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32 Ang Matapat na High Councilor
Ni Donald A. Coe
Itinuro sa akin ng isang mapag-
pakumbabang miyembro ng 
Simbahan ang kahulugan ng 
“magbuhat kung saan kayo 
nakatayo.”

MGA BAHAGI
8 Ang Ating Paniniwala: Ang 

Pamumuhay ng Ebanghelyo 
ay Pinangangalagaan ang 
Sagradong Relasyon ng Pamilya

10 Ating mga Tahanan, Ating mga 
Pamilya: Napakabilis
Ni Richard L. Bairett Jr.

12 Mga Pagninilay: Binabantayan 
ng Ating Ama sa Langit
Ni LaRene Porter Gaunt

13 Paglilingkod sa Simbahan: 
Paglilingkod nang Mag-isa 
sa Sarajevo
Ni Armin Wilhelm

36 Mga Larawan ng 
Pananampalataya: Mikael Rinne

38 Mga Tinig ng mga Banal sa mga 
Huling Araw

80 Hanggang sa Muli Nating 
Pagkikita: Narito ang 
Priesthood Ngayon
Ni Elder Robert D. Hales

Liahona, Hunyo 2017

MGA MENSAHE
4 Mensahe ng Unang Panguluhan: 

Tinawag sa Gawain
Ni Pangulong Thomas S. Monson

7 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Kapangyarihan ng Priesthood  
sa Pamamagitan ng Pagtupad 
ng mga Tipan

TAMPOK NA MGA 
ARTIKULO
14 Ang Mahalagang Papel ng 

Relihiyon sa Buong Mundo
Ni Elder Dallin H. Oaks
Ibinahagi ni Elder Oaks ang walong 
halimbawa ng kailangang mga 
pagpapahalaga ng lipunan sa 
relihiyon.

20 Ang mga Araw ng Linggo 
ay May Iba pang Kabuluhan
Ni Alexei Chemezov
Pinasubukan namin sa aming 
kaibigang si Nikolai ang isang 
eksperimento.

22 Pagtatamong Muli ng 
Aking mga Tipan
Hindi ibinigay ang pangalan
Matapos akong ma-excommunicate, 
gustung-gusto kong mabalik ang 
aking mga tipan.

26 Ang Unang Pangitain:  
Susi sa Katotohanan
Ni Elder Richard J. Maynes
Itinuturo sa atin ng iba’t ibang 
salaysay ni Joseph Smith tungkol 
sa Unang Pangitain ang maha-
halagang katotohanan tungkol sa 
likas na katangian ng Diyos at ng 
paghahayag.

SA PABALAT
Larawang kuha ni Cody Bell.
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42 Pag-asa sa Sarili at Pag-aaral ng 
Ebanghelyo
Ni David B. Marsh
Ang pag-alam kung paano pag-
aralan ang ebanghelyo ay parang 
pag-alam kung paano magpinta.

48 Sundalo para sa Panginoon
Ni Enoc R. Verde Reyes
Kinailangan kong sumampalataya 
para maipaubaya ang aking mga 
problema sa Panginoon.

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

50 Pagkakaroon ng at Pagiging 
mga Tunay na Kaibigan
Ibinahagi ng mga kabataan mula 
sa England ang kahulugan ng 
tunay na pagkakaibigan para sa 
kanila.

54 Poster: Tunay na Koneksyon

55 Ang Una Kong Pagpunta sa 
Templo
Ni Matias Pedraza
Ayaw kong makarinig lang tung-
kol sa templo. Gusto kong magpun-
ta roon mismo.

56 Ang Panunumbalik ng mga Susi 
ng Priesthood
Ni Pangulong Henry B. Eyring
Paano “itinatayo [ang Simbahan] 
sa ibabaw ng kinasasaligan ng 
mga apostol at ng mga propeta”?

60 Mga Tanong at mga Sagot
Sabi ng kaibigan ko, hindi raw 
siya naniniwala sa Diyos. Paano 
ko maibabahagi sa kanya ang 
ebanghelyo?

62 Ang Sarili Mong Liahona
Ni Richard M. Romney
Magagabayan kayo ng inyong 
patriarchal blessing na gaya ng 
personal na Liahona.

M G A  K A B A T A A N

66 Ang Pagpili ni Martin
Nina Lindsay Tanner at  
Bethany Bartholomew
Lahat ng iba pa ay umiinom ng 
tsaa. Hindi ba kawalang-galang 
ang tumanggi?

68 Mga Batang May Puso: 
Paggawa ng mga Manyika 
at Pakikipagkaibigan
Ni Jordan Wright

70 Mga Figure sa Kasaysayan ng 
Simbahan: Ang Aklat ng mga 
Kautusan

71 Ang Ating Pahina

72 Mga Sagot mula sa Isang 
Apostol: Bakit napakahalaga 
ng mga ama?
Ni Elder D. Todd Christofferson

73 Pagiging Katulad ni Siblon
Ni Elder Michael T. Ringwood
Ginawa ng idolong ito sa Aklat 
ni Mormon ang tama dahil alam 
niyang tama ito.

74 Pagdarasal Kasama si Zara
Ni Sherrie Gavin
Paano tinuruan nina Reesey at 
Cheyenne ang kaibigan nila kung 
paano magdasal.

76 Mga Kuwento tungkol kay 
Jesus: Pinagaling ni Jesus ang 
mga Tao
Ni Kim Webb Reid

79 Pahinang Kukulayan:  
Mahal Ko ang Pamilya Ko

M G A  B A T A

Tingnan kung 
makikita mo 

ang nakatagong 
Liahona sa 

isyung ito. Hint: 
Magtanong 
sa tatay mo.
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Mga Ideya para sa Family Home Evening

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

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

“Pag-asa sa Sarili at Pag-aaral ng 
Ebanghelyo,” pahina 42: Para ilarawan 
ang kahalagahan ng pagtatamo ng sarili 
ninyong espirituwal na liwanag, isaalang-
alang ang aktibidad na ito. Patayin ang 
mga ilaw at sabihin sa mga miyembro ng 
pamilya na magdrowing ng isang larawan. 
Sabihan ang isang may hawak ng flashlight 
o kandila na gamitin lamang ito para sa 
sarili nilang larawan. Pagkaraan ng ilang 
minuto, sindihang muli ang mga ilaw. 
Pag-usapan ang kaibhan ng pagtapos sa 
gawain at talakayin ang mga alituntuning 
matatagpuan sa artikulo.

“Pagiging Katulad ni Siblon,” pahina 
73: Sino ang paborito mong mga tao sa 
mga banal na kasulatan? Isiping maglaro 
ng “scripture charades” o “scripture pic-
tures.” Isadula ang isang kuwento sa banal 
na kasulatan o idrowing ito sa isang papel 
nang hindi gumagamit ng mga salita. 
Ipahula sa mga kapamilya ang kuwento sa 
banal na kasulatan o mga taong naroon. 
Pagkatapos ay puwede mo nang basahin 
ang tungkol sa mga taong ito sa mga 
banal na kasulatan at talakayin kung bakit 
mo sila hinahangaan. Anong mga katangi-
an nila ang gusto mong taglayin?

Ama, mga, 10, 12, 72
Araw ng Sabbath, 13,  

14, 20
Banal na kasulatan, mga, 

42, 70
Binyag, 10
Excommunication, 22
Gawaing misyonero, 4, 14, 

20, 38, 40, 48, 60, 73
Gawain sa templo, 55
Halimbawa, 32, 36
Ina, mga, 39
Jesucristo, 39, 76
Joseph Smith, 26

Kalayaang 
pangrelihiyon, 14

Kasaysayan ng 
Simbahan, 70

Pag-aayuno, 41
Pag-asa, 22
Pag-asa sa sarili, 42
Paggaling, 

pagpapagaling, 40, 76
Pagkakaibigan, 50, 54, 

60, 68, 74
Pagkatuto, pag-aaral, 

pag-alam, 42
Paglilingkod, 4, 32, 68, 74

Pagsunod, 20, 66, 73
Pamilya, Mag-anak, 8, 10, 

12, 38, 39, 72, 79
Panalangin, 10, 48, 74
Pananampalataya, 36
Panunumbalik, 26
Patriarchal blessing,  

mga, 62
Priesthood, 7, 40, 56, 76, 80
Sakramento, 13
Tipan, mga, 7, 22
Unang Pangitain, 26
Word of Wisdom, 66

MGA PAKSA SA ISYUNG ITO
Ang mga numero ay kumakatawan sa unang pahina ng artikulo.
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Nang tawagin ni Propetang Joseph Smith si Elder 
Heber C. Kimball (1801–68) na “buksan ang pintuan 
ng kaligtasan” bilang missionary sa England, naka-

dama ng kakulangan si Elder Kimball.
“O, Panginoon,” pagsulat niya, “Pautal-utal po akong 

magsalita, at talagang hindi nararapat sa gayong gawain.”
Gayunpaman ay tinanggap ni Elder Kimball ang tawag, 

at idinagdag na: “Hindi nakahadlang sa tungkulin ko ang 
mga bagay na ito; nang maunawaan ko ang kalooban ng 
aking Ama sa Langit, nagkaroon ako ng determinasyong 
pumunta anuman ang mangyari, sa paniniwalang tutulu-
ngan Niya ako sa pamamagitan ng Kanyang pinakama-
kapangyarihang lakas, at pagkakalooban ako ng lahat ng 
katangiang kailangan ko.” 1

Mga kapatid na tinawag na maging full-time mission-
ary, kayo ay tinawag sa gawain dahil kayo, tulad ni Elder 
Kimball, ay may “naising maglingkod sa Diyos” (D at T 4:3) 
at dahil kayo ay handa at karapat-dapat.

Mga senior couple, kayo ay tinawag sa gawain sa 
gayunding mga kadahilanan. Gayunman, dala ninyo 
hindi lamang ang naising maglingkod kundi maging 
ang karunungang natamo mula sa mga panahon ng 
sakripisyo, pagmamahal, at karanasan na magagamit ng 
inyong Ama sa Langit para antigin ang puso ng Kanyang 
mga anak na naghahanap sa katotohanan. Walang 
alinlangang natutuhan ninyo na hindi natin maaaring 
mahalin nang tunay ang Panginoon kailanman hangga’t 
hindi natin Siya pinaglilingkuran sa pamamagitan ng 
paglilingkod sa iba.

Sa hangarin ninyong maglingkod bilang missionary, 
idaragdag ninyo ang pananampalataya at tibay, tapang 
at tiwala, paninindigan at katatagan, determinasyon at 

katapatan. Ang tapat na mga missionary ay makagagawa 
ng mga himala sa mission field.

Ibinuod ni Pangulong John Taylor (1808–87) ang maha-
halagang katangian ng mga missionary sa ganitong paraan: 
“Ang uri ng kalalakihan [at kababaihan at mag-asawa] na 
nais nating maging mga tagapagdala ng mensaheng ito 
ng ebanghelyo ay kalalakihang may pananampalataya sa 
Diyos; kalalakihang may pananampalataya sa kanilang 
relihiyon; kalalakihang iginagalang ang kanilang priest-
hood; kalalakihang pinagkakatiwalaan ng . . . Diyos . . . . 
Nais natin ng kalalakihang puspos ng Banal na Espiritu at 
ng kapangyarihan ng Diyos[,] . . . kalalakihang may kara-
ngalan, integridad, kalinisan at kadalisayan.” 2

Sinabi na ng Panginoon:
“Sapagkat masdan ang bukid ay puti na upang anihin; at 

narito, siya na humahawak sa kanyang panggapas nang buo 
niyang lakas, siya rin ay nag-iimbak nang hindi siya masawi, 
kundi nagdadala ng kaligtasan sa kanyang kaluluwa;

“At pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa-tao at 
pagmamahal, na may matang nakatuon sa kaluwalhatian 
ng Diyos, ang kinakailangan upang maging karapat-dapat 
siya sa gawain” (D at T 4:4–5).

Ang inyong tawag ay dumating sa pamamagitan ng 
inspirasyon. Pinatototohanan ko na sinumang tawagin ng 
Diyos, ay pinapagindapat ng Diyos. Tatanggap kayo ng 
tulong ng langit kapag nagtrabaho kayo nang may panala-
ngin sa ubasan ng Panginoon.

Ang magandang pangakong ibinigay ng Panginoon sa 
mga missionary sa dispensasyong ito, tulad ng nakasa-
ad sa Doktrina at mga Tipan, ay mapapasainyo: “Ako ay 
magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papasainyong 
kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking Espiritu ay 

Ni Pangulong 
Thomas S. 
Monson TINAWAG SA GAWAIN

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

Naglilingkod man tayo bilang mga full-time missionary o hindi, bawat isa sa atin ay may pagkakataong ibahagi ang 
ebanghelyo at paglingkuran ang nasa paligid natin. Maaari mong ipares ang mensaheng ito sa isang bagong men-

sahe sa pangkalahatang kumperensya tungkol sa paksang ito, tulad ng “Pagbabahagi ng Ipinanumbalik na Ebanghelyo” 
ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol (Liahona, Nob. 2016, 57). Maaari din ninyong talakayin ang 
mga katagang “sinumang tawagin ng Diyos, ay pinapagindapat ng Diyos” sa mga tinuturuan ninyo. Paano nila nadama 
ang pagsuporta sa kanila ng Diyos sa gawaing misyonero at sa kanilang mga tungkulin? Maaari mong anyayahan ang 
mga tinuturuan mo na ipagdasal na magkaroon sila ng lakas at inspirasyon na malaman kung paano ibahagi ang ebang-
helyo sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga kapitbahay.

papasainyong mga puso, at ang aking 
mga anghel ay nasa paligid ninyo, 
upang dalhin kayo” (D at T 84:88).

Habang naglilingkod kayo, 
magkakaroon kayo ng sagana at 
walang-hanggang mga alaala at pag-
kakaibigan. Wala akong alam na iba 

pang larangan na nagbibigay ng mas 
malaking kaligayahan kaysa sa mis-
sion field.

Ngayon, isang pahayag para sa mga 
elder, sister, at mag-asawang iyon na 
sa anumang dahilan ay hindi maaaring 
makatapos ng kanilang nakatalagang 

panahon sa mission field: Mahal kayo 
ng Panginoon. Pinasasalamatan Niya 
ang inyong paglilingkod. Alam Niya 
ang inyong ikinalulungkot. Dapat 
ninyong malaman na may ipagagawa 
pa rin Siya sa inyo. Huwag ninyong 
hayaang iba ang sabihin sa inyo ni 
Satanas. Huwag malungkot; huwag 
panghinaan ng loob; huwag mawalan 
ng pag-asa.

Tulad ng namasdan ko sa pangkala-
hatang kumperensya kaagad pagkata-
pos akong tawagin upang pamunuan 
ang Simbahan: “Huwag matakot. 
Magalak. Ang hinaharap ay kasingli-
wanag ng inyong pananampalataya.” 3 
Ang pangakong iyan ay totoo pa rin sa 
inyo. Kaya huwag mawalan ng pana-
nampalataya, dahil may sampalataya 
pa rin sa inyo ang Panginoon. Sundin 
ang inyong mga tipan at sumulong.

Kailangan ng mundo ang ebang-
helyo ni Jesucristo. Nawa’y biya-
yaan ng Panginoon ang lahat ng 
Kanyang Banal—saanman tayo 
naglilingkod—taglay ang puso ng 
isang missionary. ◼

MGA TALA
 1. Heber C. Kimball, sa Orson F. Whitney, Life 

of Heber C. Kimball, 3rd ed. (1967), 104.
 2. [Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: 

John Taylor (2002), 88.
 3. Thomas S. Monson, “Magalak,” Liahona, 

Mayo 2009, 92.
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Paglilingkod ng Missionary

Tinatawag ang mga missionary upang magturo ng 
ebanghelyo at maglingkod sa mga tao. Tulungan 

ang mga missionary na makita ang mga kasangkapang 
ito na nakatago sa larawan!

Isang Missionary na Walang Name Tag

MGA KABATAAN

MGA BATA

Mormon. Buong maghapong parang 
binubutasan ng aklat ang backpack 
ko. Ang tatlong segundong pag-abot 
ko nito sa kanya nang umalis ako para 
magbakasyon noong winter ang pinaka-
nakakatakot na sandali sa buhay ko.

Sa unang araw pagbalik ko, nagdaan 
ako sa classroom niya pero natakot akong 
pumasok. Pagkatapos ay narinig kong 
tinawag niya ako, at binigyan niya ako 
ng isang card. Binasa ko iyon sa pasilyo. 
Isinulat niya na napag-aralan niya nang 
“matagal” ang mga talatang minarkahan 
ko, at nauunawaan na niya ang ilang 
dahilan ng pananampalataya ko.

Nasasabik na akong ibahagi ang 
ebanghelyo ngayon, at mas nasasabik 
akong paglingkuran ang aking Ama 
sa misyon.
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.

palagi kong naiisip ang pinag-usapan 
namin. Sa huli, naisip ko na dapat ko 
siyang bigyan ng Aklat ni Mormon na 
may ilang naka-highlight na pahayag 
tungkol sa gawaing misyonero. Natakot 
ako sa ideya, pero hindi maalis iyon sa 
isipan ko. Alam ko na isang pahiwatig 
iyon na kailangan kong sundin.

Makalipas ang mga dalawang 
buwan, naihanda ko na ang Aklat ni 

Ni Kirsti Arave

Sa eskuwela ay may guro ako na may 
nakakatakot na personalidad na 

maaaring makahadlang sa isang tao 
na magbahagi ng kakaibang pananaw 
tungkol sa isang paksa. Isang araw 
napag-usapan namin ang mga LDS 
missionary. Alam ko na puwede kong 
sagutin ang mga tanong niya, pero 
pakiramdam ko ay hindi ko iyon dapat 
gawin. Kaya sapat lang ang sinabi ko 
para pansamantala siyang masiyahan.

Nang sumunod na ilang linggo 

Naisip ko na 
dapat ko siyang 

bigyan ng Aklat ni 
Mormon.

Kumuha ng mga ideya 
sa lds .org/ go/ 6176. 
#futuremissionary
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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

Pananampalataya 
Pamilya 

Kapanatagan

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

“Ang mensahe ko sa . . . lahat 
ay na maaari tayong mabuhay 
sa lahat ng oras na ‘pinagpapa-
la ng lakas ng kapangyarihan 
ng priesthood,’ anuman ang 
ating sitwasyon,” sabi ni Elder 
Neil L. Andersen ng Korum ng 
Labindalawang Apostol.

“. . . Kapag marapat kayong 
nakikibahagi sa mga ordenansa 
ng priesthood, bibigyan kayo 
ng Panginoon ng higit na lakas, 
kapayapaan, at pag-unawa sa 
kawalang-hanggan. Anuman ang 
inyong sitwasyon, ‘kapangyari-
han ng priesthood ang gagabay’ 
sa inyong tahanan.’” 1

Paano natin maaanyayahan 
ang kapangyarihan ng priest-
hood sa ating buhay? Ipinaalala 
sa atin ni Elder M. Russell Ballard 
ng Korum ng Labindalawang 
Apostol na “ang mga taong 
lumusong sa tubig ng binyag 
at tumanggap kalaunan ng 

kanilang endowment sa bahay ng 
Panginoon ay nararapat sa saga-
na at kahanga-hangang mga pag-
papala. Ang endowment ay literal 
na kaloob na kapangyarihan . . . 
[at] ang ating Ama sa Langit ay 
bukas- palad sa Kanyang kapang-
yarihan.” Ipinaalala niya sa atin 
na ang kalalakihan at kababaihan 
“ay kapwa . . . pinagkakalooban 
ng kapangyarihan” sa templo, “na 
ibig sabihin ay kapangyarihan ng 
priesthood.” 2

Sabi ni Linda K. Burton, 
Relief Society General President: 
“Yamang ang kapangyarihan ng 
priesthood ay isang bagay na 
hangad nating lahat na mapa-
saating pamilya at tahanan, ano 
ang kailangan nating gawin 
para maanyayahan ang kapang-
yarihang iyan sa ating buhay? 
Ang pagiging karapat-dapat ay 
mahalaga sa pagkakaroon ng 
kapangyarihan ng priesthood.” 3

Kapangyarihan 
ng Priesthood 
sa Pamamagitan 
ng Pagtupad ng 
mga Tipan

Isipin Ito

Paano tayo 
nagkakaroon 
ng kapang-
yarihan ng 
priesthood 

sa pagtupad 
ng ating mga 

tipan?MGA TALA
 1. Neil L. Andersen, “Kapangyarihan 

sa Priesthood,” Liahona, Nob. 2013, 
92, 95.

 2. M. Russell Ballard, “Kalalakihan at 
Kababaihan at Kapangyarihan ng 
Priesthood,” Liahona, Set. 2014, 36.

 3. Linda K. Burton, “Kapangyarihan ng 
Priesthood—Para sa Lahat,” Liahona, 
Hunyo 2014, 21.

 4. Russell M. Nelson, “Ang Halaga 
ng Kapangyarihan ng Priesthood,” 
Liahona, Mayo 2016, 69.

“Kung mapagpakumbaba 
tayong lalapit sa Panginoon at 
hihilingin sa Kanya na turuan 
tayo, ipapakita Niya sa atin kung 
paano natin higit na matatamo 
ang Kanyang kapangyarihan,” 
sabi ni Pangulong Russell M. 
Nelson, Pangulo ng Korum ng 
Labindalawang Apostol.4

Karagdagang mga Banal na Kasulatan 
at Impormasyon
1 Nephi 14:14; Doktrina at mga Tipan 
121:36; 132:20; reliefsociety .lds .org
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halimbawa ng isang selestiyal na 
huwaran at kahalintulad ng walang-
hanggang pamilya ng Diyos.” 2 Ang 
mga ugnayan sa pamilya at ang kaa-
kibat na mga responsibilidad nila ay 
sagrado. Nalaman natin sa mga banal 
na kasulatan na tungkulin ng mga 
magulang na palakihin ang kanilang 
mga anak sa katotohanan, liwanag, 
at pagmamahal (tingnan sa Mga Taga 
Efeso 6:4; D at T 68:25). Dapat maha-
lin at igalang ng mga mag-asawa ang 
isa’t isa (tingnan sa Mga Taga Efeso 
5:25), at dapat igalang ng mga anak 
ang kanilang mga magulang (tingnan 
sa Exodo 20:12).

“Ang mga matagumpay na buhay 
mag-asawa at mag-anak ay itinatatag 
at pinananatili sa mga alituntunin 
ng pananampalataya, panalangin, 
pagsisisi, pagpapatawad, pagga-
lang, pagmamahalan, awa, gawa, at 
kapaki-pakinabang na mga gawaing 
panlibangan.” 3 Ang pagsunod sa 
mga alituntunin ng ebanghelyo ay 
nagpapatatag sa mga ugnayan ng 
pamilya at nagdaragdag sa kani-
kanya at magkakasamang espiri-
tuwal na lakas ng mga miyembro 
ng pamilya. Ang alituntuning ito ay 

Lahat tayo ay anak ng mapagma-
hal na mga Magulang sa Langit 

na nagsugo sa atin sa lupa upang 
matutuhan kung paano makabalik sa 
Kanila. Ang pamilya ang pinakama-
halagang bahagi ng plano ng kalig-
tasan. Binibigyan tayo ng Diyos ng 
mga pamilya para magkaroon tayo 
ng katawan, matuto ng mga tamang 
alituntunin, at maghanda para sa 
buhay na walang hanggan.

Nais ng Ama sa Langit na lumaki 
ang bawat isa sa Kanyang mga anak 
sa mga kapaligirang may pagmama-
halan. Ang pinakamagandang paraan 
para makamtan ang mga kapaligirang 
ito na may pagmamahalan ay ipamu-
hay at sundin ang mga alituntunin 
ng ebanghelyo. “Ang kaligayahan sa 
buhay ng mag-anak ay lalong higit na 
makakamit kapag isinalig sa mga turo 
ng Panginoong Jesucristo.” 1 Ang mga 
tahanang nakatatag sa mga alituntu-
nin ng ebanghelyo ay nagiging lugar 
ng kapayapaan, kung saan maaaring 
gabayan, impluwensyahan, at pasig-
lahin ng Espiritu ng Panginoon ang 
lahat ng miyembro ng pamilya.

Ang pamilya ay inorden ng Diyos 
at “ang patakaran ng langit . . . , [ang] 

ANG PAMUMUHAY NG EBANGHELYO AY 
PINANGANGALAGAAN ANG SAGRADONG 
RELASYON NG PAMILYA

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

BANAL AT SAGRADO

“Ang pamilya ay banal [at] sakop nito ang 
pinakasagrado sa lahat ng ugnayan.”
Pangulong Gordon B. Hinckley (1910–2008), Mga Turo ng mga 
Pangulo ng Simbahan: Gordon B. Hinckley (2016), 186.

makakatulong din sa atin na mas 
mapalapit kay Cristo.

Bawat pamilya ay may mga hamon. 
Sa espirituwal na kaguluhan ng mga 
panahong ito, hindi lahat ng pamil-
ya ay perpekto ang sitwasyon. Tulad 
ng sabi ni Elder Neil L. Andersen ng 
Korum ng Labindalawang Apostol, 
“Ngayong milyun-milyon na ang mga 
miyembro, at iba-iba na ang mga bata 
sa Simbahan, kailangan nating maging 
mas maalalahanin at sensitibo.” 4 
Walang suporta ng pamilya ang ilang 
tao sa pamumuhay ng ebanghelyo. 
Ang ilang hamon ay talagang mahirap, 
kabilang na ang (ngunit hindi limitado 
sa) diborsyo, pang-aabuso, at adiksyon.

Alam ng Diyos ang sitwasyon ng 
bawat pamilya at ang indibiduwal na 
mga hangaring magkaroon ng pag-
mamahalan sa tahanan. Kahit hindi 
perpekto ang mga ugnayan sa ating 
pamilya, mapagpapala pa rin ng 
pamumuhay ng ebanghelyo ang ating 
buhay at ating tahanan. Mapapalakas 
nito ang pakikipag-ugnayan natin sa 
ating asawa, mga magulang, anak, 
kapatid, at sa ating Ama sa Langit. 
Makakamit ang ilan sa mga pagpapa-
lang ito ngayon, at ang iba ay sa kawa-
lang-hanggan lamang, ngunit hindi 
ipagkakait ng Diyos ang anumang 
pagpapala sa mga nagpupunyagi 
para sa kabutihan. ◼

MGA TALA
 1. “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa 

Mundo,” Liahona, Nob. 2010, 129.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Bilang Papuri sa mga 

Taong Nagliligtas,” Liahona, Mayo 2016, 77.
 3. “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa 

Mundo,” 129.
 4. Neil L. Andersen, “Sinomang Tumanggap 

sa Kanila, ay Ako ang Tinanggap,” Liahona, 
Mayo 2016, 50.
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Paano patatagin ang mga ugnayan ng pamilya sa 
pamamagitan ng pamumuhay ng ebanghelyo:
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Paglahok sa 
makabuluhang mga 
aktibidad at tradisyon 
ng pamilya

Paglilingkod

Pakikinig at 
paggalangPagsamba sa 

pamamagitan ng 
panalangin ng pamilya, 
pag-aaral ng banal 
na kasulatan, home 
evening, at pagsisimba 
at pagdalo sa templo

Pagiging mabait, paghingi 
ng tawad, pagpapatawad
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Kawawalong taong gulang lang 
noon ng anak ko at tuwang-tuwa 

siya na ako ang magbibinyag sa 
kanya. Darating din noon ang lolo’t 
lola niya para dumalo sa espesyal na 
okasyon, na nakaragdag sa kanyang 
kasabikan at pag-asam. Gayunman, 
habang papalapit ang pinakahihintay 
na araw, mukhang hindi ako makaka-
dalo sa binyag.

