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Thailand
Narito ang ilang impormasyon tungkol sa Simbahan 
sa Thailand:

Templo na kasalu-
kuyang itinatayo sa 
Bangkok

Mga miyembro  
ng Simbahan

Mga kongregasyon

Mission

Mga wika at diyalekto 
sa Thailand

Mga letra sa opisyal 
na pangalan ng 
Bangkok kapag isinu-
lat sa wikang Thai

74

168
Unang missionary na ipinadala sa 
Thailand (kilala bilang Siam noon).1854

Inorganisa ang Thailand District; inilaan ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley ang bansa 
para sa gawaing misyonero; bininyagan 
ang unang katutubong convert.

1966

Binuo ang Bangkok Stake.1995
Bumisita si Pangulong Russell M. 
Nelson sa Bangkok

Groundbreaking para sa Bangkok 
Thailand Temple noong Enero 16.

2018

2019

1

1

41
22,100
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Paano Tayo Makakahanap ng 
Kagalakan at Kaligayahan?
Para sa akin at sa marami pang iba, masalimuot isipin kung minsan kung paano maging masaya—kahit pa pinipili nating 

mamuhay nang matwid. Paminsan- minsan naiisip ko, “Sumusunod naman ako sa mga utos, pero bakit nahihirapan akong 
makaramdam ng saya?”

Maraming bagay ang nakakasira ng ating kaligayahan o kapakanan tulad ng kawalan ng trabaho, kamatayan ng isang 
mahal sa buhay, o paghina ng katawan at isipan. Gayunpaman, naniniwala ako na anuman ang hirap na nararanasan mo, 
bubuti pa rin ang sitwasyon mo! Sa aking artikulo na, “Ang Hangad na Lumigaya,” sa pahina 24, nagbahagi ako ng pananaw 
ng ebanghelyo kaakibat ang pananaliksik na batay sa siyensya nang may 
mithiing mahanap ang kaligayahan, lalo na kapag tila hindi makamtan ito.

Itinuturo sa atin ng artikulo ni Elder David A. Bednar sa pahina 18 na 
“Jesucristo: Pinagmumulan ng Walang Hanggang Kaligayahan,” ang tungkol 
sa tunay at tumatagal na kaligayahan. Ang kanyang artikulo na puno ng 
mga banal na kasulatan at mga mensahe mula sa propeta ay naglalaman ng 
tagubilin na mahalaga sa ating walang- hanggang kapakanan pati na rin sa 
pagkakaroon ng kagalakan sa buhay na ito.

“Si Adan ay nahulog upang ang tao ay maging gayon,” sabi sa mga banal 
na kasulatan, “at ang tao ay gayon, upang sila ay magkaroon ng kagalakan” 
(2 Nephi 2:25). Matapos ang madidilim na gabi, laging nagbabalik ang liwanag 
kinaumagahan.

David Dickson
Mga Magasin ng Simbahan

Ang Itinuturo sa 
Atin ng Kuwento 
ng Pasko Tungkol 
sa Ministering

12

Paglilingkod sa 
mga Bata at  
Kabataan
Brittany Beattie

36

Si Jesucristo: Ang 
Pinagmumulan ng 
Walang- Hanggang 
Kagalakan
Elder David A. Bednar

18

Apat na Kaloob mula 
sa Tagapagligtas
Pangulong Russell M. 
Nelson

6
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5 Ang Maraming Anyo ng Kaligayahan
Ano ang nagpapaligaya sa buhay?

6 Apat na Kaloob mula sa Tagapagligtas
Ni Pangulong Russell M. Nelson
Ang pagtanggap sa mga regalong handog ni Jesucristo ay makakatulong  
sa atin na maging higit na katulad Niya.

8 Musika
 Sino ang Sanggol na Ito?

Ni William C. Dix

12 Mga Alituntunin ng Ministering
 Ang Itinuturo sa Atin ng Kuwento ng Pasko Tungkol sa Ministering

Tingnan kung paano mo matutularan ang halimbawa ng mga taong  
nagmahal sa Tagapagligtas sa Kanyang pagsilang.

16 Mga Larawan ng Pananampalataya
 Fatu Gamanga—Eastern Province, Sierra Leone

Ginamit ni Fatu ang mga programa ng Simbahan sa pag- aaral bumasa at 
sumulat at self- reliance upang baguhin ang kanyang buhay. Ang kanyang 
patotoo ay nagbibigay sa kanya ng tiwala sa sarili.

18 Si Jesucristo: Ang Pinagmumulan ng Walang- Hanggang Kagalakan
Elder David A. Bednar
Ano ang kagalakan, at paano natin matatamo ito?

24 Ang Paghahanap ng Kaligayahan
Ni David Dickson
Siyam na estratehiya para matulungan kang mamuhay nang mas masaya, 
kahit sa panahon ng pagsubok.

32 Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
Nag- aayos ng mga sirang bagay ang pagmamahal; pagbibigay sa kanyang 
ina ng regalong pang- walang hanggan; nagiging daan ang kalungkutan para 
magpasalamat; pinaghilom ng paglilingkod ang puso niya.

36 Paglilingkod sa mga Bata at Kabataan
Ni Brittany Beattie
Narito ang paraan kung paano mo masusuportahan at mahihikayat ang mga 
kabataan at mga bata sa paligid mo para maabot ang kanilang potensyal.

40 Pagtuturo sa mga Tinedyer at Nakababatang mga Bata
 Pagtuklas Kung Ano ang Gagawin Kapag may mga Pagbabago

Narito ang pitong bagay na magagawa ninyo para matulungan ang inyong 
mga anak sa pagdaan nila sa mahahalagang pagbabago sa kanilang buhay.

Mga Young Adult

42 
Lahat ay nakaramdan na ng lung-
kot, ngunit ang Diyos ay makapagbibi-
gay sa atin ng lakas na magpatuloy.  
Sa bahaging ito, ibinahagi ang mga 
young adult kung 
paano nila hinarap 
ang kalungkutan,  
kabilang na ang  
paraan kung  
paano makipag-
kaibigan.

Mga Kabataan

51 
Magkakasama sa pag- unlad ang mga 
kapatid sa priesthood; ibinahagi ng 
mga kabataan mula sa buong mundo 
kung paano nila ipinagdi-
riwang ang Kapaskuhan; 
inaasahan ng Panginoon ang 
pagmamahal, hindi panlalait; 
isang blind date ang naging 
daan ng isang kabataang 
lalaki sa ebanghelyo; at 
kung paano magdesis-
yong magmisyon.

Mga Bata

Kaibigan 
Galugarin ang mga lugar na 
nilakaran ni Jesus. Basahin ang 
tungkol sa mga miyembro ng  
Simbahan sa Colombia.  
Ipagdiwang ang 
pagsilang ni Jesus, 
ang Ilaw ng 
Sanlibutan.

Sa Pabalat
Paglalarawan  
ni Chiara Riva

Maiikling Babasahin

Mga Bahagi

Mga Ni la laman
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TAMPOK NA DIGITAL- ONLY NA MGA ARTIKULO NG DISYEMBRE

KONTAKIN KAMI
I- email ang iyong mga tanong at feedback sa 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

Isumite ang inyong mga kuwento na nagpapa-
lakas ng pananampalataya sa liahona .Churchof 
JesusChrist .org o ipadala sa:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Digital  Liahona

HANAPIN ANG IBA PA
Sa Gospel Library app at sa liahona .ChurchofJesus 
Christ .org, maaari ninyong:

• Hanapin ang kasalukuyang isyu.

• Tuklasin ang digital- only na nilalaman.

• Hanapin ang mga nakaraang isyu.

• Isumite ang inyong mga kuwento at feedback.

•  Mag- subscribe o magbigay ng regalong 
subscription.

•  Pahusayin ang inyong pag- aaral gamit ang mga 
digital tool.

• Magbahagi ng mga paboritong artikulo at video.

• Mag- download o mag- print ng mga artikulo.

• Makinig sa inyong paboritong mga artikulo.

liahona .ChurchofJesusChrist .org Gospel Library app

5 Mga Payo para Maging Masaya 
sa Pasko Kahit Malayo sa 
Tahanan
Ni Alexandra Palmer
Narito ang ilang paraan kung paano 
kayo mapapanatag kapag malayo sa 
tahanan.

Ibinahagi ng mga Miyembro ang 
mga Pagpapala mula sa Pumarito 
Ka, Sumunod Ka sa Akin
Ni Chakell Wardleigh
Basahin kung paano naapektuhan ng 
pag- aaral ng Bagong Tipan ang buhay 
ng mga miyembro sa taong ito!

Espirituwal na Hypoxia at ang 
Kahalagahan ng Mabubuting 
Kaibigan
Ni Bella Harvey
Ibinahagi ng isang dalaga mula sa  
Australia ang nalalaman niya tungkol  
sa kahalagahan ng pagkakaibigan.

facebook .com/ liahona
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G “Kaligayahan ang  
layunin at plano ng 
buhay. ‘Ang tao ay gayon,  
upang sila ay magkaro-
on ng kagalakan’  
[2 Nephi 2:25]. Ang 
kabutihan, pagkamatu-
wid, katapatan, kaba-
nalan, at pagsunod sa 
mga utos ng Diyos ay 
humahantong sa  
masayang buhay.”
Pangulong David O. McKay, 
Pathways to Happiness (1964).

“Sa mga nayon sa Africa, 
bumabati ang isang tao ng, 

‘KUMUSTA NAMAN 
TAYO?’ Nakikita ng pag- 
unawang ito na ang mga 
tagumpay o kaligayahan ng 
ibang tao ay ating- atin talaga.”
Desmond Tutu, Archbishop Eme-
ritus ng Cape Town, South Africa, 
sa 14th Dalai Lama, Desmond 
Tutu, The Book of Joy: Lasting Happi-
ness in a Changing World (2016).

“Kung nais mong sumaya 
ang iba, magkaroon ka ng 
habag; at kung nais mong 
ikaw mismo ay suma-
ya, magkaroon 
ka ng habag.”

Dalai Lama, sa Dalai Lama at 
Howard C. Cutler, The Art of Happi-
ness: A Handbook for Living (2009).

“KUNG WALANG MABUBUTING 
KAISIPAN WALANG KAPAYAPAAN, 
at kung walang kapayapaan walang kaligayahan.”
Mahatma Gandhi, The Selected Works of Mahatma Gandhi: 
The Voice of Truth (1968).

Narito ang 
ilang ideya 
kung ano 
ang nagpa-

paligaya sa buhay ng isang 
tao. Sa pahina 24, saliksikin 
natin nang husto ang pak-
sang ito, kabilang na ang 
siyam na estratehiya para 
maging mas maligaya.

“Hindi saya ang dahilan 
kaya tayo nagpapasalamat. 
Ang pagpapasala-
mat ang nagpapa-
saya sa atin.”

David Steindl- Rast, Catholic Bene-
dictine monk, “Want to Be Happy? 
Be Grateful,” TEDGlobal 2013 
(video), Hunyo 2013, ted.com.
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Ni Pangulong 
Russell M. Nelson

Apat na Regalo 
MULA SA TAGAPAGLIGTAS

Minamahal kong mga kapatid, ang Kapaskuhan 
ay talagang itinatangi natin! Sama- sama nating 
pag- aralan ang dumarating na mga pagpapala sa 

atin kapag nagtuon tayo sa buhay, misyon, doktrina, at 
Pagbabayad- sala ng Panginoong Jesucristo.

Sa panahong ito inaanyayahan ko kayong pag- aralan 
ang inyong mga sariling pagnanais. Nais ba ninyo talagang 
maging higit na katulad ni Jesucristo? Nais ba ninyo talagang 
mamuhay kasama ng Ama sa Langit [at] ng inyong pamilya 
magpakailanman at mamuhay na gaya Niya? Kung oo, nana-
isin ninyong tanggapin ang maraming regalong inihahandog 
ng Panginoon para tulungan kayo sa panahon ng inyong 
mortal na pagsubok. Pagtuunan natin ang apat sa mga rega-
long ibinigay ni Jesucristo sa lahat ng handang tumanggap  
ng mga ito (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 88:33).

Una, ibinigay Niya sa inyo at sa akin ang walang hang-
gang kakayahang magmahal. Kabilang doon ang kakayahang 
magmahal sa mga mahirap mahalin at sa mga taong hindi 
lamang hindi nagmamahal [sa inyo] kundi sa mga umuusig at 
sinasadyang gamitin kayo (tingnan sa Mateo 5:44–45).

Sa tulong ng Tagapagligtas, maaari nating matutunan na 
magmahal tulad ng pagmamahal Niya. Maaaring kailanganin 
ang pagbabago ng puso—tiyak na kailangan [nating palam-
butin ang] ating puso—habang tayo ay tinuturuan ng Taga-
pagligtas [kung paano] tunay na alagaan ang isa’t isa. Mahal 
kong mga kapatid, tayo ay tunay na makapaglilingkod sa 
paraan ng Panginoon kung tatanggapin natin ang Kanyang 
regalong pagmamahal.

Ang ikalawang regalong inihahandog ng Taga-
pagligtas sa inyo ay ang kakayahang magpatawad. Sa 
pamamagitan ng Kanyang walang- hanggang Pagbabayad- 
sala, maaari ninyong patawarin ang mga nakasakit sa inyo 
at maaaring hindi tumanggap ng pananagutan kailanman 
sa kalupitang ginawa nila sa inyo. Pagkakalooban kayo 
ng Tagapagligtas ng kakayahang patawarin ang sinumang 
gumawa sa inyo ng masama sa anumang paraan.
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Ang ikatlong regalo mula sa Tagapagligtas ay ang 
pagsisisi. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na baguhin ang 
ating isipan, ang ating kaalaman, ang ating espiritu, maging 
ang ating paghinga. Halimbawa, kapag tayo ay nagsisisi, 
humihinga tayo nang may pasasalamat sa Diyos, na nag-
papahiram sa atin ng hininga sa bawat araw (tingnan sa 
Mosias 2:21 At ninanais nating gamitin ang hiningang iyon 
sa paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang mga anak. Ang pag-
sisisi ay isang pambihirang regalo. Ito ay isang proseso na 
hindi dapat katakutan. Ito ay isang kaloob na dapat nating 
tanggapin nang may kagalakan at gamitin—masigasig na 
gawin—sa bawat araw habang sinisikap nating maging higit 
na katulad ng ating Tagapagligtas.

Ang ikaapat na regalo ng Tagapagligtas ay talagang 
isang pangako—isang pangako ng buhay na walang hanggan. 
Lahat ay mabubuhay na mag- uli at makararanas ng imorta-
lidad. Subalit ang buhay na walang hanggan ay higit pa sa 
pagtatakda ng oras. Ang buhay na walang hanggan ay ang 
uri at kalidad ng pamumuhay ng Ama sa Langit at ng Kan-
yang Pinakamamahal na Anak. Kapag hinahandugan tayo ng 
Ama ng buhay na walang hanggan, ang sinasabi Niya talaga 
ay, “Kung pipiliin ninyong sundan ang aking Anak—kung 
ang hangarin ninyo talaga ay maging higit na katulad Niya—
darating ang panahon na mamumuhay kayo na tulad namin 
at mamumuno sa mga mundo at kaharian tulad namin.”

