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30 Ang Ebanghelyo at ang  
Magandang Buhay
Ni Elder Quentin L. Cook
Ipinaaalala sa atin ni Elder Cook 
ang kahalagahan ng pagpili ng 
pilosopiyang nakatuon sa Taga-
pagligtas at sa mga bagay na 
pinakamahalaga.

MGA BAHAGI
8 Notebook ng Kumperensya 

ng Oktubre 2016

10 Pagtuturo sa Paraan ng Taga-
pagligtas: Ang Kapangyarihan 
ng Pagtuturo ng Doktrina
Ni Douglas D. Holmes

38 Mga Larawan ng  
Pananampalataya:  
Markus Tilgner

40 Mga Tinig ng mga Banal 
sa mga Huling Araw

80 Hanggang sa Muli Nating  
Pagkikita: Isang Aral mula 
kay Dandy
Ni Pangulong David O. McKay

Liahona, Marso 2017

MGA MENSAHE
4 Mensahe ng Unang  

Panguluhan: Nasasandatahan 
ng Kabutihan
Ni Pangulong Henry B. Eyring

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Ang Nagbibigay-Kakayahang 
Kapangyarihan ni Jesucristo at 
ng Kanyang Pagbabayad-sala

TAMPOK NA MGA  
ARTIKULO
13 Paghahanda ng Isang  

Espirituwal na Piging
Ni Manuel Emilio Ciriaco
Nagpasiya kaming ituring ang 
sacrament meeting na higit pa 
sa isang pulong lamang tuwing 
Linggo—at kahanga-hanga 
ang mga resulta.

14 Isang Pagbuhos ng Espiritu
Sa ika-175 anibersaryo ng pagka-
kabuo ng Relief Society, ibinahagi 
ng Relief Society General Presi-
dency ang kanilang patotoo at 
mga kaalaman tungkol sa sagra-
do at napakagandang organisas-
yong ito.

26 Pinagpala ng Aking Matapat 
na Kapatid
Ni Rafael Antillon
Binago ng halimbawa at patotoo 
ng kapatid kong si Thelma ang 
buhay ko.

SA PABALAT
Larawang kuha ni Cody Bell. 
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ANG  PAGSISISI  ay isang  reseta,  hindi isang  parusa.

44 Maging Uliran ng mga  
Nagsisisampalataya
Ni Elder Von G. Keetch
Paano natin matutupad ang 
utos ng Diyos na ituro sa iba ang 
katotohanan nang hindi nagiging 
sanhi ng pagtatalo at galit?

48 Mga Young Adult Profile:  
Lasapin ang Mundo sa 
South Africa
Ni McKenna Johnson
Nabanaag ng isang young adult 
ang pagdamay at pagmamahal ng 
Panginoon sa mga ginawa ng mga 
kapwa niya Banal.

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

50 Pitong Bagay na Kinatatakutan 
Natin tungkol sa Pagsisisi— 
at Bakit Hindi Natin Dapat 
Katakutan ang mga Ito
Ni David A. Edwards

54 Ang Mismong Inireseta  
ng Doktor
Ni Charlotte Larcabal
Hindi katulad ng pag-inom ng 
gamot o pagpapainiksyon, maa-
aring maging kasiya-siya ang 
pagsisisi.

57 Tuwirang Sagot
Ano ang alam natin tungkol sa 
Ina sa Langit? Paano dapat ituro 
ang sex education?

58 Mula sa Misyon: Alanganing 
Maging Matapat, Pinagpala 
nang Sagana
Ni Isaias Vargas Chavarria

60 Ang Bahaging para sa Atin

62 Poster: Piliin ang Pag-asa

63 Mga Sagot mula sa mga 
Pinuno ng Simbahan: Paano 
Harapin ang mga Pagsubok 
sa Pananampalataya
Ni Elder Neil L. Andersen

64 Ang Himala sa Huling Sandali
Ni Cesar H. Bonito Duarte
Buong internship kong sinikap 
gawin ang sirang makina pero 
hindi ako nagtagumpay. Maka-
katulong kaya ang panalangin 
sa huling sandali?

M G A  K A B A T A A N

66 Sulit ang Paghihintay
Ni Jessica Larsen
Nag-walong taong gulang na si 
Sadie, pero ayaw pa rin siyang 
payagan ng tatay niya na 
mabinyagan.

68 Mga Sagot mula sa Isang  
Apostol: Paano kung parang 
hindi ko nagagawa ang dapat 
kong gawin?
Ni Elder Jeffrey R. Holland

69 Bahagi para sa mga Tanong
Kung minsan naiinis ako 
sa pamilya ko. Ano ang 
magagawa ko?

70 Mga Batang Mapagmahal:  
Pagpipinta ng Puso
Ni Jill Hacking

72 Napakagandang Pakiramdam
Ni Jane McBride
Hindi pa man nakakalipas ang 
isang araw na nabinyagan si  
Paulo, nakagawa na siya ng pag-
kakamali. Paano makakatulong 
ang sakramento?

74 Makita ang Propeta ng Diyos
Ni Elder Kim B. Clark

75 Mga Figure sa Kasaysayan 
ng Simbahan: Itinatag ang  
Simbahan

76 Mga Kuwento tungkol kay 
Jesus: Bininyagan si Jesus
Ni Kim Webb Reid

79 Pahinang Kukulayan:  
Nagpapasalamat Ako 
para sa Aking Katawan

M G A  B A T A

Tingnan kung 
makikita mo ang 

nakatagong  
Liahona sa 
isyung ito.  

Hint: Paano mo 
sinusukat ang 

taas mo?
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Mga Ideya para sa Family Home Evening
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MGA PAKSA SA ISYUNG ITO
Ang mga numero ay kumakatawan sa unang pahina ng artikulo.
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“Maging Uliran ng mga Nagsisisam-
palataya,” pahina 44: Tinalakay ni Elder 
Keetch ang kahalagahan ng pagtatanggol 
sa mga doktrina ng ebanghelyo nang may 
pagmamahal at kabaitan. Matapos basahin 
ang kanyang mensahe, maaari ninyong iku-
wento ang mga pagkakataon sa buhay ng 
mga miyembro ng pamilya na kinailangan 
nilang ipagtanggol ang ebanghelyo. Maaari 
din ninyong basahin ang isang kuwento sa 
banal na kasulatan tungkol sa isang taong 
nanindigan sa kanilang mga paniniwala, 
gaya ng kuwento ni Daniel o ni Esther. 
Paano nagpakita ng pagmamahal ang mga 
taong ito kapwa sa mga tao sa paligid nila 
at sa Panginoon? Maaari ninyong subukang 
magsadula ng isang sitwasyon kung saan 
maaaring praktisin ng mga miyembro ng 
pamilya na ibahagi ang kanilang mga pani-
niwala tungkol sa iba’t ibang paksa nang 
kalmado at may pang-unawa.

“Paano kung parang hindi ko nagagawa 
ang dapat kong gawin?” pahina 68:  
Tinalakay ni Elder Holland kung ano ang 
gagawin kapag nadama natin na hindi tayo 
kasimbuti na tulad ng nararapat. Bilang 
pamilya, maaari ninyong pag-usapan ang 
mga talentong ibinigay ng Ama sa Langit sa 
bawat miyembro ng pamilya. Isiping ipasulat 
sa inyong pamilya ang isang mithiing gusto 
nilang isakatuparan sa susunod na buwan, na 
tinatalakay ang mga paraan upang makamit 
ang mithiing ito, paano makakatulong ang 
kanilang mga talento, at ano ang mga kasa-
nayang kakailanganin nila upang makamit 
ang kanilang mithiin. Maaari ninyong i-follow 
up ang mga aktibidad na ito kalaunan at 
hikayatin ang mga miyembro ng pamilya 
na magtakda at magsikap na kamtin ang 
kanilang mga mithiin.

Ang isyung ito ay naglalaman ng mga artikulo at aktibidad na magagamit sa family home 
evening. Narito ang dalawang halimbawa.
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Ipinahayag ng propeta ng Diyos sa lupa na si Pangu-
long Thomas S. Monson, “Ngayon, tayo ay nagka-
kampo laban sa pinakamalaking hanay ng kasalanan, 

bisyo, at kasamaan na ngayon lamang nagsama-sama 
sa ating harapan.” 1

Magugulat ba kayong malaman na sinambit ni Pangu-
long Monson ang mga salitang iyon 50 taon na ang naka-
raraan? Kung nagkampo tayo laban sa walang-katulad na 
puwersa ng kasamaan noon, gaano katindi pa kaya ang 
banta sa atin ng kasamaan ngayon? Sa magandang kada-
hilanan, ipinahayag ng Panginoon ang tungkol sa ating 
dispensasyon na, “Masdan, ang kaaway ay nagsama-sama” 
(D at T 38:12).

Ang digmaan kung saan “tayong lahat ay kabilang” 2 
ay nagsimula bago tayo isinilang sa lupa. Nagsimula ito 
bago pa man nilikha ang mundo. Nagsimula ito maraming 
milenyo na ang nakararaan sa premortal na mundo, kung 
saan si Satanas ay naghimagsik at “naghangad na wasakin 
ang kalayaan ng tao” (Moises 4:3).

Natalo si Satanas sa digmaang iyon at “inihagis sa lupa” 
(Apocalipsis 12:9), kung saan ipinagpapatuloy niya ang 
kanyang pakikibaka ngayon. Dito sa lupa “siya ay naki-
digma sa mga banal ng Diyos, at pinaligiran sila” (D at T 
76:29) ng mga kasinungalingan, pandaraya, at tukso.

Kinakalaban niya ang mga propeta at apostol. Kinakala-
ban niya ang batas ng kalinisang-puri at ang kabanalan ng 
kasal. Kinakalaban niya ang pamilya at ang templo. Kina-
kalaban niya ang mabuti, banal, at sagrado.

Paano natin lalabanan ang gayong kaaway? Paano natin 
lalabanan ang kasamaan na mukhang bumabalot sa ating 
mundo? Ano ang sandata natin? Sino ang mga kaanib natin?

Ang Kapangyarihan ng Kordero
Itinuro ni Propetang Joseph Smith na may kapangyari-

han lamang sa atin si Satanas kung tutulutan natin siya.3
Nang makita ang ating panahon, “namasdan [ni Nephi] 

ang kapangyarihan ng Kordero ng Diyos, na ito ay napasa 
mga banal ng simbahan ng Kordero, at sa mga pinagtipa-
nang tao ng Panginoon, na nakakalat sa lahat ng dako ng 
mundo, at nasasandatahan sila ng kabutihan at kapang-
yarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian” (1 Nephi 
14:14; idinagdag ang pagbibigay-diin).

Paano natin sasandatahan ng kabutihan at kapangya-
rihan ang ating sarili? Panatilihin nating banal ang araw 
ng Sabbath at igalang natin ang priesthood. Gumawa at 
tumupad tayo ng mga sagradong tipan, gawin natin ang 
ating family history, at dumalo tayo sa templo. Patuloy 
nating sikaping magsisi at sumamo sa Panginoon na 
“gamitin ang nagbabayad-salang dugo ni Cristo upang 
[tayo] ay makatanggap ng kapatawaran sa [ating] mga 
kasalanan” (Mosias 4:2). Manalangin at maglingkod at 
magpatotoo at sumampalataya tayo kay Jesucristo.

Sandatahan din natin ng kabutihan at kapangyarihan 
ang ating sarili habang “[pinagyayaman] sa [ating] mga  
isipan tuwina ang mga salita ng buhay” (D at T 84:85). 
Pahalagahan natin ang mga salitang iyon sa pagbabasa 

Ni Pangulong 
Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa 
Unang Panguluhan

NASASANDATAHAN NG  
KABUTIHAN

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

Ipinaalala sa atin ni Pangulong Eyring na nakikibaka tayo laban sa 
kasamaan. Maaari kayong magsimula sa pagkanta ng “Tayo ay Kasapi” 

(Mga Himno, blg. 152) kasama ang mga tinuturuan ninyo. Pagkatapos ay 
maaari ninyo silang anyayahang ibahagi kung paano sila naprotektahan 
sa pamamagitan ng kabutihan at magpalitan ng kuru-kuro kung paano 
poprotektahan ang kanilang pamilya laban kay Satanas, tulad ng pagpili 
ng kapaki-pakinabang na media, pagdaraos ng mga family council, o 
pagkakaroon ng lingguhang family home evening. Maaari ninyo silang 
hamunin na mapanalanging pagbulayan kung paano patatatagin ang 
mga espirituwal na depensa ng kanilang pamilya at hikayatin sila na 
planuhing ipatupad ang kanilang mga ideya.

ng mga banal na kasulatan at mga 
salita ng mga piling lingkod ng 
Panginoon, na magbabahagi ng 
Kanyang kalooban, kaisipan, at tinig 
(tingnan sa D at T 68:4) sa pangkala-
hatang kumperensya sa susunod na 
buwan.

Sa ating pakikibaka laban sa kasa-
maan, lagi nating tandaan na may 
matatanggap tayong tulong mula 
sa magkabilang panig ng tabing. 
Kabilang sa ating mga kaanib ang 
Diyos Amang Walang Hanggan, ang 
Panginoong Jesucristo, at ang Espiritu 
Santo.

Kabilang din sa ating mga kaanib 
ang di-nakikitang mga hukbo ng 
langit. “Huwag kang matakot,” sabi 
ni Eliseo sa isang nahihintakutan 
na binata nang makaharap nila ang 
isang hukbo ng masasama, “sapagka’t 
ang sumasaatin ay higit kay sa suma-
sa kanila” (tingnan sa II Mga Hari 
6:15–16).

Hindi tayo kailangang matakot. 
Mahal ng Diyos ang Kanyang mga 
Banal. Hinding-hindi Niya tayo 
pababayaan.

Alam ko na natupad na ng Diyos, 
bilang sagot sa panalangin, ang aking 
mga pakiusap na iligtas ako mula sa 
kasamaan. Pinatototohanan ko na sa 
tulong ng Diyos Ama, ng Tagapaglig-
tas ng sanlibutan, at ng Espiritu Santo, 
makatitiyak tayo na bibigyan tayo ng 
higit na kapangyarihang labanan ang 
anumang puwersa ng kasamaang 
kinakaharap natin.

Nawa’y lagi tayong masandata-
han ng kabutihan upang magkaroon 
tayo ng tiwala na magtatagumpay 
tayo sa huli. ◼

MGA TALA
 1. Thomas S. Monson, “Correlation Brings  

Blessings,” Relief Society Magazine, 
Abr. 1967, 247.

 2. “Tayo ay Kasapi,” Mga Himno, blg. 152.
 3. Tingnan sa Mga Turo ng mga Pangulo 

ng Simbahan: Joseph Smith (2007), 248.
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Mangagbihis ng Buong 
Kagayakan ng Diyos

Maraming masasamang bagay sa 
mundo ngayon. Ang ebanghelyo ay 

parang kalasag na nagpoprotekta sa atin. 
Narito ang 10 bagay na ipinapagawa 
sa atin ni Pangulong Eyring para pro-
tektahan ang ating sarili. Para sa bawat 
isa, hanapin ang numero sa larawan at 
magdrowing ng linya sa pagitan ng mga 
tuldok. Kulayan ito kapag tapos ka na!

Nakapagpasiya na Ako
Ni Madison Thompson

Minsa’y may natutuhan akong mahalagang aral sa isang 
klase ng Young Women tungkol sa kadalisayan ng 

puri—isang paksang nagpapa-alumpihit sa maraming kaba-
taan sa kanilang upuan. Hindi ko naaalala ang lahat ng natu-
tuhan ko sa araw na iyon, pero naaalala kong tinalakay ng 
lider ko ang isa sa kanyang personal na mga pamantayan— 
na laging panatilihing dalisay ang puri. Nanatili sa isip ko ang 
sinabi niya, at sa gayo’y sadya kong ipinasiya na isama ito sa 
mga personal na pinahahalagahan ko.

Isang araw habang nakasakay ako ng bus pauwi mula sa 
isang sporting event, may pasaherong nagpasimula ng larong 

MGA KABATAAN

MGA BATA

“truth or dare.” Nababagot, sumali ako at ang ilan pang mga 
bata. Nang ako na, pinagawa ako ng isang bagay na alam kong 
hindi tama. Maaaring mahirap na desisyon ito para sa akin, pero 
pumasok sa isip ko ang sinabi ng Young Women leader ko, at 
madali akong nakapagpasiya. Agad akong tumanggi. Nakapag-
pasiya na ako kung ano ang gagawin ko sa sitwasyong iyon.

Alam ko na kapag tayo ay nagsimba at nagbigay-puwang 
sa mga bagay na itinuturo sa atin doon, bibiyayaan tayo 
ng higit na espirituwal na lakas at proteksyon laban sa mga 
tukso ng mundo.
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.

 1. PANATILIHING BANAL ANG 
ARAW NG SABBATH

 2. IGALANG ANG PRIESTHOOD
 3. GUMAWA AT TUMUPAD NG 

MGA TIPAN
 4. GAWIN ANG FAMILY HISTORY
 5. MAGPUNTA SA TEMPLO
 6. MAGSISI
 7. MANALANGIN
 8. MAGLINGKOD SA IBA
 9. MAGPATOTOO
10. BASAHIN ANG MGA BANAL 

NA KASULATAN
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Ang Nagbibigay- 
kakayahang 
Kapangyarihan 
ni Jesucristo at 
ng Kanyang 
Pagbabayad-sala

“Lahat ng mga bagay ay aking 
magagawa sa pamamagitan ni 
Cristo na nagpapalakas sa akin” 
(Mga Taga Filipos 4:13). “Baga-
man lahat tayo ay may mga kahi-
naan, madaraig natin ang mga 
ito,” sabi ni Pangulong Dieter F. 
Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo 
sa Unang Panguluhan. “Tunay 
ngang sa biyaya ng Diyos, kung 
magpapakumbaba tayo at mana-
nampalataya, nagiging malakas 
ang mahihinang bagay.” 1

Sabi ng ating Tagapagligtas  
sa Doktrina at mga Tipan, 
“Ako ay magpapauna sa inyong 
harapan. Ako ay papasainyong 
kanang kamay at sa inyong 
kaliwa, at ang aking Espiritu ay 
papasainyong mga puso, at ang 
aking mga anghel ay nasa pali-
gid ninyo, upang dalhin kayo” 
(D at T 84:88).

“Si Nephi ay halimbawa 
ng isang taong nakaalam, 

nakaunawa, at umasa sa nagbibi-
gay-kakayahang kapangyarihan 
ng Tagapagligtas,” sabi ni Elder 
David A. Bednar ng Korum ng 
Labindalawang Apostol. “Igina-
pos si Nephi ng kanyang mga 
kapatid at ipinlano ang pagpatay 
sa kanya. Alalahanin ang pana-
langin ni Nephi: ‘O Panginoon, 
alinsunod sa pananampalataya 
ko na nasa inyo, loobin nin-
yong maligtas ako mula sa mga 
kamay ng mga kapatid ko; oo, 
maging bigyan ninyo ako ng 
lakas upang malagot ko ang 
mga lubid na ito na gumagapos 
sa akin’ (1 Nephi 7:17; idinagdag 
ang pagbibigay-diin).

“. . . Hindi ipinagdasal ni 
Nephi na mabago ang nang-
yayari sa kanya. Sa halip, nag-
dasal siya na palakasin siya 
para mabago niya ang kanyang 
sitwasyon. At naniniwala ako na 
nagdasal siya sa ganitong paraan 

Mapanalanging pag-aralan ang 
materyal na ito at maghangad ng 
inspirasyong malaman kung ano 
ang ibabahagi. Paano ihahanda  
ng pagkaunawa sa layunin ng 
Relief Society ang mga anak na 
babae ng Diyos para sa mga 
pagpapala ng buhay na walang 
hanggan?

Isipin Ito

Paano maka-
katulong ang 
nagbibigay-
kakayahang 

kapang-
yarihan ni 

Jesucristo at 
ng Kanyang 
nagbabayad- 

salang 
sakripisyo na 
gawing kala-

kasan ang 
ating mga 
kahinaan?

dahil alam niya, naunawaan, 
at naranasan ang nagbibigay-
kakayahang kapangyarihan 
ng Pagbabayad-sala.

“Sa palagay ko hindi basta 
mahimalang nalagot ang mga 
gapos na nasa mga kamay at 
pulso ni Nephi. Sa halip, baka 
biniyayaan siya ng kapwa pagti-
tiyaga at lakas na higit pa sa kan-
yang likas na kakayahan, kaya’t 
‘sa lakas ng Panginoon’ (Mosias 
9:17) ay nabanat at napaluwag 
niya ang mga lubid, at sa huli 
ay literal na nalagot ang lubid.” 2

Karagdagang mga Banal na  
Kasulatan at Impormasyon
Isaias 41: 10; Eter 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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MGA TALA
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Ang Kaloob na 

Biyaya,” Liahona, Mayo 2015, 108.
 2. David A. Bednar, “Strength beyond 

Our Own,” New Era, Mar. 2015, 4.

Pananampalataya  
Pamilya 

Kapanatagan

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
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NOTEBOOK NG KUMPERENSYA NG OKTUBRE 2016
“Kung ano ang sinabi ko, ang Panginoon, ay sinabi ko; . . . maging sa pama-
magitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, 
ito ay iisa” (D at T 1:38).

Habang nirerebyu mo ang pangkalahatang kumperensya ng Oktubre 2016, magagamit mo 
ang mga pahinang ito (at ang mga Notebook ng Kumperensya sa darating na mga isyu) 
upang tulungan kang pag-aralan at ipamuhay ang mga itinuro kamakailan ng mga buhay 
na propeta at apostol at ng iba pang mga pinuno ng Simbahan.

Kagalakan ang Susi sa Ating 
Espirituwal na Kaligtasan
“Kapag nakatuon ang ating buhay sa plano ng kaligtasan . . . at kay Jesucristo 

at sa Kanyang ebanghelyo, makadarama tayo ng kagalakan anuman ang 
nangyayari—o hindi nangyayari—sa ating buhay. . . .

“. . . Ang Kanyang kagalakan ay hindi nagbabago, na tinitiyak sa atin na ang 
ating ‘mga pagdurusa ay maikling sandali na lamang’ [D at T 121:7] at ilalaan sa 
ating kapakinabangan. . . .

“. . . Tulad sa lahat ng bagay, si Jesucristo ang ating dakilang huwaran, ‘na 
Siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus’ [Sa Mga 
Hebreo 12:2]. Isipin ninyo iyan! Para mapagtiisan Niya ang pinakamatinding 
karanasang tiniis sa lupa, nagtuon ang ating Tagapagligtas sa kagalakan! . . .

“Kung titingnan natin ang mundo at susundin ang mga pormula nito sa 
kaligayahan, hindi tayo kailanman daranas ng kagalakan. . . . Ang kagalakan 
ay isang kaloob sa matatapat.”

DALAWANG 
BAGAY NA HINDI 
MAGAGAWA NG 
PANANAMPALA-
TAYA

1. “Hindi pipili-
tin [ng ating Ama 

sa Langit] ang sinuman na piliin ang 
landas ng kabutihan. Hindi pinilit ng 
Diyos ang sarili Niyang mga anak na 
sumunod sa Kanya sa premortal na 
daigdig. Tiyak na hindi rin Niya tayo 
pipilitin ngayon na sumunod sa Kanya 
sa buhay na ito.

“Ang Diyos ay mag-aanyaya, mag-
hihikayat. Walang-pagod na tutulong 
ang Diyos nang may pagmamahal at 
inspirasyon at panghihikayat. Pero hin-
di mamimilit ang Diyos kailanman—
mababalewala niyan ang Kanyang 
dakilang plano para sa ating walang-
hanggang pag-unlad. . . .

2. “Hindi magagawa ng pananam-
palataya [na] ipilit ang ating kagus-
tuhan sa Diyos. Hindi natin mapipilit 
ang Diyos na sumunod sa ating mga 
kagustuhan—gaano man katama ang 
ating palagay o kataimtim ang ating 
dasal. . . .

“Ang layunin ng pananampalataya 
ay hindi para baguhin ang kalooban ng 
Diyos kundi para bigyang-kakayahan 
tayong kumilos ayon sa kalooban ng 
Diyos. Ang pananampalataya ay pagtiti-
wala—pagtitiwala na nakikita ng Diyos 
ang hindi natin nakikita at na alam Niya 
ang hindi natin alam.”

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

Pangulong Russell M. Nelson, Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol, “Kagalakan at Espirituwal 
na Kaligtasan,” Liahona, Nob. 2016, 82, 83, 84.

T A M P O K  N A  D O K T R I N A

Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang 
Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Ikaapat 
na Palapag, Pinakadulong Pinto,” Liahona, 
Nob. 2016, 16, 17.
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Pagiging Mas Mabuting 
Member Missionary
Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson sa pangkalahatang kumperensya noong 
Oktubre 2013: “Panahon na para ang mga miyembro at missionary ay magsama- 
sama. . . . Tutulungan tayo [ng Panginoon] sa ating mga pagsisikap kung 
gagawin natin nang may pananampalataya ang Kanyang gawain.”

Hinikayat tayo ng dalawang Apostol na maging mas mabubuting mem-
ber missionary. Gamitin ang isyu ng Nobyembre 2016 o bisitahin ang  
conference. lds. org para mabasa ang mga sinabi nila.

—Tingnan sa Neil L. Andersen, “Isang Saksi ng Diyos,” 35.
—Tingnan sa Dallin H. Oaks, “Pagbabahagi ng Ipinanumbalik  

na Ebanghelyo,” 57.

Jean B. Bingham, Unang Tagapayo sa Primary 
General Presidency, “Dadalhin Ko ang Liwanag 
ng Ebanghelyo sa Aking Tahanan,” Liahona, 
Nob. 2016, 6, 8.

IBIGIN ANG 
KAPWA-TAO
“Si Jesucristo ang 
perpektong halim-
bawa ng pag-ibig 
sa kapwa-tao. . . .

“. . . Gusto 
nating gamitin ang liwanag ng 
ebanghelyo para makita ang iba 
gaya ng pagkakita sa kanila ng 
Tagapagligtas—may habag, pag-
asa, at pag-ibig sa kapwa. Dara-
ting ang araw na lubos nating 
mauunawaan ang nadarama ng 
iba at magpapasalamat na tayo ay 
kinaawaan—tulad ng pagkaawang 
ipinakita natin sa pamamagitan ng 
pag-iisip at pagsasalita natin nang 
maganda sa iba. . . .

“Ang ating obligasyon at pri-
bilehiyo ay tanggapin nang taos-
puso ang pagpapakabuti ng lahat 
habang sinisikap nating maging 
higit na katulad ng ating Tagapag-
ligtas na si Jesucristo.”
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Para mabasa, mapanood, o mapakinggan ang 
mga mensahe sa pangkalahatang kumperen-

sya, bisitahin ang conference. lds. org.

Mga Pagkakataong Magpakabuti
Gamitin ang isyu ng Nobyembre 2016 o bisitahin ang conference. lds. org para 
mabasa kung ano ang nagpabago sa buhay ng mga ito.

•  Ano ang natutuhan ni Pangulong Henry B. Eyring tungkol sa Aaronic  
Priesthood noong siya ay isang priest? —Tingnan sa “Upang Siya ay  
Maging Malakas Din,” 75.

•  Ano ang natutuhan ni Elder Dale G. Renlund tungkol sa pagsisisi noong siya 
ay 12 anyos? —Tingnan sa “Pagsisisi: Isang Masayang Pagpapasiya,” 121.

•  Paano natamo ni Elder Gary E. Stevenson ang kanyang patotoo tungkol sa 
Aklat ni Mormon? —Tingnan sa “Umasa sa Aklat, Umasa sa Panginoon,” 44.

•  Ano ang ginawa ni Elder Craig C. Christensen noong seminary student siya na 
nagpabago sa paraan ng pagbabasa niya ng Aklat ni Mormon? —Tingnan sa 
“Isang Piling Tagakita ang Ibabangon Ko,” 27.

M G A  K U W E N T O  S A  K U M P E R E N S YA
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Bilang bagong mission president, 
dumating ako sa aming assigned 

mission na may malaking pag-asam 
sa mga missionary meeting na pus-
pos ng Espiritu gaya ng naalala ko 
noong missionary ako. Ngunit nang 
makumpleto ang unang round ng 
aming mga zone conference, nadis-
maya ako. Hindi naging sagana ang 
Espiritu na katulad ng inasam-asam 
ko, at parang hindi interesado ang 
ilang missionary.

