipan, at may pagmamahalan,” 
kung saan ang mga pamilya ay maa-
aring maging “masunurin sa buhay” at 
“matibay na nakasalig sa ebanghelyo 
ni Jesucristo.” 3

Sabi ni Pangulong Henry B. Eyring, 
Unang Tagapayo sa Unang Pangulu-
han: “Maaari nating ipasiya na gagawin 
natin ang lahat upang pababain ang 
mga kapangyarihan ng langit sa [ating] 
pamilya.” At malamang ay makahikayat 
tayo ng pagmamahal, paglilingkod, 
pagsunod, at kaligayahan sa ating 
tahanan sa “pakikinig ng [ating mga 
anak] sa salita ng Diyos at pagsubok 
dito nang may pananampalataya pag-
katapos. Kung gagawin nila ito, magba-
bago ang kanilang likas na pagkatao sa 
isang paraan na nagdudulot ng kaliga-
yahang hangad nila.” 4

Karagdagang mga Banal  
na Kasulatan
III Ni Juan 1:4; 1 Nephi 8:12;  
2 Nephi 5:27

Mapanalanging pag- aralan ang materyal na ito at maghangad ng inspirasyong malaman kung 
ano ang ibabahagi. Paano palalakasin ng pag- unawa sa “Ang Mag- anak: Isang Pagpapahayag 
sa Mundo” ang inyong pananampalataya sa Diyos at pagpapalain ang mga pinangangalagaan  
ninyo sa pamamagitan ng visiting teaching? Para sa iba pang impormasyon, magpunta sa 
reliefsociety. lds. org.

Mga Tahanang  
Nakasentro kay Cristo

Mayroon tayong mga huwa-
ran ng mga tahanang naka-
sentro kay Cristo sa mga banal 
na kasulatan. Pagkamatay ng 
kanyang amang si Lehi, inilayo 
ni Nephi ang kanyang pamilya 
at ang iba pang naniwala sa 
mga babala at paghahayag ng 
Diyos at nakinig sa kanyang mga 
salita mula sa lupain ng mga 
Lamanita. Sa bagong lugar na 
ito, masusunod ng mga Nephita 
ang mga kahatulan, batas, at 
kautusan ng Panginoon sa lahat 
ng bagay, alinsunod sa batas 
ni Moises (tingnan sa 2 Nephi 
5:6–10). Subalit kahit ang ilan sa 
mga Nephita ay naging suwail 
kalaunan.

At habang ang ating mga 
kapamilya ay lumilihis sa katu-
wiran kung minsan tulad ng 
ginawa ng mga Nephita, sina-
bi ni Elder Scott na ang isang 
tahanang nakasentro kay 
Cristo pa rin “ang naglalaan ng 
pinakamalaking katiyakan ng 
kapayapaan at kapanatagan sa 
ating tahanan.” Tanggap niya na 
“magkakaroon pa rin ng mara-
ming hamon o kasawian, ngunit 
sa gitna ng paghihirap, maaari 
tayong magtamasa ng kapaya-
paan ng kalooban at malaking 
kaligayahan.” 5Isipin Ito

Ano ang magagawa natin 
upang mamuhay nang mas  
matwid ang ating buong 
pamilya?

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. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 1.1.4.
 2. Russell M. Nelson, “Selestiyal na Kasal,” 

Liahona, Nob. 2008, 92.
 3. Richard G. Scott, “Para sa Kapayapaan  

sa Tahanan,” Liahona, Mayo 2013, 31.
 4. Henry B. Eyring, “The Teachings of ‘The 

Family: A Proclamation to the World,’”  
New Era, Set. 2015, 5, 6.

 5. Richard G. Scott, “Para sa Kapayapaan  
sa Tahanan,” 31.

Pananampalataya,  
Pamilya,  
Kapanatagan
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Sa Aklat ni Mormon, nangangaral 
si Amulek ng napakabisang ser-

mon tungkol sa Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo (tingnan sa Alma 34). Sa 
magagandang talata sa kabanatang 
ito, ang isang talatang nangingibabaw 
sa akin ay nang sabihin ni Amulek 
na, “Sapagkat, masdan, ang buhay 
na ito ang panahon para sa mga tao 
na maghanda sa pagharap sa Diyos” 
(Alma 34:32).

Sa paniniwala na ang layunin ng 
buhay na ito ay “maghanda para sa 
pagharap sa Diyos,” maaari nating 
itanong ito sa ating sarili: Ano ba ang 
ginagawa ko sa bawat araw, bawat 
linggo, at bawat buwan upang maka-
paghanda para sa napakagandang 
muling pagkikita namin ng ating Ama 
sa Langit? Paano ko gagamitin ang 
mahalagang oras na ibinigay sa akin?

Paano Tayo Maghahanda?
Maraming paraan ng paggamit ng 

ating oras sa paghahandang humarap 
sa Diyos. Sa bawat linggo, naniniwala 
ako na magkakasundo tayo na ang 
pinakamahalagang oras ng linggo ay 
ang oras na iniuukol natin sa pakikiba-
hagi ng sakramento, pagpapanibago 
ng ating mga tipan sa Ama sa Langit, 
habang pinagninilayan ang pagmama-
hal na nadarama natin mula sa Kanya at 
ang pag- asang maaaring mapasaating 
lahat bunga ng Pagbabayad- sala ng 
Kanyang Anak, na si Jesucristo.

Naniniwala rin ako na ang oras na 
iniuukol natin sa ating mga klase sa 
Sunday School ay maaaring magkaro-
on ng mas malaking epekto sa ating 
paghahanda kaysa inaakala natin. Ngu-
nit para masamantala ang pagkakata-
ong iyan, maaari nating kailanganing 
suriin kung ano ang pananaw natin 
ukol sa Sunday School.

Ang layunin ng Sunday School ay 
“palakasin ang [pananampalataya] ng 
mga indibiduwal at pamilya sa Ama sa 
Langit at kay Jesucristo sa pamamagi-
tan ng pagtuturo, pagkatuto, at paki-
kipagkapatiran.” 1 Ang mahahalagang 
elementong ito ng pagbabalik- loob 
ay kailangan sa ating mga pagsisikap 
na maghanda sa pagharap sa Diyos. 
Natutuwa kami na ang mga guro sa 
buong Simbahan ay nagsisikap na 
paghusayin ang kakayahan nilang 
magturo gamit ang Pagtuturo sa Para-
an ng Tagapagligtas at mga teacher 
council meeting.

Ngunit ang pinahusay na pagtuturo 
ay hindi sapat. Kailangan itong itug-
ma sa ating mga pagsisikap na matuto 
sa paraan ng Tagapagligtas. Sinabi 
Niya na dapat tayong matuto “sa 
pamamagitan ng pag- aaral at gayon 
din sa pamamagitan ng pananam-
palataya” (D at T 109:7). Ang pana-
nampalataya ay isang alituntunin ng 
pagkilos. Kailangan tayong gumawa 
kung nais nating makaalam (tingnan 
sa Juan 7:17).

PAGHAHANDANG  
HUMARAP SA DIYOS

P A G T U T U R O  S A  P A R A A N  N G  T A G A P A G L I G T A S

Ang Sunday School ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagtulong sa ating 
lahat na maghanda sa pagharap sa Diyos. Inuuna mo ba ito?

Ang ating mga klase sa Sunday 
School ay makahihikayat ng ganitong 
uri ng pagtuturo at pagkatuto kapag 
ito ay ligtas na lugar sa pagbaba-
hagi ng mga karanasan at inspiras-
yong nadama natin sa buong linggo 
habang pinag- aaralan at ipinamu-
muhay natin ang mga turo sa banal 
na kasulatan sa paghahanda para sa 
klase. Habang “[tinu]turuan [natin] 
ang isa’t isa ng doktrina ng kaharian 
. . . lahat ay mapa[pa]sigla ng lahat” 
(D at T 88:77, 122).

Tawagin ang Sabbath  
na Kaluguran

Kamakailan ay inanyayahan ng 
Unang Panguluhan ang bawat isa sa 
atin na “tawagin ang sabbath na kalu-
guran” (Isaias 58:13) sa ating buhay. 
Ang tatlong- oras na pagsamba sa araw 
ng Linggo ay nakatutulong sa atin na 
magawa ang mithiing iyan.

Sa diwang iyan, may isa pa akong 
tanong: Bakit ba natin pinipili kung 
minsan na hindi lubusang tanggapin 
ang pagkakataong alok ng Sunday 
School?

Nitong mga huling taon, nasaksi-
han ko ang iba- ibang “alternatibo” 
sa Sunday School sa oras ng Sunday 
School, kabilang na ang pag- uusap 
sa mga pasilyo, pag- iinterbyu ng mga 
lider ng ward, pagbibigay ng training 
ng mga lider ng stake sa mga counter-
part nila sa ward, at paglutas ng mga 

Ni Devin G. 
Durrant
Unang Tagapayo, 
Sunday School 
General Presidency
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lider ng mga kabataan ng mga proble-
ma sa programa nila.

Dahil napakarami nilang kailangang 
gawin, nauunawaan ko kung bakit 
maaaring gamitin ng mga lider ang 
oras ng Sunday School para gawin ang 
ibang bagay. Ngunit napakalaking pag-
papala sa lahat ng kasali kapag nag- 
ukol ng isang oras ang mga lider ng 
ward para makilahok sa mga talakayan 
tungkol sa ebanghelyo kasama ang 
mga miyembro ng kanilang kawan!

Natitiyak ko na naranasan na 
ninyo ang iba pang mga halimbawa 
ng “kapabayaan sa Sunday School.” 
Sa anumang dahilan, nadarama ng 
marami sa atin na kakaunti lang ang 
nakukuha natin sa mga klase sa Sun-
day School. Napag- alaman ko na ang 
yaman ng karanasan ko sa Sunday 
School ay batay na rin sa aking pag-
hahanda at partisipasyon na gaya ng 
aking guro. Isinulat ni Brother Tad R. 
Callister, Sunday School General 
President, na, “Tuwing pag- aaralan 

natin ang mga banal na kasulatan, 
dadalo tayo sa klase na mas handa, 
makikilahok tayo sa mga talakayan sa 
klase, magtatanong tayo, at magtatala 
ng mga sagradong impresyon, lalo 
tayong nagiging katulad ng Diyos, at 
sa gayo’y madaragdagan ang kakaya-
han nating madama ang kagalakang 
nadarama Niya.” 2

Paghandaan at Protektahan  
ang Oras ng Sunday School

Inaanyayahan ko kayong gawin nin-
yo ang lahat ng makakaya ninyo para 
paghandaan at protektahan ang oras 
ng Sunday School. Bawat miyembro ng 
ward at branch, kabilang na ang ating 
mga lider, ay dapat makamit ang mata-
mis na biyayang hatid ng paghahanda 
sa pagharap sa Diyos sa mahalagang 
oras na ito bawat linggo. ◼
MGA TALA
 1. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 12.1
 2. Tad R. Callister, “Ang Kagalakan na Matuto,” 

Liahona, Okt. 2016, 14.

Alamin ang iba pa tungkol  
sa Pagtuturo sa Paraan  

ng Tagapagligtas at mga  
teacher council meeting sa  
Pagtuturo. lds. org.
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PAGHAHANDA NG 
ISANG LUGAR PARA SA 

Tuwing maririnig ko  
ang kuwento ng pagsilang at 
paglilingkod ng Tagapagligtas 
sa lupa, iniisip ko ang ating 
personal na responsibilidad  

na maghanda ng mga  
lugar na malugod na 

tatanggap sa Kanya sa araw  
na Siya ay magbalik.

Ni Bishop  
Gérald Caussé
Presiding Bishop

PANGINOON
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Noong isang taon bago sumapit ang Pasko, dumalo 
ako sa isang hapunang ibinigay bilang parangal sa 
isang French official na mataas ang katungkulan na 

hindi miyembro ng Simbahan. Ang hapunan ay ginanap sa 
Joseph Smith Memorial Building sa Salt Lake City, Utah.

Bago umupo sa hapag- kainan, dinala namin ang aming 
panauhin sa observation window sa ika- 10 palapag, kung 
saan matatanaw ng mga bisita ang kagandahan ng Temple 
Square. Parang himala ang tagpo, kung saan nakatayo ang 
Salt Lake Temple sa gitna ng napakaraming ilaw na nagni-
ningning. Tumayo kami roon nang ilang minuto, na halos 
hindi makaimik.

Pagbalik namin sa kinaroroonan ng salu- salo, tinanong 
kami ng opisyal ng isang di- inaasahang tanong: “Naniniwala 
ba kayo sa katapusan ng mundo?” Humantong ito sa isang 
nagbibigay- inspirasyong talakayan tungkol sa Ikalawang 
Pagparito ng Panginoon at sa kahalagahan ng pagiging han-
da nating salubungin Siya sa araw ng Kanyang pagbalik.

Habang nag- iisip ako tungkol sa templong hinangaan 
namin, may naisip akong isang magandang ideya: “Pagba-
lik ni Jesus, sa wakas ay magkakaroon Siya ng magandang 
lugar na tatahanan!”

Nakasaad sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan na ang 
templo ay “literal na bahay ng Panginoon.” 1 Sa madaling 
salita, hindi lang ito isang simbolikong lugar. Ang mga 
templo sa ating dispensasyon ay handa at lubos na inila-
ang mga bahay kung saan pisikal Siyang makakapasok. 
Sinabi ng Panginoon na ang Kanyang Simbahan ay dapat 
itatag “upang ang aking mga pinagtipanang tao ay mati-
pon bilang isa sa araw na yaong ako ay paroroon sa aking 
templo” (D at T 42:36; idinagdag ang pagbibigay- diin).

Kaylaking kaibhan sa hamak na mga panimula sa buhay 
ng Tagapagligtas sa lupa. Siya, na Hari ng mga hari at 
Panginoon ng mga panginoon, ay isinilang sa isang sim-
pleng kuwadra at inihiga sa pasabsaban “sapagka’t wala 
nang lugar . . . sa tuluyan” (Lucas 2:7). Noong Siya ay bata 
pa, hindi palaging tinatamasa ni Jesus ang kaginhawahan 
ng isang permanenteng tahanan, tulad noong tumakas ang 
Kanyang pamilya patungong Egipto para takasan ang kalu-
pitan ng isang pinuno (tingnan sa Mateo 2:13–14).

Hindi natin alam ang mga detalye ng pansamantalang 
paninirahan ng Kanyang pamilya sa Egipto, ngunit mala-
mang na nahirapan sa buhay ang Kanyang mga magulang 
bilang mga refugee—isang buhay na maihahambing sa 
maraming dayuhan sa ating panahon na tinakasan ang 
digmaan at giyera sibil sa Africa at Middle East.
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Kahit noong binata na Siya, ipinahiwatig ni Jesus  
na wala Siyang permanenteng tahanan. Isang araw nila-
pitan Siya ng isang lalaki at sinabi nito, “[Panginoon], 
susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon.” Sumagot 
ang Tagapagligtas, “May mga lungga ang mga sorra, at 
ang mga ibon sa langit ay may mga pugad; datapuwa’t 
ang Anak ng tao ay walang kahiligan ang kaniyang ulo” 
(Lucas 9:57, 58).

Mga kapatid ko, tuwing maririnig ko ang kuwento ng 
pagsilang at paglilingkod ng Tagapagligtas sa lupa, iniisip 
ko ang ating personal na responsibilidad na maghanda ng 
mga lugar na malugod na tatanggap sa Kanya sa araw na 
Siya ay magbalik. Ano ang magagawa natin?

Magpunta sa Templo
Una, maging handa tayong salubungin Siya sa Kanyang 

sariling bahay—ang templo. Sino sa atin ang hindi nangarap 
na bumisita sa mga lugar kung saan isinilang, nanirahan, 
at naglingkod ang Tagapagligtas sa lupa? Marami, sa di- 
mumunting sakripisyo, ang nakapaglakbay na sa Banal na 
Lupain. Ngunit napakahalagang mabisita natin ang mga lugar 
na maaari Niyang balikan balang- araw. Ang isa sa pinakama-
gagandang paraan na makapaghahanda tayo, bilang Kanyang 
mga disipulo, para sa Kanyang Ikalawang Pagparito ay ang 
magtungo nang regular sa Kanyang banal na bahay at ibigkis 
ang ating sarili sa Kanya sa mga sagradong tipan.

Ihanda ang Inyong Tahanan
Pangalawa, magagawa natin ang ating tahanan na mga 

lugar na nanaising pamalagian ng Panginoon. Sa mga banal 
na kasulatan, nababasa natin ang maraming salaysay tung-
kol sa mababait na tao na tinanggap at hinandaan ang Taga-
pagligtas sa kanilang tahanan. Kaya itanong natin ang mga 
ito sa ating sarili: Katanggap- tanggap ba ang aking tahanan 
sa Panginoon? Ito ba ay isang lugar na ligtas, payapa, at 
puspos ng Espiritu kung saan Siya magiging panatag? Hindi 
kailangang maging maluwag o marangya ang ating tahanan. 
Ang isang hamak na tirahan, na nakasentro sa ebanghelyo 
at puno ng mapagmalasakit na mga kapamilya at kaibigan, 
ay magpapasaya sa Kanya.

Tipunin ang mga Hinirang
Pangatlo, makakatulong tayo sa pagtipon ng Kanyang 

mga hinirang mula sa lahat ng dako ng mundo—kahit 
kailanganin pa nating panandaliang lisanin ang ating taha-
nan para tumulong sa pagtatayo ng Kanyang kaharian sa 

lupa. Ang kasaysayan ng mga tao ng Diyos ay isang kasay-
sayan ng mga Banal na laging handa at gustong pumunta 
sa nais ng Panginoon na puntahan nila. Iniisip ko ang mga 
sinaunang propeta, tulad nina Abraham, Isaac, Jacob, Jose, 
Moises, Lehi, at marami pang iba. Iniisip ko ang mga Apos-
tol ng Panginoon sa kalagitnaan ng panahon na walang- 
humpay na ipinalalaganap ang ebanghelyo sa buong 
Mediterranean.

Ang mga propeta at apostol sa mga huling araw, kasama 
ang libu- libong missionary, ay naihatid at patuloy na iniha-
hatid ang mensahe ni Cristo sa apat na sulok ng daigdig. 
Handa silang lisanin ang kaginhawahan ng kanilang taha-
nan upang maglingkod sa ubasan ng Panginoon.

Tulungan ang mga Nangangailangan
Sa huli, ang isang paraan para makapaghanda ng isang 

lugar para sa Panginoon ay tulungan ang ating kapwa na 
walang tahanan. Kabilang sa naunang mga araw ng Panu-
numbalik ang mga panahon na walang masilungan ang 
mga Banal. Sa paghahanap nila sa Sion, kadalasa’y napili-
tan silang lisanin ang kanilang tahanan dahil sa kakitiran 
ng isip at kasamaan ng kanilang mga kaaway.

Ginamit ni Pangulong Brigham Young (1801–77) ang 
nakaaantig na mga salitang ito upang ilarawan ang kani-
lang kalagayan: “Paulit- ulit kaming itinaboy mula sa aming 
payapang tahanan, at ang kababaihan at mga anak ay 
napilitang mamuhay sa mga kaparangan, kagubatan, kalye, 
at tolda, sa gitna ng taglamig, na nagdurusa sa lahat ng uri 
ng kahirapan, maging tungo sa kamatayan mismo.” 2

Isa sa pinaka- nakaaantig na mga pangyayari sa pana-
hong ito ang nagtatampok sa munting nayon ng Quincy, 
Illinois, noong taglamig ng 1839. Sa panahong iyon, kasa-
ma sa komunidad na ito ng mga dayuhan at magsasaka, 
na nasa pampang ng Mississippi River, ang halos 1,500 
kaluluwa na mahirap ang kalagayan. Sa gitna ng malupit 
na taglamig, bigla silang naharap sa pagdating ng halos 
5,000 miyembro ng Simbahan na tumatakas sa utos na 
panlilipol na inilabas ng gobernador ng Missouri. Ang 
mga Banal ay lubos na hikahos at balisa, matapos tawi-
rin nang nakapaa ang nagyeyelong ilog ng Mississippi. 
May pambihirang kabutihang- loob, ang mga mamama-
yan ng Quincy ay malugod silang tinanggap, at binuk-
san ang kanilang tahanan at ibinahagi ang kaunti nilang 
kabuhayan.

Inilarawan ng isang residente ng Quincy ang pagdating 
ng mga refugee na ito: “Marami sa mga Banal ang nagalak 
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na makakita ng masisilungan sa bahay ko mula sa mga 
unos, hanggang sa makakita sila ng matitirhan. Napakara-
ming gabi na ang mga sahig, sa itaas at ibaba, ay puno ng 
magkakatabing kama kaya imposibleng umapak saan man 
nang hindi naaapakan ang isang kama.” 3

Para sa atin na mapalad na manirahan sa mas panatag 
at saganang sitwasyon, malaki ang kabuluhan ng mga 
kuwentong ito. Tinuturuan tayo nito na maging mga tao na 
laging handang tumulong sa mga walang tirahan at nanga-
ngailangan. Nakatira man tayo sa mga lugar na maraming 
refugee o sa maliliit na komunidad sa ilang, maraming 
paraan para makapaglingkod tayo sa mga nahihirapang 
magkaroon ng pinakamaliliit na pangangailangan sa buhay. 
Makapag- aambag tayo sa humanitarian fund ng Simbahan. 
Maaari tayong makipagtulungan sa iba sa ating komunidad 
na mapagmahal na naglilingkod sa mga nangangailangan. 
Maaari nating kaibiganin ang mga itinaboy mula sa kanilang 
tahanan pagdating nila sa ating komunidad. Maaari nating 
taos na tanggapin ang mga estrangherong bumibisita sa 
ating mga ward at branch.

Isa sa pinakamagaganda nating himno ang nagkuku-
wento tungkol sa isang estranghero na nakatagpo ng kan-
lungan sa isang lalaking may malaking pag- ibig sa kapwa.

Minsan, hangi’y nagngangalit;
Gabi na’t mayro’n pang unos;
Tinig n’ya’y aking narinig,
S’ya’y pinapasok kong lubos.

Binihisan s’ya’t inalo,
Higaan pa’y inalay ko.
At sa sahig man nahimbing,
Ako’y tila nasa Eden. . . .

Bigla sa aking paningin,
Nagbago ang kanyang anyo;
Sa sugat ng kanyang kamay,
Natanto kong s’ya si Cristo.
Sinabi N’ya, “Dahil ako
Ay hindi mo ’kinahiya,
H’wag kang matakot, ang lahat
Ay sa akin din ginawa.” 4

Ipinagmamalaki ko na kabilang ako sa isang Simbahan 
na hinding- hindi tumitigil sa pagtulong sa mga maralita 
at nangangailangan sa daigdig. Nakakadama ako ng pag-
papakumbaba sa napakaraming beses na pagpapakita ng 
pagmamahal at pag- ibig sa kapwa, maliliit at malalaki, ng 
Simbahan at ng mga miyembro nito araw- araw. Ang mga 
gawaing ito ay laging magiging mahalagang bahagi ng 
misyon ng Simbahan dahil ito ang Simbahan ni Jesucristo 
at sinisikap nating sundan ang Kanyang halimbawa.

Si Jesus ang ating Tagapagligtas at Manunubos. Pinatoto-
tohanan ko na Siya ay isinilang sa kalagitnaan ng panahon, 
na Siya ay buhay, at na balang- araw Siya ay magbabalik 
sa kaluwalhatian upang mamuno at maghari sa Kanyang 
kaharian sa lupa.

Para makapaghanda, inaanyayahan ko kayong mag-
punta nang mas madalas sa Kanyang banal na bahay; 
lumikha ng ligtas, mapagmahal, at payapang kapaligiran sa 
inyong tahanan; at makilahok sa pagtitipon ng Kanyang 
mga hinirang mula sa apat na sulok ng daigdig. Dalangin  
ko rin na madama ninyo ang espesyal na hangarin na 
mapagmahal na tumulong sa mga nauna sa atin na walang 
tirahan at nangangailangan. Sa paggawa nito, makapag-
hahanda kayo ng isang lugar sa inyong puso at tahanan 
para salubungin ang Tagapagligtas, at ang Kanyang pag-
babalik ay tunay na magiging isang dakila at kagila- gilalas 
na araw. ◼

MGA TALA
 1. Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Templo”; idinagdag ang 

pagbibigay- diin.
 2. Brigham Young, sa B. H. Roberts, A Comprehensive History of the 

Church, 2:509.
 3. Wandle Mace, sa Ora H. Barlow, The Israel Barlow Story and Mormon 

Mores (1968), 156; tingnan din sa 154–55.
 4. “Isang Taong Manlalakbay,” Mga Himno, blg. 22.
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Sa lahat ng katangian ni Jesucristo, ang pinakamahalaga marahil ay na Siya 
ay “puspos ng biyaya” ( Juan 1:14). Sa mga banal na kasulatan ang katagang 
biyaya ay kadalasang tumutukoy sa banal na patnubay at kapangyarihang 

magpala, magkaloob, o kaya naman ay kumilos nang pabor sa tao. Ganito naman 
ang sabi sa Bible Dictionary: “Ang pangunahing ideya ng salitang [biyaya] ay 
kapangyarihang mula sa Diyos na nagbibigay ng tulong o lakas. . . . Ang biyaya 
ay nagbibigay ng kakayahan o kapangyarihan” (“Grace”). Binibigyang- kakayahan 
nito ang tumatanggap na magawa at marating ang hindi niya magagawa at mara-
rating sa sarili niyang paraan.