Bihira akong mainip sa trabaho 
ko bilang military aircraft pilot at 
squadron assistant operations offi-
cer, pero mas naging abala kami sa 
trabaho nang umalis ang operations 
(ops) officer ko para sa isa pang 
assignment. Panay-panay ang dating 

ng mga tungkulin ko sa misyon. Para 
makabuo ng kailangang dami ng mga 
flight crew, napilitan akong kanselahin 
ang training, suspindihin ang ilang 
squadron function, at kanselahin ang 
mga bakasyon na ilang buwan nang 
nakaplano.

Paalis na ang mga aircrew para 
sa 21-araw na paglipad sa eroplano 
at maliit ang tsansa na makauwi sila 
nang maaga. At nang makabalik ang 
aking ops officer at isa pang assistant 
ops officer, nahirapan akong pangat-
wiranan ang hindi ko pagsama sa 
kanila nang dahil sa isang okasyon 
sa pamilya. Paano ko maaatim na 
magpaiwan samantalang inutusan 

NAPAKABILIS
Ni Richard L. Bairett Jr.

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

Kailangan ang isang himala para makarating ako sa binyag ng aking anak.

kong magsakripisyo ang napakarami 
pang iba?

Natuliro ako. Pinipilit ko palaging 
unahin ang pamilya ko kaysa trabaho, 
pero kakaiba ang mga sitwasyong 
ito, at tungkulin ko ring maglingkod 
sa bayan ko. Naunawaan ng ops offi-
cer ko, kahit hindi siya miyembro ng 
Simbahan, ang kahalagahan ng okas-
yong ito sa pamilya ko at hinayaan 
akong magdesisyong mag-isa. Matapos 
ang maraming panalangin at pag-uusap 
ng pamilya, ginawa ko ang nadama 
kong tama at nag-iskedyul akong 
sumama sa sumunod na misyon.

Nang papuntahin ang aking crew 
sa isang misyon na magsisimula nang 



 H u n y o  2 0 1 7  11

Lunes ng umaga, mukhang hindi 
ako makakabalik nang Sabado para 
sa binyag ng anak ko. Lilipad kami 
papunta sa isang kuhanan ng mga 
kargamento, pagkatapos ay sa isang 
staging base, kung saan kami pagpa-
pahingahin bago kami lumipad ulit. 
Kalaunan ay lilipad kami papunta 
sa isa pang lugar at magpapahinga, 
pagkatapos ay ihahatid namin ang 
kargamento sa isang napakalayong 
lugar, at sa paglipad namin pabalik, 
hihinto kami para makapagpahingang 
muli ang crew, at babalik kami para 
magkarga ng iba pang kargamento at 
babalik ulit doon. Karaniwa’y inaabot 
ng hindi kukulangin sa pitong araw 
para makumpleto nang minsanan ang 
paroo’t paritong ito, pero alam ko na 
ipinagdarasal ng pamilya ko na maka-
piling akong muli. Nakatulong sa akin 
ang kanilang pananampalataya at mga 
panalangin, at naging malinaw kaagad 
na hindi magiging karaniwan ang 
misyong ito.

Una, sa halip na huminto nang isa 
o dalawang araw, inatasan ang misyon 
namin na muling magkarga ng gasoli-
na sa ere at huwag tumigil hanggang 
sa makarating kami sa una naming 
international location. Pagkatapos, 
pagkaraan ng legal na oras ng pahi-
nga ng crew, pinalipad kami sa ibang 
misyon nang paroo’t parito sa mala-
yong lugar na paghahatiran ng mga 
kargamento. Naging maayos naman 
ang pagdidiskarga at pagpapagasolina 
namin sa aming pinaroonan, at pag-
karaan ng kaunting pahinga ng crew, 
inutusan kaming bumalik kaagad sa 
aming home base. Uuwi na kami sa 
loob ng isang araw o mahigit pa!
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Natuwa akong sabihin sa pamilya 
ko na malapit na akong umuwi. Pero 
sinabi sa akin ng asawa ko na nalipat 
ang oras ng binyag nang alas-2:00 n.h. 
sa halip na alas-5:00 n.h. para mapag-
bigyan ang aktibidad ng mga kaba-
taan sa stake. Tinawagan namin ang 
aming airlift stage manager at ipina-
liwanag ang sitwasyon. Pagkaraang 
huminto nang ilang sandali, suma-
got siya na may sapat na crew kaya 
puwede naming ipagpaliban ang 
susunod na utos sa amin hanggang 
alas-5:00 n.h. sa Sabado—ang orihinal 
na oras na magsisimula ang binyag!

Sa eroplano pauwi, paglagpas 
namin sa kabundukan malapit sa 
bahay ko, nakita ko na may isa pang 
pagsubok sa aking pananampalataya: 
natatakpan ng hamog ang mga ilaw 
ng lungsod sa ibaba. Ito ang pinaka-
malalang hamog na naraanan ko sa 
paglipad ko pababa. Agad kaming 
nagplano na lumapag sa ibang pali-
paran kung kailangan, tinapos namin 
ang mga checklist, at lumipad kami 
pababa para magsiyasat.

Habang palapit kami sa runway sa 
taas na 200 talampakan (60 m) mula 
sa lupa, lubos kaming nabalutan ng 
hamog. Bigla, sa taas na 120 talampa-
kan (37 m) mula sa lupa, may nakita 
kaming isang naiilawang runway sa 
aming harapan, at pagkaraan ng ilang 
segundo ay ligtas kaming nakalapag. 
Nakahinga nang maluwag ang lahat.

Dahil sa di-matatawaran at tila 
sunud-sunod na pangyayari, nakapun-
ta nang maraming beses ang aking 
crew sa kabilang panig ng mundo 
at nakabalik nang napakabilis, at 
nakauwi ako sandali at nakapunta sa 

binyag ng aking anak. Sa tulong ng 
Panginoon nagampanan ko ang tung-
kulin ko sa bayan, sa aking squadron, 
at higit sa lahat sa aking pamilya. 
Kahit mas madali sanang baguhin 
ang iskedyul ng binyag ng aming 
anak kung kailangan, ipinaalam sa 
amin ng Ama sa Langit na mahal 
Niya kami at dininig ang aming mga 
dalangin. Ibinigay niya sa aking anak 
ang alaala ng mahimalang mga pang-
yayaring iyon bilang saksi na mahal 
Niya ito, at kaming mag-asawa ay 
kapwa nagkaroon ng mas malakas na 
patotoo na “anuman ang hingin ninyo 
sa Ama sa aking pangalan, na tama, 
naniniwalang inyong tatanggapin, 
masdan, ipagkakaloob ito sa inyo” 
(3 Nephi 18:20). ◼
Ang awtor ay naninirahan sa California, 
USA, nang maranasan niya ito.
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Bago nagkaroon ng sakit na 
Alzheimer’s, laging may kuwento 

o kanta ang tatay ko para sa kanyang 
mga anak. Naaalala ko na nakaupo 
siya sa malaki niyang upuan kan-
dong ang bunsong kapatid kong 
lalaki habang pinupuno ng kanyang 
malamig na boses ang silid sa pag-
kukuwento niya tungkol sa kanyang 
kabataan—lahat mula sa pag-aalaga 
ng mga baka habang nakapatong 
ang kanyang pusa sa balikat niya 
hanggang sa pagpapadulas pababa sa 
pulang bato ng Escalante, Utah, USA. 
Pagkatapos, kapag inantok na ang 
kapatid ko, tumitigil ang mga kuwen-
to, at ipaghehele na siya ni Itay:

Munti kong buckaroo, tulog na,
Ama sa Langit, binabantayan ka.
Oras na para matulog, araw  

lumipas na.
Kaya munti kong buckaroo,  

tulog na.1

Ngayo’y isa nang ama ang bunsong 
kapatid ko, at nasa ospital ang aking 
ama sa San Diego, California, USA. 
Bagama’t nakikita niya ang mga puno 
ng palma, inaakala niya na bata pa 
siya na nagpapatubig sa mga hanay 
ng mais, kamatis, at bitsuelas. Pero 
hindi naman. Agaw-buhay na siya.

Araw-araw, nakapaligid ang aking 
ina at mga kapatid sa kama niya. 
Tinawagan ako ni Inay sa bahay ko sa 
kabundukan ng Utah, USA. Ikinuwen-
to niya sa akin na kapag ipinapakita 
niya kay Itay ang mga lumang retrato 
ng pamilya, sumisilay ang ngiti sa 
payat nitong mukha. Sa ibang mga 
pagkakataon, naaalala niya ang mga 
kapatid niya, na matagal nang nama-
yapa. Sinikap ng nanay ko na pakai-
nin siya, pero ayaw niya. Sinabi ni Itay 
sa kanya na nakahuli ng ilang isda 
ang mga kapatid niya at kailangan 
niyang alagaan ang mga kabayo bago 
maghapunan.

M G A  P A G N I N I L A Y

Isa-isa naming tinanggap na kapag 
sumakabilang-buhay na si Itay, siya 
ay “dadalhin pabalik sa Diyos na sa 
[atin] ay nagbigay-buhay,” sa “paraiso, 
. . . kung saan [siya] ay mamamahinga 
mula sa [kanyang] mga suliranin at 
sa lahat ng [kanyang] alalahanin at 
kalungkutan” (Alma 40:11–12).

Tinawagan ko si Inay at iniabot 
niya ang telepono kay Itay. Nagulat 
ako nang kantahan niya ako: “Munti 
kong buckaroo, tulog na, Ama sa 
Langit, binabantayan ka.”

Iniisip ko kung talagang kilala 
ako ni Itay. Siguro hindi, pero ang 
kantang ito ay isang regalong uma-
antig sa puso ko. Napaiyak ako sa 
pasasalamat sa magiliw na awa ng 
aking Ama sa Langit at sa Kanyang 
plano ng kaligtasan. Hindi nagtagal at 
natapos ang kanta, at nakinita ko ang 
mga mata ni Itay na nagsisimulang 
pumikit. Naglaho na ang sandaling 
iyon, pero nakakakita ako ng pag-asa 
sa kaalaman na ang kamatayan ay 
bahagi ng plano ng Diyos para mai-
balik tayo sa piling Niya. Naniniwala 
ako sa plano ng Diyos at sa Kanyang 
pagmamahal sa atin habang nabubu-
hay tayo. Bumulong ako, “Magandang 
gabi, Itay. Tulog na. Ama sa Langit, 
binabantayan ka.” ◼
TALA
 1. Tingnan sa Jack Scholl at M. K. Jerome, “My 

Little Buckaroo” (1937).

BINABANTAYAN NG ATING 
AMA SA LANGIT
Ni LaRene Porter Gaunt
Mga Magasin ng Simbahan
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Bilang miyembro ng German mili-
tary, mahigit anim na buwan 

akong nanirahan noong 1999 sa 
Sarajevo, ang kabisera ng Bosnia at 
Herzegovina. Matitindi ang hamon at 
mahahaba ang oras na ginugol ko sa 
aking tungkulin sa militar, ngunit lagi 
kong binibigyan ng panahon ang pag-
sisimba sa maliit na chapel na ginaga-
mit ng iba’t ibang sekta ng relihiyon sa 
kampo namin na may 750 sundalo.

Pagdating ko sa chapel isang 
Linggo ng hapon, naabutan kong 
nakakandado ang mga pintuan. Nala-
man ko na nalipat na ang iba pang 
mga miyembro ng Simbahan na nasa 
kampo. Nadismaya ako dahil inasam 
kong makasamba at makatanggap 
ng sakramento. Bago ako nagpun-
ta sa Sarajevo, naging abala ako sa 
paglilingkod bilang branch president 
sa Germany at regular akong nakata-
tanggap ng sakramento.

Makalipas ang ilang linggo inutu-
san akong samahan ang aking heneral 
sa pagbisita sa isang American divi-
sion. Sa tanghalian, tinanong ako ng 
Amerikanong kapitan na nakita akong 
kausap ang iba pang mga sundalo 
kung miyembro ako ng Simbahan. 
Matapos ko siyang sagutin ng oo, 
ibinigay niya ang pangalan at contact 
information ko sa senior group leader 
ng Simbahan doon.

Hindi nagtagal kinontak ako ng 
isang nagngangalang Brother Fisher. 
Pagkatapos ng interbyu, itinalaga niya 

PAGLILINGKOD NANG MAG-ISA SA SARAJEVO
Ni Armin Wilhelm

P A G L I L I N G K O D  S A  S I M B A H A N

Kada Linggo, mag-isa akong kumakanta, nananalangin, at nagbibigay ng 
mga mensahe. Magsisimba na rin kaya ang iba pang mga miyembro?

ako bilang group leader ng Simbahan 
sa Sarajevo na ang tungkulin ay 
bumuo ng grupo. (Ang grupo ay isang 
unit ng Simbahan sa military installa-
tions, gaya ng isang branch.)

Sinimulan kong magpaskil ng mga 
oras ng miting sa mga bulletin board at 
magpadala ng paanyaya, sa pag-asang 
mahanap ang iba pang mga Banal 
sa mga Huling Araw na nasa military 
barracks sa Sarajevo. Sa unang ilang 
linggo, walang ibang dumalo. Kaya 
kada Linggo noon, mag-isa akong 
kumakanta, nananalangin, at nagbi-
bigay ng mga mensahe. Sa pagsunod 
sa mga tuntunin ng Simbahan para 
sa mga lider at miyembro sa militar, 
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nabasbasan at natanggap ko ang 
sakramento nang walang kasamang 
isa pang priesthood holder. Nagdulot 
ito sa akin ng malaking kagalakan.

Nagdaos akong mag-isa ng mga 
miting sa Ingles para humusay ako sa 
Ingles. Ang unang mensaheng ibini-
gay ko ay tungkol kay Joseph Smith. 
Wala akong nakitang iba sa silid, pero 
nadama ko na may kasama akong 
iba. Pinalakas ako ng Espiritu Santo at 
inihayag sa akin kung gaano kahalaga 
na masimulang muli ang gawain ng 
Panginoon sa lugar na ito.

Ilang linggo matapos kong ida-
os ang una kong miting sa araw ng 
Linggo, isang binatang Amerikanong 
sundalo ang pumasok sa chapel. 
Nabinyagan siya ilang buwan pa 
lang ang nakararaan. Napakasaya ko! 
Dalawang linggo kalaunan, isa pang 
sister ang dumating. Pagkatapos ay 
dalawa pang brother ang dumating. 
Sa tulong ng Panginoon, nagsimulang 
lumago ang Simbahan sa Sarajevo.

Ngayo’y may isa nang branch ang 
Simbahan sa Sarajevo. Kapag naaalala 
ko ang panahon ko roon, naiisip ko 
ang karangalang ibinigay sa akin ng 
Panginoon na maglingkod sa espes-
yal na paraan—na maging isang 
maliit na bahagi ng Kanyang gawain 
at malaman na “mula sa maliliit na 
bagay nagmumula ang yaong dakila” 
(D at T 64:33). ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Rhineland-
Palatinate, Germany.
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1. Ang Kahalagahan ng Relihiyon 
sa Buong Mundo

Ang kalayaang pangrelihiyon ay habambu-
hay kong pinagkakainteresan. Ang una kong 
inilathala noong bata pa akong propesor ng 
abugasya sa University of Chicago 54 na taon 
na ang nakararaan ay isang aklat na inedit ko 
tungkol sa kaugnayan ng simbahan at pama-
halaan sa Estados Unidos.1

Ngayon, higit kaysa noon, hindi puwe-
deng balewalain ng sinuman sa atin ang 
kahalagahan ng relihiyon sa buong mun-
do—sa pulitika, paglutas ng hindi pag-
kakasundo, pag-unlad ng ekonomiya, 
humanitarian relief, at iba pa. Walumpu’t 
apat na porsiyento ng populasyon ng 
mundo ang kabilang sa isang partikular na 
relihiyon,2 subalit 77 porsiyento ng mga 
naninirahan sa mundo ang nabubuhay sa 
mga bansang may mahihigpit o napakahi-
higpit na restriksyon sa kalayaang pangre-
lihiyon.3 Ang pag-unawa sa relihiyon at sa 
kaugnayan nito sa mga alalahanin sa buong 
mundo at sa mga pamahalaan ay mahalaga 
sa paghahangad nating pagandahin ang 
mundong tinitirhan natin.

Bagama’t walang alam ang karamihan sa 
mundo tungkol sa kalayaang pangrelihiyon 
at nanganganib ito sa sekularismo at panati-
sismo sa iba, nangungusap ako para sa uliran 
kung saan ang mga kalayaang hangad na 
protektahan ng relihiyon ay bigay ng Diyos at 
likas ngunit ipinatutupad sa pamamagitan ng 
bahaginan ng magkakatugmang pakikipag-
ugnayan sa mga pamahalaang hangad 
ang kapakanan ng lahat ng kanilang mga 
mamamayan.

Dahil dito, dapat tiyakin ng pamahalaan 
ang kalayaang pangrelihiyon para sa mga 
mamamayan nito. Sabi sa artikulo 18 ng 
maimpluwensyang Universal Declaration 
of Human Rights ng United Nation: “Lahat 
ay may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, 
budhi at relihiyon; kasama sa karapatang ito 
ang kalayaang magbago ng kanyang relihi-
yon o paniniwala, at kalayaan, mag-isa man o 
kasama ang iba at sa publiko man o pribado, 
na ihayag ang kanyang relihiyon o paniniwa-
la sa pagtuturo, pagsasagawa, pagsamba at 
pagsunod.” 4

Ang magkakatugmang responsibili-
dad ng relihiyon, sa pamamagitan ng mga 

Ang Mahalagang Papel ng 
Ni Elder  
Dallin H. Oaks
Ng Korum ng  
Labindalawang Apostol

Sa loob ng mahigit 30 taon, naging isa ako sa Labindalawang Apostol ni Jesucristo. Tulad ng utos ng  
aming Unang Panguluhan, pinamamahalaan namin ang aming pandaigdigang Simbahan na may halos 
16 na milyong miyembro sa mahigit 30,000 kongregasyon. Itinuturo at pinatototohanan namin ang 
kabanalan ni Jesucristo at ang Kanyang priesthood at ang kabuuan ng Kanyang doktrina. Kakaiba sa 
aming doktrina ang aming kaalaman na ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga propeta at apostol 
para tumanggap ng paghahayag at ituro kung paano ipamuhay ang Kanyang mga kautusan sa mga 
sitwasyon ng ating panahon.

Ibinigay ni Elder Oaks ang mensaheng ito noong Hunyo 9, 2016, sa Oxford University sa England sa isang 
symposium tungkol sa kalayaang pangrelihiyon.

Relihiyon sa Buong Mundo
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sumusuporta rito, ay dapat sundin ang mga batas at igalang 
ang kultura ng bansang tumitiyak sa mga kalayaan nito. 
Kapag tiyak ang mga kalayaang pangrelihiyon, ang gayong 
tugon ay pagpapakita ng utang-na-loob sa masayang paraan.

Kung may iisang paraan ng pagtanggap at pagsasa-
buhay ng mga pangkalahatang alituntuning ito, hindi na 

kalayaang pangrelihiyon sa pagtuturo sa mga simbahan, 
sinagoga, at moske, samantalang itinatatwa ang mga pani-
niwala sa relihiyon sa publiko. Mangyari pa, ang gayong 
mga pagtatangka ay labag sa katiyakang bigay ng Universal 
Declaration na karapatang ihayag ang relihiyon o mga 
paniniwala “sa publiko man o pribado.” Ang kalayaang 
manampalataya sa relihiyon ay dapat ding umangkop kapag 
kumilos ang mga nananalig bilang isang komunidad, tulad 
ng mga pagsisikap nila sa edukasyon, medisina, at kultura.

2. Mga Pinahahalagahan ng Lipunan sa Relihiyon
Ang mga paniniwala at gawi ay pinupuna rin na hindi 

makatwiran at salungat sa mahahalagang mithiin ng pama-
halaan at lipunan. Mangyari pa, naniniwala ako na ang 
relihiyon ay may kakaibang pakinabang sa lipunan. Tulad 

kailangang talakayin pa ang kalayaang pangrelihiyon. 
Ngunit tulad ng alam nating lahat, napakaraming kaguluhan 
sa ating mundo tungkol sa mga pangkalahatang alituntunin. 
Halimbawa, hinahamon ngayon ng mga kilalang tao ang 
buong ideya ng mga kakaibang proteksyon para sa relihi-
yon. May isang gayong aklat na ang pamagat ay Freedom 
from Religion, at ang isa pa ay, Why Tolerate Religion? 5

Ang iba pang mga tao ay naghahangad na maliitin 
ang relihiyon at ang mga nananalig, tulad ng paglimita sa 

ng inamin ng isang ateista sa isang bagong aklat, “Hindi 
kailangang manampalataya sa relihiyon ang isang tao para 
maunawaan na ang mga pangunahing pinahahalagahan 
ng sibilisasyong Kanluranin ay nakasalig sa relihiyon, at 
mag-alala na ang pagguho ng pagsampalataya sa relihiyon 
samakatwid ay nagpapahina sa mga pinahahalagahang 
iyon.” 6 Isa sa “mga pangunahing pinahahalagahan” na iyon 
ang konsepto ng likas na dangal at kahalagahan ng tao.

Narito ang pitong iba pang halimbawa ng mga pinaha-
halagahan ng lipunan sa relihiyon:

1. Marami sa mga pinakamahalagang pag-unlad ng 
moralidad sa sibilisasyong Kanluranin ang nahikayat ng 
mga alituntuning pangrelihiyon at nahimok na lubusang 
tanggapin ang mga bagong ideya sa pamamagitan ng 
pangangaral sa pulpito. Gayon din ang nangyari sa pag-
aalis ng pangangalakal ng mga alipin sa British Empire, 
sa Emancipation Proclamation sa Estados Unidos, at sa 
Civil Right movement ng huling kalahating-siglo. Ang mga 
pag-unlad na ito ay hindi naganyak at naantig ng etikang 
sekular kundi nahimok unang-una ng mga taong malinaw 
na nakikita sa relihiyon ang tamang moralidad.

Marami sa mga pinakamahalagang pag-unlad ng 
moralidad sa sibilisasyong Kanluranin ang nahikayat ng 

mga alituntuning pangrelihiyon at nahimok na lubusang 
tanggapin ang mga bagong ideya sa pamamagitan 

ng pangangaral sa pulpito.

Paikot mula itaas kaliwa pakanan: Mother Teresa, Dr. Martin Luther King Jr.,  
U.S. President Abraham Lincoln, Bishop Desmond Tutu, William Wilberforce.
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2. Sa Estados Unidos, ang ating napakalaking pribadong 
sektor ng mapagkawanggawang gawain—edukasyon, mga 
ospital, pangangalaga sa mga maralita, at napakaraming 
iba pang napakahalagang kawanggawa—ay nagsimula sa 
at itinataguyod pa rin higit sa lahat ng mga organisasyong 
pangrelihiyon at espirituwal na damdamin.

3. Ang mga lipunang Kanluranin ay hindi makaganap 
nang mahusay nang mag-isa dahil sa pangkalahatang pag-
papatupad ng batas, na hindi praktikal, kundi higit sa lahat 
ng mga mamamayang kusang sumusunod sa batas na hindi 
maipatupad dahil sa kanilang mga pamantayan ng wastong 
pag-uugali. Para sa marami, ang paniniwala ng relihiyon 
sa tama at mali at ang hinihintay na pananagutan sa mas 
mataas na kapangyarihan ang nagbubunga ng gayong 
kusang-loob na pagdisiplina sa sarili. Katunayan, ang mga 
pinahahalagahan sa relihiyon at mga 
katotohanan sa pulitika ay lubhang 
magkakaugnay sa pinagmulan at pag-
papanatili ng mga bansang Kanluranin 
kaya hindi mawawala ang impluwensya 
ng relihiyon sa ating pampublikong 
buhay nang hindi natin inilalagay sa 
panganib ang lahat ng kalayaan natin.

4. Kasama ang mga pribadong 
katumbas, nagsisilbing mga namamagi-
tang institusyon ang mga organisasyong 
pangrelihiyon para hubugin at bawasan 
ang panghihimasok ng pamahalaan sa mga tao at priba-
dong organisasyon.

5. Ang relihiyon ay nagbibigay-inspirasyon sa maraming 
nananalig na maglingkod sa iba, na naging malaking kapa-
kinabangan, sa kabuuan, sa mga komunidad at bansa.

6. Ang relihiyon ay nagpapatatag sa kalagayan ng 
lipunan. Tulad ng itinuro ni Rabbi Jonathan Sacks: “[Ang 
relihiyon] ay nananatiling pinakamabisang tagapagpatatag 
ng komunidad na alam ng mundo. . . . Ang relihiyon ang 
pinakamahusay na panlaban sa pagkamakasarili sa pana-
hong ito. Kabaligtaran ng nangyari sa kasaysayan ang ideya 
na kayang magpatuloy ng lipunan kahit wala ito.” 7

7. Sa huli, isinulat ni Clayton M. Christensen, isang Banal 
sa mga Huling Araw na tinatawag na “pinuno ng mga ide-
ya” sa buong mundo pagdating sa pamamahala ng negosyo 
at inobasyon,8 na “relihiyon ang pundasyon ng demokrasya 
at kaunlaran.” 9 Marami pang ibang masasabi tungkol sa 
magandang papel ng relihiyon sa pag-unlad ng ekonomiya.

Naniniwala ako na ang mga turo ng relihiyon at ang 
ginagawa ng mga nagsisisampalataya nang dahil sa 

relihiyon ay mahalaga sa malaya at maunlad na lipu-
nan at karapat-dapat pa rin sa mga espesyal na legal na 
proteksyon.

3. Magkakatugmang Responsibilidad ng Relihiyon
Hanggang ngayon, mga responsibilidad pa lang ng mga 

pamahalaan sa mga nagsisisampalataya at organisasyong 
pangrelihiyon ang natatalakay ko. Babaling ako ngayon sa 
magkakatugmang responsibilidad na utang-na-loob ng mga 
relihiyon at nagsisisampalataya sa kanilang pamahalaan.