Nang pagbulayan at ipagdasal 
naming mag-asawa kung paano mas 
maaanyayahan ang espiritu sa buhay 
namin at ng mga missionary, nabig-
yan kami ng inspirasyon na ituon ang 
pagtuturo namin sa doktrina ni Cristo 
at kapangyarihan nitong baguhin 
tayo. Nang sundin namin ang planong 
ito sa sumunod na mga buwan, may 
ilang missionary na lumapit sa akin 
na nagsisisi sa mga ginawa nila noong 
araw at nagpapahayag ng hangaring 
maging mas masigasig sa pagsunod sa 
mga patakaran ng misyon at sa pamu-
muhay ng ebanghelyo.

Ano ang Naging Sanhi ng  
Pagbabagong Ito?

Madalas ituro ni Pangulong 
Boyd K. Packer (1924–2015), Pangulo 
ng Korum ng Labindalawang Apostol: 

ANG KAPANGYARIHAN NG  
PAGTUTURO NG DOKTRINA
Paano natin mapag-iibayo ang ating kakayahang ituro ang doktrina nang may  
kapangyarihan at awtoridad?

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

Ni Douglas D. Holmes
Unang Tagapayo sa Young Men  
General Presidency
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baguhin ang mga puso (tingnan sa 
Alma 31:5). Habang lumalaon ang 
aming misyon at patuloy kaming 
nakatuon sa pagtuturo ng doktrina, 
nagbago ang kanilang puso at gayon 
din ang sa amin. Dahil naunawaan 
namin ang doktrina, naunawaan 
namin “kung bakit” tayo sumusunod, 
hindi lamang “kung ano” ang iniu-
utos at “kung paano” tayo susunod.

Bakit Lubhang Makapangyarihan 
ang Pagtuturo ng Doktrina?

Itinuro ni Pangulong Henry B. 
Eyring, Unang Tagapayo sa Unang 
Panguluhan, na “ang salita ng Diyos 
ang doktrinang itinuro ni Jesucristo 
at ng Kanyang mga propeta.” 2 Ang 
tunay na doktrina ay nakasentro kay 
Cristo. Ang Kanyang doktrina, kapag 
itinuro at tinanggap sa pamamagitan 
ng Espiritu, ay laging magpapaibayo 
ng pananampalataya kay Jesucristo 
(tingnan sa Alma 32:28–43; Moroni 
7:25, 31–32).3 Pananampalataya “ang 
naggaganyak sa lahat ng pagkilos” o 
pag-uugali.4 Kapag inihayag sa atin 
ang Ama at Anak sa pamamagitan 
ng mga salitang puspos ng Espiritu, 
lumalago ang ating pananampalataya, 
nag-iibayo ang ating hangaring magsi-
si at sumunod, at nagbabago tayo.

Ang kapangyarihang baguhin ang 
mga puso ay wala sa guro, kundi 
nasa “bisa ng salita ng Diyos” (Alma 
31:5). Ang mga letra sa isang pahina 
o mga tunog na nagmumula sa isang 
bibig ay walang likas na kapangyari-
hang baguhin ang mga puso, ngunit 
kapag ang mga tunay na salita ay 
puspos ng Banal na Espiritu ng Diyos, 
maaaring maging sanhi iyon ng mala-
king pagbabago ng puso (tingnan sa 
I Mga Taga Corinto 2:4; I Mga Taga 
Tesalonica 1:5; Mosias 5:2; Alma 5:7; 
D at T 68:4). Kapag itinuro natin ang 
Kanyang salita sa pamamagitan ng 
Espiritu, inihahatid ng Espiritu Santo 
ang liwanag at katotohanan sa puso 
ng mag-aaral (tingnan sa Juan 6:63; 

2 Nephi 33:1; D at T 84:45). Kapag 
binuksan ng mga mag-aaral ang kani-
lang puso para tanggapin ang salita, 
pinaliliwanag ng Espiritu ang kani-
lang isipan at binabago ang kanilang 
puso—ang kanilang mga layon at 
pag-uugali.

Ang Aklat ni Mormon ay isang 
malakas na patotoo na “ang tunay 
na doktrina, kapag naunawaan, ay 
nagpapabago ng asal at pag-uugali.” 
Narito ang ilang halimbawa.

•  Itinuro ni Haring Benjamin sa 
kanyang mga tao ang mga sali-
tang natanggap niya mula sa 
isang anghel, at naghatid ang 
Espiritu ng malaking pagbabago 
sa kanilang puso kaya sila ay 
“wala nang hangarin pang guma-
wa ng masama, kundi patuloy na 
gumawa ng mabuti” (Mosias 5:2).

•  Tulad ng itinuro ni Nakatatan-
dang Alma sa mga tao, “ang 
kanilang mga kaluluwa ay nali-
wanagan sa pamamagitan ng 
liwanag ng walang hanggang 
salita,” at sila ay nangaligtas (Alma 
5:7; tingnan din sa talata 9).

•  Ang mga anak ni Mosias, “dahil 
sa kapangyarihan ng kanyang 
salita” (Alma 26:13), ay tumulong 
na isakatuparan ang lubos na 
pagbabago ng puso ng libu-
libong Lamanita (tingnan sa 
Alma 17:14–17; 53:10).

Paano Tayo Magpapakabuti?
May mga bagay na magagawa 

nating lahat upang mag-ibayo ang 
kakayahan nating ituro ang doktrina 
nang may kapangyarihan at awtoridad 
(tingnan sa Alma 17:3; Helaman 5:18). 
Hindi tayo kailangang magkamit ng 
doctorate degree sa pagtuturo o sa 
pag-aaral ng relihiyon, ngunit kaila-
ngan nating magsikap. Ang sumu-
sunod na mga ideya ay maaaring 
makatulong sa paghahangad ninyong 
anyayahan ang kapangyarihan ng 
doktrina sa inyong pagtuturo.

“Ang tunay na doktrina, kapag nau-
nawaan, ay nagpapabago ng asal at 
pag-uugali. Ang pag-aaral ng mga 
doktrina ng ebanghelyo ay mas mabi-
lis na magpapabuti ng pag-uugali 
kaysa pag-aaral ng pag-uugali.” 1 
Alam ko na ito noon pa man, pero 
kasunod ng karanasang ito sa aking 
mga missionary, nagkaroon ako ng 
higit na pagpapahalaga sa kapang-
yarihan at bisa ng salita ng Diyos na 
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1. Pahalagahan ang salita at 
mamuhay ayon dito. Para maituro ang 
doktrina nang may kapangyarihan at 
awtoridad, kailangan nating malaman 
ang doktrina. Sinabi ng Tagapagligtas 
kina Joseph at Hyrum Smith na bago 
nila hangaring ipahayag ang Kanyang 
salita, hangarin muna nilang matamo 
ito. Pagkatapos ay mapapasakanila 
ang Kanyang Espiritu at Kanyang 
salita, “ang kapangyarihan ng Diyos 
sa ikahihikayat ng mga tao” (D at T 
11:21). Ang ganitong klase ng pag-
unawa “ay nangangailangan ng higit 
pa sa kaswal na pagbabasa,” ayon sa 
turo ni Pangulong Howard W. Hunter 
(1907–95). Kailangan dito ang araw-
araw at purong pag-aaral.5

Hindi sapat ang mag-aral lang. Kung 
nais nating malaman ang doktrina, 
kailangan din natin itong ipamuhay 
(tingnan sa Juan 7:17; Alma 12:9). Masi-
gasig na pag-aaral at pagsasabuhay ng 
mga banal na kasulatan at mga salita 
ng mga buhay na propeta ang paraan 
upang ang kapangyarihan ng Kanyang 
salita ay “mapasaatin” (Alma 26:13; 
tingnan din sa Alma 17:2–3; 32:42).

2. Ituro ang doktrina. Kailangan 
tayong mag-ingat na totoong doktrina 
lamang ang ating ituturo. Ang Espiritu 
Santo “ang Espiritu ng katotohanan” 
( Juan 15:26). Madarama ng mga 
mag-aaral ang Kanyang pagpapatibay 
kapag ipinahayag natin na “walang 
ibang bagay maliban sa mga propeta 
at apostol” (D at T 52:36) at iniwasan 
natin ang haka-haka at personal na 
interpretasyon. Isa sa pinakamaiinam 
na paraan para maiwasan kahit ang 
muntikang pagtuturo ng maling dok-
trina ay panatilihing simple ang ating 
pagtuturo (tingnan sa Mosias 25:22; 
3 Nephi 11:39–40). Bukod pa rito, 

dapat nating iugnay ang mga puna 
at karanasang ibinabahagi ng mga 
miyembro ng klase sa mga doktrinang 
pinag-aaralan natin.

3. Magturo sa pamamagitan ng 
Espiritu. Kailangan nating tandaan 
na ang pagtuturo ay hindi kailanman 
tungkol sa atin. Kailangan nating 
ituon ang ating mga mata sa Diyos. 
Hindi tayo naroon para libangin sila 
o para isipin nila na eksperto tayo sa 
ebanghelyo. Sinabi ni Pablo sa mga 
taga-Corinto na kapareho niya silang 
“may kahinaan, at may katakutan, 
at may lubhang panginginig” (I Mga 
Taga Corinto 2:3; tingnan din sa talata 
4). Mukhang hindi naman pinraktis at 
kinabisa ni Pablo ang inilahad niya.

Kung magiging kasangkapan tayo 
sa mga kamay ng Diyos para baguhin 
ang puso, huwag tayong humadlang 
at hayaan nating ang Espiritu Santo 
ang magturo ng katotohanan. Sa pag-
hahanda ninyong magturo, alalahanin 
na ang magiging pinakamahalaga sa 
klase ninyo ay ang presensya ng Espi-
ritu Santo. Gawin ninyo ang lahat para 
maanyayahan ang Espiritu sa klase nin-
yo. Sa pagtuturo ninyo, huwag matakot 
na tumigil sandali para mapakinggan at 
madama ang patnubay ng Espiritu.

Kapag nagpakabusog at namuhay 
tayo ayon sa bawat salita ng Diyos at 
totoong doktrina lamang ang ating 
itinuro sa pamamagitan ng kapangya-
rihan ng Espiritu Santo, matutuklasan 
natin na binabago ng Panginoon ang 
puso natin at ng mga tinuturuan natin. 
Pinasasalamatan ko ang Diyos bawat 
araw para sa pagbabagong hatid ng 
Kanyang salita sa puso ko at para sa 
mga gurong nagturo sa akin ng tunay 
na doktrina nang may kapangyarihan 
at awtoridad. ◼

ANG KASIM-
PLIHAN AY 
NAGHAHATID 
NG PAG- 
UNAWA
“Ipangaral ang 
mga [unang] 
alituntunin ng 
Ebanghelyo—
paulit-ulit na 
ipangaral ang 
mga ito: makikita 
mo na araw-araw 
ay may ihahayag 
sa iyong mga 
bagong ideya 
at dagdag na 
pang-unawa 
ukol sa mga ito. 
Madaragdagan 
ang pang-unawa 
[mo] sa mga ito 
at magiging mas 
malinaw ito sa 
iyo. Dahil dito ay 
mas malinaw mo 
itong maipapa-
unawa sa iyong 
mga tinuturuan.”
Hyrum Smith, sa 
History of the Church, 
6:323.
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 4. Lectures on Faith (1985), 1–2.
 5. Tingnan sa Howard W. Hunter, “Reading the Scriptures,” Ensign, Nob. 1979, 64.
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Nang tinawag ako bilang unang tagapayo sa bish-
opric, nabawasan ang dumadalo sa sacrament 
meeting sa ward namin. Bilang bishopric, nagpasiya 

kaming mag-ayuno nang taimtim at manalangin sa Ama sa 
Langit para ipaalam sa amin kung paano palalakasin ang 
mga miyembro.

Binigyang-inspirasyon kami ng Panginoon na ipaliwa-
nag na ang sacrament meeting ay isang espirituwal na 
piging, kaya nakaisip kami ng paraan para maanyayahan 
ang mga miyembro at ang mga kaibigan at kapitbahay nila 
na dumalo sa sacrament meeting at makibahagi sa isang 
espirituwal na piging. Gumawa kami ng mga imbitasyon na 
nagsasabing, “Halina’t pakinggan, tingnan, at damhin ang 
presensya ng Panginoon sa isang espirituwal na piging” at 
ibinigay namin ang mga ito sa bawat miyembro, pati na sa 
mga kabataang lalaki at babae.

Naghanda rin kami ng maliit na ward choir na may 
waluhang tinig. Mapanalangin kaming pumili ng mga 
espirituwal na himno at mga tagapagsalita at inanyayahan 

PAANO TAYO MAKAKATULONG NA GAWING MAS 
ESPIRITUWAL ANG ORDENANSA NG SAKRAMENTO?
•  Ang paghahanda ay maaaring magsimula sa tahanan 

habang tinatalakay ng mga pamilya kung paano pag-
bubutihin ang kanilang karanasan sa pakikibahagi ng 
sakramento.

•  Mapitagan itong magagawa ng mga mayhawak ng priest-
hood na nangangasiwa sa sakramento, batid na kinakata-
wan nila ang Panginoon sa pagbabahagi ng sakramento 
sa mga miyembro. Magagawa ng mga nagbabasbas sa 
sakramento na isang sagradong pakikipag-ugnayan sa 
Diyos ang mga panalangin, hindi lamang basta paulit-ulit 
na mga salita.

Gumawa kami ng mga imbitasyon na nagsasabing, “Halina’t 
pakinggan, tingnan, at damhin ang presensya ng Panginoon 
sa isang espirituwal na piging.”

namin ang mga miyembro na tumulong na maging  
mapitagan ang okasyon.

Lahat ay handa na para sa espirituwal na piging! 
Kabilang sa mga dumalo noong linggong iyon ang 42 
investigator at mga di-gaanong aktibong miyembro. Sa 
pangalawang espirituwal na piging, 64 na investigator at 
di-gaanong aktibong miyembro ang naroon. Makalipas ang 
tatlong buwan hindi na kami magkasya sa chapel, at anim 
na buwan kalaunan lumaki na nang husto ang ward namin 
kaya naghahanda na kaming mahati ito sa dalawang ward.

Nalaman namin na ang pagturing sa sacrament meeting 
na hindi lamang basta isang pulong sa araw ng Linggo 
kundi isang sagradong karanasan ay nagbigay sa amin ng 
napakagandang pagkakataong hikayatin ang aming mga 
mahal sa buhay na lumapit kay Cristo sa pamamagitan ng 
isang sagradong espirituwal na piging.

Ang paghahanda naming pagbutihin pa ang kalidad ng 
diwa at pagpipitagan sa sacrament meeting ay nakatulong 
para paramihin ang mga dumadalo na kailanma’y hindi nag-
akalang makadama ng galak sa pamamagitan ng pagpunta 
upang tingnan, damhin, at matagpuan ito sa Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Dominican Republic.

PAGHAHANDA NG ISANG  

Espirituwal na Piging
Ni Manuel Emilio Ciriaco
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  Sa  

March 17, 1842, 
minutes matapos 
maging pangulo ng 
bagong Female Relief 
Society of Nauvoo, 
nagsalita si Emma Smith 
tungkol sa layunin ng 
samahang iyon. “Hana-
pin at bigyang-ginhawa 
ang mga nagdurusa,” 
wika niya. “Magkaroon 
ng ambisyong gumawa  
ng kabutihan” at 
“pangalagaan ang 
moralidad.” 1

“Ang Samahan 
ay hindi lamang 
para magpagin-
hawa ng mga 
maralita, kundi 
para magligtas ng 
mga kaluluwa.” 2  
—Joseph Smith.
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Nagsasalita nang magiliw at may 
kapangyarihan sa ika-175 anibersaryo 
ng Relief Society, ibinahagi ng General 
Presidency ang kanilang mga damda-
min, ideya, at patotoo sa atin bilang 

kababaihan ng Relief Society.

M ahal namin ang kababaihan sa buong Simbahan,” sabi 
ni Linda K. Burton, General President ng Relief Society,  
nang magsalita para sa kanyang sarili at sa kanyang 

mga tagapayo—sina Carole M. Stephens, Unang Tagapayo, at  
Linda S. Reeves, Pangalawang Tagapayo. “Ano pa ang maaari nating 
naisin maliban sa tulungan ang isa’t isa sa pagtahak sa landas ng 
tipan tungo sa buhay na walang hanggan? Inihayag ng Diyos ang 
Kanyang layunin sa Moises 1:39: “Sapagkat masdan, ito ang aking 
gawain at aking kaluwalhatian—ang isakatuparan ang kawalang-
kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao.” Sa Relief Society 
tumutulong tayong ihanda ang kababaihan para sa mga pagpapala 
ng buhay na walang hanggan. Ginagawa natin ito sa pamamagi-
tan ng pagpapaibayo ng pananampalataya sa Ama sa Langit at kay 
Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala, pagpapalakas sa mga 
indibiduwal, pamilya, at tahanan sa pamamagitan ng mga ordenan-
sa at tipan, at pakikiisa sa pagtulong sa mga nangangailangan.3

“Kapag inalaala at ipinamuhay natin ang layunin ng Relief Society,  
tayo bilang kababaihang Banal sa mga Huling Araw ay magiging 
‘natatangi at kakaiba—sa masayang paraan,’ 4 na nagbubunga ng 
malaking impluwensya sa kabutihan sa buong mundo. Iyan ang 
nais natin para sa ating kababaihan sa Relief Society.”

Dito, sa isang interbyu sa mga kawani ng mga magasin ng  
Simbahan, sinagot ng mga miyembro ng Relief Society General 
Presidency ang mga problema sa ngayon at ibinahagi ang kanilang 
pananaw tungkol sa hinaharap.

Isang Pagbuhos 
ng Espiritu
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1. Ano ang mayroon sa Relief Society 
na dahilan ng pagkakaisa ng kaba-
baihan mula sa iba’t ibang kultura 
at iba’t ibang sitwasyon?

Sister Burton: Ang pagkaalam tungkol 
sa at pamumuhay ayon sa ating layunin 
ay pinagkakaisa tayo sa kabila ng pagka-
kaiba ng ating mga kultura. Nakilala ko 
ang isang babae sa Uruguay noong isang 
taon na nagsabi sa akin kung paano siya 
tinawag na maging Relief Society presi-
dent sa pinakamahirap na panahon ng 
kanyang buhay. Natukso siyang sabihing, 
“Hindi ko po kayang gawin ito ngayon 
mismo.” Pero dahil nakagawa siya ng mga 
sagradong tipan, sabi niya, “Gagawin ko 
ang ipinagagawa sa akin. Sumasampalata-
ya ako sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. 
Alam ko sa pamamagitan ng Kanyang 
Pagbabayad-sala na magagawa ko ito.” 
Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, “Nag-
hatid ng liwanag sa buhay ko ang aking 
tungkulin nang maglingkod ako sa aking 
mga kapatid. Umasa ako sa Panginoon, at 
pinagpala Niya ako.”

Naunawaan ko ang layunin ng Relief 
Society sa kuwento niya. Tinulungan siya 
ng kanyang pananampalataya sa Ama 
sa Langit at kay Jesucristo at sa Kanyang 
Pagbabayad-sala.” Nakagawa siya ng mga 

sagradong tipan at ninais niyang tuparin 
ang mga ito. Nang makiisa siya sa bishop, 
tinupad niya ang kanyang tungkulin. Nga-
yon ay may patotoo na siya na pinagpapala 
tayo ng Panginoon kapag nagtitiwala tayo 
sa Kanya. Idinaragdag ko ang aking patotoo 
sa kanyang patotoo na tutulungan tayo ng 
ating Tagapagligtas na si Jesucristo sa bawat 
hamon sa buhay na ito at sa lahat ng bagay 
na tila hindi makatarungan sa buhay na ito.

Sister Stephens: Ang ating pananampalata-
ya sa kapangyarihan ng nagbabayad-salang 
sakripisyo ng Tagapagligtas ang malaking 
dahilan ng ating pagkakaisa. Ang 
pagmamahal natin sa ating Ama sa 
Langit at ang kaalaman tungkol sa 
Kanyang dakilang plano ng kali-
gayahan ang nagbibigkis sa atin 
sa paghahangad natin ng buhay 
na walang hanggan. Ang ating 
kababaihan ay mga walang asawa, 
may asawa at anak, o may asawa 
ngunit walang anak. May mga 
biyuda at diborsyada. Ang pag-asa 
natin ay na maaari tayong magkai-
sa at maging isa kapag naunawaan 
natin ang ating pagkatao, ating 
gawain, at ating layunin.

Sister Reeves: Ang pagkakaisa 
ay nagpapaligaya sa atin dahil 

  Sa  

DETALYE MULA SA PAGPASLANG KINA  
JOSEPH AT HYRUM, NI GARY ERNEST SMITH

     Utah  
patuloy na nagsisikap 
ang mga Relief Society na 
magligtas ng mga kalu-
luwa at tumugon sa mga 
pangangailangan. Nag-
lingkod din ang mga Relief 
Society sa dumarating na 
mga imigrante, kabilang 
na ang mga nakaligtas sa 
Willie at Martin handcart 
companies, at nagbigay 
ng mga suplay, pagkain, 
at panggagamot. Simula 
noong 1868, nagsimulang 
magtayo ang mga lokal na 
ward Relief Society ng mga 
hall kung saan sila nagpu-
long, nangalaga ng mga 
maralita, nagnegosyo, at 
nagbenta ng mga produk-
to. Natapos ang pagtatayo 
ng mga ward Relief Society 
hall noong 1924.

Ang Nauvoo Relief 
Society ay itinatag sa 

Red Brick Store.

Pagpaslang 
kina Joseph 
at Hyrum 

Smith.

Unang mga Utah Relief 
Society na binuo upang 
gumawa ng mga damit 
para sa mga Katutubong 
Amerikanang babae at bata.

EMMA H. SMITH  
1842
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walang pagtatalo at nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa 
ating puso (tingnan sa 4 Nephi 1:15). Dinaraig ng pagka-
kaisa ang lahat ng pagkakaiba-iba. Gustung-gusto naming 
madama ng ating kababaihan ang pagmamahal na iyon 
para sa Tagapagligtas. Gustung-gusto naming magkaisa sa 
pagtulong na maisakatuparan ang Kanyang mga layunin.

2. Ano ang magagawa ng kababaihan kung hindi 
nila madama na bahagi sila ng Relief Society?

Sister Stephens: Ang hangarin ng aming puso 
bilang presidency ay na maunawaan ng kaba-

baihan ang kanilang walang-hanggang 
pagkatao. Noon pa man ay bahagi na tayo 
ng gawain ng Diyos. Bilang kababaihan 
napagkalooban tayo ng espesyal na mga 
kaloob para sa kapakinabangan ng lahat. 
Tinuruan at sinanay tayo sa premortal na 
buhay kung ano ang ating magiging gawa-
in. Tayo ay nasa malaking Kapulungang 
iyon sa Langit kung saan pinili natin ang 
plano ng Ama sa Langit, na kinabilangan 
ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Naghi-
yawan tayo sa galak sa ideyang magkaka-
roon tayo ng mortal na katawan.

Sa lupa, simula kay Inang Eva, patuloy 
na naging bahagi ng gawain ng Diyos 
ang kababaihan. Inorganisa ni Propetang 
Joseph Smith ang kababaihan ayon sa 
pagkakaayos ng priesthood—isang huwa-
ran na umiiral na noon pa man—nang 

Tinawag ni Brigham Young si 
Eliza R. Snow na pangasiwaan 
ang pagtatatag ng Relief Society 
sa buong Simbahan.

Nagsimulang malathala ang pahayagang 
Woman’s Exponent at naging tinig ng 
Relief Society sa loob ng 50 taon.

Ang unang meeting hall 
ng Relief Society ay itinayo 
ng Salt Lake 15th Ward 
Relief Society. Mahigit 
120 hall ang itinayo 
nang sumunod na 
50 taon.

Kasama ang 
kababaihan 
ng Utah sa 
mga unang 

bumoto 
sa Estados 

Unidos.

ELIZA R. SNOW  
1866
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iorganisa niya ang Relief Society noong 
1842 sa Nauvoo, Illinois.

Ipinayo sa atin ni Pangulong Russell M. 
Nelson, Pangulo ng Korum ng Labinda-
lawang Apostol, “Alamin sa inyong sarili 
kung sino kayo talaga. Itanong sa inyong 
Ama sa Langit sa pangalan ni Jesucristo 
kung ano ang nadarama Niya para sa 
inyo at sa inyong misyon dito sa lupa. 
Kung kayo ay magtatanong nang may 
tunay na layunin, sa paglipas ng panahon 
ay ibubulong sa inyo ng Espiritu ang mga 
katotohanang magpapabago sa inyong 
buhay. Itala ang mga impresyong iyon, 
rebyuhin iyon nang madalas, at sundin 
nang husto.”

“Nangangako ako sa inyo na kapag nau-
nawaan ninyo kahit kaunti kung ano ang 
tingin sa inyo ng inyong Ama sa Langit at 
kung ano ang inaasahan Niyang gagawin 
ninyo para sa Kanya, magbabago ang 
inyong buhay magpakailanman!” 5 Magpun-
ta sa templo at makinig! Pakinggan kung 
sino kayo at ano ang gagawin ninyo.

3. Paano pa matatamasa ng kababa-
ihang lubhang abala sa buhay ang 
mga pagpapala ng Relief Society?

Sister Stephens: Mahalaga riyan ang 
mga prayoridad. Kamakailan ay nagpunta 

ako sa West Africa, 
at nakita ko ang 
kababaihan na may 
sunong na tubig sa 
kanilang ulo mula 
sa balon araw-araw 
at pagkatapos ay 
tumutulong na mag-
laan para sa kanilang 
pamilya. Kung minsan 
naaawa ako sa kahirapan 
nila. Pagkatapos ay gumugol 
ako ng oras sa mga miyem-
bro ng Simbahan sa 
mga training 
meeting at 
nakasuot sila 
ng mapuputing 
polo at makuku-
lay na bestida na 
sila ang tumahi.

Itinuro sa 
akin na sagana 
sila sa mga 
bagay na 
hindi mabibi-
li ng salapi. 
Nalaman 
ko na 
inuuna 

  Ang  

  pinakamatagal  
na negosyong pang- 
ekonomiya ng Relief 
Society ay ang programa 
sa pag-iimbak ng mga 
butil: 1876–1918. Nang 
magkaroon ng kakapusan 
sa trigo nang malapit nang 
matapos ang World War I, 
ipinagbili nila ito sa di-
matanggihang kahilingan 
ng pamahalaan ng U.S. 
Ang interes o tubo mula 
sa perang napagbentahan 
ng trigo ay ginamit para 
mabawasan ang bilang 
ng mga ina at sanggol na 
namamatay, pondohan ang 
mga klinika para sa mga 
buntis at maliliit na bata, 
magtaguyod ng mga klase 
sa healthcare education, at 
mangolekta ng mga suplay 
para sa panganganak.

Deseret Silk Association na 
itinatag sa pamumuno ng 

Relief Society General Presi-
dent na si Zina D. H. Young.

Nagsimula ang  
organisasyon  
ng Primary.

Pina munuan 
ni  

Emmeline B. 
Wells ang 
bagong 

programa sa 
pag-iimbak 

ng mga 
butil.

Itinalaga  
ang 

ikalawang 
Relief 

Society 
General 

Presidency.
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nila ang pinakamahahalagang bagay. Ang 
ebanghelyo ang lahat-lahat sa kanila. Sabi nila 

sa akin, “Wala akong kailangan. Nasa akin na 
ang lahat ng kailangan ko—ang ebanghelyo 

at ang aking pamilya.” Kapag inuna natin ang 
pinakamahahalagang bagay, likas na maglalaho 

ang iba pang mga bagay sa ating buhay.

4. Ano ang maibibigay ng Relief Society 
sa mga kabataang babae?

Sister Burton: Ang mga kabataang babae ay 
may pagkakataong tumulong na magsakatuparan 

ng propesiya kapag nalipat sila sa Relief Society. 
Noong 1979, ipinropesiya ni Pangulong  

Spencer W. Kimball (1895–1985) na ang 
mabubuting kababaihan ng mundo ay 

“mapupunta sa Simbahan nang marami-
han . . . at makikitang natatangi at kaka-
iba ang kababaihan ng Simbahan—sa 
masayang paraan—mula sa kababai-
han ng sanlibutan.” 6 Kailangan natin 
ng kakaibang mga kaloob, pananaw, 
at talentong hatid ng mga kabataang 
babae para makatulong na maisaka-
tuparan ang propesiyang ito.