Ang apat na natatanging regalong ito ay magdaragdag 
nang magdaragdag ng kagalakan sa atin kapag tinanggap 
natin ang mga ito. Naging posible ang mga ito dahil nagpa-
kababa si Jehova para pumarito sa lupa bilang ang sanggol 
na si Jesus. Siya ay anak ng isang imortal na Ama at isang 
mortal na ina. Ipinanganak siya sa Betlehem sa pinakahamak 
na kalagayan. Si Jesucristo ang pinakadakilang regalo ng 
Diyos—ang regalo ng Ama sa lahat ng Kanyang anak (ting-
nan sa Juan 3:16).

Habang ang ating puso’t isipan ay nakatuon sa Taga-
pagligtas ng mundo, ano, kung gayon ang kailangan nating 
gawin para matanggap ang mga regalong ito na bukas- palad 
na inihandog sa atin ni Jesucristo? Ano ang susi para magma-
hal tayo na tulad Niya, magpatawad na tulad Niya, magsisi 
upang maging higit na katulad Niya, at sa huli ay mabuhay sa 
piling Niya at ng ating Ama sa Langit?

Ang susi ay ang gumawa at tumupad ng mga sagradong 
tipan. Pinipili nating mamuhay at umunlad sa landas ng tipan 
ng Panginoon at manatili roon. Hindi ito isang kumplika-
dong landas. Ito ang landas patungo sa tunay na kagalakan 
sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan sa kabilang 
buhay.

Mahal kong mga kapatid, ang aking pinakamasisidhing 
pagnanais ay ang magkaroon ng pagkakataon ang lahat 
ng anak ng Ama sa Langit na marinig ang ebanghelyo ni 
Jesucristo at masunod ang Kanyang mga turo. At ninanais ko 
na paniniwalaan at tatanggapin natin ang pagmamahal ng 
Tagapagligtas para sa bawat isa sa atin. Ang Kanyang walang 
hanggan at perpektong pagmamahal ang nagtulak sa Kan-
ya na magbayad- sala para sa inyo at sa akin. Ang regalong 
iyon—ang Kanyang Pagbabayad- sala—ang nagtutulot na 
mapasaatin ang lahat ng iba pa Niyang regalo. ◼
Mula sa Pamaskong Debosyonal ng Unang Panguluhan noong 2018.PA
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12 L i a h o n a

“Ang panahong kinagigiliwan, Pasko na ating inaabangan. Pagsilang ni Jesus ay 
ik’wento, nang, bilang sanggol, ay pumarito” (“Awit ng Kapanganakan,” Aklat ng 
mga Awit Pambata, 32).

Ang Kapaskuhan ay isang masayang panahon kung kailan ang mga 
tupa, pastol, sabsaban, at bituin ay nagkakaroon ng bagong kahu-
lugan. Nagiging mahalaga ang papel nila sa muling pagkukuwento 

ng isa sa pinakamamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan: 
ang pagsilang ni Jesucristo. Maraming pamilya ang nagdidispley ng belen sa 
kanilang tahanan. Sinisiguro naman ng iba pa na mabasa ang kuwento ng 
Kanyang pagsilang o lumahok sa isang pageant. Tulad ng lahat ng kuwento 
tungkol kay Cristo, ang kuwento ng Kanyang pagsilang ay puno ng mga aral 
na matututuhan natin tungkol sa ministering, tungkol sa pagbabahagi ng 
Kanyang liwanag para maging ilaw ng sanglibutan. “Ang kuwento ng Pasko 
ay kuwento ng pag- ibig,” sabi ni Pangulong Henry B. Eyring, Pangalawang 
Tagapayo sa Unang Panguluhan.

“. . . Sa mga kuwento ng pagsilang ni Cristo, makikita at madarama natin 
kung sino Siya noon at ngayon. Nagpapagaan iyan sa ating pasanin sa ating 
paglalakbay. At aakayin tayo nito na kalimutan ang ating sarili at pagaanin 
ang pasanin ng iba.” 1

“Wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan” (Lucas 2:7)
Hindi nabigyan ng puwang ng katiwala sa bahay- tuluyan ang Tagapag-

ligtas, ngunit hindi natin kailangang gawin ang pagkakamaling iyan! Mabi-
bigyan natin ng puwang ang Tagapagligtas sa ating puso sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng puwang sa ating mga kapatid sa ating hapag kainan, sa 
ating tahanan, at sa ating mga tradisyon. Maraming tradisyon ng pamilya 
ang mas mapapatamis at mas di- malilimutan kapag isinasama ang ibang 
mga tao. Tradisyon na ni Daiana at ng kanyang pamilya na mag- imbita ng 

Mga Alituntunin ng Ministering

Ang Itinuturo sa Atin 
ng Kuwento ng 
Pasko Tungkol sa 
Ministering
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isang tao para gugulin ang Pasko sa piling nila. 
Tuwing Disyembre, nag- uusap- usap at nagpa-
pasiya sila kung sino ang gusto nilang imbi-
tahan.2 Siguro maaaring simulan ng inyong 
pamilya ang isang tradisyong tulad nito. Mara-
hil ay gugustuhin ng isang taong pinagliling-
kuran ninyo na sumama sa inyong pamilya sa 
pagkanta ng mga pamaskong awitin. Maaari 
din kayong magbigay ng puwang sa inyong 
Pamaskong hapunan para sa isang taong maa-
aring walang kapamilya sa lugar.

Ano ang mas mainam na paraan para mai-
pagdiwang ang Tagapagligtas kaysa sundan 
ang Kanyang halimbawa na magsama ng ibang 
tao? Tandaan na inaanyayahan Niya ang “lahat 
na lumapit sa kanya at makibahagi sa kanyang 
kabutihan; at wala siyang tinatanggihan sa mga 
lumalapit sa kanya; maitim at maputi, alipin at 
malaya, lalaki at babae; at naaalaala niya ang 
mga di binyagan; at pantay- pantay ang lahat sa 
Diyos, kapwa Judio at Gentil” (2 Nephi 26:33). 
Magbigay ng puwang at magsama ng iba.

“At may mga pastor ng tupa sa lupain  
ding yaon na nangasa parang, na pinag-
pupuyatan sa gabi ang kanilang kawan” 
(Lucas 2:8)

Tila angkop na makasama ang mga pastol 
sa mga unang bumati sa sanggol na Tagapag-
ligtas. Tinukoy ng mga propeta noong unang 
panahon si Jesucristo na “pastor ng Israel” (Awit 
80:1) at “Pastol sa buong mundo” (1 Nephi 
13:41). At sinabi ni Cristo mismo, “Ako ang 
mabuting pastor, at nakikilala ko ang [aking 
mga tupa]” ( Juan 10:14). Ang pagkilala sa ating 
mga tupa at pagbabantay ay mahalagang bahagi 
ng paggabay at pagmiministeryo na tulad ng 
Tagapagligtas.

Sa kumukutitap na mga ilaw at magagarbong 
dekorasyon, maraming makikita sa Kapasku-
han. Ngunit ang pinakamaganda marahil sa 
panahong ito ay matatagpuan kapag naaalala 
nating magtuon sa mga pinaglilingkuran natin 
at palaging bantayan ang sarili nating kawan. 
Ang pagbabantay ay maaaring pagpansin sa 
paboritong pagkain ng isang tao o pagtatanong 
kung ano ang mga plano ng isang tao para sa 
Pasko. Nagbabantay tayo kapag nakikita at M
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14 L i a h o n a

natutugunan natin ang mga pangangailangan ng iba—kapwa ang halata 
at ang di- gaanong halata.

Nang biglang mamatay ang asawa ni Cheryl na si Mick, talagang 
nalungkot siya. Nang papalapit na ang unang Pasko niya na wala ang 
asawa, tumindi ang kalungkutan. Mabuti na lang at naroon ang minis-
tering sister niyang si Shauna. Inimbitahan ni Shauna at ng asawa 
niyang si Jim si Cheryl sa maraming pamamasyal nila tuwing bakas-
yon. Napansin nila ang lumang jacket ni Cheryl at ipinasiya nilang 
palitan iyon. Ilang araw bago sumapit ang Pasko, ibinili nina Shauna 
at Jim si Cheryl ng isang Pamaskong regalo: isang magandang bagong 
jacket. Batid nila ang pisikal na pangangailangan ni Cheryl sa makapal 
na jacket ngunit batid din nila ang emosyonal na pangangailangan 
nitong mapanatag at makasama sila. Kumilos sila para matugunan 
ang mga pangangailangang iyon hangga’t kaya nila at nagpakita ng 
magandang halimbawa kung paano rin tayo maaaring manatiling 
nakabantay sa ating kawan.3

“Ang mga pastor ay nangagsangusapan. Magsiparoon nga tayo 
ngayon hanggang sa Bet- lehem” (Lucas 2:15)

Ang “magsiparoon nga tayo ngayon” ay isang masayang paanyaya! 
Hindi ipinalagay ng mga pastol na masyado nang pagod ang kanilang 
mga kaibigan para maglakbay. Hindi sila tahimik na tumuloy sa Betle-
hem na mag- isa. Masaya silang bumaling sa isa’t isa at sinabing, “Magsi-
paroon nga tayo ngayon!”

Hindi man natin maanyayahan ang ating mga kaibigan na sumama 
para makita ang sanggol na Tagapagligtas, maaari natin silang anyaya-
hang damhin ang diwa ng Pasko (o ang diwa ni Cristo) sa pamamagitan 
ng paglilingkod na kasama natin. “Ang paraan upang maragdagan ang 
diwa ng Pasko ay bukas- palad na tumulong sa mga nakapaligid sa atin 
at ibigay ang ating sarili,” sabi ni Bonnie L. Oscarson, dating Young 
Women General President.4 Kunwari’y may hawak kayong kandila. 
Tiyak na nakikita at napapakinabangan ng iba ang liwanag mula sa 
inyong kandila, ngunit isipin ang init na nadarama nila kung gagamitin 
ninyo ang inyong kandila para sindihan ang kanilang kandila at hayaan 
silang hawakan mismo ang liwanag nito.

Itinuro ni Cristo mismo na ang mga sumusunod sa Kanya ay mag-
kakaroon ng ilaw ng kabuhayan (tingnan sa Juan 8:12). Ang pagli-
lingkod na tulad Niya ay isang paraan na masusunod natin Siya at 
matatamasa ang ipinangakong liwanag na iyon. Kaya ibahagi ang liwa-
nag sa pag- anyaya sa iba na maglingkod na kasama ninyo! Paano kayo 
magkasamang maglilingkod ng inyong mga pinaglilingkuran? Maaari 
kayong sama-samang maghanda ng inyong paboritong pagkain o kaya 
naman ay  sorpresahin ang isang tao at bigyan siya ng munting regalo 
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o munting liham. Magkasama ninyong madarama pareho ang liwanag 
na nagmumula sa pagsunod sa halimbawa ng paglilingkod ni Cristo.

“Inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na 
ito” (Lucas 2:17)

Madaling isipin ang masayang pagkasabik ng mga pastol nang ibaha-
gi nila ang kamangha- manghang balita ng pagsilang ni Cristo sa mara-
ming tao hangga’t kaya nila. Ibinalita ng mga anghel, dumating na ang 
ipinropesiyang Mesiyas! Naparito Siya! Sa katunayan, ang pagbabahagi 
ng mabuting balita ng Tagapagligtas ay isang malaking tema ng kuwen-
to ng pagsilang ni Jesus. Umawit ang mga anghel. Itinuro ng bituin ang 
daan. At ipinaalam ito ng mga pastol sa ibang bansa.

Maidaragdag natin ang ating boses sa kuwento ng Pasko sa pagba-
bahagi ng mabuting balita at pagpapatotoo tungkol sa Tagapagligtas. 
“Kapag mayroon kayong pribilehiyo na katawanin ang Tagapagligtas 
sa inyong mga pagsisikap na maglingkod sa ministering, tanungin ang 
inyong sarili, ‘Paano ko maibabahagi ang liwanag ng ebanghelyo sa tao 
o pamilyang ito?’” pagtuturo ni Sister Jean B. Bingham, Relief Society 
General President. “Ano ang ipinadarama ng Espiritu na gawin ko?” 5

Narito ang ilang mungkahing pag- iisipan ninyo sa pagsisikap na 
malaman kung paano ninyo maibabahagi ang inyong patotoo tungkol sa 
Tagapagligtas at sa Kanyang ebanghelyo:

•  Maghanap ng isang talata sa banal na kasulatan na nagsasaad ng 
inyong damdamin tungkol sa Tagapagligtas o nagpapahayag kung 
bakit kayo nagpapasalamat sa Kanya. Ibahagi ito sa mga pinagli-
lingkuran ninyo.

•  Magpadala ng text o mensahe sa social media na may video na 
Pamasko. May ilang kamangha- manghang mensaheng ganito sa 
ChurchofJesusChrist .org!

•  Ikuwento sa isang kaibigan ang isang espesyal na alaala o tradisyon 
na nagpapaalala sa inyo kay Cristo.

Manampalataya na patototohanan ng Espiritu Santo ang katotohanan 
ng inyong patotoo, tulad noong patotohanan Niya kina Simeon at Ana 
na ang sanggol na si Jesus ang Tagapagligtas (tingnan sa Lucas 2:26, 38).

“Para tunay na maigalang ang pagparito [ng Panginoon] sa mundo, 
kailangan nating gawin ang Kanyang ginawa at tumulong nang may 
habag at awa sa ating kapwa,” sabi ni Elder Dieter F. Uchtdorf ng Korum 
ng Labindalawang Apostol. “Magagawa natin ito araw- araw, sa salita 
at sa gawa. Gawin nating tradisyon sa Pasko, saanman tayo naroon—na 
maging mas mabait, mas mapagpatawad, di- gaanong mapanghusga, mas 
mapagpasalamat, at mas mapagbigay sa pagbabahagi ng ating kasagana-
an sa mga nangangailangan.” 6 ◼
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 1. Henry B. Eyring, “Mga kuwento ng Pasko” (Pamaskong 

Debosyonal ng Unang Panguluhan, Dis. 6, 2009), broad-
casts .ChurchofJesusChrist .org.

 2. Tingnan sa Daiana Melina Albornoz Díaz, “Pagbabahagi sa 
Araw ng Pasko,” Liahona, Dis. 2007, 17.

 3. Tingnan sa Cheryl Boyle, “He Would Have Bought It for 
You,” Ensign, Dis. 2001, 57.

 4. Bonnie L. Oscarson, “Ang Pasko ay Pag- ibig na Tulad ni 
Cristo” (Pamaskong Debosyonal ng Unang Panguluhan, 
Dis. 7, 2014), broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

 5. Jean B. Bingham, “Paglilingkod na Tulad ng Ginagawa ng 
Tagapagligtas,” Liahona, Mayo 2018, 104.

 6. Dieter F. Uchtdorf, “Ikalat ang Iyong mga Tira” (Pamas-
kong Debosyonal ng Unang Panguluhan, Dis. 3, 2017), 
broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

IBAHAGI ANG INYONG MGA KARANASAN
Ipadala sa amin ang inyong mga karanasan sa 
paglilingkod sa iba o sa paglilingkod nila sa inyo. 
Pumunta sa liahona .ChurchofJesusChrist .org at 
pindutin ang “Submit an Article or Feedback.”
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Fatu Gamanga
Eastern Province, Sierra Leone

TUKLASIN ANG IBA PA
Tingnan ang iba pa tungkol sa 
paglalakbay ni Fatu na puno 
ng pananampalataya, pati na 
ang mga karagdagang larawan, 
sa online o sa Gospel Library 
version ng artikulong ito sa 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
121916.
Alamin ang tungkol sa mga 
praktikal at espirituwal na 
benepisyo ng pag- asa sa sarili 
sa ChurchofJesusChrist .org/ 
self - reliance.