Mula sa mga nagtatamasa ng kanilang proteksyon, mali-
naw na may karapatan ang mga pamahalaan na asahan 
ang pagsunod sa mga batas at paggalang sa kultura. Ang 
mga pamahalaan ay may matinding interes na pangalagaan 
ang seguridad ng mga hangganan ng kanilang bansa at 

ingatan ang kalusugan at kaligtasan ng 
kanilang mga mamamayan. Malinaw 
na may karapatan silang igiit na itigil 
ng lahat ng organisasyon, pati na ng 
mga relihiyon, ang pagtuturo ng pag-
kapoot at pagkilos na maaaring mauwi 
sa karahasan o iba pang mga krimen 
laban sa iba. Hindi kailangan ng anu-
mang bansa na mag-alok ng kanlungan 
sa mga organisasyong nagtataguyod ng 
terorismo. Ang kalayaang pangrelihiyon 
ay hindi hadlang sa kapangyarihan ng 

pamahalaan sa alinman sa mga sitwasyong ito.
Ngayon ang magkakatugmang tungkulin ng relihiyon at 

pamahalaan ay lubhang sinusubukan sa Europe. Malinaw 
na ang pagdagsa ng mga refugee na karamihan ay Muslim 
ang relihiyon at kultura sa mga bansa na may iba’t ibang 
kultura at relihiyon ay lumilikha ng matitinding hamon sa 
pulitika, kultura, lipunan, pananalapi, at relihiyon.

Ano ang maitutulong ng relihiyon at mga organisasyong 
pangrelihiyon sa mga refugee at sa mga bansang tumanggap 
sa kanila—nang pansamantala at pangmatagalan? Alam natin 
na may ilang propesyonal na nag-aalinlangan sa papel ng 
mga organisasyong pangrelihiyon sa mga bagay na ito, at ang 
tingin pa ng ilan sa relihiyon ay nakakagulo ang impluwen-
sya nito. Sisikapin kong huwag salungatin ang mga opinyon 
batay sa mga tunay na pangyayari na hindi pamilyar sa akin. 
Ibabahagi ko lamang ang mga patakaran at karanasan ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw, na sa paniwala ko ay maglalarawan ng positibong 
impluwensya na maaari at dapat taglayin ng mga organisas-
yong pangrelihiyon, nang pangsamantala at pangmatagalan.

Tinatawid ng mga refugee ang hangganan  
mula Syria papasok ng Turkey.
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Kami na kilala bilang mga Banal sa mga Huling Araw, o 
Mormon, ay literal na inuunawa ang turo ni Cristo na dapat 
nating bigyan ng pagkain ang nagugutom at kanlungan 
ang taga ibang bayan (tingnan sa Mateo 25:35). Inuutusan 
din kami ng isang makabagong paghahayag na doon din 
nagmula na “alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita 

Iniiwasan namin ang isa sa mga pagtutol sa mga orga-
nisasyong pangrelihiyon sa pamamagitan ng mahigpitang 
paghihiwalay ng ating humanitarian services sa aming mga 
pandaigdigang gawaing misyonero. Ang aming tulong-
pantao ay ibinibigay nang walang itinatanging kaugnayan 
sa anumang relihiyon, dahil gusto naming tanggapin nila 
ang aming mga pagsisikap sa gawaing misyonero at ituring 
kami na hindi namumuwersa o nagpapakain o nagreregalo 
kami kapalit nito.

4. Ano ang Magagawa ng mga Simbahan?
Ano ang magagawa ng mga organisasyon ng simbahan 

bukod pa sa magagawa ng United Nations o ng bawat 
bansa? Muli, tutukuyin ko ang karanasan ng sarili naming 
Simbahan. Habang ang aming mga miyembro—kalahati sa 

at ang mga nangangailangan, ang maysakit at ang naghi-
hirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay na 
ito, siya rin ay hindi ko disipulo” (D at T 52:40).

Ang pangangalaga sa maralita at nangangailangan ay 
hindi opsiyonal o nagkataon lang sa aming Simbahan. 
Ginagawa namin ito sa buong mundo. Halimbawa, sa 
taong 2015 nagkaroon kami ng 177 emergency response 
project sa 56 na bansa. Bukod pa rito, nagkaroon kami ng 
daan-daang proyekto na pinakinabangan ng mahigit isang 
milyong katao sa pitong iba pang kategorya ng tulong, 
tulad ng malinis na tubig, bakuna, at pangangalaga sa mata. 
Sa loob ng mahigit 30 taon, ang mga pagsisikap na ito ay 
nagkakahalaga ng mga U.S. $40 milyon kada taon.

Estados Unidos at kalahati sa ibang lugar—ay wala pang 
gaanong kakayahang tumulong, mayroon kaming tatlong 
malalaking kalamangan na nagpapalaki ng epekto namin.

Una, dahil sa mga tradisyon namin sa paglilingkod 
bilang mga miyembro, mayroon kaming tapat at biha-
sang mga boluntaryo. Kung bibilangin, noong 2015 ang 
mga volunteer namin ay nagbigay ng mahigit 25 milyong 
oras na pagtulong sa ating mga proyektong pangkawang-
gawa, pantao, at iba pang proyektong itinataguyod ng 
Simbahan,10 hindi pa kasama riyan ang lihim na ginawa 
ng aming mga miyembro.

Pangalawa, dahil sa mga pinansiyal na kontribusyon ng 
aming mga miyembro sa mga tulong-pantao, may sarili 
kaming pondo. Kahit may kakayahan kaming kumilos nang 
malaya sa mga istruktura at pondo ng pamahalaan, sabik 
din kaming iugnay ang aming mga pagsisikap sa bawat 
pamahalaan at ahensya ng United Nations para mas marami 
kaming matulungan. Nananawagan kami sa kanila na lalong 
umasa sa kakayahan ng mga organisasyong pangrelihiyon.

Pangatlo, may mga organisasyon kami ng mga ordi-
naryong mamamayan na maaaring kumilos kaagad. 

Ang mga turo ng relihiyon at ang ginagawa ng mga 
nagsisisampalataya nang dahil sa relihiyon ay mahalaga 

sa malaya at maunlad na lipunan at karapat-dapat 
pa rin sa mga espesyal na legal na proteksyon.
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Halimbawa, sa pandaigdigang problema tungkol sa mga 
refugee, noong Marso 2016 nagpadala ng mensahe ang 
aming Unang Panguluhan at mga General President ng 
Relief Society, Young Women, at Primary sa mga miyembro 
sa buong mundo para ipaalala sa kanila ang pangunahing 
alituntuning Kristiyano na tumulong sa mga maralita at sa 
“taga ibang bayan” sa ating kalipunan (Mateo 25:35). Inan-
yayahan nila ang mga batang babae at kababaihan na iba’t 
iba ang edad na sumama sa pagtulong sa mga refugee sa 
sarili nilang komunidad.11

Bilang halimbawa ng mga sagot ng aming mga miyem-
bro sa Europe, isang gabi noong Abril 2016, mahigit 
200 miyembro ng mga kongregasyong Mormon at kani-
lang mga kaibigan sa Germany ang nagboluntaryo at 
nag-empake ng 1,061 “welcome bag” para sa mga batang 
nakatira sa anim na refugee center sa 
Germany sa mga estado ng Hessen at 
Rheinland-Pfalz. Ang mga bag ay nagla-
laman ng bagong damit, hygiene items, 
mga kumot, at art supplies. Sabi ng isa 
sa kababaihang namumuno sa proyek-
to, “Hindi ko man kayang baguhin ang 
kalunus-lunos na sitwasyon na naging 
dahilan para tumakas ang [mga refugee] 
mula sa kanilang tahanan, maaari 
naman akong gumawa ng kaibhan sa 
[kanilang] kapaligiran at maging aktibong 
impluwensya sa buhay [nila].”

Narito ang dalawang halimbawa ng aming pormal na 
inorganisang mga pandaigdigang pagkakawanggawa. 
Noong 2015, sa lubusang pakikipagtuwang sa AMAR 
Foundation ng Britain, nagtayo ang LDS Charities ng mga 

panimulang health care center para sa minoryang Yezidi 
sa hilagang Iraq, na walang-awang biniktima ng ISIS. Ang 
mga health care center na ito—na kumpleto ang gamit 
sa laboratoryo, agarang pangangalaga, botika, at ultra-
sound—ay naghahatid ng ginhawa sa isang populasyong 
nasasaktan kapwa sa pisikal at espirituwal. Gumagamit sila 
ng mga doktor at volunteer na Yezidi na tumutulong sa 
sarili nilang mga kababayan sa mga paraan na angkop sa 
kanilang kultura.

Noong 2004 ang mapangwasak na lindol at sumunod na 
tsunami sa Southeast Asia noong Disyembre 26 ay kumitil 
sa buhay ng 230,000 katao sa 14 na bansa. Dumating ang 
aming LDS Charities sa lugar na iyon pagkaraan ng isang 
araw at aktibong tumulong sa loob ng limang taon. Sa rehi-
yon pa lamang ng Banda Aceh na lubhang naapektuhan 

ng baha, nagtayo ang aming charities 
ng 900 permanenteng bahay, 24 na 
patubig sa nayon, 15 primary school, 
3 medical center, at 3 community cen-
ter na nagsilbi ring mga moske. Bukod 
pa riyan, nagbigay kami ng mga kopya 
ng mga banal na Koran at prayer rug 
para tulungan ang mga komunidad na 
iyon sa kanilang pagsamba.

Ang mga ito ay ilang paglalarawan 
lang ng kahalagahan ng relihiyon sa 
isang kultura na hindi lang natin itina-
taguyod bilang relihiyon kundi humi-

hingi rin tayo ng kalayaang pangrelihiyon, na itinuturing 
natin na siyang unang kalayaan. ◼
Para sa buong teksto at video ng mensaheng ito sa Ingles, magpunta 
sa mormonnewsroom.org.
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ANG MGA ARAW 
NG LINGGO  

Nalaman namin na ang pag-anyaya kay 
Nikolai na ipamuhay ang mga alituntunin 
ng ebanghelyo ay mas epektibo kaysa 
sabihin lang sa kanya ang mga ito.

Maraming taon na ang nakalipas, habang nagtitinda 
sa lansangan sa isang munting bayan sa Poland, 
nakilala ko si Nikolai Shaveko. Natuklasan namin 

na kapwa kami nagmula sa Chernigov, Ukraine, at agad 
kaming naging magkaibigan.

Kalaunan ay nalaman ko na si Nikolai ay walang mati-
tirhan, kaya sinabi naming mag-asawa na sa amin na siya 
tumira. Ang apartment namin ay hindi gaanong mainit o 
maginhawa, pero may ekstrang kuwarto kami. Sumang-
ayon siya nang may pasasalamat at nakitira siya sa amin 
sa loob ng maikling panahon. Nakita niya kung 
paano kami mamuhay.

Walang Trabaho sa Araw ng Linggo?
Tulad ng karamihan sa mga nagbebenta ng mga kaga-

mitan sa bahay, kinailangan naming magtrabaho nang 
matagal at masigasig para kumita ng sapat na pera para 
mabuhay. Ngunit hindi tulad ng karamihan sa mga tao, 
kaming mag-asawa ay hindi nagtatrabaho tuwing Linggo. 
Isang araw, itinanong ni Nikolai kung bakit. Bakit hindi 
tayo nagtatrabaho at kumikita nang isang buong araw?

“Ang mga Linggo ay hindi nilikha para magtrabaho o 
kumita,” sabi ko sa kanya. “May ibang layunin para dito.”

“Pero paano ninyo nakakayanang bumili ng pagkain 
at magbayad ng upa kung hindi kayo nagtatrabaho nang 
pitong araw sa isang linggo?” tanong niya.

Para masagot ang tanong niya, niyaya namin siyang 
sumama sa amin na magsimba. Iyon ang una niyang kara-
nasang makarinig tungkol sa Simbahan, at hindi niya nau-
nawaan kaagad ang kahalagahan nito. Inisip pa rin niya na 
kakatwa kami sa desisyon naming dumalo sa mga miting Ni Alexei Chemezov
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kaysa kumita ng pera. Ngunit sa sandaling iyon, madalas 
namin siyang kausapin tungkol sa aming mga paniniwala, 
at unti-unti, naging mas interesado siya.

Subukan Mo, at Iyong Makikita
Nakita ni Nikolai na ipinamumuhay namin ang alam 

naming totoo. Nakita niya ang mga pagpapalang duma-
ting sa aming buhay. Oo, mahirap kumita nang sapat para 
mabuhay, pero alam namin na tamang panatilihing banal 
ang araw ng Sabbath. At pinagpala kami ng Panginoon. 
Laging sapat ang pera namin para sa aming mga panga-
ngailangan. Nagpalakas iyan sa aming patotoo tungkol sa 
alituntunin at natulungan kaming maging mas mabubuting 
saksi kay Nikolai. Nadama naming dapat naming sabihin sa 
kanya na, “Subukan mo, at makikita mo!”

Isang linggo niyang sinubukan ito.
Sa halip na magtrabaho, sumama siyang magsimba sa 

amin. Hindi niya inisip na posibleng magtrabaho nang anim 
na araw lang sa isang linggo, pero dahil sa pag-asa at mga 
pagpapalang nakita niya sa aming buhay, sinubukan niya ito.

Nang linggong iyon, nang bilangin niya ang pera niya, 
nagulat siya. Mas malaki ang kinita niya sa linggong iyon 
kaysa karaniwan niyang kinikita sa pagtatrabaho nang 
pitong araw sa isang linggo!

Subukan Mo Ring Magbayad ng Ikapu
Ganyan din ang nangyari nang pag-usapan namin ang 

ikapu. Noong una, hindi maunawaan ni Nikolai kung 
paano namin nakakayang magbigay ng 10 porsiyento ng 
aming kita.

“Hindi ako magkakaroon ng sapat kahit kailan para 
gawin iyan!” giit niya.

Nagkibit-balikat lang kami. “Kapag sinubukan mo, maki-
kita mo.”

Hindi siya makapaniwala, pero pagkatapos ay dahan- 
dahan siyang napangiti. “Kaya para itong hindi pagtatra-
baho tuwing Linggo,” sabi niya. “Kung nagbabayad ka ng 
ikapu, magkakaroon ka ng sapat na pera para sa sarili mo 
at sa pangangailangan mo.”PA
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Mahalagang rebelasyon iyon para kay Nikolai. 
Natutuhan niya sa kanyang sarili na kung susundin natin 
ang mga utos ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos at magi-
ging maayos ang lahat para sa ating kapakanan.

Nang umuwi na si Nikolai sa Chernigov, inanyayahan 
niya ang mga missionary na turuan siya at ang kanyang 
pamilya. Hindi nagtagal sumapi sila ng kanyang pamilya 
sa Simbahan. Kalaunan, naglingkod si Nikolai bilang  
branch president, at nagmisyon ang kanyang anak na 
babae sa Russia.

Gustung-gusto naming kausapin si Nikolai tungkol sa 
Simbahan, ngunit sa huli, ang pag-anyaya sa kanya na 
ipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo ay mas 
epektibo kaysa sabihin lang sa kanya ang mga ito. Sila ng 
kanyang pamilya ay nagkaroon ng patotoo at binago ang 
kanilang buhay dahil pinili nilang ipamuhay ang mga kato-
tohanan ng ebanghelyo. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa L’viv, Ukraine.

MAGSIPARITO KAYO, 
AT INYONG MAKIKITA
“Inaanyayahan namin kayong paking-
gan ang ipinanumbalik na mga kato-
tohanan ng ebanghelyo ni Jesucristo 
upang inyong mapag-aralan, mapag-
nilayan, maipagdasal, at malaman sa 

inyong sarili kung ang mga bagay na ibinabahagi namin 
sa inyo ay totoo.

“. . . Tulad noong anyayahan ni Jesus ang dalawa sa 
Kanyang mga disipulo na ‘magsiparito kayo, at inyong 
makikita’ (Juan 1:39), hinihikayat namin kayong magsi-
parito at inyong makikita kung dinaragdagan at pinag-
yayaman ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo 
ang pinaniniwalaan na ninyong totoo.”
Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol, 
“Magsiparito Kayo, at Inyong Makikita,” Liahona, Nob. 2014, 107.





 H u n y o  2 0 1 7  23

M
G

A 
PA

G
LA

LA
RA

W
AN

 N
I D

ILL
EE

N 
M

AR
SH

Hindi ibinigay ang pangalan

Lumaki ako sa Simbahan at nabinyagan 
at nakumpirma sa edad na walong 
taon. Ang ebanghelyo ay isang paraan 

ng pamumuhay para sa akin at para sa kara-
mihan ng mga tao sa paligid ko. Ang Espiritu 
Santo ay isang pamilyar na presensya sa 
buhay ko.

Nang ma-excommunicate ako, parang may 
nawala sa akin. Pakiramdam ko naguluhan 
at bumagal ang pag-iisip ko, at nakakalito at 
mahirap magdesisyon. Balisa ako at nahira-
pan akong makadama ng kapayapaan.

Hindi ko natanto kailanman kung paano 
lubos na babaguhin ng pagiging miyembro 
ko ang aking buhay. Hindi na ako maka-
pagsuot ng temple garment o makapunta 
sa templo. Hindi ako makapagbayad ng 
aking ikapu, makapaglingkod sa anumang 
tungkulin, makabahagi ng sakramento, o 
makapagpatotoo o makapag-alay ng pana-
langin sa simbahan. Nawala na sa akin ang 
kaloob na Espiritu Santo. Higit sa lahat wala 
na akong tipan sa aking Tagapagligtas sa 
pamamagitan ng mga ordenansa sa binyag 
at sa templo.

Nanlumo ako at natakot. Ang tatlong anak 
ko noon ay edad 16, 14, at 12. Sila ang aking 
pamana, at gustung-gusto kong mag-iwan sa 
kanila ng isang pamana ng pag-asa. Pinaupo 
ko sila at sinabihan na kung mamatay ako 
bago ako muling mabinyagan, kailangang 
gawin nilang muli ang ordenansang iyon 
para sa akin kapag puwede na. Natakot ako 
nang mawala sa akin ang mga pagpapala ng 
pagsunod sa aking mga tipan sa binyag, at 
nag-alala ako na baka hindi na ako maging 
malinis muli.

Ang Aking Paglalakbay Pabalik
Wala akong alinlangan na ang Simbahan ay 

totoo at na gustung-gusto kong ipamuhay ang 
ebanghelyo, kaya patuloy akong nagsimba. 
Gusto kong malaman ng Ama sa Langit na 
mahal ko Siya at na nagsisisi ako sa mga gina-
wa ko. Nagsimba ako kada linggo kahit mahi-
rap. Hindi komportable ang ward sa pagdalo 
ko, at halos wala ni isang gustong makipag- 
usap sa akin. Gayunman, napakagiliw ng 
isang espesyal na dalagang may Down’s synd-
rome na nagngangalang Holly. Tuwing Linggo 

MULI NG AKING  

mga Tipan
Natutuhan kong pahalagahan ang aking mga tipan matapos 
mawala sa akin ang mga ito nang ma-excommunicate ako.

PAGTATAMONG  
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habang papasok ako sa chapel, tumatakbo siya palapit 
sa akin, niyayakap ako nang mahigpit, at sinasabihan ng, 
“Masaya akong makita ka! Mahal kita!” Pakiramdam ko 
kumikilos siya noon para sa Tagapagligtas, na ipinaaalam 
sa akin na masaya Siya na naroon ako.

Mahirap palagpasin ang sakramento nang hindi nakiki-
bahagi nito dahil alam ko na hindi ko natatanggap ang mga 
pagpapala. Ang makabahagi ng sakramento ay napakala-
king pagpapala. Pambihira ang magkaroon ng pagpapa-
lang maging malinis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
Tagapagligtas at ng Kanyang nagbabayad-salang sakripis-
yo, na mapatawad sa ating mga kasalanan at pagkukulang 
linggu-linggo, at muling mangako nang may pagmamahal 
at katapatan sa tipang ginawa natin na laging aalalahanin 
ang ating Tagapagligtas at ang Kanyang mga kautusan.

Dahil napakahalaga sa akin ng pagbabayad ng aking 
ikapu, nagbukas ako ng bank account at doon ko idinepo-
sito ang aking ikapu bawat buwan. Kailangan kong ipaa-
lam sa Panginoon na kahit hindi Niya puwedeng tanggapin 
ang aking ikapu ngayon, gusto ko pa ring bayaran ito. Wala 
pa akong asawa (single) noong panahong iyon at ako ang 
nagpapalaki sa tatlong tinedyer kong anak na babae, at 
nadama ko na kailangan ko ang mga pagpapalang mai-
pakita sa Panginoon ang aking kahandaang magbayad ng 
ikapu, kahit hindi puwede. Wala akong alinlangan na labis 
kaming napagpala dahil dito.

Ipinanumbalik na mga Pagpapala
Muli akong nabinyagan mahigit isang taon matapos 

akong ma-excommunicate. Laking ginhawa nang umahon 
ako mula sa tubig batid na si Jesus ay tagapamagitan at 
partner ko na ngayon. Binayaran Niya ang aking mga kasa-
lanan, at muli akong nakipagtipan sa Kanya. Napuspos ako 
ng pasasalamat!

Muli kong natanggap ang kaloob na Espiritu Santo. Muli 
kong nadama ang isang pisikal na presensya: muli kong 
makakasama ang mahal kong kaibigan! Gusto kong subu-
kan nang husto na huwag na Siyang magdamdam ulit sa 
akin para hindi na Niya ako iwanan.

Isinara ko ang bank account ko ng aking mga ikapu, 
gumawa ako ng tseke, at tuwang-tuwang ibinigay ko ito 
sa bishop ko.

Makalipas ang limang taon naipanumbalik ko ang aking 
mga pagpapala sa templo. Nakadama ako ng malaking 
ginhawa at pasasalamat. Muli akong nilukob ng pagmama-
hal at proteksyon ng kapangyarihan ng mga tipang ginawa 
ko sa templo.

Nabuklod na ako ngayon sa isang lalaking mahal na 
mahal ako, at mahal na mahal ko, at magkasama kaming 
aktibong nagsisikap na maitaguyod ang aming pagkabuk-
lod bilang isang pakikipagtipan na tatagal hanggang sa 
kawalang-hanggan.

Ang Pagkabagabag ng Konsiyensya
Sa loob ng 20 taon mula noon, nadama ko minsan ang 

malukob sa matinding pagkabagabag ng konsiyensya at 
labis akong nalungkot at nag-alala. Inisip ko kung sapat na 
ba ang nagawa ko para magsisi at kung talagang napata-
wad na ba ako. Ilang taon pa lang ang nakalipas, tumugma 
ang damdamin ko sa damdamin ni Nakababatang Alma, na 
inilarawan sa Alma 36:12–13:

“Subalit ako ay giniyagis ng walang hanggang pagduru-
sa, sapagkat ang kaluluwa ko’y sinaktan sa pinakamasid-
hing sakit at giniyagis ng lahat ng aking kasalanan.

“Oo, naalaala ko ang lahat ng aking kasalanan at mga 
kasamaan, kung saan ako’y pinarusahan ng mga pasakit 
ng impiyerno; oo, nakita ko na ako’y naghimagsik laban 
sa aking Diyos, at na hindi ko sinunod ang kanyang mga 
banal na kautusan.”

Isang araw lumuhod ako sa panalangin at nagtanong, 
“Ama, sapat na ba ang nagawa ko? Gagawin ko anuman 
ang kailangan kong gawin, para maalis ang damdamin 
kong ito.” Pagkatapos ay naghintay ako at nakinig nang 
buong puso.

Napakalinaw ng sagot: “Sapat na ang nagawa mo.” 
Nabalot ako ng labis na kagalakan. Hindi ko napigilang 
ngumiti, at napaiyak ako sa tuwa. Buong araw akong nalu-
la sa kagalakan. Tuluyang nawala ang lahat ng kahihiyan at 
pagkabagabag ng konsiyensya.

Muli kong pinag-isipan ang karanasan ni Nakababatang 
Alma:

“Hindi ko na naalaala pa ang aking mga pasakit; 
oo, hindi na ako sinaktan pa ng alaala ng aking mga 
kasalanan.
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“At o, anong galak, at anong kagila-gilalas na liwanag 
ang namasdan ko; oo, ang kaluluwa ko’y napuspos 
ng kagalakan na kasingsidhi ng aking pasakit!” (Alma 
36:19–20).

Ang aking pagsisikap na matamong muli ang pagi-
ging miyembro ko sa Simbahan at pakikipagtipan 
sa Tagapagligtas ay masakit at maselan. Nalagpasan 
ko ang pagsubok na ito batid na napakahalaga ng 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Halos buong 20 taon 
kong sinikap na malagpasan ang kahihiyan at pagka-
bagabag ng konsiyensya nang ma-excommunicate ako 
at mahanap ang lakas na ibahagi ang mga karanasan 
ko sa iba. Sana’y mabigyang-inspirasyon ng karana-
san ko ang iba upang magkaroon ng lakas-ng-loob na 
magbago at tulungan ang mga taong gustong magba-
go. Kaya ko nang tumayo at magpatotoo nang walang 
pag-aalinlangan na ang Pagbabayad-sala ni Cristo ay 
totoo. Mababago ng Kanyang kapangyarihan ang 
inyong buhay hindi lamang para bumuti kundi 
maging napakabuti nito.
Mahal ko ang aking pagiging miyembro ng 

Simbahan. Ito ay isang walang katumbas na kaloob 
at pambihirang pagpapala sa buhay ko. Ayoko nang 
mawala itong muli sa akin. ◼

ANG LANDAS TUNGO 
SA MAS MALAKING 
KALIGAYAHAN
“Saanman kayo naroon sa 
landas para magmana ng kaloob 

na buhay na walang hanggan, may pagkakataon 
kayong ipakita sa maraming tao ang landas tungo 
sa mas malaking kaligayahan. Kapag ipinasiya 
ninyong gawin o sundin ang isang tipan sa Diyos, 
ipinapasiya ninyong mag-iwan ng pamana ng 
pag-asa sa mga taong maaaring sumunod sa 
inyong halimbawa.”
Pangulong Henry B. Eyring, Unang Tagapayo sa Unang 
Panguluhan, “Isang Walang-Katumbas na Pamana ng Pag-asa,” 
Liahona, Mayo 2014, 22.
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Nakinita at ibinadya ng mga pro-
peta ang Panunumbalik ng kabu-
uan ng ebanghelyo ni Jesucristo 

sa mga huling araw sa buong kasaysa-
yan. Ang Panunumbalik, samakatwid, 
ay hindi dapat ikagulat ng mga taong 
nag-aaral ng mga banal na kasulatan. 
Napakaraming pahayag ng mga pro-
peta sa buong Lumang Tipan, Bagong 
Tipan, at Aklat ni Mormon na malinaw 
na nagbabadya at nagtuturo tungkol sa 
Panunumbalik ng ebanghelyo.1

Sa mga huling taon ng 1790s, tina-
tayang 2,400 taon matapos makita 
ni Haring Nabucodonosor sa isang 
panaginip na “maglalagay ang Dios 
sa langit ng isang kaharian, na hindi 
magigiba kailan man” (Daniel 2:44), 
isang dekada ng serye ng religious 
revivals ang nagsimula sa Estados 
Unidos. Ang revivals na ito ay kilala 

ng mga mananalaysay bilang bahagi 
ng isang kilusang Kristiyano na tina-
wag na Second Great Awakening. Sa 
pamamagitan ng nagpapaligsahang 
mga haka-haka tungkol sa kaligtasan sa 
mga revival meeting na ito, ginalugad 
ni Joseph Smith at ng kanyang pamilya 
ang katapatan nila sa kanilang relihiyon.