Tungkol sa propesiya ni Pangu-
long Kimball, sinabi ni Pangulong 

Russell M. Nelson noong 2015 sa kaba-
baihan sa lahat ng edad—kabilang na 
ang mga kabataang babae, “Kayo ang 

Itinatag ng Relief 
Society ang Deseret 
Hospital.

ZINA D. H. YOUNG  
1888

“Ang Relief Society . . . ay unang itinatag halos kalahating siglo na ang nakararaan . . . upang ipala-
ganap ang mga temporal na pagpapala sa mga maralita at nangangailangan: at palakasin ang loob 
ng mahihina, at sawayin ang mga nagkakasala, at para sa mas mainam na pag-unlad, at pagdamay, 

at pagkakawangga, ng babae upang magkaroon siya ng pagkakataong magtamo ng espirituwal 
na lakas, at ng kapangyarihang maisakatuparan ang mas malaking kabutihan sa gawain ng 
pagtubos sa mag-anak ng tao.” 8 — Zina D. H. Young

Inorganisa ng  
kababaihan ng Relief 

Society ang Utah at 
Idaho chapter ng 
Woman Suffrage  

Organization noong 
1889.7

Ang Relief Society ay 
orihinal na miyembro 
ng National Council 
of Women sa Estados 
Unidos.

Inorganisa 
ni President 
Zina D. H. 
Young ang 

unang pang-
kalahatang 

kumperensya 
ng Relief 
Society.
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kababaihang nakinita [ni Pangulong  
Kimball]! . . .

“. . . Kailangan na[m]in ng kababaihang 
may matibay na pagkaunawa sa doktrina 
ni Cristo. . . . Kailangan namin ng kababai-
hang nakakaalam kung paano magtamo ng 
lakas na handang ibigay ng Diyos sa mga 
tumutupad ng tipan. . . . Kailangan namin 
ng kababaihang may tapang at pag-unawa 
ng ating Inang si Eva. . . .

“. . . Nakikiusap ako sa inyo na isa-
katuparan ang propesiya ni Pangulong 
Kimball. . . . Kapag ginawa ninyo ito, 
pag-iibayuhin ng Espiritu Santo ang 
inyong impluwensya nang higit pa 
kaysa noon!” 9

Sister Reeves: Lahat tayo ay “mga anak 
na babae ng [ating] Ama sa Langit, na 
nagmamahal sa [atin], at mahal [natin] 
Siya.” 10 Sa Relief Society, makikita ninyo 
na tayo ay mas magkakatulad kaysa mag-
kakaiba. Halimbawa, lahat tayo ay nasa 
isang mundo na may social media, adver-
tising, at makamundong mga tutularan. 
Ang kahalagahan ng kababaihan ay bini-
bigyang-kahulugan ng mundo. Ang pag-
hahambing natin sa ating sarili sa nakikita 
at naririnig natin sa mundo ay magpapa-
dama sa atin na kailangan tayong maging 
ganito. Higit kailanman, kailangan nating 

tandaang lahat ngayon na ang ating kaha-
lagahan ay nagmumula sa pagiging anak 
ng Diyos—hindi mula sa kung ano ang 
ipinapakita ng mundo na dapat tayong 
maging. Ang ating lakas ay nagmumula sa 
kaugnayan natin sa ating Ama sa Langit, 
sa ating Tagapagligtas, at sa isa’t isa bilang 
mga magkakapatid sa ebanghelyo. Diyan 
kayo humugot ng lakas.

Sister Stephens: Mga kabataang babae, 
kailangan kayo ng Diyos at kailangan 
namin kayo. Kayo ay lumalaking heneras-
yon na isinilang na may lakas na tuma-
yo nang matatag laban sa mga hamon 
sa mga huling araw na ito. Makiisa  
sa amin sa pagiging kababaihang naka-
kaunawa kay Jesucristo at sa Kanyang 
Pagbabayad-sala, kababaihang gagawa 
at tutupad ng mga sagradong tipan, 
at kababaihang makikiisa sa isa’t isa 
at sa mga lider ng priesthood. Isang 
pagpapala ang maging isang babae, 
anuman ang edad, sa Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw ngayon. Ibahagi natin 
ang ating patotoo kung sino tayo 
at nagiging sino tayo. Ibahagi 
natin ang ating mga mensahe 
ng kagalakan, na nakikigalak 
sa bawat isa!

  Ang  

Social Services 
Department ay itinatag 
ni Amy Brown Lyman 
noong 1918 sa kahi-
lingan ng Pangulo ng 
Simbahan na si Joseph F. 
Smith (1838–1918). Nag-
buo rin si Sister Lyman ng 
mga kurso para sanayin 
ang mga miyembro ng 
Relief Society sa propes-
yonal na mga pama-
maraan ng social work. 
Noong mga unang taon 
ng Great Depression, 
tinulungan ng departa-
mento ang maraming 
tao at nakipag-ugnayan 
sila sa mga opisyal ng 
pamahalaang lokal at 
federal para mamahagi  
ng tulong sa mga 
nangangailangan.

Naging 
estado 
ang Utah.

Inilathala ang 
unang hanbuk 

ng Relief 
Society, na 
may kasay-
sayan, mga 
mensahe, at 

mga tagubilin.

Nagsimulang 
malathala 
ang Relief 

Society 
Magazine. 
Nagwakas 
ang pagla-
lathala ng 
Woman’s 
Exponent.BATHSHEBA W.  

SMITH  
1901

Itinalaga ang unang 
mga dalaga para  

maglingkod bilang 
mga proselyting 

missionary.

Ang Relief Society Magazine ay naglaman 
ng mga diskurso, nagbibigay-inspirasyong 
kathang-isip at tula, mga talambuhay, at 
mga artikulong nagbibigay-kaalaman,  
kabilang na ang buwanang mga lesson plan.

EMMELINE B.  
WELLS  
1910

Unang editor, 
Susa Young 
Gates.
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5. Bakit mahalaga para sa mga maytaglay ng priest-
hood at kababaihan ng Relief Society na magkaisa?

Sister Burton: Ang kalalakihan at kababaihan ay mag-
katuwang ang mga tungkulin. Bawat isa sa atin ay may 
dalang kakaibang mga kaloob at talento para makatulong 
sa gawain ng kaharian at mapalakas ang isa’t isa. Ang 
kababaihan ay kalahati ng kamalig ng Panginoon, na 
mahalaga sa gawain. May hatid tayong isang pananaw at 
hangaring mag-ambag sa pagtatayo ng kaharian na nagsi-

mula kay Eva, nagpatuloy kina Sarai, Rebeca, Esther, 
Maria, Elisabet, Emma, Eliza, at iba pang magigiting 
na kababaihan ng huling dispensasyong ito at 
noong unang panahon.

Sa pag-iisip natin tungkol sa kapangyarihan at 
impluwensya, ang kapangyarihan ay karaniwang 
nauugnay sa kapangyarihan ng priesthood. 
Ngunit ang impluwensya ng isang matwid 
na babae ay may hatid ding napakalaking 
kapangyarihan. Ang magagandang katangiang 
ito na binanggit sa Doktrina at mga Tipan 
121:41 na nag-aanyaya sa kapangyarihan ng 
priesthood ang magagandang katangiang 
nag-aanyaya sa kapangyarihan ng implu-
wensya ng isang babae—“paghihikayat,” 
“mahabang pagtitiis,” “kahinahunan at 
kaamuan,” at “pag-ibig na hindi pakun-
wari.” Ang mga bagay na ito ay likas sa 

ating banal na katangian, at naroon ang 
pagkakataon nating makaimpluwensya sa 
kabutihan sa nakaaantig na paraan.

Nagtuon ang 
Relief Society 
sa pagbaba-

was ng bilang 
ng mga sang-
gol at ina na 
namamatay.

Tumulong ang 
mga miyem-
bro ng Relief 

Society sa 
pagkakawang-
gawa noong 
panahon ng 

digmaan.

Upang matulungan ang 
Utah na makinabang sa 

Sheppard-Towner Act ng 1921, 
tumakbo si Amy Brown Lyman para sa House of Representatives 
ng estado at nanalo noong 1923. Ang mithiin ng Sheppard-
Towner Act ay bawasan ang bilang ng mga ina at sanggol na 
namamatay. Nakipag-ugnayan si Sister Lyman sa pamahalaan 
tungkol sa mga programa ng Relief Society. Pagsapit ng 1928 
nabawasan ng mga pagsisikap na ito nang 19 na porsiyento ang 
bilang ng mga sanggol na namamatay at ng 8 porsiyento ang 
bilang ng mga inang namamatay.

Trigo ng 
Relief Society  
na ibinenta 
sa pamaha-
laan ng  
Estados 
Unidos.

CLARISSA S. WILLIAMS  
1921

LOUISE Y. ROBISON  
1928

AMY B. LYMAN  
1940

Ang Social Services Department ng 
Simbahan ang nagpasimula sa LDS 
Family Services at LDS Humanitarian 
Services ngayon.

Itinatag ang welfare 
program ng Simbahan 

noong 1936.

Nagpadala ng mga damit, pagkain, 
benda, at libu-libong quilt na gawa 

ng kababaihan sa North America  
at Europe para tulungan ang mga 

Banal pagkatapos ng digmaan.
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Kapag nakiisa tayo sa ating mga kapa-
tid sa priesthood, unti-unti tayong nagi-
ging mga mamamayan ng Sion (tingnan 
sa Moises 7:18).

Sister Reeves: Kapag binasa natin ang 
“Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa 
Mundo,” makikita natin na ginagamit ng 
ating Ama sa Langit ang mga kalakasan 
ng kalalakihan at kababaihan ayon sa mga 
tungkulin at responsibilidad na magbaba-
lik ng pinakamaraming bilang ng Kanyang 
mga anak sa Kanya.11 Ang layunin ng 
Relief Society ay tumutulong sa atin na 
gawin iyan.

6. Ano ang pakiramdam ng inyong 
presidency sa pagtulong sa mga 
propeta?

Sister Burton: Tulad ng si Jesucristo 
ang tagapagtanggol ng kababaihan 
sa Kanyang panahon, gayon din ang 
Kanyang mga Apostol sa ating pana-
hon. Ang ating mga propeta ay masu-
sing magdesisyon, laging hinihingi ang 
mungkahi at pananaw ng kababaihan 
sa Simbahan. Sana’y makita at marinig 
at madama ng bawat babae sa Simba-
han ang nararanasan namin sa regular 
naming pakikihalubilo sa mga propeta, 
tagakita, at tagapaghayag. Sila ay tunay 

na mga disipulo, di-makasarili at masa-
yang nag-aalay ng kanilang buhay sa 
Panginoon sa paghahangad na gawin ang 
Kanyang kalooban at magtiwala sa Kan-
yang takdang panahon. Madalas silang 
magpatotoo na ang Simbahang ito ay kay 
Jesucristo at na Siya ang namumuno at 
gumagabay rito.

Sister Reeves: Kapag kausap namin ang 
ating mga pinuno, na madalas mangyari, 
patuloy nila kaming hinihingan ng opin-
yon. Ang mga Kapatid sa mga council 
na ito ay nakikinig at nagpapahalaga sa 
sinasabi namin, at nakikipagtulungan para 
matamo ang iisang mithiin namin.

Sister Stephens: Ang Unang Panguluhan 
at Korum ng Labindalawang Apostol ay mga 
natatanging saksi ni Jesucristo. Kilala Nila 
Siya. Nagiging katulad Niya sila. Kaya kung 
nais ninyong maunawaan ang pakikipag-
ugnayan nitong mga lider ng kababaihan sa 
mga saksi ni Jesucristo, tingnan ang Kan-
yang halimbawa sa mga banal na kasulatan. 
Ipinagtanggol ni Jesucristo ang kababaihan, 
isinali ang kababaihan, at ginawang dakila 
ang kababaihan. Sa mga council na kasama 
ang mga Kapatid, madalas ko silang tingnan 
at naisip ko, “Maliit na bahagi ito ng maa-
aring maging pakiramdam na makasama 
ang Tagapagligtas.”

LARAWAN NG COMMEMORATIVE  
PLATE NG RELIEF SOCIETY SA 
KAGANDAHANG-LOOB NG 
CHURCH HISTORY MUSEUM
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BELLE S.  
SPAFFORD  
1945

Relief Society Building 
open house.

Nag-organisa ng isang sayawan ang 
anim-na-miyembrong Relief Society sa 
Kimberley, British Columbia, para manga-
lap ng pondo para sa pagtatayo ng Relief 
Society Building sa Salt Lake City.

Inilaan noong 1956, nagbigay ng trabaho at meeting 
space ang Relief Society Building para sa mga miyembro 
ng board at General Presidency, mga editor ng Relief 
Society Magazine, at mga mananahing tumatahi ng 
mga damit para sa templo.

Inorganisa 
ang unang 
mga Relief 
Society sa 

Japan.

  Sa  

  matagal  
na panahon ng panga-
ngasiwa ng Relief Society 
General President na si 
Belle S. Spafford, sumali 
ang Relief Society at iba 
pang mga auxiliary ng 
Simbahan sa mas mala-
king proseso ng correla-
tion ng Simbahan, na may 
layon na alisin ang mag-
kakaparehong pagsisikap, 
bawasan ang basura, at 
pagyamanin ang kata-
tagan sa pandaigdigang 
simbahan na mabilis na 
lumalaki. Kabilang sa mga 
pagbabago ang muling 
pag-oorganisa ng mga 
magasin ng Simbahan 
at ang pagwawakas ng 
mga independent auxiliary 
bank account.
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7. Ano ang kaugnayan ng espirituwal na  
kapangyarihan sa ating mga tipan?

Sister Stephens: Ang espirituwal na kapangyarihan ay 
dumarating sa atin sa pamamagitan ng mga ordenansang 
tinatanggap natin at mga tipang ginagawa natin. Nariyan 
din ang espirituwal na lakas na nagmumula sa pagtupad 
ng ating mga tipan.

Dumarating ang espirituwal na kapangyarihan kapag 
marapat tayong nakibahagi ng sakramento sa araw 
ng Linggo. Nangyayari ito kapag napapanibago natin 
ang mga tipang ginawa natin sa Panginoon. Tinataglay 
natin ang Kanyang pangalan, “inaalala [siya],” sinusunod 
ang Kanyang mga kautusan, at sinisikap na palaging 
“mapasa[atin] ang kanyang Espiritu upang makasama 
[natin]” (D at T 20:77, 79).

Sister Burton: Tungkol sa espirituwal na kapangyari-
hang ito, sinabi ni Nephi, “Ako, si Nephi, ay namasdan ang 
kapangyarihan ng Kordero ng Diyos, na ito ay napasa mga 
banal ng simbahan ng Kordero” (1 Nephi 14:14). Hindi ba 
kapwa kasama sa katagang mga banal ang lalaki at babae?

Patuloy na sinabi ni Nephi sa talatang iyon na ang 
kapangyarihan ng Kordero ng Diyos ay “napasa mga banal 
ng simbahan ng Kordero, at sa mga pinagtipanang tao ng 
Panginoon, na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo; at 
nasasandatahan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng 
Diyos sa dakilang kaluwalhatian.” Tayo bilang “pinagtipa-
nang mga tao”—kapwa kalalakihan at kababaihan—ay 
maaaring “sandatahan ng kabutihan at kapangyarihan ng 
Diyos sa dakilang kaluwalhatian.” Ito ang banal na tadhana 
ng lahat ng anak ng Diyos na tumutupad ng tipan.

BARBARA B. SMITH  
1974

BARBARA W. WINDER  
1984

Hinirang si Belle S. Spafford bilang 
pangulo ng National Council of 
Women samantalang naglilingkod  
bilang Relief Society General 
President.

Itinanghal ni General President Barbara B. Smith sa Unang 
Panguluhan ang isang scroll na kumakatawan sa 226,291 
bushel ng trigo ng Relief Society na may net worth na US 
$1,651,157 bukod pa sa fund assets na mahigit pitong 
daan at limampung libong dolyar.

Nagsi-
mulang 

malathala 
ang Relief 

Society 
Magazine 

sa Spanish.

Huling 
isyu ng 
Relief 

Society 
Magazine.

Nagsimulang 
malathala ang 
magasing Ensign 
noong Enero 1971.
Lahat ng babaeng 
miyembro ng  
Simbahan na edad 
18 pataas ay otoma-
tikong nakaenrol sa 
Relief Society.

Nang pagdudahan ang tra-
disyonal na mga tungkuling 
ginagampanan ng kababai-
han, itinaguyod ng mga lider 
ng Relief Society ang kahala-
gahan ng mga kontribusyon 
ng kababaihan sa pamilya at 
sa lipunan.

Ang Relief Society, Young 
Women, at Primary ang 
mga co-sponsor sa mga  
kaganapan sa ilalim ng 
temang “Tribute to Women.”

Ika-140 
anibersaryo 
ng Relief 
Society.
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Sister Stephens: Ang pag-unawa sa 
ating tadhana ay matatagpuan sa mga 
sagot sa dalawang tanong: (1) Alam 
ba ninyo kung sino kayo? (2) Alam ba 
ninyo kung ano ang mayroon kayo? 
Kung naunawaan natin kung ano ang 
mayroon tayo, mauunawaan natin na 
nasa atin ang lahat ng kailangan natin. Sa 
pamamagitan ng mga ordenansa at tipan 
na ginagawa natin sa templo, nasa atin 
ang mga pagpapala, kapangyarihan, at 
awtoridad ng lahat ng bagay na nauukol 
sa priesthood. Hindi tayo inorden. Hindi 
natin alam kung bakit. Ang maorden sa 
priesthood mula sa ama patungo sa anak 
ay orden na ng Diyos noon pa mang 
panahon nina Adan at Eva.

Sister Reeves: Pinatototohanan ko na 
nauunawaan ng kababaihang tumutupad 
ng tipan na ibinigay na sa atin ng ating 
Ama ang lahat ng kailangan natin para 
makabalik sa Kanyang kinaroroonan sa 
pamamagitan ng paggawa at pagtupad 
ng mga tipan.

8. Ano ang pinakamahalagang 
bagay na gusto mong tandaan 
ng kababaihan ng Relief Society?

Sister Burton: Sa Doktrina at mga 
Tipan 45:3 sabi roon: “Makinig sa kanya 

na siyang tagapamagitan sa Ama, na siyang 
nagsusumamo sa inyong kapakanan sa 
harapan niya.”

“Kaya nga, Ama, iligtas ang mga 
kapatid kong ito na naniniwala sa aking 
pangalan, upang sila ay makaparito sa 
akin at magkaroon ng buhay na walang 
hanggan” (talata 5). Gustung-gusto ko ang 
pagmamalasakit ni Cristo sa atin. Isinasa-
mo Niya ang ating kapakanan dahil mahal 
Niya tayo! Nais Niya tayong lumapit sa 
Kanya! Mahalin at palakasin natin ang 
ating pananampalataya kay Jesucristo at 
sa ating Ama sa Langit.

Bilang pinagtipanang mga anak na 
babae ng Diyos na nakakalat sa balat ng 
lupa ngayon, tayo ay nasasandatahan ng 
kabutihan at kapangyarihan ng Diyos nang 
may dakilang kaluwalhatian. Habang ina-
alala ang ating layunin, nagagalak tayo sa 
at tumutupad ng ating mga tipan, ituturing 
tayong “natatangi at kakaiba—sa masayang 
paraan—mula sa kababaihan ng mundo,” 
at makakatulong tayong ihanda ang mun-
do sa pagbabalik ng ating Tagapagligtas na 
si Jesucristo. ◼

Ang interbyung ito ay isinagawa ni LaRene  
Porter Gaunt, Mga Magasin ng Simbahan.  
Impormasyon sa time line at sidebar ni Kate  
Holbrook, Church History Department.

LARAWANG KUHA 
NI JASON SWENSEN, 
DESERET NEWS
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ELAINE L. JACK  
1990

BONNIE D.  
PARKIN 
2002

Ika-150 
anibersaryo 

ng Relief 
Society.

Nagsalita 
si General 

President Mary 
Ellen W. Smoot 
sa ikalawang 

World Congress 
of Families, sa 
Rome, Italy.

Pinasimulan ng Relief Society ang 
Gospel Literacy Effort para magturo 
ng basic literacy skills sa mga miyem-
bro ng Simbahan na hindi marunong 
bumasa o sumulat.

Nakakolekta ang Relief Society 
ng 350,000 quilt sa pagtugon sa 
pangangailangan na 30,000 quilt 
para sa mga Kosovo refugee.

    Ngayon,  
sa pamumuno ng matata-
pat na kababaihan ng Relief 
Society sa nakalipas na 175 
taon, tinutulungan ng mga 
Relief Society sa buong 
mundo ang mga nanga-
ngailangan. Halimbawa, 
ginusto ng mga lider ng 
Relief Society sa Caracas, 
Venezuela, na makahanap 
ng mga paraan para maka-
paglingkod ang kababai-
han. Dinalaw nila ang isang 
pasilidad para sa matatanda 
at inihatid sila sa isang silid 
ng kababaihang nakahiga 
nang pabaluktot sa sahig 
at walang damit. Napaiyak 
ang kababaihan ng Relief 
Society nang kanilang pali-
guan, bihisan, at pakainin 
at gupitan ng buhok ang 
mga ito.

Hiniling ni Relief Society General 
President Elaine L. Jack sa mga 
Relief Society sa buong mundo na 
magdiwang sa pamamagitan ng 
pagseserbisyo sa  
komunidad at  
iba pang mga  
proyekto.

MARY ELLEN W. SMOOT  
1997



2020  ▼
2016

▼
2010

THE HISTORY AND  
WORK OF RELIEF SOCIETY

  Daughters     in Mƴ Ƙingdom

daughters in m
ƴ kingdom

06500_000_Cover.indd   1 4/27/11   7:56 AM

▼
2017

▼
 2011

  ▼
2004

 M a r s o  2 0 1 7  25

LAYUNIN NG RELIEF SOCIETY
Tumutulong ang Relief Society sa paghahanda ng 
kababaihan para sa mga pagpapala ng buhay na 
walang hanggan kapag
•  pinalalakas nila ang kanilang pananampalataya 

sa Ama sa Langit at kay Jesucristo at sa Kanyang 
Pagbabayad-sala;

•  pinatatatag nila ang mga indibiduwal, pamilya, at 
tahanan sa pamamagitan ng ordenansa at tipan; at

•  nagkakaisa sila sa pagtulong sa mga 
nangangailangan.

MGA TALA
 1. Emma Smith, sa Relief Society Minute Book, Mar. 17, 1842, 13, 

Church History Library, Salt Lake City.
 2. Joseph Smith, sa Relief Society Minute Book, Hunyo 9, 1842, 63.
 3. Tingnan sa Handbook 2: Administering the Church (2010), 9.1.1.
 4. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Spencer W. Kimball 

(2006), 266.
 5. Russell M. Nelson, “Manindigan Bilang mga Tunay na Isinilang 

sa Milenyong Ito,” Liahona, Okt. 2016, 49.
 6. Mga Turo ng mga Pangulo: Spencer W. Kimball, 266.
 7. Tingnan sa Jill Mulvay Derr, Janath Russell Cannon, Maureen 

Ursenbach Beecher, Women of Covenant: The Story of Relief  
Society (1992), 138.

 8. Zina D. H. Young, “First General Conference of the Relief Society,” 
Women’s Exponent, Abr. 15, 1889, 172.

 9. Russell M. Nelson, “Isang Pakiusap sa Aking mga Kapatid na 
Babae,” Liahona, Nob. 2015, 96, 97.

 10. Pansariling Pag-unlad ng Young Women (buklet, 2009), 3.
 11. Tingnan sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,”  

Liahona, Nob. 2010, 129.
 12. Julie B. Beck, “‘Mga Anak na Babae sa Aking Kaharian’: Ang 

Kasaysayan at Gawain ng Relief Society,” Liahona, Nov. 2010, 114.

LINDA K. BURTON  
2012

Para sa iba pang kasay-
sayan tungkol sa Relief 
Society, magpunta sa 
history.lds.org/women.

JULIE B. BECK  
2007Unang pan-

daigdigang 
pulong sa 
pagsasanay sa 
pamumuno 
para sa mga 
auxiliary ng 
kababaihan.

“Ang pag-aaral at pagsasabuhay 
ng kasaysayan ng Relief Society ay 
nagbibigay ng paliwanag at paha-
yag kung sino tayo bilang mga . . . 
alagad ng ating Tagapagligtas na si 

Jesucristo.” 12 —Julie B. Beck

Inilabas ng 
Simbahan ang 
Mga Anak na 
Babae sa Aking 
Kaharian: Ang 
Kasaysayan 
at Gawain ng 
Relief Society.

Ika-175 
anibersaryo 
ng Relief 
Society.

Ibinalita ng General President na si Julie B. Beck ang 
bagong release na kasaysayan ng Relief Society 
sa pangkalahatang kumperensya ng Oktubre 
2010.

Inanyayahan ni General President Linda K. 
Burton ang mga miyembro ng Simbahan sa 
buong mundo na tumulong sa mga refugee 
(tingnan sa IWasAStranger.lds.org).
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Tulad ng walang-humpay na pagpigil 
ni Itay sa mga missionary na turuan 
kami, doble naman ang determinas-
yon ni ate Thelma na matuto tungkol 
sa ebanghelyo.
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Ni Rafael Antillon

Mapalad akong magkaroon ng mabubuting babae 
sa buhay ko: isang mapag-aruga at matapang na 
ina, matatalino at matatapat na kapatid na babae, 

at isang mapagmahal at mapagsuportang kabiyak. Nais 
kong parangalan ang isa sa maimpluwensyang mga baba-
eng ito, ang ate kong si Thelma, para sa impluwensya 
niya sa buhay ko dahil sa patuloy na pagpapakita niya ng 
mabuting halimbawa.

Noong bata pa ako, itinuro sa akin ni Itay na sundin si 
ate Thelma kapag wala sila ni Inay, at walang hanggan ang 
pasasalamat ko sa payong ito.

Pagkakaroon ng Matibay na Determinasyong Matuto
Tatlo sa walong kapatid ko ang kasabay kong sumapi 

sa Simbahan sa El Salvador. Si ate Thelma ay 14 na taong 
gulang noon at panganay kong kapatid nang mabinyagan 
kami. Ako naman ay 8 taong gulang noon at bunso sa 
pamilya, kaya siya ang lider namin.

Nalaman namin ang tungkol sa simbahan sa kapitbahay 
naming kumakanta ng mga awiting nalaman namin kalau-
nan na mga himno. Nagkuwento sa amin ang kapitbahay 
namin tungkol sa isang magandang lugar na tinatawag na 
Primary, kung saan natututong kumanta ang bata. Kinontak 
ang mga missionary, at nagsimula silang bumisita sa bahay 
namin para turuan kami.

Gayunman, ayaw na ayaw ni Itay sa Simbahan at ayaw 
niyang paturuan ang mga anak niya sa mga missionary. 
Dahil musmos pa ako, hindi ko naunawaan kailanman 
ang pinagdaanan ng dalawang Elder na iyon para mai-
hatid ang ebanghelyo sa aming buhay. Pinalalayas sila 

ni Itay kapag nakikita niya sila sa bahay namin, at sadya 
niyang pinapatay ang mga ilaw kapag dumaraan ang 
mga elder sa gabi. Tulad ng walang-humpay na pagpigil 
ni Itay sa mga missionary na magturo, doble naman ang 
determinasyon ni ate Thelma na matuto tungkol sa ebang-
helyo at basahin ang Aklat ni Mormon. Hindi sumuko si 
ate Thelma at ang mga elder kailanman, at pinasasalama-
tan ko ito.

Mahirap makasimba dahil pinipigilan kami ni Itay sa 
pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang taktika, tulad ng 
pagpapagawa sa amin ng mga gawaing-bahay bago kami 
payagang magsimba.