Kailangan nating lahat ng kapangyarihang iyon na nagbibigay- kakayahan. Tayo 
ay mga anak ng Diyos. Dahil doon, tayo ay may potensyal na maging katulad Niya.

Ni Elder  
James J. Hamula
Ng Pitumpu

Layon ng biyaya na bigyan tayo ng kakayahang  
mas lubos na masunod ang mga kautusan at maging  
mas makadiyos sa ating mga gawain, hanggang sa  

marating natin ang kaganapan ni Cristo.

ANG BANAL NA  
KAPANGYARIHAN NG  
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Ang Kawalan Natin ng Kakayahan sa Espiritu  
at Katawan

Bagama’t inaasahan na maaabot natin ang “kaganapan 
ni Cristo” (Efeso 4:13), talagang hindi natin ito magagawang 
mag- isa. Bawat isa sa atin ay binubuo ng dalawang bagay—
isang walang- hanggang espiritu at isang mortal na katawan 
(tingnan sa Abraham 3:18). Ang ating walang- hanggang 
espiritu ay naparito sa daigdig bunga ng mga pagpiling 
ginawa natin sa premortal na daigdig. Ang mga premor-
tal na pagpiling ito ay bahagi ng ating pagkatao, ugali, at 
espirituwal na katalinuhan. Mahalaga na walang dalawang 
espiritung magkapareho (tingnan sa Abraham 3:19). Bawat 
espiritu ay nagtataglay ng ibang antas ng espirituwal na kata-
linuhan, o liwanag at katotohanan (tingnan sa D at T 93:36), 
alinsunod sa kanyang mga premortal na pagpili. Bagama’t 
bawat isa sa ating mga espiritu ay maaaring pumasok sa 
mortal na katawan nito sa pagsilang na malinis at dalisay, 
at magiting at dakila pa, wala ni isa sa ating mga espiritu 
ang lubos na umabot sa kaganapan ni Cristo. Ang pagiging 
sakdal ng espiritu ay maaaring ipagpatuloy habang natututo 

sa buhay na ito at habang nadaragdagan ang karanasan sa 
daigdig ng mga espiritu, ngunit ang kaganapan ng espiritu 
ay hindi tuluyang nakakamit hanggang sa Pagkabuhay na 
Mag- uli.

Bukod pa sa hindi sakdal ang kalagayan sa ngayon ng 
ating espiritu, hindi rin sakdal ang ating mortal na katawan. 
Bagama’t kahanga- hanga ang mga ito, ang ating mortal na  
katawan ay dumaranas ng pagkabulok, panghihina, at 

kamatayan at ng pagnanasa, pita, at simbuyo ng damda-
min na hindi natin alam noon. Sa gayong mga kundisyon 
napakahirap na lubusang pasakop ang katawan sa kagus-
tuhan ng espiritu. Kadalasan ay sumusuko ang espiritu sa 
mga dikta ng katawan. Ang ilan sa mga dakilang espiritung 
naparito sa lupa ay nahirapang gapiin ang kanilang pisikal 
na katawan. “Ang aking puso ay nalulungkot dahil sa aking 
laman,” daing ni Nephi. “Ako ay napipiit dahil sa mga tukso 
at kasalanang madaling bumibihag sa akin” (2 Nephi 4:17, 
18; tingnan din sa talata 27).

Ang digmaan sa pagitan ng espiritu at katawan ay lalo 
pang humirap dahil sa isa pang katotohahan ng morta-
lidad. Ang ating pisikal na katawan ay binubuo ng mga 
materyal ng “nahulog o makasalanang” daigdig, na nag-
bibigay kay Satanas ng partikular na “kapangyarihang 
bumihag” (2 Nephi 2:29). Ganito ang puna ni Pangulong 
Brigham Young (1801–77): “Huwag akalain na magiging 
malaya tayo sa mga panunuksong magkasala,” sabi niya. 
“Inaakala ng ilan na sa laman ay magiging napakabanal ng 
katawan at espiritu na hindi na nila kailanman madarama 
ang mga epekto ng kapangyarihan ng kaaway ng kato-
tohanan. Kung posible lamang na makamit ng isang tao 
ang ganitong antas ng kasakdalan sa laman ay hindi siya 
mamamatay, ni hindi siya mananatili sa isang daigdig kung 
saan nangingibabaw ang kasalanan. . . . Sa palagay ko kahit 
paano ay dapat nating madama ang mga epekto ng kasa-
lanan habang tayo ay nabubuhay, at sa huli ay kailangan 
tayong dumanas ng kamatayan.” 1

Ang Banal na Kapangyarihan ng Biyaya
Kailangan natin ng banal na kapangyarihan na maaaring 

magpabago sa ating kaluluwa sa kabila ng ating mga kahi-
naan at kakulangan sa ngayon tungo sa pagiging mga diyos 
na kaakibat ang lahat ng kalakasan, kabanalan, at kakaya-
han. Salamat na lang at may gayong banal na kapangyari-
han; ito ang biyaya ng Diyos. Tanging sa pamamagitan ng 
kaloob na biyaya ng Diyos tayo “nadaragdagan” (Abraham 
3:26), kaya nga, pagdating ng panahon, makakamit natin 
ang kaganapan ni Cristo. Tunay ngang sa ganitong paraan 
nakamit ni Cristo ang Kanyang kaganapan.

Tulad ng sabi ng Panginoon kay Joseph Smith, “Siya 
na tumatanggap ng liwanag, at nagpapatuloy sa Diyos, ay 
tumatanggap ng marami pang liwanag; at ang liwanag na 
yaon ay lumiliwanag nang lumiliwanag hanggang sa ganap 
na araw” (D at T 50:24). Ngunit kung hindi natin seseryoso-
hin, kung isasantabi o babalewalain natin ang mga pag-
papalang natatanggap natin mula sa Panginoon, ang “mga 
bagay na higit na dakila [ay] ipagkakait” sa atin (3 Nephi 

Nang magtuon ng mga mata si Pedro 
sa Panginoon at kumilos nang may 

pananampalataya, nagkaroon siya ng 
kapangyarihang hindi niya kayang 
gawing mag- isa—ang lumakad sa 
ibabaw ng tubig. Gayon kadaling 
makuha ang biyaya ng Panginoon  
sa oras ng ating pangangailangan.
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26:10). Sa gayong mga sitwasyon, tinatanggap 
natin ang “biyaya ng Dios na walang kabu-
luhan” (II Mga Taga Corinto 6:1) at sa huli ay 
tuluyan na tayong “mahulog mula sa biyaya” 
(D at T 20:32).

Lahat ng ito ay nagsasaad na kailangan 
tayong matutong magtiyaga sa ating sarili at 
sa iba sa ating mga kahinaan at kakulangan 
sa ngayon, at kailangan tayong matutong 
magsumigasig sa di- maiiwasang dahan- 
dahang proseso ng pag- unlad tungo sa 
pagiging sakdal.
Pananampalataya kay Jesucristo

Ang pagkaunawa kung paano ipinagkaka-
loob ang biyaya ay tumutulong upang mauna-
waan natin kung paano tayo pinupuspos ng 
biyaya ng ilang alituntunin. Pananampalataya 
kay Jesucristo ang unang alituntunin na bukas 
sa pagtanggap ng biyaya (tingnan sa Mga Taga 
Roma 5:1–2). Katotohanan, pag- asa, pagkilos, 
at nagpapatibay na patotoo ang mahahalagang 
sangkap ng pananampalataya at siyang landas 
tungo sa pagtanggap ng biyaya ng Panginoon.

Isaisip, halimbawa, ang karanasan ni 
Pedro nang lumakad siya sa ibabaw ng tubig 

papunta sa Panginoon. Tulad natin kung min-
san, si Pedro at ang mga disipulo ay nasa gitna 
ng maunos na karagatan. Nagpunta si Jesus 
sa kanila, na naglalakad sa tubig at pinalalapit 
sila sa Kanya. Taglay ang pag- asa, umibis ng 
bangka si Pedro pababa sa maalon na kara-
gatan at naglakad papunta sa Panginoon. Ang 
kanyang pag- asa kay Cristo, na may deter-
minasyong kumilos, ang naging daan para 
matanggap niya ang kapangyarihang lumakad 
sa ibabaw ng tubig. Ngunit, nang tingnan niya 
ang unos sa paligid niya, nagduda si Pedro 
at nagsimulang lumubog. “Panginoon, iligtas 
mo ako,” sigaw niya. Bilang tugon, nakatala sa 
mga banal na kasulatan na “pagdaka’y iniunat 
ni Jesus ang kaniyang kamay at hinawakan 
siya” (Mateo 14:30–31). Nang magtuon ng 
mga mata si Pedro sa Panginoon at kumilos 
nang may pananampalataya, nagkaroon siya 
ng kapangyarihang hindi niya kayang gawing 
mag- isa—ang lumakad sa ibabaw ng tubig.

Nang mag- alis ng tingin si Pedro sa 
Panginoon at magduda, pinutol ni Pedro 
ang kapangyarihang iyon, naiwan siyang 
mag- isa, at nagsimulang lumubog. Pansining 
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mabuti ang tugon ng Panginoon sa paghingi 
ng tulong ni Pedro. “Pagdaka’y” iniunat ng 
Panginoon ang Kanyang kamay para iligtas 
siya. Gayon kadaling makuha ang biyaya ng 
Panginoon sa oras ng ating pangangailangan.
Pagsisisi

Pagsisisi ang ikalawang alituntunin na pinu-
puspos tayo ng biyaya. Itinuro ni Mormon: 
“Pinagpala sila na magsisisi at makikinig sa 
tinig ng Panginoon nilang Diyos; sapagkat sila 
ang mga yaong maliligtas. At nawa’y ipagka-
loob ng Diyos . . . na ang mga tao ay madala 
sa pagsisisi at mabubuting gawa, upang sila 
ay mapanumbalik nang biyaya sa biyaya, 
alinsunod sa kanilang mga gawa” (Helaman 
12:23–24). Mula sa talatang ito, malinaw na 
ang pusong nagsisisi at mabubuting gawa ay 
naaayon sa biyaya.

Isipin ang halimbawa ni Nakababatang 
Alma. Siya, kasama ang mga anak ni Mosias, 

“ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan” 
(Mosias 28:4). Nang magpakita ang anghel ng  
Panginoon kay Alma, naisip niya ang lahat 
ng kasalanan at kasamaang nagawa niya sa 
buhay. Nang sandaling iyon siya ay “giniya-
gis ng walang hanggang pagdurusa” (Alma 
36:12). “Ang isipin lamang na magtungo sa 
kinaroroonan ng aking Diyos,” sabi niya, “ay 

giniyagis ang aking kaluluwa ng hindi mai-
paliwanag na masidhing takot” (Alma 36:14). 
Ngunit naalaala ni Alma na nagsalita ang kan-
yang ama hinggil sa pagdating ni Jesucristo 
na magbabayad- sala para sa mga kasalanan 
ng sanlibutan. Dahil sa paggunitang ito ay 
napabulalas ang kanyang puso, “O Jesus, 
ikaw na Anak ng Diyos, kaawaan ako” (Alma 
36:18). Pagdaka’y “hindi [na niya] naalaala pa 
ang [kanyang] mga pasakit” at “hindi na [siya] 
sinaktan pa ng alaala ng [kanyang] mga kasa-
lanan” (Alma 36:19).

Ang matinding pagdurusa ng kaluluwa 
na hatid ng pagsisisi ni Alma ay nagdulot ng 
kapangyarihang nagpapalinis at siya ay naging 
isang bagong nilalang. Hindi na niya hinangad 
na wasakin ang Simbahan ng Diyos. Sa halip, 
para mabalanse ang kanyang buhay, nagsikap 
si Alma na itatag ang Simbahan sa pamamagi-
tan ng pagtulong sa iba na magsisi at tangga-
pin ang Espiritu Santo. Ang pagbabalik- loob 
ng Nakababatang Alma mula sa pinakamasa-
ma sa lahat ng makasalanan tungo sa pagiging 
propeta ng Diyos ay pambihirang halimbawa 
ng kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon 
upang kapwa dalisayin at pabanalin ang 
bawat isa sa atin. 
Pagpapakumbaba

Ang pangatlong alituntunin ay pagpapa-
kumbaba. Sabi ng Panginoon kay Moroni, 
“Ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng 
taong magpapakumbaba ng kanilang sarili sa 
aking harapan; sapagkat kung magpapakum-
baba sila ng kanilang sarili sa aking harapan, 
at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, 
sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang 
bagay na maging malalakas sa kanila” (Eter 
12:27). Ang gawing malakas ang mahihinang 
bagay ay gawain ng biyaya.

Kung kailangan ang pagpapakumbaba, 
makabubuting itanong natin kung ano ang 
pagpapakumbaba. Sa maikling salita, ang 
pagpapakumbaba ay pagpapailalim ng 
kalooban ng isang tao sa kalooban ng Diyos 
at pagbibigay sa Kanya ng karangalan sa 
bagay na nagawa. Hinggil sa bagay na ito, 
si Jesucristo ang ating pinakadakilang halim-
bawa. Ang Kanyang pagpapakumbaba at 

Pananampalataya kay Jesucristo ang unang 
alituntunin na bukas sa pagtanggap ng 

biyaya. Pagsisisi ang ikalawang alituntunin 
na pinupuspos tayo ng biyaya.
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pagpapasakop ay lubos na nakita sa Kanyang 
nagbabayad- salang sakripisyo. “Oh Ama ko,” 
dasal ni Jesus, “kung baga maaari, ay lumam-
pas sa akin ang sarong ito: gayon ma’y huwag 
ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig 
mo” (Mateo 26:39). Ang kaganapan ng biyaya 
ng Diyos ay pumuspos kay Cristo sa pagkaka-
taong ito.
Kasigasigan

Ang pang- apat na alituntunin ay kasiga-
sigan. Gaya ng itinuro ni Nephi sa kanyang 
mga tao, “Naligtas tayo sa pamamagitan ng 
biyaya, sa kabila ng lahat ng ating maga-
gawa” (2 Nephi 25:23). Maaaring ipakahu-
lugan ng ilang nakabasa ng talatang ito na 
hindi ibinibigay ang biyaya ng Diyos hang-
ga’t hindi natin ginagawa ang lahat ng ating 
makakaya. Hindi ganyan ang pakahulugan 
ko rito. Talagang napakaraming halimbawa 
ng biyaya ng Diyos na ibinibigay sa tao kahit 
wala siyang ginagawa. Ang kapangyarihan 
ng Pagkabuhay na Mag- uli, halimbawa, ay 
ibinigay sa lahat sa pamamagitan ng biyaya 
ng Diyos, gaano man nagsikap ang bawat 
isa. Nauunawaan ko na ang ibig sabihin ng 
salita ni Nephi na “sa kabila ng lahat ng ating 
magagawa” ay ibibigay sa atin ang biyaya ng 
Diyos kapag masigasig tayo. Gaya ng isinulat 
ni Elder Bruce C. Hafen, dating miyembro ng 
Pitumpu, “Ang kaloob na biyaya sa atin ng 
Tagapagligtas ay hindi nalilimitahan ng pana-
hon sa ‘kabila’ ng lahat ng ating magagawa. 
Maaari nating matanggap ang kanyang biya-
ya bago natin maubos, habang ating inuubos, 
at matapos nating maubos ang sarili nating 
mga pagsisikap.” 2

Isipin ang halimbawa ng kapatid ni Jared. 
Inutusan siyang gumawa ng mga gabara at 
gamitin ang mga ito sa pagtawid sa karaga-
tan. Sa paisa- isang hakbang, buong sigasig 
na sinunod ng kapatid ni Jared ang mga 
tagubilin ng Panginoon. Matapos niyang 
gawin ang mga gabara, nag- alala ang kapa-
tid ni Jared tungkol sa kadiliman sa loob ng 
mga gabara at hiniling sa Panginoon na mag-
laan ng liwanag. Bagama’t madali sanang 
mabibigyan ng solusyon ng Panginoon ang 
kapatid ni Jared, sa halip ay nagtanong Siya, DE
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“Ano ang nais mong gawin ko upang magka-
roon ng liwanag sa inyong mga sasakyang- 
dagat?” (Eter 2:23). Bilang tugon, ang kapatid 
ni Jared ay masigasig na naghanda ng 16 na 
bato, ipinakita ito sa Panginoon, at hiniling 
na hipuin Niya ang mga ito upang “ang mga 
ito ay kuminang sa kadiliman” (tingnan sa 
Eter 3:1–4).

Hindi natapos ng kapatid ni Jared ang 
lahat ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon, 
ngunit ipinakita pa rin ng Panginoon ang 
Kanyang kapangyarihan sa kapatid ni Jared, 
at hinipo ang bawat bato at nagliwanag ang 
mga ito na siyang kailangan sa napipintong 
paglalakbay. Sa paggawa nito, ipinakita ng 
Panginoon ang kahandaan Niyang ipadama 
sa atin ang Kanyang mga banal na kapangya-
rihan habang masigasig nating ginagawa ang 
lahat ng ating makakaya.
Pagsunod

Ang panlimang alituntunin ay pagsunod. 
“Kung inyong susundin ang aking mga 
kautusan,” sabi ng Panginoon, “kayo ay 
makatatanggap ng biyaya sa biyaya” (D at T 

93:20). Ganito ang sabi ni Moroni: “Kung 
inyong pagkakaitan ang sarili ng lahat ng 
kasamaan, at iibigin ang Diyos nang buo 
ninyong kakayahan, pag- iisip at lakas, kung 
magkagayon ang biyaya ng Diyos ay sapat 
sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang 
biyaya kayo ay maging ganap kay Cristo” 
(Moroni 10:32).

Nang hindi minamaliit ang utos ng 
Panginoon na sundin ang mga kautusan o 
ang payo ni Moroni na pagkaitan ang ating 
sarili ng lahat ng kasamaan, dapat nating 
maunawaan na ang biyaya ay hindi batay 
sa ating lubos na pagsunod. Kung ang biyaya 
ay nakadepende sa lubos nating pagsunod 
sa mga kautusan o lubos na pagkakait sa 
ating sarili ng lahat ng kasamaan, ang patuloy 
nating pagkakamali sa mortalidad ay habam-
panahong hahadlang sa pagkakamit natin ng 
biyaya. Tutal naman, ang biyaya ay nilayong 
tulungan tayo na lalo pang masunod ang 
mga kautusan at magpatuloy sa makadiyos 
nating gawain, hanggang sa marating natin 
ang kaganapan ni Cristo. 
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Ang utos ng Panginoon na sundin ang mga kautusan  
at ang payo ni Moroni na pagkaitan ang ating sarili ng lahat 
ng kasamaan ay kailangang unawain bilang paggawa ng 
mga bagay na ito sa abot ng ating makakaya. Kung maha-
laga ang ating mga kilos, mas mahalaga ang mga layon ng 
ating puso.
Pagtanggap sa Espiritu Santo at Paghahangad sa mga 
Kaloob ng Espiritu

Ang pinakahuling alituntunin ay ang tanggapin ang  
Espiritu Santo at hangarin ang mga kaloob ng Espiritu 
(tingnan sa Mosias 18:16). Tunay na napupuspos tayo ng 
biyaya ng Diyos kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo, 
sapagkat ang Espiritu Santo ang namamahagi at naghahatid 
sa atin ng nagpapabanal, nagbibigay- kakayahan, at nakasa-
sakdal na mga kapangyarihan ng Diyos.

Hinggil sa bagay na ito, itinuro ni Elder Parley P. Pratt 
(1807–57) ng Korum ng Labindalawang Apostol ang sumu-
sunod: “Ang kaloob na Espiritu Santo . . . ang nagbibigay- 
buhay sa lahat ng kayang gawin ng isipan, nagdaragdag, 
nagpapalaki, nagpapalawak, at nagpapadalisay sa lahat ng 
likas na damdamin, at iniaakma ang mga ito, sa pamama-
gitan ng kaloob na karunungan, sa angkop na gamit ng 
mga ito. Ito ay nagbibigay- inspirasyon, bumubuo, lumili-
nang, at humuhusto sa lahat ng napakainam na simpatiya, 
kagalakan, panlasa, damdamin para sa iba, at iba pang 
damdaming likas sa atin. Naghihikayat ito ng kabanalan, 
kabaitan, kabutihan, kagiliwan, kaamuan, at pag- ibig sa 
kapwa. Pinayayabong nito ang kagandahan ng tao, anyo, 
at mga katangian. Nakadaragdag ito sa kalusugan, kalaka-
san, buhay, at pakikisama sa lipunan. Pinalalakas nito ang 
lahat ng katangian ng katawan at isipan ng tao. Pinalalakas 
at pinatitibay nito ang mga ugat. Sa madaling salita, ito, 
tulad ng dati, ang utak sa buto, kagalakan sa puso, liwa-
nag sa mga mata, musika sa tainga, at buhay ng buong 
pagkatao.” 3

Ang ganitong mga pagpapala ay dumarating sa atin 
kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo pagkatapos ng 
ating binyag at kumpirmasyon. Itinuro ni Elder Orson Pratt 
(1811–81) ng Korum ng Labindalawang Apostol na “tuwing 
mananahanan ang Espiritu Santo sa isang tao, hindi lamang 
nito nililinis, pinababanal, at dinadalisay ang tao, ayon sa 
pagpapasakop niya sa impluwensya nito, kundi ibinabaha-
gi rin sa kanya ang ilang kaloob, para sa kapakinabangan 
niya at ng iba. . . . Ang mga espirituwal na kaloob na ito 
ay ipinamamahagi sa mga miyembro ng Simbahan, batay 
sa kanilang katapatan, sitwasyon, likas na kakayahan, mga 
tungkulin, at calling; upang ang lahat ay maturuan nang 
maayos, mapagtibay, maging sakdal, at maligtas.” 4

Ang Kasapatan ng Biyaya ng Diyos
Si Jesucristo ay puspos ng biyaya. Nakuha ni Cristo  

ang yaman ng Kanyang biyaya mula sa Kanyang Ama  
at nakuha ito nang “biyaya sa biyaya” (D at T 93:12). Sa 
gayon ding paraan tayo tumatanggap nang biyaya sa biyaya. 
Ipagkakaloob sa atin ang bawat katangian at pag- uugali ng 
Diyos. Sa huli, ang nagbibigay- kakayahan at nakasasakdal 
na kapangyarihang ito ng biyaya ay makukuha sa pama-
magitan ng mga alituntunin ng pananampalataya, pagsisisi, 
pagpapakumbaba, kasigasigan, pagsunod, at paghahangad 
sa Espiritu at sa mga kaloob nito.

Ang biyaya ng Panginoon ay sapat upang hanguin kayo 
mula sa kamatayan at kasalanan at pagkalooban kayo ng 
buhay na walang hanggan. Sapat ito upang baguhin kayo, 
ibahin kayo, at gawin kayong sakdal. Sapat ito upang makaya 
ninyong kamtin nang lubusan ang inyong banal na potensyal 
bilang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. ◼
Mula sa isang mensahe sa Church Educational Devotional, “His Grace Is 
Sufficient for You,” na ibinigay sa Brigham Young University–Hawaii noong 
Hunyo 3, 2014. Para sa buong mensahe, magpunta sa devotional. byuh. edu.
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Ang biyaya ng Panginoon ay 
sapat upang hanguin kayo mula 
sa kamatayan at kasalanan at 
pagkalooban kayo ng buhay na 

walang hanggan. Sapat ito upang 
baguhin kayo, ibahin kayo,  

at gawin kayong sakdal.

MGA TALA
 1. Brigham Young, sa Deseret News, Hunyo 3, 1863.
 2. Bruce C. Hafen, The Broken Heart: Applying the Atonement to Life’s 

Experiences (1989), 155–56.
 3. Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology: A Voice of Warning 

(1978), 61.
 4. Orson Pratt, sa Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, 

tinipon ni N. Lundwall (1962), 570, 571.
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Jorge Orlando Cocco Santangelo,  
The Call (tingnan sa Mateo 4:19–20), 
Argentina, Purchase Award Winner

ANG MGA 
K’WENTO KAY 

ANG IKA- 10  
INTERNATIONAL  

ART COMPETITION:  Jesus



Ang sumusunod ay ilang 
likhang- sining mula sa 
Ika- 10 International Art 

Competition na idinispley kamaka-
ilan sa Church History Museum sa 
Salt Lake City, Utah. Siyamnapu’t 
walong likhang- sining ang pinili 
mula sa 944 na entry sa 40 bansa sa 
buong mundo. Makakapili ang mga 
artist ng anumang kuwento mula sa 
buhay ng ating Tagapagligtas na si 
Jesucristo bilang paksa para sa kani-
lang likha. Ang mga interpretasyon 
ng mga kuwentong ito ay ipinakita 
sa mga painting, drowing, iskultu-
ra, ceramics, photography, collage, 
burda, stained glass, at digital. 

Makikita ninyo ang exhibit online 
sa lds. org/ go/ 10art.