Lubhang naimpluwensyahan si 
Joseph ng mga turo at diskusyon ng 
kanyang ama, na naghanap ngunit 
hindi nakakita sa mga sektang revivalist 
ng anumang organisasyong katulad ng 
sinaunang kaayusan ng simbahan ni 
Jesucristo at ng Kanyang mga Apostol. 
Nakikinig at nagninilay-nilay si Joseph 
habang pinag-aaralan ng pamilya nila 
ang Biblia. Sa edad na 12, nagsimula 
siyang mag-alala tungkol sa kanyang 
mga kasalanan at sa kapakanan ng kan-
yang imortal na kaluluwa, na umakay sa 

Ni Elder  
Richard J. Maynes
Ng Panguluhan 
ng Pitumpu

Huwag nating kalimutan o balewalain ang maraming 
mahahalagang katotohanang natutuhan natin mula sa 

Unang Pangitain ni Joseph Smith.
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kanya na saliksikin ang mga banal na kasula-
tan para sa kanyang sarili.

Habang naghahanap siya, nagpasiya 
siyang “gawin ang tagubilin ni Santiago, 
yaon ay, humingi sa Diyos” ( Joseph Smith—
Kasaysayan 1:13; tingnan din sa Santiago 
1:5). Ang sumunod na pagpapakita ng Diyos 
Ama at ng Kanyang Anak, ang Panginoong 
Jesucristo, kay Joseph ang nagpasimula 
sa dispensasyon ng kaganapan ng mga 
panahon.

Apat na Salaysay
Sumulat o nagdikta si Propetang Joseph 

Smith ng apat na kilalang salaysay tungkol sa 
kanyang Unang Pangitain. Bukod pa riyan, 
itinala ng mga nabuhay sa kanyang panahon 
ang mga alaala nila tungkol sa narinig nilang 
sinabi ni Joseph tungkol sa pangitain; limang 
gayong salaysay ang alam ng lahat. Isang 
pagpapala ang mapasaatin ang mga talaang 
ito. Ginagawa nito ang Unang Pangitain ni 
Joseph na pinakamagandang dokumen-
tadong pangitain sa buong kasaysayan. 
Hinihikayat ko kayong bumisita sa history. 
lds .org para malaman ang iba pa tungkol sa 

mga salaysay at mabasa kung paano nagtu-
tulungan ang mga ito para mas lubos itong 
mailarawan.

Sabi sa sanaysay sa Mga Paksa ng 
Ebanghelyo na “First Vision Accounts”: 
“Ang iba’t ibang salaysay tungkol sa Unang 
Pangitain ay iisa ang kuwento, bagama’t 
natural na magkakaiba ang kanilang 
binibigyang-diin at mga detalye. Inaasahan 
ng mga mananalaysay na kapag muling 
ikinuwento ng isang tao ang isang karanasan 
sa iba‘t ibang lugar sa iba’t ibang tagapakinig 
sa loob ng maraming taon, bawat salaysay 
ay magbibigay- diin sa iba‘t ibang aspeto 
ng karanasan at maglalaman ng kakaibang 
mga detalye. Tunay ngang umiiral ang mga 
pagkakaibang katulad ng nasa mga salaysay 
na iyon tungkol sa Unang Pangitain sa iba’t 
ibang salaysay sa banal na kasulatan tungkol 
sa pangitain ni Pablo sa daan patungong 
Damasco at sa karanasan ng mga Apostol 
sa Bundok ng Pagbabagong-anyo. Subalit 
sa kabila ng mga pagkakaiba, nananatiling 
pare-pareho ang pangunahing nilalaman 
ng lahat ng salaysay tungkol sa Unang 
Pangitain. Nagkamali ang ilan sa pakiki-
pagtalo na anumang pagkakaiba sa muling 
pagsasalaysay ng kuwento ay katibayan ng 
pagkatha. Sa kabilang banda, ang saganang 
talaan ng kasaysayan ay nagpapaalam sa 
atin ng iba pa tungkol sa kagila-gilalas na 
pangyayaring ito kaysa kaya nating mala-
man kung hindi ito gayon kahusay na 
nakadokumento.” 2

Salaysay ng 1832
Una, ang salaysay ng 1832 ang pinaka-

unang detalyadong nakasulat na salaysay 
tungkol sa Unang Pangitain. Bahagi ito ng 
isang anim-na-pahinang sariling talambuhay, 
na halos lahat ay sulat-kamay ni Joseph. Ang 
dokumentong ito ay nasa pag-aari na ng 
Simbahan simula nang isulat ito. Pagkatapos 
ng paglalakbay ng mga pioneer patungong 
Kanluran, nanatili ito sa loob ng isang baul 
nang ilang taon at walang nakakaalam nito 
hanggang sa ilathala ito sa isang master’s 
thesis noong 1965. Simula noon ay paulit-ulit 
na itong nailathala, pati na sa LDS.org at sa 
The Joseph Smith Papers.

Nang saliksikin ni 
Joseph Smith ang 
mga banal na kasu-
latan, nagpasiya 
siyang “gawin ang 
tagubilin ni Santiago, 
yaon ay, humingi sa 
Diyos.”
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Sa dokumentong ito, ikinuwento ni Joseph na nabagabag 
siya dahil hindi niya alam kung saan matatagpuan ang pag-
papatawad ng Tagapagligtas. Nagpatotoo siya, “Binuksan 
ng Panginoon ang kalangitan sa akin at nakita ko ang 
Panginoon.” 3 Sinabi ng ilan na ang ibig sabihin ng pahayag 
na ito ay tinukoy ni Joseph na iisang banal na nilalang lamang 
ang nagpakita, ngunit kapag binasa ito nang may kaalaman 
tungkol sa iba pang mga dokumento, maaaring ang ibig sabi-
hin ng katagang ito ay binuksan ng Diyos Ama ang kalangitan 
at inihayag ang Kanyang Anak na si Jesucristo kay Joseph.

Maganda ang pagbibigay-diin ng salaysay na ito sa  
Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas at sa personal na pagtu-
bos na inalay Niya kay Joseph. Nakasaad pa roon: “Ang  
Panginoon . . . ay nangusap sa akin na nagsasabing, ‘Joseph,  
anak ko, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. . . . 
Ipinako Ako sa krus para sa sanlibutan nang ang lahat ng 
maniniwala sa aking pangalan ay magkaroon ng buhay 
na walang hanggan.’” Nagpatotoo si Joseph na nakadama 
siya ng kagalakan at pagmamahal ngunit walang naniwala 
sa kanya. “Ang aking kaluluwa ay puspos ng pagmamahal 
at sa loob ng maraming araw maaari akong magalak nang 
may malaking kagalakan at kasama ko ang Panginoon, ngu-
nit wala [akong] natagpuan ni isang maniniwala sa makala-
ngit na pangitain. Gayon pa man, pinag-isipan ko ang mga 
bagay na ito sa aking puso.” 4

Salaysay ng 1835
Kasunod nito, ang salaysay ng 1835 ay ang paglalarawan 

ni Joseph ng kanyang pangitain kay Robert Matthews, isang 
bisita sa Kirtland, Ohio, noong 1835. Itinala ito sa journal 
ni Joseph ng kanyang tagasulat. Hindi ito kasama sa mga 
naunang edisyon ng kasaysayan ni Joseph at una itong ini-
lathala sa BYU Studies noong 1960s. Sa salaysay na ito, nag-
patotoo si Joseph na unang nagpakita sa kanya ang Diyos, 
at saka niya nakita rin ang Tagapagligtas: “Nanawagan ako 
sa Panginoon sa taimtim na panalangin. Isang haliging apoy 
ang lumitaw sa itaas ng aking ulo; nakatuon iyon sa akin at 
napuspos ako ng di-masambit na kagalakan. Isang persona-
he ang lumitaw sa gitna ng haliging nag-aapoy, na nagkalat 
sa buong paligid subalit walang natutupok. Hindi nagtagal 
isa pang personahe ang lumitaw na kamukha noong una. 
Sinabi Niya sa akin, ‘Pinatatawad na ang iyong mga kasa-
lanan.’” Sa salaysay na ito, isinulat din ni Joseph, “Marami 
akong nakitang anghel sa pangitaing ito.” 5

Salaysay ng 1838
Ang salaysay ng 1838 ang pinakakilalang salaysay at 

nagmumula sa Manuscript History ni Joseph. Isinulat ang 
unang draft matapos tumakas ng Kirtland si Joseph noong 
mga unang taon ng 1838, at inihanda ang pangalawang 
draft matapos siyang tumakas ng Missouri noong 1839. 

Kaya isinulat ito sa konteksto ng matinding oposisyon. 
Una itong inilathala noong 1842 sa Times and Seasons, ang 
pahayagan ng Simbahan sa Nauvoo, Illinois. Kasama rin ito 
sa Mahalagang Perlas noong 1851, na dati-rati ay isang pol-
yetong para sa mga Banal sa Britain. Itinanghal itong banal 
na kasulatan noong 1880.

Maraming draft ng salaysay na ito ang nailathala sa The 
Joseph Smith Papers. Tulad sa salaysay ng 1835, ang maha-
lagang tanong sa salaysay na ito ay kung aling simbahan 
ang tama. Bilang kasaysayan ng Simbahan, at hindi lamang 
ni Joseph, ang salaysay na ito “ay nakatuon sa pangitain 
bilang simula ng ‘paglaki at pag-unlad ng Simbahan.’” 6 
Kaya nga, hindi kasama rito ang impormasyon tungkol sa 
personal na pagpapatawad na binanggit sa naunang dala-
wang salaysay.
Salaysay ng 1842

At ang huli, ang salaysay ng 1842 ay bilang tugon sa 
paghingi ng impormasyon ni John Wentworth, editor ng 
Chicago Democrat. Lumiham si Joseph sa kanya na kasama 
hindi lamang ang Mga Saligan ng Pananampalataya kundi 
pati na ang isang paglalarawan ng kanyang Unang Pangitain. 
Ang liham ay inilathala sa Times and Seasons noong 1842. 
Sa pahintulot ni Joseph, inilathala itong muli noong 1844 
ng mananalaysay na si Israel Daniel Rupp sa kanyang aklat 
tungkol sa mga simbahang Kristiyano sa Estados Unidos.7 
Ang salaysay na ito ay nilayon para sa mga taong hindi 
pamilyar sa mga paniniwala ng mga Mormon. Isinulat ito 
noong mawalan ng interes ang oposisyon sa Propeta.

Tulad sa iba pang mga salaysay, isinulat ni Joseph 
ang kanyang pagkalito at ang pagpapakita ng dalawang 
personahe bilang sagot sa kanyang panalangin: “Ako 
ay nabalot ng makalangit na pangitain at nakita ko ang 
dalawang maluwalhating personahe na hawig na hawig 
sa isa’t isa sa mga katangian, at wangis, na naliligiran ng 
maningning na liwanag na mas maningning kaysa araw sa 
katanghaliang-tapat. Sinabi nila sa akin na lahat ng sekta 
ng relihiyon ay naniniwala sa maling doktrina, at na wala 
sa mga ito ang kinikilala ng Diyos bilang kanyang simba-
han at kaharian. At malinaw akong inutusan na ‘huwag 
sumunod sa kanila,’ at kasabay nito ay tumanggap ako 
ng isang pangako na ipaaalam sa akin ang kabuuan ng 
ebanghelyo balang-araw.” 8

Isang pagpapala ang mapasaatin ang mga salaysay na 
ito tungkol sa Unang Pangitain ni Joseph. Tulad ng bawat 
Ebanghelyo ng Bagong Tipan na kapag pinagsama-sama 
ay mas lubos na inilalarawan ang buhay at ministeryo ni 
Cristo, bawat isa sa mga salaysay na naglalarawan sa Unang 
Pangitain ni Joseph ay nagdaragdag ng kakaibang detalye 
at pananaw sa buong karanasan. Kapag pinagsama-sama, 
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pare-pareho at magkakatugma ang pagsasalaysay ng mga 
ito tungkol sa kuwento ni Joseph. Binibigyang-diin ng lahat 
ng ito na may kalituhan at pagtatalu-talo sa mga simbahang 
Kristiyano; na nais ni Joseph na malaman kung alin ang 
tama, kung mayroon man; na nagsaliksik siya sa mga banal 
na kasulatan at nanalangin; na may bumabang liwanag 
mula sa langit; at na may lumitaw na mga banal na nilalang 
at sinagot ang kanyang panalangin.

“Ito’y Hindi Ko Maipagkakaila”
Ang itinanghal na banal na 1838 version ng salaysay 

ni Joseph Smith tungkol sa Unang Pangitain ang pina-
kamabisang karanasan na maaaring matutuhan ng sinu-
man sa mundo. Binago ng karanasang ito ang buhay ni 
Joseph, binago nito ang buhay ko, at alam ko na nabago 
o mababago nito ang buhay ninyo kapag hiniling ninyo sa 
Panginoon na pagtibayin ang katotohanan nito.

Ayon sa dokumentong “First Vision Accounts,” na mata-
tagpuan sa LDS.org: “Paulit-ulit na nagpatotoo si Joseph 
Smith na nakita niya sa isang di-pangkaraniwang pangitain 
ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si Jesucristo. Hindi 
mapapatunayan ang katotohanan ng Unang Pangitain o 
ang mga argumento laban dito sa pagsasaliksik lamang sa 
kasaysayan. Para malaman ang katotohanan ng patotoo ni 
Joseph Smith, kailangan ng bawat masigasig na naghahanap 
ng katotohanan na pag-aralan ang tala at pagkatapos ay 
sapat na sumampalataya kay Cristo upang itanong sa Diyos 
sa tapat at mapagpakumbabang panalangin kung ang tala 
ay totoo. Kung magtatanong ang naghahanap ng katotoha-
nan nang may tunay na layunin na kumilos ayon sa sagot 
na inihayag ng Espiritu Santo, malalaman niya ang katoto-
hanan ng pangitain ni Joseph Smith. Sa ganitong paraan, 
malalaman ng bawat tao na naging tapat si Joseph Smith 
nang sabihin niyang, ‘Nakakita ako ng pangitain; ito’y alam 
ko, at nalalaman ko na ito ay alam ng Diyos, at ito’y hindi 
ko maipagkakaila’ [ Joseph Smith—Kasaysayan 1:25].”

Ayon kay Pangulong Joseph F. Smith (1838–1918), “Ang 
pinakadakilang pangyayaring naganap sa daigdig, simu-
la sa pagkabuhay na mag-uli ng Anak ng Diyos mula sa 
libingan at pag-akyat niya sa langit, ay ang pagpapakita ng 
Ama at ng Anak sa batang si Joseph Smith.” 9

Mga Katotohanan mula sa Unang Pangitain
Kahanga-hanga at nagbibigay-liwanag ang karanasang 

suriin kung ano ang natutuhan natin mula sa sagrado at 
nakakagulat na karanasang ito. Gusto kong magbahagi ng 
halimbawa ng mga katotohanang natutuhan natin mula 
sa Unang Pangitain ni Joseph Smith tungkol sa likas na 
kawalang-hanggan ng ating Ama sa Langit at ng Kanyang 

Anak na si Jesucristo; sa katotohanan ni Satanas; sa tungga-
lian sa pagitan ng mabuti at masama; at sa iba pang maha-
halagang aspeto ng dakilang plano ng kaligtasan.

Natutuhan natin na ang mga banal na kasulatan ay totoo 
at maaaring unawain nang literal at iangkop sa ating buhay.

Natutuhan natin na ang pagbubulay tungkol sa mga 
banal na kasulatan ay naghahatid ng kapangyarihan at 
kabatiran.

Natutuhan natin na hindi sapat ang kaalaman lamang; 
ang pagkilos ayon sa ating nalalaman ay naghahatid ng 
mga pagpapala ng Diyos.

Natutuhan nating magtiwala sa Diyos at umasa sa Kan-
ya para sa mga sagot sa pinakamahahalagang tanong sa 
buhay at huwag magtiwala sa tao.

Natutuhan natin na ang mga dalangin ay sinasagot ayon 
sa ating di-natitinag na pananampalataya at alinsunod sa 
kalooban ng Ama sa Langit.

Natutuhan natin ang katotohanan na may Satanas at 
totoong may kapangyarihan siyang impluwensyahan ang 
pisikal na mundo, pati tayo.

Natutuhan natin na ang kapangyarihan ni Satanas ay 
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limitado at nakahihigit ang kapangyarihan 
ng Diyos.

Nalaman natin na hindi titigil si Satanas 
sa pagwasak sa gawain ng Diyos at na alam 
ni Satanas ang kahalagahan ni Joseph Smith 
sa kanyang tungkulin bilang Propeta ng 
Panunumbalik.

Natutuhan natin na madaraig natin si 
Satanas sa pamamagitan ng pagtawag sa 
Diyos at sa lubos nating pagsampalataya at 
pagtitiwala sa Kanya.

Natutuhan natin na kapag may liwanag, 
mapapawi ang kadiliman.

Natutuhan natin na ang Diyos Ama at ang 
Kanyang Anak na si Jesucristo ay dalawang 
magkahiwalay at magkaibang nilalang, na 
magkatulad ang mga katangian at anyo.

Natutuhan natin na tayo ay nilikha sa 
wangis ng Diyos.

Natutuhan natin na si Cristo ay nagbangon.
Natutuhan natin na personal tayong kilala 

ng Diyos at alam Niya ang ating mga panga-
ngailangan at problema. Tinawag Niya sa 
pangalan si Joseph.

Natutuhan natin ang kaugnayan ng Ama 
sa Anak. Iginagalang ni Jesus ang Kanyang 
Ama, at nakikipag-ugnayan ang Ama sa 
mga mortal dito sa lupa sa pamamagitan ng 
Kanyang Anak.

Natutuhan natin na si Jesucristo ang 
pinakamamahal ng Kanyang Ama nang 
itanghal ng Ama si Jesus bilang Kanyang 
Pinakamamahal na Anak.

Natutuhan natin na ang tunay na 
Simbahan ni Jesucristo ayon sa orihinal na 
pagkatatag Niya rito ay hindi matagpuan sa 
lupa noong panahon ni Joseph Smith, na 
nagpapatibay sa katotohanan ng Malawakang 
Apostasiyang ipinropesiya ni Apostol Pablo.

Natutuhan natin na kapag sapat ang malasa-
kit natin para hangarin ang tulong ng Diyos sa 
ating buhay, ihahayag Niya ang nagpapadalisay 
na landas para sa atin. Sa panahon ni Joseph 
ang mga simbahan at sekta ng relihiyon ay mali.

Natutuhan natin na bawat dispensasyon 
ng panahon ay tumatanggap ng mga pangita-
in, pagpapala, at kaluwalhatian ng Diyos.

Natutuhan natin kung paano pinipili ng 
Diyos ang Kanyang mga propeta.

Natutuhan natin na pinipili ng Diyos ang 
may dalisay na puso na mabubuti at may 
mabubuting hangaring gawin ang Kanyang 
gawain, na nagpapatibay sa turo sa Biblia 
na ang Diyos ay tumitingin sa puso at hindi 
pumipili batay sa panlabas na anyo o katayu-
an sa lipunan (tingnan sa I Samuel 16:7).

Ang Unang Pangitain ni Joseph Smith ang 
susi para mabuksan ang maraming katoto-
hanang nakatago sa loob ng maraming siglo. 
Huwag nating kalimutan o balewalain ang 
maraming mahahalagang katotohanang natu-
tuhan natin mula sa Unang Pangitain. ◼
Mula sa isang pandaigdigang debosyonal para sa mga 
young adult, “Ang Katotohanang Ipinanumbalik,” na ibi-
nigay sa Salt Lake Tabernacle noong Mayo 1, 2016; para sa 
buong teksto at mga video, magpunta sa lds .org/ broadcasts. 
Ang buong teksto ng apat na salaysay tungkol sa Unang 
Pangitain ay matatagpuan sa history .lds .org/ firstvision.
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ANG NATUTUHAN 
NI JOSEPH
“Natutuhan ni Joseph 
Smith sa mga sanda-
ling iyon [ng Unang 
Pangitain], gaano man 
kahaba o kaikli, ang 
iba pa tungkol sa likas 
na katangian ng Diyos 
kaysa lahat ng maruru-
nong na banal sa lahat 
ng panahon.”
Pangulong Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), “Inspirational 
Thoughts,” Ensign, Ago. 
1997, 3.
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Ni Donald A. Coe

Noong Oktubre 2008, habang nakikinig ako sa mga 
brodkast ng sesyon sa priesthood ng pangkalaha-
tang kumperensya, nagsimulang magsalita si Pangu-

long Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa Unang 
Panguluhan, tungkol sa paglilingkod sa Simbahan. Nagku-
wento siya kung paano niya sinubukan at ng iba pang kala-
lakihan na ilipat ang isang mabigat na piyano. Nang mabigo 
ang lahat, hinimok sila ng isang lalaki na tumayo sila nang 
magkakatabi at “magbuhat kayo kung saan kayo nakatayo.” 1

Patuloy na nagsalita si Pangulong Uchtdorf tungkol 
sa paglilingkod sa Simbahan saan man kayo tinawag na 
maglingkod. Nadarama ng ilang tao na mas makapagliling-
kod sila kung pinagawa sila ng isang bagay na angkop sa 
kanilang malaking talento. Sabi niya, “Walang katungkulan 
na napakababa para hindi natin gampanan. Bawat katung-
kulan ay oportunidad na maglingkod at umunlad.” 2

Habang nagsasalita si Pangulong Uchtdorf, naisip ko 
ang isang pagkakataon na nakilala ko ang isang mapagpa-
kumbabang miyembro ng Simbahan na handang magbuhat 
saanman siya nakatayo.

Noong 1985, itinalaga ako bilang U.S. Army officer sa 
isang munting bayan sa Germany. Nakapagmisyon ako sa 
Germany 10 taon na ang nakalipas. Pagdating ko noong 
1983 bilang sundalo kasama ang asawa kong si Debra at 
dalawa naming anak na babae, nagsimula kaming duma-
lo sa isang serviceman’s branch na halos 100 ang mga 
miyembro. Pagkaraan ng dalawang taon, nagpasiya kaming 
magtuon nang lubusan sa kultura ng Germany at nagsimu-
la kaming dumalo sa maliit na Bad Kreuznach Branch, na 
may mga 12 miyembro.

Sa ikalawang linggo ng aming pagdalo, napansin namin 
ang isang lalaking bagong salta roon. Nasa mid-40s siya, at 
nalaman namin na siya ang high councilor na nakatalaga 
sa aming branch. Hindi siya naparoon para magsagawa ng 
stake business, kundi para bumisita lang. Nag-usap kami 
sandali pagkatapos magsimba, at nang magpaalam kami sa 
isa’t isa, natantiya ko na makikita namin siyang muli pagka-
raan ng anim na buwan.

Nang sumunod na linggo, naroong muli ang high coun-
cilor. Nalaman ko na mga isang oras ang layo ng bahay 
niya mula sa munting bayan namin. Sa nalalabing panahon 
niya bilang high councilor, nagsimba siya sa branch namin 
nang dalawa o tatlong beses sa isang buwan. Mabait siya, 
hindi suplado, at nakakahikayat. Lagi niyang kausap ang 
bawat miyembro ng branch. At, sa isang branch na gayon 
kaliit, madalas siyang mapakiusapang magbigay ng men-
sahe sa pulpito. Dahil hanga ako sa kanyang katapatan, 
naisip kong bigyan siya ng palayaw na “Matapat na High 
Councilor.”

Isang araw ng Linggo dumalo siya sa branch namin sa 
umaga at pagkatapos ay nagbalik nang alas-6:00 n.g. para 
dumalo sa isang binyag. Sa pagitan nito, may isang branch 
pa siyang napuntahan. Aaminin ko na talagang pumasok 
ito sa isip ko, “Ano ang ginawa niya na ikinagalit ng stake 
president? Bakit pa ba siya itatalaga sa pinakamaliit at halos 
liblib na branch sa stake?” Siguro hindi talaga siya matalino, 
mapagpakumbaba, at kaibig-ibig na lalaki na katulad ng 
akala ko. Siguro ayaw niya sa home ward niya at ginamit 
niya ang tungkuling ito para makalayo. Wala akong maisip 
na sagot, kaya tinanggap ko na lang iyon.

May natutuhan akong isang mahalagang aral tungkol sa “magbuhat kung 
saan kayo nakatayo” mula sa isang matapat na high priest sa Germany.

NA HIGH COUNCILOR

Matapat  
ANG  
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Ilang linggo makaraan ang binyag na ito, madaling-araw 
na ng Linggo ako nakauwi. Nagte-training ako malapit sa 
hangganan sa pagitan ng East at West Germany, at ina-
bot ako ng tatlo’t kalahating oras para makauwi. Pagod 
na pagod ako nang pumasok ako sa pintuan. Gising pa 
ang asawa kong si Debra. Sabi niya sa akin tumawag 
ang “Matapat na High Councilor.” Gusto niya raw akong 
makausap. Itinanong ko, “Bago o pagkatapos ng simba?” 
Nagsisimula ang simba nang alas 10:00 n.u. Umasa ako na 
pagkatapos na ng simba para makatulog ako hanggang 
alas-8:30.

“Bago magsimba,” sabi niya.
“Alas-9:30?”
“Hindi. May pupuntahan pa kasi siya para sa stake busi-

ness. Gusto niyang magkausap kayo sa opisina niya sa 
Frankfurt. Sabi niya magpunta ka raw sa Gate 5.”

“Anong oras?” tanong ko.
“Alas-sais,” sagot niya.
Ngayo’y galit na ako. Alas-12:30 na ng madaling-araw. 

Para makarating ako sa appointment nang alas-6:00, kaila-
ngan kong gumising nang alas-4:30. Ibig sabihin wala pang 
apat na oras ang tulog ko. Ano ang gagawin ko? Ni hindi 
ko alam ang numero ng telepono niya para matawagan 
ko siya kinabukasan para sabihin na hindi kami magkikita. 
Binitawan ko ang damit ko sa tabi ng kama at humiga ako 
nang hindi isine-set ang alarm clock. Habang nakahiga 
roon, pumasok ang mga ito sa isipan ko:

Kung hindi ako makikipagkita sa “Matapat na High 
Councilor,” ano ang mangyayari? Kung hindi ako magpa-
pakita sa opisina niya, sigurado kong may makabuluhan 
naman siyang magagawa sa panahon niya. Sa susunod na 
pagkakataong makausap ko siya ulit at maipaliwanag kung 
bakit hindi ako nakipagkita sa kanya, sasagot siya, “Siyem-
pre tama ang desisyon mo. Hindi ako makikipagkita sa iyo 
kahit kailan kung alam ko na gagabihin ka nang husto sa 
pag-uwi. Pag-usapan na natin iyan ngayon.” At bukod dito, 
hindi naman talaga ako miyembro ng branch. Naroon nga 
ang records namin at dumalo kami linggu-linggo, pero hindi 
kami tagaroon, hindi ako gaanong marunong magsalita ng 
German, at lilipat na kami sa loob ng lima o anim na buwan.