May isang Linggo ng umaga na talagang nahira-
pan kami. Ayaw niya kaming paalisin, pero hindi kami 
nagpapigil. Sinipa niya ang basurahan at ibinuhos ang 
laman nito sa buong sahig na kalilinis lang namin. Tahi-
mik na pinulot ni ate Thelma ang basura nang walang 
reklamo. Matapos niyang linising muli ang sahig, itina-
nong niya kung puwede na kaming magsimba. Katata-
pos lang naming gawin ang lahat ng gawaing-bahay at 
iba pa, pero ayaw pa rin niya kaming payagan. Sa huli 
diretsahan niyang itinanong, “Bakit ba mapilit kayong 
magsimba roon?” Sa gayon ay malakas na nagpatotoo 
si ate Thelma tungkol sa katotohanan ng ebanghel-
yo at ng mensahe ng Panunumbalik ng ebanghelyo. 
Nang magtapos siya, hindi na tumutol si Itay at pinaya-
gan na kami.

Hindi na kami tinangkang pigilan ni Itay pagkatapos 
niyon at sa huli, kahit hindi niya gusto, pinayagan na 
niya kaming sumapi sa Simbahan.

Hindi ako ganito ngayon kung hindi dahil  
sa mabuting impluwensya ng ate ko.
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Pinagpala  

NG AKING MATAPAT NA KAPATID
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Paglilingkod sa Simula pa Lang
Wala akong problema sa pagsisimba 

tuwing Linggo, pero hindi ako gaanong 
masigasig sa pagdalo sa Primary dahil 
Sabado ng umaga iyon idinaraos noon. 
Noong 10 taong gulang na ako, umuwi 
si ate Thelma isang araw ng Sabado at 
sinabi sa iba kong mga kapatid na may 
laban ng soccer sa pagitan ng mga dea-
con at Blazers (11-taong-gulang na mga 
Scout). Ipinaliwanag niya na minalas 
akong hindi mapanood ang laro dahil 
hindi ako dumadalo sa Primary. Hindi na 
kailangang sabihin na sumama ako nang 
sumunod na Sabado (suot ang sapatos 
kong pang-soccer) at hindi ko na ito 
pinalagpas pang muli.

Noong 16 anyos si ate Thelma, tinawag siya bilang 
Primary president. Matagal nang naghahanap ang bishop 
namin ng mag-aasikaso sa maraming hamon na kinaka-
harap ng organisasyon ng Primary. Malaki ang sakop ng 
ward, at mahirap at magastos para sa maraming pamil-
yang may maliliit na anak na sumakay ng bus papuntang 
simbahan tuwing Sabado para sa Primary at tuwing Ling-
go. Marami sa mga batang iyon ang hindi dumadalo sa 
Primary, at wala pang makitang solusyon. Nahikayat ang 
bishop na tawagan si ate Thelma pero hindi niya ito maga-
wa dahil napakabata pa nito. Patuloy na dumating ang 
panghihikayat, at matapos mapapayag ang stake president, 
ibinigay ng bishop ang tungkulin kay ate.

Pinatunayan nito na inspirado ang desisyon, at pinagpala 
nito ang maraming bata—pati na ako. Ginampanan ni ate 
Thelma ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagsu-
nod sa inspirasyon, gamit ang sentido-komun, at sa pagpa-
patupad ng mahuhusay na ideya para magkaroon ng mga 
training program sa pagtuturo ng ebanghelyo sa mga bata. 
Pinakiusapan niya ang kanyang mga counselor at guro na 
idaos ang mga Primary meeting sa ilang lugar na mas mala-
pit sa mga bahay nila, at nagbigay siya ng patuloy na tra-
ining sa mga guro. Dahil sa solusyong ito nakatipid ng oras 
at pera ang mga miyembro at natanggap ng mga batang 
dati-rati’y hindi dumadalo sa Primary ang mga pagpapala 
ng magandang organisasyong ito.

Pagpapakita ng Halimbawa ng Pananampalataya
Patuloy naming sinunod na magkakapatid si ate Thel-

ma habang lumalaon. Nagdaos kami ng mga family home 
evening at dumalo sa lahat ng miting namin sa Simbahan. 
Hindi nagtagal matapos akong maorden na deacon, bina-
lingan ako ni ate Thelma sa isang family home evening at 
kinilala ako bilang mayhawak ng priesthood sa pamilya. 
Ang pangyayaring ito ay nagturo sa akin ng mahalagang 
aral tungkol sa paggalang sa priesthood.

Tiniyak din niya na sapat ang wastong panghihikayat sa 
akin at marami akong dahilan para dumalo sa aking mga 
priesthood meeting o gampanan ang aking mga responsibi-
lidad. Halimbawa, ginamit ni ate Thelma ang lahat ng mai-
ngay at masiglang paraan para gisingin ako tuwing Linggo 
ng umaga upang dumalo sa priesthood meeting. Tinuruan 
din niya akong asamin ang mga pag-unlad ko sa Aaronic 
Priesthood.

Sa Mutual at seminary okey lang na lagi akong makilala 
bilang “kapatid ni Thelma.” Ang ilan sa mga kaibigan ko ay 
suportado ng mga magulang nila sa Simbahan, pero supor-
tado ako ng bishop ko, ng mga lider ng Young Men, at ni 
ate Thelma.

Patuloy na naging halimbawa sa akin si ate Thelma sa 
iba’t ibang tungkuling hinawakan niya hanggang sa mag-
misyon siya. Marangal siyang naglingkod sa Guatemala 
Quetzaltenango Mission, at kasama sa mga bunga ng kan-
yang mga pagsisikap ang binyag ng aming ina dalawang 
araw pagkauwi ni ate Thelma. Napuspos kami ng kagalakan 
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nang isagawa ko, na noon ay isang priest, ang sagradong 
ordenansang ito. Sa pagsunod sa halimbawa ni ate Thelma, 
nagsumigasig akong maghandang maglingkod sa misyon.

Pagkatapos ng kanyang misyon, lumipat si ate Thelma 
sa Estados Unidos para mag-aral sa Brigham Young Uni-
versity, sa kabila ng kakapusan namin sa buhay. Nanatili 
siyang malakas na impluwensya sa akin kahit malayo siya.

Pag-uwi ko mula sa paglilingkod sa Guatemala Guatema-
la City Mission, nagpunta rin ako sa Provo, Utah, para mag-
aral sa BYU. Nagpapasalamat ako sa kabaitan at suporta ng 
napakaraming taong tumulong sa akin na makarating doon. 
Gayunman, kakapusin pa rin ako sa pera.

Pagkarating ko sa Provo, tiningnan namin ni ate Thelma 
ang sitwasyon ng kabuhayan namin. Nalaman namin na 
kahit nagtatrabaho ako nang part-time, hindi pa sapat ang 
pera namin para bayaran ang renta namin para sa buong 
school year. Hindi nag-alinlangan si ate Thelma kailanman 
na malalagpasan namin ang pagsubok na iyon. Nagtiwa-
la siya na gagawa ng paraan ang Panginoon. Wala pang 
isang linggo kalaunan, nakatanggap ng liham si ate Thelma 
mula sa Spanish department ng BYU. Nang buksan niya 
ito, bumaling siya sa akin at bumulalas, “Ito! Ito ang para-
an para mabayaran natin ang renta mo!” Nalaman niya sa 
liham na natanggap siya bilang teacher’s assistant, kaya 
madaragdagan ang kita niya.

Pagharap sa Isang Problema sa Kalusugan
Sa pagdaan ng mga taon, patuloy kong pinagkunan ng 

inspirasyon si ate Thelma. Mas mahusay siyang tumugon 
sa kagipitan kaysa sinumang kilala ko. Inaalagaan niya ang 
mabait na anak niyang may Down syndrome, ang matanda 
naming ina, at ang asawa niyang malubha ang kalagayan 
sa kalusugan Gayundin, kung hindi pa sapat ang mga iyon, 
may sarili pa siyang mga problema sa kalusugan.

Ilang taon pa lang ang nakararaan, inoperahan si ate 
Thelma sa utak para maibsan ang sakit na dulot ng bukol 
sa kanyang utak. Dahil sa mga pangangailangan ng kan-
yang mga mahal sa buhay, nakakatakot ang posibilidad na 
magkaroon siya ng kumplikasyon. Humiling siya ng tulong 
at inspirasyon sa panalangin at bumisita sa templo. Sa lahat 
ng ito, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya, ngu-
nit nag-alinlangan siyang ipaubaya ang buhay niya sa mga 
doktor na magsasagawa ng maselang operasyon. Kinausap 

ni ate Thelma ang isang mahal na kaibigan sa panahong ito 
at ipinagtapat ang mga alalahanin niya tungkol sa mga ope-
rasyon. Tinanong ng kaibigan ni ate Thelma ang pangalan ng 
doktor at nang malaman ito, sinabi ng kaibigan ni ate Thelma 
na miyembro ng ward nila ang doktor. Sinabi niya kay ate 
Thelma na isa itong matapat na miyembro ng Simbahan at 
karapat-dapat na maytaglay ng priesthood. Madalas siyang 
magpatugtog ng mga himno ng Simbahan habang nag-
oopera. Bagama’t simpleng impormasyon lang iyon, magiliw 
na sagot iyon sa mga panalangin ni ate Thelma. Ang buhay at 
mga espirituwal na karanasan ni ate Thelma ay patuloy kong 
pinagkunan ng lakas at patotoo sa sarili kong buhay.

Naiisip ko ang mga batang lalaki na maaaring dumaranas 
ng pagpapalaking katulad ng sa akin. Naiisip ko ang mga 
tao na walang lalaking matutularan sa tahanan, na maka-
kahanap lamang ng kanlungan sa Simbahan, at ang mga 
nagsisilaki sa magugulong bansa. Sinasabi ko sa kanila: 
Huwag kayong susuko; manatiling malapit sa Panginoon at 
sa Kanyang mga lingkod. Nagpapasalamat ako na naglaan 
ang Panginoon ng suportang kailangan ko para mahikayat 
akong isakatuparan ang aking mga mithiin at maging kung 
sino ako ngayon. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa New York, USA.

ANG PANANAMPALATAYA AT 
KATAPATAN NG KABABAIHAN
“Nagpapasalamat ako sa inyo na 
matatapat na kababaihang Banal 
sa mga Huling Araw, na ngayon ay 
milyun-milyon na at matatagpuan sa 
iba’t ibang panig ng mundo. Napa-

kalaki ng inyong impluwensya sa kabutihan. Kagila- 
gilalas ang inyong mga talento at katapatan. Napaka-
laki ng inyong pananampalataya at pagmamahal sa 
Panginoon, sa Kanyang gawain, at sa Kanyang mga 
anak. Patuloy na ipamuhay ang ebanghelyo. Hayaang 
makita ito ng lahat ng taong nakakasalamuha ninyo.”
Pangulong Gordon B. Hinckley (1910–2008), Teachings of Gordon B. 
Hinckley (2016), 104.

Noong bata pa ako, hinikayat ako ni ate Thelma na 
dumalo sa Primary at iba pang mga aktibidad ng 
Simbahan. Sa pagdaan ng mga taon, ang kanyang 
halimbawa at sigla para sa ebanghelyo ay patuloy 
kong pinagkunan ng inspirasyon.
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Maraming mensahe ang nagbibigay-diin sa pagkakamit ng mga pangarap 
at kinahihiligan. Kinikilala ko ang mga mithiing iyon, ngunit gusto kong 
pagnilayan ninyo ang isang mas dakilang layunin sa buhay ninyo.

Pasasalamat sa mga Pagpapala
Sa pagsisimula, sana’y pasalamatan ninyo ang inyong mga pagpapala—lalo 

na ang inyong pamana. Malapit ang kaugnayan ng pasasalamat sa pagpapakum-
baba. Nabubuhay tayo sa panahon na sarili lamang ang iniisip ng tao. Ang social 
media, lalo na, ay madaling gamitin para sa sariling kapakinabangan. Mas maha-
laga ngayong maging mapagpasalamat at mapagpakumbaba kaysa rati. Yaong 
may ganitong mga katangian ay nagpapasalamat para sa kanilang mga pagpapa-
la kapag sinusunod nila ang halimbawa ng Tagapagligtas.

Sinabi ng kaibigan kong Harvard professor na si Roger B. Porter, na matapat na 
miyembro ng Simbahan, sa isa sa mga pagtatapos sa Harvard noong Mayo 2015 
na ang pasasalamat ay “nangangailangan na kilalanin natin ang ating utang-na- 
loob sa iba,” at “ito kadalasan ay kinapapalooban ng mapagpakumbabang sagot 
para sa mga kaloob na hindi pinaghirapan o hindi nararapat matanggap.” Pag-
tatapos niya: “Kung tatanggapin ninyo na mahalagang bahagi ng inyong buhay 
ang pasasalamat, makakabuti ito sa inyo. Tutulungan kayo nitong labanan ang 
tuksong maging palalo at makadama na marapat kayo para dito. Tutulungan kayo 
nitong makita ang mabuti at tanggapin ang positibo. Tutulungan kayo nitong 
maunawaan ang mga pagsubok sa daan at ang paghihirap na mararanasan ninyo 
paminsan-minsan. Tutulungan kayo nitong magtuon ng pansin sa mga taong di-
gaanong mapalad kumpara sa inyo na mapagpapala ninyo ang buhay.” 1

Ni Elder  
Quentin L. Cook
Ng Korum ng 
Labindalawang 
ApostolANG EBANGHELYO AT ANG  

Magandang Buhay
Sa pinakamalulungkot na sitwasyon, kapag parang mali  

ang mga nangyayari, mahalaga ang pamilya at  
ang ebanghelyo ni Jesucristo.
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Palagay ko kailangan tayong magpasa-
lamat lalo na para sa ating pamana. Kapag 
tayo ay nabiyayaan ng mabubuting magu-
lang, dapat tayong magpasalamat. Ito ang 
utang-na-loob ng bawat isa sa ating pamana. 
Mababasa sa isang lumang kawikaan ng mga 
Intsik, “Sa pag-inom mo ng tubig, huwag 
kalimutan ang balon na pinanggalingan nito.”

Malinaw sa mga banal na kasulatan na 
dapat nating igalang ang ating mga magu-
lang. Sabi sa Mga Kawikaan, “Anak ko, inga-
tan mo ang utos ng iyong ama, at huwag 
mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina” 
(Mga Kawikaan 6:20). Itinuro sa atin sa Mga 
Taga Efeso na “igalang mo ang iyong ama 
at ina” (tingnan sa Mga Taga Efeso 6:2–3; 
tingnan din sa Exodo 20:12). Ganito ang 
pagkasabi rito ng dakilang German philo-
sopher na si Goethe, “Anumang hiniram na 
pamana mula sa iyong ama, sikaping matamo 
itong muli, upang tunay itong maangkin!” 2 
Malinaw na kailangang pasalamatan natin 
ang ating mga magulang at gumawa tayo ng 
mabuti upang makamit ang nais nilang ipag-
kaloob sa atin.

Mga Walang-Hanggang Alituntunin 
Laban sa mga Makamundong Pilosopiya

Bukod pa sa paghikayat sa inyo na mag-
pasalamat, gusto kong magbigay ng praktikal 
na payo na makakatulong sa inyo na maging 
kapwa maligaya at matagumpay sa pagkaka-
roon ng makabuluhang buhay, na madalas 
tukuyin na “magandang buhay.”

Sa isang sanaysay kamakailan, ipinahayag 
ni Lord Jonathan Sacks, ang dating Chief 
Rabbi ng United Hebrew Congregations of 
the British Commonwealth, ang pag-aalala ko 
tungkol sa pinaliit na papel ng pananampa-
lataya, moralidad, at kahulugan sa makaba-
gong buhay. Sabi niya:

“Kung may isang bagay na hindi gina-
gawa ng malalaking institusyon ng maka-
bagong daigdig, ito ay ang magbigay ng 
kahulugan. . . .

“Dahil sa siyensya, teknolohiya, mala-
yang merkado at . . . demokratikong esta-
do, walang-katulad ang ating tagumpay sa 
kaalaman, kalayaan, pag-asang mabuhay at 
kasaganaan. Kabilang ang mga ito sa pinaka-
malalaking tagumpay ng sibilisasyon ng tao 
at kailangang ipagtanggol at itangi.

“Pero hindi nito sinasagot ang tatlong 
bagay na itatanong ng bawat taong  
nagmumuni-muni sa kanyang buhay: Sino 

Mababasa sa isang 
lumang kawikaan ng 
mga Intsik, “Sa pag-inom 
mo ng tubig, huwag 
kalimutan ang balon na 
pinanggalingan nito.”
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ako? Bakit ako narito? Paano ako mamumuhay? Ang resulta 
ay na nag-iwan sa atin ang ika-21 siglo ng napakaraming 
pagpipilian at kakatiting na kahulugan.” 3

Ipinapahayag ng siping ito sa marangyang paraan ang 
kahulugan ng aking mensahe. Labis akong nag-aalala na 
ang magandang buhay na batay sa buhay at mga turo ni 
Jesucristo ay pumapangalawa na lamang ngayon sa pagti-
ngin ng mundo sa magandang buhay.

Para sa atin na mga miyembro ng Simbahan, ang ebang-
helyo ni Jesucristo at ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli 
at Pagbabayad-sala ang pundasyon ng lahat ng mahalaga, at 
nagbibigay rin ito ng kahulugan sa buhay na ito. Binigyang-
inspirasyon ng Tagapagligtas ang mga paniniwala at itinala-
gang mga pamantayan ng pag-uugali tungkol sa kung ano 
ang moral, matwid, at kanais-nais at nauuwi iyan sa magan-
dang buhay. Gayunman, ang mga alituntunin at moralidad 
na itinuro ng Tagapagligtas ay labis na tinutuligsa sa mundo 
ngayon. Ang Kristiyanismo mismo ay tinutuligsa.

Ang konseptong ito ay hindi na bago. Ang resipe para 
sa magandang buhay ay pinagtalunan na sa loob ng mara-
ming siglo. Noong nasa Athens si Apostol Pablo, nakaharap 
niya ang “mga pilosopong Epicureo, at Estoico” (Mga Gawa 
17:18). Ang mga Estoico ay naniniwalang ang pinakamainam 
sa lahat ay kabanalan, at ang mga Epicureo ay naniniwalang 
ang pinakamainam ay kasiyahan. Maraming Estoico ang 
naging mapagmataas at ginamit ang kanilang pilosopiya 
bilang “paraan upang mapagtakpan ang . . . ambisyon at 
kasamaan.” Maraming Epicureo ang nahilig sa kasiyahan 
at layaw ng katawan at ang sawikain nila ay, “Magsikain at 
magsiinom tayo yamang bukas tayo’y mangamamatay.” 4 
Marami sa unibersidad ang nagtuturo na ang adhikain ni 
Aristotle na matalinong pag-iisip ang gabay sa magandang 
buhay. Kapansin-pansin na marami sa ganito ring makamun-
dong mga pilosopiya na salungat sa naunang Kristiyanismo 
ang naroon pa rin pero medyo naiiba ang mga anyo ngayon.

Bukod pa rito, maraming bagong pilosopiya na tuwirang 
salungat sa ebanghelyo ni Jesucristo. Mabilis itong nangya-
ri. Gamit ang pananalita sa Aklat ni Mormon, “sa loob ng 
ilang taon lamang” (Helaman 7:6), karamihan sa mundo ay 
tinatawag ngayon ang “masama na mabuti, at [ang] mabuti 
na masama” (2 Nephi 15:20). Katunayan, makikita sa dala-
wang pariralang ito sa banal na kasulatan kung ano ang 
nangyayari sa ating panahon. Ang itinuturing na moral ay 
matuling nagbago. Nagkaroon ng pambihirang paglayo sa 
moral na pag-uugali bilang batayan ng magandang buhay. 
Hinahamak ng ilan ang Kristiyanismo sa pamamagitan ng 
pagtanggap sa kathang-isip na sa Kristiyanismo, hindi ka 

liligaya sa buhay na ito kundi sa langit lamang.5 Tinitiyak 
ko sa inyo na ang pagsunod sa Tagapagligtas ay nagdudu-
lot ng kaligayahan sa buhay na ito at sa langit.

Mga Katangiang Nakasulat sa Eulogy Laban sa mga 
Katangiang Nakasulat sa Résumé

Ang ilang hamon ay hindi lamang tungkol sa mabuti 
at masama. Pinapipili tayo ng ilan batay sa kung ano ang 
pinakamabuti, hindi sa kung ano lamang ang mabuti.6

Binuo ni David Brooks, sa isang editoryal na pinama-
gatang “The Moral Bucket List,” ang konsepto na may 
“dalawang grupo ng mga katangian, ang mga katangiang 
nakasulat sa résumé at ang mga katangiang nakasulat sa 
eulogy. Ang mga katangiang nakasulat sa résumé ay ang 
mga kasanayang kailangan ninyo para makapagtrabaho. 
Ang mga katangiang nakasulat sa eulogy ay ang mga 
pinag-uusapan sa burol ninyo tungkol sa inyo.” 7 Tama ang 
sinabi ni Brooks na ang mga katangiang nakasulat sa eulo-
gy ay mas mahalaga. Personal ang kabuluhan nito sa akin 
dahil may naranasan ako noong mid-20s ko na nagkaroon 
ng malaking epekto sa akin. Tungkol ito sa mga burol ng 
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dalawang butihing lalaki na ilang araw lang ang pagitan. 
Totoo ang kuwentong ito, pero binago ko ang mga panga-
lan at sinadya kong palabuin ang ilang pangyayari.

Noon ay 25 anyos ako, nagtapos sa Stanford Law School, 
at kasisimula ko pa lang magtrabaho sa isang law firm. 
Nakatrabaho ko ang mga edukadong tao na nagpayaman 
sa mga materyal na ari-arian. Mababait sila at karaniwa’y 
mapagbigay at kaakit-akit na mga tao.

Ang mga miyembro ng Simbahan na nakaugnayan ko 
ay mas magkakaiba. Karamihan sa kanila ay kakaunti ang 
materyal na pag-aari. Mababait silang tao, at karamihan 
ay may kabuluhan sa buhay. Sa panahong ito pumanaw 
ang dalawang nakatatanda at retiradong lalaking mara-
ming taon ko nang kilala. Ilang araw lang ang pagitan 
ng kanilang burol, at pareho kong pinuntahan ang burol 
nila. Nagpasiya akong tawagin ang isa na si Mayaman at 
ang isa naman ay si Matapat. Tandang-tanda ko pa ang 
dalawang burol na iyon dahil nilinaw nito ang kaha-
lagahan ng mga pagpapasiya ng lahat ng taong nauna 
sa kanila, lalo na ang mga kabataan. Ipinamamalas din 
nito ang pagiging kumplikado ng pagkakaiba ng mga 

katangiang nakasulat sa résumé at ang mga katangiang 
nakasulat sa eulogy.

Si Mayaman at si Matapat ay parehong nagmisyon 
noong binata sila. Ayon sa sabi-sabi, kapwa sila naging 
matapat na missionary. Nang makatapos sila sa kolehiyo, 
nagsimulang magkaiba ang buhay nila. Nakasal si Maya-
man sa isang magandang babae na sa paglipas ng panahon 
ay naging di-gaanong aktibo sa Simbahan. Nakasal si Mata-
pat sa isa ring magandang babae na naging lubos na aktibo 
sa Simbahan. Higit pa sa anumang dahilan, ang desisyong 
ito ang naging pundasyon ng natitira pang mga desisyon 
sa buhay nila. Sa aking karanasan, kapag nanatiling tunay 
at tapat ang mga mag-asawa sa Tagapagligtas at sa walang-
hanggang kahalagahan ng pamilya, halos palaging naiinga-
tan ang mga katangiang nakasulat sa eulogy.

Ikukuwento ko ang iba pa tungkol kay Mayaman. 
Mahusay siyang makitungo sa mga tao at matindi ang 
malasakit niya sa kanila. Nagsimula siyang magtrabaho sa 
isang malaking korporasyon sa U.S. at sa huli ay naging 
presidente ng kumpanyang iyon. Malaki ang kita niya 
at nakatira siya sa isang malaki at magandang bahay na 
nakatayo sa maluwang na bakuran. Kaya ko ipinasiya na 
tawagin siyang Mayaman. Tama lang sabihin na hindi lang 
maganda o mas maganda ang propesyong pinili niya kundi 
pinakamaganda.

Gayunman, ang mga pagpapasiya niya tungkol sa kan-
yang pamilya at sa Simbahan ay di-gaanong maganda. Isa 
siyang mabuting tao at hindi gumawa ng mga pagpapa-
siya na masasabing masama, pero ang mga pagpapasiya 
at impluwensya niya sa kanyang mga anak ay nakatuon 
lamang halos sa pag-aaral at pagtatrabaho, na siyang mga 
katangiang nakasulat sa résumé na lubhang pinahahalaga-
han sa trabaho. Maganda rin ang mga propesyon ng kan-
yang mga anak. Gayunman, hindi sila nanatiling aktibo sa 
Simbahan, at nakasal sila sa mga dalagang hindi miyembro. 
Hindi ko alam ang lahat ng nangyari sa mga anak niya, 
pero sa bawat sitwasyon ay nagwakas sa diborsyo ang 
dalawang mag-asawang ito.

Si Mayaman at ang kanyang asawa ay naging di-gaanong 
aktibo rin. Kabahagi sila ng mga kapuna-punang aktibidad 
sa lipunan at komunidad. Itinuring niya palagi ang kanyang 
sarili na LDS at ipinagmalaki niya ang kanyang misyon, 
pero hindi siya nagsisimba. Paminsan-minsan, nag-aambag 
siya sa pagtatayo ng mga gusali ng Simbahan at tumutulong 
sa mga miyembrong LDS sa kanilang propesyon. Bukod 
pa rito, isa siyang impluwensya sa katapatan, integridad, at 
kabutihang-loob sa lahat ng katungkulang hinawakan niya.
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Idinaos ang burol niya sa isang kapilya 
sa sementeryo na ginagamit ng lahat ng reli-
hiyon. Maraming nangungunang executive 
at opisyal ang dumalo sa burol, pati na ang 
gobernador ng estado kung saan siya naka-
tira. Maliban sa amin ng kanyang mga anak 
at apo, lahat ng dumalo ay mahigit 50 na ang 
edad. Sa kabuuan, malungkot ang burol na 
iyon. Hindi itinuro ang mga pangunahing 
alituntunin ng plano ng kaligayahan, at kaka-
unti ang sinabi tungkol kay Jesucristo. Ang 
buhay ni Mayaman ay batay lamang halos 
sa mga katangiang nakasulat sa résumé.

Ang mga desisyon ni Matapat sa trabaho 
ay di-gaanong matagumpay. Hindi nagta-
gumpay ang una niyang sariling maliit na 
negosyo dahil nasunog ito at nawala sa 
kanya ang lahat. Kalaunan ay bumuo siya 
ng isang maliit na negosyo pero halos hindi 
niya makayang bayaran ang kanyang mga 
bayarin. Nagkaroon siya ng maliit na bahay 
na sapat-sapat lang. Masaya siya sa traba-
ho niya at sa pakikisalamuha sa mga tao. 
Maganda ang kanyang propesyon at tiyak 
na kasiya-siya pero hindi ito kilala o mata-
tawag na pinakamaganda. Hindi iyon isang 

propesyon na nakabatay sa mga katangiang 
nakasulat sa résumé.

Ang mga desisyon niya tungkol sa kan-
yang pamilya at sa Simbahan, sa kabilang 
dako, ay talagang pinakamaganda. Silang 
mag-asawa ay lubos na aktibo sa Simbahan. 
Naglingkod siya kung saan siya tinawag, 
kadalasa’y bilang guro, dumalo sa templo 
nang madalas, at naging matapat na maytag-
lay ng priesthood. Kahanga-hanga ang mga 
pakikipag-ugnayan niya, lalo na sa kanyang 
malaking pamilya at maraming apo. Lahat sila 
ay edukado, pero ang unang pinagtuunan 
niya sa kanila ay ang pamumuhay na katulad 
ni Cristo. Nang magretiro siya, magkasama 
silang nagmisyon ng kanyang asawa. Baga-
ma’t naharap siya sa mga pagsubok, kabilang 
na ang pagkamatay ng isang anak na lalaki 
noong World War II, nasiyahan at nagalak 
siya sa buong buhay niya dahil sa layunin at 
kabuluhang inilaan ng kanyang pamilya at 
ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Maraming dumalo sa burol niya sa ward 
meetinghouse at masaya iyon. Dumalo 
ang mga tao na iba’t iba ang edad, kabi-
lang na ang maraming apo at kabataang 

Kapag inuna natin ang 
mga mithiing nauugnay 
sa pag-aaral at trabaho 
kaysa sa pamilya at sa 
Simbahan at sa patotoo 
tungkol sa Tagapagligtas, 
maaaring lubhang maka-
sama ang di-sadyang 
mga bunga ng labis na 
pagbibigay-diin sa mga 
katangiang nakasulat sa 
résumé.
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pinaglingkuran niya. Itinuro ang plano ng 
kaligayahan, at ang Tagapagligtas ang nasa 
sentro ng paglilingkod. Dapat tularan ang 
burol na iyon ng isang Banal sa mga Huling 
Araw. Ang mga mensahe ay tungkol sa kan-
yang pagkatao, kabaitan, pag-aalala para sa 
iba, at pananampalataya at pagmamahal sa 
Panginoong Jesucristo.