Sa pamamagitan ng programang pagsulat at 
pagbasa ng ebanghelyo, hindi lamang natutong 
magbasa at magsulat si Fatu, kundi natuto din 
siya tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo. Bago 
sumapi sa Simbahan, hirap si Fatu na itaguyod 
ang kanyang pamilya. Ngayon ay may kaka-
yahan na siyang magpatakbo ng sarili niyang 
negosyo na pagawaan at tindahan ng maga-
gandang alpombra na gawang- kamay. Nagli-
lingkod din siya bilang Relief Society president 
sa kanyang branch.
CHRISTINA SMITH, RETRATISTA

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

Bago ako sumapi sa Simbahan, sinikap kong 
kumita sa pagbebenta ng mga alpombra na 
gawang- kamay, pero wala akong pera para 
makabili ng mga materyal. Madalas kong 
sabihin noon sa mga tao, “Kung gusto mo ng 
alpombra, bumili ka ng materyal at ibigay mo 
sa akin; pagkatapos ay gagawin ko ito para sa 
inyo. Maaari mo akong bayaran kapag tapos 
na ako.”

Ngayong narito na ako sa Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw, nalaman ko ang tungkol sa self- 
reliance. Ang Simbahan ay nagbigay sa akin 
ng higit na tiyaga na matutong magbasa, 
magsulat, magsalita, at magsikap na gawin 
ang isang bagay para sa sarili ko upang 
maging self- reliant. Ngayon pumupunta ako 
sa panahian at humihingi ng mga ritasong 
tela na iniiwan lang sa sahig. Nabibili ko ang 
mga ritaso sa murang halaga at ginagamit 
ang mga ito sa paggawa ng alpombra. Mas 
marami akong nabebenta ngayon kaysa dati.

Mula nang sumapi ako sa Simbahan, 
nabago ang buhay ko. Mula sa wala hang-
gang sa pinagpala! Ipinagmamalaki ko si 
Jesucristo at ipinagmamalaki ko ang Kanyang 
Simbahan. Lubos akong nagpapasalamat sa 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw.
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K amakailan dumalo ako sa isang napakaespirituwal na testimony meeting at 
nakinig nang mabuti habang sinasabi ng matapat na miyembrong babae na, 
“Labis ang aking kagalakan dahil sa plano ng kaligtasan ng Ama.”

Kaagad na naging malinaw sa akin ang katotohanan na ang babaeng ito ay hindi 
lamang nagsasabi ng mga pamilyar na salita. Ang liwanag na nagningning sa kanyang 
mga mata, ang tono ng kanyang boses na pinadangal ng espiritu, ang kanyang maali-
walas at payapang mukha—lahat ng bagay tungkol sa kanya ay nagpatunay ng katoto-
hanan ng sinasabi niya. Puno siya ng kagalakan. Nabanaag sa kanya ang kagalakan. Sa 
katunayan, mas nagiging katulad siya ng Tagapagligtas at natatanggap ang Kanyang 
larawan sa kanyang mukha (tingnan sa Alma 5:14), na bahagi ng kagalakan.

Ang paghahayag niya ng pananampalataya ang nagpapaalala sa akin ng mga salita 
ng ilang mga pamilyar na himno:

Nananalig naming tangan t’wina
Ebanghelyo ng ligaya.1

Mga Banal, halina’t gumawa;
Maglakbay sa tuwa. . . .
Makabubuting magsikap
Nang pighati’y ‘di malasap;
Ligaya ay madarama—
Kay inam! Ng buhay!” 2

Ligayang aking matalos:
“Buhay, aking Manunubos!” ” 3

Ni Elder  
David A. Bednar

Ng Korum ng  
Labindalawang 

Apostol

 Jesucristo   
Ang Pinagmumulan ng 

Walang-Hanggang  

Bawat miyembro ng ipinanumbalik na Simbahan ng 
Panginoon na nagsisikap na alalahanin at tuparin ang 
mga sagradong tipan at sundin ang mga kautusan ay 

pagkakalooban ng walang- hanggang kagalakan.
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At sa Paskong ito, kakantahin natin ang:
“Kagalakan ang dala ko
Sa ‘yo at sa lahat ng tao.” 4

At
O magsaya, ‘sinilang na;
Ang Hari ng lahat! . . .
Muling inaawit,
Muling inaawit,
Inaawit muli, maligayang himig.5

Mula nang maging Pangulo ng Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, madalas mag-
bigay ng paanyaya si Pangulong Russell M. Nelson sa mga 
tao ng mundo na kinapapalooban ng pangako ng kagalakan: 
“Ang ating mensahe sa mundo ay simple at taos- puso: inaan-
yayahan natin ang lahat ng anak ng Diyos sa magkabilang 
panig ng tabing na lumapit sa kanilang Tagapagligtas, tang-
gapin ang mga pagpapala ng banal na templo, magkaroon ng 
walang- hanggang kagalakan, at maging karapat- dapat sa buhay 
na walang hanggan.” 6

Ano ba talaga ang kagalakang ito na kinakanta at itinuturo 
natin at obligasyon nating ibigay sa lahat ng tao? At paano ito 
matatamo? Magkakasama nating sagutin ngayon ang dala-
wang mahalagang tanong na ito.

ANO ANG KAGALAKAN?
Ang karaniwang kahulugan sa diksyunaryo ng kagalakan 

ay “isang damdamin ng malaking kasiyahan [o] kaligayahan.” 7 
Bilang paghahambing, inilarawan ng Gabay sa mga Banal na 
Kasulatan ang kagalakan bilang “isang kalagayan ng mala-
king kaligayahan na nagmumula sa mabuting pamumuhay.” 8 
Nakatatawag- pansin na ang mga pananaw natin sa ebanghel-
yo ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang kagalakan 
ay higit pa sa isang panandalian na damdamin o emosyon; 
sa halip, ito ay isang espirituwal na kaloob at isang antas ng 
kalagayan ngayon at ng kahihinatnan. Dahil dito, inilarawan 
ko ang sister na nagpapatotoo na puno ng kagalakan at kina-
kikitaan nito.

Bilang isang matalino at mapagmahal na ama, itinuro ni 
Lehi sa kanyang mga anak na lalaki na ang pinakalayunin ng 
mortal na buhay ay ang magkaroon ng kagalakan ang lahat 
ng tao:

“Ngunit masdan, ang lahat ng bagay ay ginawa sa karunu-
ngan niya na nakaaalam ng lahat ng bagay.

‘Si Adan ay nahulog upang ang tao ay maging gayon; at 
ang tao ay gayon, upang sila ay magkaroon ng kagalakan.” 
(2 Nephi 2:24–25).

Ibinuod nina Adan at Eva ang mahahalagang aral na natu-
tuhan nila mula sa Amang Walang Hanggan at mula sa sarili 
nilang karanasan. Ipinahayag ni Adan, ‘Purihin ang pangalan 
ng Diyos, sapagkat dahil sa paglabag ko ang aking mga mata 
ay namulat, at sa buhay na ito ako ay makatatamo ng kagalakan, 
at muli sa laman aking makikita ang Diyos’ (Moises 5:10).

At sinabi ni Eva: “Kung hindi dahil sa ating paglabag tayo 
sana ay hindi nagkaroon ng mga binhi, at kailanman ay hindi 
nalaman ang mabuti at masama, at ang kagalakan ng ating 
pagkakatubos, at ang buhay na walang hanggan na ibinibigay 
ng Diyos sa lahat ng masunurin’ (Moises 5:11; idinagdag ang 
pagbibigay- diin).

Ang plano ng kaligayahan ng Ama ay nagbibigay sa Kan-
yang mga anak ng kakayahang magtamo ng pisikal na kata-
wan at karanasan sa buhay na ito, mapili ang kabutihan sa 
harap ng kasamaan at tukso, at makatulong sa Ama sa Langit 
sa Kanyang dakilang plano sa pamamagitan ng marangal 
na pag- aasawa at pagiging magulang.9 Sa huli, sa panahon 
na mabubuhay tayong muli, “ang espiritu at ang katawan 
[ay] pagsasamahin upang hindi na kailanman muling 
maghihiwalay, upang sila ay makatanggap ng ng ganap na 
kagalakan” (Doktrina at mga Tipan 138:17; idinagdag ang 
pagbibigay- diin).

PAANO NATATAMO ANG KAGALAKAN?
Naniniwala ako na ang pagkakaiba ng mabuting kagala-

kan at makamundong kasiyahan ay nagtuturo at tumutulong 
sa atin na mas maunawaan ang katangian ng tunay na kaga-
lakan. Nagmumula ang kagalakan sa pananampalataya sa 
Panginoong Jesucristo, marapat na tinatanggap at matapat 
na tinutupad ang mga sagradong ordenansa at tipan, at nag-
sisikap na lubos na magbalik- loob sa Tagapagligtas at sa Kan-
yang mga layunin. Ang kasiyahan ay resulta ng “paglilibang,” 
“mapaglaro [at] karaniwang maingay at maharot na kilos o 
pananalita,” o kaaliw- aliw na palipasan.10 Ang isang araw na 
paglilibang sa Disneyland ay kasiya- siya. Ang marapat na 
paghahanda at pakikibahagi sa ordenansa ng sakramento ay 
kagalak- galak.

Ang kagalakan, higit sa lahat, ay espirituwal; ang kasiya-
han ay temporal. Ang kagalakan, higit sa lahat, ay nagtatagal; 
ang kasiyahan ay pansamantala lamang. Ang kagalakan, higit 
sa lahat, ay malalim at sagana; ang kasiyahan ay mababaw. 
Ang kagalakan, higit sa lahat, ay buo at ganap; ang kasiyahan 
ay bahagya lamang. Ang kagalakan, higit sa lahat, ay mas 
nauukol sa mortalidad at sa kawalang- hanggan; ang kasiya-
han ay sa mortalidad lamang.

Napakahalaga para sa atin na huwag malito o ipagpa-
lit ang tumatagal at malalim na kagalakan ng matapat na 
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pagkadisipulo sa pansamantala at mababaw na kasiyahan.
Ang Manunubos ang tunay at tanging pinagmumulan ng 

tumatagal at walang hanggang kagalakan. Pinatotohanan 
ni propetang Jacob: “Datapwat, masdan, ang mabubuti, 
ang mga Banal ng Israel, sila na nangagsipaniwala sa Banal 
ng Israel, sila na nangagsipagtiis sa mga pasakit ng daig-
dig, at nasuklam sa kahihiyan nito, sila ay magmamana 
ng kaharian ng Diyos, na inihanda para sa kanila mula pa 
sa pagkakatatag ng daigdig, at ang kanilang kagalakan ay 
malulubos magpakailanman” (2 Nephi 9:18; idinagdag ang 
pagbibigay- diin).

ANG TUNAY NA PINAGMUMULAN NG KAGALAKAN
Dahil sa plano ng Ama sa Langit at sa Pagbabayad- sala ng 

Tagapagligtas, ang taos- pusong pagsisisi ang aanyaya sa atin 
na bumaling at umasa kay Jesucristo, ang tunay na pinag-
mumulan ng kagalakan. Mangyaring pag- isipang mabuti 
ang tugon ng mga tao kay Haring Benjamin sa kanyang mga 
itinuro tungkol sa Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas:

“At ngayon, ito ay nangyari na, nang si haring Benjamin ay 
matapos sa pangungusap sa mga salitang ibinigay sa kanya 
ng anghel ng Panginoon, ay iginala niya ang kanyang mga 
paningin sa maraming tao, at masdan, sila ay nangapalugmok 
sa lupa, sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ay nanaig sa 
kanila.

Dahil sa Pagbabayad- 
 sala ng Tagapagligtas, 

ang mga pagsubok 
at paghihirap ay 
nag- aanyaya sa 

atin na itaas ang 
ating mga mata kay 

Jesucristo, ang tunay 
na pinagmumulan ng 

kagalakan.
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“At nakita nila ang sarili sa kanilang maka-
mundong kalagayan, maging higit na mababa 
kaysa sa alabok ng lupa. At silang lahat ay sumi-
gaw nang malakas sa iisang tinig, sinasabing: O 
maawa, at gamitin ang nagbabayad- salang dugo 
ni Cristo upang kami ay makatanggap ng kapa-
tawaran ng aming mga kasalanan, at ang aming 
mga puso ay maging dalisay; sapagkat kami ay 
naniniwala kay Jesucristo, na Anak ng Diyos, 
na siyang lumikha ng langit at lupa, at lahat ng 
bagay; na siyang bababa sa mga anak ng tao.

“At ito ay nangyari na, na matapos na kani-
lang sabihin ang mga salitang ito, ang Espiritu 
ng Panginoon ay napasakanila, at sila ay napuspos 
ng kagalakan, sa pagkatanggap ng kapatawaran 
ng kanilang mga kasalanan, at sa pagkakaroon 
ng katahimikan ng budhi dahil sa labis na pana-
nampalataya nila kay Jesucristo na paparito” 
(Mosias 4:1–3; idinagdag ang pagbibigay- diin).

Dahil sa plano ng Ama sa Langit at ng 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas, nag- aanyaya 
sa atin ang pagsunod na sundin si Jesucristo, ang 
tunay na pinagmumulan ng kagalakan. Ipinaha-
yag ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo:

“Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, 
ay magsisipanahan kayo sa aking pagibig; gaya 
ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at 
ako’y nananatili sa kaniyang pagibig.

“Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, 
upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, 
at upang ang inyong kagalakan ay malubos ” ( Juan 
15:10–11;idinagdag ang pagbibigay- diin).

“At walang taong tatanggap ng kabuuan 
maliban kung siya ay sumusunod sa kanyang 
mga kautusan.

“Siya na sumusunod sa kanyang mga kautu-
san ay tumatanggap ng katotohanan at liwanag, 
hanggang sa siya ay maluwalhati sa katotohanan 
at malaman ang lahat ng bagay” (Doktrina at 
mga Tipan 93:27–28).

Dahil sa plano ng Ama sa Langit at ng 
Pagbabayad- sala ng Tagapagligtas, ang pagli-
lingkod ay nag- aanyaya sa atin na tularan ang 
mga katangian ni Jesucristo, ang tunay na pinag-
mumulan ng kagalakan. Kamakailan ay nabasa 
ko ang isang pahayag ni Kevin J Worthen, 
Pangulo ng Brigham Young University, tungkol 
sa lubos na kagalakan. Sabi niya, “Naniniwala 
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ako na ang isang sukatan ng ating 
walang hanggang pag- unlad ay kung 
gaano kalaki ang kagalakang matata-
mo natin mula sa paglilingkod.” 11

Sinabi ni Nakababatang Alma sa 
kanyang anak na si Helaman: “Ako’y 
gumawa nang walang tigil, upang 
makapagdala ako ng mga kaluluwa 
tungo sa pagsisisi; upang sila’y madala 
ko na makatikim ng labis na kagala-
kan na aking natikman; upang sila rin 
ay isilang sa Diyos, at mapuspos ng 
Espiritu Santo” (Alma 36:24; idinagdag 
ang pagbibigay- diin).