Halos malinis na ang konsiyensya ko. Ilang sandali na 
lang at makakatulog na ako. Pagkatapos, naalala ko ang 
palayaw na ibinigay ko sa kanya at ang lahat ng pagkakata-
on na bumisita ang “Matapat na High Councilor” sa branch 
simula nang dumalo kami. Dumalo siya sa binyag na iyon 
noong Linggo ng gabi. Nagpunta siya sa isang aktibidad ng 
branch sa kalagitnaan ng linggo. Lagi niyang kausap ang 
lahat ng miyembro at hinikayat at binigyang-inspirasyon 
niya sila. Hindi siya mukhang mapanghusga o suplado 
kailanman. Magalang siya sa branch president at sa mga 
ginagawa nito. Kung nadismaya siya nang italaga siya sa 
maliit na branch na ito, hindi niya talaga iyon ipinakita 
kahit kailan.

Tumayo ako at lumapit sa dresser na kinaroroonan ng 
alarm clock ko. Inilagay ko ang alarm sa alas-4:30 n.u. 
Sa pagpapasiyang makipagkita sa “Matapat na High 
Councilor,” hindi ko na inisip kung ano ang sasabihin o 
iisipin niya kung hindi ako makikipagkita. Tutal, mala-
mang na hindi ko na siya makikita o wala na akong 
mababalitaan tungkol sa kanya kapag nakalipat na 
kami. Nagpasiya akong gumising nang wala pang apat 
na oras at magmaneho nang 50 milya (80 km) papunta 
sa opisina niya dahil sa paggalang ko sa kanya noon, 
ang “Matapat na High Councilor.” Bakit ko naman siya 
hindi susundin?

Inilagay ko ang alarm sa alas-4:30 n.u. dahil talagang 
iginalang ko ang “Matapat na High Councilor.” Bakit ko 
naman siya hindi susundin?
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Ipinasok ko ang kotse ko sa Gate 5 nang alas-6:00 n.u. 
nang Linggo ng umagang iyon at sinalubong ako ng isang 
security guard na may machine gun. Sinipat niya ang 
American Armed Forces license plate ko. Akala niya siguro 
naligaw ako. Ipinasiya ba ng “Matapat na High Councilor” 
na huwag magpakita? Gayunman, wala pang dalawang 
minuto, pumarada na sa tabi ko ang kotse niya. Sabi niya, 
“Magandang umaga, Don. Punta na tayo sa opisina ko.” 
Binuksan ng bantay ang gate at pinadaan kami.

Matapos kaming mag-usap sandali at ipakita sa akin ang 
paligid ng kanyang opisina, sinabi niya kung ano ang pag-
uusapan namin. Ipinatawag daw niya ako para magling-
kod bilang tagapayo sa branch president. Hindi ang una o 
pangalawang tagapayo—ang tanging tagapayo. Bago ako 
dumating, dadalawa lang ang priesthood holder sa branch, 
at nagpapalitan sila ng puwesto kada ilang taon bilang 
branch president at elders quorum president.

Tinanggap ko ang tungkulin at naglingkod ako hang-
gang sa umalis ako makaraan ang tatlong buwan para 
dumalo sa dalawang-buwang training sa Estados Unidos.

Habang wala ako, nagkasakit ang asawa ko at anak kong 
lalaki. Dahil doon, dinala ang anak ko sa isang ospital na 
mga 60 milya (97 km) mula sa himpilan namin. Dahil mata-
pang na asawa ng sundalo, hindi nagreklamo o nakiusap sa 
akin si Debra kahit kailan na umuwi sa Germany. Sa katu-
nayan, hindi ko nalaman ang tunay na lagay ng kanyang 
karamdaman hanggang sa makauwi ako. Matapos dumalaw 
nang isang beses sa lokal na klinika, inihatid siya ng doktor 
sa bahay dahil naisip nito na hindi niya kayang magmane-
hong mag-isa. Parehong nag-alok ng tulong ang branch 
president at Relief Society president, pero magalang siyang 
tumanggi. Bukod pa sa hirap na magsalita ng wika at unawa-
in ang kultura, ayaw ni Debra na mahirapan ang sinuman.

Isang araw tinawagan siya ng “Matapat na High Coun-
cilor.” Natawag ito kamakailan na maging stake president. 

Magiliw itong nagtanong tung-
kol sa lagay ng kanyang kalusu-
gan at ayaw nitong tumanggap 
ng sagot na “Okey lang ako.” 
Bawat pagtiyak ni Debra ay 

sinalubong ng magiliw ngunit mabisang pagtatanong 
tungkol sa tunay na sitwasyon ng pamilya. Sa huli’y ipinali-
wanag nito, “Debra, hayaan mong tulungan ka ng branch. 
Gusto talaga nilang tumulong, at mas paglalapitin nito ang 
mga miyembro ng branch para tulungan ka.” Malugod 
niyang tinanggap ang tulong nila.

Pagbalik ko mula sa Estados Unidos, nanatili kami sa 
branch nang dalawang buwan pa bago kami lumipat sa 
mas malaking lungsod kalaunan.

Naglaho ang mga alaala ko tungkol sa panahong iyon 
sa buhay ko nang dumukwang ako sa aking upuan at 
muling nagtuon sa tinig ni Pangulong Uchtdorf sa mik-
ropono. Talagang humanga ako sa mga pahiwatig ng 
kanyang mensahe. Hindi tulad ng ibang mga pagkaka-
taon na nagtaka ako tungkol sa koneksyon ng sinasabi 
ng tagapagsalita sa ginagawa niya mismo (sa negosyo, sa 
militar, at, oo, maging ang ilang mensaheng narinig ko 
na sa simbahan), wala akong alinlangan sa mensahe ni 
Pangulong Uchtdorf. Hindi lamang iyon dahil sa naala-
la ko sa punto ni Pangulong Uchtdorf ang Germany at 
ang karanasan ko sa “Matapat na High Councilor.” Ito 
ay dahil si Pangulong Uchtdorf ang “Matapat na High 
Councilor.” Ang gusali kung saan kami nagkita nang 
napakaaga pa noong Linggong iyon ay ang Frankfurt 
International Airport, kung saan siya ang Chief Pilot ng 
Lufthansa German Airlines.

Tapat kong masasabi na wala pa akong nakilalang tao 
na mas mapagpakumbaba at mas tapat sa pagsasagawa ng 
ipinangaral niya. Nagpapasalamat akong matutuhan ang 
mahalagang aral kung ano ang ibig sabihin ng “magbuhat 
kung saan kayo nakatayo.” ◼

MGA TALA
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Magbuhat Kung Saan Kayo Nakatayo,” Liahona, 

Nob. 2008, 53.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Magbuhat Kung Saan Kayo Nakatayo,” 56.
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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

Mikael Rinne
Massachusetts, USA

Basahin ang iba pa tungkol sa kuwento ni Mikael  
sa Liahona online sa lds.org/go/61736.
Basahin ang “Siyensya at ang Paghahanap Natin  
sa Katotohanan” sa Liahona ng Hulyo 2016 sa  
lds.org/go/61737.

May maling paniniwala na mag-
kalaban ang pananampalataya 
at siyensya. Akala natin masa-
sagot ng siyensya ang lahat ng 
tanong, na “alam natin ang 
lahat ng sagot.” Ngunit mas 
marami tayong hindi alam kay-
sa nalalaman natin.

Bilang bishop, may nakikita 
akong mga miyembro na nawa-
walan ng pananampalataya. 
Nagpupunta sila sa akin at sina-
sabing, “Mas naniniwala ako sa 
siyensya, kaya talagang nahihi-
rapan akong manampalataya.” 
Nakakatulong sa ilan sa kanila 
na nag-aalinlangan na malaman 
na ang bishop nila ay isang 
Harvard scientist na naniniwala 
sa Diyos. Ipinauunawa niyan sa 
kanila na, “Maaari akong mani-
wala pero nag-iisip din ako.”

Si Mikael ay isang physician-scientist. 
Ang kanyang clinical specialty ay sa 
neuro-oncology, at mayroon siyang PhD 
sa molecular biology. Tinitingnan niya 
ang mga pasyenteng may mga tumor sa 
utak sa Dana-Farber Cancer Institute, ang 
ospital sa kanser ng Harvard University, at 
nagsasaliksik siya tungkol sa mga gamot 
na magpapagaling sa kanser.
LESLIE NILSSON, RETRATISTA
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Isang Sabado ng hapon, naghahanda 
akong pumunta sa beach kasama 

ang pamilya ko. Naglakbay sila mula 
Amazonas hanggang La Guaira para 
makasama ako nang ilang araw. 
Maliwanag ang araw, tamang-tama 
ang simoy ng hangin sa karagatan, 
at masaya akong makita ang sigla ng 
mga kapatid ko.

Habang daan, naalala ko na ako 
ang pinamahala sa paglilinis ng simba-
han sa araw na iyon. Kailangan kong 
magpasiya ngayon: Gagampanan ko 
ba ang responsibilidad ko o tutuloy 
ako sa beach kasama ang pamilya ko? 
Nagpasiya akong kausapin ang nanay 
at mga kapatid ko tungkol dito. Hindi 
pa sila nakapasok ng simbahang LDS 
kahit kailan at masigla nilang sinabi 
na tutulungan nila akong maglinis, 
basta’t tutuloy kami sa beach pagkata-
pos namin.

Pagpasok namin sa simbahan, 
ipinaliwanag ko kung ano ang kaila-
ngang gawin at paano ito gagawin. 
Ang inakala naming mabilis na pag-
lilinis ay tumagal ng apat na oras 

PAGLILINIS NG SIMBAHAN AT PAGTUTURO 
NG EBANGHELYO

dahil interesadung-interesado sila! 
Ipinakita ko sa pamilya ko ang bawat 
silid, mga painting, at bautismuhan. 
Napuspos ng malaking kagalakan 
ang puso ko. Hindi ako makapani-
wala na tinulungan ako ng pamilya 
ko sa isang bagay na napakahalaga 
sa akin. Habang naroon kami, natu-
to ng ilang himno ang mga kapatid 
kong tinedyer at tinanong ako tung-
kol sa Simbahan.

Pagsapit ng Linggo, nagsimba 
ang pamilya ko sa unang pagkaka-
taon. Malugod silang tinanggap sa 
ward. Masayang binati ng mga kaba-
taang babae ang mga kapatid ko. 
Sumalubong sa kanila ang mga sister 
missionary at nagtakda ng appoint-
ment na kausapin sila kinabukasan. 
Nagdaos kami ng family home eve-
ning, at tinuruan ko sila kung paano 
magdasal. Madalas kaming magdasal 
nang sama-sama. Nakinig din kami sa 
mga himno at nanood ng mga video 
ng Simbahan.

Bago umuwi ang pamilya ko, dina-
la ko ang mga kapatid ko sa Caracas 

para makita nila ang templo at ang 
bakuran nito. Nagpatotoo ako tungkol 
sa mga pagpapala ng templo at hini-
kayat ko silang hanapin ang Simbahan 
pagbalik nila sa Amazonas.

Nang umuwi na sila, kinontak ko 
ang mga missionary sa lugar nila. 
Binisita ng mga missionary at miyem-
bro ng ward council ang pamilya ko 
at tinulungan silang magbalik-loob. 
Madalas na ipinagdasal ng mga kapa-
tid ko na payagan sila ng tatay namin 
na magpabinyag.

Dama ang malaking pasasalamat at 
kagalakan, naglakbay ako patungong 
Amazonas upang binyagan sina Thalia 
at Gineska. Nabanaag sa ningning 
ng kanilang mga mata ang pag-asa 
at pasasalamat sa Ama sa Langit sa 
pag-akay sa kanila sa ebanghelyo. Sa 
pagtupad sa tungkuling linisin ang 
simbahan, mas napalapit sa isa’t isa 
at tumatag ang pamilya ko. Hindi ko 
malilimutan kailanman ang karana-
sang ito at alam ko na hindi rin ito 
malilimutan ng mga kapatid ko. ◼
Armando Córcega, La Guaira, Venezuela

Hindi ako makapaniwala 
na tinulungan ako ng 

pamilya ko sa isang bagay na 
napakahalaga sa akin.

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



 H u n y o  2 0 1 7  39

mga mumo nang may pagma-
mahal dahil iyan ang Kanyang 
gagawin.

Lahat ng ginawa Niya ay 
bilang pagsunod sa Kanyang 
Ama. Kailanma’y hindi ito para 
sa Kanya. Laging pinagagaling 
ng Panginoon ang pusong 
sugatan at nililinis ang ating 
kalat nang walang katapusan 
nang may perpektong pag-
mamahal, para sa Kanyang 
Ama at para sa atin. 
Sisikapin ko ngayong turu-
an at pagsilbihan ang aking 
mga anak nang may pina-
kadalisay na pagmamahal 
na kaya kong ibigay. 
Noon ko lamang nadara-
ma na tunay akong naki-
kibahagi sa pag-aalaga 
ng isang ina na tulad 
ng ginawa ni Cristo. ◼
Rachel Hixon, 
Arizona, USA

PAG-AALAGA NG ISANG INA NA TULAD NG 
GINAWA NI CRISTO
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mga anak ko, ngunit sa sandaling 
iyon ng kaliwanagan, nakita ko na 
mas hinahangad ko na makatang-
gap ng papuri o kabayaran kaysa 
matuto silang magpasalamat. Ngunit 
hindi kinailangan ng Tagapagligtas 
ng papuri kailanman. Hindi Niya ito 
hiningi o ginusto kailanman.

Naaalala ko ang mga pag-uusap 
namin ng mga anak kong tinedyer 
kung kailan inililista nila ang lahat ng 
nagawa nila para sa akin para makai-
was na mautusan.

Ang karaniwang sagot ko ay, “Sige, 
kung gusto ninyong ikumpara ang 
mga nagawa ninyo sa mga nagawa 
ko, puwede, pero matatalo lang kayo, 
kaya magtrabaho kayo!”

Sa gayon ay natanto ko na bihirang 
maging sapat na dalisay ang mga 
motibo ko para sa pagkukumparang 
ginawa ng asawa ko. Hindi ikinukum-
para kailanman ng Tagapagligtas ang 
nagawa Niya sa nagawa ko. Matatalo 
ako palagi.

Hawak pa rin ang walis, namulat 
ako sa bagong konsepto ng pag-
aalaga ng isang ina—pag-aalaga na 
tulad ng Kanyang gagawin. Hindi 
para mapuri, makilala, mayakap, o 
mapasalamatan. Wawalisin ko ang 

Tinipon ko ng walis ang pretzels, 
cereal, popcorn, at chips sa isang 

bunton.
“Hindi. Hindi ako ang kumain nito,” 

sabi ko habang dinadakot ko ang 
mga ito.

Malumanay na sinabi ng asawa 
ko, na nakaupo sa hapag-kainan, 
“Ganyang magsakripisyo ang ina.”

Napatayo ako nang tuwid. “Ano?” 
tanong ko.

Nagsalita siya nang mas malakas 
at mas maliwanag sa pagitan ng mga 
subo sa almusal: “Ito ang ginagawa ng 
mga ina. Ginugugol nila ang kanilang 
buhay sa paglilinis ng kalat na hindi 
sila ang may gawa—tulad ng ginawa 
ng Tagapagligtas.”

Malalim ang kahulugan nito sa 
akin. Dapat ay nasiyahan akong isipin 
na ang pagwawalis ng mga mumo ay 
higit na katulad ni Cristo kaysa inakala 
ko. Ngunit sa halip, nadama ko na 
nagkamali ako. Naasiwa ako sa pag-
kukumparang ito. Ilang beses ko na 
nga bang nabanggit sa asawa ko o sa 
sarili ko ang lahat ng bagay na naga-
wa ko para sa aking mga anak, na 
umaasang kikilalanin at pasasalamatan 
nila ito? Parang hindi naman maling 
hangarin na mas magpasalamat ang 

Malumanay na sinabi ng 
asawa ko, na nakaupo 

sa hapag-kainan, “Ganyang 
magsakripisyo ang ina.”
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Ilang taon matapos kaming sumapi ng 
pamilya ko sa Simbahan, nakatang-

gap ako ng tawag na maglingkod sa 
Nigeria Port Harcourt Mission. Isang 
maaliwalas na araw at halos kada-
rating ko pa lang sa una kong area, 
lumabas kaming magkompanyon 
para sa karaniwan naming pagtuturo 
at pagkontak.

Nang mapadaan kami sa isang 
mataong kalye, nakarinig kami ng 
mahinang tinig na tumatawag sa amin 
mula sa isang compound na maba-
ba ang bakod. Tiningnan namin ang 
kabila ng bakod at nakita namin ang 
isang lalaking nasa katanghaliang-  
gulang na nakadapa malapit sa 
tarangkahan.

Sinenyasan niya kaming pumasok, 
pero walang paraan para makapasok 
kami sa compound. Nakakandado 
ang tarangkahan at naisip namin na 
hindi naman tama kung aakyat kami 
ng bakod. Naisip kong muling ting-
nan ang kandado sa tarangkahan. 
Pagkaraan ng ilang minuto, nagawa 
naming alisin ang kandado mula sa 
labas at buksan ang tarangkahan. 
Nakita namin na maysakit ang lalaki 

ISANG BASBAS PARA SA ISANG ESTRANGHERO
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at walang nagbabantay. Ipinaliwanag 
niya na matagal na siyang maysakit 
at hindi siya makatayo dahil sa matin-
ding sakit na nararamdaman niya.

Matapos siyang kausapin, sinun-
dan namin siya habang pahilahod 
siyang pumasok sa bahay niya. 
Hiniling niyang ipagdasal namin siya, 
at nag-alok kaming basbasan siya. 
Nang ipatong namin ang aming mga 
kamay sa kanyang ulo, parang may 
bara ang lalamunan ko at hindi ako 
makapagsalita. Natakot ako, at nag-
simula akong manginig at pawisan, 
at umagos ang luha sa mga pisngi 
ko. Nahirapan akong magdasal nang 
malakas, kaya lihim kong ipinagdasal 
na kalagan ng Ama sa Langit ang dila 
ko alinsunod sa Kanyang kalooban.

Bigla akong nakapagsalitang muli. 
Alam kong nagsasalita ako, pero hindi 
ko mapigil ang mga salita. Narinig 
ko na lang ang sarili kong boses na 
humihiling sa Ama sa Langit na paga-
lingin ang nagdurusang lalaking ito. 
Bago kami nagsabi ng amen, nakatu-
log na ang lalaki. Iniwan namin siya 
at nagpunta kami sa iba pa naming 
appointment ngunit nagplano kaming 

Narinig namin ang isang 
mahinang tinig na 

tumatawag sa amin mula sa 
compound. Tiningnan namin 
ang kabila ng bakod at nakita 
namin ang isang lalaking 
nakadapa sa semento.

dumaan doon pag-uwi namin sa 
apartment para kumustahin siya.

Bumalik kami at laking gulat ko 
nang patakbo kaming lapitan ng 
lalaki, na sumisigaw ng, “Umepekto! 
Umepekto ang basbas! Tuwang-
tuwa kami kaya hindi ko napigilang 
lumuha.

Sa sacrament meeting nang sumu-
nod na Linggo, biglang tumahimik 
ang bishop sa pulpito at tumingin 
nang diretso sa pinto ng chapel. 
Lumingon kami at nakita namin ang 
lalaking binasbasan namin. Kilala siya 
ng bishop, na nagulat nang pumasok 
siya sa simbahan. Mula noon, regular 
nang dumalo ang lalaki sa mga sacra-
ment meeting at iba pang mga klase. 
Kalaunan ay inilipat ako sa ibang lugar.

Kamangha-mangha ang paghihi-
mala ng Diyos noong araw na iyon, 
at napakumbaba ako na natagpuan 
akong karapat-dapat ng Ama sa Langit. 
Alam ko na tayo ay mga kasangkapan 
sa mga kamay ng Diyos. Nabiyayaan 
ang lalaking iyon para gumaling, ngu-
nit nabiyayaan ako ng mas malakas na 
patotoo at kagalakan. ◼
Stanley Olaye, Lagos, Nigeria
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katapusan ng Pebrero ng sumunod na 
taon, halos wala na akong ginagawa. 
Halos tiyak nang mawawalan ako ng 
trabaho, tulad ng nangyari sa ibang 
mga kasamahan ko. Nag-alala ako 
kung paano ko bubuhayin ang aking 
asawa at musmos na anak na babae. 
Nagsimula akong maghanap ng ibang 
trabaho.

Kinausap ko ang asawa ko tung-
kol sa sitwasyon. Iminungkahi niya 
na mag-ayuno kami. Habang nag-
aayuno kami, nabalot ng kapayapaan 
ang aming puso at nadama namin na 
magiging maayos ang lahat, bagama’t 
hindi ko maisip kung paano.

Kinabukasan sa trabaho, tinawag 
ako ng manager ko. Akala ko ay 
dumating na ang sandaling kinatata-
kutan ko—mawawalan na ako ng tra-
baho. Pero nagulat ako nang sabihin 
sa akin ng manager ko na may ideya 

Alam ko na binubuksan 
ng pag-aayuno ang mga 

dungawan sa langit.

Matapos makapagmisyon nang 
tapat sa Mozambique, umu-

wi ako at, tulad ng maraming iba 
pang returned missionary, agad 
akong bumaling sa pag-aaral at 
pagtatrabaho.

Nanirahan ako sa Brazil, sa isang 
lungsod na malapit sa Paraguay, at 
nakapagtrabaho sa isang kumpanyang 
nag-aangkat ng mga produkto para sa 
isang malaking supermarket sa panig 
ng Paraguay. Ang pagpapalang matuto 
ng Ingles sa misyon ko ay nakatulong 
para matanggap ako sa posisyong ito. 
Sa panahong ito, may-asawa na ako at 
nabiyayaan ng isang anak na babae.

Nang magkaroon ng pinansyal na 
krisis sa Brazil sa pagbaba ng halaga 
ng pera ng Brazil, naapektuhan mis-
mo ang trabaho ko. Dahil dito, buma-
ba ang benta ng mga produktong 
regular kong inaangkat. Pagsapit ng 

PAG-AAYUNO PARA HUMILING NG 
TULONG SA TRABAHO

siya. Dahil marunong akong mag-
Ingles, iminungkahi niya na isalin ko 
ang legal na mga dokumento na kara-
niwang ibinibigay sa mga abugado 
para ipasalin. Sabi niya, kung matapos 
ko ang pagsasalin, ibibigay sa akin 
ang tungkuling iyon at makakatipid 
ang departmento. Agad kong sinimu-
lang isalin ang mga dokumento. Nang 
ipakita ko sa manager ko ang natapos 
kong pagsasalin, tuwang-tuwa siya! 
Tuwang-tuwa rin ako dahil hindi ako 
nawalan ng trabaho.

Nang kunin ko ang tseke ko, na 
huli na sana, nagulat akong makita na 
tumaas ang suweldo ko. Naantig ang 
puso ko, at nagpasalamat ako sa Ama 
sa Langit. Dahil sa karanasang ito, alam 
ko na binubuksan ng pag-aayuno ang 
mga dungawan sa langit. ◼
Carlos Alberto Paim Quadros, 
Ponta Porã, Brazil
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Ni David B. Marsh
Priesthood and Family Department 
ng Simbahan

Minsan ay inobserbahan ng 
isang guro sa kindergarten ang 
mga bata sa kanyang klase 

habang nagdodrowing sila. Habang 
lumilibot siya para tingnan ang drow-
ing ng bawat bata, tinanong niya ang 
isang batang babae, “Ano ang idi-
nodrowing mo?” Sagot ng bata, “Ang 
Diyos po.” Medyo nagulat, sabi ng 
guro, “Pero walang nakakaalam sa hit-
sura ng Diyos.” Walang pag- aatubiling 
sumagot ang bata, “Malalaman po nila 
maya-maya.”

Hindi ba mabuting magkaroon 
ng gayong tiwala? Ang totoo, nais ng 
Ama sa Langit na maging tiwala tayo 
sa ating kaalaman tungkol sa Kanya. 
Sinabi ng Panginoon kay Jeremias na 
hindi natin dapat ipagkapuri ang ating 
karunungan o ating kapangyarihan o 
ating kayamanan. Sa halip, sabi Niya, 
“magmapuri sa ganito ang lumulu-
walhati, na kaniyang nauunawa, at 
kaniyang nakikilala ako” (tingnan sa 
Jeremias 9:23–24).

Itinuro ni Propetang Joseph Smith 
(1805–44), “Hindi naghayag ng anu-
man ang Diyos kay Joseph, maliban 
sa ipapaalam Niya sa Labindalawa, 

at maging ang pinakaabang Banal ay 
malalaman ang lahat ng bagay ayon 
sa bilis ng kakayahan niyang unawain 
ito, sapagka’t darating ang araw na 
hindi na kailangang sabihin pa ng tao 
sa kanyang kapwa, Iyong kilalanin 
ang Panginoon; sapagka’t makikita 
nilang lahat [Siya] . . . mula sa kaliit- 
liitan sa kanila hanggang sa kadaki-
dakilaan sa kanila.” 1

Ang maging tiwala sa ating kaa-
laman tungkol sa Diyos ay hindi 
nangyayari nang walang personal na 
pagsisikap. Makakatulong ang mga 
magulang at guro, ngunit kailangan 
tayong umasa sa sarili bilang mga 
mag-aaral ng ebanghelyo. Tulad ng 
natututo tayong pisikal na pakainin 
ang ating sarili para lumakas ang ating 
katawan, kailangan tayong matutong 
espirituwal na pakainin ang ating sarili 
para palakasin ang ating espiritu.

Maraming taon na ang nakararaan 
sa St. Augustine, Florida, USA, nag-
kamatay sa gutom ang mga tagak. Sa 
loob ng maraming henerasyon natu-
to ang mga tagak na umasa sa mga 
nanghuhuli ng hipon para makakain 
sila ng mga tira-tira mula sa kanilang 

Kapag umasa tayo 
sa sarili bilang mga 

mag-aaral ng ebanghelyo, 
alam natin kung paano 

espirituwal na pakakainin 
ang ating sarili at 

palalakasin ang ating 
kaugnayan sa Diyos.