Sabrina Jill 
Squires, The Last 
Supper (tingnan 

sa Juan 13:1–35), 
Estados Unidos

Meagan Ruth Getz, 
We Are Come  

to Worship 
Him (tingnan 

sa Mateo 2:1–2), 
Estados Unidos



Michael Malm, To Be 
with God (tingnan 

sa Pagsasalin ni 
Joseph Smith, Mateo 

4:1 [sa Mateo 4:1, 
footnote b ]), Estados 

Unidos, Purchase 
Award Winner

Robin Birrell, She Baked 
the Loaves and Dried the 
Fishes (tingnan sa Juan 
6:9–14), Estados Unidos;
Rob Adamson, Mount of 
Transfiguration (tingnan sa 
Mateo 17:2), Estados Unidos
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Caitlin Maxfield 
Connolly,  

A Believing 
Woman (ting-
nan sa Mateo 
9:22), Estados 

Unidos, Purchase 
Award Winner

Elspeth Young, Other Sheep 
I Have (tingnan sa Juan 
10:16), Estados Unidos

Matthew Hyrum Dell, 
The Plan of Salvation 

(tingnan sa Juan 3:16), 
Australia

Erin Meads, Even All 
Her Living: The Widow’s 
Mite (tingnan sa Marcos 
12:44), Estados Unidos
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Kathleen Peterson, 
Jesus and the Woman 

Taken (tingnan  
sa Juan 8:11), 

Estados Unidos

Michal Diane 
Onyon, The Good 

Shepherd (tingnan 
sa Lucas 15:4), 

Estados Unidos



Daniel Alma Wilson, Light 
in the Darkness (tingnan sa 
Juan 8:12), Estados Unidos

Clark Kelley Price, 
Truly This Man 
Was the Son of 

God (tingnan sa 
Marcos 15:39), 

Estados Unidos

Kazuko Covington, 
Worlds without 
End (tingnan sa 
Moises 2), Japan

Lester Lee Yocum, In 
the Garden (tingnan 
sa Mateo 26:36–39), 
Estados Unidos
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Ni Elder  
M. Russell Ballard
Ng Korum ng  
Labindalawang 
Apostol

SA PAMAMAGITAN  
NG PAG- AARAL  

Nawa’y masumpungan ninyo ang kagalakan at kapayapaang 
nagmumula sa pagkaalam na sa pamamagitan ng inyong  

pagtuturo, naantig ninyo ang buhay ng isang tao at  
napasigla ninyo ang isa sa mga anak ng Ama sa Langit  

sa paglalakbay pabalik sa Kanyang piling.

SA PAMAMAGITAN NG 
PANANAMPALATAYA

Sa isang General Authority training meeting, ganito ang sina-
bi ni Pangulong Gordon B. Hinckley (1910–2008) tungkol 
sa pagtuturo ng doktrina ng Simbahan: “Kailangang maging 

maingat na maingat tayo. Kailangan tayong mag- ingat na hindi 
tayo malihis [ng landas]. Sa pagsisikap nating maging orihinal 
at bago at kakaiba, maaaring makapagturo tayo ng mga bagay 
na hindi lubos na tugma sa mga pangunahing doktrina nitong 
ipinanumbalik na Simbahan ni Jesucristo. . . . Maging mas alerto 
tayo. . . . Maging mga bantay tayo sa tore.” 1

Sa pagsulong ng edukasyon sa Simbahan sa ika- 21 siglo, kaila-
ngang isipin ng ating mga tagapagturo ang anumang mga pag-
babagong dapat nilang gawin sa paraan ng paghahanda nilang 
magturo, kung paano sila nagtuturo, at kung ano ang kanilang 
itinuturo kung nais nilang magtatag ng matibay na pananampala-
taya sa buhay ng mahal nating mga kabataan.

Lipas na ang panahon na tapat na nagtatanong ang estudyante 
at sumasagot ang guro ng, “Huwag mong alalahanin iyan!” Lipas 
na ang panahon na nagtatapat ng isang matinding problema ang 
estudyante at nagpapatotoo ang guro bilang sagot para maiwasan 
ang isyu. Lipas na ang panahon na protektado ang mga estud-
yante sa mga taong bumatikos sa Simbahan.

Mabuti na lang at ibinigay ng Panginoon ang napapanahon at 
walang- kamatayang payo na ito sa mga guro: “At yayamang lahat 

Sa mensaheng ito sa mga tagapagturo ng relihiyon sa Church Educational System, 
ibinahagi ni Elder Ballard ang mga alituntunin at payo na angkop sa lahat ng  
nagtuturo sa Simbahan.

AT  
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ay walang pananampalataya, masigasig na maghanap 
at turuan ang bawat isa ng mga salita ng karunungan; 
oo, maghanap kayo sa mga pinakamabubuting aklat 
ng mga salita ng karunungan; maghangad na matuto, 
maging sa pamamagitan ng pag- aaral at gayon din sa 
pamamagitan ng pananampalataya” (D at T 88:118).

Angkop ito lalo na ngayon dahil hindi lahat ng estud-
yante natin ay may pananampalatayang kailangan sa 
pagharap sa darating na mga hamon at dahil marami 
sa kanila ang lantad na sa Internet sa nakasisirang mga 
puwersa ng napaka- sekular na mundo na kumakalaban 
sa pananampalataya, pamilya, at mga pamantayan ng 
ebanghelyo. Lumalaganap ang impluwensya ng Internet 
sa buong mundo sa halos lahat ng tahanan at napupun-
ta sa mga kamay at pumapasok sa isipan ng ating mga 
estudyante.

Matutulungan ninyo ang mga estudyante sa pagtu-
turo sa kanila ng kahulugan ng pagsamahin ang pag- 
aaral at pananampalataya habang natututo sila. Turuan 
sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa ng 
kasanayan at paraang ito sa klase.

Napansin ni Pangulong Harold B. Lee (1899–1973):
“Ipinapaalala namin sa inyo na ang pagtatamo ng 

kaalaman sa pamamagitan ng pananampalataya ay 
hindi madaling paraan para matuto. Kailangan ng 
matinding pagsisikap at patuloy na pagsisikap nang 
may pananampalataya. . . .

“Ang pagkatuto sa pamamagitan ng pananampalata-
ya ay hindi gawaing para sa tamad na lalaki [o babae]. 
May nagsabi nga na ang gayong proseso ay nangangai-
langan ng pagsuko [sa Diyos] nang buong kaluluwa, ng 
pag- uugnay ng kaibuturan ng isipan ng tao sa Diyos—
kailangang magkaroon ng tamang ugnayan. Sa gayon 
lamang matatamo ang ‘kaalaman sa pamamagitan ng 
pananampalataya.’” 2

Ang kaalaman sa pamamagitan ng pananampalataya 
ay magbubunga ng dalisay na patotoo, at ang dalisay 
na patotoo ay may kapangyarihang baguhin ang buhay, 
tulad ng inilarawan sa sumusunod na maiikling kuwento.

Tatlong Kuwento
Iniwan ni Phoebe Carter ang kanyang tahanan 

sa Maine, USA, para sumama sa mga Banal sa Ohio 
noong 1830s. Paggunita niya: “Namangha ang mga kai-
bigan ko sa aking pasiya, katulad ko, ngunit may nag-
tulak sa akin na gawin iyon. Ang kalungkutan ng aking 
ina sa aking pag- alis ay halos hindi ko makayanan; at 
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kung hindi lang dahil sa espiritu sa aking kalooban ay baka 
bumigay na rin ako sa huli.” 3

Sinunod ni Phoebe si Propetang Joseph Smith at suma-
ma sa mga Banal sa Ohio at kalaunan sa Utah, kung saan 
siya pumanaw na isang tapat na Banal sa mga Huling Araw 
at bilang maybahay ng Pangulo ng Simbahan na si Wilford 
Woodruff (1807–98).

Noong nag- aaral siya sa kolehiyo, nagpasiya si Marion G. 
Romney (1897–1988) na hindi siya makapagmimisyon dahil 
mahirap lang sila. Gayunman, minsan ay narinig niyang 
nagsalita si Elder Melvin J. Ballard (1873–1939). Sabi sa isang 
talambuhay, “Walang kamalay- malay [si Marion] na ang landas 
ng kanyang buhay, sa isang iglap, ay lubos na magbabago.”

Sabi pa sa kuwento: “Sa unang pagkakataon ay lubos na 
naunawaan ni Marion . . . 
kung ano ang [pakiram-
dam] ng maimpluwen-
syahan ng inspirasyon. 
Napuspos ng tumatagos at 
matinding damdamin ang 
kanyang kaluluwa. Noon 
lang siya . . . naantig nang 
gayon, habang nakikinig 
sa mga salita ng pinakaba-
gong Apostol na ito. . . .

“. . . Sa ningning ng 
mukha ng Apostol at sa 
[kanyang] taos na patotoo, 
hindi niya napaglabanan 
ang kanyang hangaring 
magmisyon. . . . Batid niya 
na kailangan niyang ipag-
paliban ang plano niyang 
magpatuloy sa pag- aaral.” 4

Hindi nagtagal, nagtu-
ngo na si Marion sa Australia, kung saan siya tapat na nag-
lingkod. Kalaunan ay naging isa siyang tapat na Apostol at 
miyembro ng Unang Panguluhan.

Ang huling kuwento ay mula kay Pangulong Boyd K. 
Packer (1924–2015), Pangulo ng Korum ng Labindalawang 
Apostol, tungkol sa impluwensya ng isang matandang guro 
kay William E. Berrett. Ang guro, na isang convert mula sa 
Norway, ay di- gaanong marunong ng Ingles. Sa kabila ng 
mga limitasyon ng guro, paggunita ni Pangulong Packer, 
nagpatotoo si Brother Berrett tungkol sa kanyang guro na, 
“Mapapainit namin ang aming mga kamay sa alab ng kan-
yang pananampalataya.” 5

Kalaunan, si William ay naging pinuno ng mga seminary, 
institute, at paaralan ng Simbahan.

Para kina Phoebe, Marion, at William, ang narinig nilang 
dalisay na patotoo ang nagtulak sa kanila na magbagum-
buhay. Maaari ding mangyari ito sa mga tinuturuan ninyo. 
Gayunman, dahil sa mga nangyayari sa mundo ngayon, 
maaaring hindi laging sumapat ang dalisay na patotoo. Sina 
Phoebe, Marion, at William ay malinis at dalisay at hindi 
naimpluwensyahan ng pornograpiya at kamunduhan nang 
turuan sila ng inspiradong mga missionary, guro, at lider. 
Madaling naantig ng Espiritu ang kanilang malambot at 
dalisay na puso.

Ngayon ay ibang- iba na ang kuwento. Ang ilan sa  
inyong mga estudyante ay nalantad na sa pornograpiya  
at kamunduhan bago pa sila nakapasok sa klase ninyo.

Isang henerasyon pa lang ang nakalipas na ang access ng 
ating kabataan sa impormasyon ukol sa kasaysayan, doktri-
na, at mga kaugalian ay limitado sa mga materyal na limbag 
ng Simbahan. Ilang estudyante lang ang naka- access sa mga 
alternatibong pakahulugan. Kadalasan, masyadong protekta-
do ang ating mga kabataan.

Ang kurikulum natin noon, bagama’t maganda ang layon, 
ay hindi naihanda ang mga estudyante para sa ngayon—
isang panahon na may dagliang access sa halos lahat ng 
tungkol sa Simbahan mula sa lahat ng posibleng opinyon. 
Ngayon ang nakikita nila sa kanilang mga mobile device 
ay malamang na magpalago o humamon sa kanilang 
pananampalataya. Marami sa ating mga kabataan ang mas 
pamilyar sa Google kaysa sa ebanghelyo, mas sanay sa 
Internet kaysa sa inspirasyon, at mas subsob sa Facebook 
kaysa sa pagsampalataya.

Doctrinal Mastery
Dahil sa mga hamong ito, inaprubahan kamakailan ng 

Church Board of Education ang isang inisyatibo sa semi-
nary na tinatawag na Doctrinal Mastery. Batay sa nagawa 
na sa Scripture Mastery, ang bagong inisyatibong ito ay 
nakapokus sa pagpapalago at pagpapalakas ng pana-
nampalataya ng ating mga estudyante kay Jesucristo at 
pagpapaibayo ng kakayahan nilang mamuhay ayon sa 
ebanghelyo. Sa paghugot ng lakas mula sa mga banal na 
kasulatan at salita ng mga propeta, matututo silang kumilos 
nang may pananampalataya kay Cristo upang magtamo ng 
espirituwal na kaalaman at pang- unawa sa Kanyang ebang-
helyo. At magkakaroon sila ng mga pagkakataong matuto 
kung paano iangkop ang doktrina ni Cristo at mga alitun-
tunin ng ebanghelyo sa mga tanong at hamong naririnig at 

Marami sa ating mga kabataan 
ang mas pamilyar sa Google 
kaysa sa ebanghelyo, mas sanay 
sa Internet kaysa sa inspirasyon, 
at mas subsob sa Facebook kaysa 
sa pagsampalataya.



nakikita nila araw- araw sa mga kaedad nila  
at sa social media.

Ang inisyatibong ito ay inspirado at napa-
panahon. Kahanga- hanga ang magiging 
impluwensya nito sa ating kabataan. Gayun-
man, ang tagumpay ng Doctrinal Mastery, at 
ng lahat ng iba pang mga programa ng pag- 
aaral sa Church Educational System, ay naka-
salalay nang husto sa ating mga guro.

Sa harap ng mga hamong ito, ano ang 
mga oportunidad at responsibilidad ng mga 
guro ng ebanghelyo sa ika- 21 siglo? Malinaw 
na kailangang mahalin ninyong mga guro 
ang Panginoon, ang Kanyang Simbahan, at 
ang inyong mga estudyante. Kailangan din 
kayong magbahagi ng dalisay na patotoo 
nang taos at madalas. At, higit kailanman sa 
ating kasaysayan, kailangan ding mapagpala 
ang inyong mga estudyante sa pagkatuto sa 
nilalaman at konteksto ng doktrina at kasay-
sayan sa pamamagitan ng pag- aaral at sa 
pamamagitan ng pananampalataya na sina-
mahan ng dalisay na patotoo upang magka-
roon sila ng husto at matibay na paniniwala 
sa ebanghelyo at habambuhay na katapatan 
kay Jesucristo. Ang ibig sabihin ng husto at 
matibay na paniniwala ay “mananatili [sila] sa 
bangka at kakapit nang mahigpit” habang sila 
ay nabubuhay.6

Para maunawaan ninyo ang nilalaman 
ng doktrina at kasaysayan at konteksto ng 
mga banal na kasulatan at ng ating kasay-
sayan, kailangan ninyong mag- aral mula sa 
“pinakamabubuting aklat,” gaya ng utos ng 
Panginoon (D at T 88:118). Kasama sa “pina-
kamabubuting aklat” ang mga banal na kasu-
latan, mga turo ng makabagong mga propeta 
at apostol, at pinakamahusay na pag- aaral sa 
Simbahan. Sa inyong masigasig na pagsisikap 
na matuto sa pamamagitan ng pag- aaral at 
pananampalataya, matutulungan ninyo ang 
mga estudyante na matuto ng mga kasanayan 
at pag- uugaling kailangan para matukoy ang 
mapagtitiwalaang impormasyong hihikayat sa 
kanila at ang nakalilinlang at maling interpre-
tasyon ng doktrina, kasaysayan, at kaugalian 
na magpapahina ng kanilang loob.

Turuan sila tungkol sa mga hamong haha-
rapin nila kapag umasa sila sa Internet para 
sagutin ang mga tanong na walang- hanggan 
ang kahalagahan. Ipaalala sa kanila na hindi 
sinabi ni Santiago na, “Kung nagkukulang ng 
karunungan ang sinoman sa inyo, magsalik-
sik siya sa Google!” (tingnan sa Santiago 1:5).

Ang matatalinong tao ay hindi umaasa 
sa Internet para suriin at gamutin ang mga 
hamon sa damdamin, isipan, at kalusugan, 
lalo na kung nakamamatay iyon. Sa halip, 
naghahanap sila ng mga eksperto sa kalu-
sugan, mga taong naturuan at lisensyado ng 
kilalang mga medical at state board. Gayon pa 
man, ang maiingat at matatalino ay humihingi 
ng pangalawang opinyon.

Kung iyan ang tamang paraan para masa-
got ang mga problema sa damdamin, isipan, 
at kalusugan, mas lalo itong kailangan kapag 
buhay na walang hanggan na ang nakataya. 
Kapag ang isang bagay ay maaaring maging 
banta sa ating espirituwal na buhay, sa napa-
kahalagang mga ugnayan natin sa pamilya, 
at sa pagiging kabilang natin sa kaharian, 
dapat tayong maghanap ng mapagmalasakit at 
matatapat na lider ng Simbahan na tutulong sa 
atin. At, kung kailangan, dapat tayong humingi 
ng tulong sa mga taong may wastong pinag- 
aralan, karanasan, at kahusayan.

Ito mismo ang ginagawa ko kapag kaila-
ngan ko ng sagot sa sarili kong mga tanong 
na hindi ko masagot mismo. Humihingi ako 
ng tulong sa aking mga Kapatid sa Korum ng 
Labindalawa at sa iba na dalubhasa sa lara-
ngan ng kasaysayan at doktrina ng Simbahan.

Dapat ay kabilang ang mga guro ng 
ebanghelyo—bukod sa sariling pamilya ng 
mga estudyante—sa unang magpapakilala 
ng opisyal na pagkukunan ng mga paksa na 
maaaring hindi gaanong popular o kontrober-
syal para maikumpara ng mga estudyante ang 
narinig o nabasa nila sa naituro na sa kanila.

Mga Espirituwal na Pagbabakuna
Nagbibigay kami ng bakuna sa mahal 

nating mga missionary bago sila ipadala sa 
misyon upang maprotektahan sila laban 

SA PAMAMAGITAN NG PAG- AARAL
M AG H A N GA D  N A  M AT U TO  
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sa mga karamdamang maaaring makasakit 
o pumatay sa kanila. Sa gayunding paraan, 
bago ninyo isabak sa mundo ang inyong mga 
estudyante, bakunahan sila sa pamamagitan 
ng paglalaan ng tapat, pinag- isipan, at tumpak 
na interpretasyon ng doktrina ng ebanghelyo, 
ng banal na kasulatan, ng ating kasaysayan, 
at ng mga paksang kung minsan ay mali ang 
pagkaunawa.

Ang ilan sa mga paksang di- gaanong  
popular o kontrobersyal na sinasabi ko  
ay ang poligamya, mga bato ng tagakita,  
iba’t ibang salaysay tungkol sa Unang Pangi-
tain, ang proseso ng pagsasalin ng Aklat ni 
Mormon o ng Aklat ni Abraham, mga isyu 
tungkol sa kasarian, lahi at priesthood, o 
tungkol sa Ina sa Langit.

Ang mga pagsisikap na bakunahan ang 
ating mga kabataan ay madalas na nakaatang 
sa mga guro ng Chuch Educational System. 
Habang nasasaisip iyon, isipin ang inyong 
mga oportunidad at responsibilidad.

Alam ng mga lider ng Simbahan ngayon  
na walang limitasyon ang ating access sa 
impormasyon, at sinisikap nating maglaan 
ng tumpak na konteksto at pag- unawa sa 
mga turo ng Panunumbalik. Isang magan-
dang halimbawa ng pagsisikap na ito ang 
11 sanaysay sa Gospel Topics sa LDS.org 7 
na naglalaan ng balanse at mapagtitiwalaang 
interpretasyon sa mga pangyayari tungkol sa 
kontrobersyal at di- pamilyar na mga paksang 
may kaugnayan sa Simbahan.

Mahalagang malaman ninyo ang nilala-
man ng mga sanaysay na ito. Kung may mga 
tanong kayo tungkol dito, magtanong sa isang 
tao na napag- aralan na at nauunawaan ang 
mga ito. Sa madaling salita, “maghangad na 
matuto, maging sa pamamagitan ng pag- aaral 
at gayon din sa pamamagitan ng pananam-
palataya” (D at T 88:118) habang isinasaulo 
ninyo ang nilalaman ng mga sanaysay na ito.

Dapat din kayong maging pamilyar sa 
Joseph Smith Papers website,8 sa history sec-
tion ng Simbahan sa LDS. org, at sa iba pang 
mga sangguniang ginawa ng matatapat na 
LDS scholar.

Ang pagsisikap na liwanagin ang ebanghel-
yo at maglaan ng espirituwal na pagbabakuna 
sa pamamagitan ng pag- aaral ng doktrina at 
kasaysayan, na sinamahan ng nag- aalab na 
patotoo, ang pinakamahusay na panlaban 
natin sa pagtulong sa mga estudyante na iwa-
san at harapin ang mga tanong, pagdududa, o 
kawalan ng pananampalataya ngayong mada-
li silang makakuha ng impormasyon.

Sa pagsisikap ninyong mga guro na mas 
maunawaan ang ating kasaysayan, doktrina, 
at mga kaugalian—nang higit kaysa ngayon—
mailalaan ninyo ang pinag- isipan, maingat, at 
inspiradong mga sagot sa tanong ng inyong 
mga estudyante.

Ang isang paraan para malaman kung ano 
ang tanong ng inyong mga estudyante ay 
pakinggan sila nang husto. Lahat ng mabubu-
ting guro ay kailangang maging mabubuting 
tagapakinig. Bukod sa pakikinig sa inyong 
mga estudyante, hikayatin silang magtanong 
sa inyo sa klase o nang sarilinan tungkol sa 
anumang paksa. Ang isa sa pinakamahahala-
gang maaaring itanong ng mga estudyante ay 
“Bakit?” Kapag itinanong nang may tapat na 
hangaring makaunawa, ang “Bakit?” ay isang 
napakagandang tanong. Iyan ang gusto ng 
mga missionary na itanong ng mga investi-
gator nila. Bakit tayo narito? Bakit nangyayari 
ang masasamang bagay sa mabubuting tao? 
Bakit tayo dapat manalangin? Bakit natin 
dapat sundin si Cristo? Kadalasan ang mga 
tanong na “bakit” ay humahantong sa ins-
pirasyon at paghahayag. Ang pagkaalam 
sa plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit ay 
makakatulong sa pagsagot ninyo sa karami-
han sa mga tanong na “bakit”.

Narito ang isang huling paunawa tung-
kol sa pagsagot sa mga tanong. Mahalagang 
ituro sa inyong mga estudyante na bagama’t 
maraming nasasagot ang ebanghelyo, kung 
hindi man halos lahat, sa pinakamahahala-
gang tanong sa buhay, may ilang tanong na 
hindi masasagot sa buhay na ito dahil kulang 
tayo sa impormasyong kailangan para sa mga 
tamang sagot. Gaya ng natutuhan natin sa 
Jacob: “Masdan, dakila at kagila- gilalas ang 

SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPA LATAYA
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kaugalian noong araw. Katalinuhan palagi na ugaliing pag- 
aralan ang mga salita ng mga buhay na propeta at apostol; 
alamin ang mga isyu, patakaran, at pahayag sa Simbahan  
sa mormonnewsroom. org at sa LDS. org; at tingnan ang mga 
gawa ng kilala, mapag- isip, at tapat na mga LDS scholar para 
matiyak na hindi kayo nagtuturo ng mga bagay na hindi 
totoo, lipas na, o kakatwa at kataka- taka.

Napansin ng mga awtor ng pag- aaral tungkol sa over-
claiming na “ang tendensiyang ito, lalo na ng mga taong 
itinuturing ang sarili na eksperto na sila, ay maaari talagang 
magpahina ng loob ng mga tao na turuan ang kanilang 
sarili sa mismong mga aspetong iyon na itinuturing nilang 
maalam na sila.” 10

Bukod pa sa pagkatuto habambuhay, kailangan din nin-
yong gawin ang mga bagay na iyon para maimpluwensya-
han kayo ng Banal na Espiritu. Kabilang dito ang araw- araw 
na panalangin, tapat na pag- aayuno, regular na pag- aaral at 
pagninilay sa banal na kasulatan at mga salita ng mga buhay 
na propeta, pagkalugod sa araw ng Sabbath, pakikibahagi 
ng sakramento nang may pagpapakumbaba at pag- alaala sa 
Tagapagligtas sa tuwina, pagsamba sa templo nang madalas 
hangga’t maaari, at, sa huli, pagtulong sa nangangailangan, 
maralita, at nalulumbay—kapwa sa malalapit at sa nasa lahat 
ng panig ng mundo.

Para maisagawa nang wasto ang inyong mga oportu-
nidad at responsibilidad, kailangan ninyong gawin ang 
inyong ipinapangaral!

Magkaroon ng lakas- ng- loob na humingi ng payo at pag-
wawasto mula sa mga pinagkakatiwalaan ninyo—sa asawa, 
mga lider ng priesthood, o superbisor. Itanong kung ano ang 
dapat ninyong pagbutihin pa sa inyong pagiging disipulo. 
Iwasan ang anumang nagtataboy sa Espiritu.

At bilang dagdag, hayaang imungkahi ko na magkaroon 
kayo ng personal na interbyu sa inyong sarili paminsan- 
minsan at rebyuhin ang 2 Nephi 26:29–32, Alma 5:14–30, 
at Doktrina at mga Tipan 121:33–46? Ang paggawa nito ay 
makatutulong para matukoy ang uri ng mga tuksong maka-
kaharap nating lahat. Kung may kailangang baguhin sa 
inyong buhay, magpasiyang ayusin ito.