Maaalala ninyo ang kagalakan  
ni Ammon nang isalaysay niya ang 
kanyang ginawang misyon sa mga Lamanita:

“Masdan, ang aking kagalakan ay lubos, oo, ang aking puso 
ay nag- uumapaw sa kagalakan, at ako ay nagsasaya sa aking 
Diyos. . . .

“Masdan, kayrami sa libu- libo nating mga kapatid ang 
pinawalan niya mula sa mga pasakit ng impiyerno; at sila ay 
nadala na magsiawit ng mapagtubos na pag- ibig, at ito ay 
dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita na nasa atin, kaya 
nga hindi ba may malaking dahilan upang tayo ay magsaya? . . .

“. . . Ngayon, ito ang aking kagalakan, at aking labis na 
ipinagpapasalamat; oo, at ako ay magbibigay- pasasalamat sa 
aking Diyos magpakailanman” (Alma 26:11, 13, 37; idinagdag 
ang pagbibigay- diin).

Dahil sa plano ng Ama sa Langit at ng Pagbabayad- sala 
ng Tagapagligtas, ang mga pagsubok at paghihirap ay nag- 
aanyaya sa atin na itaas ang ating mga mata (tingnan sa Isaias 
40:26; Awit 123:1–2) kay Jesucristo, ang tunay na pinagmu-
mulan ng kagalakan. Ang natatanging pananaw na ibinigay 
sa pamamagitan ng ipinanumbalik na ebanghelyo ay nagtutu-
lot sa atin na matutuhan ang mga aral na naghahanda sa atin 
para sa kawalang- hanggan sa pamamagitan ng mga paghi-
hirap ng mortalidad. Ang ating mga pagdurusa at kasawian 
ay maaaring “malulon sa kagalakan dahil kay Cristo” (Alma 
31: 38) at itinalaga para sa ating kapakinabangan (tingnan 
sa 2 Nephi 2:2), “nang ang [ating] pagganap ay maging para 
sa kapakanan ng [ating] mga kaluluwa” (2 Nephi 32: 9). Sa 
gayon ang kagalakan ay nagtatagal sa paglipas ng panahon 
at sa pamamagitan ng karanasan na kapwa mabuti at masama 
dahil sa ating kaalaman sa plano ng Ama at ng Pagbabayad- 
sala ng Tagapagligtas.

Ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, pagsisisi, 
pagsunod, paglilingkod, at isang pananaw ng ebanghelyo 

tungkol sa mga pagsubok na narara-
nasan natin sa buhay na ito ay nag- 
aanyayang lahat sa atin na lumapit sa 
pinagmumulan ng walang hanggang 
kagalakan—si Jesucristo. Inaanyaya-
han ko kayong tukuyin, pag- aralan, at 
mapanalanging pag- isipan ang karag-
dagang alituntunin na makatutulong 
sa atin na matanggap ang mahahala-
gang espirituwal na kaloob na ito ng 
kagalakan.

ISANG PANGAKONG PUNO NG 
KAGALAKAN

Ang walang hanggang kagalakan ay 
pagpapala na hindi lamang nakalaan 

sa iilang pinili. Bagkus, bawat miyembro ng ipinanumbalik 
na Simbahan ng Panginoon na nagsisikap na alalahanin 
at tuparin ang mga sagradong tipan at sundin ang mga 
kautusan ay makatatanggap ng kaloob na ito, alinsunod sa 
kalooban at takdang panahon ng Diyos. Sa Kapaskuhang 
ito, nawa ang bawat isa sa atin ay pagsikapang pahalagahan 
nang mas lubusan ang dakilang kaloob na kagalakan. Kapag 
ginawa natin ito, nawa’y simulan nating tingnan ito nang 
may bagong pananaw at pakinggan nang may bagong pang- 
unawa tulad ng “mga Santo at anghel [na nag- aawitan],” sa 
ating “[pag- awit] muli [ng] maligayang himig,” at sa ating 
“palaging [pagsamba] sa Diyos.” 12

Buong kagalakan kong ipinapahayag ang aking tiyak na 
patotoo na buhay at banal ang Panginoong Jesucristo. ◼
Mula sa isang mensahe sa debosyonal na, “Upang Sila ay Magkaroon  
ng Kagalakan,” na ibinigay sa Brigham Young University noong  
Disyembre 04, 2018.
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Ang Manunubos 
ang tunay 
at tanging 

pinagmumulan  
ng tumatagal  

at walang  
hanggang 

kagalakan.
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Ang Paghahanap ng 
KALIGAYAHAN
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Ni David Dickson
Mga Magasin ng Simbahan

Sa gitna ng gabi. Biglang didilat ang mga mata ko, iniistorbo ang balisa kong 
pagtulog. “Naku,” naisip ko. “Ito na naman.”

Ngunit halos biglaang nagsisimula ang pangangatog. Sa isang nakakatakot 
na panginginig na kasing hirap at kakaiba tulad ng biglaang panghihina, ang 

buong katawan ko ay nagsimulang kumisay- kisay na parang isang siezure. Nag- iinit 
ang mga kamay at paa ko mula sa hindi makitang pinanggagalingan. Nagising ang 
asawa ko at hinawakan ako nang mahigpit, pinapanatag ako sa kanyang tahimik na 
presensya.

Kaligayahan, na minsan ko nang itinuring na normal kong kalagayan, ay hindi ko 
na matagpuan ngayon.

Kung mayroon akong isang tanong sa madilim na gabing iyon—bukod sa kung ano 
ang pisikal na nangyayari (na kalaunan ay nalaman ko na)—ito ay kung bakit nalulung-
kot ako kahit na sinisikap kong ipamuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo.

Maraming posibleng hadlang sa kaligayahan. Tiyak na isa na dito ang kasamaan 
(tingnan sa Alma 41: 10). Subalit maging sa matatapat, kung minsan ay tila ba mahirap 
makuha ang kaligayahan.

Lahat tayo ay may mga sandali kung kailan kailangan nating marinig na darating 
din ang maliligayang araw. Siguro pinagdadaanan mo ito ngayon. Kung gayon, hayaan 
mong sabihin ko sa iyo nang buong taimtim na tiyak na darating din ang maliligayang 
araw sa buhay mo. Umaasa ako na itutuloy mo muna ang pagbabasa nito bago mo 
sabihing mangmang o walang muwang ang maikling pahayag na iyan.

Talagang naniniwala ako, anuman ang pinagdaraanan mo, maaari mong matamo 
ang higit na kaligayahan.

Hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit.

Ano ang Kaligayahan?
Ano nga ba ang kaligayahan? Iyan ba ang nadarama mo kapag may isang tao na 

patagong naglagay ng paborito mong meryenda sa iyong lunch box? Ito ba ay pagtaas 
ng sweldo sa trabaho? Pagpapakasal sa iyong walang hanggang kabiyak? Pakiramdam 
na nalinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo?

Lahat ba ng sagot sa itaas?

Isinasabuhay ko ang ebanghelyo. 
Bakit mailap pa rin ang 

kaligayahan?
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Ipapakita ng talakayang ito kung ano ang maaaring ituro 
ng ebanghelyo, pati na rin ng sikolohiya, tungkol sa kaliga-
yahan. Sa pahina 18 ng isyung ito, itinuturo sa atin ni Elder 
David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol  
ang mahalagang katotohanan na ang tunay na kagalakan ay 
isang buhay na nakasentro kay Jesucristo.

Gayundin, itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ng  
Korum ng Labindalawang Apostol: “Ang sukdulang 
kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, at anumang di 
nalalayo sa kagalakan sa banal na kasulatan ay matatagpu-
an una, higit sa lahat, at magpakailanman sa pamumuhay 
ng ebanghelyo ni Jesucristo. Maraming iba pang mga 
pilosopiya at sistema ng paniniwala ang nasubukan na. Sa 
katunayan, masasabi ko na halos bawat iba pang pilosopi-
ya at sistema ay sinubukan na sa paglipas ng mga siglo ng 
kasaysayan.” 1

Kung ang bawat pilosopiya ay nasubukan na, magiging 
imposible na magsama ang isang detalyadong listahan. Gayon 
pa man, narito ang ilang mga paniniwala ng mundo tungkol 
sa kung paano maging maligaya.

Ayon sa mundo, ang walang hanggang kaligayahan ay 
matatagpuan sa:

•  Pagkakamit ng kasaganaang pinansyal, lalo na kung ito 
ay higit pa sa mga nasa paligid mo.

•  Pagiging sikat.
•  Pamumuhay na puno ng kaginhawaan, paglilibang,  

at kasiyahan.
•  Paglalakbay nang malayo at maranasan mismo ang  

mga hiwaga ng mundo.
•  Pagkakamit ng posisyon ng kapangyarihan o awtoridad 

sa propesyon mo, komunidad, o anumang iba pang mga 
sitwasyon.

•  Pagbabago sa iyong katawan upang maging mahubog 
at maganda ito.

Ano ang pagkakapare- pareho ng mga estratehiyang ito? 
Una sa lahat, nakabatay ang lahat ng ito sa mga sitwasyon. 
Ngunit tulad ng itinuro ni Pangulong Russell M. Nelson, 
“Ang kagalakang nadarama natin ay halos walang kinalaman 
sa mga sitwasyon natin sa buhay kundi sa pinagtutuunan 
natin sa buhay.” 2

Muli, ano ang dapat nating pagtuunan upang maha-
nap ang kagalakang iyon? Itinuro ni Pangulong Nelson, 
“Para sa mga Banal sa mga Huling Araw, si Jesucristo ang 
kagalakan!” 3

Ang kagalakan ay hindi isang emosyon na masaya lamang 
kung makuha mo ito. Hindi, inilarawan ni Pangulong Nelson 
ang kagalakan bilang “isang alituntunin na mahalaga sa ating 
espirituwal na kaligtasan.” 4

Kaya‘t ang galak at kaligayahan ay malinaw na karapat- 
dapat na paghirapan. At karamihan sa atin ay handang 
pagsikapan ito. Kung gayon, bakit marami—kabilang na ang 
mabubuti—ang patuloy na nahihirapan?

Una, ang mismong paghihirap na iyan ang susi sa kung 
bakit tayo narito sa simula pa.

Narito upang Umunlad
Kung minsan iniisip natin na ang kaligayahan ay isang 

buhay na walang problema o paghihirap. Gayunman, ang 
buhay na walang paghihirap ay hindi nagtutulot sa atin ng 
pag- unlad na siyang kailangan nating maranasan dito.

Minsang itinuro ni Elder Neal A. Maxwell (1926- 2004) ng 
Korum ng Labindalawang Apostol:

“Ang buhay ng isang tao . . . ay hindi maaaring kapwa 
puno ng pananampalataya at walang paghihirap. . . .

“. . . Paano natin iniisip na magiging madali ang buhay, 
na parang sinasabi sa Panginoon, pahingi po ng karanasan, 
ngunit huwag ng pighati, lungkot, pait, oposisyon, pagtatak-
sil, at huwag po akong pabayaan. Ilayo po ninyo, Panginoon, 
ang lahat ng karanasang humubog sa Inyo! At hayaan akong 
lumapit at manahan sa Inyong piling at makabahagi sa 
Inyong kagalakan!’” 5

Malinaw na kailangan natin ang mga paghihirap sa buhay 
para umunlad, at ang pagiging mabuti ay hindi nag- iiwas 
sa atin sa pagdurusa. Suriin ang buhay nina Joseph Smith, 
Job, mga tao ni Alma, at lalo na ng ating Tagapagligtas na si 
Jesucristo.6

Hindi, ang matwid na pamumuhay ay hindi nag- iiwas  
sa atin mula sa lahat ng problema at pagsubok. Walang 
sinuman ang nakaiiwas. Ngunit maaari din nating asa-
han ang tulong at pagpapagaling mula sa Diyos (tingnan 
sa Alma 36: 3, 27). Itinuro ni Elder Neil L. Andersen ng 
Korum ng Labindalawang Apostol, “Para sa inyo, na 
mabubuti, ang Manggagamot ng ating kaluluwa, sa Kan-
yang panahon at pamamaraan, ay pagagalingin ang iyong 
mga sugat.” 7

Kung pakiramdam mo ay sugatan ka, abot- kamay ang 
paggaling. Diyan makakatiyak ka (tingnan sa Mosias 14:4–5).

Kaligayahan at Genetika
Isang bagay na maaaring isaalang- alang habang maaga 

pa: ipinapakita ng pananaliksik na malaking bahagi ng ating 
basehan ng nararamdaman, kalusugang pangkaisipan at kau-
kulang kaligayahan sa araw- araw na mga gawain ay naiimplu-
wensyahan ng genetika.

Hindi lahat ay may parehong uri ng katawan o kulay ng 
buhok. Gayundin, hindi lahat ay natural na masayahin. Ngu-
nit iyan ay isang piraso lamang ng puzzle.
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Isinulat ng Brigham Young University professor na si 
Hank Smith, “Ano kaya kung kayo ay talagang minalas  
sa DNA? Ibig ba nitong sabihin na ikaw ay wala nang  
pag- asa—na hindi ka kailanman magiging masaya at wala 
kang magagawa tungkol dito? Siyempre hindi. . . . Kung 
ang mga kemikal sa iyong utak ay hindi kumikilos sa  
paraang inaasahan sa mga ito dahil sa mga namanang  

ugali (tulad ng depresyon, pagkabahala, atbp.), may  
mga gamot at gawain na maaaring magpalusog sa mga 
kemikal na iyon” 8

Suriin natin ang ilan sa mga estratehiya—ilan mula sa 
ebanghelyo, at ang iba mula sa siyentipikong pag- aaral—
na makadadagdag sa ating mga oportunidad para sa 
kaligayahan.

Estratehiya 1. Ipamuhay ang Ebanghelyo
Tulad ng itinuturo nina Pangulong Nelson, Elder Hol-

land, Elder Bednar, at ng iba pa, ang tunay na kaligayahan ay 
nagmumula sa pamumuhay ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo 
ni Jesucristo ay tinatawag ding “plano ng kaligayahan” (ting-
nan sa Alma 42: 8). Ang mga banal na kasulatan ay puno ng 
mga payo tungkol sa pangangailangan sa kabutihan para sa 
tunay na kaligayahan (tingnan sa 2 Nephi 2:13 at Mosias 2:41 
para sa dalawang halimbawa maliban sa marami ) pang iba.

Simple lang ito, malakas, at pangunahing kailangan. 
Ang lubos na pagtanggap at pamumuhay ng ebanghelyo 
ni Jesucristo ay ang pinakamahalagang hakbang na maaari 
mong gawin upang magkaroon ng mas malaking kagalakan 
at kaligayahan sa buhay na ito at sa buhay na darating.

Estratehiya 2: Gugulin ang Inyong Araw “Sa Paggawa ng Mabuting Bagay” (Doktrina at mga Tipan 58: 27)
Ang pagmamana ng kayamanan upang makapagpahiya ka sa dalampasigan magpakailanman ay halos tiyak na makakapin-

sala sa iyong kaligayahan—kahit ang kabaliktaran ang sinisigaw ng lohika ng mundo. Ang totoo, kailangan nating manatiling 
nakatuon sa makabuluhang gawain para maging masaya.