Pag-asa sa Sarili  
at Pag-aaral ng 

Ebanghelyo
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mga lambat. Kalaunan ay lumipat ng 
lugar ang mga nanghuhuli ng hipon. 
Hindi pa natuto ang mga tagak na 
manghuli ng isda para sa kanilang 
sarili; ni hindi nila naturuan ang kani-
lang mga anak kung paano manghuli. 
Dahil dito, nagkamatay ang malalaki 
at magagandang ibon kahit maraming 
isda sa buong paligid nila sa tubig.2

Hindi natin matutulutang maka-
tulad ng mga tagak; ni hindi natin 
matutulutang umasa sa atin, o sa 
iba, ang ating mga anak habam-
buhay para sa kanilang kaalaman 
tungkol sa Panginoon. “Ang ating 
mga pagsisikap,” sabi ni Pangulong 
Marion G. Romney (1897–1988), 
Unang Tagapayo sa Unang Pangulu-
han, “ay kailangang ituon palagi ang 
mga taong may kakayahan na umasa 
sa sarili.” 3 Kapag umasa tayo sa sarili 
bilang mga mag-aaral ng ebanghelyo, 
alam natin kung paano espirituwal na 
pakakainin ang ating sarili at palalaka-
sin ang ating kaugnayan sa Diyos.

Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer 
(1924–2015), Pangulo ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, na “Ang 

espirituwal na pag-asa sa sarili ang 
nagpapalakas na kapangyarihan sa 
Simbahan. Kung aagawin namin iyan 
sa inyo, paano ninyo matatanggap 
ang paghahayag na may propeta ng 
Diyos? Paano ninyo matatanggap ang 
mga sagot sa panalangin? Paano ninyo 
malalaman? Kung agad kaming kikilos 
para sagutin ang lahat ng tanong ninyo 
at magbibigay ng napakaraming para-
an para malutas ang lahat ng problema 
ninyo, baka pahinain pa namin kayo, 
sa halip na palakasin.” 4

Habang nalulugod tayong matuto 
at tumanggap ng inspirasyon sa sim-
bahan, hindi tayo maaaring umasa 
na lamang diyan para sa ating espi-
rituwal na kalakasan. Ipinaliwanag 
ni Pangulong George Albert Smith 
(1870–1951), “Nangangamba ako na 
bilang mga miyembro ng Simbahan ay 
labis tayong umaasa sa mga auxiliary 
organization, at sa tagubilin at payo 
ng mga hindi natin kapamilya. Narinig 
na natin ang marami sa mga pagpa-
palang naibigay sa atin ng Panginoon 
sa mga sagradong talaang ininga-
tan hanggang sa ating panahon, at 

naglalaman iyan ng tagubilin at payo 
ng napakatalinong Ama. Tila kakatwa 
na napakarami sa ating mga tao . . . 
ang hindi pamilyar sa mga nilalaman 
ng mga sagradong talaang ito.” 5

Nasisiyahan akong pag-aralan ang 
ebanghelyo sa simbahan, ngunit mas 
nasasabik ako tungkol sa ebanghelyo 
kapag natutuklasan ko ang mga ins-
piradong ideya sa aking personal na 
pag-aaral. Wala nang mas nakatutuwa 
para sa akin kaysa makakita ng mun-
ting yaman ng katotohanan sa mga 
banal na kasulatan na nagpapalinaw 
sa aking pang-unawa at pinupuspos 
ako ng Espiritu ng Panginoon.

Pag-aralan Kung Paano Matuto
Pagbalik ko mula sa aking misyon, 

nalaman ko na kailangang magpunta 
sa mga fireside at debosyonal halos 
linggu- linggo para mapangalagaan ko 
ang aking espirituwalidad. Pinakain ako 
ng mga tagapagsalita ng mga ideya nila 
tungkol sa ebanghelyo, at pinasalama-
tan ko ang ipinadama sa akin ng mga 
ideyang iyon. Napag-aralan at naituro 
ko ang ebanghelyo sa loob ng dala-
wang taon, ngunit parang wala sa akin 
ang mga kasanayan para pakainin ang 
sarili ko nang regular. Binasa ko lang 
ang mga banal na kasulatan at hindi ko 
talaga masigasig na sinaliksik ito.

Ang pag-aaral ng ebanghelyo ay 
parang pag-aaral na magpinta. Hindi 
ito likas o natural para sa lahat. Hindi 
natin iisiping bigyan ang isang tao 
ng paint palette at aasahang maging 
pintor kaagad ang taong iyon. Gayon 
din ang maging mag-aaral ng ebang-
helyo na umaasa sa sarili. Hindi natin 
maaasahang makatuklas ng maga-
gandang ideya nang regular kung 
hindi pa natin natututuhan ang ilang 
pangunahing kasanayan sa pag-
aaral ng ebanghelyo. Ipinaliwanag ni 
Pangulong Packer na ang mga banal 
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na kasulatan “ay naglalaman ng kabu-
uan ng walang-hanggang ebanghelyo, 
isang walang-hanggang kaalaman. 
Ngunit kailangang matutuhan ng 
isang tao na gamitin ito o manghihina 
ang loob niya sa pagsasaliksik.” 6

Gayon ang nangyari sa akin—naka-
kapanghina ng loob—nang una kong 
sikaping maghanap ng kabuluhan 
at patnubay sa pag-aaral ko ng mga 
banal na kasulatan. Kaya sinimulan 
kong suriin kung paano nakuha ng 
mga tagapagsalita ang kanilang mga 
ideya. Matagal-tagal din, ngunit kala-
unan ay nakita ko kung paano sila 
nakakuha ng partikular na mga paha-
yag ng doktrina mula sa mga banal 
na kasulatan; paano sila nakatuklas 
ng makahulugang mga turo tungkol 
sa Tagapagligtas mula sa mga talata; 
paano sila nakalikha ng mga alitun-
tuning gumagabay sa buhay mula sa 
mga kataga ng banal na kasulatan; 
paano nila nabigyan ng kahulugan 
ang mga simbolo; at paano nila naiug-
nay ang mga turo ng mga propeta at 
apostol sa partikular na mga talata ng 
banal na kasulatan.

Habang patuloy kong pinag- aaralan 
ang mga banal na kasulatan at mga 
turo ng mga propeta at apostol, 
nasumpungan kong itanong:

•  Anong doktrina ang itinuturo sa 
mga talatang ito, at ano ang natu-
tutuhan ko sa doktrinang iyan?

•  Saan at kailan ko nakita na epek-
tibong iangkop ang alituntuning 
ito ng ebanghelyo?

•  Ano ang natututuhan ko tungkol 
sa Ama sa Langit at sa Kanyang 
plano para sa aking kaligayahan?

•  Ano ang natututuhan ko tung-
kol kay Jesucristo at sa Kanyang 
Pagbabayad-sala?

•  Ano ang nais ng Panginoon na 
matutuhan ko mula rito?
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•  Anong mga inspiradong ideya at 
damdamin ang natatanggap ko 
habang nagbabasa ako?

•  Mayroon bang anuman dito na 
nakakatulong sa akin sa kasalu-
kuyang mga hamon sa buhay ko?

•  Ano ang natututuhan ko na 
makakatulong sa akin na mamu-
hay sa araw-araw?

Mabisa at Nakakukumbinsing 
mga Guro

Nang magbago ang pag-aaral ko ng 
mga banal na kasulatan, gayon din ang 
pagtuturo ko. Naging mas interesado 
ako sa pagtulong sa mga tao na tuk-
lasin ang mga katotohanan ng ebang-
helyo na gagabay sa kanila kaysa sa 
sabihin sa kanila ang kahulugan sa akin 
ng mga talata.7 Natuwa akong makita 
ang kagalakang nadama ng iba nang 
may natuklasan silang bago. Noon, at 
ngayon, isa ito sa pinaka-nakasisiyang 
mga karanasan ko sa pagtuturo.

Nakita ko rin na nang tulungan ko 
ang mga tinuruan ko na patuloy na 
gamitin ang mga kasanayan at tanong 
na nabanggit sa itaas, bumilis ang 

kakayahan nilang umasa sa sarili bilang 
mga mag-aaral ng ebanghelyo. Hindi 
na nila kinailangang dumaan sa maha-
bang prosesong pinagdaanan ko.

Mag-aral muna bago magturo, at 
ang mahuhusay na mag-aaral ay nagi-
ging mas espirituwal at nagbibigay-  
inspirasyong mga guro. “Huwag 
hangaring ipahayag ang aking salita,” 
sabi ng Panginoon, “kundi hangarin 
munang matamo ang aking salita, at 
pagkatapos ay kakalagan ang iyong 
dila; pagkatapos, kung iyong nanaisin, 
mapapasaiyo ang aking Espiritu at ang 
aking salita, oo, ang kapangyarihan 
ng Diyos sa ikahihikayat ng mga tao” 
(D at T 11:21). Sino ba naman ang 
aayaw sa malaking pagpapalang iyon!

Binigyang-diin ni Elder David A. 
Bednar ng Korum ng Labindalawang 
Apostol ang lumalaking pangangai-
langan nating umasa sa sarili bilang 
mga mag-aaral ng ebanghelyo:

“Palagay ko nagbibigay-diin tayo 
at mas marami tayong alam tungkol 
sa isang gurong nagtuturo sa pama-
magitan ng Espiritu kaysa sa mag-
aaral na natututo sa pamamagitan ng 

pananampalataya. Malinaw na ang 
mga alituntunin at proseso kapwa 
ng pagtuturo at pag-aaral ay espiritu-
wal na mahalaga. Gayunman, kapag 
umasa tayo sa hinaharap at inasahan 
natin na lalong gugulo at maliligalig 
ang mundo kung saan tayo manini-
rahan, naniniwala ako na magiging 
mahalaga sa ating lahat na pag- 
ibayuhin ang kakayahan nating mag-
hangad na matuto sa pamamagitan 
ng pananampalataya. . . .

“Sa huli, ang responsibilidad para 
matuto sa pamamagitan ng pananam-
palataya at ipamuhay ang espiritu-
wal na katotohanan ay nakasalalay 
sa bawat isa sa atin. Ito ay patuloy 
na nagiging seryoso at mahalagang 
responsibilidad sa mundo kung saan 
nabubuhay tayo at mabubuhay pa. Sa 
tanong na ano, paano, at kailan tayo 
matututo ay nakatutulong ang—ngu-
nit hindi depende sa—guro, paraan 
ng paglalarawan, o sa isang tiyak na 
paksa o pormat ng lesson.” 8

Mga Pagpapala ng Pag-asa 
sa Sarili Bilang Mag-aaral

Talagang pinagpala tayo ng mga 
inspiradong turo ng mga magulang 
at guro sa Simbahan, ngunit marahil 
ay mas mahalaga ang pag-aaral na 
bigyang-inspirasyon ang ating sarili. 
Kapag umasa tayo sa sarili bilang 
mga mag-aaral ng ebanghelyo, mas 
nakatatanggap tayo ng personal na 
paghahayag. Hindi kailangan ng 
mga mag-aaral ng ebanghelyo na 
umaasa sa sarili ang mga pampasigla 
para regular na mag-aral nang higit 
pa sa pagkaalam na sa susunod na 
mag-aral sila ay sisigla sila sa halip 
na mainip. Ang mga mag-aaral ng 
ebanghelyo na umaasa sa sarili ay 
mas nalalagpasan ang pagdagsa ng 
mga maling ideyang laganap sa ating 
lipunan ngayong ika-21 siglo.
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Isa sa mga pangako ng Panginoon 
ang tila nauukol talaga sa mga mag-
aaral ng ebanghelyo na umaasa sa 
sarili: “Sinuman ang magpapahalaga 
sa aking salita, ay hindi malilinlang” 
( Joseph Smith—Matthew 1:37).

Ipinangako ni Pangulong 
Thomas S. Monson, “Kung kayo ay 
masigasig na mag-aaral ng mga banal 
na kasulatan, ang kapangyarihan nin-
yong umiwas sa tukso at tumanggap 
ng patnubay ng Espiritu Santo sa lahat 
ng inyong ginagawa ay mag-iibayo.” 9

Nararanasan ng mga mag-aaral ng 
ebanghelyo na umaasa sa sarili ang 
pangako ng Tagapagligtas:

“Kung ang sinomang tao’y nau-
uhaw, ay pumarito siya sa akin, at 
uminom.

“Ang sumasampalataya sa akin, 
gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula 
sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng 
tubig na buhay” ( Juan 7:37–38).

Marami pa akong kailangang mau-
nawaan, ngunit ang pagiging isang 
mag-aaral ng ebanghelyo na umaasa 
sa sarili ay isa sa pinakamagagandang 
bagay na nagawa ko. Napagpala nito 
ang lahat ng aspeto ng buhay ko. ◼
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Ni Enoc R. Verde Reyes

Maraming taon na ang naka-
lipas naglingkod ako bilang 
full-time missionary sa Mexico 

Monterrey North Mission. Nadama ko 
na malaking pribilehiyo ang pagliling-
kod ng missionary.

Nang simulan ko ang aking pag-
mimisyon, may naiwan akong isang 
bagay na hindi pa naasikaso. Hindi ko 
pa natatanggap ang papeles na may 
kinalaman sa pagka-discharge ko sa 
serbisyo sa militar. Napakahalaga ng 
dokumentong ito. Ito ay patunay na 
nakumpleto na ng isang binata ang 
iniutos sa kanyang paglilingkod sa 
militar at may karapatan siyang mag-
trabaho at mag-aral. Siya ay kinikilala 
bilang mamamayan ng Mexico.

Habang papalapit ang petsa ng 
pag-isyu sa dokumentong ito, nagsi-
mula akong mag-alala. Sumulat ako 
sa mga magulang ko at hiniling sa 
kanila na tingnan kung maaaring sila 
ang kumuha ng aking military ser-
vice book. Nang matanggap ko ang 
sumunod nilang liham, lalo akong 
nag-alala. Sinabi nila na sinabihan na 
sila na ibibigay lamang ito sa taong 
nagmamay-ari nito.

Nadama ko na kailangan kong 
manalangin kaagad sa Panginoon 

at itanong sa Kanya kung ano ang 
gagawin ko. Ang sagot, na hindi 
dumating kaagad, ay na dapat kong 
ipaliwanag ang problema ko sa aking 
mission president. Sa pakikipag-usap 
ko sa kanya, tinalakay ang dalawang 
mapagpipilian. Ang isa ay na “mag-
tiwala lang ako sa Panginoon.” Ang 
pangalawa ay puwede akong pumun-
ta nang personal para kunin iyon. Ako 
ang magdedesisyon.

Hindi ko alam ang gagawin. 
Ipinagtapat ko ang problema ko sa 
kompanyon ko, at nabigyan kami ng 
lakas nang basahin namin ang tala-
tang ito: “Hindi ba ninyo nalalaman 
na kayo ay nasa mga kamay ng Diyos? 
Hindi ba ninyo nalalaman na taglay 
niya ang lahat ng kapangyarihan, at sa 
kanyang dakilang pag-uutos ang mun-
do ay mababalumbon tulad ng isang 
nakalulon na papel?” (Mormon 5:23). 
Dahil sa talatang ito ay napawi ang 
aking pagkalito. Mula nang sandaling 
binasa ko iyon, alam ko na tungkulin 
kong ibigay ang lubos na pagsisikap 
ko bilang missionary. Bahala na ang 
Panginoon sa problema ko.

Hindi pa natatagalan matapos iyon, 
nakatanggap ako ng isa pang liham 
mula sa aking mga magulang. Ganito 
ang isinulat ng aking ama:

“Anak, bumalik ako ulit sa National 
Defense, para maghanap ng taong 
makakatulong sa atin sa paglutas ng 
problema mo. Matapos makipag-
usap sa maraming tao, nadama ko na 
dapat akong pumunta sa isang parti-
kular na lugar. Pagdating ko doon ay 
medyo pinanghihinaan ako ng loob 
at nawawalan na ng pag-asa. Isang 
malaking pinto ang unang nakita ko, 
na nakabukas na mabuti at may bantay 
na dala wang magigilas na sundalo. 
Naglakas- loob ako at dumaan, at natag-
puan ko ang opisinang nadama kong LA
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Kinailangan kong 
pumili kung ako mismo 
ang mag-aasikaso sa 

papeles ko o ipauubaya 
ko ito sa mga kamay 

ng Panginoon at 
magpopokus ako 
sa paglilingkod 
ko sa misyon.

SUNDALO  PARA 
SA  PANGINOON
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dapat kong puntahan. Nang kumatok 
ako, kinabahan ako pero ginagabayan 
pa rin ako ng Espiritu ng Panginoon.

“Nang pumasok ako, nakita ko 
ang isang opisyal na nakaupo sa 
likuran ng mesa. Sa kanyang dibdib 
ay maraming nakasabit na medalya, 
at ang dingding ng kanyang opisina 
ay puno ng makukulay na sertipiko. 
Kinamayan niya ako nang mahigpit at 
taimtim, at nagtanong, ‘Ano ang layon 
ng pagbisita ninyo?’

“ ‘May anak ako na nasa misyon,’ 
sagot ko. ‘Dahil dito, hindi siya 

makapunta dito para kunin ang kan-
yang military service book. Naparito 
ako para subukang kunin ito para 
sa kanya.’

“‘Hindi, hindi ninyo ito makukuha. 
Ibibigay lamang ito sa taong may-ari 
nito,’ sinabi ng opisyal.

“Sa sandaling iyon, binigyang- 
liwanag ng Panginoon sa pamama-
gitan ng Kanyang Espiritu, at sinabi 
kong, ‘Sir, marami kayong sakop 
na sundalo na may pananagutan sa 
inyo sa pagtupad ng kanilang mga 
tungkulin. Sa gayunding paraan, 

ginagampanan ng anak ko ang kan-
yang tungkulin na ipangaral ang 
ebanghelyo ng Panginoon sa pana-
hong ito. Sa sandaling ito, siya ay 
isang sundalo para sa Panginoon.’

“Nang marinig ito, tumindig ang 
opisyal mula sa kanyang upuan at 
sinabing, ‘Mayroon ka bang anumang 
identification? Ano ang pangalan ng 
anak mo?’

“Matapos kong sagutin ang kanyang 
mga tanong, tinawag niya ang secretary 
at sinabing, ‘Dalhin mo dito ang pape-
les para sa batang missionary na ito.’

“Nilagdaan niya ang mga ito, ini-
lagay sa sobre at isinara ito, at huma-
rap sa akin at iniabot sa akin ang 
papeles. Wala nang iba pang hiningi. 
Kinamayan ko siya nang mahigpit at 
buong pasasalamat. Anak ko, maa-
yos na ang papeles mo at kailangang 
ipakita mo ang iyong pasasalamat sa 
Panginoon sa paglilingkod sa Kanya 
bilang isang tunay na sundalo.”

Matapos matanggap ang liham na 
ito, nagpasalamat ako sa Panginoon 
sa paggamit ng Kanyang dakilang 
kapangyarihan alang-alang sa akin, 
sa pagsagot Niya sa aking mga dala-
ngin, at sa pagbibigay ng kaliwanagan 
sa aking ama. Dalangin ko na ibigay 
nating lahat ang ating buong pagti-
tiwala sa Panginoon, at hindi Niya 
kailanman kinalilimutan ang Kanyang 
pangako: “Humingi, at iyon ay ibi-
bigay sa inyo; maghanap, at kayo’y 
makasusumpong, kumatok, at kayo’y 
pagbubuksan. Sapagkat ang bawat 
humihingi ay tumatanggap, at siya na 
naghahanap ay makasusumpong; at 
sa kanya na kumakatok, siya ay pag-
bubuksan” (3 Nephi 14:7–8). ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Mexico City, 
Mexico.
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Ibinahagi ng mga kabataan mula sa Oxford, England, ang 
kanilang mga ideya tungkol sa tunay na pagkakaibigan.

Pagkakaroon ng at Pagiging  
MGA TUNAY NA 

KAIBIGAN
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Mula sa matalik mong kaibigan noong limang taong gulang ka pa lang hang-
gang sa bagong estudyanteng nakilala mo sa inyong klase sa math, mahalagang 
magkaroon ng mabubuting kaibigan. At tulad ng nakasaad sa Para sa Lakas ng 
mga Kabataan: “Kailangan ng bawat isa ng mabuti at tunay na mga kaibigan. 
Sila ay magiging malaking kalakasan at pagpapala sa inyo” ([2011], 16). Ngunit 
paano kayo makahahanap at magkakaroon ng mabubuting kaibigan?

Tinanong namin ang mga kabataan sa England kung ano ang tunay na pag-
kakaibigan para sa kanila. Tingnan ang ilan sa kanilang mga kuwento tungkol 
sa kanilang mga tunay na kaibigan at paano sila napalakas ng mga kaibigang 
iyon. Maaaring matuklasan ninyo na malaking kalakasan sa inyo ang inyong 
mga kaibigan.

ANO ANG KATANGIAN NG MABUTING KAIBIGAN?

Aaron M.: Palagay ko dapat sabik 
kang makita ang mga kaibigan mo. 
Dapat may malasakit ka sa kanila at 
dapat alam mong may malasakit sila 
sa iyo. Madarama mong komportable 
kang kasama sila. Hindi mo dama na 
dapat kang magpanggap kapag kasa-
ma mo sila.
Leighton H.: Isang taong sumusuporta 
sa iyo at umaaliw sa iyo.
Maddy H.: Isang taong pinagtitiwa-
laan mo.
Rachel P.: Palagay ko ang pagiging 
mabuting kaibigan ay iyong may isang 
taong nariyan para sa iyo, na sumusu-
porta sa iyo.

Emma F.: Palaging nariyan ang 
matalik kong kaibigan at tinutu-
lungan niya ako. Nang iwanan 
ko ang high school para mag-
homeschool, sinimulan niya akong 
i-text. Sabi niya, “Oy, kumusta ka 
na? Magkita tayo.” At hindi ganoon 
karami ang mga kaibigan ko noon, 
kaya naging matalik kaming mag-
kaibigan. Alam niya palagi kapag 
malungkot ako. Kahit paano, hindi 
ko alam kung paano, pero alam 
niya palagi.

ANO ANG IPINAGKAIBA 
NG TUNAY NA 
PAGKAKAIBIGAN SA 
POPULARIDAD?

Seth H.: Ang pagkakaibigan ay perso-
nal, ang popularidad ay hindi perso-
nal. Sa aming paaralan hilig naming 
igrupo ang mga tao sa “mga taong 
popular,” batay sa kakayahan nila sa 
isport o siguro, para sa kalalakihan, 
kung ilan na ang naging kasintahan 
nila. Pero palagay ko maaari kang 
magkaroon ng maraming mabubu-
ting kaibigan. Kaya kung mabait ka, 
malamang popular ka rin. Palagay 
ko ang mga tao na pinakamatagal na 
nananatiling popular ay ang mabubu-
ting kaibigan.
Emma B.: Palagay ko nasa paraan 
ito ng pakikitungo mo sa ibang tao, 
kasi marami akong kilalang popular 
na tao na talagang walang galang, 
at hindi sila mabubuting kaibigan sa 
napakaraming tao. Pero marami din 
akong kilalang popular na tao na 
mabait sa lahat. Palagay ko iyan ang 
malaking kaibhan. Palagay ko nasa 
ugali na rin. Hindi mo puwedeng 
isipin na mas hamak ang ibang tao 
kumpara sa iyo—dahil hindi iyan 
totoo.
Isaac P.: Palagay ko kung may mabu-
buti kang kaibigan, mananatili silang 
kaibigan mo kahit ano pa ang isipin 
ng iba tungkol sa iyo. Iyan ang gina-
gawa mo kapag magkaibigan kayo.
Grace S.: Walang iwanan ang magka-
kaibigan at mapagkakatiwalaan sila.

“Masabik kang makita 
ang mga kaibigan mo.”
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MAGHANAP NG 
MGA KAIBIGAN NA 
NAGPAPAHALAGA 
SA MGA BAGAY 
NA PINAKAIMPOR-
TANTE
“Mahalaga sa inyong 
tagumpay at kaliga-

yahan ang payo na ‘Mag-ingat sa pagpili 
ng mga kaibigan.’ Mahilig tayong gumaya 
sa mga hinahangaan natin, at kadalasa’y 
mga kaibigan natin ito. Makihalubilo tayo 
sa mga kagaya natin na nagpaplano hindi 
lang para sa pansamantalang ginhawa, 
mabababaw na mithiin, o makitid na 
ambisyon—kundi doon sa mga nagpapa-
halaga sa mga bagay na pinakamahalaga, 
maging mga walang-hanggang layon.”
Pangulong Thomas S. Monson, “Maging Isang 
Halimbawa,” Liahona, Mayo 2005, 113.

PAANO KA SINUSUPORTAHAN NG 
MGA KAIBIGAN MO?

Hannah P.: May mga kaibigan akong dumalo sa pagtatanghal ng choir namin 
noong kasali ako sa choir.
Andrew S.: Malaki ang tulong ng kaibigan ko sa akin sa football.
Bella F.: Para sa isang klase ng pag-aaral ng relihiyon nagpunta kami sa isang 
meetinghouse ng Simbahan, at naroon ang lahat ng missionary. Ang saya. 
Naisip ko rin na talagang magandang paraan iyon para maipasiya kung sino 
ang magiging mabubuti kong kaibigan dahil malalaman mo kung sino talaga 
ang gumagalang sa relihiyon ng ibang tao. Sasabihin nila, “Ah, hindi ka pala 
nagmumura?” At sasabihin nila, “OK, hindi ako magmumura kapag nariyan 
ka” at mga bagay na tulad nito. Binanggit namin na hindi kami umiinom ng 
kape at kung anu-ano pa, at sabi nila, “OK, hindi natin kailangang magpunta 
sa mga coffee shop.” Talagang magagalang silang lahat.
Emma B.: Talagang bukas ang isipan ng mga kaibigan ko tungkol sa relihiyon 
ko at sinasabing, “Alam mo, hindi naman ako naniniwala sa pinaniniwalaan 
mo, pero uunawain kita para malaman ko kung ano ang alam mo at pinani-
niwalaan mo para matulungan kitang manatiling matatag.”
Calvin B.: Mula nang lumipat ako, wala pa ako talagang kilala sa paaralan. 
Kaya ang kilala ko lang ay mga miyembro ng simbahan. Kapag nasa aktibi-
dad kami ng mga kabataan, mabait sila sa akin.
Emma F.: Noong kalilipat ko lang dito, kaunti lang ang mga kaibigan kong 
LDS dahil kaunti lang naman ang mga kabataang babae sa ward namin. 
Kalaunan, nagkaroon din ako ng isang kaibigan sa isang LDS youth conven-
tion, at nakagawa iyan ng kaibhan tungkol sa pagpunta ko sa mga aktibidad. 
Ipinakilala niya ako sa mga kaibigan niya, at kalaunan ay may mga kaibigan 
na akong LDS, at malaking tulong ito.

“Pagkatapos ng unang 
araw, alam na ng lahat 

ang pangalan ko.”

“Iginagalang nila ang 
relihiyon ng ibang tao.”
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PAANO KAYO NAKIKIPAGKAIBIGAN?

William S.: Kapag may bumati sa iyo, at nagkausap kayo, kalaunan ay magi-
ging magkaibigan kayo.
James P.: Para sa akin, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan sa pagdalo sa 
mga aktibidad. Tulad noong magpunta ako sa Amerika para magbakasyon, 
nagpunta ako sa Brigham Young University soccer camp, at wala akong 
kakilala roon. At pagkatapos ng unang araw, alam na ng lahat ang panga-
lan ko. Kaya sa pagsama lang sa mga aktibidad at pagsabay sa tanghalian 
o pagtutulungan.
Seth H.: Magkapareho kayo ng interes—interesado kayo sa iisang bagay. 
Ang paggawa ng mga praktikal na bagay ay magpapasimula ng mga 
pagkakaibigan.