Mga Pagpapasiya at ang  
Magandang Buhay

Nabanggit ko na ang dalawang burol na 
ito ay nangyari sa isang mahalagang panahon 
para sa akin. Naglingkod ako sa mission, at 
minahal ko ang Simbahan. Nagsisimula pa 
lang ako sa aking propesyon at napapaha-
nga ako sa mga taong nagtatagumpay sa 
kabuhayan at sa trabaho. Natanto ko na ang 
aking mga pagpili ang magdudulot sa akin 
ng kaligayahan sa buhay na ito at magpa-
pasiya sa pamanang iiwanan ko. Natanto 
ko rin ang walang-hanggang kahalagahan 
ng mga pagpapasiya ng mga nauna sa akin. 
Naging malinaw sa akin na ang pagpapasiya 
ay may walang-hanggang kahalagahan. Ang 
pinakamahalaga sa akin tungkol sa buhay 

na kalalarawan ko ay na natanto ko na ang 
pinakamahahalagang pagpapasiya ay maga-
gawa ng lahat, anuman ang kanilang mga 
talento, kakayahan, oportunidad, o kabu-
hayan. Natanto ko na para sa akin, sa aking 
magiging mga anak, at sa lahat na magkaka-
roon ako ng pagkakataong impluwensyahan, 
mahalagang unahin ang Tagapagligtas, ang 
aking pamilya, at ang Simbahan. Sa paggawa 
nito, gaganda ang buhay.

Sa pinakamalungkot na sitwasyon, kapag 
parang mali ang mga nangyayari, mahalaga 
ang pamilya at ang ebanghelyo ni Jesucristo. 
Isipin si Amang Lehi sa Aklat ni Mormon, 
kung saan inilarawan kung paano siya “lumi-
san patungo sa ilang. At iniwan niya ang kan-
yang tahanan, at ang lupaing kanyang mana, 
at ang kanyang ginto, at ang kanyang pilak, 
at ang kanyang mahahalagang bagay, at wala 
siyang dinala maliban sa kanyang mag-anak” 
(1 Nephi 2:4).

Ang hamon sa henerasyong ito ay pro-
tektahan ang kanilang pananampalataya 
at pamilya. Ginunita ng isang researcher 
ang sinaunang India at Greece at sinabi na 
bawat populasyon sa kasaysayan na walang 

Ang pinakamahahala-
gang pagpapasiya ay 
magagawa ng lahat, 
anuman ang kanilang 
mga talento, kakaya-
han, oportunidad, o 
kabuhayan.
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relihiyon ay bumagsak ang demograpiya.8 Itinampok sa 
news media kamakailan ang bumababang bilang ng mga 
isinisilang sa halos buong mundo ngayon. Ipinahayag ng 
Wall Street Journal sa isang artikulo sa harapang pahina 
ang, “The World’s New Population Time Bomb: Too Few 
People.” Ipinahayag sa artikulong ito na noong 2016, “sa 
unang pagkakataon simula noong 1950, . . . bababa ang 
pinagsama-samang populasyon na nagtatrabaho.” 9

Malinaw na magkaugnay ang kawalan ng pananampala-
taya at ang pagbaba ng populasyon. Ang walang-hanggang 
plano ng Ama para sa Kanyang mga anak ay nakasalalay 
kapwa sa pananampalataya at sa mga pamilya. Nagpa-
pasalamat ako na ang mga Banal sa mga Huling Araw, sa 
sunud-sunod na survey, ay nananatiling sumasampalata-
ya sa Panginoong Jesucristo at patuloy na nag-aasawa at 
nagkakaanak.

Ang ilan ay maaaring walang pagkakataong makapag-
asawa o magkaanak. Ngunit ang mga taong sumusunod 
nang matwid sa Tagapagligtas at sa Kanyang mga utos—at 
naglilingkod sa mga anak ng ating Ama nang hindi iniisip 
ang sarili—“ay tatanggapin ang lahat ng ipinangakong pag-
papala sa mga kawalang-hanggan.” 10

Kapag naharap tayo sa mga paghihirap at pagsubok sa 
buhay, maraming pangyayaring nagaganap na di-gaano o 
ni hindi natin makontrol. Ngunit pagdating sa alituntunin, 
pag-uugali, pagsamba ayon sa relihiyon, at matwid na 
pamumuhay, tayo ang may kontrol. Ang ating pananampa-
lataya at pagsamba sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak na si 
Jesucristo ay isang pagpapasiyang tayo ang gumagawa.

Ipinahayag ito ni Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) ng 
Korum ng Labindalawang Apostol, nang banggitin niya ang 
sinabi ni William Law, isang English clergyman noong ika-
18 siglo, sa napakalinaw na paraan: “Kung hindi pa ninyo 
inuuna ang kaharian ng Diyos, wala nang kaibhan sa huli 
ang napili ninyong unahin.” 11

Unawain sana ninyo na sa pagbigkas ng mga totoong 
kuwento ng mga lalaking tinawag kong sina Mayaman 
at Matapat, hindi ako naghihikayat na huwag kayong 
gaanong maging interesado sa mga mithiing nauugnay sa 
pag-aaral o trabaho. Ang totoo, dapat nating gawin ang 
lahat para isulong ang mga nagawa natin sa dalawang 
aspetong ito. Ang sinasabi ko ay na kapag inuna natin 
ang mga mithiing nauugnay sa pag-aaral at trabaho kaysa 
sa pamilya at sa Simbahan at sa patotoo tungkol sa Taga-
pagligtas, maaaring lubhang makasama ang di-sadyang 
mga bunga ng labis na pagbibigay-diin sa mga katangiang 
nakasulat sa résumé.

Tiwala ako na makakamtan ninyo ang kagalakan at kali-
gayahang hangad ninyo at hangad ng Diyos para sa inyo 
kung kayo ay:

•  Nagpapasalamat para sa inyong mga pagpapala— 
lalo na sa inyong pamana.

•  Tapat sa walang-hanggang mga alituntuning  
magdudulot ng kahulugan sa inyong buhay.

•  Determinadong panaigin ang mga katangiang  
nakasulat sa inyong eulogy kaysa mga katangiang 
nakasulat sa inyong résumé.

•  Handang mag-ulat sa Tagapagligtas na naging  
maganda ang buhay ninyo.

Ang pinakamahalagang pulong na dadaluhan natin sa 
kabilang panig ng tabing ay kasama ang Tagapagligtas, 
“ang tanod ng pasukan” (2 Nephi 9:41). Sinuman ang ating 
mga ninuno at mayaman man tayo o mahirap, mag-uulat 
tayo tungkol sa pagsunod natin sa mga kautusang ibini-
gay sa atin. Dapat tayong mamuhay sa paraan na tayo ay 
maaaring “magsipasok . . . sa kaniyang mga pintuang-daan 
na may pasasalamat, at sa kaniyang looban na may papu-
ri: mangagpasalamat kayo sa kanya, at purihin ninyo ang 
kaniyang pangalan” (Awit 100:4).

Nanaisin nating iulat nang may galak na naging  
maganda ang ating buhay. ◼

Mula sa isang mensahe sa debosyonal na, “The Good Life,” na ibinigay sa 
Brigham Young University–Idaho, noong Disyembre 18, 2015. Para sa buong 
mensahe sa Ingles, magpunta sa web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.
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Sabi ko, “Punta tayo sa Austria.” 
“Naku, hindi puwede,” sabi ni 

Karen. “Naiwan sa Germany ang 
mga magulang mo at pati mga 
magulang ko.”

“Mauunawaan nila,” sagot ko.
“Nagsimula na kaming magtayo 

ng bahay,” sabi ni Karen sa akin. 
“Tapusin natin iyon.” 

“Hindi, magsimula tayong muli,” 
sabi ko, “sa ibang lugar, sa kanlu-
rang bahagi ng Germany.”

Muli kong tinangkang sabihin sa 
kanya na dapat kaming umalis. Sabi 
niya, “Hindi, kasi katatawag lang sa 
iyo bilang bishop at sumagot ka ng 
oo, maglilingkod ka.”

Kaya hindi kami umalis sa Ger-
many. Makalipas ang ilang linggo 
bumagsak na ang Berlin Wall. 
Mapalad kami na nanatili kami. Ito 
ang paraan ng Ama sa Langit para 
sa amin.

M G A  L A R A W A N  N G 
P A N A N A M P A L A T A Y A

Para sa iba pang mga retrato ng mga Tilgner, magpunta 
sa lds.org/go/31739.

Markus Tilgner
Saxony Anhalt, Germany

Noong 1989, sina Markus, Karen, at 
ang kanilang tatlong-taong-gulang 
na anak ay pinayagang makaalis sa 
kanilang tahanan sa East Germany 
para magbakasyon sa Hungary. Habang 
naroon sila, binuksan ng Hungary ang 
border nito sa Austria, na naging paraan 
para maging malaya ang libu-libong 
East German refugee. Natanto nina 
Markus at Karen ang kanilang kakaibang 
oportunidad. Makakaalis din sila. 
LESLIE NILSSON, PHOTOGRAPHER
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Sumapi ako sa Simbahan noong 
20 anyos ako. Hindi nagtagal pag-

katapos niyon, pinakasalan ko ang 
isang tao mula sa ward, at lumipat 
kami dahil sa trabaho. Noong 22 
anyos ako, isinilang ang panganay 
naming anak na lalaki. Noong pana-
hong iyon, sinimulan akong bisitahin 
nang regular ng mga visiting teacher 
ko, kahit nakatira kami sa dulo ng 
hangganan ng ward.

Dahil kapapanganak ko noon, idi-
nikta ng konsiyensya ko na kailangan 

kong kontakin ang aking ina. Ngunit 
walong taon ko nang pinutol ang 
lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanya 
nang magdiborsyo ang mga magulang 
ko. Tuwing dadalaw ang mga visiting 
teacher ko, pinag-uusapan namin 
iyon, at nadama kong hinihimok ako 
ng Espiritu na gawin ang mahirap na 
hakbang na ito.

Pinag-usapan namin kung paano 
ko sisimulang buuing muli ang relas-
yon namin yamang hindi miyembro 
ng Simbahan ang aking ina. Malaki na 
ang ipinagbago ng buhay ko sa naka-
lipas na walong taon mula nang hindi 
na kami mag-usap. Dahil malakas ang 
mga pahiwatig ng Espiritu, nagpasiya 
akong kontakin muna ang lola ko sa 
ina. Bulag ang lola ko, kaya ipinadala 
ko ang sulat ko sa kanya sa tita kong 
nag-aalaga sa kanya.

Napakaganda ng natanggap kong 
sagot sa liham ko, at nagpunta kami 

para kausapin ang lola at tita ko. 
Nagulat at masaya ang lola ko at  
hiniling lang niya na dumaan ako 
para makipagkita sa kanyang anak 
—ang aking ina—kapag pauwi na 
kami. Masayang-masaya siya.

Ang lola ko ay isang Lutheran, 
at mahal niya ang Tagapagligtas. 
Habang naroon kami sa kanila, 
binabasahan siya ng asawa ko tuwing 
umaga mula sa Aklat ni Mormon. 
Talagang nagustuhan niya iyon. Pag-
karaan ng ilang umaga, napuspos ng 
Espiritu ang asawa ko at ang lola ko 
kaya pumunta ang lola ko sa mesa 
niya at inilabas ang isang genealogy 
book na pag-aari ng yumao kong 
lolo at ipinakita ito sa kanya. Walong 
henerasyon ang nakalista roon nang 
maayos, pati nga ang mga trabaho 
nila. Masayang-masaya ang lola ko 
habang naroon kami sa kanya, at 
nangako ako sa kanya na bibisitahin 
ko ang aking ina bago kami umuwi, 
na ginawa ko naman.

Limang linggo pagkaraan naming 
bisitahin ang lola ko, naistrok siya 
at namatay. Pagkaraan ng dalawang 
taon isinagawa ko ang gawain sa 
templo para sa aking mga ninuno 
mula sa impormasyong ibinigay ng 
lola ko.

Ngayo’y maganda na ang relas-
yon ko sa aking ina. Nakatira kami 
sa iisang bayan, at tinutulungan niya 
ako sa mga anak ko kung minsan.

Kung hindi dahil sa regular na 
pagbisita ng mga visiting teacher ko, 
na humikayat at sumuporta sa akin 
sa panahong ito, hinding-hindi ako 
maglalakas-loob na gawin ang hak-
bang na ito para maisaayos ang ugna-
yan ko sa aking ina. Hindi lamang 
ako kundi maraming henerasyon din 
ang napagpala. ◼
Heike Baake, Frankfurt, Germany PA
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TEACHING, 
FAMILY 
HISTORY, AT 
MGA INA
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Nadama kong hinihimok ako 
ng Espiritu na gawin ang 

mahirap na hakbang na ito.
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Noong bata pa akong ina at  
dalawang-taong-gulang pa lang 

ang anak ko, tumira ako sandali sa 
Santa Catarina, Brazil, at iilan lang 
ang nakilala kong mga miyembro 
ng Simbahan doon. Nakatira ako 
sa isang umuunlad ngunit liblib na 
lugar, kaya walang gaanong kapitba-
hay na malapit sa bahay ko.

Isang araw ay nagsimulang suma-
ma ang pakiramdam ko at agad 
akong naubusan ng tubig sa katawan. 
Di nagtagal ay hindi na ako makatayo 
para alagaan ang anak ko o pumun-
ta sa pinakamalapit na telepono sa 
kalye para tawagan ang asawa ko. 
Nagsimula akong magdasal, ngunit sa 
bawat pagtatangka kong tumayo, lalo 
akong nanghihina.

Hindi nagtagal ay kumatok sa pin-
tuan ang aking mga visiting teacher. 
Kaagad nilang natanto na ginabayan 
sila ng Ama sa Langit para matagpu-
an ako. Naghanda sila ng lunas para 
sa akin, tinulungan ako sa pag-aalaga 
sa aking anak, at hinugasan ang mga 
pinggan. Pagkatapos ay sinabi nila sa 
akin na matagal-tagal na silang nag-
lalakad para hanapin ang bahay ko 
at naisip na nilang sumuko, ngunit 
sinabihan sila ng Espiritu na huwag 
tumigil.

Nang umalis na sila, medyo magan-
da na ang pakiramdam ko. Bago sila 
umalis, sama-sama kaming nagdasal.

Hindi siguro nila alam kung gaano 
ang nagawa nilang tulong sa akin at 
pinakain nila ang aking espiritu sa 
kanilang halimbawa ng kabaitan at 
pagiging alisto sa pakikinig at pagsu-
nod sa tinig ng Espiritu. ◼
Enilze do Rocio Ferreira da Silva, 
Curitiba, Brazil

NATAGPUAN AKO NG AKING MGA 
VISITING TEACHER

Hindi nagtagal ay kumatok sa pintuan ang aking mga visiting teacher. Kaagad nilang 
natanto na ginabayan sila ng Ama sa Langit para matagpuan ako.



Karaniwan ay iniiwasan ko siya—
isang gusgusing lalaki na naglalaro 

ng baraha sa isang mesa sa palaruan 
ng isang lokal na fast-food restaurant. 
May banayad na ngiti sa kanyang 
malungkot na mukha habang pinano-
nood niyang maglaro ang mga bata. 
“Baka nagpapainit lang siya dahil 
malamig ang panahon,” naisip ko pag-
daan ko sa mesa niya para itapon ang 
pagkaing hindi naubos ng anak ko. 
Nang mapansin ko ang kanyang mesa, 
na walang anumang pinagbalutan ng 
pagkain o mga paper cup, ibinulong 
sa akin ng marahan at banayad na 
tinig na, “Ibili mo siya ng makakain.”

Nagbalik ako sa mesa ko na may 
kaunti pang pera sa bulsa. “Baka 
mapahiya siya,” sabi ko sa sarili ko. 
Pagkatapos ay nakadama ako ng 
kapayapaan, at napanatag ako sa 
magiliw na bulong ng Espiritu: “Ibili 
mo siya ng makakain.”

Hindi ko sinabi sa mga anak ko 
ang ginagawa ko; dinampot ko lang 
ang ilang kalat at lumabas ako para 
itapon ito para makalapit ako sa mesa 
ng lalaki nang hindi nalalaman ng 
kaibigan kong kasalo ko.

Yumuko ako nang kaunti at nagta-
nong, “Puwede ko ba kayong ibili ng 
pananghalian?”

Mukhang nagulat siya at marahang 
sumagot, “Kung gusto mo.”

Dinukot ko sa aking bulsa ang  
natitira kong kaunting pera—na  
sapat lang para sa pagkain at  
maiinom—at ibinigay ko ito sa lalaki. 

ANG NGITI NG ESTRANGHERO
Bumalik ako sa aking upuan, nang 
hindi napapansin ng mga abalang 
ina sa paligid ko, at minasdan ko ang 
pagtindig ng lalaki para bumili ng 
kanyang pagkain.

Nang isakay ko sa kotse ang mga 
anak ko para makauwi na kami, 
tumanaw ako sa bintana at nakita ko 
ang lalaki na may dalang trey ng pag-
kain pabalik sa kanyang bakanteng 
mesa. May ngiti na sa kanyang dati’y 
malungkot na mukha.

Ang napakalamig na hangin ng 
taglamig na umiihip sa aking mukha 
ay hindi na gayon kalamig. Nagalak 
ako sa magiliw at kasiya-siyang Espi-
ritu na pumuspos sa akin mula ulo 
hanggang paa. Naalala ko ang turo 
ng Tagapagligtas:

“Sapagkat ako’y nagutom, at ako’y 
inyong pinakain; ako’y nauhaw, at 
ako’y inyong pinainom . . .

“Kung magkagayoʼy sasagutin siya 
ng mga matuwid, na mangagsasabi, 
Panginoon, kailan ka namin nakitang 
nagutom, at pinakain ka namin? o 
nauuhaw, at pinainom ka? . . .

“At sasagot ang Hari at sasabihin 
sa kanila, Katotohanang sinasabi ko 
sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa 
dito sa aking mga kapatid, kahit sa 
pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo 
ginawa” (Mateo 25:35, 37, 40).

Nagpapasalamat ako sa ngiti ng 
isang estranghero na nakatulong sa 
akin na magkaroon ng lakas-ng-loob 
na gawin ang tama. ◼
Jenner Porter, Texas, USA
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PAGTULONG KAY MIRTA NA MAKABALIK

Tinawag akong maglingkod bilang 
tagapayo sa Relief Society sa bagong 

ward namin ng pamilya ko. Sa mga 
presidency meeting namin, pinapasada-
han namin ang listahan ng mga panga-
lan ng kababaihan ng Relief Society sa 
ward namin at iniisip kung paano sila 
matutulungan at ang pamilya nila.

Nabaling ang pansin ko sa isang 
sister sa ward na nagngangalang Mirta. 
Maraming taon na siyang miyembro 
ng Simbahan, ngunit sa kung anong 
dahilan, ilang taon nang hindi nagsi-
simba si Mirta.

Napansin ko na ang asawa niya ang 
elders quorum president ngunit ang 
mga anak nila, na mga miyembro din 
ng Simbahan, ay hindi rin nagsisimba. 
Bawat Linggo nakikita ko ang asawa 
niya na mag-isang dumadalo.

Nadama ko na kailangan naming 
tulungan ang pamilyang ito na 

sama-samang makabalik sa simbahan 
at matamasa ang mga pagpapalang 
nais ibigay ng Panginoon sa kani-
la. Sa sumunod na mga presidency 
meeting, binanggit ko ang pag-asa 
kong matulungan si Mirta na maka-
balik sa simbahan. Nagplano kami ng 
mga aktibidad kung saan maisasama 
namin siya sa espesyal na paraan, at 
natukoy namin ang ilang tungkuling 
maibibigay namin sa kanya.

Nang bisitahin namin siya, tinang-
gap niya ang bawat isa sa mga tung-
kulin at lubos na ginampanan ang 
mga ito pagkatapos. Napansin namin 
na sabik siyang naghihintay na sun-
duin ng isa sa amin papunta sa mga 
aktibidad ng Relief Society.

Nang ayusin namin ang mga 
visiting teaching companionship 
bilang panguluhan, hiniling ko sa 
iba na isaalang-alang ang posibilidad PA
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Napanatag ako sa 
magiliw na bulong 

ng Espiritu: “Ibili mo 
siya ng makakain.”

na maging magkompanyon kami ni 
Mirta. Bawat buwan, walang palya 
kaming nag-visiting teaching ni Mirta. 
Bawat paglabas namin para bisitahin 
ang mga sister ay isang oportunidad 
na makausap at makilala pa naming 
lalo ang isa’t isa.

Tuwing yayayain ko siyang mag-
simba, sinasabi lang niyang, “Kapag 
nadama kong handa na ako, magsi-
simba ako.” Hindi ko naunawaan iyon, 
ngunit iginalang ko ang desisyon niya. 
Kalaunan ang sagot niya ay naging, 
“Siguro magsisimba ako sa Linggo.”

Buong pananabik ko siyang hinin-
tay tuwing Linggo. Hindi siya duma-
ting kahit kailan, ngunit patuloy ko 
siyang isinama sa aking mga dala-
ngin. Dahil sa biglaang paglipat ng 
pamilya ko, nabalik kami sa dating 
tinirhan namin, at hindi na ako naka-
pagpaalam kay Mirta. Nang lisanin 
namin ang ward, hindi pa rin siya 
nakakabalik sa simbahan.

Makaraan ang ilang buwan sinabi-
han ako na nakabalik na si Mirta sa 
simbahan at siya na ang tagapayo sa 
Relief Society.

Itinuro ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), “Hindi ninyo 
alam kung gaanong buti ang dulot 
ninyo. Pagpapalain ng inyong pag-
sisikap ang buhay ng isang tao” (“Sa 
Kababaihan ng Simbahan,” Liahona, 
Nob. 2003, 115).

Maraming beses ay hindi katulad 
ng inaasahan natin ang mga resulta at 
hindi dumarating ang mga ito kapag 
inasahan. Huwag tayong tumigil 
sa pagpapagal; ito ang gawain ng 
Panginoon, at tayo ang Kanyang mga 
kasangkapan na pinili upang baguhin 
ang buhay ng maraming tao. ◼
Raquel Elizabeth Pedraza de Brosio, 
Buenos Aires, Argentina
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Mayroong kuwento tungkol sa 
isang maliit na army unit na 
naatasan ng napakahirap na 

misyon sa loob ng teritoryo ng kaa-
way. Habang papalapit ang unit sa 
pakay nito, nalaman ng kalabang mga 
unit na naroon sila. Mabilis na pina-
ligiran ng mas malalakas na puwersa 
ang grupo at nagsimulang magpa-
putok ang mga ito mula sa lahat 
ng dako. Nang matuklasan nila na 
napaligiran na sila at agad na pinapu-
tukan, tumingala ang mga miyembro 
ng maliit na army unit na ito at nakita 
ang kumander nila na nakatayo sa 
ibabaw ng isang malaking bato, at 
pinagbibilinan sila.

Habang nakatingin sa kanyang mga 
tauhan, sumigaw ang kumander: “Mga 
bata, nahulog na sila sa bitag natin. 
Puwede na kayong magpaputok sa 
anumang direksyon!”

Mahirap din ang misyon natin 
sa mundo ngayon. Ito ay ang ituro 
at ipagtanggol ang mga katotoha-
nang nakapaloob sa ebanghelyo ni 
Jesucristo. Sa daigdig na ating ginaga-
lawan, alam ko na mahirap maunawa-
an kung ano ang pinakamainam na 
paraan ng pakikitungo sa iba, lalo na 
kapag napaligiran kayo ng maraming 

tinig na handang humamon sa katoto-
hanan. Kadalasa’y maaaring napaka-
raming pag-atake mula sa iba’t ibang 
panig kaya mahirap malaman kung 
paano tumugon.

Gusto kong magsalita tungkol sa 
ibig sabihin ng tinawag ni Apostol 
Pablo na maging “uliran ng mga 
nagsisisampalataya” (I Kay Timoteo 
4:12)—ang ibig sabihin ng ituro at 
ipagtanggol ang walang-hanggang 
katotohanan sa paraang nais ng ating 
Ama sa Langit habang nagpapakita 
rin ng halimbawa ng paggalang, pag-
kahabag, at matinding pagmamahal 
na ipinakita ni Cristo; ang ibig sabihin 
ng buong sigasig na ipagtanggol ang 
alam nating tama nang hindi lang 
nagpapaputok nang walang habas sa 
anumang direksyon sa isang inaaka-
lang kaaway.

Tunay ngang tila madalas na mag-
kasalungat ang dalawang alituntuning 
iyon, hindi ba? Itinuro sa atin na kaila-
ngan nating kalabanin ang “espirituwal 
na kasamaan” (Mga Taga Efeso 6:12) sa 
lahat ng anyo nito, na kailangan tayong 
“tumayo bilang saksi ng Diyos sa lahat 
ng panahon at sa lahat ng bagay, at 
sa lahat ng lugar” (Mosias 18:9), at na 
kailangan ay hindi natin “ikinahihiya 

ang evangelio ni Cristo” kailanman 
(Mga Taga Roma 1:16). Subalit itinuro 
din sa atin na dapat nating iwasang 
makipagtalo at huwag kailanman 
“pukawin ang mga puso ng tao nang 
may galit” (3 Nephi 11:30), na hindi 
lang tayo dapat “[mamuhay nang paya-
pa] sa lahat ng tao” (Mga Taga Roma 
12:18) kundi dapat ay aktibo rin nating 
“sundin ang mga bagay na makapapa-
yapa” (Mga Taga Roma 14:19).

Kaya paano natin susundin ang 
utos ng Diyos sa atin na manatiling 

Paano ninyo  
pinakamainam na 

maituturo at maipag-
tatanggol ang dok-
trina ng ebanghelyo 
ni Jesucristo habang 

nagpapakita ng  
pagmamahal, kabai-
tan, at pag-unawa?

Maging Uliran ng  
mga Nagsisisampalataya

Ni Elder  
Von G. Keetch
Ng Pitumpu
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matatag sa ebanghelyo at ituro sa iba 
ang katotohanan nang hindi nagiging 
sanhi ng pagtatalo at galit? Tila ang 
pagsasabi ng anuman, lalo na sa pag-
harap sa mga kontrobersyal na isyu 
ng panahon, ay maaaring humantong 
kaagad sa away at pagtatalo. Tulad 
ng alam na alam ninyo, tila kakati-
ting ang pasensya ng mundo ngayon 
sa sinumang nais magpahayag ng 
pananaw na hindi naaayon sa mga 
bagong uso.

Kapag dumarating sa atin ang 
gayong mga hamon, ginagawa natin 
kadalasan ang isa sa dalawang bagay: 
Iniiwasan nating sumali sa mga tala-
kayan, at pinipiling huwag makihalo 
sa isang kapaligiran na maaaring 
agad na maging hindi komportable 
o masama; o kaya’y ipinagtatanggol 
natin ang ating pananaw sa pakiki-
pagdebate na kawili-wiling panoorin 
ngunit lumilikha lamang ng galit 
kaysa kaliwanagan.

Mas mabuting pag-aralan ang mga 
bagay-bagay sa ating isipan (ting-
nan sa D at T 9:8) at pagkatapos ay 
pakinggang mabuti ang patnubay ng 
langit. Magpakatapang at gamitin ang 
liwanag na nasa inyong kalooban.

Maaari ko bang liwanagin ang ilang 
bagay na kailangang isaalang-alang 
habang ginagawa natin ang lahat 
para ituro at ipagtanggol ang salita ng 
Diyos samantalang nagpapakita tayo 
ng pagmamahal at pagkahabag sa 
lahat ng tao?