“Tama si Franklin D. Roosevelt: ‘ Ang kaligayahan ay hindi lamang nakasalalay sa hawak na pera; nakasalalay ito sa kagala-
kan ng tagumpay, sa kagalakan ng malikhaing pagsisikap.’” 9

Ang makabuluhang gawain ay lumilikha ng isang kasiyahan na hindi natin makukuha sa iba pang paraan.
Itinuro ni Elder Ulisses Soares ng Korum ng Labindalawang Apostol na ang “kaligayahan ay karaniwang kinapapalooban 

ng matagal na pagsisikap para sa isang bagay na mas mahalaga sa buhay.” 10 Ang makabuluhang gawain ay higit pa sa uri ng 
trabaho o propesyon. Kabilang dito ang pagpapalaki sa mga anak, paglilingkod sa Simbahan, o boluntaryong pagbibigay ng 
iyong oras at talento.

SIYAM NA ESTRATEHIYA NG MGA TAONG MASAYA
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Estratehiya 3: Piliin ang Pasasalamat
Ang kapangyarihan ng pamumuhay nang may pasasala-

mat ay kayang makapagpabago sa araw- araw sa pag- iisip kaya 
iyon ay kadalasang tinutukoy na isang paraan para “baguhin 
ang iyong isipan.”

Maging matapat—kahit tila maayos na tumatakbo ang 
buhay, ang mapagmatiyag na mata ay makakahanap pa rin 
ng isang bagay na mairereklamo. Ang kabaligtaran nito, 
gayunman, ay totoo rin: gaano man kahirap ang mga bagay, 
lagi tayong may mahahanap na bagay na maipagpapasalamat.

At dito may magandang mangyayari.
Narito ang isang simple ngunit mabisang eksperimento: 

subukanng magsulat sa journal ng pawang pasasalamat 
lamang. Bawat araw sa loob nang hindi kukulangin sa tat-
long linggo, magsulat ng tatlong bagay na ipinagpapasa-
lamat mo na nangyari noong araw na iyon. Bukod pa riyan, 
huwag mag- atubiling magdagdag ng ilang karaniwang bagay 
na pinasasalamatan mo tulad ng mga bulaklak, pamilya, o 
pagkain.

Hindi nagtagal makikita mo na hindi mo lamang mada-
ling mapapansin ang mga bagay na maaari mong idagdag sa 
iyong listahan, kundi nagsisimula kang tunay na umasang 
mahahanap mo ang mga ito. Sa pamumuhay nang may higit 
na pasasalamat, matutulungan kang mas makahanap ng 
kagalakan sa iyong kasalukuyang sitwasyon, na may makabu-
luhan at tuwirang epekto sa iyong kaligayahan.11

Iniulat ng Forbes magazine, “Ang paggiging mapagpasala-
mat ay hindi kailangan ng pera at tiyak hindi kumukuha ng 
maraming oras, ngunit ang mga benepisyo ay napakalaki.” 12

Ano ang pinagpapasalamat mo ngayon?

Estratehiya 4: Mag- ukol ng Oras sa Labas
Ang pag- uukol ng oras sa labas, lalo na sa kalikasan, ay 

nag- aalok ng lahat ng uri ng mga benepisyo, tulad ng pag-
baba ng stress at tibok ng puso, o pagbabawas ng iyong mga 
iniisip.

 Iniulat ng Time magazine ang isang pag- aaral tungkol sa 
likas na kakayahan ng kalikasan na muli tayong pasiglahin. 
Ayon sa pag- aaral, “Nagsisimulang makadama ang mga tao 
ng lakas pagkatapos ng 15 minuto lang na pagkakaupo sa 
labas sa mga parke at gubat.” 13

Mahirap maging masaya kung patuloy tayong nawawalan 
ng lakas at naii- stress. Subukang lumabas nang mga kalaha-
ting oras sa ilang araw sa loob ng isang linggo, mas mara-
ming araw kung maaari. Bakit hindi ka mamasyal at magsaya 
nang mas madalas?
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Estratehiya 5: Bawasan ang Oras sa Screen
Ang napakaraming oras sa screen ay hindi mabuti para sa ating kaligayahan. Ang panahong inuukol mo na nakatitig sa TV 

screen, computer, tablet, o phone ay nakakadagdag at maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ating kalusugan, lalo na 
pagdating sa social media. Ipinaliwanag ng sikat na manunulat na si Jean M. Twenge, na nag- aral nang husto sa paksang ito: 
“Kapag mas maraming oras na ginugugol [ang mga tao] sa pagtingin sa screen mas malamang na makitaan ng mga sintomas 
ng depresyon.” 14

Sinabi ni Pangulong Nelson, “Kung mas binibigyan ninyo ng atensyon ang mga feed ninyo sa social media kaysa sa mga 
bulong ng Espiritu, inilalagay ninyo ang sarili ninyo sa espirituwal na kapahamakan—gayundin ang kapahamakan ng pagda-
nas ng matinding pag- iisa at depresyon.” 15

Kaya sige, bigyan ng ilang oras ang sarili mo na malayo sa screen. Pasasalamatan mo ang sarili mo kinalaunan.

Estratehiya 6: Isipin ang Kasalukuyan
Kung ikaw ay tao, malamang na halos 100 porsiyento na 

may nagawa o nasabi kang pinagsisihan mo. Malamang, 
maraming bagay. Ang kakatwa, gayunpaman, ay mas madalas 
pang gustong paulit- ulit na isipin ng mga tao ang mga bagay 
na iyon.

Ang manunulat na Banal sa mga Huling Araw na si John 
Bytheway ay nagsulat tungkol mga problema ng paglingon 
sa nakaraan: “Ang mga kahabag- habag na tao ay may isang 
basurahan sa puno ng pagkakamali. Bawat araw iniisip nila 
nang paulit- ulit ang kanilang mga pinanghihinayangan at 
paulit- ulit na nagsisisi. Ang kanilang pananalita ay puno ng 
mga pariralang tulad ng, ‘Dapat ginawa ko,’ ‘Sana ginawa 
ko,’ ‘Kung ginawa ko lang,’ ‘Bakit hindi ko ginawa?’ at 
‘Kung lamang.’ Hindi nila tinitingnan kung saan sila pupunta 
dahil hindi nila inaalis ang kanilang paningin sa pinanggali-
ngan nila.” 16

Isinulat din niya ang tungkol sa magkaugnay na problema 
ng masyadong pag- iisip sa hinaharap: “Ang mga kahabag- 
habag na tao ay naghahanap ng kasiyahan sa mga hindi pa 
nangyayari. ‘Kapag nakatapos ako, magiging masaya ako.’ 
Kapag nakatapos na, sasabihin nila, ‘Kapag nagkatrabaho 
ako, magiging masaya ako.’ Matapos silang makakuha ng 
trabaho, sasabihin nila, ‘Sige, kapag ikinasal ako, magiging 
masaya ako.’ . . . Kung determinado kang maging miserable, 
isipin mo na ang buhay na isang waiting room, at kaligaya-
han ang doktor mo.” 17

Mahahanap natin ang pinakadakilang kaligayahan at 
kapakanan kung mabubuhay tayo at magtutuon sa kung ano 
ang nangyayari sa ating buhay ngayon.

Sa mga eksperto sa kalusugan at pangkaisipan, ang 
katagang pag-iisip ay maikling paglalarawan nang lubos na 
pagiging abala sa sandaling iyon.

Payo ng mga eksperto sa kalusugan at pangkaisipan, “Ang 
takot at kawalan ng kapanatagan tungkol sa nakaraan at sa 
hinaharap ay magpapahirap nang lubos na makahanap ng 
kasiyahan sa kasalukuyan.” 18

Narito ang ilang payo kung paano mamuhay nang may 
pag-iisip:

1.  Magsulat sa journal ng pawang pasasalamat lamang 
(tingnan sa estratehiya 3 sa itaas), isa- isahin lalo na ang 
ilang bagay na pinasasalamatan mo sa araw na iyon.

2.  Mag- ukol ng oras na magnilay- nilay araw- araw. Magha-
nap ng isang mapayapang lugar kung saan walang mga 
gambala. Pumikit at pagtuunan ng pansin ang iyong 
paghinga. Kung may maisip, tanggapin ang mga ito, 
palayain ito, at pagkatapos ay bumalik sa pagtutuon 
sa iyong paghinga. Maaaring tila kakaiba ito, ngunit 
ito ay magandang ensayo sa isip para sa pagtutuon sa 
kasalukuyan.

3.  Mas magbigay- pansin sa mga bagay na karaniwang 
ginagawa mo na hindi mo namamalayan, tulad ng 
paghuhugas ng mga pinggan, pagmamaneho, o maging 
ang pagkain. Damhin ang tubig na may sabon sa inyong 
mga kamay. Masdan ang mga puno, mga tao, at mga 
gusali habang nagmamaneho. Lasapin at namnamin ang 
bawat pagkagat.

4.  Ipagdasal na mapansin ang mga taong nangangailangan 
ng tulong mo sa araw na iyon. Pagkatapos ay makinig 
na mabuti at maging handang kumilos.

5.  Palitan ang iyong mga gawain paminsan- minsan at 
subukan ang isang bagong ruta pauwi, sa hindi pamil-
yar na disenyo ng iba't ibang tindahan, o pag- iba ng 
mga karaniwang ginagawa mo sa gabi.
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Estratehiya 7: Makipag- ugnayan sa Iba
Sa kaligayahan at pangkalahatang kalusugan, ang pagtutu-

on sa makabuluhang pakikipag- ugnayan ay mahalaga.
Isinulat ni Emma Seppälä, PhD, na “ang matibay na 

pakikipag- ugnayan at pakikisalamuha ay:

•  humahantong sa 50% na tyansang humaba ang buhay
•  nagpapalakas sa iyong immune system . . .
•  tumutulong sa iyo para mas gumaling kaagad sa sakit.”

Pagpapatuloy pa niya, “Ang mga tao na nakadadama na 
mas konektado sila sa iba ay may mas mababang antas ng 
pagkabalisa at depresyon.” 19

Pagdating sa makabuluhang relasyon, ang ilang malalim 
na relasyon ay malamang na mas matatag kaysa sa maraming 
mababaw na relasyon. Hindi natin kailangan punuin ang mga 

libreng oras natin sa patuloy na pagkikipag- usap, ngunit 
kailangang- kailangan natin ang pakikikipag- ugnayan sa tao. 
Maging sa mga mahiyain, maraming paraan na mapapalalim 
ang koneksyon ninyo sa mga kaibigan at pamilya.

Patungkol sa pamilya, itinuro minsan ni Elder Dieter F. 
Uchtdorf ng Korum ng Labindalawang Apostol, “Sa ugna-
yan sa pamilya, ang tunay na baybay ng pagmamahal ay 
o- r- a- s, oras.” 20

Dahil nagbawas ka na ng oras sa paggamit  ng screen 
(tulad ng nabanggit ko na), maaari mong palitan ang ilan 
sa mga ito ng harapang pakikipag- usap. Ang mga pagbisita, 
mga liga, samahan ng mga nangongolekta ng stamp . . . o 
anumang bagay na tutulong sa iyo na makipag- ugnayan sa 
iba ay makadaragdag sa iyong kaligayahan at kapakanan.

Estratehiya 8: Pangalagaan ang Iyong Templo
Ang pagtulog nang mahimbing, wastong nutrisyon at sapat na ehersisyo 

ay nagbubunga ng malaking kaligayahan. Ang ating damdamin ay naka-
sentro sa ating utak, kung saan, tulad ng iba pang organ sa iyong katawan, 
ay nakikinabang nang malaki sa mabuting kalusugan.

Kabilang sa mga hakbang para mapabuti ang iyong pisikal na kalu-
sugan ang pag-aalaga sa iyong utak, na bahagi ng iyong pisikal na kata-
wan. Ito ay makatutulong sa iyo na makapag- isip nang mas malinaw, mas 
makapag- focus, at mapatibay ang iyong damdamin.

Sa mga gawi na pangkalusugan, isang mabuting gawin ay magsimula 
nang paunti- unti at gumawa ng paisa-isang pagbabago. Magsimula sa 
maliliit na bagay katulad ng dagdag na paglalakad o gawing mas masus-
tansiya ang iyong kinakain, kapag maaari. Malaking bagay ang maliliit na 
pagbabago.

Estratehiya 9: Tumingin sa Labas
Ang nakaraang walong estratehiya ay tila mas malinaw kaysa sa huling ito, ngunit ang kaligayahan ay kadalasang matatag-

puan kung kayo ay hindi nakatuon dito mismo.
Itinuro ni Elder Holland: “ang kaligayahan ay hindi madaling mahanap sa diretsong pagtakbo papunta doon. Ito ay karani-

wang masyadong mailap, masyadong panandalian, masyadong tuso. Kung hindi mo pa ito alam, malalaman mo sa darating na 
mga taon na kadalasan ang kaligayahan ay dumarating sa atin sa panahong bahagyang- bahagya lang natin inaasahan, kapag 
abala tayo sa paggawa ng ibang bagay. Ang kaligayahan ay halos palaging resulta ng iba pang gawain.” 21

Sa lahat ng paraan, gawin ang lahat ng maaari upang magkaroon ng pamamaraan at gawi para sa kaligayahan. Matapos 
natin gawin ang lahat ng makakaya natin, gayunman, ito ang panahon upang tumingin sa labas at hayaang kaligayahan ang 
maghanap sa iyo sa paghahangad nating tulungan ang iba.
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Kaligayahan at Sakit sa Pag- iisip
Pagdating sa mga karamdaman tulad ng kalungkutan at 

pagkabalisa, ang kaligayahan ay nagiging isang mas kum-
plikadong bagay. Ang mga hatinggabi ng panginginig na 
binanggit ko kanina ay sintomas pala ng pag- aalala na dulot 
ng sakit na depresyon.

Sa buhay ko, nang ako’y ganap na naghihingalo sa kadili-
man at kawalan ng katiyakan, ang tawag diyan ay depresyon, 
hindi ko na magawang “piliing maging masaya” tulad ng 
hindi ko mapipili ang aking taas o kulay sa mata.

Ang lagi kong mapipili, gayunpaman, ay labanan ang 
kadiliman. Maaari akong magsumamo sa Diyos. Magagamit 
ko ang lahat ng bagay para sa sarili ko, mula sa pananampa-
lataya at panalangin hanggang sa makabagong medisina.

Para sa akin, ang matagumpay na pagdaig sa mga pag- 
atake ng depresyon ay laging kinapapalooban ng iba’t ibang 
pamamaraan. Kailangan kong bantayan ang aking pisikal 
na kalusugan (pag- eehersisyo, nutrisyon, pagtulog), mga 
medikasyon sa kalusugan (gamot, bitamina, konsultasyon 
sa doktor), emosyonal na kalusugan (counseling, pakikipag- 
ugnayan sa iba) at ang espirituwal na kalusugan (panalangin, 
pag- aaral ng banal na kasulatan, paglilingkod sa Simbahan, 
oras sa templo) sa balanseng paraan.