ANO ANG NATUTUHAN NINYO SA 
MGA TUNAY NA KAIBIGAN?

Aaron M.: Maging tapat sa iyong sarili. Hindi ka magkakaroon ng mga tunay 
na kaibigan kapag hindi ka tapat sa sarili mo. Kung ayaw nila ang mga paman-
tayan mo, hindi mo sila tunay na kaibigan at hindi sila tutulong kapag kaila-
ngan mo sila.
Isaac P.: Pakinggan ang sinasabi nila. Kung nagsasalita sila, huwag balewalain 
ang sinasabi nila. Basta magpokus sa kanila at dapat ay nariyan ka para 
sa kanila.
Emma B.: Ang isang ginagawa ng mabuting kaibigan ay iimbitahan ka kung 
saan-saan. Kukumustahin ka man lang. Magtatanung-tanong din sila kahit 
paano. Ang maliliit na bagay ang tunay na mahalaga.
James P.: Maging mas bukas ka rin, at isali mo sila sa grupo mo at makipagkita 
sa iba pang mga kaibigan. Maaari ka pa ring maging mabuting kaibigan. ◼

ANG TUNAY NA 
KAIBIGAN . . .

Grace S.: Ang tunay na kaibigan ay 
isang taong kilala ka.
Andrew S.: Ang tunay na kaibigan ay 
isang taong maaasahan mo palagi.
James P.: Palagay ko maunawain sila.
Leighton H.: Kampante ka kapag 
kasama mo sila.
Calvin B.: Ang tunay na kaibigan ay 
sumusuporta.

“Talagang magpokus 
sa kanila at dapat 

ay nariyan ka 
para sa kanila.”
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Ni Matias Pedraza

Noong 16 na anyos ako, sinabi 
ng stake presidency na pupunta 
ang stake namin sa templo sa 

Buenos Aires, at niyaya niya akong 
sumama. Nag-ipon ako ng pera at 
sinikap kong maging karapat-dapat 
sa temple recommend.

Matapos kong matanggap ang 
recommend, dumating ang mga tukso 
mula sa lahat ng panig, na pawang 
nagsisikap na gawin akong hindi 
karapat-dapat. Ngunit hangad kong 
dumalo sa templo. Ayaw kong maki-
nig lang sa mga karanasan at patotoo 
ng iba; gusto kong magkaroon ng 
sarili kong karanasan at patotoo.

Sumapit ang gabi ng paglalakbay. 
Bago pa sumakay sa bus, pumasok 
sa isip ko na huwag nang sumama, 
pero hindi ako bumigay. Sa 10-oras 

na biyahe, katabi ko sa upuan ang 
isang miyembro ng Simbahan na 
napakabait sa akin. Mga 60 anyos 
na siya. Ikinuwento niya sa akin ang 
kanyang buhay at kung gaano siya 
kasaya sa napagdaanan niyang mga 
pagsubok.

Sinimulan kong ikuwento sa kan-
ya ang buhay ko at kung paano ko 
nadama na nag-iisa ako dahil nilayuan 
ako ng maraming tao dahil sinusu-
nod ko ang Diyos. Sabi niya sa akin, 
“Bibigyan ka ng Diyos ng matalik na 
kaibigan, at lalaging naririyan ang kai-
bigang iyon para sa iyo. Huwag mong 
kalimutan iyan.” Matapos niyang sabi-
hin iyon, napanatag at napayapa ako 
dahil nadama ko na totoo ang sinabi 
niya sa akin.

Pagpasok ko sa templo, nagla-
ho ang bigat na pasan-pasan ko. 

Parang may espirituwal na yakap na 
nagsasabi sa akin, “Maligayang pag-
dating, anak ko. Matagal na kitang 
hinihintay.”

Nadama ko na ang templo ay tala-
gang bahay ng Diyos, hindi lang isang 
magandang gusali. Matapos gawin 
ang ilang pagbibinyag at kumpirmas-
yon, lumabas na ako. Nadama kong 
muli ang mga pasanin, pero pakiram-
dam ko ay may lakas na akong daigin 
ang mga ito.

Alam ko na ang paghahanda ng 
ating sarili at pagpapaubaya ng lahat 
ng bagay sa kamay ng Diyos at pagpa-
pakabuti para makapasok sa templo 
ang siyang inaasahan sa atin. Sa gayon 
ay binibiyayaan tayo ng Diyos nang 
sagana. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Córdoba, 
Argentina.

Gusto kong pumunta mismo sa templo,  
hindi lang makinig sa mga karanasan dito ng ibang tao.

ANG UNA KONG 
PAGPUNTA  

sa TEMPLO
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Ni Pangulong 
Henry B. Eyring
Unang Tagapayo sa 
Unang Panguluhan

LA
RA

W
AN

 N
G 

EF
ES

O 
AT

 B
AC

KG
RO

UN
D 

IM
AG

E 
M

UL
A 

SA
 G

ET
TY

 IM
AG

ES

Maraming taon na ang nakalilipas nagsalita ako sa isang sinaunang teatro sa 
Efeso. Matindi ang sikat ng araw sa lugar na kinatayuan ni Apostol Pablo noon 
para mangaral. Ang paksa ko ay si Pablo, ang Apostol na tinawag ng Diyos.

Ang mga naroon ay daan-daang Banal sa mga Huling Araw. Nakaupo sila sa mga 
hanay ng mga bangkong bato na inupuan ng mga taga-Efeso mahigit isang milenyo 
na ang nakalipas. Kabilang sa kanila ang dalawang buhay na Apostol, sina Elder 
Mark E. Petersen at Elder James E. Faust.

Gaya ng iniisip ninyo, naghanda akong mabuti. Binasa ko ang Mga Gawa ng 
mga Apostol at ang mga sulat ni Pablo at ng kapwa niya mga Apostol. Binasa ko 
at pinag-isipan ang Sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso.

Ginawa ko ang lahat para igalang si Pablo at ang kanyang katungkulan. 
Pagkatapos ng mensahe may sinabing mabubuting bagay ang ilang tao. Ang 
dalawang buhay na Apostol noon ay bukas-palad sa kanilang mga puna. Ngunit 
kalaunan ay kinausap ako nang sarilinan ni Elder Faust at, habang nakangiti at sa 
mahinang tinig, ay sinabing, “Ang gandang mensahe. Ngunit hindi mo binanggit 
ang pinakamahalagang bagay na dapat mong sabihin.”

Tinanong ko siya kung ano iyon. Pagkaraan ng ilang linggo pumayag siyang 
sabihin iyon sa akin. Mula noon ay naimpluwensyahan na ako ng sagot niya.

Sinabi ko raw sana sa mga tao na kung may patotoo ang mga Banal na nakarinig 
kay Pablo tungkol sa kahalagahan at kapangyarihan ng mga susing hawak niya, 
hindi siguro inalis ang mga Apostol sa lupa.

Binalikan ko ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso dahil diyan. Nakita ko na ginus-
to ni Pablo na madama ng mga tao ang kahalagahan ng mga susi ng priesthood na 

Itinayo ng Tagapagligtas ang Kanyang Simbahan sa 
pundasyon ng mga apostol at propeta, na mayhawak ng 

lahat ng susi ng priesthood sa lupa sa panahong ito.

Ang PANUNUMBALIK 
ng MGA SUSI NG 

PRIESTHOOD
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nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang 
mga Apostol papunta sa kanila, na mga miyembro ng 
Simbahan ng Panginoon. Sinisikap noon ni Pablo na mag-
karoon sila ng patotoo tungkol sa mga susing iyon.

Pinatotohanan ni Pablo sa mga taga-Efeso na si Cristo 
ang pinuno ng Kanyang Simbahan. At itinuro niya na itina-
tag ng Tagapagligtas ang Kanyang Simbahan sa pundasyon 
ng mga apostol at propeta, na mayhawak ng lahat ng susi 
ng priesthood sa lupa sa panahong ito (tingnan sa Mga 
Taga Efeso 2:19–20).

Naipanumbalik na ang Priesthood
Sa kabila ng kalinawan at kapangyarihan ng kanyang 

mga turo at kanyang halimbawa, alam ni Pablo na mag-
kakaroon ng apostasiya (tingnan sa Mga Gawa 20:29–30; 
II Mga Taga Tesalonica 2:2–3). Alam niya na ang mga 

apostol at propeta ay aalisin sa mundo. At alam niya na 
ibabalik sila pagdating ng araw. Sumulat siya sa mga taga-
Efeso tungkol sa panahong iyon, patungkol sa gagawin ng 
Panginoon: “[Na sa dispensasyon ng] kaganapan ng mga 
panahon [ay titipunin niya] ang lahat ng mga bagay kay 
Cristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan, at ang 
mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa; [maging] sa kaniya” 
(Mga Taga Efeso 1:10).

Inasam ni Pablo ang ministeryo ni Propetang Joseph 
Smith, kung kailan bubuksang muli ang kalangitan. 
Nangyari nga ito. Dumating si Juan Bautista at iginawad 
sa mga mortal ang Pagkasaserdoteng Aaron at ang mga 
susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng pagbibinyag sa 
pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga 
kasalanan (tingnan sa D at T 13).

Ang sinaunang mga apostol at propeta ay nagbalik at 
iginawad kay Joseph ang mga susing hawak nila noon 
sa mortalidad (tingnan sa D at T 110). Ang mortal na 
kalalakihan ay inorden sa banal na pagkaapostol noong 
Pebrero 1835. Ang mga susi ng priesthood ay ibinigay sa 
Labindalawang Apostol sa huling bahagi ng Marso 1844.

Bawat propetang sumunod kay Joseph, mula kay 
Brigham Young hanggang kay Pangulong Monson, ay 
nahawakan at nagamit ang mga susing iyon at taglay nila 
ang banal na pagkaapostol.

Pananampalataya at mga Susi ng Priesthood
Ngunit tulad noong panahon ni Pablo, ang kapangyari-

han ng mga susi ng priesthood para sa atin ay nangangaila-
ngan ng ating pananampalataya. Kailangan nating malaman 
sa pamamagitan ng inspirasyon na ang mga susi ng priest-
hood ay hawak ng mga taong namumuno at naglilingkod 
sa atin. Kailangan diyan ang pagsaksi ng Espiritu.

At depende iyan sa ating patotoo na si Jesus ang Cristo 
at na Siya ay buhay at namumuno sa Kanyang Simbahan. 
Kailangan din nating malaman mismo na ipinanumba-
lik ng Panginoon ang Kanyang Simbahan at mga susi ng 
priesthood sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. At 
kailangan tayong magkaroon ng katiyakan sa pamamagitan PA
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ng Espiritu Santo, na madalas nating pinaninibago, na 
ang mga susing iyon ay naipasa nang walang patid sa 
buhay na propeta at na pinagpapala at pinapatnubayan ng 
Panginoon ang Kanyang mga tao sa pamamagitan ng linya 
ng mga susi ng priesthood na umaabot sa atin sa pamama-
gitan ng mga pangulo ng mga stake at district at ng mga 
bishop at branch president, saanman tayo naroon at gaano 
man tayo kalayo sa propeta at mga apostol.

Magtiwala sa Piniling mga Lingkod ng Panginoon
Para manatili tayong tapat sa Simbahan ng Panginoon, 

maaari at kailangan nating sanayin ang ating mga mata sa 
pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon sa paglilingkod 
ng mga tinawag Niya. Kailangan tayong maging marapat sa 
patnubay ng Espiritu Santo. At kailangan nating ipagdasal 
na ipaalam sa atin ng Espiritu Santo na taglay ng kalalaki-
hang namumuno sa atin ang kapangyarihang ito. Para sa 
akin, ang gayong mga panalangin ay kadalasang nasasagot 
kapag ako mismo ay lubos na abala sa paglilingkod sa 
Panginoon.

Maaari tayong kumilos para maging marapat sa pagha-
hayag na nagpapaalam sa atin na ang mga susi ay ipina-
pasa ng Diyos mula sa isang tao patungo sa isa pa. Maaari 
nating hangarin na paulit-ulit nating maranasan iyon. At 
kailangan nating gawin ito, upang matanggap ang mga 
pagpapala ng Diyos para sa atin at ang mga pagpapalang 
nais Niyang ibigay natin sa iba.

Ang sagot sa inyong panalangin ay maaaring hindi 
kasingtindi ng nangyari nang makita ng ilan si Brigham 
Young, habang nagsasalita, na nagmukha siyang ang pinas-
lang na si Propetang Joseph.1 Ngunit ganoon kasigurado 
ito. At sa espirituwal na katiyakang iyon ay darating ang 
kapayapaan at kapangyarihan. Muli ninyong malalaman 
na ito ang tunay at buhay na Simbahan ng Panginoon, 
na pinamumunuan Niya ito sa pamamagitan ng inorden 
Niyang mga lingkod, at na nagmamalasakit Siya sa atin.

Kung marami sa atin ang may gayong pananampalataya 
at tinatanggap natin ang mga katiyakang iyon, iaangat ng 
Diyos ang mga taong namumuno sa atin at pagpapalain 

ang ating buhay at ating pamilya. Magiging katulad tayo ng 
nais ni Pablo sa mga taong pinaglingkuran niya: “[itinayo] 
sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga pro-
peta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok” 
(Mga Taga Efeso 2:20). ◼
Mula sa isang mensahe sa pangkalahatang kumperensya noong 
Oktubre 2004.
TALA
 1. Tingnan sa Doctrine and Covenants and Church History Seminary 

Student Study Guide (2001), 158.
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“Sabi ng kaibigan ko, 
hindi raw siya naniniwala 
sa Diyos. Paano ko 
maibabahagi sa kanya 
ang ebanghelyo?”

Maraming paraan para maibahagi sa kanya ang 
ebanghelyo. Ang sarili mong buhay ay isa sa 
mga pinakamainam na paraan. Kayo ay “uli-
ran ng mga nagsisisampalataya” sa paraan ng 
inyong pagkilos, pananamit, pananalita, at 

pakikitungo sa iba (tingnan sa I Kay Timoteo 4:12). Isaisip 
ang sumusunod na mga ideya:

•  Sikaping tulungan ang kaibigan mo nang may pagma-
mahal at paggalang, at walang anumang mga lihim na 
motibo o inaasahan.

•  Maging tapat at totoo sa mga kilos mo.
•  Igalang ang kanyang kalayaan.

Ang paraan ng pagbabahagi mo ng ebanghelyo sa kanya ay 
depende sa dahilan kung bakit hindi siya naniniwala sa Diyos. 
May ilang tao na hindi lumaki na may relihiyon. Ang iba ay 
handang maniwala, at magkakaroon sila ng pananampalataya 
kapag natuto silang magdasal at mag-aral ng mga banal na 
kasulatan. At ang iba naman ay maaaring minsan nang nanalig 
sa Diyos ngunit nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay kaya 
nahirapan silang manalig. Sikaping unawain ang pinagdaraa-
nan ng kaibigan mo. Ipagdasal na malaman kung paano siya 
tutulungan.

Maaari mong mahiwatigan ang kanyang mga pinaniniwa-
laan kapag pinag-usapan ninyo kung ano ang nagbibigay-
inspirasyon sa kanya at ano talaga ang mahalaga sa kanya. 
Alamin ang magkakatulad na paniniwala ninyo. Halimbawa, 
kung naniniwala siya na magandang ideya ang maglingkod, 
puwede mo siyang yayain sa isang ward service project.

Kahit hindi naniniwala ang kaibigan mo sa ngayon, mabu-
ting tao pa rin siya. Basta’t mabuting impluwensya siya sa iyo, 
patuloy mo siyang kaibiganin. Sa pagsunod mo sa Espiritu, 
patuloy siyang yayaing magsimba at matutuhan pa ang iba 
kung bakit mahalaga ang Diyos sa buhay mo dahil balang 
araw ay magiging handa siyang maniwala.

Ipagdasal ang Kaibigan Mo
Habang naghahanda ako para sa 
misyon, marami akong kaibigan na 
nagsasabing hindi sila naniniwala sa 
Diyos. Kapag naririnig kong sinasabi 
nila ito, ipinagdarasal ko sila. Maaaring 
hindi sila naniniwala sa Diyos habang 
nagdarasal tayo, pero kung talagang 
naniniwala tayo sa Diyos, makikita ng 
iba ang pagmamahal natin sa Kanya. 
Ang ating halimbawa ay nagpapau-
nawa sa iba na talagang pinagpapala 
tayo ng Diyos, na Siya ay buhay, at na 
mahal Niya tayo.
Emanuel L., edad 18, State of Mexico, Mexico

Maging Halimbawa
Noong bata pa ako, 
akala ko ang tanging 
paraan para maituro 
ang ebanghelyo ay 
lubos itong ipangaral, 

ngunit maling-mali pala ako dahil 
napakarami palang paraan para mai-
bahagi ang ebanghelyo. Ngunit batay 
sa karanasan, natuklasan ko na kung 
magiging halimbawa ka lang ni Cristo 
sa lahat ng ginagawa mo, magugu-
lat ka sa dami ng taong humahanga 
at naniniwala sa iyo. Sa maraming 
sitwasyon, talagang mas mabisa ang 
epekto ng mga kilos kaysa salita. 
Mamuno at magturo sa pamamagitan 
ng halimbawa.
Ammon W., edad 18, Arizona, USA

Pag-usapan ang 
Kalikasan
Kung hindi nanini-
wala sa Diyos ang 
kaibigan mo, maaari 
ninyong pag-usapan 

ang kalikasan dahil lahat ng bagay 
ay nagpapatotoo na mayroong Diyos 
(tingnan sa Alma 30:44). Maaari mo 
rin siyang ipagdasal at pag-aralan ang 
mga banal na kasulatan na kasama 

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

M G A  T A N O N G  A T  M G A  S A G O T
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PAANO 
MAGKAROON 
NG PATOTOO
“Paano nagkaka-
roon ng tinatawag 
nating patotoo 
ang isang tao?

“Ang unang hakbang sa pagtamo 
ng anumang uri ng kaalaman ay ang 
talagang hangaring makaalam. Ang 
susunod na hakbang pagdating 
sa espirituwal na kaalaman ay ang 
tanungin ang Diyos sa taimtim na 
panalangin. . . .

“Habang tayo ay naghahangad at 
naghahanap, dapat nating tandaan 
na ang pagtamo ng patotoo ay hindi 
bagay na basta lang darating sa 
atin kundi isang proseso na inaasa-
han ang pagkilos natin. Itinuro ng 
Tagapagligtas, ‘Kung ang sinomang 
tao ay nagiibig gumawa ng kani-
yang kalooban, ay makikilala niya 
ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung 
ako’y nagsasalita na mula sa aking 
sarili’ (Juan 7:17).”
Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Patotoo,” 
Liahona, Mayo 2008, 27.

SUSUNOD NA TANONG

niya—halimbawa, Awit 19:1. Alam ko 
na tutulungan siya ng Espiritu Santo 
na magkaroon ng patotoo tungkol sa 
ating Ama sa Langit.
Sophie K., edad 17, Kinshasa, Democratic 
Republic of Congo

Magsimulang 
Pag-usapan ang 
Ebanghelyo
Maibabahagi mo ang 
ebanghelyo sa mara-
ming paraan. Una, 

ipagdasal lang sila at mag-ayuno 
para sa kanila para mabuksan ang 
puso nila sa ebanghelyo. Pagkatapos, 
sa susunod na makipagkita ka sa 
kanila, magbukas ng mga paksang 
hahantong sa pag-uusap tungkol sa 
ebanghelyo. Tiyaking yayain silang 
magsimba o dumalo sa mga akti-
bidad, at higit sa lahat, kaibiganin 
sila. Malay mo—baka balang-araw 
ay mabinyagan sila kasama ang 
kanilang pamilya.
Valerie K., edad 14, Nevada, USA

Ibahagi ang Iyong Patotoo
Binabago ng ebanghelyo ang buhay 
ng mga tao. Ang isang paraan na 
maibabahagi mo ito sa kaibigan mo 
ay sabihin kung paano mo nadama 
na mayroong Diyos, halimbawa, sa 
mga himalang naranasan mo noon at 
nararanasan mo ngayon sa simpleng 
paggising mo lang sa araw-araw. Ang 
halimbawa mo sa kanya ay magiging 
malaking patotoo ng kaligayahan 
mong malaman ang pag-ibig ng Diyos 
at pamumuhay ng ebanghelyo.
Victória S., edad 18, Piauí, Brazil

Bakit Mo Kailangang Magbahagi?
Alalahanin kung bakit gusto mo 
siyang maniwala sa Diyos. Hindi lang 
tayo nagbabahagi sa mga tao dahil sa 
gusto natin silang maging miyembro 

“Palagi kong ikinukum-
para ang sarili ko sa 
iba, lalo na sa mga 
taong tila perpekto 
ang buhay. Paano ako 
higit na magtitiwala 
sa aking sarili?”

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

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

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

ng Simbahan. Ginagawa natin ito 
dahil sila ay literal nating mga kapatid. 
Bakit gusto mong maniwala sa Diyos 
ang kaibigan mo? Tandaan mo ang 
tanong na iyan, manalangin para sa 
lakas at pag-ibig sa kapwa, maging 
tapat, at kung ayaw pa rin nila, 
maging handang igalang ang kani-
lang kalayaan. Baka naman hindi pa 
sila handa. Ngunit ipinapangako ko 
sa iyo na kung talagang gusto mong 
malaman nila ang tungkol sa Diyos, 
dahil kaibigan ka nila, makikinig sila. 
Pagkatapos niyon, nasa kanila na ang 
desisyon, at hindi natin sila mahuhus-
gahan sa desisyon nila.
Elder Eliot, edad 20, Japan Sapporo Mission

Ibahagi ang Iyong Liwanag
Maging halimbawa sa kanya. 
Tulungan siyang maging mas malapit 
sa Diyos sa pamamagitan ng iyong 
mga karanasan at patotoo. Magsilbing 
anghel na hinahanap niya sa pama-
magitan ng iyong liwanag at implu-
wensya. Tulungan siyang madama 
ang pagmamahal sa kanya ng ating 
Ama sa Langit, pero huwag itong 
ipilit sa kanya.
Mason E., edad 16, Arizona, USA
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Ni Richard M. Romney
Mga Magasin ng Simbahan

Kung minsan parang ang hirap ng buhay. Napakaraming 
mahalagang bagay na darating sa iyo sa susunod na 
ilang taon: paghahanda para sa templo, pagbabahagi 

ng ebanghelyo, pagpili ng paaralan at propesyon. At tinedyer 
ka pa lang! Hindi ba maganda kung, tulad ni Lehi, makakita 
ka ng Liahona sa labas ng pintuan mo, isang instrumento na 
garantisadong magpapanatili sa iyo sa tamang landas kung 
bibigyang-pansin mo lang ito?

Ang totoo, marami ka nang mapagkukunan ng patnubay 
sa buhay: panalangin, mga banal na kasulatan, payo ng mga 
magulang at lider, mga pahiwatig mula sa Espiritu Santo, pang-
kalahatang kumperensya, at marami pang iba. Ngunit narito 
ang isa pang mapagkukunan na maidaragdag sa iyong lista-
han—isang personal na Liahona na kilala bilang iyong patri-
archal blessing. Ito ay personal na paghahayag para sa iyo, 
tungkol sa iyo, mula sa iyong Ama sa Langit, na nakakakilala 
sa iyo noon pa man, at, magpakailanman.

Isipin na parang espirituwal na GPS ang iyong patriarchal 
blessing. Hindi lang nito ipapaalam sa iyo kung sino ka at 
kung nasaan ka; ipauunawa rin nito sa iyo kung bakit ka 
narito at kung saan ka papunta. Ngunit tandaan, ang patnu-
bay mula sa iyong patriarchal blessing ay nangangailangan ng 

Hindi ba maganda kung may espirituwal na GPS 
ka na gagabay sa iyo? Sa patriarchal blessing mo, 
magkakaroon ka nito.

ANG 
SARILI 
MONG  
LIAHONA
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N paggamit ng mga alituntuning nagpagana noon sa Liahona 
ni Lehi: pakikinig at pagsusumigasig (tingnan sa 1 Nephi 
16:28; Mosias 1:16).

Pakikinig at Pagsusumigasig
Ano ang pakikinig at pagsusumigasig? Ang ibig sabihin 

ng pakikinig ay hindi lang pakinggan ang sinasabi kundi 
bigyang-pansin din ito. Ang isang salitang nauugnay rito 
ay dinggin, na ibig sabihin ay makinig at sumunod. Kaya 
para magsilbing Liahona sa buhay mo ang iyong patriar-
chal blessing, hindi mo lang ito kailangang basahin, kundi 
kailangan mo rin itong sundin.

“Itinuturo ng nakatalang mga banal na kasulatan sa lahat 
ng dispensasyon na ipinapakita natin ang ating pagmama-
hal sa Diyos kapag nakinig tayo sa Kanyang mga kautu-
san at sinunod ang mga ito,” sabi ni Pangulong Russell M. 
Nelson, Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol. “Ang 
mga kilos na ito ay may malaking kaugnayan sa isa’t isa. Sa 
katunayan, iisang kataga ang gamit ng wikang Hebreo ng 
Lumang Tipan sa halos lahat ng pagkakataon para sa paki-
kinig (sa Panginoon) at pagsunod (sa Kanyang salita).” 1

Ang pagsusumigasig ay isa pang susi para matuto mula 
sa iyong patriarchal blessing. Ang ibig sabihin ng pagsu-
sumigasig ay pagiging matapat, alerto, at matiyaga. Ibig 
sabihin ay determinado at walang-maliw na pagsisikap. 
“Iyon ay para malaman ang inaasahan ng Panginoon sa 
inyo, planuhing gawin ito, [at] kumilos ayon sa inyong pla-
no,” sabi ni Pangulong Henry B. Eyring, Unang Tagapayo 
sa Unang Panguluhan.2

Kung nais mong makatulong sa iyo ang iyong patri-
archal blessing, pag-aralan ito nang may marubdob at 
masigasig na pagsisikap; planuhing kumilos ayon dito; 
at isagawa ang mga planong iyon.

Isang Halimbawang Susundan
Sinabi ni Nakababatang Alma, nang payuhan niya ang 

kanyang anak na si Helaman, na ang Liahona ay “kahalin-
tulad,” o halimbawa, na dapat nating tularan sa ating sari-
ling buhay. Sa Alma 37:38–45 sabi niya:

1.  Inihanda ito ng Panginoon para ipakita, tulad ng 
kompas, kung aling landas ang tatahakin.

2.  Gumana ito alinsunod sa pananampalataya sa Diyos, 
na nagtulot na “[maisagawa ang mga] himala sa pama-
magitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa araw-araw.”

3.  Gumamit ito ng “maliliit na pamamaraan” upang 
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GAGABAY SA IYONG LANDAS

“Ang inyong patriarchal 
blessing ay inyong personal 
na Liahona na aakay at 
gagabay sa inyo.”