Iwasan ang tuksong magduda sa mga motibo ng inyong 
mga katrabaho. Sa halip, suriing mabuti ang inyong kaloo-
ban at suriin ang inyong mga hangarin at motibo. Saka 
lamang mababago ng Tagapagligtas ang inyong puso at 
maiaayon ang inyong mga hangarin at motibo sa Kanya.

Kailangang malaman, maunawaan, tanggapin, at makiba-
hagi ang lumalaking henerasyon sa plano ng kaligtasan ng 
Diyos. Ang pagkaunawa sa plano ay magbibigay sa kanila 

mga gawain ng Panginoon. O kayhirap tarukin ang kalali-
man ng kanyang mga hiwaga; at hindi maaaring malaman 
ng tao ang lahat ng kanyang pamamaraan. At walang sino 
man ang nakaaalam ng kanyang mga pamamaraan maliban 
kung ipahahayag ito sa kanya” ( Jacob 4:8; tingnan din sa 
D at T 101:32–34).

Isang Babala
Ngayon, narito ang isang babala. Unawain na maaari 

kayong maniwala, gaya ng marami sa inyong mga estud-
yante, na kayo ay eksperto sa banal na kasulatan, doktrina, 
at kasaysayan. Kamakailan ay inihayag sa isang pag- aaral 
na “kapag mas inisip ng mga tao na may alam sila tung-
kol sa isang paksa mas malamang na sabihin nila na 

nauunawaan nila ito nang higit kaysa alam nila, hanggang 
sa magkunwari sila na alam nila ang mga bagay na hindi 
totoo at gawa- gawa lamang ng tao.” 9

Ang tuksong ito, na tinatawag na overclaiming, o pag- iisip  
na mas marami tayong alam, ay kailangang iwasan ng ating  
mga guro ng ebanghelyo. Okey lang na sabihing, “Hindi ko  
alam.” Gayunman, kapag nasabi na ito, responsibilidad nin-
yong humanap ng mga pinakaposibleng sagot sa tanong ng 
inyong mga estudyante (tingnan sa D at T 101:32–34).

Sa pagtuturo sa inyong mga estudyante at pagsagot 
sa kanilang mga tanong, binabalaan ko kayo na huwag 
magbahagi ng mga sabi- sabing nagpapalakas ng pana-
nampalataya pero wala namang basehan o mga lipas nang 
pag- unawa at paliwanag tungkol sa ating doktrina at mga 

Ang 11 sanaysay sa Gospel Topics sa LDS.org ay naglalaan ng 
balanse at mapagtitiwalaang interpretasyon ng mga pangyayari 
tungkol sa kontrobersyal at di- pamilyar na mga paksang may 
kaugnayan sa Simbahan.

SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPA LATAYA
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ng banal na pananaw kung saan makikita nila ang kanilang 
sarili bilang mga anak ng Diyos, na nagsisilbing lente upang 
maunawaan halos bawat doktrina, kaugalian, at patakaran 
ng Simbahan.

Bilang mga guro ng ebanghelyo ngayon, kailangan 
ninyong tanggapin ang oportunidad at responsibilidad 
na ituro sa mga kabataan ng ika- 21 siglo ang mga tamang 
alituntunin tungkol sa plano, kabilang ang banal na doktri-
na ng kasal at ang papel ng pamilya gaya ng nakasaad sa 
pagpapahayag tungkol sa mag- anak.11

Ang Doktrina ng Walang Hanggang Kasal
Ang doktrina ng walang- hanggang kasal at pamilya ay 

napakahalagang bahagi ng plano ng kaligayahan ng Diyos. 
Kabilang dito ang sarili 
nating pamilyang ibinuk-
lod sa templo bilang baha-
gi ng walang- hanggang 
pamilya ng Ama sa Langit 
sa kahariang selestiyal. 
Dahil tuwirang nauugnay 
ito sa Kanyang sariling 
pamilya at sa Kanyang 
mga espiritung anak, 
itinuro sa atin sa Genesis 
na “nilalang niya sila na 
lalake at babae” at inutu-
san Niya sina Amang Adan 
at Inang Eva na “magpaka-
rami, at kalatan ninyo ang 
lupa” (tingnan sa Genesis 
1:27–28).

Sinasabi na ang plano 
ng kaligayahan ay nag-
sisimula at nagwawakas 
sa pamilya. Tunay ngang 
ang simula ng pamilya ay 

sa mundo bago pa tayo isinilang, kung saan tayo nanirahan 
bilang mga miyembro ng pamilya ng ating mga magulang sa 
langit. At sa huli, ang katapatan sa pamilya at mapagmahal na 
ugnayan ay hindi lamang patuloy na iiral kundi mag- iibayo sa 
proseso ng pagpaparami (tingnan sa D at T 131:1–4; 132:19).

Ang mahalagang elementong nag- uugnay sa lahat— 
na saligan ng plano ng Diyos at ng sarili nating tadhana 
at ng lahat ng iba pa—ay ang ating Tagapagligtas na si 
Jesucristo. Ginagawang posible ng Kanyang nagbabayad- 
salang sakripisyo ang lahat, kabilang na ang, ngunit 

hindi limitado sa, mapagmahal, mapag- aruga, at walang- 
hanggang kasal at pamilya.

Itinuro sa atin ng Panginoon na walang taong walang asa-
wa, gaano man siya kabuti, na magkakamit ng lahat ng inila-
laan ng ating Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak. Ang 
taong walang asawa ay kalahati lang ng buong kailangan, na 
hindi makakatahan sa pinakamataas na antas ng kahariang 
selestiyal (tingnan sa I Mga Corinto 11:11; D at T 131:1–4).

Kailangang maunawaan ng inyong mga estudyante na 
ang layunin ng mortalidad ay maging higit na katulad ng 
Diyos sa pagtatamo ng pisikal na katawan, paggamit ng 
kalayaan, at pag- ako sa dati- rati’y mga tungkulin lamang  
ng ating mga magulang sa langit—mga papel na ginagam-
panan ng asawang lalaki, asawang babae, at magulang.

Tiniyak ng mga propeta na lahat ng karapat- dapat at 
umaasa kay Jesucristo ngunit hindi pa naibuklod sa isang 
kabiyak o hindi nagkaanak sa buhay na ito ay magkaka-
roon ng gayong mga pagkakataon sa mundong darating.

Ituro sa ating mga kabataan na sa Simbahan ng Pangino-
on, may puwang para sa lahat upang sumamba, magling-
kod, at lumago bilang magkakapatid sa ebanghelyo. Ipaalala 
sa kanila ang itinuro ni Lehi—na ang mithiin at pag- asa ng 
Diyos para sa lahat ng Kanyang anak ay maibubuod nang 
ganito: “Si Adan ay nahulog upang ang tao ay maging gayon; 
at ang tao ay gayon, upang magkaroon ng kagalakan” 
(2 Nephi 2:25).

Nais ng Diyos na tanggapin natin ang Kanyang pakahu-
lugan sa kasal at sundin ang Kanyang unang utos na “mag-
pakarami, at kalatan [ang mundo]” (Genesis 1:28)—hindi 
lamang para isakatuparan ang Kanyang plano kundi para 
makasumpong din ng kagalakan na plano Niyang ibigay 
sa Kanyang mga anak na lalaki at babae.

Bilang mga tagapagturo sa Simbahan, tulungan natin 
ang ating mga kabataan na magkaroon ng malinaw na 
pag- unawa sa plano ng kaligayahan ng Diyos kung saan 
nadarama ng Kanyang mga anak ang tunay na kagalakan. 
Tulungan silang malaman ito, tanggapin ito, makibahagi 
rito, at ipagtanggol ito. Sa 40 taong karanasan ko bilang 
General Authority, nag- aalala ako sa malaking bilang ng 
mga miyembro ng ating Simbahan, na mas bata at mas 
matanda, na hindi nakauunawa sa plano para sa kanilang 
walang- hanggan at banal na tadhana.

Kaya, mga kapwa ko guro, dapat nating hanapin at 
lasapin ang mga pagkakataong ito na ipaliwanag, ayon 
sa doktrina at espiritu, kung bakit tayo naniniwala na ang 
kaalaman tungkol sa dakilang plano ng kaligayahan ng 
Diyos ang sasagot sa karamihan ng mga tanong natin na 

Magkaroon ng lakas- ng- loob na 
humingi ng payo at pagwawasto 
mula sa mga pinagkakatiwalaan 
ninyo: sa asawa, mga lider ng 
priesthood, o superbisor. Tanu-
ngin sila kung saan pa kayo 
maaaring magpakahusay sa 
inyong pagiging disipulo.



 D i s y e m b r e  2 0 1 6  35

“bakit.” Ang pagpapahayag ng paniniwa-
la natin sa premortal na buhay kung saan 
tayo nanirahan bilang mga espiritung anak 
ng isang Ama sa Langit at ng isang Ina sa 
Langit ay tinutulutan tayong ipaliwanag kung 
bakit nilikha ang daigdig na ito. Ang isang 
mahalagang layon ng mortal na buhay ay 
para matularan natin mismo ang karanasang 
iyon sa pamilya, sa pagkakataong ito bilang 
mga magulang sa halip na bilang mga anak 
lamang. Pahalagahan ang inyong pagkauna-
wa sa doktrina at layunin ng plano ng ating 
Ama sa Langit para sa ating walang- hanggang 
kaligayahan. At patuloy itong ituro.

Katapusan
Kaya, sa pagtatapos at bilang buod, ang 

mga puntong ibinahagi ko sa inyo ay:
• Ituro sa mga estudyante na samahan 

ng dalisay na patotoo ang pagkatu-
to sa pamamagitan ng pag- aaral at 
pananampalataya.

• Ituro sa mga estudyante na manatili sa 
bangka at kumapit nang mahigpit!

• Ituro sa mga estudyante na kontrolin 
ang paggamit ng kanilang mga mobile 
device at magpokus sa pag- ugnay sa 
Banal na Espiritu sa halip na sa Internet.

• Bakunahan ang mga estudyante ng 
mga katotohanan ng plano ng kaligta-
san na matatagpuan sa ebanghelyo ni 
Jesucristo.

• Tandaan na ang “Bakit?” ay maaaring 
isang napakagandang tanong na huma-
hantong sa pagkaunawa sa ebanghelyo.

• Sauluhin ang nilalaman ng mga sanay-
say sa Gospel Topics.

• Huwag isiping mas marami kayong 
alam at huwag matakot na sabihing, 
“Hindi ko alam.”

• Matuto habambuhay.
• Humingi ng payo at pagwawasto  

mula sa mga taong pinagkakatiwalaan 
ninyo.

• Isaisip ang pagkakaroon ng personal  
na interbyu paminsan- minsan para 
rebyuhin ang inyong espirituwal 
na paghahanda, sigasig, at pagiging 
epektibo.

• Ituro na ang plano ng kaligayahan ay 
nagsisimula at nagwawakas sa pamilya. 
Laging isaisip ang plano ng kaligtasan.

• Ituro na ang pag- aasawa at pamilya 
ay naghahatid ng walang- kupas na 
kagalakan.

Tandaan, kapag pinagsama- sama ang 
pagkatuto sa pamamagitan ng pag- aaral, 
pananampalataya, at dalisay na patotoo, 
naghahatid ito ng tunay at walang- kupas na 
pagbabalik- loob. Higit sa lahat, ang malakas 
na pananalig sa Pagbabayad- sala ng Pangino-
ong Jesucristo ay mahalaga sa ating espiritu-
wal na kalakasan at pag- unlad.

Nawa’y masumpungan ninyo ang  
kagalakan at kapayapaang nagmumula  
sa pagkaalam na sa pamamagitan ng inyong 
pagtuturo, naantig ninyo ang buhay ng isang 
tao at napasigla ninyo ang isa sa mga anak 
ng Ama sa Langit sa paglalakbay pabalik sa 
Kanyang piling. ◼
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Ni Eva Walburger

Lumaki kaming magkakapatid na nakikinig sa mga 
kuwento kung paano nagsakripisyo ang aming mga 
magulang na ipamuhay ang ebanghelyo, at napag-

pala kami ng kanilang mga pagsisikap. Nagkaroon ako 
ng matinding pasasalamat sa lahat ng ginawa nila at ng 
iba pang Czech na LDS para matanggap ng kanilang mga 
inapo ang mga pagpapala ng ebanghelyo.

Ang nanay ko ay isinilang sa Poprad ng dating  
Czechoslovakia (ngayo’y Slovakia). Naglingkod ang  
kanyang ama sa Czech army noong World War II, at isa 
ang kanyang pamilya sa maraming pamilya ng mga sun-
dalo na tumakas sa kalapit na kakahuyan para makaligtas 
sa mga mananakop na German. Sa loob ng limang araw, 
nagsiksikan ang mga lolo’t lola ko sa ilalim ng isang kumot 
kasama ang nanay ko, isang taong gulang, at ang ate niya, 
limang taong gulang, at kumain ng rasyon sa kanila na 
sugar cubes.

Ang lolo’t lola ko ay hindi mga miyembro ng Simbahan 
noon, ni hindi sila madalas magdasal. Gayunman, sa kara-
nasang ito, lumambot ang kanilang puso. Isinulat ng lola 
ko sa kanyang journal, “Sa gabing ito mismo inasam kong 
lumuhod para humingi ng tulong sa isang taong mas mata-
as ang awtoridad. Kaya pumasok ako nang kaunti sa gubat, 
lumuhod, at nanalangin nang may bagbag na puso at nagsi-
sising espiritu. Humingi ako ng tulong.”

Nasagot ang kanyang panalangin. Pinatay ang ilang 
pamilya sa kakahuyan nang matuklasan sila ng mga sunda-
lo, pero himalang naprotektahan ang lolo’t lola ko at ang 
dalawa nilang anak na babae. Sa nakakapagod at mahirap 
na karanasang ito, nagtanim ng binhi ng pananampalataya 
at pagtitiwala ang Panginoon sa puso ng lolo’t lola ko.

Nang hangarin nilang maging malayang 
sumamba sa Diyos, biniyayaan ang mga 
magulang ko ng kabaitan at pagtanggap ng 
mga Banal sa mga Huling Araw sa paligid 
nila, mula Czechoslovakia hanggang Canada.
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Pananampalataya at Pang- aapi
Pagkatapos ng World War II makalipas ang ilang taon, 

nakatira pa rin ang lolo’t lola ko sa Czechoslovakia nang 
kumatok ang dalawang binatang missionary sa kanilang  
pintuan. Matapos dumalo sa maliit na branch at makinig  
sa mga talakayan, nagkaroon sila ng patotoo sa kato-
tohanan ng ebanghelyo at nagpasiyang magpabinyag. 
Gayunman, noong gabi ng interbyu para sa binyag, hindi 
dumating ang mga missionary at lider ng Simbahan. Nang 
sumunod na miting ng branch, nalaman ng mga lolo’t lola 
ko na dahil sa kaguluhan sa pulitika, inutusan ang lahat ng 
missionary na lisanin ang bansa. Anumang iba pang aktibi-
dad sa simbahan ay ipagbabawal na rin. Gayunpaman, ang 
maliit na grupo ng mga Banal sa lugar ay nanatiling suma-
sampalataya, na pinamamahalaan na ngayon ng mga lokal 
na lider at mga susi ng priesthood. Ang lolo’t lola at tita ko 
ay nabinyagan nang palihim noong 1950.

Nang sumunod na ilang taon, ang mga miyembro  
ng branch, kabilang na ang lola at nanay ko (na noo’y 
tinedyer na), kung minsan ay dinarakip ng mga sekreta  

PAGTAKAS  
ALANG- ALANG SA  Pananampalataya  
AT KALAYAAN

Noong Agosto 1968, nilisan ng pamilya ko ang kanilang taha-
nan sa Prague at tahimik na pumuslit, patungong Austria.
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para tanungin tungkol sa mga aktibidad nila sa simbahan.  
Minsa’y marahas na pinagtatanong ang lola ko nang  
limang oras. Sinabihan siya ng mga nagtanong sa kanya  
na ibibilanggo nila siya sa loob ng limang taon kung 
malalaman nila na nagtuturo siya ng relihiyon sa kanyang 
mga anak.

Itinala niya, “Nanatili akong payapa at sinabi ko, ‘Kung 
sa palagay ninyo ay mali ang ginagawa ko sa pagtuturo 
ng relihiyon sa mga anak ko, ibilanggo ninyo ako.’ Hindi 
sila sumagot. Simula noon paulit- ulit na nila akong ipi-
natawag. Nagsalita sila laban sa Simbahan, at sinubukan 
nilang patalikurin kami sa aming pananampalataya. Nang 
lalo nilang subukang gawin ito, lalo akong kumapit sa 
Simbahan, [sapagkat] ang tunay na Simbahan ay palaging 
inuusig noon.”

Isinulat ng aking ina sa kanyang journal, “Sa pinakama-
hihirap na taon na iyon, nagpulong ang mga miyembro 
tuwing Linggo sa apartment ng aming branch president. 
Hindi kami makakanta nang malakas kaya kumanta kami 
nang pabulong. Ayaw naming mabilanggo ang branch pre-
sident namin. Sa loob ng 18 taon nagtipon kami sa gayong 
paraan at pinangarap namin ang panahon na makapunta 
kaming lahat sa Rocky Mountains at makapanirahan sa 
[Salt Lake City].” Nagkaroon sila ng pag- asa kahit na noon 
ay bihirang gawaran ng papeles ang mga pamilya na mag-
tutulot sa kanila na makalabas ng bansa.

Nang mga dalawampu at mahigit pa ang edad ng nanay 
ko, ipinagdasal niyang makapag- asawa ng isang miyembro 
ng Simbahan at kahit paano’y mabuklod sa templo.

Pagsisimula ng Bagong Buhay
Ang tatay ko, na laki sa bukid, ay nanirahan sa lungsod 

para mag- aral nang makilala niya ang nanay ko. Nagsisimu-
la noon ang nanay ko sa kanyang propesyon bilang pro-
fessional opera singer. Nang magkakilala sila, ikinuwento 
ni Inay kay Itay ang tungkol sa Simbahan. Bagama’t hindi 
pa nabibinyagan si Itay, nagpakasal na sila ni Inay noong 
Pebrero 18, 1967.

Sa pagtatapos ng taong iyon nabiyayaan sila sa pagsi-
lang ng kuya ko. Walong buwan matapos isilang si kuya, 
tumanggap ng paghahayag ang branch president na 
dapat maghanda ang mga miyembro na umalis ng bansa 
patungo sa isang lugar kung saan malaya silang makasa-
samba. Noong Agosto 1968 nilusob ng mga Russian ang 
Czechoslovakia, na lumikha ng kaguluhan sa mga hang-
ganan at sa buong bansa. Ang mga miyembro ng branch 

na masunuring naghanda ay tumakas patungong Vienna, 
Austria.

Isinulat ng lola ko, na nilisan ang bayan kasama ng mga 
magulang ko: “Sa gabi habang tulog ang lahat ng tao sa apart-
ment, nilisan namin ang aming tahanan at tahimik na pumuslit 
sa takot na baka umiyak ang sanggol. Kinailangan naming 
gawin nang palihim ang lahat ng ito dahil may tatlong espiya 
sa gusali namin na nagtatrabaho para sa mga sekreta. Pinag-
pala kami ng Panginoon. Nakatakas kami. Nang umalis kami 
alam naming hindi [na] kami babalik kailanman, pero hindi 
rin namin alam kung saan pupunta mula sa Vienna. Sa oras 
na ito hindi namin puwedeng problemahin iyon. Inihayag 
ng Panginoon sa branch president ang Kanyang mga panga-
ko sa amin kung mananatili kaming tapat sa Kanya.”

Dumating ang mga magulang ko sa Calgary na ang tanging  
dala ay isang maleta, isang baby buggy, at ilang dolyar. Agad 
sinimulang tulungan ng mga miyembrong Canadian ang pamilya 
ko sa transportasyon, pamimili, at paghahanap ng bahay.
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PAGLINGKURAN  
ANG MGA 
REFUGEE
“Umaasa kami 
na mapanalangin 
kayong magpapasiya 
kung ano ang maga-
gawa ninyo—ayon 
sa sarili ninyong oras 
at sitwasyon—para 
mapaglingkuran 
ang mga refugee na 
nakatira sa inyong 
lugar at komunidad. 
Isang pagkakataon 
ito na makapagling-
kod sa isang tao, sa 
mga pamilya, at sa 
pamamagitan ng 
organisasyon upang 
makipagkaibigan, 
magturo, at guma-
wa ng iba pang pag-
lilingkod na katulad 
ng kay Cristo.”
Linda K. Burton, Relief 
Society General President, 
“Ako’y Taga Ibang Bayan,” 
Liahona, Mayo 2016, 14.

Malugod na Tinanggap sa Isang  
Bagong Lupain

Ang lola ko, ang mga magulang ko, at dala-
wang iba pang pamilya ay nanirahan sa silong 
ng gusali ng simbahan sa Böcklinstrasse sa 
Vienna nang mahigit isang buwan. Sa buwang 
ito nakinig ang tatay ko sa mga talakayan ng 
mga missionary at nabinyagan. Maraming 
miyembro ng tatlong pamilyang ito ang naka-
kita ng trabaho, at pinagsama- sama nila ang 
kanilang mga sahod hanggang sa makapanda-
yuhan sila sa Calgary, Alberta, Canada. Dahil 
masama ang panahon sa Calgary, lumapag sa 
Edmonton ang eroplanong sinasakyan nila 
noong Nobyembre 5, 1968.

Nakakapanghina sigurong magsakripisyo 
na iwanan ang mga kamag- anak, kultura, at 
ang lupaing mahal nila, ngunit sa maraming 
paraan ay nagsisimula pa lang ang mga pag-
hihirap. Pagdating sa Calgary na ang tanging 
dala ay isang maleta, isang baby buggy, at 
CAD $32, kapos na kapos ang mga magu-
lang ko.

Agad sinimulang paglingkuran ng mga 
miyembrong Canadian ang pamilya ko, at 
bukas- palad na tumulong sa transportasyon, 
pamimili, at paghahanap ng bahay na mau-
upahan. Sa loob ng isang linggo nakakita 
ang mga magulang at lola ko ng isang bahay 
na mayroon nang mga kama, isang mesa at 
mga silya, sopa, kuna, mga gamit sa pagtu-
log, mga pinggan, at may kaunti pang pag-
kain sa paminggalan. Isinulat ng nanay ko 
sa kanyang journal kung gaano siya nagulat 
at natuwang makita ang di- inaasahang mga 
kasangkapang ito at kung gaano kalaki ang 
pasasalamat niya sa ibinigay na paglilingkod.

Gayunman, kasabay ng matinding pasa-
salamat ang iba pang mga emosyon. Tunay 
na nabigla siya sa ibang kultura at nahirapan 
siyang harapin ito. Ang unang taon ng pani-
nirahan sa Calgary ay puno ng mga English  
class at maginaw na paglalakad ni Itay papunta 
sa trabaho. Ginawa nila ang lahat ng posible 
para makapagtatag ng isang tahanan, ngunit 
mahirap na panahon pa rin iyon na puno ng 

maraming pagbabago. Sinikap silang kau-
sapin ng mga Banal sa bago nilang ward sa 
Calgary kahit iba ang wika nila para masupor-
tahan ang bagong- dating na mga miyembro. 
Bawat Linggo nagtamo ng lakas ang pamilya 
ko sa pagdalo nila sa sacrament meeting  
para magpanibago ng kanilang mga tipan,  
na umaasa na matututo sila ng Ingles sa 
tulong ng Espiritu.

Ang mga Pagpapala  
ng Kawalang- Hanggan

Kaming lima sa pamilya ay nabuklod  
sa Cardston Alberta Temple noong Oktubre  
1976. Inasam ng nanay ko ang araw na ito 
mahigit 20 taon na ang nakararaan at sa 
wakas, sa ibang bansa at wika na hindi niya 
inakala noong kabataan niya, nasagot ang 
kanyang mga dalangin. Noo’y halos walong 
taong gulang na ako, at napakaganda ng mga 
alaala ng kislap sa mga mata at ngiti ng aking 
mga magulang nang pumasok kaming mga 
anak sa sealing room.

Nasa templo rin ang lola ko sa araw  
na iyon. Naaalala ko ang katuwaan niyang 
makita ang mga ilaw sa templo nang maka-
rating kami sa Cardston. Ilang taon kalaunan, 
matapos magretiro si Inay sa kanyang tra-
baho sa Calgary, lumipat siya sa Cardston at 
naglingkod nang maraming oras sa templo. 
Mahilig siyang tumugtog ng organo at tumu-
long na maging mapitagan ang kapaligiran 
doon. Ang kanyang patotoo at pagmamahal 
sa Tagapagligtas ay nakita sa kanyang kaba-
itan sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Siya 
ay halimbawa ng isang matatag na babaeng 
LDS para sa akin.