Ipagtanggol ang Salita
Una, magtatagumpay tayong mabu-

ti kapag personal nating kinausap ang 
ibang tao nang sarilinan. Sa panahong 
ito na tahasang magkasalungat ang 
pananaw ng mga tao at patuloy na 
nagtatagisan ng talino ang bawat isa, 
karaniwan ay kakaunti ang nagagawa 
sa mainitang pagtatagisan ng mga 

grupo. Totoo ito lalo na sa social 
media, kung saan kailangan tayong 
mag-ingat na magbigay ng mga kuru-
kuro ukol sa maseselang isyu sa 
lipunan na hindi lihis sa diwang nais 
ni Cristo na iparating natin.

Kung hahayaan nating malimita 
tayo sa 140 characters online, kada-
lasan ay hindi tayo mauunawaan. 
Karaniwan, mas maraming magagawa 
ang makipag-usap nang sarilinan, 
nang harapan, habang inuunawa ng 
mga tao ang isa’t isa. Iyan mismo 
ang paraang itinuro ni Pangulong 
Thomas S. Monson sa pagtulong at 
pagsagip natin—isa-isa. At kadalasa’y 
ganito tumulong at umantig ng buhay 
ang Tagapagligtas noong Kanyang 
ministeryo sa lupa.

Pangalawa, bagama’t walang 
dudang labis kayong matutuwa 
kung makikita kaagad ng ibang 
tao ang liwanag at papayag silang 
tanggapin ang mga missionary kina-
bukasan, hindi kailangang iyan ang 
maging unang mithiin natin. Ang 

unang mithiin natin ay unawain 
ang opinyon ng ibang tao—igalang 
sila bilang mga tao at unawain ang 
kanilang mga pananaw. Sa gayong 
paraan lamang natin epektibong 
makakaugnayan ang iba, na hindi na 
pinapansin ang mga paratang at di-
pagkakaunawaan na madalas mangi-
babaw sa ating mga talakayan.

Pangatlo, humanap tayo ng mga 
paraan na maigagalang natin ang 
magkakaibang pananaw at makapa-
muhay pa rin nang magkakasama sa 
lipunan. Sa halip na basta mamuhay 
ayon sa sarili nating mga pananaw 
nang hindi nanghihimasok sa kalaya-
an ng iba, subukan natin ang isang 
mas mainam na paraan—isang bagay 
na mahalaga sa isang lipunan na iba-
iba ang paniniwala ng mga tao kung 
nais nating pakitunguhan nang maa-
yos ang lahat. Kailangan nating ipag-
tanggol ang mga karapatan ng iba, 
kilalanin ang karapatan nilang ipa-
hayag ang kanilang mga opinyon at 
ipagtanggol ang kanilang paniniwala, 
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kung umaasa tayong ipagtatanggol 
ng iba ang ating mga karapatan.

Sa huli, bihirang mangyari na 
magkaunawaan ang dalawang tao 
sa isang paghaharap lamang. Ito ay 
isang proseso—na madalas manga-
ilangan ng mahabang panahon. 
Maaaring hindi tanggapin ng iba ang 
ating mga pananaw, ngunit maaari 
nating sikaping itigil ang paggamit 
ng mga salitang tulad ng panatiko at 
poot. Ituring nating likas na mabuti 
at makatwiran ang bawat isa, kahit 
hindi tanggapin ng iba ang ating mga 
pananaw kailanman.

Kumilos na Tulad ng Tagapagligtas
Kapag nahaharap kayo sa mahihirap 

na sitwasyon kung saan ipinagtatang-
gol ninyo ang ebanghelyo ni Jesucristo, 
sana’y lagi ninyong alalahaning kumi-
los na tulad Niya. Tulad ng itinuro ni 
Apostol Pablo, ang maging “uliran ng 
mga nagsisisampalataya” ay higit pa 
sa pamumuhay ng mga alituntunin ng 
ebanghelyo para makita ng iba. Sinabi 
sa atin ni Pablo na ang mga alituntunin 
ding iyon ng ebanghelyo ay kailangang 
maging bahagi ng ating pag-uusap, 
bahagi ng ating pagmamahal sa iba, 
bahagi ng diwang ipinararating natin, 
at bahagi ng pananampalatayang nag-
lalarawan kung sino tayo (tingnan sa 
I Kay Timoteo 4:12).

Sa huli, hindi naman talaga mag-
kasalungat ang dalawang dakilang 
alituntunin ng ebanghelyo—kapag 
naunawaan nang wasto—na manin-
digan sa katotohanan habang igina-
galang at minamahal ang iba. Ang 
matatag nating pananalig sa katoto-
hanan ay hindi dapat maging dahilan 
kailanman para kumilos tayo nang 
walang galang o pagalit sa iba. Ngu-
nit kasabay nito, ang hangarin nating 
magpakita ng kabaitan at pagmama-
hal sa lahat ay hindi dapat makabawas 

kailanman sa tungkulin nating manin-
digan sa katotohanan.

Ang dalawang alituntuning ito ay 
talagang magkabilang panig lang ng 
iisang barya. Nasa isang panig ng 
barya ang tungkulin nating ipaliwanag 
at matatag na ipagtanggol ang dok-
trina ng Diyos. Nasa kabilang panig 
naman ng baryang iyon ang tungkulin 
nating kumilos na tulad ni Cristo, na 
palaging nagpapakita ng paggalang at 
pagmamahal.

Ganito ang sabi ni Elder Dallin H. 
Oaks ng Korum ng Labindalawang 
Apostol:

“Ang pagpaparaya at paggalang 
natin sa iba at sa kanilang mga panini-
wala ay hindi dahilan para kalimutan 
natin ang ating katapatan sa mga kato-
tohanang nauunawaan natin at sa mga 
tipang ginawa natin. . . . Dapat tayong 
manindigan sa katotohanan, baga-
ma’t nagpaparaya tayo at iginagalang 
[natin] ang mga paniniwala at ideyang 
naiiba sa atin at ang mga taong nagta-
taglay nito. . . .

“Ang babalang ito na binigyang-
inspirasyon ay nagpapaalala sa 
atin na para sa mga taong nanini-
wala sa lubos na katotohanan, ang 

HABANG IPINAGTATANGGOL 
MO ANG EBANGHELYO:

•  Kausapin ang iba nang  
sarilinan, nang harapan.

•  Sikaping unawain ang 
mga pananaw ng iba.

•  Ipagtanggol ang mga  
karapatan ng lahat.

•  Ituring ang iba na mabubu-
ti at makatwiran.

•  Magpakita ng pagmamahal, 
kabaitan, at pag-unawa.

pagpaparaya sa pag-uugali ay parang 
baryang may magkabilang panig. Ang 
pagpaparaya o paggalang ay nasa 
isang panig ng barya, ngunit ang kato-
tohanan ay palaging nasa kabila.” 1

Sa isang mundo na mabilis na 
nahahati ang mga pananaw at duma-
rami ang pagtatalo—kung saan ang 
pag-atake kadalasan ay tila nagmu-
mula sa lahat ng dako—maaari ko 
ba kayong hamunin na kumustahin 
ninyo ang sarili ninyo sa magkabi-
lang panig na ito? Sa bawat sitwasyon 
ninyo sa buhay, itanong sa sarili ninyo 
kung paano ninyo pinakamainam 
na maituturo at maipagtatanggol ang 
doktrina ng ebanghelyo ni Jesucristo 
habang nagpapakita rin kayo ng pag-
mamahal, kabaitan, at pag-unawa sa 
isang taong maaaring hindi tanggapin 
ang doktrinang iyon.

Sa paggawa nito, pinatototohanan 
ko na tutulungan at papatnubayan 
kayo ng ating Ama sa Langit. Madara-
ma ninyo na inaakay Niya kayo, ini-
lalagay Niya ang mga ideya sa inyong 
isipan, ang damdamin sa inyong 
puso, at ang mga salita sa inyong 
bibig sa mismong sandaling kaila-
ngan ninyo ito. Aakayin at gagabayan 
kayo ng Kanyang Espiritu, gagawin 
kayong tunay na “halimbawa ng mga 
nagsisisampalataya”—hindi lamang 
bilang isang taong ipinamumuhay 
ang ebanghelyo ni Jesucristo kundi 
isang taong ipinagtatanggol at ipinali-
liwanag ang doktrina nito sa matatag 
ngunit mapagmahal at magiliw na 
paraan. ◼
Mula sa mensahe sa isang debosyonal, “An 
Example of the Believers,” na ibinigay sa Brigham 
Young University–Idaho noong Hunyo 14, 2016. 
Para sa buong mensahe sa Ingles, magpunta sa 
web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.

TALA
 1. Dallin H. Oaks, “Pagbabalanse ng  

Katotohanan at Pagpaparaya,” Liahona, 
Peb. 2013, 32.
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Ni McKenna Johnson

Maaliwalas ang Sabado ng uma-
ga sa Neighborgoods Market. 
Naglalakad ka habang nasa 

ilalim ng makukulay na payong na 
dugtung-dugtong sa labas ng pasukan 
at nakikinig sa live music habang nag-
hahanap ka ng masarap na pagkain. 
Ang tradisyonal na isinisilbi sa South 
Africa ay mula sa isang potjie pot o 
kaldero—pesto, mga talaba, gulay, 
supot ng mga rekado, terrines (halu-
halong lutong karne, gulay at isda)—
gusto mong subukan ang lahat.

Welcome sa Johannesburg.
“Ito ay isang lugar na maalinsa-

ngan, ngunit mainit ang pagtanggap 
dito,” sabi ni Ross Mpye, 28 anyos. 
Ang pambihirang enerhiya ng 
“Joburg” ay nakakagulat kung minsan 
sa mga bisita, na maaaring hindi uma-
asang makakita ng nagtataasang mga 
gusali. “Wala kayong makikitang mga 
leon na gumagala sa mga lansangan,” 
sabi ni Ross.

Isang estudyante sa unibersidad 
na nag-aaral ng communications 
at diborsyadang ina ng limang- 
taong-gulang na si Nate, si Ross 
ay nagtatrabaho bilang production 
support analyst. Mula sa hilig niya 
sa maanghang na pagkain hang-
gang sa mga pagsisikap niyang 
maglingkod sa iba, mahilig siyang 
makipagsapalaran, mabait, at tapat sa 
kanyang pang-araw-araw na buhay.

Ang mga Banal sa Johannesburg ay 
nagtutulungan at tumutulong sa mga 

nasa paligid nila. Halimbawa, nang 
bahain ang bahay ng kaibigan ni Ross 
na si Tumi, maraming kaibigan sa 
simbahan ang tumulong sa paglilimas 
ng tubig at pagpapasaya sa pamilya. 
“Ito ang nagpabago sa buhay ng ina 
ni Tumi, na hindi miyembro,” paliwa-
nag ni Ross. “Nagsimula siyang maki-
pagkita sa mga missionary, at ngayo’y 
miyembro na siya at isang guro sa 
Relief Society.” Ang gayong mapagma-
hal na pangangalaga ay medyo kara-
niwan, dahil kapatid ang turing ng 
mga miyembro sa South Africa sa isa’t 
isa. “Tumutulong kami na para bang 
problema rin namin ito,” sabi ni Ross.

Tulad ng alam ni Ross, ang pag-
damay na ito ay ipinakita ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo. “Ito ang uri ng 
pagmamahal na ibinibigay sa atin ng 
Ama sa Langit. Nauunawaan at batid 
Niya ang aking mga kagalakan at 
kalungkutan bilang isang kabataan 
ngayon na nagdaraan sa mga hamon 
na tinitiyak Niyang madaraig ko,” 
sabi niya.

Naaapektuhan ng relasyon ni Ross 
sa Tagapagligtas ang kanyang buhay 
sa maraming paraan, mula sa kanyang 
mga pakikisalamuha sa mga kasama 
niya sa trabaho hanggang sa kanyang 
personal na pag-aaral. “Maaaring hindi 
maganda ang mga kapaligiran natin sa 
trabaho,” sabi niya. “Ang ilan ay nag-
mumura at ang ilan ay hindi tapat sa 
kanilang mga desisyon, sa pag- 
aakalang hindi iyon mahalaga. 

Mapalad ako na mayroon akong mga 
alituntunin ng ebanghelyo at mga turo 
ng mga propeta sa buhay ko. Kapag 
sinisimulan ko ang araw ko sa pag-
aaral ng banal na kasulatan at pagdara-
sal, tinutulungan ako nitong mapanatili 
ang Espiritu sa buhay ko sa lahat ng 
pagkakataon. Kapag nahaharap ako 
sa mga tukso, ipinapaalala sa akin ng 
marahan at banayad na tinig kung sino 
ako at ano ang pinaninindigan ko. 
Tinutulungan ako nitong manatiling 
tapat sa aking mga pamantayan.”

Ang Neighborgoods Market ay 
kumakatawan sa diwa ng kasana-
yan ng Johannesburg sa iba’t ibang 
kultura. Para kay Ross, mas malalim 
ang isinasagisag ng katotohanan ng 
ebanghelyo—ang pangako ng buhay 
na walang hanggan. ◼
Ang awtor ay nakatira sa Utah, USA
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Lasapin ang Mundo 

Ang magkakaibang 
pinagmulan at 
kultura ay hindi 
hadlang sa mga 
Banal ng South 

Africa para 
pangalagaan 
ang isa’t isa.

sa South Africa
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MGA IMPORMASYON
Opisyal na pangalan:  

The Republic of South Africa
Mga Kabisera: Pretoria, 

Cape Town, at Bloemfontein

AYON SA BILANG
51.8 milyong tao
1,553 milya (2,500 km) na baybayin
11 opisyal na wika

ANG SIMBAHAN SA SOUTH 
AFRICA
62,600 Banal sa mga Huling Araw
168 kongregasyon
71 family history center
3 mission
1 templo (at 1 pang ibinalitang 

itatayo)

IBA PANG TUNGKOL KAY ROSS
Ano ang paborito mong aspeto ng 
inyong kultura?

Hindi kinalilimutan ng mga 
African ang kanilang mga ninuno, 
at hindi rin sila kinalilimutan ng 
mga Mormon. Gumagawa tayo ng 
family history at nagpapabinyag 
tayo para sa ating mga ninuno, at 
ginagawa rin iyan ng mga African.
Ano ang isa sa mga paborito mong 
pagkain sa South Africa?

Prawn masala. Mahilig ako sa 
maaanghang na pagkain. Sugpo ito 
na luto sa curry sauce na may kasa-
mang puting bigas na basmati— 
talagang malasa ito.
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Madalas tayong matakot na magsisi. Ngunit maaari tayong makahugot 
ng lakas-ng-loob sa katotohanan.

Ni David A. Edwards
Mga Magasin ng Simbahan

Alam nating lahat na bawat 
tao ay kailangan ng pagsisisi 
(tingnan sa Mga Taga Roma 

3:23). Alam natin na kailangan nating 
magsisi para mahanap ang tunay 
na kagalakan sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng nagbabayad- 
salang sakripisyo ni Jesucristo (ting-
nan sa Alma 36:24). Alam din natin 
na ang pagpapaliban sa pagsisisi ay 
masamang ideya (tingnan sa Alma 

34:32–34). Subalit ito mismo ang gina-
gawa ng marami sa atin. Bakit? Mas 
alam natin, ’di ba?

Ang isang posibleng sagot ay takot. 
Kung nakagawa man tayo ng mabi-
gat na kasalanan na kailangan nating 
ipagtapat sa ating bishop o may mga 
gawi, pag-uugali, o asal tayo na huma-
hadlang sa atin na maging lubos na 
tapat sa ebanghelyo ng Panginoon at 
sa mga pamantayan nito, takot ang 

maaaring humadlang sa atin upang 
gawin ang kailangan nating gawin 
para baguhin ang ating buhay.

Narito ang pitong takot na maa-
aring maging dahilan upang ipagpa-
liban natin ang pagsisisi, gayundin 
ang ilang ideya at turo na makakatu-
long sa atin na magkaroon ng lakas-
ng-loob na gawin ang alam nating 
magdudulot ng kapayapaan at kaliga-
yahan sa atin.

7 

BAGAY NA  
KINATATAKUTAN 
NATIN TUNGKOL 
SA PAGSISISI

AT BAKIT HINDI 
NATIN DAPAT 
KATAKUTAN 
ANG MGA ITO
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1. Takot na Mapahiya
Kung sasabihin ko sa bishop ko ang nagawa ko, masyado siyang  

madidismaya—at mapapahiya ako nang husto. Paano kung kailangan 
kong sabihin sa mga magulang ko? Paano kung malaman ng iba?

May mas matitindi pang bagay kaysa mapahiya, tulad ng espirituwal na 
pasanin dahil sa kasalanang hindi napagsisihan at pagkawala ng patnubay sa 
Espiritu Santo. Anuman ang madama mong kahihiyan sa pagtatapat sa bishop 
mo ay panandalian lamang at tuluyan na itong mapapawi ng kapanatagan at 
kagalakan. Mapapatunayan ito ng sinumang nakapagtapat na ng kasalanan sa 
bishop nila.

2. Takot sa mga Ibubunga
Kung sasabihin ko sa bishop ko ang mga kasalanan ko, maaaring masa-

ma ang ibunga nito—hindi puwedeng makibahagi ng sakramento, hindi 
puwedeng magbasbas o magpasa ng sakramento, hindi puwedeng magmis-
yon kapag gusto ko. Masyado nitong guguluhin ang buhay ko.

Tandaan na ang mga positibong bunga ng pagsisisi ay mas marami kaysa 
tila mga negatibong bunga nito. Magtuon sa mabubuting bagay na ipina-
ngako ng Panginoon sa mga nagtatapat at nagsisisi.

3. Takot na Magsikap
Parang napakahirap gawin ng 

mga pagbabagong kailangan kong 
gawin. Baka matagalan din ito.

Anumang bagay na makabu-
luhan ay kailangang pagsikapan. 
Ang kapatawaran, kapayapa-
an, at espirituwal na pag-unlad 
ay kabilang sa mga bagay na 
makabuluhan.

“Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay pag-
sisikap na magbago. Isang pagkutya 
sa pagdurusa ng Tagapagligtas sa 
Halamanan ng Getsemani at sa krus 
ang asamin nating gawin Niya tayong 
mabubuting nilalang nang wala 
tayong kapagud-pagod. Bagkus, hina-
hangad natin ang Kanyang biyaya 
upang matugunan at magantimpala-
an ang ating pagsusumigasig (tingnan 
sa 2 Nephi 25:23). Marahil tulad ng 
pagdarasal natin na kahabagan tayo, 
dapat tayong manalangin na magka-
roon tayo ng oras at pagkakataong 
magpakabuti at magsikap at madaig 
ang kasalanan.”
Elder D. Todd Christofferson, “Ang Banal na 
Kaloob na Pagsisisi,” Liahona, Nob. 2011, 40.

“Ang katunayang makapagsisisi tayo ay ang mabuting balita ng ebanghelyo! Ang 
pagkakasala ay [maaalis]. Mapupuspos tayo ng kagalakan, makakatanggap ng 
kapatawaran sa ating mga kasalanan, at magkakaroon ng katahimikan ng budhi. 
Mapapalaya tayo mula sa kawalan ng pag-asa at pagkaalipin sa kasalanan.”
Elder Dale G. Renlund ng Korum ng Labindalawang Apostol, “Pagsisisi: Isang Pagpiling Puno ng Kagalakan,” 
Liahona, Nob. 2016, 124.

“Kung nagkasala kayo, pagkatapos ay mas maagang nagsisi, mas maaga kayong 
makapagsisimulang makabalik muli at mas maaga ninyong matatagpuan ang 
kapayapaan at kagalakang dulot ng kapatawaran.”
Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2011), 28.

“Ipinapangako ko sa iyo na hindi ka huhusgahan [ng bishop]. Bilang lingkod ng 
Panginoon, magiging mabait siya at maunawain habang nakikinig sa iyo. Pagkatapos 
ay tutulungan ka niya sa proseso ng pagsisisi. Siya ang sugo ng awa ng Panginoon  
para tulungan kang maging malinis sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo.”
Elder C. Scott Grow ng Pitumpu, “Bakit Ko Kailangang Magtapat at Ano ang Kailangan Kong Ipagtapat sa 
Bishop Ko?” Liahona, Okt. 2013, 59.
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5. Takot na Mawala ang 
Iyong Personalidad

Kung susunod ako sa mga 
pamantayan ng Simbahan, tata-
likuran ko ang ilan sa mga bagay 
na bumubuo sa aking pagkatao, 
gaya ng mga paborito kong peliku-
la, palabas sa TV, musika, at mga 
paraan ng pagpapahayag ng aking 
sarili. Magiging katulad na lang 
ako ng iba pang mga Mormon. Mas 
gugustuhin kong manatiling ganito.

Sa pamamagitan ng pagsisisi, 
mapapasaiyo ang Banal na Espiritu.  
At sa pamamagitan ng Espiritu, 
matutuklasan mo ang mas malalim, 
mas tapat, at mas mabuting pagka-
tao. Ibabatay ito sa maaari mong 
kahinatnan sa paningin ng Diyos 
sa halip na sa anumang naitayo 
sa mabubuway na saligan ng mga 
panlasa, preperensya, gawi, at  
pagiging kaiba.

“Mas gusto ni Satanas na manatili kayo 
sa inyong mga kasalanan sa halip na 
magtuon sa inyong banal na poten-
syal. . . . Huwag siyang pakinggan.”
Pangulong Dieter F. Uchtdorf, “Apat na Titulo,” 
Liahona, Mayo 2013, 58.

“Mas naiiba ang pagkatao ng mga 
taong mas banal.

“Ang kasalanan, sa kabilang dako, 
ay nagdudulot ng pagkakapare- 
pareho; inaalipin tayo nito sa 
nakalululong na mga hilig at rebel-
deng mga damdamin.”
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, “Repentance,” 
Ensign, Nob. 1991, 30.

4. Takot na Masira ang 
Reputasyon

Isa ako sa “mabubuting bata.” Kung 
aaminin ko na nakagawa ako ng mga 
pagkakamali, tapos na ako—hindi 
na ako “mabuting bata.” Ano na ako? 
Sino na ako? Mas gugustuhin ko pang 
kalimutan na lang ito at magpatuloy 
na para bang walang nagbago.

Kailangan nating buong pagpa-
pakumbabang aminin ang ating 
kasalanan sa harapan ng Diyos para 
magawa Niya “ang mahihinang bagay 
na maging malakas” para sa atin (Eter 
12:27). At ang imaheng dapat ninyong 
sikaping taglayin sa inyong sarili ay 
yaong tingin sa inyo ng Ama sa Langit 
at ni Jesucristo: isang anak ng Diyos 
na may walang hanggan at banal na 
potensyal, bagama’t hindi perpekto, 
sa pamamagitan ng Kanilang tulong.

“Nakikita ng Diyos kung sino talaga 
tayo—at nakikita Niya na tayo ay  
karapat-dapat sagipin. . . .

“. . . Sa bawat hakbang ng pana-
nampalataya sa landas ng pagkadi-
sipulo, nagiging mga nilalang tayo 
na may walang-hanggang kaluwal-
hatian at galak na siyang nilayong 
kahinatnan natin.”
Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang 
Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Papasanin 
Ka Niya sa Kanyang Balikat at Iuuwi,” Liahona, 
Mayo 2016, 104.
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6. Takot na Mabigo
Maraming beses ko nang sini-

kap na magbago pero iyon pa rin 
ang nagagawa kong mga kama-
lian. Siguro naibigay na sa akin 
ang lahat ng pagkakataon. Siguro 
hindi na ako magbabago kailan-
man. Kung magsisikap pa akong 
minsan at mabibigo, hindi ba 
patunay na iyon?

Hindi madaling magsisi. Hin-
di ito nilayon na maging madali. 
Ngunit ito ang inyong landas 
tungo sa kagalakan, kaya patuloy 
na gawin ito. Walang hangganan 
ang taos-pusong pagsisisi (ting-
nan sa Mosias 26:30). Ibinigay ng 
Anak ng Diyos ang Kanyang Sarili 
bilang walang-katapusan at walang- 
hanggang sakripisyo upang mag-
bayad-sala para sa ating mga kasa-
lanan para mapatawad tayo kung 
tayo ay sasampalataya at magsisisi 

7. Takot na Magtagumpay
Ano kaya kung talagang kaya kong baguhin ang buhay ko? Baka mas 

malaki ang asahan sa akin. Siguro mas mabuting may kapintasan at 
maging karaniwan na lang ako para hindi sila umasa na tatanggap ako 
ng mas maraming responsibilidad.

Ang pagkatakot sa mas matataas na inaasahan o mas maraming responsibi-
lidad ay maaaring magmula sa katamaran o pagkaligalig. Ngunit ang plano ng 
Ama sa Langit ay paghusay at pag-unlad. Tinanggap ninyo ang planong iyon 
bago ang buhay na ito; tanggapin ito ngayon sa pamamagitan ng pagiging 
masigasig at pagsampalataya. Sikaping makita ang uri ng tao na nais ng Ama 
sa Langit na kahinatnan ninyo at ang uri ng buhay na nais Niyang matama-
sa ninyo. Kung talagang makikita ninyo ang potensyal ninyong mararating, 
mahihirapan kayong paniwalaan man lang ito. Sa tulong ng Ama sa Langit at 
ng Tagapagligtas, abot-kamay ninyo ito.

(tingnan sa Alma 34:9–16). Naintindi-
han mo ba iyon? Walang katapusan 
at walang hanggan. Saklaw ka pa rin 
ng Kanyang Pagbabayad-sala, dahil 
wala itong hangganan. Patuloy na 
magsikap.

“Kung minsan sa ating pagsisisi, sa araw-
araw nating pagsisikap na maging higit 
na katulad ni Cristo, paulit-ulit tayong 
nagpupunyagi sa pare-parehong mga 
kahirapan. Tulad ng pag-akyat sa bundok 
na maraming puno, minsan ay hindi natin 
makita ang ating pagsulong hangga’t 
hindi tayo nakararating sa tuktok at 
lilingon mula sa matatarik na bangin. 
Huwag panghinaan ng loob. Kung kayo 
ay nagpupursigi at nagsisikap na magsisi, 
nasa proseso kayo ng pagsisisi.”
Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labindalawang 
Apostol, “Magsisi . . . Upang Mapagaling Ko Kayo,” 
Liahona, Nob. 2009, 41.

“Dahil sa kaloob na Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo at sa lakas ng langit na 
tutulong sa atin, tayo ay maaaring umun-
lad, at ang kahanga-hanga sa ebang-
helyo ay napagpapala tayo sa ating 
mga pagsisikap, kahit hindi tayo laging 
nagtatagumpay.”
Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang 
Apostol, “Bukas ay Gagawa ng mga Kababalaghan ang 
Panginoon sa Inyo,” Liahona, Mayo 2016, 125–126.

“Responsibilidad nating umangat mula sa pagiging karaniwan lamang tungo sa 
pagiging mahusay, bumangon mula sa kabiguan tungo sa tagumpay. Ang tungkulin 
natin ay maabot ang pinakamahusay nating [mararating].”
Pangulong Thomas S. Monson, “The Will Within,” Ensign, Mayo 1987, 68.
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ANG MISMONG  
INIRESETA NG DOKTOR

ANG  PAGSISISI  ay isang  reseta,  hindi isang parusa.
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Ni Charlotte Larcabal
Mga Magasin ng Simbahan

A yaw kong pumupunta sa 
doktor. Ayaw ko ng nahihi-
rapan, ng naghihintay, ng 

iniksyon, ng mga utos na “relaks ka 
lang.” Noong bata pa ako, naisip ko 
na malupit ang mga nars at doktor na 
ang akala ay tusukan ako ng karayom, 
pero nang lumaki na ako nalaman 
ko na hindi sila masama; tumutulong 
sila. At halos palaging gumaganda 
ang pakiramdam ko matapos akong 
makipagkita sa kanila. Gaano man 
ako kainip sa waiting room, gaano 
man ako kalakas sumigaw kapag 
iniiniksyunan ako, o gaano man ako 
kalungkot kapag sinabihan ako ng 
doktor na kailangan kong magpahi-
nga, sa huli, palaging sulit ito.

Kung minsan ang pagsisisi ay med-
yo parang pakikipagkita sa doktor.

Kagalakan o Sakit?
Sa halip na matakot kapag nai-

sip ninyo ang nakakasukang lasa 
ng gamot o ang turok ng karayom, 
natatakot ba kayo nang kaunti kapag 
naririnig ninyo ang mga katagang 
“giniyagis ng walang hanggang paru-
sa,” “pinarusahan ng mga pasakit ng 
impiyerno,” at “kasukdulan ng kapa-
itan”? (tingnan sa Alma 36:12–18). 
Ganyan inilarawan ni Alma ang simu-
la ng kanyang pagsisisi, hindi ba?