Pangulong Thomas S. Monson, “Sa Pagiging Handa sa Espirituwal,” 
Liahona, Peb. 2010, 5.

maisakatuparan ang “kagila-gilalas na mga 
gawain.”

4.  Kung nalimutan ni Lehi at ng kanyang pamilya 
na manampalataya at magsumigasig, “tumigil 
yaong nakapanggigilalas na gawain” at “hindi 
sila sumulong sa kanilang paglalakbay.”

5.  Nang magambala sila, hindi sila nakatahak 
sa tuwid na landas.

6.  Madaling sundin ang mga salita ni Cristo, 
na nakaturo sa tuwid na landas.

Totoo rin ang mga alituntuning ito sa iyong patri-
archal blessing. “Ang daan ay inihanda, at kung tayo 
ay titingin maaari tayong mabuhay magpakailanman” 
(Alma 37:46). ◼

PANANAW NG 
PATRIARCH
Hiniling namin sa apat na patriarch 
na sagutin ang mga tanong tungkol 
sa mga patriarchal blessing. Narito 
ang ilan sa kanilang mga sagot.

MGA TALA
 1. Russell M. Nelson, 

“Listen to Learn,” 
pangkalahatang 
kumperensya ng 
Abr. 1991.

 2. Henry B. Eyring, 
“Kumilos nang 
Buong Sigasig,” 
pangkalahatang 
kumperensya ng 
Abr. 2010. Bakit mahalagang tumanggap ng 

patriarchal blessing?

“Sa pagdalo natin sa mga pulong, klase, at seminary, 
itinuturo sa atin ang mga doktrina, alituntunin, at inaasahan 
na karaniwan sa lahat ng miyembro ng Simbahan. Ngunit 
kapag tumanggap tayo ng patriarchal blessing, hindi ito 
karaniwan sa lahat—ito ay para sa isang tao lamang. Hindi 
ito tungkol sa dapat nating gawin kundi kung ano ang 
magagawa mo, na nabiyayaan ng mga katangian o kaloob 
na banal ang pinagmulan. Ang patriarchal blessing ay naki-
kita at nahahawakang katibayan na ikaw ay may kakaibang 
personal na ugnayan sa isang Ama sa Langit na nagmama-
hal sa iyo at nagnanais na makabalik ka sa Kanyang piling.”

—Clayne A. Steed, Raymond Alberta Stake, 
Canada
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“Ang patriarchal blessing ay sagrado at personal. Maaari 
itong ipaalam sa pamilya ngunit hindi ito dapat ipaalam sa o 
ipaliwanag ng iba. Maaaring may pagkakataon sa buhay mo na 
habang may kausap ka, may pumasok na ideya o pahayag sa 
isipan mo na mula sa blessing mo. Maaaring angkop na ibahagi 
ito, hindi para magmayabang o magmalaki kundi bilang mensahe 
ng pag-asa at panghihikayat.”

“Ipinauunawa nito sa iyo na ang mga kuwentong nakasulat sa 
Biblia ay hindi lang mga kuwento tungkol sa ilang tao at kung kailan 
sila nabuhay. Ang kasaysayan nila ay nagiging bahagi ng kasaysayan 
ng lahat ng tao—ng mga taong nabuhay at mabubuhay pa. Mas mau-
unawaan natin ang kanilang papel at ang ating papel kapag nalaman 
natin ang ating pamana. Nais ng Panginoon na malaman ng Kanyang 
mga tao kung sino sila.” “Ang Tagapagligtas ay nagpakita ng perpektong halimbawa 

ng paghahanda. Magsimula sa mga bagay na itinuro Niya sa atin: 
una, panalangin at pag-aayuno (tingnan sa Mateo 14:23); panga-
lawa, ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay inihahanda 
tayong matanggap at maunawaan ang personal na paghahayag.”

Paano ko malalaman kung panahon na para  
matanggap ko ito?

“May nakilala akong isang dalaga kamakailan. Ipinaliwanag niya 
na matagal-tagal na niyang iniisip na kausapin ang bishop niya [tung-
kol sa kanyang patriarchal blessing recommend]. Binanggit na niya 
sa kanyang mga magulang ang kanyang hangarin at nag-ayuno at 
nanalangin na siya upang malaman kung handa na siya. Sinabi niya 
sa akin nang magsimula kaming mag-usap na medyo kinakabahan pa 
siya, na iniisip kung handa na ba siya, ngunit sinabi niya na kama-
kailan lang ay nakadama siya ng kapayapaan nang maisip niya na 
magkikita kami. Sabi ko sa kanya, ‘Iyan ang sagot sa iyo. Ang Espiritu 
ang naghatid ng kapayapaang iyan sa puso mo.’ ”

Paano nakakatulong ang inspirasyon sa mga patriarch?

“Naaalala ko noong una akong magbigay ng patriarchal 
blessing. Siyempre espirituwal akong nagnilay-nilay, nag-aral, 
at naghanda. Kabado ako, pero nang dumating ang sandaling 
iyon, napuspos ng Espiritu ang silid at pinawi nito ang anumang 
pangamba o pagpipigil. Tinulungan ako ng Espiritu na marinig 
ang mga salitang pumasok sa puso ko.”

Paano ako maghahandang matanggap ito?

Ayos lang ba na ipaalam sa iba ang blessing ko o 
ikumpara ang blessing ko sa blessing nila?

Bakit mahalagang malaman ang iyong angkan?

—Vyacheslav V. Protopopov, Moscow Russia Stake

—Emile E. Bailly, Paris France South Stake

—Keith L. Stapleton, Cartersville Georgia Stake, USA

—Vyacheslav V. Protopopov, Moscow Russia Stake

—Keith L. Stapleton, Cartersville Georgia Stake, USA
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Pagpili ni 
Martin

Alam ni Martin na 
hindi siya dapat 
uminom ng tsaa. 
Ano ang dapat 
niyang gawin?
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Batay sa tunay na buhay

“Maging tapat, totoo, at panindigan ang tama”  
(Children’s Songbook, 159).

Unti-unting gumising si Martin. Niyuyugyog ng nanay 
niya ang kanyang balikat.

“Martin,” sabi niya, “gising na.”
Kinusot ni Martin ang kanyang mga mata para 

mawala ang antok. Madilim pa ang langit, pero alam 
niya kung anong oras na. Gumigising ang pamilya niya 
nang alas-5:30 tuwing umaga para sama-sama silang 
magbasa ng Aklat ni Mormon. Hindi laging madaling 
gumising nang maaga.

Bumangon na si Martin at dahan-dahang naglakad 
papunta sa silid sa harapan. Nag-inat siya at naghikab 
nang todo. Mukhang inaantok pa rin ang mga kapatid 
niya, pero naroon na silang lahat.

Bawat isa ay magbabasa nang limang minuto. 
Noong una gusto nang bumalik ni Martin sa higaan. 
Pero patuloy siyang nakinig. Tila sa bawat talata ay 
bumubuti ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos 
nilang magbasa, dama ni Martin na lumakas ang 
kanyang espiritu.

At kailangan ni Martin ng espirituwal na lakas 
araw-araw. Sa Kenya, iilan lang ang miyembro ng 
Simbahan na kaedad ni Martin, at magkakalayo sila ng 
tirahan. Pagkatapos ng klase nagpupunta si Martin sa 
isang boys’ club na pinangangasiwaan ng simbahang 
Katoliko. Isang linggong sama-samang nagtungo sa 
camping trip ang club.

Masayang-masaya si Martin. Kumanta siya ng mga 
awitin sa camping. Nagsibak siya ng kahoy. Tumulong 
pa siyang magparingas ng siga.

Ngunit sa ikalawang araw, naglabas ng tsaa ang isa sa 
mga lider. “Iinom tayo ngayon ng tsaa,” sabi ng lider.

Natuwa ang iba pang mga bata. Umiinom sila ng 
tsaa sa bahay kapag may espesyal na okasyon. Kumuha 
silang lahat ng tasa at naghintay na punuin ito ng lider.

Medyo kinabahan si Martin. Alam niya na hindi siya 
dapat uminom ng tsaa. Pero ayaw niyang magalit ang 
mga kaibigan niya.

Pagkatapos ay naalala niya kung ano ang nadama 
niya nang sundin niya ang mga kautusan. Nang sundin 
ng kanyang pamilya ang propeta at sama-sama nilang 
binasa ang Aklat ni Mormon, masaya siya. Kapag hindi 
sila nagbasa, hindi siya masaya.

Alam ni Martin kung ano ang kailangan niyang gawin.

“Ayaw ko po, salamat,” sabi niya sa lider nang 
pupunuin na nito ang tasa ni Martin. “Ayaw ko pong 
uminom ng tsaa.”

Mukhang nagulat ang pinuno, pero hinayaan nitong 
uminom si Martin ng tubig habang umiinom ng tsaa ang 
iba pang mga bata. Gustong malaman ng ilan sa mga 
bata kung bakit hindi umiinom ng tsaa si Martin, pero 
hindi nila siya pinagtawanan. Sumaya si Martin. Alam 
niya na palalakasin ng Word of Wisdom ang kanyang 
katawan. At natuwa siya na nagkaroon siya ng sapat na 
lakas para gawin ang tama. ◼
Ang mga awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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“Pananatilihin kong sagrado at dalisay 
ang aking isipan at katawan, at hindi ako 

makikibahagi sa mga bagay na makapipinsala 
sa akin” (Mga Pamantayan Ko sa Ebanghelyo).

Basahin ang Word of Wisdom sa Doktrina at mga 
Tipan 89 at hanapin kung ano ang sinasabi nito na 
makabubuti sa inyo.

Ilista ang mga bagay na nakakasama na hindi 
mo kakainin o iinumin.

Itanong sa iyong mga magulang o lider kung 
paano nila pinananatiling sagrado at dalisay 
ang kanilang isipan.

Hinahamon ko ang sarili ko na . . .

HAMON
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ISANG NAPAKAGANDANG 
IDEYA
Maraming taong nagpupunta 
sa Germany kapag hindi na 
sila ligtas sa kanilang bansa. 
Ang tawag sa kanila ay mga 
refugee. Walang laruan ang 
mga bata, kaya’t ibinigay ko 
sa kanila ang ilang laruan ko. 
Pagkatapos ay may naisip 
akong napakagandang ideya. 
Tinanong ko si Inay kung 
puwede kaming gumawa ng 
mga manyika para sa kanila.

Ni Jordan Wright, Utah, USAHI!  
Ako si Jackson, 

taga-Germany, at 
ito ang mga kapatid 

kong sina Josiah 
at Cora Jade.

1

Paggawa ng  

Pakikipagkaibigan
mga Manyika at  
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AKO AY ANAK NG DIYOS
Kinantahan nila kami, at tinugtugan namin 
sila. Ngumiti ang ilang taong malungkot 
nang tugtugin namin ang “Ako Ay Anak ng 
Diyos.” Talagang ang ganda ng pakiramdam.

MAHAL TAYO NI JESUS
Ang mga batang nakilala namin ay katulad namin sa 
maraming paraan. Mahilig kaming lahat na kumanta 
at kumuha ng mga laruan at maglaro sa labas. 
Alam ko na mahal sila ni Jesus, at mahal Niya ako.

MASASAYANG TALA
Nangolekta ang pamilya namin ng ilang 
damit at mga laruan para ibigay sa mga 
refugee rito. Nagdrowing kami para sa kanila 
ng mga bagay na nagpapasaya sa atin.

PANANAHI NA 
KASAMA SI INAY
Gustung-gusto kong 
manahi na kasama 
si Inay. Ako ang 
pumapadyak sa 
pedal ng makina at 
nagsisiksik ng laman 
sa mga manyika.

PADALHAN 
KAMI NG 
PUSO!

MGA IDEYA NI JACKSON
Laging maghanap ng mga taong matutulungan mo.

Magkunwaring isa kang mabait na duwende at maglingkod nang palihim.

Gumawa ng mga manyika para sa mga batang walang mga laruan.

2

MGA BAGONG 
KAIBIGAN

Dinala namin ang 
mga manyika sa 

mga refugee camp 
at ibinigay sa mga 
bata. Gusto kong 

nakikipagkaibigan!

4

63

5

Para sa iba pang mga ideya 
tungkol sa paglilingkod 
sa mga refugee sa inyong 
lugar, bumisita sa  
lds .org/ go/ 61775.

Paano mo sinusunod si Jesus sa pagpapakita ng pagma-
mahal? Padalhan kami ng puso na kasama ang iyong 

kuwento at retrato, pati na ang pahintulot ng magulang 
mo. Ipadala ito sa liahona .lds .org (i-klik ang “Submit an 
Article”) o ipadala sa email sa liahona@ ldschurch .org.

Pakikipagkaibigan
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Ang Aklat ng mga Kautusan
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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Gupitin ang mga larawang ito para magbahagi ng mga 
kuwento tungkol sa kasaysayan ng Simbahan!

Hanapin ang iba pang mga figure sa kasaysayan ng Simbahan sa liahona .lds .org.

Ang mga salita ni Jesucristo kay Joseph Smith ay tinatawag na mga paghahayag. Ilan sa mga paghahayag 
na ito ang inilathala sa Aklat ng mga Kautusan. Habang inililimbag ang aklat na ito, nagalit ang mga tao 
sa mga miyembro ng Simbahan na lumipat sa kanilang bayan. Itinapon nila ang mga pang-imprenta sa 
kalye. Tinipon ng dalawang magkapatid na babae na sina Mary Elizabeth at Caroline Rollins ang maraming 
pahina ng Aklat ng mga Kautusan sa abot ng kanilang makakaya. Tumakbo sila sa taniman ng mais para 
magtago mula sa galit na kalalakihan, at pinrotektahan sila ng Ama sa Langit. Ang mga paghahayag sa 
Aklat ng mga Kautusan ay naging bahagi kalaunan ng Doktrina at mga Tipan. ◼

Mary Elizabeth at Caroline Rollins

Doktrina  

at mga  

 Tipan
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ANG ATING PAHINA

Ang Sapporo Japan Temple, ni Harada K., edad 8, 
Kanagawa Prefecture, Japan

Ang mga batang Primary 
na ito sa Galicia, Spain, ay 
nagdaos ng isang aktibidad 
sa Primary batay sa temang 
“Alam kong ang mga Banal na 
Kasulatan ay Totoo.” Naglaro 
sila ng mga larong may kaug-
nayan sa banal na kasulatan 
habang pinag-aaralan at 
isinasaulo ang mga katotoha-
nan ng ebanghelyo. Nagsuot 
ng baluti ang mga bata para 
matuto tungkol sa baluti ng 
Diyos. “Nangisda” rin sila para 
sa Mga Saligan ng Pananam-
palataya at isinadula ang 
panaginip ni Lehi.

Noong bibinyagan ako, medyo kabado ako. Pero paglusong 
ko sa tubig, tuwang-tuwa ako.
Thomas B., edad 8, Montevideo, Uruguay

“Si Jesus ang Aking Liwanag,” 
ni Vianca V., edad 6, Tundama 
Province, Colombia



72 L i a h o n a
Mula sa “Mga Ama,” Liahona, Mayo 2016, 93–97.

Bakit napakahalaga 
ng mga ama?

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 D. Todd 
Christofferson
Ng Korum ng 

Labindalawang 
Apostol

Ang Ama sa Langit ay 
ating Ama. Sakdal ang 
pagmamahal Niya sa 

atin, at sinisikap Niyang 
tulungan tayo na 

lumigaya at makabalik 
sa Kanya.

Kung wala kayong 
kasamang ama sa bahay, 
hindi nababawasan ang 

inyong kahalagahan. 
Matutulungan kayo ng 

Ama sa Langit na maging 
mabuting ama o ina 

balang-araw.

Ang pinakamahalagang 
gawain ng mga ama 

ay turuan ang kanilang 
mga anak na mahalin 

ang at maging tapat sa 
Ama sa Langit.

Ipinlano niya na 
mahalin, protektahan, at 

pangalagaan ng mga ama 
ang kanilang pamilya. 
Ang mga mag-asawa 

ay may pantay na 
pananagutan.
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“Sinasabi ko sa iyo, anak ko, 
na ako ay nagkaroon na ng 
labis na kagalakan sa iyo, 
dahil sa iyong katapatan 
at iyong pagkamasigasig” 
(Alma 38:3).

Ang idolo ko sa Aklat ni 
Mormon ay si Siblon. 

Talagang mabuti siyang tao. 
Hindi niya inalala kung ano 
ang iniisip ng ibang tao tung-
kol sa kanya. Ang tanging 
inisip niya ay sundin ang 
Ama sa Langit. Nagtiwala sa 
kanya ang kanyang amang 
si Nakababatang Alma. Lub-
hang nagalak si Alma na 
nasunod ni Siblon ang mga 
kautusan noong bata pa ito 
(tingnan sa Alma 38:2).

At pinili palagi ni Siblon 
ang tama. Tinulungan niya 
ang iba dahil mahal niya sila 
at mahal niya ang Diyos. 
Ginawa niya ang tama dahil 
alam niyang tama ito. Hindi niya tinangkang humingi 
ng gantimpala.

Sa misyon ko sa Korea, nakasama ko ang isang mis-
sionary na katulad na katulad ni Siblon. Tapat siya at 
masunurin sa Ama sa Langit. Pero hindi inisip ng iba 
pang mga missionary na napakabuti niyang missionary. 
Gusto kong malaman nila na mali ang iniisip nila tung-
kol sa kanya! Pero sabi ng mission president ko, “Alam 
ng Ama sa Langit na mabuting missionary siya, at alam 

ko rin iyon. At alam mo na rin ngayon, kaya sino pa ba 
ang mas mahalaga?”

Maaaring isipin natin na mahirap ding maging katu-
lad ni Siblon at gawin ang tama dahil lang sa tama iyon. 
Ngunit matutulungan tayo ng ebanghelyo! Kapag nabinya-
gan tayo, nagsisimula tayong maging mas mabubuting tao. 
Kapag tumatanggap tayo ng sakramento, pinaninibago 
natin ang ating mga tipan. Maaari tayong maging katulad 
ng nais ng Ama sa Langit na kahinatnan natin. ◼PA
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Ni Elder  
Michael T. 
Ringwood
Ng Pitumpu

Pagiging Katulad ni 
Siblon



Ni Sherrie Gavin
Batay sa tunay na buhay

Isang araw ng tag-init, inanyayahan nina 
Reesey at Cheyenne si Zara na maglaro. 

Naghanda ng meryenda si Inay. Naupo na 
sa mesa ang mga bata para kumain.

Naghiwa si Inay ng mga manggang 
pinitas mula sa puno nila. Inilagay niya ang 
hiniwang mga mansanas at ubas sa isang 
plato. Tiningnan ni Reesey ang masarap na 
pagkain. Naalala niyang magdasal muna 
bago kumain ng meryenda. Tinanong 
niya si Zara, “Nagdarasal ba kayo sa 
bahay ninyo?”

“Ano ’yon?” tanong ni Zara.
“Ganito,” sabi ni Cheyenne. Humalukipkip 

siya at yumuko. Hiniling niya na 
mabasbasan ang pagkain. Pagkatapos 
niyang magdasal, sabi niya, “Nakita mo? 
Ganyan. Madali lang!”

“Hindi namin ginagawa ’yan sa amin. 
Kumakain na lang kami,” sabi ni Zara.

Hinding-hindi naisip ni Reesey na hindi 
magdasal. “Inay,” sabi niya, “puwede po ba 
nating itigil ang pagdarasal?”

Ngumiti si Inay habang dala ang mga 

Pagdarasal Kasama si Zara

74 L i a h o n a



M
G
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tasa ng malamig na tubig para ipatong 
sa mesa. “Gusto nating pinasasalamatan 
ang Ama sa Langit sa naibigay Niya sa 
atin. Patuloy tayong magdarasal. Pero  
OK lang kung hindi nagdarasal ang 
ibang tao.”

Alam ni Reesey na tama si Inay. Siya ay 
masaya kapag nagdarasal ang kanyang 
pamilya. Siguro magiging masaya rin si Zara 
sa pagdarasal. “Maaari ninyo itong subukan,” 
sabi niya kay Zara. “Mabuti ang mga 
panalangin.”

“Masaya ako kapag nagdarasal kami,” sabi 
ni Cheyenne.“Pakiramdam ko nakangiti ako 
sa aking kalooban.”

Ngumiti si Zara. “Siguro gagawin ko 
ito,” sabi niya at kumain ng isang hiwa 
ng mangga.

Masaya sina Reesey at Cheyenne na 
nasasabi nila sa kanilang kaibigan ang 
tungkol sa pagdarasal. Tinapos nila ang 
kanilang meryenda at tumakbo na sa 
labas para maglaro. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Queensland, Australia.PA
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Pinagaling ni Jesus ang mga Tao
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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Nang papunta na si Jesus sa bahay ni Jairo, nakita ng isang babaeng 12 taon 
nang maysakit si Jesus. Naniwala siya na mapapagaling siya ni Jesus. Iniunat 
niya ang kanyang kamay at hinipo ang laylayan ng damit ni Jesus.

Ni Kim Webb Reid

Isang araw inanyayahan ng 
isang lalaking nagngangalang 
Jairo si Jesus sa bahay niya. 
Maysakit ang anak niya at 
kailangan ng basbas.
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Gumaling ang babae! 
Sinabi ni Jesus 
na gumaling siya 
dahil sa kanyang 
pananampalataya.

Pagkatapos ay may 
dumating na may hatid na 
nakagigimbal na balita. 
Patay na ang anak ni Jairo. 
Huli na ba ang lahat para 
basbasan siya ni Jesus?

Sinabi ni Jesus kay Jairo 
na huwag matakot kundi 
manampalataya. Pagdating 
ni Jesus sa bahay ni Jairo, 
sinabi Niya sa anak ni Jairo 
na magbangon. Iminulat 
nito ang kanyang mga 
mata. Nabuhay siyang muli! 
Namangha ang kanyang 
mga magulang.



78 L i a h o n a

Mula sa Marcos 5:22–43.

Maaari din tayong sumampalataya kay Jesus. Narito pa rin sa lupa ang 
kapangyarihan Niyang magpagaling, at maaari tayong humingi ng basbas 
ng priesthood kapag kailangan natin ito. ◼
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P A H I N A N G  K U K U L A Y A N

Mahal Ko ang Pamilya Ko
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Naiisip mo ba kung gaano kadilim 
at kahungkag ang mortalidad 

kung walang priesthood? Kung ang 
kapangyarihan ng priesthood ay wala 
sa mundo, ang kaaway ay magkaka-
roon ng kalayaang gumala at mag-
hari nang walang pasubali. Wala ang 
kaloob na Espiritu Santo na papat-
nubay at magbibigay-liwanag sa atin; 
walang mga propetang mangungusap 
sa ngalan ng Panginoon; walang mga 
templo kung saan natin magagawa 
ang mga sagrado at walang-hanggang 
tipan; walang awtoridad na magba-
basbas o magbibinyag, magpapaga-
ling o magpapanatag. Kung wala ang 
kapangyarihan ng priesthood, “ang 
buong mundo ay lubusang mawawa-
sak” (tingnan sa D at T 2:1–3). Walang 
liwanag, walang pag-asa—pawang 
kadiliman lamang. . . .

. . . [Subalit,] nagbibigay-liwanag 
ang priesthood ng Diyos sa mga 
anak [ng Ama sa Langit] sa madilim at 
magulong mundo. Sa pamamagitan 

ng kapangyarihan ng priesthood, 
maaari nating matanggap ang kaloob 
na Espiritu Santo upang akayin tayo 
sa katotohanan, patotoo, at paghaha-
yag. Ang kaloob na ito ay ibinabahagi 
nang pantay-pantay sa kalalakihan, 
kababaihan, at mga bata. . . .

. . . Ang maluwalhating priesthood 
ng Diyos, pati na ang kaganapan ng 
mga pagpapala nito, ay naipanumba-
lik na sa lupa sa ating panahon. Ang 
panunumbalik ng priesthood at mga 
pagpapala nito ay nagsimula noong 
1820, nang makita at makausap ni 
Joseph Smith, ang batang propeta, ang 
Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si 
Jesucristo, sa sagradong kakahuyan.

Kalaunan, ang iba pang mga sugo 
ng langit—sina Juan Bautista; Pedro, 
Santiago, at Juan; Moises, Elias, at 
Elijah; at iba pa—ay nagbigay kay 

NARITO ANG 
PRIESTHOOD 
NGAYON
Anong dilim ng mundong ito kung walang 
mga basbas ng priesthood para sa iyo at 
sa akin.

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

Propetang Joseph Smith ng kapangya-
rihan, awtoridad, at mga susing kaila-
ngan para sa kaligtasan at kadakilaan 
ng sangkatauhan. . . . Ang Simbahan 
ni Jesucristo ay ipinanumbalik sa lupa, 
kasama ang Aaronic at Melchizedek 
Priesthood noong unang panahon. 
Ngayon, dahil nakipagtipan ang Diyos 
kay Abraham, ang mga indibiduwal at 
pamilya sa lupa ay mapagpapala.

Isipin ninyo ito, mga kapatid—ang 
priesthood ay naipanumbalik na. 
Narito ito sa lupa ngayon. . . . Sa ilalim 
ng pamamahala ng . . . mga propeta, 
tagakita, at tagapaghayag, na mayha-
wak ng mga susi sa dispensasyong ito, 
ang mga maytaglay ng priesthood sa 
Simbahan ngayon ay may lehitimong 
karapatang kumilos sa ngalan ng 
Diyos. . . .

. . . Lahat ng kamangha-mangha at 
walang-hanggang mga pagpapalang 
ibinibigay ng Diyos sa kalalakihan 
at kababaihan at mga pamilya rito 
sa lupa ay maaaring mapasaatin sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng 
priesthood. ◼
Mula sa mensaheng ibinigay sa pangkalahatang 
kumperensya noong Oktubre 1995. LA
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Ni Elder  
Robert D. Hales
Ng Korum ng  
Labindalawang Apostol



“Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak; kundi inyong 
turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon” (Mga Taga Efeso 6:4).

KASINGHALAGA NG GINTO, 
NI DANIEL F. GERHARTZ
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Kabilang Din sa Isyung Ito
p. 42

Sa pag-asa ninyo sa sarili bilang mag-aaral 
ng ebanghelyo, pinalalakas ninyo ang inyong 
ugnayan sa Diyos.

PARA SA MGA YOUNG ADULT

PARA SA MGA KABATAAN

Pagkakaroon ng at Pagiging 

Ano ang katangian ng isang mabuting kaibigan? 
Paano naiiba ang pagkakaibigan sa popularidad? 
Ibinahagi ng mga kabataan ang kanilang mga ideya.

p. 50

PARA SA MGA BATA

p. 66Pagpili ni 
Martin
Ayaw ni Martin na magalit ang mga kaibigan 
niya sa hindi niya pag-inom ng tsaa. Nagkaroon 
ba siya ng lakas na tumanggi?

MGA TUNAY NA 
KAIBIGAN

Pag-asa sa Sarili  
at Pag-aaral ng  

Ebanghelyo