Sa kabila ng ilang masasakit na naranasan ko sa paglipas 
ng mga taon mula sa depresyon, napakapalad ko na mara-
nasan ang kaligayahan at positibong bagay sa halos lahat ng 
panahon! Nakikiramay ako sa inyo na mas malakas at mas 
matinding naapektuhan ng karamdaman sa pag- iisip kaysa 
sa akin, ngunit kahit para sa inyo, lubos akong naniniwala 
na pagagalingin ng Pangulo ng Kapayapaan ang lahat ng 
inyong kalungkutan (tingnan sa Juan 14:27).

Maraming kasinungalingan ang sinasabi ng depresyon 
pagdating sa kaligayahan. Iginigiit nito na ang mga bagay 
ay hindi kailanman bubuti pa. Isang malakas na panlaban 
sa kasinungalingang ito—para sa akin—ay matatagpuan sa 
paborito kong himno na, “Pumayapa, Aking Kaluluwa.”

Pumayapa, aking kaluluwa:
Diyos ang patnubay mo at kalinga.
Pag- asa mo ay h’wag mapaparam,
Bawat hiwaga’y may kasagutan.22

Magagandang katotohanan, hindi ba? Habang inaalala ko 
ang aking buhay, walang duda na binasbasan ako ng Diyos, 
pinalakas at ginabayan sa lahat ng aking ginagawa. Kaya, 
alam kong naririyan Siya para sa akin sa hinaharap, tulad 
ng alam ko na gagabayan kayo ng Diyos sa inyong landas 
papunta sa mas masasayang araw.

Sa pamamagitan Niya, ang inyong kaligayahan ay maga-
gawang ganap balang-araw. ◼
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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

papunta sa mga pulang laryo sa ibaba, 
at nabasag.

Mabilis na pumunta si Inay sa salas. 
Nang makita niya ang nangyari, napa-
iyak siya at pumasok sa kanyang silid. 
Alam niya na aksidente lamang iyon, 
pero nangyari na ang pinsala.

Nang gabing iyon, nang matutulog 
na kami, kinuha ni Itay ang dustpan 
at walis at maingat na winalis ang mga 
nabasag na piraso. Pagkatapos ay 
buong magdamag niyang pinagdidikit- 
dikit ang mga piraso.

Kita pa rin ang mga marka ng basag 
sa mga estatwa ng belen. Nawawalan ng 
tainga ang baka. Nawawalan ng isang 
bahagi sa kanyang mukha ang isang 
pantas. Mas mukha pang yari sa pan-
dikit kaysa porselana ang isang pastol 

Bilang isang bata, hindi ako maka-
paghintay sa araw ng Pasko. Nang 

inilabas ni Inay ang mga kahon ng mga 
dekorasyon, alam na namin ng lima 
kong kapatid na nagsimula na ang Pas-
ko. Lagi naming tinatayo ang Christmas 
tree bilang isang pamilya. Naaalala ko pa 
ang mga palamuting gawang- kamay at 
ang maraming makikintab na pangsabit.

Ang isang bahagi ng mga dekoras-
yon, gayunman, ay iniingatan mismo 
ni Inay. Ginawan ng lola ko si Inay 
ng magandang puting porselanang 
belen. Bawat taon, inilalagay ni Inay 
ang belen sa isang malaking mantel sa 
sala. Natutuwa akong umupo at pano-
orin siyang inaayos ang bawat estatwa 
ng belen. Sa ilalim ng bawat estatwa, 
naglalagay siya ng maliit na puting ilaw 

Ang Nabasag na Belen
mula sa isang tali ng mga ilaw. Idinidi-
kit niya ang isang dulo ng ilaw sa man-
tel, at pagkatapos ay isinasaksak niya 
ito sa saksakan ng kuryente sa likuran 
ng upuan sa sulok. Nang umilaw na 
ang mantel, napakaganda nito!

Isang gabi, nang malapit na ang 
Pasko, medyo magugulo ang mga 
kapatid ko. Hinabol ng mga nakata-
tanda ang nakababata kong kapatid. 
Habang naghahabulan, nagtago siya 
sa likod ng silya sa tabi ng mantel. 
Nang makita siya ng mga kapatid ko, 
nagmadali siyang tumakas, pero napa-
tid ng kanyang paa ang tali ng ilaw sa 
ilalim ng belen. Hindi kinaya ng mga 
maliit na piraso ng teyp ang hatak ng 
kanyang paa. Bumagsak ang babasa-
ging estatwa ng belen mula sa mantel 

Gising si Itay buong magdamag para 
pagdikit- dikitin ang nabasag na 

mga piraso ng belen.
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Nang kami ng aking pamilya ay nag-
simulang dumalo sa Ang Simbahan 

ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw, nadama ko sa puso ko na 
ang nanay namin ang gumabay sa amin 
papunta doon.

Hindi inaasahang pumanaw ang 
nanay ko sa araw ng Pasko dalawang 
taon na ang nakararaan. Siya ay isang 
kahanga- hangang tapat at mapagpa-
kumbabang tagasunod ni Jesucristo, 
ngunit hindi niya kailanman nalaman 
ang tungkol sa ipinanumbalik na 
ebanghelyo. Makalipas ang 11 buwan 
ng pag- aaral tungkol sa Simbahan, 
ang asawa kong si Navid, ang aking 
anak na si Katie, at ako ay nabinyagan 
sa araw ng Pasko. Ang dating araw 
ng kalungkutan dahil sa pagpanaw 
ng nanay ko ay araw na ng kaligaya-
han ngayon para sa aming pamilya 
dahil sa aming bagong buhay sa 
ebanghelyo.

Marami ang dumalo sa aming bin-
yag. Nagulat akong makita ang may 
higit 100 katao doon nang 10:00 n.u. sa 
umaga ng Pasko! Nadama namin ang 
labis na pagmamahal.

Bago ang aming binyag, tinulungan 
ako ng stake temple and family history 
consultant na ihanda ang pangalan ng 
aking ina at ang mga pangalan ng ilang 
iba pang pumanaw na mga ninuno 
upang dalhin sa templo para sa binyag.

Dalawampu‘t limang araw mata-
pos ang aming binyag, noong Enero 
19, 2018, kaarawan ng aking nanay, 

bumiyahe kami papunta sa Newport 
Beach California Temple sa unang pag-
kakataon. Kinakabahan ako at hindi 
alam kung ano ang mangyayari, ngunit 
nang pumasok ako sa templo, nakada-
ma ako ng labis na kapayapaan. Ito ay 
walang kasing- tulad sa mga napunta-
han ko. Nagtipon ang grupo namin sa 
bautismuhan, kung saan ipinaliwanag 
ng Pangulo ng templo ang kahalagahan 
ng binyag para sa mga patay at ang 
mga pagpapala nito. Naiyak ako sa 
galak habang iniisip kung paano pagpa-
palain ng pagbibinyag na ito ang aming 
pamilya.

Matapos mabinyagan si Navid para 
sa ilan sa mga lalaking miyembro ng 
aking pamilya, bininyagan niya ako 
para sa ilan sa mga babaeng miyembro 
ng pamilya. Una akong nabinyagan 
para sa aking minamahal na nanay. 
Nang marinig ko ang mga salitang “na 
yumao na,” napaiyak ako. Napakasakit 
na nitong marinig dahil mas nagiging 
totoo ang pagkamatay niya. Pero naisip 
ko, ano pa ang mas dakilang regalong 
maibibigay ko sa aking ina sa kanyang 
kaarawan kaysa sa regalong mabinya-
gan sa templo?

Inaasahan ko ang mas marami pang 
pagpunta sa templo. Nagpapasalamat 
akong malaman na matutulungan kong 
makatanggap ng mga pagpapala ang 
mga nangauna sa akin sa pamamagitan 
ng mga ordenansa sa templo. Kahanga- 
hangang regalo! ◼
Diane Davani, California, USA

Ang Pinakamagandang 
Regalong Maibibigay Ko

sa ilang bahagi. Ngunit mahimalang 
naayos ang mga nabasag na estatwa.

Sinabi ni Lola na gagawa siya ng 
bagong belen, ngunit tinanggihan ito 
ni Inay. Sinabi niya na mas makabuhu-
lan na ngayon sa kanya ang belen. Ito 
ay nagsisilbing simbolo ng katapatan 
ng kanyang mapagmahal na asawa 
at paalala ng ating mapagmahal na 
Tagapagligtas.

Habang nabubuhay ang bawat isa sa 
buhay na ito, tayo ay nababasag sa ilang 
paraan. Maaaring nadarama natin na 
nadurog na tayo at hindi na mabubuo 
pa. Ngunit mayroon tayong Tagapaglig-
tas, at maaari tayong mabuong muli sa 
pamamagitan ng Kanyang mapagmahal 
na mga kamay. ◼
Elizabeth Lloyd Lund, Utah, USA

Gusto mo bang magbahagi ng karanasan sa ebanghelyo na nagpalakas sa iyo?  
Maaari mo itong ipadala sa liahona.ChurchofJesusChrist.org.



gaanong napag- isipan ang kahalagahan 
ng Kanyang pagsilang sa Pasko.

Napuno ng luha ang aking mga mata 
nang magdasal ako sa aking Ama sa 
Langit. Pinasalamatan ko Siya para sa 
sakripisyong ginawa Niya na pababain 
ang Kanyang Bugtong na Anak sa lupa 
at para sa kamangha- manghang buhay 
ng Kanyang Anak na puno ng sakripis-
yo at kabaitan. Nalungkot pa rin ako sa 
katotohanan na nag- iisa ako at malayo 
sa aking pamilya sa araw ng Pasko, ngu-
nit natulutan nito ang Ama sa Langit na 
turuan ako ng isang aral na maaaring 
hindi ko kailanman natutuhan habang 
napapalibutan ako ng aking pamilya: 
ang Tagapagligtas ang dahilan kaya ako 
nagkaroon ng pamilya!

Nagpapasalamat ako na ang pag- iisa 
sa araw ng Pasko ay nagdulot sa akin ng 
kaunting higit na pag- unawa sa mapag-
mahal at walang- hanggang kaloob ng 
Ama sa Langit na Kanyang anak. ◼
Tyler Collins, Montana, USA

trabahong posibleng makasulit dito!
Nagpasiya akong manood ng isang 

pelikula sa TV sa kuwarto ko sa hotel. 
Sa pelikula, ipinahayag ng isa sa mga 
tauhan kung gaano kahalaga ang mag-
pasalamat. Hindi iyon malaking bahagi 
ng pelikula, ni hindi iyon nakakaantig 
na tagpo, ngunit wala nang ibang higit 
na nakaantig sa akin.

Sa sandaling iyon natanto ko na hindi 
pa ako nakaluhod sa Araw ng Pasko 
upang pasalamatan ang Ama sa Langit 
para sa kaloob na Kanyang anak na si 
Jesucristo. Sa lahat ng taon na ipinagdi-
wang ko ang Pasko, talagang nakatuon 
lang ako sa aking pamilya, mga regalo, at 
paglalaro. Sa kabila ng malalaking pag-
sisikap ng aking mga magulang at lolo’t 
lola na turuan ako, hindi ko tunay na 
napasalamatan kailanman kung gaano 
kahalaga ang Tagapagligtas sa Pasko. 
Bilang isang pamilya, binabasa namin sa 
mga banal na kasulatan ang kuwento ng 
Kanyang pagsilang, ngunit hindi ko pa 

Para sa akin habang lumalaki ako, 
Pasko ang pinakamagandang 

panahon ng taon—hindi lamang dahil 
sa mga regalo kundi dahil ang Pasko ay 
isang panahon para makibahagi sa mga 
taong pinakamahalaga sa buhay ko, 
ang pamilya ko.

Pamilya ko ang lahat sa akin, at sa 
pagdaan ng mga taon, ang mga tradis-
yon sa Pasko ay palaging isang magan-
dang plano ng kasayahan sa pamilya na 
marami pa ring taglay na magagandang 
alaala para sa akin.

Ngunit kaiba ang nakaraang Pas-
kong ito. Nagkaroon ako ng bagong 
trabaho na pinapunta ako sa ibang 
bayan sa araw ng Pasko. Hanggang sa 
puntong ito ng buhay ko, dalawang 
Pasko ko pa lang hindi nakasama ang 
pamilya ko—kapwa noong nasa misyon 
ako. Bago pa man ako umalis para sa 
business trip ko, nalungkot na ako at 
nangulila sa pamilya ko. Buong Araw 
ng Pasko naisip ko, “Sayang!” Walang 

PA
G

LA
LA

RA
W

AN
 N

I D
AR

IA
 K

IR
PA

CH

Nag- iisa at Nagpapasalamat sa Araw ng Pasko

Pinapunta ako 
ng bagong 

trabaho ko sa 
ibang bayan sa 
araw ng Pasko. 
Bago pa man 
ako umalis, 
nalungkot na ako 
at nangulila sa 
pamilya ko.
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Nang mabalitaan ko ang Christ-
mas initiative ng Simbahan na 

“Maging Ilaw ng Sanglibutan” at ang 
pandaigdigang araw ng pagliling-
kod, naisip ko, “Magandang ideya. 
Gagawin ko iyan.”

Ilang araw bago sumapit ang panda-
igdigang araw ng paglilingkod noong 
Disyembre 1, may pumasok na ideya 
sa isipan ko kung sino ang kailangan 
kong tulungan. Agad kong naisip, 
“Kahit sino huwag lang siya!” Labis 
akong nasaktan ng taong ito sa loob ng 
maraming taon, pero nang lalo kong 
maisip ang pangalan niya, lalo kong 
nalaman na ang ideya ay nagmula sa 
Espiritu.

Sinabi ko sa asawa ko ang iniisip 
ko, at sinabi niya na makakabuti sa 
akin ang paglingkuran ang taong ito. 
Gayunpaman, kabadung- kabado ako 
sa ideyang tulungan siya. Alam kong 
hindi ko ito magagawang mag- isa,  
kaya ipinagdasal ko na magkaroon  
ako ng lakas at may makasama akong 
iba. Sa huli, tinawagan ko ang mga 
sister missionary, at pumayag silang 
samahan ako.

Sumapit ang Disyembre 1, at 
kabadung- kabado ako at nangangatog 
ako habang nagmamaneho. Sama- sama 
kaming nagdasal pagdating namin sa 
apartment. Ilang beses akong huminga 
nang malalim at kumatok sa pinto. 
Binuksan ng lalaki ang pinto, pero 
parang hindi niya ako makilala. Tina-
nong ko kung kilala niya ako. Akala 
niya isa lang ako sa mga sister mission-
ary. Nang sabihin ko sa kanya kung 
sino ako, nagulat siya pero natuwa na 
pumaroon ako para dalawin siya. Naasi-
wa siya nang sabihin ko sa kanya na ito 
ay pandaigdigang araw ng pagliling-
kod, at gusto namin siyang tulungan sa 
anumang paraan.

Binigyan ko ng trabaho ang mga 
missionary, at naglinis na ako ng apart-
ment niya. Pagkaraan ng ilang oras, 

natapos kami at umalis na. Habang 
sakay ng kotse pauwi, saka ko lang 
natanto na tumatawa at masaya ako. 
Pagkatapos ay naliwanagan ako: inalis 
na ng Ama sa Langit ang lahat ng sakit, 
kirot, pait, at lungkot na nadarama ko. 
Wala na! At malaya na ako sa lahat ng 
dalamhating dinala ko sa loob ng mara-
ming taon. Nabiyayaan ako ng Ama sa 
Langit ng lakas na patawarin sa huli 

ang taong ito. Masaya dahil napakaga-
an ng pakiramdam ko.