Matapos magpakita ang anghel 
kay Alma at sa mga anak ni Mosias, 

naalala ni Alma ang lahat ng kan-
yang kasalanan at nakita kung  
paano siya naghimagsik laban sa  
Diyos. Napakamiserable ng buhay  
niya kaya ninais niyang “mawasak  
kapwa kaluluwa at katawan” (Alma  
36:15). Aray. Parang mga halik tuloy 
ng walang-malay na sanggol ang 
masasakit na pagturok ng iniksyon 
ng doktor. Kaya bakit magpapagal 
si Alma “nang walang tigil, upang 
makapagdala [siya] ng mga kaluluwa 
tungo sa pagsisisi”? (Alma 36:24). 
Bakit niya nanaising maranasan ng 
ibang tao ang isang bagay na naging 
napakasakit sa kanya?

Siguro’y dahil sa sumunod na 
nangyari.

Naalala niya ang Kanyang Tagapag-
ligtas na si Jesucristo.

“Nagsumamo ako sa aking puso: 
O Jesus, ikaw na Anak ng Diyos, kaa-
waan ako. . . .

“At ngayon, masdan, nang maisip 
ko ito, hindi ko na naalaala pa ang 
aking mga pasakit; oo, hindi na ako 
sinaktan pa ng alaala ng aking mga 
kasalanan.

“At o, anong galak, at anong 
kagila-gilalas na liwanag ang namas-
dan ko; oo, ang kaluluwa ko’y napus-
pos ng kagalakan na kasingsidhi 
ng aking pasakit! ” (Alma 36:18–20; 
idinagdag ang pagbibigay-diin). Nala-
man ni Alma na bagama’t mahirap 

at masakit pang tanggapin ang 
ating mga kasalanan, ang galak na 
madarama natin pagkatapos ay sulit. 
Ang galak na nadama niya ay mas 
masidhi at matamis kaysa anumang 
nadama niya bago iyon (tingnan sa 
Alma 36:21).

Walang Dapat Ikatakot
Kung natatakot ang mga tao kapag 

naiisip ang pagsisisi, siguro ay dahil 
nakatuon sila sa masakit na baha-
gi nito. Kadalasan ang pagsisisi ay 
nangangailangan ng oras at kung 
minsan ay kailangang magpakum-
baba at magsikap nang husto para 
maitama ang maling nagawa, ngunit 
tulad ng itinuro ni Elder Richard G. 
Scott (1928–2015) ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Ang pag-
sisisi ay hindi kaparusahan. Ito ang 
landas na puno ng pag-asa tungo sa 
mas maluwalhating kinabukasan.” 1 
Tinatawag ito ni Pangulong Rus-
sell M. Nelson, Pangulo ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, na, “ang 
matamis na pagpapala ng pagsisisi.” 2 
Sa madaling salita, walang dahilan 
para katakutan o iwasan ang anu-
mang aspeto ng pagsisisi. Gaano 
man kahirap tanggapin at ituwid ang 
ating mga kasalanan, laging nariyan 
ang kapangyarihang magpagaling 
ng Tagapagligtas sa pamamagitan 
ng Kanyang Pagbabayad-sala para 



56 L i a h o n a

makaraos tayo, at ang kagalakang 
nadarama natin ay lubusang daraig at 
gagapi sa anumang sakit, kahihiyan, 
o kalungkutan na maaaring nadama 
natin noon.

Para sa Inyong Ikabubuti
Alam ba ninyo kung ano ang ibig 

sabihin ng mga katagang Primum 
non nocere ? Kung doktor kayo, 
malamang ay alam ninyo ito. Ang 
Primum non nocere ay salitang Latin 
para sa “huwag munang manakit.” Ito 
ay isang alituntuning gumagabay sa 
lahat ng medical practitioner, isang 
pangakong ginagawa nila. Hindi 
niyan ibig sabihin na nangangako 
silang hindi kailanman mananakit, 
kundi sa halip lahat ng ginagawa 
nila ay palaging para sa ikabubuti 
ng pasyente nila.

Palagay ba ninyo gumagawa ng 
mga pangakong kagaya niyan ang 
Diyos at si Jesucristo? Siyempre! 

Tingnan na lang ninyo sa Isaias 1:18; 
Isaias 41:13; Mga Taga Roma 8:28; 
at 3 Nephi 13:14. (Seryoso, basahin 
ninyo ang mga ito. At ilan lamang 
iyan sa mga ito!) Ang kaibhan ay, 
maaaring magkamali ang mga tao 
kung minsan. Ngunit si Jesucristo at 
ang Ama sa Langit ay perpekto, kaya 
talagang makatitiyak kayo na lahat ng 
ipinagagawa Nila sa inyo ay para sa 
ikabubuti ninyo. Palagi. Kaya kapag 
sinabi ng Diyos na magsisi kayo, iyon 
ay dahil alam Niya na pagpapalain 
nito ang inyong buhay. Ang pagsisisi 
ay hindi kaparusahan. Ito ay pagpa-
pagaling, pagtatagumpay laban sa 
kahinaan, paghubad sa likas na tao, 
at pagtalikod sa kasalanan upang 
bumaling sa Diyos.

“Tanggapin ang Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo at ang pagsisisi nang malu-
wag sa kalooban at iangkop sa inyong 
buhay araw-araw batay sa utos ng 
Dakilang Manggagamot,” sabi ni Elder 

Jörg Klebingat ng Pitumpu. “Ugaliin 
ang patuloy, masaya, nakagagalak na 
pagsisisi at gawin itong uri ng pamu-
muhay na pinili ninyo.” 3

Kapag ang Dakilang Manggaga-
mot, na si Jesucristo, ay nagreseta 
sa inyo ng pagsisisi, huwag hayaang 
maging hadlang ang inyong takot na 
masaktan o mapahiya. Magtiwala sa 
Kanyang mga pangako na kahit maa-
ari kayong masaktan sandali, buong 
awa Niya kayong titipunin (tingnan 
sa 3 Nephi 22:7), at tulad ni Alma, 
labis kayong mapupuspos ng galak 
na tulad ng sakit na nadama ninyo 
(tingnan sa Alma 36:19–20). ◼

MGA TALA
 1. Richard G. Scott, “Sariling Lakas sa Pama-

magitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo,” 
Liahona, Nob. 2013, 84.

 2. Russell M. Nelson, “Pagsisisi at Pagbabalik-
loob,” Liahona, Mayo 2007, 104; idinagdag 
ang pagbibigay-diin.

 3. Jörg Klebingat, “Paglapit sa Luklukan 
ng Diyos nang may Tiwala,” Liahona, 
Nob. 2014, 36. DE
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S inabi ng mga pinuno ng Simbahan na dapat kayong turuan 
ng inyong mga magulang tungkol sa intimasiya. Sa respon-

sibilidad na ito, hinihikayat ang mga magulang na magturo 
sa tahanan tungkol sa seksuwal na intimasiya nang tapatan at 
malinaw para tulungang makaiwas ang kanilang mga anak na 
makagawa ng mabibigat na kasalanan. May mga materyal pa 
nga ang Simbahan para makatulong sa pagtuturong ito.

Pagdating sa itinuturo sa inyo sa paaralan tungkol sa sex, 
hinikayat na ng mga pinuno ng Simbahan ang inyong mga 
magulang na alamin kung ano ang itinuturo doon at ano ang 
magagawa nila upang matiyak na naaayon ito sa mabuting 
moralidad at asal. ◼

TUWIRANG SAGOT

A lam natin na mayroon tayo kap-
wa ng isang Ama sa Langit at ng 

isang Ina sa Langit. Ang kaalamang 
ito ay mukhang nagmula kay Joseph 
Smith at paulit-ulit na napagtibay ng 
inspiradong mga turo ng mga pinuno 
ng Simbahan sa paglipas ng mga 
taon. Gayunman, bukod sa pag-iral 
ng isang Ina sa Langit at sa papel 
ng ating mga magulang sa langit sa 
pagtutulungan para sa kaligtasan at 
kadakilaan ng kanilang mga anak, 
wala nang naihayag na iba pang mga 
detalye tungkol sa Ina sa Langit. Sa 
ngayon, sapat na ang alam natin para 
maunawaan na tayo ay mga anak ng 
mga magulang sa langit, na nagna-
nais na maging katulad tayo nila. 
Tinutulungan tayo ng pagkaunawang 
ito na makita kung sino tayo at ano 
ang maaari nating kahinatnan. Ipina-
pakita nito na ang kasarian ay bahagi 
ng ating walang-hanggang identidad 
at na ang kalalakihan at kababaihan 
ay hindi mapapadakila kung wala 
ang isa’t isa. At pambihira at maha-
halagang katotohanan ang mga ito 
mismo. ◼
Para sa iba pang impormasyon, tingnan sa 
“Mother in Heaven” sa topics. lds. org.

Ano ang pananaw ng Simbahan 
tungkol sa sex education?

Bakit wala tayong 
gaanong alam tungkol 
sa ating Ina sa 

Langit?
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Ni Isaias Vargas Chavarria

Isang aktibidad ng mga missionary ang 
naiplano sa stake kung saan ako nagli-
lingkod. Magbibigay kami ng kompanyon 

ko ng maikling paliwanag tungkol sa isang 
alituntunin ng ebanghelyo sa mga inves-
tigator na dadalo. Gayunman, pagdating 
namin sa meetinghouse, natuklasan namin 
na halos walang dumating na mga investi-
gator. Sa halip na ituro ang alituntunin tulad 
ng aming orihinal na plano, pinalabas kami 
sa kalye at pinaimbitahan sa amin ang mga 
taong dumaraan na dumalo at makibahagi 
sa aktibidad.

Sa totoo lang, hindi ko maiwasang isi-
pin na, “Hindi ito uubra.” Nadama ko na 
mawawalan ng saysay ang mga pagsisikap 

namin—na walang tatanggap sa imbitasyon 
naming dumalo sa aktibidad, lalo na sa gayon 
kaikling abiso.

Ngunit naunawaan namin ang kahala-
gahan ng pagsunod, kaya sinikap namin 
ng kompanyon ko na imbitahang puma-
sok ang mga tao. Maya-maya pa, dumaan 
ang isang babae at ang kanyang anak na 
babae at kasintahan nito. Inimbitahan  
namin silang pumasok. Sa una ay nag- 
atubili sila, pero sa huli’y tinanggap din 
nila ang paanyaya at nakihalubilo sa  
grupong nasa loob. Nagulat ako pero  
masayang-masaya ako.

Nagsimula ang aktibidad: isang musical 
presentation na nakasentro sa ebanghelyo. 
Tumagal ang aktibidad nang mahigit isang 

Bilang missionary sa Mexico, may naranasan ako na nakatulong para  
makita ko ang “magagandang bunga” na maaaring dumating kapag  
kumilos tayo ayon sa ating pananampalataya.

ALANGANING MAGING MATAPAT, 

M U L A  S A  M I S Y O N
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oras. Nag-alala ako na baka nagalit ang 
mga panauhin namin dahil tumagal nang 
husto ang aktibidad, pero taimtim kong  
ipinagdasal na maging maayos ang lahat.

Nang matapos ang aktibidad, kinausap ko 
sila para humingi ng paumanhin dahil nata-
galan kami. Bago pa ako nakapagsalita sa 
kanila, sinabi ng babae, “Salamat. Maraming 
salamat. Napakaganda. Salamat.”

Nagulat ako; nagpapasalamat sila sa nara-
nasan nila, at hindi sila nag-alala sa oras. 
Kagila-gilalas, at masayang-masaya ako. 
(At isipin na lang na sinabi ko pa na hindi 
uubra ang pag-imbita sa mga tao sa kalye!) 
Gusto pang malaman ng babae ang tungkol 
sa Simbahan at dumalo sa mga miting namin 
sa araw ng Linggo.

Malaki ang natutuhan ko sa karanasang 
ito: ang kaunting pagsampalataya, kahit 
naisin lang na maniwala, ay maaaring mag-
dulot ng maraming bunga (tingnan sa Alma 
32:27–28).

Binago ng karanasang ito ang pag-uuga-
li ko sa buong misyon ko. Mula noon, sa 
bawat aktibidad ng mga missionary, nakiki-
ta ko ang mga bunga ng aking pagpapagod 
kapag humayo ako nang may pag-asa at 
pananampalataya.

Kung mananampalataya tayo, kahit  
iniisip natin na hindi ito mangyayari,  
magtatamo tayo ng masasarap na bunga. 
Ang nakikita nating imposible ay hindi 
imposible sa Diyos. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Guerrero, Mexico.

HANAPIN SILA NA 
TATANGGAP SA INYO
“Itatayo ninyo ang Simbahan 
sa pamamagitan ng pagha-
hanap sa ‘[kanila] na mga 
tatanggap sa inyo’ (D at T 
42:8). . . . Marami sa mga 
taong ito ang ‘napagkakai-
tan . . . ng katotohanan [dahil 
lamang sa] hindi nila alam 
kung saan ito matatagpuan’ 
(D at T 123:12).

“Karaniwang hindi ninyo 
kilala kung sino ang mga 
taong ito. Maaaring hindi 
nila agad makilala na mga 
tagapaglingkod kayo ng 
Panginoon. Maaaring hindi 
nila maunawaan na ang 
malaking kapayapaan, pat-
nubay, at layunin ng buhay 
ay darating sa pamamagi-
tan ng ipinanumbalik na 
ebanghelyo at hindi sa ibang 
bagay. Madalas na hindi nila 
alam na hinahanap nila ang 
ipinanumbalik na ebanghel-
yo hanggang sa matagpuan 
nila ito. Halimbawa, sabi ng 
isang convert, ‘Nang marinig 
ko ang ebanghelyo, nasagot 
nito ang pananabik na di 
ko alam na narito sa aking 
puso.’ Sabi ng isa pa, ‘Naka-
pagsaliksik na ako nang di 
ko namamalayan.’ ”
Mangaral ng Aking Ebanghelyo: 
Gabay sa Paglilingkod ng  
Misyonero (2004), 178.

PINAGPALA NANG SAGANA
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ANG BAHAGING PARA SA ATIN

sa banal na kasulatan tungkol sa 
paksa, at nakita ko ang kaganda-
han ng buhay. Sa halip na isipin na 
wala akong pamilya, nalaman ko 
na makakatulong akong dalhin ang 
mga anak ng Diyos sa Simbahan 
bilang missionary. Natuto akong mag-
tiyaga at magsilbing liwanag. Sinikap 
kong magpakabuti. Natanto ko rin na 
kung walang pamilyang katulad ng 
sa akin, baka hindi ako nagkaroon 
ng pananampalatayang katulad ng 
sa akin, at hindi ko pahahalagahan 
ang batas ng kalinisang-puri at ang 
plano ng kaligtasan na tulad ng gina-
gawa ko ngayon.

Naunawaan ko na mayroon akong 
pamilya, at nagpapasalamat ako sa 
aking bago at mas malaking pamilya. 
Mahirap, pero hindi ko inaalala ang 
mangyayari sa pamilya ko sa kabilang- 
buhay. Nagtitiwala ako sa Diyos, at 
alam Niya kung bakit hindi kami 
nabuklod. Alam Niya kung gaano ko 
sila kamahal at kung ano ang pina-
kamainam para sa akin. Hindi natin 
mauunawaan ang lahat ng bagay, kaya 
mahalagang manampalataya sa Diyos 
para lumakas tayo at malaman natin 
na magiging maayos ang lahat. ◼

PAGSISIKAP NA 
MALAGPASAN ANG 
MGA PAGSUBOK SA 
AKING PAMILYA
Ni Silvia C., Umbria, Italy

Matapos magdiborsyo ang mga 
magulang ko, nahirapan ako sa 

buhay. Karaniwa’y gumaganda ang 

pakiramdam ko kapag 
nagsisimba ako, pero 
nasasaktan ako kapag 
nakakarinig ako ng mga 
mensahe tungkol sa mga 
pamilya dahil hindi ako 
naniniwala na mayroon 
ako nito.

Ang aking ina ay di-
gaanong aktibo at muling 

nag-asawa. Ang aking ama 
ay isang ateista at nakisama 

sa ibang babae. Kapwa sila 
nagkaroon ng mga anak sa 

kani-kanilang bagong kinaka-
sama, at nadama ko na parang 

pabigat ako—isang pagkakamali—
na para bang wala akong silbi.

Kaya nagsimula akong magdasal, 
magbasa ng mga banal na kasula-
tan, magnilay-nilay, at magsikap na 
patuloy na magsimba. Ngunit hindi 
ko maiwasang mag-isip: Ano ang 
gagawin ko sa kabilang-buhay kung 
hindi nabuklod ang pamilya ko sa 
templo?

Hindi kaagad dumating ang mga 
sagot, pero dumating din ang mga 
ito. Hinanap ko ang kahulugan ng 
pamilya at binasa ko ang mga talata 
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MGA PANALANGIN SA 
KAARAWAN NG TATAY KO
Ni Cooper B., California, USA

Hindi pinalaki sa anumang relihi-
yon ang aking ama, at naging di-

gaanong aktibo ang pamilya ng aking 
ina noong bata pa ang nanay ko. 
Pero isang araw ay nadama ng aking 
ina na parang may kulang sa buhay 
niya, kaya nagpasiya siyang bumalik 
sa simbahang kinalakhan niya, Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw. Sumama kaming 
magkakapatid sa kanya. Pero hindi 
nagustuhan ng aking ama ang pagsi-
simba namin, at lubhang sinubok nito 
ang relasyon ng mga magulang ko.

Nabinyagan ako noong walong 
taong gulang ako, at nalaman ko kung 
paano maaaring magkasama-sama 
ang mga pamilya magpakailanman. 
Taun-taon tuwing kaarawan ko, hini-
hipan ko ang mga kandila na lihim na 
hinihiling na mabinyagan ang aking 
ama. Ipinagdasal ko na lumambot ang 
puso ng tatay ko. Pagkaraan ng mara-
ming taon, nakakapaghapunan na ang 
mga missionary sa amin. Pero hindi 
nabanggit ang ebanghelyo kailanman.M

G
A 

PA
G

LA
LA

RA
W

A
N 

N
I M

EL
IS

SA
 M

A
N

W
IL

L

IKAW NAMAN
Ibahagi ang iyong karanasan na nagpapati-
bay ng pananampalataya. Limitahan lamang 
ang iyong artikulo sa 400 salita, lagyan ito 
ng label na “Our Space” at isumite ito sa  
liahona. lds. org o ipadala sa email sa  
liahona@ ldschurch. org bago sumapit 
ang Abril 10.

At isang tag-init sinamahan ako ng 
aking ama sa Young Men camping 
trip. Bagama’t hindi siya miyembro, 
ang tatay ko ang pinamahala sa isang 
fireside! Natakot ako, pero tumulong 
ang lahat sa pamamagitan ng paki-
kibahagi sa fireside. Pagkatapos ay 
nagpatotoo ang kaibigan ko tungkol 
sa panalangin. Ikinuwento niya na 
minsa’y natulungan ng aking ama ang 
bunsong kapatid niya at naging sagot 
si Itay sa kanyang panalangin. Sa 
kauna-unahang pagkakataon, nakita 
kong umiyak ang tatay ko. Nadama 
niya ang Espiritu.

Pagkatapos ng biyahe, gusto nang 
matutuhan ng aking ama ang iba pa 
tungkol sa ebanghelyo nang may 
panibagong sigla, at isang umaga ay 
ibinalita niya na gusto na niyang mag-
pabinyag. Hindi kami makapaniwala!

Ang binyag ng aking ama ay isa sa 
pinakamagagandang araw sa buhay 
ko. Punung-puno ang chapel ng mga 
dumalo para suportahan ang tatay 
ko, at daang beses kong pinraktis 
ang panalangin sa binyag dahil 
tuwang-tuwa ako. Ako ang nag-
binyag sa tatay ko, at ni hindi ko 
maipaliwanag ang kaligayahang 

nadama ko nang yakapin ko ang 
aking ama sa bautismuhan.

Nang sumunod na taon ibinuklod 
kami ng pamilya ko sa templo. Pagka-
tapos ng pagbubuklod, tumayo kami 
nang pabilog—bilang isang walang-
hanggang pamilya—na magkaka-
yakap at may luha ng kagalakan sa 
aming mukha.

Mula sa karanasang ito nalaman 
ko na kahit ano ay posible. Huwag 
sumuko. Gagawin ko ang lahat para 
maging karapat-dapat na mabuklod sa 
templo sa aking magiging pamilya. ◼



PILIIN ANG 
PAG-ASAPA

G
LA

LA
RA

W
AN

 N
I D

AV
ID

 S
TO

KE
R

Anuman ang pinagdaraanan mo, matatagpuan 
mo ang “ganap na kaliwanagan ng pag-asa” sa  

pamamagitan ng ebanghelyo.
(Tingnan sa 2 Nephi 31:20.)
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Ang matitinding pagsubok ay 
magpapalakas sa inyo, ngunit 
kaya nitong bawasan o sira-

in pa ang inyong tiwala sa Anak ng 
Diyos at pahinain ang determinasyon 
ninyong tuparin ang inyong mga 
pangako sa Kanya. Ang mga pagsu-
bok na ito kadalasan ay nakabalat-
kayo, kaya mahirap itong matukoy. 
Nagsisimula ito sa ating mga kahina-
an, pagiging maramdamin, pagiging 
sensitibo, o sa mga bagay na pinaka-
mahalaga sa atin. Ang tunay ngunit 
kakayaning pagsubok sa isang tao ay 
maaaring matinding pagsubok sa iba.

Paano kayo mananatiling “matatag 
at di natitinag” (Alma 1:25) sa oras ng 
pagsubok sa inyong pananampalata-
ya? Magtuon kayo sa mismong mga 
bagay na nagpalakas sa inyong pana-
nampalataya: manampalataya 
kay Cristo, manalangin, pag-
nilayan ang mga banal na kasu-
latan, magsisi, magsimba at 

PAANO  
HARAPIN ANG MGA 
PAGSUBOK SA 
PANANAMPALATAYA

Ni Elder  
Neil L. Andersen
Ng Korum ng  
Labindalawang Apostol

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

makibahagi ng sakramento, 
sundin ang mga kautusan, at 
maglingkod sa kapwa.

Kapag sinubok ang inyong  
pananampalataya—anuman ang 
gawin ninyo, huwag kayong lumayo 
sa Simbahan! Ang paglayo ninyo sa 
kaharian ng Diyos sa oras ng pagsu-
bok sa pananampalataya ay parang 
pag-alis sa ligtas na kanlungan nang 
matanaw ninyo ang buhawi.

Sabi ni Apostol Pablo, “Hindi na 
kayo mga taga ibang lupa at mga 
manglalakbay, kundi kayo’y mga 
kababayan na kasama ng mga banal, 
at sangbahayan ng Dios” (Mga Taga 
Efeso 2:19). Sa loob ng santuwaryo 
ng Simbahan natin napoprotektahan 
ang ating pananampalataya. Sa pakiki-
pagpulong sa mga ibang nananalig, 
tayo ay nagdarasal at nakasu-
sumpong ng mga sagot sa ating mga 
dalangin; sumasamba sa pama-
magitan ng musika, nagbabahagi 

ng patotoo tungkol sa Tagapagligtas, 
naglilingkod sa isa’t isa, at nada-
rama natin ang Espiritu ng 
Panginoon. Tayo ay nakikibahagi 
ng sakramento, tumatanggap 
ng mga pagpapala ng priesthood, at 
dumadalo sa templo. Ipinahayag 
ng Panginoon, “Sa mga ordenansa . . . , 
ang kapangyarihan ng kabanalan 
ay makikita” (D at T 84:20). Kapag 
naharap kayo sa isang pagsubok sa 
pananampalataya, manatiling ligtas sa 
loob ng sambahayan ng Diyos. Laging 
may lugar dito para sa inyo. Walang 
pagsubok na napakalaki na hindi natin 
makakayang daigin nang sama-sama 
(tingnan sa Mosias 18:8–10). ◼

Mula sa isang mensahe sa pangkalahatang  
kumperensya noong Oktubre 2012.
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ginagawa ng tatlong makinang katu-
lad nito. Matagal-tagal na ring hindi 
umaandar ang makinang ito, at nag-
order na ng mga piyesa ang kumpan-
ya mula sa ibang bansa na ipapalit sa 
mga nasirang bahagi para mapaandar 
itong muli—ngunit hindi pa rin ito 
umandar. Tinanggap ko ang hamon 
na subukang kumpunihin iyon.

Araw-araw, ilang oras kong pinag-
aralan ang makina. Ngunit kumplika-
do ito, at hindi madaling malaman sa 
loob lang ng 30 araw kung bakit nasi-
ra ito, lalo na para sa isang katulad ko 
na wala pang karanasan. Gayunman, 
nadama ko na kaya kong gawin ito. 
Tuwing umaga bago magtrabaho, 
nagbasa ako ng mga artikulo mula sa 
magasing Liahona at nanalangin sa 
aking Ama sa Langit. Naging kaibi-
gan ko ang boss ko, isang mahusay 
na electrical engineer, na humingi ng 
pahintulot na makapag-uwi ako ng 

mga kopya ng mga blueprint tuwing 
Sabado’t Linggo. Pinag-aralan kong 
mabuti ang mga ito.

Nang malapit nang matapos ang 
internship, natapos ng dalawang 
kasamahan ko ang ibinigay na mga 
proyekto sa kanila at lalo akong 
nakaramdam ng pressure. Ngunit sa 
kabila ng negatibo (at mapanlait pa 
nga) na mga komento sa paligid ko, 
hindi ako nagduda kailanman. Ang 
Biyernes na naging tanda ng pagta-
tapos ng internship namin ay mabilis 
na dumating. Bagama’t nalutas ko ang 
ilang isyu, hindi pa rin umandar ang 
makina. Nagtiwala ako na malapit ko 
na itong mapaandar, kaya sinabi ko 
sa boss ko na kung papayagan akong 
magtrabaho sa Sabado, mapapaandar 
ko na ang makina sa Lunes.

Gulat na gulat ang boss ko sa sina-
bi ko kaya siya mismo ang humingi 
ng pahintulot mula sa presidente ng 

Ang  

HIMALA sa Huling Sandali
Ni Cesar H. Bonito Duarte

Noong 16 anyos ako, nag-hayskul 
ako sa isang technical school 
para magtamo ng associate’s 

degree sa electronics. Dahil kaila-
ngan sa kurso ko, kinailangan kong 
kumumpleto ng 30-araw na internship 
sa isang lokal na kumpanya para ipa-
kita ang technical skills ko.

Ang internship ko ay sa isang 
kumpanyang gumagawa ng mga pro-
duktong gawa sa papel. Nagsimulang 
lumago ang hangarin kong magling-
kod sa full-time mission, at makaka-
tulong ang trabahong ito para kumita 
ako ng sapat na pera para makaalis. 
Ngunit tatlo kaming intern, at isa lang 
ang pipiliin ng kumpanya para sa 
isang full-time position.

Ang kumpanya ay may isang 
makina na sira na. Noong maayos pa 
ang andar ng makina, kaya nitong 
tumapos ng trabahong kasindami ng 
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kumpanya. Pagkatapos ay ipinaalam 
sa akin ng boss ko na kinabukasan, 
magtatrabaho kaming tatlo—ang 
presidente ng kumpanya, ang boss 
ko, at ako—pero hanggang tanghali 
lang. “Tayo pong tatlo?” tanong ko. 
Ipinaliwanag niya na ang presidente 
ng kumpanya, na isang electronics 
engineer, ay interesado sa panukala 
ko dahil napakarami nang nabigong 
ayusin ang makina kaya sumuko na 
siya sa pagkukumpuni nito.

Kinabukasan, talagang naasiwa 
akong makatrabaho ang dalawang 
mahuhusay na inhinyero. Bata pa ako 
at hindi pa gaanong mahusay. Gayun-
man, nagprisinta silang maging mga 
assistant ko; naasiwa ako at, kasabay 
nito, nadama ko na napakalaking 
pribilehiyo niyon.