Matindi ang pasasalamat ko sa aking mga 
magulang—ang mga pioneer sa aming pamil-
ya—sa kanilang mga sakripisyo sa trabaho, 
kamag- anak, bayan, at mga ari- arian. Tila 
napakalaki ng kanilang tinalikuran, ngunit 
sagana silang pinagpala ng Panginoon—at 
ang kanilang angkan—sa pamumuhay ayon 
sa mga alituntunin ng ebanghelyo. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Idaho, USA.
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Hindi nagkasundo ang nanay at 
tatay ko sa pagdedekorasyon sa 

bahay nila sa Kapaskuhan. Color- blind  
ang tatay ko, kaya pare- pareho at 
maputla ang tingin niya sa pula, berde, 
at brown. Gayunman, ang tingin niya 
sa kulay asul ay matingkad at magan-
da. Malaking tagahanga rin siya ng 
Brigham Young University football, 
na kabilang ang asul sa mga kulay 
ng paaralan.

Dahil asul ang paborito niyang 
kulay, gusto niyang magsabit ng  
asul na Christmas lights. Pero sabi 
ng nanay ko hindi kulay ng Pasko 
ang asul, kaya taun- taon ay maayos 
na nagsasabit si Itay ng pula, berde, 
at puting Christmas lights sa bubong 
nila. Para inisin si Inay, pinalitan niya 
ng matingkad na kulay asul ang isa  
sa mga bombilya. Kung titingnan nin-
yong maigi, makikita ninyo ang isang 
bombilyang asul sa gitna ng pula, 
berde, at puting Christmas lights.

ISANG BOMBILYANG ASUL
Taun- taon ay kumikinang ang bom-

bilyang asul sa iba- ibang lugar. Kung 
minsan nakatago ito sa bandang likod 
na walang makakapansin, pero kung 
minsan ay inilalagay niya ito sa garahe 
o sa balkon sa harapan. Masayang laro 
iyon nina Inay at Itay.

Dumating ang taon na di- 
inaasahang pumanaw si Itay dala-
wang araw bago sumapit ang Pasko. 
Sa kanyang burol, ikinuwento ang 
bombilyang asul na isinasabit niya 
taun- taon. Nang sumunod na gabi, 
dumungaw ang nanay ko sa bintana. 
Sa kabila ng kalye, nagniningning 
ang isang asul na Christmas light na 
kasama ng puting Christmas lights  
sa balkon ng kanyang kapitbahay. 
Sa loob ng ilang araw, nagdagdag ng 
mga bombilyang asul ang maraming 
kapitbahay at kaibigan sa kanilang 
Christmas lights. Dinekorasyunan pa 
ng ilan ng asul ang buong Christmas 
tree nila.

Kung titingnan ninyong maigi, makikita 
ninyo ang isang bombilyang asul sa 

gitna ng pula, berde, at puting Christmas 
lights.

Nagpapasalamat ako na ipinakita 
ng mga kaibigan at kapitbahay ng 
nanay ko ang kanilang pagmamahal 
sa kanya sa pamamagitan ng pag-
dedekorasyon ng asul na Christmas 
lights. Ipinaalam nila sa akin ang 
kahulugan ng “makidalamhati sa mga 
yaong nagdadalamhati, . . . at aliwin 
yaong mga nangangailangan ng aliw” 
(Mosias 18:9). Nagpapasalamat ako 
na ipinagkaloob sa atin ng Ama sa 
Langit ang Kanyang Anak. Dahil kay 
Jesucristo, makikita kong muli ang 
tatay ko. ◼
Amy Brown, Utah, USA
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PAGBIBIGAY NG KAGALAKAN

Habang naglalakad siya palayo, nakita 
naming yakap niya ang aklat.

Kaming mag- asawa ay mga mis-
sionary noon na naglilingkod sa 

Tarbes, France, sa Pyrenees Moun-
tains. Bisperas ng Pasko iyon, at nag-
pasiya kaming bumaba sa lungsod sa 
Verdun Plaza para mamigay ng mga 
kopya ng Aklat ni Mormon. Walang 
tao sa lansangan, at itinanong namin 
sa aming sarili kung ano ang gagawin 
namin sa napakaraming aklat na 
iyon. Walang anu- ano, nakita namin 
ang isang binata na tila hindi alam 
kung saan pupunta.

Nilapitan namin siya at inalok  
ng Aklat ni Mormon. Sumaya siya 

nang marinig niya kaming magsalita 
tungkol sa ebanghelyo. Ipinaliwanag 
niya na nag- iisa siya sa Paskong  
iyon at babasahin niya ang Aklat  
ni Mormon at hindi siya makadarama 
ng pag- iisa.

Pagkaalis niya, muli naming ginala 
ang kalye at nakita namin ang isang 
babaeng naglalakad palapit sa amin 
sa lamig ng gabi. Kumislap sa saya 
ang kanyang mga mata nang ibigay 
namin sa kanya ang Aklat ni Mor-
mon. Sinabi niya na naging balo siya 
kamakailan at masaya siya na nag-
malasakit kami sa kanya. Sinabi niya 

na labis- labis ang pasasalamat niya sa 
amin. Habang naglalakad siya palayo, 
nakita naming yakap niya ang aklat.

Nang gabing iyon ipinamigay  
namin ang lahat ng kopya ng Aklat  
ni Mormon na dala namin. Karamihan 
sa mga taong binigyan namin ay nag- 
iisa, balisa, at kailangang- kailangan 
ng pagmamahal. Umuwi kami nang 
gabing iyon na dama na natanggap 
na namin ang pinakamagandang 
Pamaskong regalo dahil sa kagala-
kang naibahagi namin sa iba. ◼
Jeannine Denise Fabre, 
Saint- André- les- Vergers, France



Makalipas ang ilang linggong pag- 
asam, sa wakas ay sumapit din 

ang Bisperas ng Pasko. Halos buong 
pamilya ay kasama namin—sina Lola 
at Lolo Fletcher, ang tatlo naming anak 
na babae at ang kani- kanilang asawa’t 
mga anak. Padilim na at nagsisindihan 
na ang mga ilaw sa mga lansangan. 
Nagkikislapan ang magagandang 
dekorasyon sa mga bahay habang 
masayang kumukutitap ang mga ilaw 
ng Christmas tree sa mga bintana.

Naghahanda kaming magpunta 
sa Nativity Pageant, na maraming 
taon nang itinatanghal ng Simbahan 
sa Calgary, Alberta, Canada. Tuwing 
Bisperas ng Pasko inasam naming 
magpunta sa outdoor pageant na 
kumpleto sa mga asno, tupa, Pantas 
na Lalaki, pastol, sundalong Romano, 
anghel, at malakas na sound system. 
Naghatid ito ng diwa ng kapayapaan, 
pag- ibig, at tunay na kahulugan ng 

PAGBATI KAY JESUS
Pasko sa aming abalang pagdiriwang.

Nakarating kami sa Heritage Park, 
kung saan itinanghal ang pageant, at 
hindi nagtagal ay masaya na naming 
pinakinggan ang magandang musika 
ng Mormon Tabernacle Choir at pina-
nood ang kuwento ng pagsilang ng 
Tagapagligtas. Ang panganay naming 
apo na si Lauren ay tatlong taong 
gulang noon. Naakit siya sa mga tana-
win, tunog, at kuwentong pinanonood 
namin. Lumikha ng maliliit na ulap 
ang aming hininga sa napakalamig na 
hangin sa silong ng maaliwalas at mabi-
tuing kalangitan. Pinanood namin ang 
pagsunod ng mga taong gumaganap sa 
papel na Jose at Maria sa utos ni Augus-
to Cesar na magpunta sa Betlehem para 
magpatala. Ang babaeng gumanap na 
Maria ay “kasalukuyang kagampan” 
(tingnan sa Lucas 2:5), at ang tanging 
lugar na nakita nilang matutuluyan ay 
isang abang kuwadra ng mga hayop. 

Doon, “kaniyang ipinanganak ang 
panganay niyang anak na lalake; at 
ito’y binalot niya ng mga lampin, at ini-
higa sa isang pasabsaban” (tingnan sa 
Lucas 2:7). Natuon ang mga spotlight 
sa burol kung saan nakita namin ang 
mga taong gumanap na mga pastol na 
“pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang 
kawan” (tingnan sa Lucas 2:8). Walang 
anu- ano, biglang lumitaw na naka-
lutang sa hangin ang isang tauhang 
nakadamit na anghel, na nasisinagan 
ng liwanag. Biglang sumigaw si Lauren 
nang buong pagmamahal, “Jesus, ako 
si Lauren!”

Narinig ng lahat ng nasa paligid 
namin ang kanyang pagbati at mahina 
silang nagtawanan, na natutuwa sa 
sorpresa. Pagkakamali iyon sa pagkila-
la ng isang walang malay, ngunit para 
sa amin pinaganda niyon ang aming 
alaala sa pageant sa taon na iyon. 
Alam ni Lauren na kilala siya ni Jesus, PA
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Walang anu- ano, biglang lumitaw 
na nakalutang sa hangin ang 

isang tauhang nakadamit na anghel, 
na nasisinagan ng liwanag.

ISANG 
SACRAMENT 
MEETING NG 
MGA ANGHEL

at ipinaalala sa amin nito ang aming 
kaalaman na kilala Niya ang bawat isa 
sa atin. Inisip namin kung naaalala pa 
ni Lauren ang kanyang Tagapagligtas 
na iniwan niya tatlong taon pa lang 
ang nakalilipas. Ang biglaang pagbati 
ni Lauren ay nagbigay sa amin ng pag- 
asa na makikilala rin namin Siya kapag 
nakaharap namin Siya. Ang pagmama-
hal ni Lauren sa Tagapagligtas at ang 
Kanyang pagmamahal kay Lauren ay 
nagpainit sa aming puso sa napaka-
lamig na gabing iyon ng Bisperas ng 
Pasko. ◼
Greg Prince, Alberta, Canada

PA
G

LA
LA

RA
W

AN
 N

I D
AN

 B
UR

R

Ilang araw makalipas ang Thanksgi-
ving, nagsimulang magkasakit ang 

tatlong- taong- gulang kong anak na 
si Drew. Gumising siya kada umaga, 
nag- almusal, nagbihis at mukhang 
maayos naman ang lagay niya, ngunit 
sa paglipas ng maghapon, nanamlay 
siya at ayaw kumain. 

Nagpatuloy ito nang ilang linggo. 
Sa huli, araw ng Biyernes, Disyembre 
18, dinala ko si Drew sa doktor nang 
bandang alas- 3:00 ng hapon. Hindi 
makatayo o makalakad si Drew at 
maputla siya.

Tumingin ako sa doktor at sinabi 
ko, “Ganito na po siya kada hapon at 
gabi nitong nagdaang tatlong linggo.” 
Tiningnan ng doktor si Drew at agad 
itong ipinaospital. Sinuri nila ito ngu-
nit hindi nila malaman kung ano ang 
sakit niya.

Kinabukasan, inilipat si Drew sa 
ibang ospital. Pinanghinaan na ako 
ng loob noong umagang iyon ng 
Linggo. Makalipas ang dalawang araw 
ng maraming pagsusuri mula sa dala-
wang magkaibang ospital, walang 
nakaalam kung ano ang sakit ng anak 
ko. Ang nakasama pa, araw ng Linggo 
iyon bago sumapit ang Pasko. Ang 
paborito kong sacrament meeting sa 
buong taon ay ang Pamaskong pro-
grama at hindi ko maririnig ang lahat 
ng magagandang awitin at mensahe 
sa aming ward.

Habang naglalakad kaming mag- 
asawa na kasama si Drew papunta sa 

silid sa ospital kung saan idaraos ang 
sacrament meeting, miserable ako. 
Lumapit ako sa mesang kinalalagyan 
ng mga kopya ng programa sa sacra-
ment meeting, dumampot ako ng isa, 
at naglakad habang nakatungo nang 
may makasalubong akong tao. 

Tumingala ako at sinabi ko, “Sori 
po,” pero wala naman palang tao. 
Nang tumingin ako sa loob ng silid na 
pagdarausan ng sacrament meeting, 
mukha itong awditoryum. Sa enta-
blado may mga upuan para sa mga 
tagapagsalita, isang piyano, at isang 
mesang nakahanda para sa sakramen-
to na may ilang upuan sa likod. Ang 
silid ay may kalat- kalat na mga batang 
maysakit at kanilang mga magulang, at 
marami sa mga bata ang nakasuwero.

Nang igala ko ang paningin ko sa 
buong silid, nadama ko ang presen-
sya ng mga anghel. Naupo na kami 
at tumulo ang mga luha sa aking mga 
pisngi nang madama ko ang pagma-
mahal ng Diyos para sa Kanyang mga 
anak na maysakit at naghihirap, na 
nakaratay sa ospital at samu’t- sari ang 
karamdaman sa pinakamagandang 
bahagi ng taon.

Iyon ang naging pinakamagandang 
sacrament meeting sa buhay ko.

Hindi natuklasan ng mga doktor 
kung ano ang sakit ni Drew kahit 
kailan. Niresetahan siya ng gamot 
para sa mga sintomas at pinalabas na 
ng ospital kinabukasan. Hindi nagka-
roon ng negatibong epekto sa kanya 
ang pagkaospital na iyon, ngunit ang 
sacrament meeting na iyon sa araw 
ng Pasko ay mananatili sa aking alaala 
habampanahon. ◼
Carrie Ketchum, Nevada, USA
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Kahit medyo maikli ang aklat ni 
Moroni sa Aklat ni Mormon, na 
10 kabanata lamang, nagbibigay 

ito ng isang napakagandang payo. 
Sina Moroni at Mormon ay parehong 
nagtuturo ng mahahalagang alitun-
tunin ng ebanghelyo. Habang kinu-
kumpleto ni Moroni ang pagpapaikli 
ng kanyang ama sa Aklat ni Mormon, 
paulit- ulit niyang ginunita ang mga 
turo ng kanyang ama tungkol sa mga 
pagkakaugnay ng pananampalataya, 
pag- asa, at pag- ibig sa kapwa. Mali-
naw na ginustong bigyang- diin nina 
Mormon at Moroni ang kahalagahan 
ng tatlong alituntuning ito.

Sa nauna kong mga pag- aaral ng 
Aklat ni Mormon, karaniwa’y itinu-
ring kong building blocks ang tatlong 
alituntuning ito. Una muna ang pana-
nampalataya, pagkatapos ay ang pag- 
asa, at pagkatapos ay ang pag- ibig sa 
kapwa. Parang makatwirang proseso 
ito. Habang lumalago ang ating pana-
nampalataya, nag- iibayo ang ating pag- 
aaral at kaalaman, at sinisimulan nating 
ipamuhay ang alituntunin ng pag- asa. 
Ang magkahalong pananampalataya at 
pag- asa ay humuhubog at gumagabay 
sa atin na tularan ang pamumuhay ng 
Tagapagligtas, at nagsisimula tayong 

magtaglay ng mga katangian ng isang 
taong may pag- ibig sa kapwa.

Gayunman, sa mga pag- aaral 
nitong huli, naunawaan ko na ang 
pananampalataya, pag- asa, at pag- ibig 
sa kapwa sa ibang paraan. Itinuturing 
ko na ngayon ang mga ito na magka-
kahalong magagandang katangian, na 
bawat isa ay may mahalagang papel 
sa pagpapalago at paglilinaw ng ating 
patotoo.

Gusto ng anak naming si Joy na 
lumikha ng mga hayop at bagay sa 
pamamagitan ng pag- iikit ng mga 
lobo. Nang pagmasdan ko siyang 
gawin ito isang araw, naisip ko kung 
paano nabubuo ang isang lubid sa 
pag- iikit- ikit ng ilang hibla. Nakatu-
long ito para mailarawan ko sa aking 
isipan ang bagong tuklas kong pagka-
unawa sa pananampalataya, pag- asa, 
at pag- ibig sa kapwa bilang mga hib-
lang nakaikit sa isa’t isa upang bumuo 
ng isang matibay na lubid.

Pananampalataya: “Magkakaroon 
Kayo ng Kapangyarihan”

Ang pananampalataya sa Ama sa 
Langit at sa Panginoong Jesucristo ay 
isang pundasyon ng lipunan at reli-
hiyon hindi lamang sa pagtatamo ng 

buhay na walang hanggan kundi pati 
na sa ating buhay sa lupa. “At winika 
ni Cristo: Kung kayo ay magkaka-
roon ng pananampalataya sa akin, 
magkakaroon kayo ng kapangyari-
hang gawin kahit na anong bagay na 
kapaki- pakinabang sa akin” (Moroni 
7:33). Ginamit ko ang kapangyarihang 
ito sa pamamagitan ng pagsampalata-
ya nang maraming beses sa buhay ko. 
At umasa ako na malalagpasan ko ang 
ilang mahihirap na sandali sa pama-
magitan ng pagsampalataya. LA
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Kapag pinaghalo natin 
ang pananampalataya,  

pag- asa, at pag- ibig  
sa kapwa sa ating 

pang- araw- araw na 
buhay, nagiging tunay 
na mga alagad tayo  

ng Tagapagligtas  
na si Jesucristo.

Ni Elder Chi Hong 
(Sam) Wong
Ng Pitumpu

Pananampalataya, Pag- asa, at Pag- ibig sa Kapwa:  

Magkakahalong 
Katangian
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Habang nag- aaral ako sa Brigham 
Young University–Hawaii, nasa bagong 
kapaligiran ako at Ingles ang pangala-
wang wika ko. Mahirap iyon, at alam 
kong kailangan ko ng tulong sa pag- 
aaral kung gusto kong mapanatili ang 
scholarship ko. Kung wala ito, hindi 
ako makapagpapatuloy sa pag- aaral. 
Bukod pa rito, nangako ako na hindi 
ako mag- aaral sa araw ng Linggo.

Isang araw habang binabasa ko ang 
Doktrina at mga Tipan, isang partiku-
lar na talata ang tumatak sa aking isi-
pan. Habang binabasa ko ang bahagi 
109, talata 7, naraanan ko ang linyang 
ito: “Maghanap ng kaalaman maging 
sa pamamagitan ng pag- aaral at gayon 
din sa pamamagitan ng pananampa-
lataya.” Ang talatang iyon ang naging 
susi sa tagumpay ko sa pag- aaral. Sa 
pagsampalataya at masigasig na pag- 
aaral nang anim na araw sa loob ng 
isang linggo, pinagpala ako sa aking 
pag- aaral. Nagtaka ang ilang kaklase 
ko kung paano ako pumapasa nang 
hindi nag- aaral sa araw ng Linggo, na 
tulad ng ginagawa nila. Nalaman ko 
na ang pagkatuto sa pamamagitan ng 
pagsampalataya ay kayang daigin ang 
maraming hamon.

Gayon din ang naranasan ko nang 
simulan kong magnegosyo. May nag- 
alok sa akin ng magandang traba-
ho, pero malamang na kailanganin 
kong magtrabaho sa araw ng Linggo. 
Nangako na ako na hindi ako magta-
trabaho sa araw ng Sabbath. Sa huli, 
kinailangan kong tanggihan ang alok. 
Hindi ko maaaring ikompromiso ang 
pangako ko na panatilihing banal ang 
araw ng Sabbath. Tulad ng pangako 
ko sa kolehiyo, kalaunan ay nabiyaya-
an ako ng maraming iba pang pagka-
kataong magnegosyo nang hindi ako 
nakokompromiso kaya naiukol ko ang 
mga araw ng Linggo sa pagsamba sa 
Panginoon.

Habang lumilikha tayo ng ating 
kunwa- kunwariang lubid na nag- 
uugnay sa atin sa mga pagpapala ng 
langit, magsimula tayo sa isang mati-
bay na hibla ng pananampalataya.

Pag- asa: “Ibabangon Tungo sa 
Buhay na Walang Hanggan”

Maraming bagay tayong inaasahan: 
na umasenso tayo sa ating propesyon; 
na gumanda ang buhay ng ating mga 
anak; na matugunan natin ang mga 
inaasahan sa paglilingkod natin sa 

Simbahan; na manatili tayong malu-
sog; na magkaroon tayo ng kailangan 
natin para buhayin at matustusan ang 
ating pamilya. Pero saan nagmumula 
ang pinakamataas na uri ng pag- asa,  
at saan tayo dadalhin nito?

Sabi ni Mormon, “Ako ay mangu-
ngusap sa inyo na nasa simbahan, 
na mga mapamayapang tagasunod 
ni Cristo, at na nagkaroon ng sapat na 
pag- asa kung saan kayo ay makapa-
pasok sa kapahingahan ng Pangino-
on” (Moroni 7:3).

Habang patuloy tayong inaanya-
yahan ni Mormon na maging tunay 
na mga alagad ni Cristo, muli niyang 
binalikan ang paksang ukol sa pag- 
asa nang itanong niya, “At ano ito na 
inyong aasahan?” Pagkatapos ay sina-
got niya ang napakahalagang tanong 
na ito: “Masdan, sinasabi ko sa inyo 
na kayo ay magkakaroon ng pag- asa 
sa pamamagitan ng pagbabayad- 
sala ni Cristo at sa kapangyarihan ng 
kanyang pagkabuhay na mag- uli, na 
ibabangon tungo sa buhay na walang 
hanggan, at ito ay dahil sa inyong 
pananampalataya sa kanya alinsunod 
sa pangako” (Moroni 7:41).

Ang ganitong uri ng pag- asa ay 
naiiba sa karaniwang pag- asa. Duma-
rating ang ganitong banal na pag- asa 
sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala 
ni Jesucristo. Ito ay walang- hanggang 
pag- asa. Kung wala ang gayong pag- 
asa magsisimba tayo linggu- linggo 
nang hindi nalalaman na abot- kamay 
natin ang lahat ng kagila- gilalas na 
mga pagpapalang ito. Sa pamamagi-
tan ni Cristo magagabayan tayo ng 
ating pag- asa pabalik sa ating Ama sa 
Langit at tungo sa buhay na walang 
hanggan.

Sa isang mensahe sa pangkalaha-
tang kumperensya kamakailan, sinabi 
ni Pangulong Henry B. Eyring, Unang 
Tagapayo sa Unang Panguluhan, M
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“Tinulutan [ng Ama] ang Kanyang 
Anak na maglaan, sa pamamagitan 
ng Kanyang nagbabayad- salang sakri-
pisyo, ng pag- asa na umaaliw sa atin 
kahit gaano kahirap ang daan pauwi 
sa Kanya.” 1 Sa pamamagitan ng pag- 
asa makikita natin ang mga pagpa-
pala at pagkakataong naghihintay sa 
atin habang nananatili tayong tapat 
sa ebanghelyo ni Jesucristo at pinag-
lilingkuran natin Siya nang buong 
puso, kakayahan, isipan, at lakas.

Sa pag- unawang iyan, idagdag 
natin ang susunod na hibla sa ating 
lubid, ang hibla ng pag- asa.

Pag- ibig sa Kapwa: Ipinagkakaloob 
sa mga Tunay na Alagad

Ang ikatlong magandang katangi-
an para mas mapatibay pa ang ating 
lubid ay pag- ibig sa kapwa. Nagka-
karoon tayo ng kaloob na pag- ibig sa 
kapwa sa pamamagitan ng ating taos- 
pusong mga pagsisikap na tularan ang 
Tagapagligtas. Gayunman, ang kaga-
napan ng kaloob na ito ay ipinagkaka-
loob sa atin ng Diyos kapag masigasig 
natin itong hinangad sa panalangin. Sa 
pagsunod natin sa Kanya na nagbigay 
sa atin ng buhay, natututuhan natin 
ang tunay na kahulugan ng pag- ibig 
sa kapwa, “ang dalisay na pag- ibig ni 
Cristo” (Moroni 7:47).

Tulad ng itinuro ni Mormon, 
“Manalangin sa Ama nang buong 
lakas ng puso, nang kayo ay mapus-
pos ng ganitong pag- ibig, na kanyang 
ipinagkaloob sa lahat na tunay na 
mga tagasunod ng kanyang Anak, 
si Jesucristo; upang kayo ay maging 
mga anak ng Diyos” (Moroni 7:48). 
Bilang mapagpayapang mga alagad, 
maaaring nagtamo na tayo ng sapat 
na pag- asa, ngunit para mapagkaloo-
ban ng pag- ibig sa kapwa, kailangan 
nating maging tunay na mga alagad. 
Kung tayo ay tunay na mga alagad, 

magiging higit na katulad Niya tayo, 
na siyang layunin ng buhay.

Sa pagtatanim ng dalisay na pag- 
ibig ni Cristo sa ating puso, mas mala-
mang na taglayin natin ang makadiyos 
na katangian na pag- ibig sa kapwa—
ang paglingkuran pareho ang ating 
kapwa- tao at ang Diyos. “Kung ang 
isang tao ay maamo at may mapag-
pakumbabang puso, at kinikilala sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Espiritu Santo na si Jesus ang Cristo, 
kailangang magkaroon siya ng pag- 
ibig sa kapwa- tao; sapagkat kung 
wala siyang pag- ibig sa kapwa- tao ay 
wala siyang kabuluhan; anupa’t kaila-
ngan niyang magkaroon ng pag- ibig 
sa kapwa- tao” (Moroni 7:44).

Ngayo’y may tatlo na tayong maha-
halagang hibla at ating lubid. Tingnan 
natin kung paano nagtutulungan ang 
mga ito.

Nagtutulungan ang Tatlong Ito
“Kaya nga, kailangang magkaroon 

ng pananampalataya; at kung may 
pananampalataya ay kinakailangang 

may pag- asa rin; at kung may pag- asa 
ay kinakailangang mayroon ding pag- 
ibig sa kapwa- tao.