Nagpapasalamat ako na sinunod ko 
ang pahiwatig na tulungan ang lalaking 
ito. Alam ng aking mapagmahal na 
Ama sa Langit na kailangan kong mara-
nasan ito para lumago ako at maging 
higit na katulad sa taong nais Niyang 
kahinatnan ko. ◼
Marsha Lang, Pennsylvania, USA

Ipinagdasal ko na magkaroon ako ng 
lakas at may makasama akong iba. 

Tinawagan ko ang mga sister missionary, 
at pumayag silang samahan ako.
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Kahit Sino Huwag  
Lang Siya!
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Ni Brittany Beattie
Priesthood at Family Department

Binigyan ng mapagmahal na Ama sa Langit ang bawat 
isa sa atin ng natatanging mga talento, kaloob, hilig at 
interes. Tinutulutan tayo ng mga talentong ito na pag-

lingkuran ang mga nakapaligid sa atin habang hinahangad 
nating maging “isang puso at isang isipan” sa pagsunod kay 
Jesucristo (Moises 7:18). Kabilang dito ang pag- minister at 
paglilingkod natin sa mga bata at kabataan.

Isa ka mang guro sa Primary, lider ng kabataan, o minis-
tering brother o sister, o kahit nakikipag- ugnayan ka lang 
sa mga bata at kabataan sa simbahan, may kapasidad kang 
magbigay ng inspirasyon, maghikayat, magpalakas, at tumu-
long sa mga bata at kabataan na maabot ang nais ng Ama sa 
Langit para sa kanila.

Ang panghihikayat at paglilingkod mo ay maaaring 
maging bahagi ng aspeto na pagsuporta ng Simbahan sa 
mga gawaing nakatuon sa tahanan, na isinasaisip na ang mga 
magulang ay may sagrado at pangunahing papel para gaba-
yan at suportahan ang pag- unlad ng kanilang mga anak. Iyan 
ay angkop kahit na ang mga magulang ay hindi miyembro 
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw o kung hindi na sila aktibo sa Simbahan. Ano kung 
gayon ang mga katangian ng pagsuportang iyan ng Simba-
han, at paano makakatulong ang bawat isa sa atin?

Makakatulong ang apat na ideyang ito:

1. Kilalanin ang mga bata at kabataan.
Mahirap suportahan ang iba kapag hindi mo alam kung 

anong suporta ang kailangan nila. Sapat ba ang pagkakaki-
lala mo sa mga bata at kabataan sa paligid mo para malaman 
kung ano ang mga mithiing pinagsisikapan nila, ano ang 

Ang lahat ng nakatatanda, anuman ang kanilang 
tungkulin, ay makakatulong sa pag- unlad ng mga bata 

at kabataan sa kanilang ward.

tulong na maaaring kailanganin nila, o ano ang mahalaga sa 
kanila? O kaya naman, alam mo rin ba ang mga kalakasan at 
interes nila para makatulong ka na pagsamahin ang mga indi-
bidwal kapag dumating ang pagkakataong kailangan nilang 
suportahan ang isa’t isa?

Halimbawa, si Jessica Ocampo mula sa Guatemala ay 
nag- alok na bantayan si David na anak ng kaibigan niyang 
si Lisbett habang naglilingkod si Lisbett sa Young Women 
camp. Tinanong ni Jessica kung may magagawa ba siya para 
matulungan si David sa oras na iyon, at sinabi ni Lisbett na 
hindi pa natututong magbisikleta si David. Niyaya ni Jessica 
ang mga anak niyang lalaki na tumulong, at tinuruan nila si 
David na magbisikleta. Alam din nila na naglalaro si David sa 
basketball team ng ward at naghahanda para sa tournament, 
kaya maghapon nila siyang tinulungan na maghanda. Hindi 
man kaagad humusay sa basketball si David sa isang araw na 
iyon, pero sabi niya, “ipinakita nila sa akin na talagang may 
malasakit sila.” Sabi pa niya, “Nasa telepono ko pa ang video 
noong natuto akong magbisikleta.”

Iba pang mga Ideya
•  Tiyakin mo na may pahintulot ka ng mga magulang 

para sa anumang pakikipag- ugnayan mo sa kani-
lang mga anak sa mga klase o aktibidad sa labas ng 
Simbahan. Iwasan ang mga sitwasyon na kayo lang 
ng isang bata o tinedyer ang magkasama. Magsama 
ng kahit isa sa mga magulang ng bata habang sinu-
suportahan mo ang kanilang anak. Kailangan ding 
mag- ingat para sa kaligtasan ng lahat.

Paglilingkod sa 
Mga Bata at Kabataan



38 L i a h o n a

•  Batiin ang mga bata at kabataan at kanilang mga 
magulang sa Simbahan. Alamin ang kanilang mga 
pangalan at kumustahin sila.

•  Itanong sa mga pinaglilingkuran mo at kanilang 
pamilya kung ano ang pinakakinasasabikan nila, 
ikinakatakot, o kinahihiligan. Alamin ang mga bagay 
na pinaghahandaan nila. Pagkatapos ay kausapin sila 
at ipagdasal din kung may anumang magagawa ka 
para masuportahan sila.

2. Ibahagi ang mga talento mo at maghanap ng 
mga koneksyon na makakasali ang iba.

Matagal na panahon ang ginugol mo sa pagpapahusay ng 
mga kaalaman at talento mo. Nagkaroon ka ng mga kakai-
bang karanasan na nagbibigay sa iyo ng mga ideya at kaala-
man tungkol sa iba’t ibang paksa. Maibabahagi mo ba ang 
mga talento at karunungan mo sa mga bata o kabataan para 
matulungan sila sa pinaplano nilang pag- unlad? Matutulu-
ngan mo ba silang makita ang mga oportunidad na makaka-
tulong sa kanila sa gusto nilang pag- unlad?

Halimbawa, si Olalekan Babatunde sa Osun, Nigeria, ay 
isang abogado. Nakibahagi ang stake nila sa paunang testing 
para sa mga bata at kabataan. Nang mabalitaan niya na nahi-
kayat nito ang isang binatilyo sa ward nila na maging aboga-
do, kinontak siya ni Olalekan para suportahan. Tinutulungan 

siya ni Olalekan ng dapat gawin para makapaghanda sa 
pag- aaral ng abogasya.

Nakita ni Maria Vashchenko na taga Kyiv, Ukraine, ang 
impluwensya ng isang babae na nakapansin sa kakayahan sa 
musika ng kanyang 13- taong- gulang na anak. Inanyayahan ng 
babae ang kanyang anak na tumugtog ng piyano sa kultural 
na pagdiriwang bago ang paglalaan ng Kyiv Ukraine Tem-
ple. Matibay na ang desisyon niyang tumigil na sa pagtug-
tog nang panahong iyon, pero pinaunlakan pa rin niya ang 
paanyaya.

“Malaking pagbabago ito sa buhay ng anak ko,” sabi ni 
Maria. “Napakaganda ng konsyerto! Pagkatapos, sinabi 
namin sa aming anak na lalaki na maaari na niyang iwanan 
ang musika, pero sinabi niyang hindi na niya ito gagawin. 
Nagtapos siya sa music school nang may matataas na gra-
do, napakahusay na nakatugtog ng ilan pang instrumento, 
nagsimulang magsulat ng musika at mga awitin, at bumuo 
ng grupo ng mga musikero. Nang pumunta na siya sa mis-
yon, nag- organisa siya ng mga aktibidad na may kinalaman 
sa musika, tumugtog ng mga himno sa sacrament meeting, 
kinumpasan ang koro ng mga missionary, at tinuruan ang 
mga missionary na tumugtog ng gitara at piyano. Manana-
tili kaming nagpapasalamat sa sister na iyon na tumulong 
na mapaunlad ng aking anak ang kanyang mga talento.” 
Ang maimpluwensyang sister na iyon ay nakagawa ng kaib-
han sa simpleng pagkilala sa mga talento ng binatilyo at 
pag- anyaya sa kanya na gamitin iyon para mapagpala  
ang iba.

Iba pang mga Ideya
•  Magprisintang turuan ang mga bata at kabataan  

sa isa sa kanilang mga aktibidad, o ipabahagi ang 
kanilang mga talento sa Relief Society o elders 
korum.

•  Basahing muli ang iyong patriarchal blessing para 
mapag- isipan mo ang mga talento at kaloob ng 
Espiritu na makakasuporta sa pag- unlad ng iba—pati 
mga kaloob na maaaring hindi nakikita ng iba, gaya 
ng pagiging mabuting tagapakinig.

•  Gumawa ng listahan ng mga kalakasan ng indi-
bidwal—kalakasan mo at ng iba—para handa kang 
suportahan ang iba na maaaring makinabang sa 
kaalaman ng iba pa. Maaaring makatulong na mag-
kakasamang gawin ito lalo na ng mga pamilya, ward 
council, at mga klase ng kabataan at mga pangulu-
han ng korum.
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3. Maging interesado at manghikayat.
Tandaan kapag may importanteng maga-

ganap sa mga bata o kabataan, pagkatapos ay 
kumustahin ito. Padalhan sila ng maikling sulat 
na magpapalakas ng loob nila. Kumustahin 
kung ano ang nangyari sa mga plano nila nang 
linggong iyon. Ikatuwa na umuunlad sila at 
hikayatin silang magpatuloy kahit may mga kabi-
guan. Hindi mo kailangang malaman ang mga 
detalye para maipaalam sa kanila na handa kang 
suportahan sila.

Dati, noong sinisikap kong makagawian na 
matulog nang maaga, narinig ng isang miyem-
bro na binanggit ko sa mensahe ko isang Linggo 
na inaasam kong makatulog nang sapat nang 
linggong iyon. Tinanong niya ako kung ano ang 
gagawin ko para magawa ito. Nangako ako na 
mahihiga sa kama sa gusto kong oras ng kahit 
isang gabi sa linggong iyon. “Tatanungin kita 
tungkol diyan sa susunod na linggo,” sabi niya. 
Naniwala ako na gagawin niya, kaya tinupad ko 
ang aking pangako.

Nangyari nga ang inaasahan ko, kinalinggu-
han sa simbahan, itinanong niya kung natupad 
ko ang mithiin ko (natupad ko nga!), at itina-
nong niya kung gagawin ko ba ito ulit sa susu-
nod na linggo. Alam ko na mangungumusta siya, 
kaya ginawa ko ito. Nang sumunod na linggo, 
hinikayat niya akong tuparin ko ang mithiin ko 
nang dalawang beses sa linggong iyon. At nang 
sumunod pa? Sinabi niya gawin ko ito nang 
tatlong gabi. Patuloy niya akong hinikayat bawat 
linggo hanggang sa makagawian ko na ang 
plano ko.

Ilang taon kalaunan, ikinuwento ko ito sa isa 
ko pang kaibigan sa simbahan dahil hindi ko 
na nagagawa ang magandang gawaing iyon at 
alam ko na kailangan kong magsimulang muli. 
“Tutulungan kita na maging responsable,” sabi 
niya. Kaya bawat linggo kinukumusta niya ako 
hanggang sa makagawian ko na muli ang matu-
log nang sapat. Sa paglipas ng mga taon, natulu-
ngan ako ng pamilya at mga kaibigan sa mithiin 
kong makatulog nang sapat, pero ang dalawang 
pagkakataon na pinakaepektibo—ito ay nang 
tulungan ako ng mga miyembro ng ward—na 
hindi ko naman gaanong kapalagayang- loob—na 

magtakda at tumupad ng mithiin at pagkatapos ay nangungumusta sa 
nakahihikayat na paraan kung nasusunod ko ito.

Iba pang mga Ideya
•  Kung ang isang tao ay magbabahagi ng kanyang talento sa 

isang pagtatanghal o laro, dumalo at palakasin ang kanilang 
loob.

•  Pansinin ang pag- unlad ng iba at purihin sila sa kanilang mga 
pagsisikap, tulad ng pagsasalita sa Simbahan o pagtuturo ng 
lesson, sa aktibidad na tumulong sila na planuhin, proyektong 
pangserbisyo na nilahukan nila, o nakamit sa paaralan. Ang 
mga sinasabi mo ay magbibigay sa kanila ng mahalagang moti-
basyon para ipagpatuloy ang paghahangad sa kanilang mga 
mithiin sa mahihirap na panahon.

•  Kung nagpaplano ka ng mga aktibidad ng pamilya para tulu-
ngan ang iyong mga anak na matuto ng mga bagong kasana-
yan, isiping anyayahan ang iba na sumali, lalo na kung ito ay 
nauugnay sa kanilang mga mithiin.

4. Sundin ang Espiritu Santo
Higit sa lahat, hangaring mapatnubayan ng Espiritu Santo. Alam ng 

Ama sa Langit at ng Tagapagligtas ang iyong kalakasan at ang mga panga-
ngailangan ng iba. Alam nila ang iyong kapasidad na makatulong sa mga 
bata at kabataan sa iyong buhay. Ipagdasal na malaman kung paano mo 
masusuportahan at tutulungan ang mga taong iyon. Pagkatapos ay kumi-
los nang may pananampalataya. Gagabayan ka ng Espiritu sa iyong mga 
maliliit at simpleng pagsisikap upang maisagawa ang mga himala (tingnan 
sa Alma 37: 6).

Ang panawagan ng Tagapagligtas na maging “isang puso at isang 
isipan” (Moises 7:18) ay nag- aanyaya sa atin—bata at matanda—na makiisa 
sa ating pagsisikap na maging katulad ng Tagapagligtas at tularan ang 
Kanyang mga paraan. Sa pag- minister at paglilingkod natin sa mga bata 
at kabataan at paghahangad na tulungan silang umunlad, makikita nating 
umuunlad din bilang kapalit nito.

Iba pang mga Ideya
•  Mamuhay nang karapat- dapat na makasama ang Espiritu Santo.
•  Mag- ukol ng oras bawat linggo na mapag- isipang mabuti kung 

paano suportahan ang pag- unlad ng mga bata at kabataan sa 
iyong mga kamag- anak, ward, o komunidad.

•  Umasa sa Espiritu habang pinagsisikapan mo ang iyong per-
sonal na pag- unlad. Matuto mula sa kabiguan at patuloy na 
umunlad sa pamamagitan nito, hinahangad na tulungan ka ng 
Espiritu Santo sa iyong pag- unlad. ◼
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Pagbubukas ng klase. Pag- alis sa Pri-
mary. Pagpunta sa templo. Pagkaka-

roon ng bagong trabaho. Pagtatapos sa 
hayskul. Paglilingkod sa misyon.

Ito ang ilan sa mahahalagang 
pangyayaring maaaring maranasan ng 
inyong mga anak sa kanilang buhay, at 
kailangan nilang lahat ng natatanging 
paghahanda. Maaaring nakakakaba 
ang mga pagbabago, ngunit matutu-
lungan tayo ng ilang kagamitan para 
tagumpay na matuklasan kung ano ang 
gagawin. Narito ang ilang tip para  
tulungan kayong gabayan ang 
inyong mga anak sa mga pag-
babago sa buhay.