Ilang minuto na lang bago mag-
tanghali nang matanto ng presidente 
at ng amo ko na nasayang ang mga 

pagsisikap namin. Nagpaalam ako at 
nagpunta sa banyo. Lumuhod ako, 
at nagdasal nang buong taimtim sa 
aking Ama. Nakadama ako ng di-ma-
ipaliwanag at kamangha-manghang 
lakas. Hiniling ko sa Kanya na tulu-
ngan akong matanggap sa trabaho 
dahil kailangan ko ito para makaipon 
para sa misyon ko.

Lumabas ako ng banyo na masig-
lang-masigla; pero nang sandaling 
iyon, naisara na ng mga assistant ko 
ang mga circuit compartment at nailig-
pit na ang mga kagamitan. Muli kong 
binuksan ang makina at tiningnan 
kong mabuti ang 15 circuit card sa 
loob. Napansin ko na may isang sim-
pleng pin na kasama sa mahigit 4,000 
pin sa system na hindi nakakonekta 
sa card. Ikinonekta ko ito, inilagay sa 
tamang lugar, at pinaandar ang maki-
na. Umandar ito! Isang himala iyon.

Isang di-malilimutan at nakaaantig 

na sandali iyon. Niyakap ako ng boss 
ko, at kinamayan ako ng presidente 
ng kumpanya at masigla akong binati.

Nakapagtrabaho ako para sa kum-
panyang iyon nang halos dalawang 
taon, nakaipon ako ng sapat na perang 
kailangan ko, at humayo na sa aking 
pinakahihintay na misyon. Nang ipali-
wanag ko ang dahilan ng pag-alis ko, 
nagpaalam sa akin ang presidente ng 
kumpanya at nagsabing, “Alam mo na 
kung saan ka muling magtatrabaho 
pagkatapos ng misyon mo. Sana’y 
magtagumpay ka.”

Ipinakita sa akin ng karanasang ito 
na walang imposible sa Diyos. Kung 
hindi tayo mag-aalinlangan, ipapama-
las ang mga himala, ngunit matapos 
lamang subukin ang ating pananam-
palataya—kahit sa huling sandali. Oo, 
nangyayari ang mga himala. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa  
Aragua, Venezuela.

Bata pa ako noon, walang karanasan, at wala nang gaanong oras. 
Talaga bang makakagawa ng himala ang simpleng panalangin?
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Ni Jessica Larsen
Batay sa tunay na buhay

“Magpabinyag para sa gayon,  
sundin ang Panginoon” (Aklat 
ng mga Awit Pambata, 54).
“Ngayo’y pag-aaralan natin ang 

isang bagong awitin,” sabi 
ni Sister Reid. “Ang pamagat nito 
ay ‘Pagbibinyag.’ Pumikit kayong 
lahat at makinig sa musika.”

Pumikit ako at pumanatag sa 
silya ko. Sinimulang tugtugin ng 
piyanista ang himig na banayad 
at elegante, na parang dumadaloy 
na tubig. Pagkatapos ay nagsi-

mulang kumanta si Sister Reid: 
“Nagtungo kay Juan Bautista,  
si Jesus sa Judea, at S’ya 
ay sa Ilog Jordan, nilubog, 
nabinyagan.”

Nadama kong may pumatak 
na luha sa aking pisngi. Sinikap 
kong pahirin ito bago makita ni 
Inay, pero huli na ang lahat. Si Inay 
ang Primary president, at kita niya 
palagi ang lahat. Nakita kong tumi-
ngin sa akin si Inay at malungkot 
na ngumiti. Alam niya kung bakit 
ako umiiyak.

Pagkatapos magsimba, hini-
mig ng bunso kong kapatid na 
si Julie ang awitin sa buong 
biyahe pauwi. Nanatili akong 
tahimik.

“Gusto mo bang magkulay 
tayo?” tanong ni Julie nang 

makauwi na kami.
Umiling ako. “Mamaya na lang 

siguro. May gagawin pa ako.”
Nakita ko si Itay sa sala. Naka-

upo siya sa paborito niyang silya 
na may nakabukas na aklat sa 

Sulit ang Paghihintay
Bakit hindi 

ako maaaring  
binyagan ngayon?
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kanyang kandungan. Hilig niyang magbasa habang nasa 
simbahan kami nina Julie at Inay.

Huminga ako nang malalim. “Itay?” sabi ko. “Puwede 
po ba akong mabinyagan?”

Isinara ni Itay ang aklat at pinaupo ako sa tabi niya.
“Ah, Sadie. Napag-usapan na natin ito. Hindi pa rin 

ang sagot ko,” sabi niya.
“Pero gusto ko po talaga!” sabi ko. “Nag-walong taong 

gulang na po ako ilang buwan na ang nakalipas, at 
napag-isipan ko na po itong mabuti. Alam ko pong totoo 
ang Simbahan, at habang tumatagal ang paghihintay ko, 
lalo ko pong nalalaman na gusto kong magpabinyag.”

Umiling si Itay. “Palagay ko napakabata mo pa rin 
para gumawa ng gayon kalaking desisyon. Pero alam 
mong mahal kita.”

“Alam ko po,” sabi ko. Alam kong gusto ni Itay ang 
pinakamabuti para sa akin. Ipinalagay lang niya na hindi 
pa ako handang gawin ang desisyong ito.

Tumakbo ako sa silid ko at yumuko. Nagdasal ako 
nang mas taimtim kaysa rati. “Ama sa langit, talaga pong 
gusto kong magpabinyag. Tulungan po Ninyong makau-
nawa si Itay.”

Noong una ay walang nangyari, pero nanatili akong 
nakaluhod. Pumasok sa isip ko ang himig ng “Pagbibin-
yag.” Di-nagtagal, hindi na ako gaanong nalungkot. Sa 
halip, payapa ang kalooban ko. Sinimulan kong isipin 
ang lahat ng bagay na magagawa ko, kahit hindi pa ako 
puwedeng binyagan.

Puwede akong magpatuloy sa pagdarasal at pagpunta 
sa Primary. Maaari akong maging halimbawa kay Julie, at 
siguro puwede ko pang hilingin kay Inay na ipag-ayuno 
ako sa susunod na linggo.

Nanatiling payapa ang kalooban ko nang bumaba 
ako para maghapunan. Hindi ko alam kung kailan, pero 
balang-araw ay mabibinyagan ako. At magiging sulit ang 
paghihintay.

Makalipas ang anim na buwan, dalawang araw 
bago sumapit ang kanyang ikasiyam na kaarawan, 
pumayag na ang tatay ni Sadie na mabinyagan siya. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Texas, USA.

KUNG KAILANGAN 
MONG MAGHINTAY

•  Pag-aralan ang lahat ng kaya mong pag-aralan 
tungkol sa ebanghelyo.

•  Dumalo sa mga pagbibinyag at asamin ang  
panahon na maaari ka nang binyagan.

•  Humingi ng basbas ng priesthood kapag  
kailangan mo ito.

•  Tandaan, mahal ka ng Ama sa Langit at ni Jesus 
at pinakikinggan Nila ang iyong mga panalangin.
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Mula sa “Bukas ay 
Gagawa ng mga 
Kababalaghan ang 
Panginoon sa Inyo” 
Liahona, Mayo 2016, 
124–127.

Paano kung parang hindi ko  
nagagawa ang dapat kong gawin?

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
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Ni Elder  
Jeffrey R. Holland

Ng Korum ng  
Labindalawang 

Apostol

Kaya patuloy  
na magmahal. Patuloy 

na magsikap. Patuloy na 
magtiwala. Patuloy na 

manalig. Patuloy na lumago. 
Ipinagbubunyi kayo ng 
langit para lumakas ang 

loob ninyo ngayon, bukas, 
at magpakailanman.

Lahat ay nadarapa,  
pero tutulungan kayo ng 
Tagapagligtas na muling 
bumangon. Tutulungan 

Niya kayong magsisi, 
ayusin ang dapat ninyong 

ayusin, at magpatuloy.

Pinagpapala ni  
Cristo yaong mga 

gustong magpakabuti at 
sinusubukang sundin ang 

mga kautusan. Lagi tayong 
may natatanggap na 

pagpapala  
sa pagsisikap.

Huwag sumuko. 
Sa Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo, tayo 

ay maaaring  
magpakabuti.
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Kung minsan naiinis  
ako sa pamilya ko.  
Ano ang magagawa ko?

S U L O K  P A R A  S A  T A N O N G
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Ang mga sagot ay nilayong makatulong at  
magbigay ng pananaw, hindi bilang mga opisyal 

na pahayag ng doktrina ng Simbahan.

BAGONG TANONG
“May kapatid akong lalaki na mali ang mga  
pagpapasiya. Ano ang dapat kong gawin?”

Ipadala sa amin ang iyong sagot at retrato bago sumapit 
ang Abril 15, 2017. Isumite ang mga ito online sa liahona. 
lds. org o i-email sa amin sa liahona@ ldschurch. org. (Ilagay 
ang “Question Corner” sa subject line.) Tandaang isama 
ang pahintulot ng iyong magulang!

Manalangin sa Ama sa Langit at 
hilingin sa Kanya na tulungan 
kang maging mabait sa pamilya mo. 
Yakapin sila.
Noah F., edad 10, Queensland, 
Australia

Giulia: Sikapin mong isipin ang 
lahat ng masasayang panahon na 
kasama mo sila, at isipin ang masa-
sayang panahong iyon at na hindi 
perpekto ang mga tao.
Bruna: Kahit hindi sila magsabi 
ng “sori,” patatawarin ko sila.
Giulia at Bruna R., edad 13 at 8, 
São Paulo, Brazil

Kung naiinis ako sa kapatid kong 
musmos, inaayos ko ang kama niya 
o ipinaghahanda ko siya ng pagkain. 
Gusto ko ring gumawa ng mga card, 
gumawa ng mga ekstrang gawaing-
bahay, at magdasal. Nadarama ko na 
sinasabi sa akin ng Espiritu na tama 
ang ginawa ko.
Adeline B., edad 9, Tennessee, USA

Magdarasal ako, magdaraos ng 
mga family home evening, at  
kakausapin ko sila.
Luisa R., edad 9, Baja California, 
Mexico

Julia: Maaari akong maging mabait 
sa pamilya ko, at kapag naiinis ako, 
puwede kong sabihin na mahal ko 
sila at magpapakita ako ng kabaitan. 
Maaari kong sundin ang Tagapaglig-
tas at magpakita ng pagmamahal sa 
kanila.
Darrin: Basta maging masaya ka 
lang at bahaginan at pagsilbihan 
mo sila.
Julia at Darrin S., edad 8 at 6, 
New Mexico, USA
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Hi!  
Ako si LUCY!

M G A  B A T A N G  M A P A G M A H A L

ANG PUSO NI LUCY
Sumali si Lucy at ang mga ate niya sa 
isang art contest sa eskuwelahan nila 
tungkol sa pagpapaganda ng mundo. 
Alam ni Lucy na gusto niyang magpin-
ta ng puso. Sabi niya, “Magiging mas 
magandang lugar ang mundo kung 
may pag-ibig sa ating puso.”

PAINTING
Ang nanay ni Lucy ay isang 
artist. Noong sanggol pa si Lucy, 
gustung-gusto niyang panoo-
ring magpinta ang nanay niya. 
Ngayo’y tinuturuan din siya ng 
kanyang ina na magpinta. Mahilig 
gumamit si Lucy ng mga kulay na 
magandang pagsama-samahin, at 
maingat siyang magpinta. Balang-
araw gusto niyang magkaroon 
sila ng art studio ng kanyang ina.

LUMALAKAS
Ipinanganak si Lucy na may 
karamdamang nagsasanhi ng 
di-maayos na koordinasyon 
ng kanyang mga kalamnan. 
Hirap siyang lumunok at 
magsalita. Sumasakay siya sa 
isang espesyal na bisikleta at 
sumasama sa pamilya niya sa 
hiking para tulungan siyang 
lumakas.

Nakatira ako sa Utah, USA,  
sa piling ng pamilya ko. Mahilig  

akong magpinta, at gusto 
kong magpakita ng  
pagmamahal sa iba.

Ni Jill Hacking, New York, USA

Pagpipinta ng  
PUSO
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MGA IDEYA NI LUCY 
SA PAGPAPAKITA 
NG PAGMAMAHAL
Magkaroon ng pagmamahal  
sa puso mo.
Nakakatulong ang pagmamahal  
para maging masaya ka.
Maging mabuti at mabait sa kapwa.

ISANG ESPESYAL NA PARAAN PARA 
MAKIPAG-UGNAYAN
Mahirap para kay Lucy na sabihin sa iba ang 
nadarama niya. Pero gusto niyang tulungan 
ang mga tao na madamang minamahal sila at 
maging masaya sila. At iyan ang ginagawa ng 
mga painting niya!

ISANG MAPAGMAHAL NA KAPATID
Nang malaman ni Lucy na ang painting niya 
ang nanalo sa paligsahan, sinabi niya sa ate 
niyang si Ruby, “Napakaganda ng painting 
mo. Sana ikaw ang nanalo sa halip na ako.” 
Hindi makapaniwala si Lucy nang malaman 
niya na ang painting niya rin ang nanalo sa 
paligsahan sa buong Estados Unidos!

PADALHAN KAMI 
NG PUSO
Paano mo sinusunod si Jesus sa pag-
papakita ng pagmamahal? Padalhan 
kami ng puso na kasama ang iyong  
kuwento at retrato, pati na ang pahintu-
lot ng magulang mo. Ipadala ito sa  
liahona. lds. org (i-klik ang “Submit  
an Article”) o sa email sa liahona@ 
ldschurch. org
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Ni Jane McBride
Batay sa tunay na buhay

Napakagandang 
Pakiramdam

Nagkamali na si Paulo.  
Ano ang gagawin niya?

Pagkatapos umahon ni Paulo mula sa tubig, nagpalit 
na sila ni Itay ng tuyong damit. Pagkatapos ay ipi-

natong ni Itay at ni Lolo at ng bishop ang kanilang mga 
kamay sa kanyang ulunan at kinumpirma siya. Miyem-
bro na siya ngayon ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng 
mga Banal sa mga Huling Araw.

“Ang ganda ng pakiramdam ko,” sabi ni Paulo. Hinipo 
niya ang dibdib niya. “Dito.”

Niyakap siya ni Inay nang mahigpit. “Kasi natanggap 
mo ang kaloob na Espiritu Santo nang ikumpirma ka.”

Tumango si Paulo. Ayaw niyang gumawa ng anu-
mang bagay na magtataboy sa napakagandang pakiram-
dam na iyon.

Ngunit kinabukasan mismo, nasira ng bunsong kapa-
tid niyang si Carlo ang laruang eroplano ni Paulo. Isang 
buong buwan iyong pinag-ipunan ni Paulo para mabili!

“Tingnan mo ang ginawa mo!” sigaw ni Paulo. “Bakit 
ba ayaw mong layuan ang mga gamit ko?”

“Sori,” sabi ni Carlo. Tumulo ang mga luha sa mga 
pisngi nito. “Baka puwede nating ayusin ito.”

“Hindi na ito katulad ng dati!”
Patakbong lumabas ng kuwarto si Carlo na umiiyak.
Hindi maganda ang pakiramdam ni Paulo. Alam niya 

na hindi sisigaw o magagalit si Jesus. Gaganda kayang 
muli ang pakiramdam niya na gaya noong matapos 
siyang mabinyagan?

“Nangako ako na sisikapin kong tularan si Jesus,” sabi 
niya kay Inay, na nanginginig ang boses. “Pero nagkama-
li na po ako.”

“May ginawa kang mali,” marahang sabi ni 
Inay. “Pero binigyan din tayo ni Jesus ng paraan 
para muling mapasaatin ang Espiritu Santo kapag 
nagkamali tayo.”

Alam na ni Paulo ang sasabihin niya. “Alam ko po. 
Pagsisisi. Kailangan ko pong humingi ng tawad.”

Tumango si Inay. “At kapag nakikibahagi ka ng sakra-
mento, paninibaguhin mo ang pangako mong sundin si 

Jesus. At magiging malinis ka na tulad noong binyagan 
ka at ikumpirma.”

Hinanap ni Paulo si Carlo. “Sori, sinigawan kita,” sabi 
niya. “Halika’t ayusin natin ang eroplano.”

Ngumiti si Carlo, at nadama ni Paulo na nagawa niya 
ang gagawin ni Jesus. Nang magdasal siya nang gabing 
iyon, hiniling niya sa Ama sa Langit na patawarin siya at 
tulungan siyang maging mas mabait kay Carlo. Napana-
tag ang kanyang kalooban.

Nang Linggong iyon sa simbahan, mas nagtuon ng 
pansin si Paulo sa mga panalangin sa sakramento. Pina-
kinggan niyang mabuti ang mga salita. Nang makibahagi 
siya ng tinapay at tubig, nadama niya ang pagmamahal 
ng Ama sa Langit para sa kanya. Tama si Inay. Bumalik 
ang napakagandang pakiramdam na iyon! ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Colorado, USA.
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PANATILIHING MAKINTAB 
ANG MGA PAKPAK MO!

•  Kapag nabinyagan tayo, wala tayong mga kasalanan  
at binibigyan tayo ng kaloob na Espiritu Santo para  
tulungan tayong matuto at lumago.

•  Kapag bago ang mga eroplano, 
makintab at makinang ang mga pak-

pak nito. Ang dumadaloy na hangin sa 
mga pakpak nito ang nagpapalipad 

sa eroplano.

•  Sa gayo’y makakalipad nang mabuti ang eroplano 
na tulad noong bago pa ito!

•  Bago lumipad ang eroplano, gumagamit ng malala-
king hose ang mga tao para ispreyan ang mga pak-

pak at muling pakintabin at pakinangin ang mga ito.

•  Kapag napupuno ng ice at snow ang mga 
pakpak, hindi makakadaloy nang maayos ang 
hangin. Kaya hindi na makakalipad nang 

ligtas ang eroplano.

•  Dahil sa Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, 
maaari tayong magsisi araw-araw! Sa araw 
ng Linggo, tinutulungan tayo ng sakra-
mento na maging malinis, alalaha-
nin si Jesus, at magkaroon ng 
masaya at panibagong  
simula.

•  Kapag nagsisisi tayo at humihingi ng tulong 
sa panalangin, pinatatawad tayo ng Ama sa 
Langit. Napapawi ang ating mga kasalanan. 
Maaaring sumaatin ang Espiritu Santo.

•  Kapag gumagawa tayo ng mga maling pasiya, mas  
mahirap madama ang Espiritu Santo.
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Noong 11 anyos ako, tumulong ako sa ward ko 
na magtayo ng bagong gusali ng Simbahan. 

Tumulong ang mga miyembro sa pagtatayo nito 
sa panahong iyon—nagpukpok ng mga pako, 
nagpintura ng mga pader, at ginawa ang lahat 
ng bagay.

Nang marinig ko na ilalaan ni Pangulong 
David O. McKay (1873–1970) ang gusali, gusto 
ko talagang pumunta roon. Pinayagan ako ng 
mga magulang ko. Maaga akong nagpunta at  
naupo sa harapan.

Naaalala ko na nakita ko nang malapitan si 
Pangulong McKay. Nakita 
ko kung paano siya tumayo, 
paano siya nakipag-usap sa 
mga tao, paano siya naki-
tungo sa mga tao. Asul na 
asul ang kanyang mga mata 
at puti ang buhok niya. Siya 
ay mukhang propeta. Nang 
marinig ko siyang magsalita 
at bigkasin ang panalangin 
ng paglalaan, nalaman ko 
sa puso ko na ito ang pro-
peta ng Diyos.

Nagkaroon ako ng napa-
kalakas na espirituwal na 
impresyon mula sa Ama sa Langit: “Ito ang Aking 
propeta.” Sinasabi sa akin ng Ama sa Langit sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo na si Pangulong 
McKay ay Kanyang propeta.

Nang malaman ko na si Pangulong McKay 
ay propeta ng Diyos, nalaman ko na totoo ang 
Simbahan at si Joseph Smith ay isang propeta. 
Nalaman ko na ang Aklat ni Mormon at ang  
Panunumbalik ng ebanghelyo ay totoo. Nalaman 
ko rin na ang lahat ng propeta, mula kay Joseph 
Smith hanggang kay David O. McKay, ay mga  
propeta rin ng Diyos.

Ngayon tuwing tumatawag ng bagong propeta, 
nadarama ko pa rin ang pagpapatibay na iyon: 
“Ito ang Aking propeta.” Nagsimula ang lahat ng 
ito noong bata pa ako. ◼

Makita ang Propeta 
ng Diyos
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Ni Elder 
Kim B. Clark
Ng Pitumpu

Si Pangulong David O. 
McKay ang ikasiyam na 
Pangulo ng Simbahan at 
naglingkod mula 1951 
hanggang 1970.
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Itinatag ang  
Simbahan

M G A  F I G U R E  S A  K A S A Y S A Y A N  N G  S I M B A H A N
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Gamitin ang mga figure na ito para ibahagi ang mga  
kuwento ng kasaysayan ng Simbahan!

Emma Smith

Matapos isalin ang Aklat ni Mormon, inilathala ito bilang isang aklat ng banal na kasulatan. Pagkaraan ng isang 
buwan, idinaos ang unang opisyal na pulong ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa 
isang bahay sa bukid. Mga 60 katao ang dumating. Sina Joseph Smith at Oliver Cowdery ang nagbasbas at nagpasa 
ng sakramento. Sa wakas ay itinatag na muli ang Simbahan ni Jesucristo sa lupa! Makalipas ang ilang buwan, 
inutusan ng Panginoon si Emma Smith, na asawa ni Joseph, na magtipon ng mga himno para awitin ng mga Banal  
sa kanilang mga miting sa Simbahan.

Hanapin ang iba pang mga figure sa kasaysayan ng Simbahan sa liahona. lds. org.
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Bininyagan si Jesus
M G A  K U W E N T O  T U N G K O L  K A Y  J E S U S
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Ni Kim Webb Reid, Utah, USA

Isang araw nagbinyag si Juan 
sa ilog ng Jordan. Dumating 

si Jesus at hiniling kay Juan 
na binyagan siya. Alam ni 

Juan na walang anumang 
kasalanan si Jesus. Kung 

gayo’y bakit gustong 
magpabinyag ni Jesus?

Si Juan Bautista ay 
isang dakilang propeta. 
Tinuruan niya ang mga 
tao na magsisi. Pagkatapos 
ay bininyagan niya sila.
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Matapos binyagan ni Juan si Jesus, dumating ang isang kalapati para ipakita 
na naroon ang Espiritu Santo. Narinig ang tinig ng Ama sa Langit mula sa 
langit, na nagsasabing, “Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos 
na kinalulugdan” (Mateo 3:17).

Sinabi ni Jesus na 
kailangan Niyang sundin 

ang lahat ng kautusan. 
Ang pagpapabinyag 

ay isang kautusan.
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Maaari nating sundin ang mga kautusan at piliing magpabinyag, 
tulad ni Jesus. Pagkatapos ay maaari tayong makumpirma at 
magkaroon din ng kaloob na Espiritu Santo. ◼
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P A H I N A N G  K U K U L A Y A N

Nagpapasalamat Ako para 
sa Aking Katawan
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Minsa’y nagmay-ari at nasiyahan 
ako sa pagte-train [ng isang 

magandang lahi ng kabayo na nag-
ngangalang Dandy]. Maganda ang 
disposisyon nito, malinis, mabilog ang 
mga mata, maganda ang katawan, 
at sa kabuuan, isang pambihirang 
[hayop]. Kapag sinakyan siya, handa, 
tumutugon, at sumusunod siyang 
tulad ng isang mabait na kabayo. 
Palagi silang magkasama ng aso kong 
si Scotty. Natutuwa ako kapag nilala-
pitan niya ang isang bagay na kina-
tatakutan niya. Tiwala siya na kung 
susundin niya ang isinesenyas ko, 
hindi siya masasaktan.

Ngunit ayaw magparenda ni 
Dandy. Balisa siya kapag nakatali at 
nginangatngat ang lubid hanggang 
sa makalaya siya. Hindi siya tatakbo 
palayo; gusto lang niyang makalaya. 
Iniisip na gayon din ang pakiramdam 
ng iba pang mga kabayo, kinakalag 
niya ang tali nila. Ayaw niyang mama-
lagi sa pastulan, at kung may makita 
siyang lugar sa bakod na makinis lang 
ang alambre, dahan-dahan niyang 
tinatapakan ang alambre hanggang 
sa makahakbang siya patungo sa 

kalayaan. Maraming beses siyang 
ibinalik sa bukid ng mababait kong 
kapitbahay. Natutuhan pa niyang 
itulak ang tarangkahan para mabuk-
san. Bagama’t [madalas siyang maka-
sira na] nakakapikon at kung minsa’y 
magastos, hanga ako sa kanyang 
talino at kahusayan.

Ngunit ang kanyang pagkamausisa 
at hangaring libutin ang buong kapa-
ligiran ay nagbigay ng problema sa 
kanya at sa akin. Minsan sa highway 
nabundol siya ng kotse, na naging 
dahilan para mawasak ang sasakyan, 
masugatan ang kabayo, at masugatan 
nang kaunti, bagama’t hindi malubha, 
ang drayber.

Nang gumaling ang mga sugat, at 
sa hangarin pa ring gumala, inikot 
niya ang buong hangganan ng bakod. 
Nakita niya na pati tarangkahan 

ISANG ARAL 
MULA KAY 
DANDY
Tulad ng ilang kabataan, ayaw 
ng kabayo kong si Dandy na 
marendahan.

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

ay naka-alambre. Kaya sumandali 
naming inakala na hindi makakalabas 
ng pastulan si Dandy.

Gayunman, isang araw, may nakai-
wan sa tarangkahan na hindi naikabit 
ang alambre. Nang mapansin ito, inalis 
ni Dandy ang trangka, nagsama [ng 
isa pang kabayo], at magkasama silang 
namasyal sa bukid ng kapitbahay. 
Nagpunta sila sa isang lumang bahay 
na ginagamit na imbakan. Ang pagka-
mausisa ni Dandy ang naghikayat sa 
kanya na itulak ang pinto para mabuk-
san. Tulad ng kanyang hinala, may 
isang sako ng mga butil doon. Ang 
galing! Tama, at kaylaking trahedya! 
Ang mga butil ay may lason na pain 
sa mga daga! Sa loob ng ilang minuto 
nanakit nang husto ang mga kalamnan 
ni Dandy at ng kasama niya, at di- 
nagtagal ay pareho silang namatay.

Marami sa ating mga kabataan ang 
katulad ni Dandy! Hindi sila masama; 
ni wala silang balak na gumawa ng 
mali; ngunit pabigla-bigla sila, puno 
ng buhay, mausisa, at may nais silang 
gawin. Sila man ay [balisa] kapag 
hinigpitan, ngunit kung mapapanatili 
silang abala, magagabayang mabuti at 
sa tamang paraan, mapapatunayan na 
sila ay tumutugon at may kakayahan; 
kung hahayaan silang gumala nang 
walang gabay, madalas ay malalabag 
nila ang mga tamang alituntunin, na 
madalas humantong sa mga bitag ng 
kasamaan, kapahamakan, at maging 
sa kamatayan. ◼

Mula sa Conference Report, Okt. 1968, 87; gina-
wang makabago ang pagbabantas at pagpapalaki 
ng mga titik. IM
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Ni Pangulong  
David O. McKay 
(1873–1970)
Ikasiyam na Pangulo 
ng Simbahan



“Tinangnan niya [ito] sa kamay at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka” (Lucas 8:54). PAGBABANGON SA ANAK NI JAIRO,  
NI JEREMY WINBORG



Kabilang Din sa Isyung Ito
PARA SA MGA YOUNG ADULT

PARA SA MGA KABATAAN

PARA SA MGA BATA

p. 44

p. 50

p. 72

Maging Uliran ng mga 
Nagsisisampalataya
Paano tayo magiging matatag sa ebanghelyo at magtuturo 
ng katotohanan sa iba nang hindi nagpapasimula ng  
pagtatalo at galit?

7 

Huwag hayaang maging hadlang ang takot sa 
pagdama ninyo ng kapayapaan at galak na 
dulot ng pagsisisi at kapatawaran.

Napakagandang  
Pakiramdam
Ano ang nangyayari kapag nakagawa ka ng mali matapos 
kang binyagan? Paano mo maibabalik ang magandang 
pakiramdam na iyon?

BAGAY NA KINATATAKUTAN 
NATIN TUNGKOL SA 
PAGSISISI—AT BAKIT 
HINDI NATIN DAPAT 
KATAKUTAN ANG MGA ITO