“At maliban kung mayroon kayong 
pag- ibig sa kapwa- tao, kayo ay hin-
di maaaring maligtas sa kaharian ng 
Diyos; ni kayo ay maliligtas sa kaha-
rian ng Diyos kung kayo ay walang 
pananampalataya; ni kayo ay mali-
ligtas kung kayo ay walang pag- asa” 
(Moroni 10:20–21).

Kapag pinagsama, ang pananampa-
lataya, pag- asa, at pag- ibig sa kapwa ay 
hindi na parang building blocks para sa 
akin; sa halip ay nakaikit na ang mga ito 
sa isa’t isa. Hindi tayo natatapos mag-
patatag ng pananampalataya, at pag-
katapos ay nagkakaroon ng pag- asa, o 
matapos tayong magkaroon ng pag- asa, 
sa huli ay nagkakaroon tayo ng pag- 
ibig sa kapwa. Nagtutulungan ang mga 
ito. At habang nagkakaikit ang mga ito, 
nagtutulungang lahat ito sa paghubog 
ng ating pagkatao at patotoo. ◼

TALA
 1. Henry B. Eyring, “Ang Mang- aaliw,” Liahona,  

Mayo 2015, 20.M
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Ni Yuri Kutepov

Miyembro na ako ng Simbahan 
nang 10 taon nang matanggap 
ko ang patibay na kailangan 

ko nang maghanap ng mapapangasa-
wa. Naunawaan ko ang doktrina ng 
selestiyal na kasal, at taimtim kong 
ipinagdasal na magkaroon ng gayong 
klaseng kasal at makabuo ng pamil-
ya. Hindi ko alam kung paano ako 
makakakita ng isang babaeng LDS sa 
Samara, Russia, kung saan ako naka-
tira, ngunit nagtiwala ako na tutulu-
ngan ako ng Panginoon (tingnan sa 
1 Nephi 3:7).

Noong 2009 inanyayahan akong 
makilahok sa magkakasunod na 
single adult conference na gaganapin 
sa 10 lungsod sa buong Russia Samara 
Mission. Umasa ako na magiging daan 
ang mga aktibidad na ito para maki-
lala ko ang aking magiging walang- 
hanggang kabiyak.

Masaya akong dumalo sa mga 
kumperensya, na nakasisiya sa mara-
ming paraan, ngunit nagdaan ang mga 
buwan ay wala pa rin akong makadeyt.

Nag- alala na ako at humingi ako 
ng tulong sa Panginoon. Bilang tugon, 

pumasok ang mga ideya sa aking 
isipan na nagbababala sa akin na baka 
matukso akong makipagrelasyon sa 
hindi miyembro ng Simbahan.

Alam kong itinuturo ng mga prope-
ta na dapat nating sikaping makasal 
sa templo, at alam ko na imposibleng 
magkaroon ng lubos na kagalakan 
kung hindi kami nagkakaisa ng aking 
asawa sa pagsisikap na sundin ang 
Tagapagligtas. Patuloy kong ipinagda-
sal na magkaroon ng espirituwal na 
lakas na makayanan ang gayong mga 
tukso at tulungan ako ng Panginoon 
na sundin ang Kanyang plano para 
sa akin.

Samantala, naghanda na ako para 
sa aking regular na biyahe papuntang 
Helsinki Finland Temple, kung saan 
ako mamamalagi nang isang linggo.

Sa tren nakilala ko ang tatlong 
iba pang pasahero, kabilang na ang 
babaeng nagngangalang Mariya, na 
nalaman kong dalaga pa. Nakakaakit 
siya kapwa sa pisikal at sa espiritu-
wal, at inisip ko kung bakit wala pa 
akong nakilalang katulad niya noon. 
Naalala ko ang naunang babala 
sa akin na baka matukso akong 

makipagrelasyon sa hindi miyembro 
ng Simbahan.

“Magpakatatag ka,” naisip ko. 
“Maging tapat ka sa mga prinsipyo 
mo. Makakakita ka ng karapat- dapat at 
kahanga- hangang babae sa Simbahan.”

Iniisip na puwede akong maging 
mabuting member missionary man 
lang at siguro’y ibabahagi ko ang 
ebanghelyo sa kanya, at dahil kaila-
ngan ko ng inspirasyon, inilabas ko PA
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Matagal ko nang  
ipinagdarasal na  
makita ang aking  
magiging walang- 
hanggang kabiyak, 

pero hindi ko inasahan 
na makakatabi ko  

siya sa tren papunta  
sa templo!

PAGKAKAROON NATIN  
NG MASAYANG BUHAY
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ANG MAPA NG 
DIYOS TUNGO SA 
KALIGAYAHAN
“Lahat tayo’y nagha-
hanap ng kaligayahan, 
at sinisikap nating 
lahat na matagpuan 

ang sarili nating ‘kaligayahan mag-
pakailanman.’ Ang totoo ay alam ng 
Diyos kung paano makarating doon! 
At gumawa Siya ng mapa para sa inyo; 
alam Niya ang daan. Siya ang inyong 
pinakamamahal na Ama sa Langit, na 
hangad ang inyong kabutihan, ang 
inyong kaligayahan. Taglay ang pagma-
mahal ng isang perpekto at dalisay na 
Ama hangad Niyang maabot ninyo ang 
inyong banal na patutunguhan. Ang 
mapa ay magagamit ng lahat.”
Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang 
Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Ang Inyong 
Kaligayahan Magpakailanman,” Liahona, Mayo 
2010, 126–127.

ang aking Aklat ni Mormon para basa-
hin, na iniisip kung mapapansin niya. 
Laking gulat ko nang bumulalas si 
Mariya, “Palagay ko alam ko na kung 
saan ka pupunta!”

Tumingin ako at nakita kong 
hawak niya ang sarili niyang kopya 
ng Aklat ni Mormon. Miyembro din 
pala siya ng Simbahan at papunta rin 
sa templo.

Kinaumagahan patuloy kaming 
nagbiyahe sa bus papuntang Helsinki.  
Nalaman ko na si Mariya ay taga- 
Voronezh, isang lungsod sa Russia  
Moscow West Mission. Agad ko siyang 
nagustuhan at taimtim kong ipinagda-
sal na patnubayan ako. Bilang tugon, 
gumanda ang pakiramdam ko sa 
puso ko.

“Panginoon, isang linggo lang kami 
sa templo,” pagdarasal ko. “Tulungan 
naman po ninyo kami na mas makila-
la ang isa’t isa ngayon.”

At mas nakilala nga namin ang 
isa’t isa. Sa pagitan ng mga sesyon 
sa templo, namasyal kami, kumain, 
nagpunta sa tindahan, at nag- usap. Sa 
pagtatapos ng linggong iyon, umuwi 
kami pareho—si Mariya sa Voronezh 
at ako sa Samara. Pero nagtungo kami 
sa lungsod ng bawat isa para mas maki-
lala ang isa’t isa, at noong Setyembre 14, 
2010, ikinasal kami sa bagong laan na 
Kyiv Ukraine Temple.

Nakatira kami ngayon ni Mariya  
sa Voronezh at maligaya kami.  
Nauunawaan namin na ang mga  
fairy tale ay nagtatapos sa mga kata-
gang “at nabuhay sila nang maligaya  
magpakailanman.” Sa tunay na buhay 
lumilikha tayo ng sarili nating masa-
sayang buhay sa pamamagitan ng 
patuloy na pagpapatunay ng ating 
katapatan sa Panginoon sa pagtupad 
ng ating mga tipan sa templo, patuloy 

na pagsisikap na mapatatag ang pag-
sasama natin ng ating asawa, at pagsi-
sikap na tularan si Jesucristo.

Nagpapasalamat kami para sa 
aming mahimalang pagkikilala at 
sana’y maghatid ng pag- asa at mag-
patatag ang aming kuwento sa iba 
pang mga naghahanap ng kanilang 
magiging walang- hanggang kabiyak. 
Ang mga kuwento ng iba ay maa-
aring hindi maging katulad ng sa 
amin, ngunit alam namin ni Mariya 
na anuman ang mga hamon, dinidi-
nig ng Panginoon ang ating taimtim 
na mga dalangin. Mahal Niya ang 
bawat isa sa atin at inaalala Niya 
ang bawat isa sa atin. Kung hahayaan 
natin Siya, gagabayan Niya ang ating 
landas at gagawin ang lahat para sa 
ating ikabubuti (tingnan sa D at T 
90:24). ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Voronezh, 
Russia.
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Ni Michael Pickett

Ang saya- saya ko nang tawagan ako at sabihan ng 
isang lalaki isang araw na napanood niya ang body-
building shows ko at gusto niya akong suportahan. 

Siya ang magbabayad ng mga damit ko at protina at dadal-
hin niya ako sa Europa para magpalabas doon. Sinabi pa 
niya na maaari akong malathala sa magasin. Bodybuilding 
ang hilig ko, at ito ang pangarap ko! Ang problema lang ay 
naipadala ko na ang mission papers ko ilang araw na ang 
nakalipas. Sinabi ko sa lalaki na pag- iisipan ko ang kan-
yang alok at tatawagan ko siya.

Naharap ako sa pinakamahirap na desisyon 
sa buhay ko. Para sa mga magulang ko, 
hindi opsyon ang tanggapin ang alok ng 
sponsor. Sabi nila, “Baka magkaroon 
ka ng ganitong pagkakataon pagka-
tapos ng misyon mo.” Pero hindi ito 
mawala sa isipan ko. Alam ko na 
dapat akong magmisyon at mag-
lingkod sa Panginoon, pero abot- 
kamay ko na ang pangarap ko.

Tinanong ko ang marami sa 
mga kaibigan ko kung ano sa 
palagay nila ang dapat kong gawin. 
Sabi ng ilan dapat kong tanggapin 
ang alok ng sponsor, at sabi naman ng 
iba pinipigilan ako ni Satanas dahil ayaw 
niyang magmisyon ako.

Isang araw, ibinahagi sa akin ng isang matalik 
kong kaibigan ang isang sipi mula kay Pangulong Ezra Taft 
Benson (1899–1994): “Matutuklasan ng mga lalaki at baba-
eng isinusuko ang kanilang buhay sa Diyos na mas marami 
Siyang magagawa sa kanilang buhay kaysa magagawa nila. 
Palalalimin Niya ang kanilang mga kagalakan, palalawa-
kin ang kanilang pananaw, pasisiglahin ang kanilang mga 
isipan, palalakasin ang kanilang mga kalamnan, pasisig-
lahin ang kanilang espiritu, pararamihin ang kanilang mga 
pagpapala, daragdagan ang kanilang mga oportunidad, 

aaliwin ang kanilang mga kaluluwa, bibigyan sila ng mga 
kaibigan, at magbubuhos ng kapayapaan.” 1

Tinamaan ako sa siping iyon. Gayundin sa isang tala-
tang nabasa ko sa Aklat ni Mormon: “At kung mangyayari 
na ang mga anak ng tao ay susunod sa mga kautusan ng 
Diyos kanya silang palulusugin, at pinalalakas sila, at nag-
lalaan ng paraan upang kanilang maisagawa ang bagay na 
kanyang iniuutos sa kanila” (1 Nephi 17:3).

Sa tulong ng siping ito at ng talatang ito at ng suporta  
ng aking mga kaibigan at pamilya, nagpasiya akong 

magmisyon at tinawag na maglingkod sa Bolivia 
Cochabamba Mission.

Ang pagmimisyon ang pinakamagan-
dang desisyong nagawa ko. Nakita 

ko ang napakaraming pagpapala 
habang naglilingkod ako, kabilang 
na ang pagpapalang mabilis na 
matuto ng Espanyol.

Pinagpala rin ng Panginoon 
ang aking pamilya. Habang nasa 
misyon, nakatanggap ako ng email 
mula sa aking mga magulang na 

nagsasabi sa akin na nagsimba ang 
kuya ko sa unang pagkakataon sa 

loob ng 12 taon. Kalaunan ay binago 
niya ang kanyang oras ng pasok sa trabaho 

para makasimba siya tuwing Linggo, at nag-
takda siya ng mithiing basahin ang Aklat ni Mormon. 

Gumawa rin ng ilang pagbabago sa buhay niya ang nakaba-
bata kong kapatid na nahihirapan at pinalakas ang kanyang 
pananampalataya. Naging aktibong muli ang pinsan ko at 
nagsimulang magpunta sa templo linggu- linggo para magpa-
binyag para sa mga patay. Tunay ngang pinagpala kami. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa California, USA.

TALA
 1. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Ezra Taft Benson (2014), 

49–50; idinagdag ang pagbibigay- diin.

TAPANG 
NA PUMILI

Magmisyon o maging  
professional bodybuilder? 

Isang talata at isang siping 
ibinahagi sa akin ng  

kaibigan ko ang nakatulong 
sa aking pagpapasiya.
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MAGING 
ISANG  

Ni Charlotte Larcabal
Mga Magasin ng Simbahan

Isipin ang paborito mong action hero. Nga-
yon mismo! Naisip mo ba ang isang mata-
pang at mapagsapalarang pangahas na 

pinipilit na labanan ang mga sigang kaaway? 
O siguro’y isang magalang na abenturero na 
ayos na ayos ang buhok? Naisip mo ba ang 
sinuman sa mga banal na kasulatan?

Si Nephi kaya, si Noe, si Abis, o si Pedro? 
Hindi nila nilabanan ang mga hukbo gamit 
lamang ang mga kamao at matalinong pana-
nalita, kundi sila ang matatawag mong tunay 
na mga action hero. Sumampalataya sila, 
nagtiwala sa Diyos, at kumilos. Kumilos sila.

Iniiwasan mo bang magsimula dahil hindi 
mo pa natatanggap ang malinaw at paisa- 
isang hakbang na mga tagubilin? Siguro 
may isang tao sa klase o korum ninyo na 
hindi na nagsisimba. Nag- aatubili ka bang 

TUNAY  
NA ACTION  
HERO
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Ang pagsulong ay hindi isang isport na pinanonood lang. Tumayo at kumilos!

tulungan sila dahil hindi mo sigurado kung 
paano gawin iyon? Mahalaga ang inspirasyon, 
at dapat nating hangarin ito palagi. Pero hindi 
iyan nangangahulugan na uuupo lang tayo at 
maghihintay ng text message mula sa isang 
anghel bago tayo gumawa ng mabuti. Nana-
isin ng Ama sa Langit na kaibiganin mo ang 
taong iyon. Nais niya tayong magpakatapang 
at kumilos!

Paano kung naghintay sina Nephi, Noe, 
Abis, at Pedro? Lahat sila ay may mahihirap 
na bagay na gagawin. Ano kaya kung pinili 
nilang umupo at magpahinga hanggang sa 
makatanggap sila ng iba pang mga tagubilin? 
Ibang- iba siguro ang nangyari . . .

Maghintay at Tingnan ang Mangyayari?
“Maghihintay ako na gawin ang mga 

bagay na ipinag- uutos ng Panginoon, sapag-
kat nalalaman ko na ang Panginoon ay 
hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga 
anak ng tao, maliban sa siya ay magha-
handa ng paraan para sa kanila, kaya wala 
akong gagawin hangga’t hindi ko nalalaman 
ang paraang iyon mismo” (hindi totoong 
bersyon ng 1 Nephi 3:7).

Di- nagtagal matapos lisanin ng pamilya ni 
Lehi ang kanilang tahanan sa Jerusalem, inu-
tusan ng Panginoon ang mga anak ni Lehi na 
bumalik at kunin ang mga lamina kay Laban. 
Pero ang alam natin, hindi Niya sila binigyan 
ng anumang pahiwatig kung paano gawin 
iyon. Ang alam lang ni Nephi at ng kanyang 
mga kapatid ay ipinapakuha sa kanila ng 
Panginoon ang mga lamina. Pakiramdam mo 
ba ay wala kang ideya kung paano gawin 
ang mga bagay na dapat mong gawin? (Sigu-
ro isang dahilan iyan kaya umangal sina 
Laman at Lemuel!) Si Nephi ang bahala kung 

gagamitin niya ang utak niya at sasampa-
lataya siya at hahayo at gagawin iyon. Pero 
paano kung nanatili siya at nagsayang lang 
ng oras? Paano kung ayaw kumilos ni Nephi 
hangga’t hindi siya binibigyan ng Diyos ng 
isang plano? Mahirap kunin ang mga lamina! 
Dalawang beses sila nagtangka ng kanyang 
mga kapatid at nabigo sila! Paano kung nau-
po lang si Nephi na nakasandal sa pader ng 
Jerusalem at naghintay na sabihin sa kanya  
ng Diyos ang gagawin?

Nasa kabang- yaman pa siguro ni Laban 
ang mga lamina. Mabuti na lang at hindi nag-
hintay si Nephi.

Sa halip, sinunod niya ang Espiritu, “nang sa 
simula ay hindi pa nalalaman ang mga bagay 
na nararapat kong gawin. Gayunman, ako 
ay yumaon” (1 Nephi 4:6–7; idinagdag ang 
pagbibigay- diin). Hindi siya naghintay; hindi 
siya nagpapigil sa mga bagay na hindi niya 
alam. Alam niya na maglalaan ng paraan ang 
Diyos, at tama siya. Nang gumalaw si Nephi, 
kumilos, at sumulong, ginabayan at tinulungan 
siya ng Panginoon.

Pero Bakit?
“At nagduda si Noe sa lahat na iniutos  

sa kaniya ng Panginoon” (hindi totoong 
bersyon ng Genesis 7:5).

Kung minsan ay talagang nagbibigay ang 
Diyos ng eksaktong mga tagubilin. Halimba-
wa’y si Noe. Nang utusan ng Diyos si Noe na 
gumawa ng arka, ibinigay ng Diyos ang mga 
sukat, ipinaliwanag ang mga materyal na 
gagamitin, at ibinigay pa kay Noe ang lista-
han ng mga isasakay. Siguro nakatanggap ka 
na ng partikular na mga pahiwatig na kagaya 
niyon, at nakatanggap na tayong lahat ng 
partikular na mga kautusang tulad ng mga 
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alituntunin sa polyetong Para sa Lakas ng mga Kabataan. 
Pero kapag alam mo na ang mismong dapat mong gawin, 
nag- aatubili ka pa ba? Natutukso ka bang pagdudahan ang 
Panginoon sa halip na sundin Siya?

Paano kung narinig ni Noe ang Panginoon at sinabi 
niyang, “Pero bakit? Hindi ko maintindihan.” Ano kaya 
kung humilata siya sa sopa at ayaw niyang kumilos hang-
ga’t hindi niya nauunawaan mismo kung bakit magpapa-
dala ng baha ang Panginoon, at nag- iisip kung ang mga 
tagubilin ay talagang nagmula sa Diyos?

Magkakaroon nga ng baha, pero magkakaroon kaya ng 
arka? At paano naman ang lahi ng tao? Mabuti nga at hindi 
lang umupo si Noe at pinagdudahan ang lahat ng bagay.

Sa halip ay “ginawa [niya] ayon sa lahat na iniutos sa 
kaniya ng Panginoon” (Genesis 7:5). Hindi siya nagduda; 
kumilos siya nang may pananampalataya. Kung magdududa 
sa tamang paraan, mabuti ang magduda. Matutulungan tayo 
nitong lumago at aakayin tayo sa iba pang katotohanan. 
Pero kapag tumanggi tayong gawin ang anuman hangga’t 
hindi natin natatanggap ang mga sagot na nais natin, maka-
kapigil sa atin ang pagdududa. Maaaring may mga pagdu-
duda si Noe, pero hindi niya ito hinayaang makapigil sa 
kanya. Kahit tila kakatwa, binuo niya ang sasakyang- dagat 
sa tuyong lupa, tinipon ang lahat ng hayop at isinakay ang 
kanyang pamilya sa arka. At nang magsimulang umulan, 
malamang na tuwang- tuwa siya na ginawa niya iyon. Kumi-
los si Noe nang may pananampalataya, at pinagpala siya ng 
Diyos at ang kanyang buong pamilya.

Mag- atubili at Manood?
“Nang makita niya na ang lahat ng tagapagsilbi ni 

Lamoni ay nalugmok sa lupa, . . . alam niyang ito ay 
kapangyarihan ng Diyos; at inaakala na . . . [ang] pagma-
las ng tagpong ito ay [magiging] dahilan upang [ang iba] 
ay maniwala sa kapangyarihan ng Diyos, kaya nga, siya 
ay nag- atubili at umasa na titipunin ng iba ang mga tao” 
(hindi totoong bersyon ng Alma 19:17).

Si Abis ay isang babaeng Lamanita. Nagbalik- loob 
siya sa Panginoon sa loob ng maraming taon, pero dahil 
namuhay siya na kasama ang mga Lamanitang walang 
pananalig, inilihim niya ang kanyang pananampalataya. 
Nang ituro ni Ammon ang ebanghelyo kay Haring Lamoni, 
nadaig ng kapangyarihan ng Panginoon ang hari at ang 
kanyang buong sambahayan. Kinilala ito ni Abis na isang 
pagkakataon upang sa wakas ay makasaksi at maniwala 
ang kanyang mga kaibigan sa kapangyarihan ng Diyos. 

Siya ang nagpasiyang tipunin ang mga tao upang saksihan 
ang himala.

Pero paano kung hindi niya iyon ginawa? Pagkaraan ng 
maraming taon ng paglilihim ng kanyang pananampalata-
ya, malamang na medyo nakakatakot ang magbahay- bahay 
para sabihin ito sa iba! Nakadama ka na ba ng pahiwatig 
na magsalita pero kinabahan ka? Maaaring mahirap ibahagi 
ang iyong mga paniniwala! Paano kung hindi kumilos at 
umasa na lang si Abis na masaksihan ito ng mga tao mis-
mo? O na may ibang taong magsalita?

Kung gayo’y wala sanang nagtipon para masaksihan si 
Haring Lamoni at ang kanyang sambahayan na nangakahila-
ta na parang mga patay o ang kanilang mahimalang pagga-
ling. Wala sana sila roon para pakinggan si Haring Lamoni, 
ang reyna, at si Ammon na magturo ng ebanghelyo.

Mabuti na lang at hindi siya nag- atubili. Sa halip siya ay 
“tumakbo sa bahay- bahay, ipinaaalam ito sa mga tao” (Alma 
19:17; idinagdag ang pagbibigay- diin). Mayroon siyang 
patotoo tungkol sa Panginoon, at hindi niya hinayaang 
mapigilan siya ng takot. Hindi niya hinintay na magsalita ang 
iba. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, hindi siya nag- 
atubili—tumakbo siya! Kumilos si Abis, at pinagpala siya ng 
Panginoon na makita ang marami sa kanyang mga kababa-
yan na magbalik- loob sa ebanghelyo (tingnan sa Alma 19).

Pakinggan ang Mundo?
“At sinabi [ni Jesus], Halika. At [nang] umupo si Pedro  

sa bangka, siya ay hindi lumakad sa ibabaw ng tubig 
upang pumaroon kay Jesus” (hindi totoong bersyon ng 
Mateo 14:29).

Bilang mamamalakaya, maraming alam si Pedro tungkol 
sa mga bangka. Halimbawa, alam ni Pedro na kapag may 
nananalantang unos sa dagat, dapat ay manatili ka sa bang-
ka. Alam niya na ang mga taong tumuntong sa tubig ay 
lumubog. Mawawari mo ba kung ano ang naisip niya nang 
makita niya si Cristo na naglalakad sa tubig?

Pero paano kung nanatili siya sa bangka? Alam ng lahat 
na hindi makakalakad sa tubig ang mga tao. Paano kung 
nagtuon lang si Pedro sa “alam” ng mundo? Kung minsan 
ang mga turo ni Cristo at ng Kanyang mga propeta ay 
tila salungat sa sinasabi ng mundo. At nakakahiyakat ang 
mundo at madali itong pakinggan. Paano kung sinabi ni 
Pedro kay Cristo na hindi tanggap ng siyensya o hindi 
makatuturan ang paglakad sa tubig? Paano kung natakot 
nang husto si Pedro na bumaba ng bangka at lumakad 
papunta kay Cristo?
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pambihirang karanasan sa piling ng Pangino-
on. Hindi sana siya nagkaroon ng pagkakata-
ong palakasin ang kanyang pananampalataya, 
at maaaring pinagdudahan niya ang kanyang 
pananampalataya kalaunan nang kailanganin 
niya ng lakas. Mabuti na lang at hindi nanatili 
si Pedro sa bangka. Sa kabila ng mga alon, ng 
unos, at ng karanasan niya sa dagat, ginusto 
ni Pedro na bumaba ng bangka at lumakad 
papunta kay Cristo. Sa kabila ng lahat ng 
“alam” ng mundo, lumakad si Pedro sa ibabaw 
ng tubig. Kahit lumubog siya, naroon si Cristo 
upang iligtas siya (tingnan sa Mateo 14:28–31).

Ako? Isang Action Hero?
Ipinadala ka rito para maging action hero 

ng iyong buhay na puno ng aksyon! Hindi 
iyan nangangahulugan na tumalon ka sa 
sumasabog na mga gusali o araw- araw na 
magmaneho ng mga kotse para tumakas. 
Nangangahulugan iyan ng paggawa ng mga 
pasiya, pagkilos, at pagsulong.

Itinuro ng Panginoon na tayo ay “nararapat 
na maging sabik sa paggawa ng mabuting 
bagay.” Hindi Niya sinasabi mismo kung ano 
ang mabuting bagay na iyon kundi sa halip 
ay nais Niya tayong “gumawa ng maraming 
bagay sa [ating] sariling kalooban, at isaka-
tuparan ang maraming kabutihan” (D at T 
58:27). Nangangahulugan iyan na tiwala Siya 
na gagawa ka ng sarili mong mga desisyon at 
magpapasiya kung paano ka magsasagawa 
ng kabutihan. Kadalasan, dumarating ang 
tulong matapos tayong manampalataya at 
sumunod sa mga unang hakbang na iyon.

Laging nariyan ang Panginoon upang gaba-
yan tayo kapag kailangan natin ito, ngunit 
kung tatanggi kang kumilos at sumulong sa 
sarili mo at aasahan mong sabihin sa iyo ng 
Diyos ang bawat munting bagay na gagawin, 
ikaw ay magiging isang “tamad at hindi mata-
linong tagapaglingkod” (tingnan sa D at T 
58:26). At sino ang gustong maging tamad na 
tagapaglingkod samantalang puwede kang 
maging isang action hero? ◼
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Nahihirapan akong 
pag- aralan ang mga banal 
na kasulatan. Bakit ba 
napakahalagang pag- aralan 
ang mga ito?

Sa tema ng Mutwal ngayong taon, natutuhan mo kung 
paano “magpatuloy sa paglakad nang may katatagan 
kay Cristo” (2 Nephi 31:20). Itinuturo sa talatang ito sa 
banal na kasulatan na kasama sa pagpapatuloy sa pagla-
kad ang “[p]agpapakabusog sa salita ni Cristo.” Bakit ito 

mahalaga? Narito ang ilang paraan na tinutulungan tayo ng pag- 
aaral ng mga banal na kasulatan na magpatuloy sa paglakad:

• Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson na “kung kayo ay 
masigasig na mag- aaral ng mga banal na kasulatan, ang 
kapangyarihan ninyong umiwas sa tukso at tumanggap ng pat-
nubay ng Espiritu Santo sa lahat ng inyong ginagawa ay mag- 
iibayo” (“Kayo ay Magpakahusay,” Liahona, Mayo 2009, 68).

• Maaari kang magkaroon ng patotoo at mapapalakas mo ang 
iyong pananampalataya kapag mapanalangin mong pinag- 
aralan ang mga banal na kasulatan. Matutulungan ka ng pag- 
aaral lalo na ng Aklat ni Mormon at pagkakaroon ng patotoo 
tungkol sa katotohanan nito na malaman na si Jesus ang Cristo, 
na si Joseph Smith ay isang propeta, at na Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay totoo. (Marami 
ka pang matututuhan tungkol sa mga pangakong ito sa pambu-
ngad ng Aklat ni Mormon.)

• Maaari kang tumanggap ng personal na inspirasyon at mga 
sagot sa iyong mga tanong sa pamamagitan ng mga banal na 
kasulatan. Kapag nangusap ang Diyos sa iyo sa pamamagitan 
ng mga banal na kasulatan at ng Kanyang Espiritu, magkaka-
roon ka ng tiwala at lakas na magpatuloy sa paglakad sa kabila 
ng mga balakid na kinakaharap mo.

• Marahil ang pinakamahalagang dahilan sa pag- aaral ng mga 
banal na kasulatan ay nagtuturo ito tungkol kay Jesucristo at 
kung paano mo masusunod ang Kanyang halimbawa at mga 
turo. Tutulungan ka ng pamumuhay ayon sa mga alituntuning 
binasa mo na maging higit na katulad ng Tagapagligtas.

Mga Sagot sa Aking mga Tanong
Kung may mga tanong ako, alam ko 
na makakabaling ako sa mga banal 
na kasulatan at matatagpuan ko roon 
ang mga sagot. Ito ang mga salita ng 
Panginoon, at ang Kanyang doktrina 
ay hindi nagbabago kailanman. Alam 
ko na anumang oposisyon ang kina-
kaharap ko, laging nariyan sa mga 
banal na kasulatan ang mga sagot 
sa akin. Sinasagot din nito ang mga 
tanong kung ano ang mga opisyal na 
patakaran ng Simbahan tungkol sa 
maraming paksa. Alam ko na kung 
babasahin kong mabuti ang mga 
banal na kasulatan, tutulungan ako 
nitong mapasaakin ang Espiritu Santo, 
na tumutulong sa akin na malaman 
ang tama sa mali.
Emily A., edad 17, Washington, USA

Gumaan ang Aking 
mga Pasanin
Isang school year, 
nabigatan ako sa mga 
problema ko sa buhay. 
Sa isa sa mga araw na 

ito na puro problema, nagdasal ako 
at binasa ko ang Aklat ni Mormon sa 
loob nang 10 minuto. Habang nagba-
basa ako, nadama ko na nag- alab ang 
puso ko. Nadama ko na may nagma-
mahal sa akin, sumigla ako, at sumaya 
sa kabila ng mga pagsubok. Nakada-
ma ako ng matinding kapayapaan na 
di ko pa nadama kailanman. Dahil sa 
karanasang ito naunawaan ko na rin 
kung ano ang ibig sabihin ng Taga-
pagligtas nang sabihin Niyang, “Ang 
kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo: 
ang aking kapayapaan ay ibinibigay 
ko sa inyo” ( Juan 14:27). Nang sumu-
nod na ilang linggo, naranasan ko ito 
nang maraming beses, at ito ang nag-
bunsod sa akin na sumulong sa kabila 
ng aking mga paghihirap.
Chloe K., edad 18, Wisconsin, USA

Kapangyarihang Magbago
Dati- rati, talagang wala akong patotoo 
sa Aklat ni Mormon, pero nang 

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

M G A  T A N O N G  A T  M G A  S A G O T
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taimtim kong ipagdasal na patnuba-
yan ako ng Espiritu Santo, napakagan-
da ng naging damdamin ko tungkol 
sa Aklat ni Mormon. Nagkaroon na 
ako ng hangaring malaman na ang 
aklat ay totoo, kaya sinimulan kong 
mapanalanging basahin at pag- aralan 
ito. Taludtod sa taludtod, tuntunin sa 
tuntunin, tumanggap ako ng personal 
na paghahayag na ang aklat ay totoo 
(tingnan sa 2 Nephi 28:30). Mahal ko 
ang Aklat ni Mormon. Pinahahalaga-
han ko ang mga turong natatanggap 
ko habang pinag- aaralan ko ito. Ang 
Aklat ni Mormon ay may kapangya-
rihang maaaring umakay sa atin para 
magpakabuti.
Ariel Candawan T., edad 18, Philippines

Pag- ibig ng Diyos
Sa pamamagitan ng 
kapangyarihan, halim-
bawa, at mga turo 
sa banal na kasula-
tan, naging sensitibo 

ako sa Banal na Espiritu. Ang mga 
banal na kasulatan ay may banal na 
kapangyarihan upang magabayan at 
maturuan tayo ng Diyos. Kaya tuwing 
madarama mo na ikaw ay nag- iisa o 
pinabayaan, basahin ang mga banal 
na kasulatan. Pagkatapos ay alalaha-
nin na iningatan ito ng iyong Ama sa 
Langit lalo na para sa iyo para mala-
man mo na mahal ka Niya.
Scott H., edad 19, Wisconsin, USA

Kabutihan at Liwanag
Sinimulan kong basahin ang Aklat 
ni Mormon sa unang pagkakataon 
noong Beehive na ako. Binasa ko ito 
mula simula hanggang wakas at akala 
ko’y iyon na ang katapusan. Pero 
maling- mali pala ako. Parang may 
kulang sa buhay ko. Kaya nagpasiya 
akong basahin itong muli, at sa pag-
kakataong ito ay mas inintindi ko ito. 
At nang gawin ko ito, ang buhay ko 
ay napuno ng liwanag na nanlabo na 
simula nang matapos ko ito. Mas nau-
nawaan ko ito at talagang napamahal 

ISANG BUKAL NG KAALAMAN
“Dapat tayong magutom at mauhaw 
araw- araw sa espirituwal na kaala-
man. Ang personal na paggawa nito 
ay nakasalig sa pag- aaral, pagninilay- 
nilay, at panalangin. Kung minsan ay 
maaari tayong matuksong isiping, 
‘hindi ko kailangang pag- aralan ang 
mga banal na kasulatan ngayon; 
nabasa ko nang lahat ito noon.’ . . .

“Ngunit ang ebanghelyo ay bukal 
ng kaalaman na hindi kailanman 
matutuyo. Laging may bago kang 
matututuhan at madarama . . . sa 
bawat talata ng banal na kasulatan.”
Bishop Gérald Caussé, Presiding Bishop,  
“Kamangha- mangha pa rin ba Ito sa Inyo?”  
Liahona, Mayo 2015, 99–100.

ito sa akin. Basahin ito sa tuwina, at 
makatitiyak ka ng buhay na puno ng 
kabutihan at liwanag.
Kellie M., edad 15, Utah, USA

Pagdaig sa  
mga Tukso
Tinutulungan ako ng 
pag- aaral ng mga banal 
na kasulatan na ipamu-
hay ang ebanghelyo 

sa paaralan. Nagsisimula pa lang 
ako sa middle school, at maraming 
masasamang bagay at tukso. Kapag 
nahihirapan akong paglabanan ang 
tukso, sinisikap kong basahin ang 
mga kuwento sa banal na kasulatan 
para mahanap ang mga sagot sa mga 
problema ko. Nakakatulong itong 
iwaksi ang tukso at bumaling sa 
ebanghelyo.
Blake C., edad 12, Idaho, USA

Bisa ng Banal na Kasulatan
Ito ang unang pagkakataon na sinu-
bukan kong basahin ang Aklat ni 
Mormon. Ang mga paborito kong 
kabanata ay nasa 2 Nephi 25–33. Sa 
ngayon, lubos akong napalakas ng 
mga ito. Noon lang naging tumpak sa 
akin ang awitin sa Primary na “Bisa 
ng Banal na Kasulatan.” Saksi ako sa 
katotohanan ng Aklat ni Mormon at 
matindi kong ipinapayo sa inyo na 
pag- aralan ito araw- araw.
Sariah J., edad 13, Arizona, USA

Ipadala ang sagot mo at, kung gusto mo, isang 
high- resolution na retrato bago sumapit ang 
Enero 15, 2017, sa liahona. lds. org (i- klik ang 
“Submit an Article”) o sa pamamagitan ng e- mail 
sa liahona@ ldschurch. org.

Mangyaring isama ang sumusunod na impor-
masyon: (1) buong pangalan, (2) kapanganakan, 
(3) ward o branch, (4) stake o district, (5) naka-
sulat na pahintulot mo, at, kung wala ka pang 
18 anyos, ang nakasulat na pahintulot ng iyong 
magulang (tinatanggap ang email) na ilathala 
ang iyong sagot at retrato.

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

SUSUNOD NA TANONG

“Matagal ko nang 
ipinagdarasal ang 
isang mahalagang 
bagay, pero hindi ko 
alam kung nasagot 
na ako. Paano ko ito 
malalaman?”
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Ni Emmaline R. Wilson

Anong klaseng tagabigay ang nais mong maging?
Pagbibigay ng Higit Pa sa mga Regalo

Ang Kapaskuhan ay tungkol sa Tagapagligtas na si Jesucristo at sa diwa ng pagbibigay. Bagama’t maa-
aring masayang magregalo at tumanggap ng mga regalo, alalahanin na maaari tayong magbigay ng 
higit pa kaysa mga pisikal na regalo. Bawat araw maaari tayong magbigay ng oras, mga talento, at 

kabaitan—at ilan lamang iyan sa mga makabuluhang paraan na makapaglilingkod tayo.
Kaya, gaano kahusay mong napagtutuunan ng pansin ang pagbibigay nang hindi iniisip ang iyong sarili? 

Sagutin ang quiz na ito at alamin.
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Naghahanda kang pumasok sa eskuwela. Pinag- aalmusal ka ng nanay mo, at nag- ukol siya ng oras para 
maihanda ang paborito mong pagkain. Ano ang gagawin mo?

A. Sisigaw ka ng, “Hindi pa po 
ako handa!” at pagkatapos 
ay babagalan mo ang pagha-
handa, magmamadali kang 
mag- almusal, at magpapa-
huli ka sa bus para ihatid 
ka niya sa kotse.

B. Mag- aalmusal ka nang mabilis 
at magmamadali kang lumabas 
ng pintuan; lagi naman niyang 
ginagawa iyon—ganyan tala-
ga ang mga nanay.

C. Pasasalamatan mo si Inay, 
maghahanda nang mabilis, 
at mag- aalmusal na kasa-
bay ng pamilya mo.



 D i s y e m b r e  2 0 1 6  59

M
G

A K
A

BATA
A

N 

M
GA

 IC
O

N 
©

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

2

A. Hindi mo siya papansinin. 
Namomroblema ka rin at 
kailangan mong magkumahog 
na mag- aral para sa test.

C. Itatanong mo kung may 
hinahanap siya. Kapag sinabi 
niyang kailangan niya ng lapis, 
bibigyan mo siya ng lapis. “Sa 
’yo na ’to,” sasabihin mo sa 
kanya nang nakangiti.

3 4

A. Madali iyan. Bibilhin mo ang bagong bola ng 
basketball na ilang buwan mo nang gustong 
bilhin para sa sarili mo. . . . Malamang na 
magustuhan din niya iyon, tama ba?

B. Pipiliin mo ang pinakamura sa listahan niya—
hindi siya magagalit, at nakatipid ka pa.

C. Hahanapin mo ang pinakabagong aklat ng 
paborito niyang awtor. Nasasabik ka nang 
makita ang tuwa sa mukha ng kapatid mo 
kapag binuksan niya ang regalo!

Alas- 10:00 n.u. na, at magbibigay na ng test ang titser mo. Hindi mo gaanong kilala ang katabi mo sa upuan, 
pero napuna mo na balisa siyang naghahalungkat sa backpack niya. Ano ang gagawin mo?

B. Sasabihan mo siya ng  
good luck.

A. Sasabihin mo sa kanya na marami kang ginaga-
wa. Sa ibang araw na lang siguro.

B. Atubiling papayag ka at magpapasahan kayo 
ng bola nang ilang beses, at bibigyan mo siya 
ng tip bago ka magmadaling umalis para maka-
sama ang mga kaibigan mo.

C. Mag- uukol ka ng ilang minuto para bigyan siya 
ng mga tip at pipili ng ibang oras para sabay 
kayong magpraktis.

Paglabas ng eskuwela nahihirapan ang isang 
kasama sa football team ninyo na ipasa nang 

tumpak ang bola—samantalang doon ka maga-
ling. Lumapit siya pagkatapos ng praktis at nag-
tanong kung puwede mo siyang tulungan. Ano 
ang sasabihin mo?

Pagsapit ng alas- 5:30 n.h., inihatid ka ng 
nanay mo sa tindahan para bumili ng regalo 

sa Pasko para sa kapatid mong babae. Ano ang 
bibilhin mo?
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MAGBIGAY NANG MALUWAG 
SA KALOOBAN
“Dalangin ko na maantig tayo ng 
damdamin ng iba, na magbigay 
tayo nang hindi nadarama na 
pinipilit tayo o makikinabang 
tayo, at na malalaman natin na 
ang sakripisyong iyon ay nagiging 
kasiya- siya para sa atin kapag 
pinahalagahan natin ang kaga-
lakang dulot nito sa puso ng 
ibang tao.”
Pangulong Henry B. Eyring, Unang Tagapayo 
sa Unang Panguluhan, “Paghahanda ng mga 
Regalo para sa Inyong Magiging Pamilya,” 
Liahona, Ene. 2014, 49.

Oras na para matulog at pagod na pagod ka. Pero hindi ka pa nakakapagbasa ng scriptures mo. Ano ang 
gagawin mo?

5

A. Bibilangin mo na lang ang  
binasa mo noong Linggo.

B. Habang hinahanap mo ang 
scriptures mo, nakita mo ang 
paborito mong nobela. Pag-
karaan ng tatlumpung minuto 
maaalala mo ang scriptures at 
dali- dali kang magbabasa ng 
isang maikling talata bago mo 
patayin ang mga ilaw.

C. Titingnan mo pareho ang 
scriptures mo at ang paborito 
mong nobela, pero magpa-
pasiya kang unahin ang Ama 
sa Langit at uusal ng maikling 
panalangin bago ka magbasa. 
Isusulat mo ang ilan sa mga 
naiisip mo habang nag- aaral 
ka, at pasasalamatan mo 
Siyang muli sa panalangin 
bago ka matulog.

MGA RESULTA!
Kung halos lahat ng sagot mo ay (A), baka gusto mong magtuon  

pa nang kaunti sa iba. Tandaan, ang pagbibigay at paglilingkod sa  
iba ay magdudulot ng mas malaking kaligayahan sa lahat (tingnan  
sa Mateo 25:34–46).

Kung halos lahat ng sagot mo ay (B), isipin na “tinanggap ninyong 
walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad” (Mateo 10:8). Pag- 
isipan kung paano ka matutulungang makasumpong ng mas malaking 
kagalakan sa pagbibigay nang mas maluwag sa kalooban.

Kung halos lahat ng sagot mo ay (C), ipagpatuloy mo iyan! Nakikita 
sa mga kilos mo ang tunay na diwa ng Pasko.

Isipin kung paano mo taos- pusong mabibigyan ng regalo ang mga 
nakapaligid sa iyo ngayong Kapaskuhan. Anuman ang mga talento 
mo, makakakita ka ng paraan para maipakita ang iyong pagmamahal 
at pasasalamat para sa iba kapwa sa mga regalong ibinibigay mo at 
kung paano mo ibinibigay ang mga iyon bawat araw. Ang pagbibigay 
ay nagiging isang pagpapala at hindi isang gawain kapag naunawaan 
natin na sa paglilingkod sa iba, talagang naglilingkod tayo sa ating 
Ama sa Langit (tingnan sa Mosias 2:17). ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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missionary. Hinikayat, tinuruan, at 
sinuportahan nila ako. Napabuti nila 
ang pakiramdam ko sa mga araw na 
nahihirapan ako. Sa kabila ng pagka-
kaiba sa wika at sa kanilang abalang 
iskedyul, sinikap ng mga missionary 

na tulungan ako. Tinulungan ako  
ng mga missionary na matanto na  
hindi ako nag- iisa. Binabantayan at 
tinutulungan ako ng Ama sa Langit  
at ng Kanyang Anak na si Jesucristo  
sa pamamagitan ng ibang tao.

Nang umalis ang bagong elder, 
pinasalamatan ko siya sa pagiging 
instrumento sa mga kamay ng 
Panginoon para iligtas ako. Nag-
papasalamat ako na napunta siya sa 
mission na iyon dahil isang pagpapala 
siya sa akin.

Bago sumapit ang panahong ito, 
halos wala akong hangaring magmis-
yon, ngunit habang minamasdan ko 
ang mga missionary na ito, lumaki 
ang hangarin kong maglingkod. Mala-
pit na akong umalis para magmisyon, 
at umaasa ako na maibibigay ko ang 
lahat sa Panginoon gaya ng mga mis-
sionary na iyon.

Bago dumating sa aming tahanan 
ang unang set ng mga missionary 
na iyon, naaalala ko na malungkot 
ako nang gabing iyon at nagdarasal. 
Buong puso kong hiniling sa Diyos 
na magpadala ng isang kaibigan  
man lang para tulungan at supor-
tahan ako. Sinagot ng Panginoon 
ang dasal ko sa hindi inaasahang 
paraan—sa pagpapadala ng mga 
missionary. Alam ko na si Jesucristo 
ay buhay at ang mga missionary ay 
Kanyang mga lingkod. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa São Paulo, 
Brazil.

Ang Paglilingkod sa Misyon na  
KAILANGAN KO

Ni Gabriel Costa Silva

Nang mag- 17 anyos ako, wala na 
ang lahat ng kaibigan ko. Nag-
silipat na sila sa malayo, nasa 

misyon, o basta’t ayaw na akong kai-
biganin. Kahit naroon ang pamilya ko, 
dama ko pa ring nag- iisa ako. Dama 
kong walang sumusuporta sa akin sa 
labas ng aking tahanan, at hindi ko 
makayang makibagay sa iba kahit na 
sinikap kong gawin ito.

Isang araw dumating sa bahay 
namin ang mga bagong missionary na 
nakadestino sa aming ward at nagpaki-
lala sa amin. Itinanong nila kung paano 
nila kami matutulungan. Wala akong 
pakialam noon sa sinasabi nila dahil 
ang nasa isip ko lang ay kung gaano 
ako kalungkot. Pagkatapos ay sinabi 
ng mga missionary na ikalulugod nila 
kung tutulungan ko sila sa pagtuturo 
ng ilan sa kanilang mga lesson. Nagu-
lat ako! Bakit sila hihingi ng tulong sa 
isang tao na malinaw na hindi magan-
da ang pakiramdam sa sarili?

Pumayag na rin ako, at sinamahan 
ko sila sa ilang lesson. Hindi lamang 
tinulungan ng mga missionary ang 
mga taong tinuturuan nila kundi 
naging mabuting impluwensya rin 
sila sa akin.

Nang malipat ang isa sa mga elder, 
natanto ko na bumuti na ang buhay 
ko simula nang sumama ako sa mga 
missionary. Magkatulad kami ng 
sumunod na elder sa maraming bagay, 
at nagpatuloy ako sa pagsama sa mga 

Miyembro ako ng Simbahan, pero kailangan ko rin ang mga missionary.
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Narinig ng mga pastol ang mensahe at “dalidaling nagsiparoon”  
kay Jesus. Magagawa rin ninyo iyon.  

(Tingnan sa Lucas 2:15–16.)

HUWAG MAGPALIBAN
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Mahirap ang maghintay. Alam 
iyan ng mga bata, gayon din 
ng matatanda. Nabubuhay 

tayo sa mundo na nag- aalok ng fast 
food, instant messaging, pelikulang 
madaling mapanood, at agarang 
sagot sa pinakamababaw o pinaka-
malalim na mga tanong. Ayaw nating 
maghintay. Tumataas pa nga ang 
presyon ng ilan kapag mas mabagal 
ang pila nila sa grocery kaysa sa 
ibang nasa paligid nila.

Ang pagtitiyaga—ang kaka-
yahang magpigil sandali sa 
gusto natin—ay isang mahalaga 
at pambihirang katangian. Gusto 
natin ang gusto natin, at gusto natin 
ito ngayon din. Samakatwid, ang 
ideya mismo ng pagtitiyaga ay tila 
hindi kasiya- siya at kung minsan ay 
masaklap.

Magkagayunman, kung wala 
tayong tiyaga, hindi masisiyahan sa 
atin ang Diyos; hindi tayo magiging 
sakdal. Tunay ngang ang pagtitiyaga 
ay nagpapadalisay na proseso na nag-
papahusay ng pang- unawa, nagpa-
palalim ng kaligayahan, nagtutuon sa 
pagkilos, at naghahandog ng pag- asa 
para sa kapayapaan.

PAANO MAGING MATIYAGA

Ni Pangulong  
Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang 
Tagapayo sa Unang 
Panguluhan

M G A  S A G O T  M U L A  S A  M G A  P I N U N O  N G  S I M B A H A N

Ang pagtitiyaga ay hindi lamang 
paghihintay. Ang pagtitiyaga ay hindi 
pagsuko nang walang ginagawa, ni 
pagkabigong kumilos dahil sa takot. 
Ang pagtitiyaga ay aktibong pag-
hihintay at pagtitiis. Ito ay pana-
natili sa isang bagay at paggawa ng 
lahat ng makakaya natin—pagsisikap, 
pag- asam, at pagsampalataya; pagti-
tiis ng hirap nang may tapang, kahit 
maantala ang mga hangarin ng ating 
puso. Ang pagtitiyaga ay hindi lamang 
pagtitiis; iyon ay pagtitiis nang 
husto! Ang pagtitiyaga ay pananatili 
sa isang bagay hanggang wakas. Ito 
ay pagpapaliban sa agarang kasiyahan 
para sa mga pagpapala sa hinaharap. 
Ito ay pagpipigil ng galit at masakit na 
pananalita. Ito ay paglaban sa kasama-
an, kahit mukhang pinayayaman nito 
ang iba.

Ang pagtitiyaga ay pagtanggap  
sa isang bagay na hindi mababago 
at pagharap dito nang may tapang, 
gilas, at pananampalataya. Ito ay 
pagiging “handang pasakop sa lahat 
ng bagay na nakita ng Panginoon na 
angkop na ipabata sa [atin], maging 
katulad ng isang batang napasasa-
kop sa kanyang ama” [Mosias 3:19]. 

Sa huli, ang pagtitiyaga ay pagiging 
“matibay at matatag, at 
hindi matitinag sa pagsu-
nod sa mga kautusan ng 
Panginoon” [1 Nephi 2:10] bawat 
oras ng bawat araw, kahit mahirap 
gawin iyon.

Ganito ang pagtitiyaga: sundin ang 
mga utos; magtiwala sa ating Diyos 
Ama sa Langit; paglingkuran Siya 
nang may kaamuan at pagmamahal 
na tulad ni Cristo; sumampalataya  
at umasa sa Tagapagligtas; at huwag 
sumuko kailanman. Ang mga aral na 
natutuhan natin mula sa pagtitiyaga 
ay magpapaunlad sa ating pagkatao, 
magpapasigla sa ating buhay, at mag-
papaibayo ng ating kaligayahan. Tutu-
lungan tayo ng mga ito na maging 
tapat na disipulo ng ating Panginoong 
Jesucristo. ◼
Mula sa isang mensahe sa pangkalahatang  
kumperensya noong Abril 2010.
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“Remember him, as you picture Christmas this year” 
(Children’s Songbook, 50).

Halos Pasko na, pero hindi gaanong natutuwa si  
Diego. Iyon ang unang Pasko simula nang magdi-

borsyo ang kanyang mga magulang. At nag- iba na ang 
lahat. Sila ng kapatid niyang si Samuel ay ni hindi na 
makikita si Inay ngayong Pasko.

“Nag- iba na ang lahat,” sabi ni Diego  
kay Itay.

“Alam ko.” Malungkot ang mga 
mata ni Itay. “Kung minsan nag-
babago ang mga bagay- bagay 
bago pa ito bumuti.” Ilang 
sandali siyang natahimik, 
pagkatapos ay ngu-
miti. “Ang Pasko ay 
maiiba sa taong 

ito, pero hindi iyan nangangahulugan na hindi tayo 
magiging masaya. Ipagdiriwang pa rin natin ang pagsi-
lang ng Tagapagligtas.”

Tumango si Diego. Mahirap ang hindi makita si Inay, 
pero maaari pa ring maging masaya ang Pasko, tulad ng 
sabi ni Itay. Gustong pasayahin ni Diego ang Paskong ito.

 Nagpunta siya sa kanyang kuwarto para 
mag- isip. Kung minsan gumagawa ng pro-

yektong pangserbisyo ang pamilya para 
sa Pasko. Ano ang magagawa nila sa 

taon na ito?
 Inilibot ni Diego ang 
kanyang tingin sa paligid ng 

kuwarto. Nakita niya ang 
isang laruang kotse na 

hindi na niya nila-
laro. Dinampot 

Isang Kakaibang Pasko
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Mahirap ang hindi makita si Inay, pero 
maaari pa ring maging masaya ang Pasko.
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Isang Kakaibang Pasko

PAGIGING ISANG HALIMBAWA
Hindi nagsisimba ang tatay ko, pero 
sinisikap kong sundin ang mga kautu-
san kapag nasa bahay niya ako sa 
pamamagitan ng aking halimbawa 
kung paano ko ipinamumuhay ang 
ebanghelyo ni Jesucristo.
Dashel P., edad 6, Colorado, USA

niya ito at pinaikot ang mga gulong. 
Maganda pa rin talaga ito. Siguro 
maipapamigay nila nina Itay at  
Samuel ang ilang laruan sa mga  
batang wala nito! Nakakita siya  
ng iba pang mga laruan at inilagay 
ang mga ito sa isang bag kasama 
ang laruang kotse.

Nang matapos si Diego, dinala 
niya ang bag sa kuwarto ni Samuel. 
“Puwede ba kitang tulungang mag-
linis ng kuwarto mo?” tanong niya. 
“Sorpresa ito para kay Itay.”

Tumingala si Samuel mula sa lara-
wang idinodrowing niya. “Oo naman.”

Magkasamang nilinis ng magkapatid ang kuwarto ni 
Samuel. Sinabi ni Diego kay Samuel ang plano niya. Naka-
kita sila ng ilang laruan na hindi na nilalaro ni Samuel at 
idinagdag ang mga ito sa bag.

Nang makatapos sila, dinala nila sa ibaba ang bag. 
“Itay,” sabi ni Diego, “nakakita po kami ng ilang laruan 
na hindi na namin nilalaro. Puwede po ba naming ipa-
migay ang mga ito sa mga batang walang laruan?”

Mukhang nagulat at masaya si Itay. “Magandang ide-
ya iyan! Dalhin natin ang mga ito sa bahay- kanlungan 
ngayong hapon.”

Masaya kaming mabisita ang kanlungan. Nakalaro 
nina Diego at Samuel ang ilan sa mga bata habang kau-
sap ni Itay ang matatanda.

Habang pauwi, nagtanong si Itay kung ano pa ang 
magagawa nila para maging espesyal ang Paskong ito.

“Noong nakaraang Pasko namigay tayo ng pagkain  
sa mga kapitbahay natin,” sabi ni Diego.

“Puwede nating gawin iyon,” sabi ni Itay. “Bumili tayo 
ng mga sangkap sa paggawa ng cookies.”

Naisip ni Samuel na magandang ideya ang cookies.
Tinulungan ng mga bata si Itay na bumili ng mga 

sangkap sa tindahan. Sa bahay gumawa sila ng masa 

at naggupit- gupit ng mga hugis ng bituin at puno. Nilag-
yan nina Diego at Samuel ng frosting na dilaw at berde 
ang cookies. Pagkatapos ay dinala nila ang maliliit na 
bag ng cookies sa mga kapitbahay nila.

Sa pagtatapos ng araw, pagod si Diego pero masaya 
siya. Sama- sama silang nakagawa nina Samuel at Itay  
ng mga bagay- bagay bilang pamilya at natulungan nila 
ang iba. Tama si Itay. Kakaiba ang Pasko, pero masaya 
pa rin iyon. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Colorado, USA.

Ni Jane McBride Choate
Batay sa tunay na buhay



Nakatira kami ng pamilya ko sa India.  
Nagplano ako ng isang espesyal na aktibidad 
sa Pasko para sa eskuwela namin at ibinahagi 

ko ang ebanghelyo sa mga kaibigan ko!

MGA PAGPAPALA  
M G A  B A T A N G  N A N I N I N D I G A N

MGA BATA 
PANG 
MISSIONARY
Itinuturo ng mga 
Primary leader ko 
na dapat tayong 
maging mga 
missionary. Kung 
minsa’y niyayaya 
kong magsimba 
ang mga kaibi-
gan ko. Kadala-
san, ayaw nila. 
Naisip ko na baka 
napakabata ko 
pa para maging 
missionary.

ISANG HAMON SA PAMILYA
Pagkatapos, sa family home 
evening, hinamon ni Itay ang 
aming pamilya na mag- anyaya 
ng isang tao sa simbahan buwan- 
buwan. Gusto kong gawin iyon, 
pero mahirap! Nagpatulong ako 
kay Itay. Sabi niya puwede akong 

magdasal. Kaya 
ginawa ko iyon.

HI!  
Ako si 
Blessy!

1

2

mula kay  
BLESSY
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MGA TIP NI BLESSY TUNGKOL  
SA PANININDIGAN
• Humingi ng tulong sa panalangin.
• Anyayahan ang mga tao na magsimba kahit iniisip mo  

na hindi ang isasagot nila.
• Tandaan na tutulungan ka ng Ama sa Langit.

ANG IDEYA
Kinabukasan sa eskuwela, nanghingi ng mga ideya ang prinsipal 
para sa isang aktibidad sa Pasko. May magandang ideya ako! 
Sinabi ko sa kanya na lahat ng batang edad- Primary ay maaaring 
bumisita sa simbahan namin. Tinawagan niya ang mga magulang 
ko, at kinausap nila ang bishop para maiplano ang aktibidad. 
Tumulong din ang mga Primary leader at missionary namin.

MAGKAKASAMA  
SA SIMBAHAN
Sa simbahan pinanood namin 
ang isang video tungkol 
sa pagsilang ni Jesucristo. 
Kumanta ng mga awiting 
Pamasko ang mga young adult 
at missionary. Nagsalita ang 
bishop at si Itay tungkol sa 
pagmamahal ni Jesus sa mga 
bata at tungkol sa pagmama-
halan. Nagsalita ako tungkol 
sa Pasko. Naging masaya ang 
lahat! Nagtanong pa ang 
prinsipal at titser ko sa mga 
missionary.

ISANG NAKATUTUWANG 
ARAW
Di- nagtagal at sumapit ang 
araw. Kinabahan ako at natuwa 
rin. Nang sinamahan ako ni 
Itay sa eskuwela, nakita ko na 
naroon silang lahat at handang 
sumama. Halos 500 estudyante 
at guro ang dumating!

3

5

4



Pagkamatay ng ama niyang si Mormon, sumulat si Moroni sa mga laminang ginto. Sumulat siya tungkol sa 
priesthood, sa sakramento, at sa binyag. Hinamon niya tayong basahin ang Aklat ni Mormon at itanong sa 

Ama sa Langit kung ito ay totoo. Kung magdarasal tayo at makikinig sa sagot, sasabihin sa atin ng Espiritu Santo 
na ito ay totoo. Ibinaon ni Moroni ang mga lamina sa lupa upang mapanatili itong ligtas.

Ang Hamon ni Moroni
M G A  B A Y A N I  S A  A K L A T  N I  M O R M O N
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□ Isaulo ang Moroni 10:5.

□ Sundin ang hamon ni Moroni!  
Ipagdasal na tulungan ka ng Espiritu 
Santo na malaman na totoo ang  
Aklat ni Mormon.

□ Bisitahin ang scripturestories. lds. org 
para mapanood ang mga video 53–54 
ng mga kuwento sa Aklat ni Mormon.

□ Hinahamon ko ang sarili ko na . . .

Noon pa man ay binabasa 
ko na ang aking mga banal 
na kasulatan araw- araw 
kasama si Itay. Tinutulungan 
ako nitong magkaroon ng 
patotoo. Hindi ako susuko.
Spencer P., edad 10,  
Wisconsin, USA

Kaya Kong Tanggapin  
ang Hamon!

M O R O N I

Gupitin, itupi, at itabi ang challenge card na ito!
“Ang mga Laminang Ginto,” Jacob D., edad 11, Nova Scotia, Canada
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Nang maglakbay sina Maria at Jose papuntang Betlehem, ang 
tanging lugar na nakita nilang matutuluyan ay isang kuwadra  

ng mga hayop. Si Jesucristo ay isinilang sa kuwadra at inihiga sa isang 
sabsaban. Sinundan ng mga pastol at Pantas na Lalaki ang isang bituin 
upang mahanap si Jesus. Nakita rin ng mga Nephita ang bituing ito at 
nalaman na isinilang na si Jesus. Ipinagdiriwang natin ang Pasko para 
alalahanin ang Kanyang pagsilang. ◼
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Maaari kang mag- print ng mas maraming kopya sa liahona. lds. org.

Ilarawan sa Iyong Isipan ang Isang Sabsaban

Mga Talata sa Buwang Ito
Matapos mong basahin ang isang talata sa 
banal na kasulatan, kulayan ang katugmang 
bahagi na may numero sa nativity!
1  1 Nephi 11:14–28
2  2 Nephi 19:6
3  Mosias 15:1–4
4  Alma 5:48
5  3 Nephi 9:15
6  Mateo 1:19–25
7  Mateo 2:7–11
8  Lucas 1:27–31

1

22

3

5

7

4

8

6

K A Y A  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
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Mula sa “Upang Mahikayat Ko ang Lahat ng Tao na 
Lumapit sa Akin,” Liahona, Mayo 2016, 39–42.

M G A  S A G O T  M U L A  S A  I S A N G  A P O S T O L

Ni Elder  
Dale G. Renlund
Ng Korum ng 
Labindalawang 
Apostol

Maaari nating malaman  

na nariyan lang palagi  

ang Tagapagligtas.Maaari nating alalahanin kung 

paano Siya nagdusa para sa 

atin para mapatawad tayo.

Maaari natin Siyang  
alalahanin kapag nakibahagi  

tayo ng sakramento.

Maaari nating ilarawan sa ating 

isipan ang kuwadra sa Betlehem  

kung saan Siya isinilang.

Paano ako mas mapapalapit sa  
Tagapagligtas?
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• 
Tinawag sa edad  
na 22 na maglingkod 
bilang bishop ng isang 
ward na maraming balo

• 
Nagtrabaho sa lathala-
an at palimbagan ng 
pahayagan

• 
Naging mission president 
sa Canada

• 
Naglaro ng basketball  
sa high school

• 
Natuto ng physics  
mula sa kanyang ama 
gamit ang pisara sa 
basement nila

• 
Naging pangulo ng Ricks 
College, na ngayon ay  
Brigham Young University– 
Idaho

• 
Tumakas kasama ang 
kanyang pamilya papun-
tang W

est Germany 
bilang mga refugee ng 
digmaan

• 
Isang piloto ng eroplano

• 
M

ahilig mag- ski kasama 
ang kanyang mga anak 
at apo

Pangulong 
 H

enry B. Eyring
Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan

Pangulong  
Dieter F. Uchtdorf

Pangalawang Tagapayo  
sa Unang Panguluhan

Pangulong  
Thom

as S. M
onson

Ika- 16 na Pangulo ng Ang Simbahan ni  
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

• 
Naglinis ng radio repair 
shop bilang unang 
trabaho

• 
Naging abugado at 
hukom sa Utah Supreme 
Court

• 
Naging pangulo ng  
Brigham Young 
University

Elder Dallin H
. O

aks
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Tinaguriang “ang bishop” 
sa kolehiyo dahil sa 
kanyang matataas  
na pamantayan

• 
Nagpatakbo ng isang 
car dealership

• 
Hinihikayat ang mga 
miyembro na maging 
missionary

Elder M
. Russell Ballard

Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Dating heart surgeon

• 
Naglingkod bilang 
doktor sa U.S. Army  
sa Korea at Japan

• 
M

ay 10 anak—9 na 
babae at 1 lalaki

Pangulong  
Russell M

. Nelson
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Naging mission  
companion ni Elder Cook 
sa England

• 
Nagtrabaho sa Church 
Educational System

• 
Naging pangulo ng 
Brigham Young 
University

Elder Jeffrey R. H
olland

Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Lumaki sa New York, 
USA

• 
Naging pitcher sa 
baseball team ng kan-
yang eskuwelahan

• 
Dating jet fighter pilot sa 
United States Air Force

Elder Robert D. H
ales

Ng Korum ng Labindalawang Apostol
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• 
Dating quarterback sa 
kanyang high school 
football team

• 
Pagkatapos magmisyon, 
bininyagan ang kanyang 
ama bilang miyembro ng 
Simbahan

• 
Naging pangulo ng Ricks 
College, na ngayon ay 
Brigham Young 
University–Idaho

Elder David A. Bednar
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Elder Neil L. Andersen
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Lumaki sa isang dairy 
farm sa Idaho, USA

• 
Naglingkod bilang 
missionary at mission 
president sa France

• 
Tumulong sa pamama-
hala ng paglulunsad  
ng M

ormon. org

• 
Gumawa ng homemade 
na tinapay para sa 
kanyang lumalaking 
pamilya

• 
Nakibahagi sa Hill  
Cumorah Pageant  
noong tinedyer siya

• 
Nagmisyon sa Argentina 
kasama ni Elder Scott 
bilang kanyang 
mission 
president Elder  

D. Todd Christofferson
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Elder Dale G
. Renlund

Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Ang ibig sabihin ng 
kanyang gitnang panga-
lan na Gunnar ay “mata-
pang na sundalo”

• 
Lumipat sa Sweden 
noong tinedyer siya

• 
Nagtrabaho bilang 
heart doctor

• 
Nagkaroon ng patotoo 
matapos manalangin 
kasama ang kanyang kuya

• 
Naging pangulo ng 
student- body sa junior 
high, kasama ang kanyang 
mapapangasawang si 
M

ary bilang vice- president
• 

Naging pinuno  
ng Simbahan  
sa Pilipinas at  
sa Pacific

Elder Q
uentin L. C

ook
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Elder G
ary E. Stevenson

Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Naglingkod bilang  
missionary at mission 
president sa Japan

• 
Nagsimula ng negosyo  
sa paggawa ng  
mga kagamitang 
pang- ehersisyo

• 
Naglingkod bilang 
bishop sa buong 
Simbahan

Elder Ronald A. Rasband
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

• 
Naging mission presi-
dent sa New York City

• 
M

ay motto na “M
ga tao 

ang pinakamahalaga”
• 

Inilaan ang unang gusali 
ng Simbahang LDS sa 
Czech Republic
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“Isinilang ang Isang Sanggol” ni Sophia M., edad 7, Cortés, Honduras

ANG ATING PAHINA

Araw- araw, nakikinig si Paola sa isang 
CD ng mga awitin sa Primary at natu-
tuhan na niya ang ilang awitin. Gusto 
niya talaga ang “Propeta’y Sundin.” 
Mahilig din siyang magbasa ng Mga 
Kuwento sa Aklat ni Mormon kasama 
ang nanay niya. Kamakailan ay binisi-
ta niya ang ilang kamag- anak niya at 
ikinuwento niya sa mga ito si Ammon 
at ang mga Lamanita.
Paola C., edad 3, Oaxaca, Mexico

Ni Lohan B., edad 9, São Paulo, Brazil

Ni Daniela M., edad 9, Cortés, Honduras

Nagtulung- tulong ang mga bata sa Primary sa Rome, Italy,  
sa paggawa ng isang Christmas tree.
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Ang Espesyal na Pangako  
ni Moroni

M G A  K U W E N T O  S A  A K L A T  N I  M O R M O N
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Isinulat ni Moroni ang 
mga panalangin sa 
sakramento. Isinulat 
niya na lahat ng mabuti 
ay nagmumula sa Diyos.

Si Mormon ay may anak 
na nagngangalang Moroni. 
Pagkamatay ni Mormon, 
sumulat si Moroni sa mga 
laminang ginto.
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Gumawa ng espesyal na 
pangako si Moroni. Isinulat 
niya na kung babasahin 
natin ang Aklat ni Mormon 
at magtatanong sa Diyos, 
sasabihin sa atin ng Espiritu 
Santo na ito ay totoo. 
Pagkatapos ay ibinaon ni 
Moroni ang mga lamina 
sa Burol ng Cumorah para 
mapanatili itong ligtas.

Isinulat ni Moroni 
na mahal ni Jesus 
ang lahat ng bata. 
Sinabi niya na maaari 
nating ipagdasal na 
magkaroon ng pag- ibig 
sa ating puso.



78 L i a h o n a

Makalipas ang maraming taon bumaba si Moroni sa lupa bilang isang anghel. 
Ipinakita niya kay Joseph Smith kung saan nakabaon ang mga laminang ginto. 
Biniyayaan ng Diyos si Joseph ng kapangyarihang isalin ang mga salita sa mga 
lamina. Ngayo’y mababasa natin ang mga salita ni Moroni sa Aklat ni Mormon! ◼



 D i s y e m b r e  2 0 1 6  79

M
G

A BATA 

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

Mahal Ko ang 
Pamilya Ko
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Si Jesucristo ang perpektong pagpapakita 
ng perpektong pagmamalasakit ng Ama.

Matapos sikapin ng mga heneras-
yon ng mga propeta na ituro sa 

pamilya ng tao ang kalooban at paraan 
ng Ama, na karaniwa’y di nagtagum-
pay, ang Diyos sa Kanyang panghuling 
pagsisikap na makilala natin Siya, ay 
isinugo sa lupa ang Kanyang Bugtong 
at perpektong Anak, na nilikhang 
kawangis at kamukha Niya, upang 
mamuhay at maglingkod sa mga tao 
sa araw- araw na hamon ng buhay.

Ang pagparito sa lupa na may 
gayong responsibilidad, para gam-
panan ang tungkulin ni Elohim—na 
nagsasalita ayon sa gusto Niya, huma-
hatol at naglilingkod, nagmamahal at 
nagbababala, nagtitiyaga at nagpapa-
tawad ayon sa gusto Niya—ito ang 
tungkuling napakalaki na hindi natin 
kayang unawain. Ngunit sa katapatan 
at determinasyong likas sa isang banal 
na anak, nauunawaan ito ni Jesus at 
ginampanan Niya ito. At, nang mag-
datingan ang papuri at karangalan, 
mapagpakumbaba Niyang iniukol ang 
lahat ng papuri sa Ama.

“Ang Ama . . . ay gumagawa ng 
kaniyang mga gawa,” taimtim Niyang 
sabi. “Hindi makagagawa ang Anak ng 
anoman sa kaniyang sarili kundi ang 

makita niyang gawin ng Ama; sapagka’t 
ang lahat ng mga bagay na . . . ginaga-
wa [ng Ama], ay ang mga ito rin naman 
ang ginagawa ng Anak sa gayon ding 
paraan” [ Juan 14:10; Juan 5:19]. Sa isa 
pang pagkakataon sinabi Niya: “Sinasa-
lita ko ang mga bagay na aking nakita 
sa aking Ama” [ Juan 8:38]. . . .

. . . Ang ilan sa daigdig ngayon ay 
nadarama ang pagkaligalig sa maling 
pagkakilala sa [ating Diyos Amang 
Walang Hanggan]. Isa na rito ang 
paglayo ng damdamin sa Ama, at 
paghiwalay sa Kanya, kung nanini-
wala man sila sa Kanya. . . . Dahil sa 
maling pagkaunawa (at tiyak na, kung 
minsan, sa maling pagkasalin) ng 
Biblia, inaakala nila na magkaiba ang 
layon ng Diyos Ama at ni Jesucristo 
na Kanyang Anak, ito’y sa kabila ng 

ANG LIKAS  
NA KATANGIAN 
NG DIYOS

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

katotohanan na kapwa sa Luma at 
Bagong Tipan, ang Anak ng Diyos 
ay iisa at di nagbabago, na laging 
kumikilos ayon sa gusto ng Ama, na 
Siya Mismo’y di nagbabago “kahapon, 
ngayon at magpakailanman.” 1 . . .

Kaya nga ang pagpapakain sa 
gutom, pagpapagaling sa maysakit, 
pagkamuhi sa pagpapaimbabaw, pag-
samong manampalataya—ito si Cristo 
na ipinakikita sa atin ang paraan ng 
Ama, Siya na “maawain at mapagbi-
gay, di madaling magalit, matiisin at 
puno ng kabutihan.” 2 Sa buhay Niya 
at lalo na sa Kanyang kamatayan, 
inihayag ni Cristo, “Ito ay ang habag 
ng Diyos na ipinamalas ko sa inyo, 
gayundin din ang sa akin.” Sa pagpa-
pakita ng perpektong Anak ng pagka-
linga ng perpektong Ama, sa Kanilang 
paghihirap at lungkot dahil sa kasa-
lanan at pasakit natin, nakikita natin 
ang lubos na kahulugan ng pahayag 
na: “Sapagkat gayon na lamang ang 
pagsinta ng Dios sa sanglibutan na ibi-
nigay niya ang Kanyang Bugtong na 
Anak upang ang sinomang sa kanya’y 
sumampalataya ay huwag mapaha-
mak, kundi magkaroon ng buhay na 
walang hanggan. Sapagka’t hindi sinu-
go ng Dios ang Anak sa sanglibutan 
upang hatulan ang sanglibutan; kundi 
upang ang sanglibutan ay maligtas sa 
pamamagitan niya” [ Juan 3:16–17]. ◼
Mula sa “Ang Kadakilaan ng Diyos,” Liahona, 
Nob. 2003, 70–73.

MGA TALA
 1. Halimbawa, 1 Nephi 10:18; 2 Nephi 27:23; 

Moroni 10:19; Doktrina at mga Tipan 20:12.
 2. Lectures on Faith (1985), 42. PI
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Ni Elder  
Jeffrey R. Holland
Ng Korum ng  
Labindalawang  
Apostol



MGA KABATIRAN

“Ang mga pamilya ay hindi lamang kailangang mabuhay nang mas maayos dito sa lupa at itapon pagdating natin 
sa langit. Bagkus, ito ang patakaran ng langit. Ito ay halimbawa ng isang selestiyal na huwaran at kahalintulad 
ng walang-hanggang pamilya ng Diyos.”

Mga Pamilya: Isang Selestiyal na Huwaran

Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Bilang Papuri sa mga Taong Nagliligtas,” Liahona, Mayo 2016, 77.
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Kabilang Din sa Isyung Ito
PARA SA MGA YOUNG ADULT

PARA SA MGA KABATAAN

PARA SA MGA BATA

Pananampalataya, Pag- asa,  
at Pag- ibig sa Kapwa:  

Hindi natin ipinapatong ang pananampalataya sa ibabaw ng 
pag- asa sa ibabaw ng pag- ibig sa kapwa na gaya ng building 
blocks—ang mahahalagang katangiang ito ay kailangang 
makasama sa ating buhay para tulungan tayong maging tunay 
na mga alagad ng Tagapagligtas.

MAGING ISANG 
TUNAY NA 

Isipin sa isang minuto na ang mga propeta noong 
unang panahon ay hindi naging masunurin na gaya 
ng ginawa nila. Mapalad tayo na hindi lamang sila 
naupo, kundi sa halip—tulad ng mga super hero—
sila ay kumilos. Magagawa mo rin ito.

Isang Kakaibang 
Pasko
Hindi alam ni Diego kung magiging tulad pa 
rin ng dati ang Pasko ngayong wala na si Inay, 
ngunit nagkaroon siya ng ideya na tumulong 
para gawing mas mainam ang Pasko para sa 
ibang tao!

p. 44

p. 52

p. 64

Magkakahalong Katangian

ACTION HERO
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