•  Pakinggan ang kanilang damdamin tungkol sa pagbabago. Tanungin sila 
kung ano ang nakakasabik sa kanila at ano ang nakakakaba sa kanila. Maging 
mapanghikayat ngunit maunawain sa kanilang mga alalahanin. Kung minsan 
ay kailangan lamang silang pakinggan nang may pagdamay para mapanatag 
sila sa darating na pagbabago.

•  Bigyan sila ng mas maraming impormasyon hangga’t maaari kung ano ang 
maaasahan nila sa isang bagay na bago. Halimbawa, kung ang inyong anak 
ay magsasagawa ng mga binyag sa templo sa unang pagkakataon, bigyan sila 
ng sunud- sunod na buod ng mangyayari kapag nasa loob na sila ng templo. 
Kung lilipat kayo sa isang bagong lungsod, alamin ang maaari mong alamin 
tungkol sa bago nilang paaralan, ward, at komunidad. Kapag binawasan mo 
ang hindi nila alam, inaalis mo ang mga pinagmumulan ng pagkabalisa. Ang 
bago nilang kaalaman ay tutulong sa kanila na maintindihan ang bagong 
karanasan na mararanasan nila.

Pagtuklas Kung Ano ang 
Gagawin Kapag  

P A G T U T U R O  S A  M G A  T I N E D Y E R  A T  N A K A B A B A T A N G  M G A  B A T A

May mga  
Pagbabago
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PARA SA MGA TINEDYER

Sa Liahona:
•  “Will Relief Society Be Boring?” 

Hunyo 2018, 50.
•  “My First Day in Elders Quorum,” 

Hunyo 2018, 52.
•  “Teens and Temple Covenants,” 

Okt. 2013, 18.

Para sa iba pang resources, bumisita 
sa youth .ChurchofJesusChrist .org.

•  Magbuo ng plano sa pagharap sa mga bagong sitwasyon. Asahan ang mga 
potensyal na problema at mag- isip ng mga paraan ng pagharap sa mga 
ito. Tulungan ang mga bata na makaisip ng mga solusyon sa kanilang mga 
tanong na “paano kung”: “Paano kung mali ang masakyan kong bus?” 
“Paano kung malungkot ako sa camp?” “Paano kung ayaw ko sa bagong 
teacher ko?” Bumuo ng isang alternatibong plano para mas mapanatag sila: 
"Kung namomroblema ka, tawagan mo ako." “Kung napakahirap ng isang 
klase, puwede naming kausapin ang teacher mo tungkol dito.”

•  Tulungan silang maramdaman na kaya nila ang situwasyon sa pamamagitan 
ng pagpapaalala sa kanila ng mahahalagang pangyayaring napagdaanan nila 
dati at ng mga kasangkapang mayroon sila ngayon para tulungan silang mag-
tagumpay. Gumamit ng positibo at nakahihikayat na pananalita: “Nalagpasan 
mo iyon; malalagpasan mo ito!” “Magagawa mo ang mahihirap na bagay! 
“Nasa iyo na ang kailangan mo. Handa ka na.” “Bilib ako sa iyo.”

•  Muling tiyakin sa kanila na magiging OK ang mga bagay- bagay. Nadaig ng 
maraming tao ang gayon ding mga paghihirap; malamang ay sila rin! Ipaalala 
sa kanila na makapagdarasal sila sa kanilang Ama sa Langit para sa tulong 
anumang oras, saanman, tungkol sa anumang bagay.

•  Bumuo ng support system para hindi madama ng inyong mga anak na nag- 
iisa sila sa kanilang paghihirap. Kung nakaranas na kayo ng ganito, ikuwento 
iyon sa kanila. Ano ang naramdaman mo? Paano kayo umakma? Subuking 
maghanap ng isang tao na magiging “transition buddy” ng inyong anak. 
May makakaibigan ba sila na lagi nilang makakasama sa bagong klase nila 
sa Primary? May kakilala ba kayo na maaaring magturo sa kanila sa kanilang 
trabaho o klase? Sino ang magiging mga roommate nila sa kolehiyo?

•  Sumabay sa bilis nila. Maaaring kailangan ninyong hikayatin ang inyong 
anak na sumulong o balaan silang maghinay- hinay, ngunit huwag ninyong 
masyadong baguhin ang natural na bilis nila. Sundan ang kanilang halimba-
wa. Kung gusto nilang gawin iyon nang buong lakas, tiyakin na nasa kanila 
ang lahat ng kailangan nila para magawa iyon. Kung pakiramdam nila ay hin-
di pa sila handang magpatuloy, huwag silang piliting makibahagi nang lubos. 
Mahinahon silang hikayating gawin ang ilang bagay na hindi sila komporta-
bleng gawin, ngunit dahan- dahan lang. Umakma sa mga pangangailangan ng 
inyong anak, at hilingin ang patnubay ng Espiritu na malaman kung paano 
sila higit na matutulungan. ◼
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Ibahagi ang Iyong Kuwento
May magandang kuwento ka bang 
maibabahagi? O may mga artikulo ka 
bang nais makita tungkol sa ilang paksa? 
Kung gayon, nais naming makarinig 
mula sa iyo! Maaari mong ipadala ang 
iyong artikulo o feedback sa liahona 
.ChurchofJesusChrist .org.

Noong naging young adult na ako, akala ko ay alam na alam ko na kung ano 
ang kalungkutan. Maraming beses akong nagpalipat- lipat habang lumalaki 
ako, kaya marami akong karanasan na umalis ako sa comfort zone ko 
upang makipagkaibigan. At nang pakasalan ko ang pinakamabait na lalaki 

sa paligid, alam kong hindi na ako muling malulungkot, tama?
Mali.
Ang kalungkutan sa pagiging young adult ay halos hindi maiiwasan, kahit 

na sandali lamang ito tumatagal. Napakarami nating bagay na kailangang gawin na 
siyang nagpapataranta sa atin. Marami tayong tinatanggap na bagong tungkulin: 
estudyante, asawa, empleyado, o magulang. Lumalayo na tayo sa ating tahanan 
at pamilya. Kailangan nating gumawa ng malalaki—maging ng mga naglalayong— 
mga desisyon. Bukod pa rito, hindi pa rin tayo makakatakas mula sa araw- araw at 
di- karaniwang mga pagsubok ng buhay. Lahat ng mga bagay na ito ay maaaring 
makadagdag sa kalungkutan na isa sa mga pinakakaraniwang nararamdaman ng 
mga young adult ngayon. Sa kabutihang- palad, may mga paraan upang labanan 
ang kalungkutang ito, at patungkol dito ang bahaging ito.

Sa pahina 44, ibinahagi ni Shaila kung paano nakatulong sa kanya ang pagsapi 
sa Simbahan na madaig ang kalungkutan. Sa pahina 48, itinuro sa atin ni Mindy 
kung paano makakahanap at mapapahalagahan ang pakikipagkaibigan tulad 
ng ginawa ni Cristo. At sa mga digital- lamang na artikulo, binabalangkas ni Bella 
ang mga maaaring maging epekto ng mabuting pakikipagkaibigan sa atin, at nagbi-
gay ako ng ilang payo para sa mga nalulungkot habang malayo sila sa kanilang mga 
mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan.

May mga paraan upang madaig ang kalungkutan—ito man ay sa paglabas ng 
bahay at pakikipagkaibigan, tapat na pakikisalamuha sa iba araw- araw, o pagkakaro-
on ng mas malapit na ugnayan sa Tagapagligtas. Kapag natanto natin na  
si Jesucristo ay kasama natin sa tuwina, kapag nakikita natin na tayo ay hindi 
tunay na nag- iisa, magkakaroon tayo ng lakas na lumabas sa ating sarili, magkaroon 
ng magandang pag- uugnayan, at pagpalain ang buhay ng mga nakapaligid sa atin.

Mula sa isang taong naniniwala sa inyo,
Alexandra Palmer

Mga Young Adult

Hindi Ka Nag- iisa— 
Magtiwala Ka sa Akin

Hanapin ang mga artikulong ito at ang 
iba pa:
•  Sa liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Sa YA Weekly (sa ilalim ng bahaging 

Young Adults sa Gospel Library)
•  Sa liahona .ChurchofJesusChrist .org

SA BAHAGING ITO

44 Ang Araw- araw Kong laban 
sa Kalungkutan
Ni Shaila Mahabier

48 Ang Halimbawa ng  
Tagapagligtas sa  
Pakikipagkaibigan
Ni Mindy Selu

ONLINE LAMANG
Espirituwal na Hypoxia at ang 
Kahalagahan ng Mabubuting 
Kaibigan
Ni Bella Harvey

5 Payo Upang Maging Masaya 
ang Pasko Kapag Ika’y Malayo  
sa Tahanan
Ni Alexandra Palmer
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Shaila Mahabier

Halos buong buhay 
kong nadama na 
parang nag- iisa ako. 
Noong una, paniba-
gong damdamin ang 

kalungkutan para sa akin, dahil 
galing ako sa isang pamilyang 
may limang miyembro, kaya 
noong bata ako, masaya ako 
kapag maraming tao at maingay 
ang paligid sa bahay namin. Alam 
ko na hindi ako nag- iisa.

Ang malungkot, noong tined-
yer na ako, naghiwalay ang mga 
magulang ko. Pagkatapos niyon, 
talagang naramdaman ko nang 
nag- iisa ako. Sinikap kong ala-
min kung ano ang gagawin, kaya 
gumawa ako ng mga bagay na 
hindi ako komportableng gawin 
para magkaroon ng mga kaibi-
gan sa paaralan. Umasa ako na 
masisiyahan ako sa pagiging 
pamilyar sa maraming tao sa 
paaralan, tulad ng dati sa bahay 
namin. Pero kahit napapalibutan 

ako ng mga tao, pakiramdam ko 
nag- iisa pa rin ako. Nabawasan 
ang damdaming ito ilang taon 
kalaunan nang matagpuan ko 
ang Simbahan.

Isang araw kumatok ang mga 
sister missionary sa pintuan ko 
at si Inay ang nagbukas. Naa-
alala ko na sinabi niya sa kanila, 
“Naku, hindi ako interesado, 
pero magiging interesado ang 
anak ko. Teka lang, tatawagin  
ko siya.”

Nang magsimula akong kausa-
pin sila, nadama ko na sinasabi 
sa akin ng Espiritu na makinig. 
Pagkaraan ng ilang buwan ng 
pakikinig at pag- aaral, nalaman 
ko na ito ang matagal ko nang 
hinahanap. Kahit parang hindi 
ko gusto noong una, nakatulong 
sa akin ang desisyon kong mag-
pabinyag hindi lamang para mas 
mapalapit sa Panginoon kundi 
para matapos na rin ang pagla-
ban ko sa kalungkutan.

Sa maraming 
paraan, ang pag-
sapi sa Simbahan 
ay nakaragdag sa 
lungkot na nada-
ma ko mula nang 
magdiborsyo 
ang aking mga 
magulang. Pero 
tinulungan din 
ako nitong maka-
hanap ng paraan 
para mawala ang 
aking kalungkutan.

Araw- araw Kong 
Paglaban sa 
Kalungkutan
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Pagkalungkot Bilang Isang Convert
Nang magdesisyon ako na gusto kong 

magpabinyag, hindi talaga natuwa ang pamilya 
ko. Bagama’t dumalo ang nanay ko at ang isa 
sa mga kapatid kong lalaki, itinakwil ako ng iba 
kong mga kapamilya dahil magkaiba na kami 
ng relihiyon.

Noong una, medyo mahirap ito, at mas 
nadama ko na nag- iisa ako kaysa rati. Ngunit 
makalipas ang ilang sandali, nagpasiya ang isa 
sa mga pinsan ko na maging debotong Hindu, 
na naiiba rin sa relihiyon ng iba pa naming 
mga kapamilya. Iginalang niya ang desisyon 
kong sumapi sa Simbahan dahil gayon din 
ang ginawa niya. Dahil sa kanyang halimbawa 
ng pagmamahal sa akin, tumigil ang ilan sa 
iba ko pang mga kapamilya sa pagtatakwil  
sa akin.

Sa paaralan, natanto ko na hindi na ako 
talaga akma roon. At sa trabaho, kakaiba ang 
tingin sa akin ng mga tao nang sabihin ko 
sa kanila na nabinyagan na ako. Hindi ako 
nahiya—hindi mali ang desisyon ko, at alam 
ko iyon sa kaibuturan ng puso ko—ngunit 
hindi naunawaan ng mga kaibigan ko ang mga 
pagbabago sa pamumuhay ko, at karamihan 
sa kanila ay nagpasiyang tumigil sa pakikipag-
kaibigan sa akin.

Pagkakaroon ng mga Bagong Kaibigan
Sa lahat ng mahihirap na karanasang ito, 

patuloy akong nagdasal, at nadama ko ang 
kapanatagang ipinangako sa akin ng Espiritu 
sa isang priesthood blessing na natanggap 
ko. Isang araw nangahas akong magtanong, 
sa panalangin, “Bakit pakiramdam ko, nag- 
iisa ako?” At natanggap ko ang isang sagot o, 
manapa’y isang pangako—na magkakaroon 
ako ng mga bagong kaibigan, mga kaibigang 
makakaunawa sa akin.

At totoo nga! Nagkaroon ako ng mga bagong 
kaibigan, ang ilan ay hindi mga miyembro ng 
Simbahan ngunit iginagalang at mahal pa rin 
ako. Nagkaroon din ako ng mga kaibigan sa 
Simbahan na naging parang kapamilya ko na.

Ang pagiging mahiyain at pangangailangang 
kausapin ang mga tao ay hindi napakadaling 
bagay para sa akin. Kadalasa’y hinahayaan 
kong ang mga tao ang lumapit sa akin, pero 
sa high school kakaunti ang ginustong kausa-
pin ako. Kaya natuwa ako na naalala ko ang 
lumang kasabihang natutuhan ko—ngumiti 
ako. Kapag mas nakangiti ang isang tao, mas 
madali siyang lapitan. Natanto ko na kapag 
mas ngumiti ako sa mga tao, mas nagsisimula 
silang kausapin ako at naging mas madali para 
sa akin na kaibiganin sila.
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Pagsunod sa Ama sa Langit
Ang isang mas magandang sagot sa aking 

panalangin ay ang mensahe ni Pangulong 
Thomas S. Monson (1927–2018) na “Tapang 
na Manindigang Mag- isa” (Liahona, Nob. 2011, 
60–67). Sa paglipas ng panahon, ang mensa-
heng ito ay nagturo sa akin ng isang napaka-
halagang bagay tungkol sa kalungkutan: hindi 
ka nag- iisa kailanman kapag sumusunod ka sa 
Panginoon.

May mga araw pa rin na mahirap para sa 
akin ang sumunod sa Kanya. Ang takot sa 
panlalait ng ibang mga tao sa akin at sa aking 
mga paniniwala ay mahirap. May mga taong 
nagsasabi sa akin na walang katuturan ang 
anumang relihiyon at inaakay ako na parang 
piping tupa. Matapos malaman ang relihiyon 
ko, itinuring na ako ng ilang tao na parang 
may nakakatakot at nakakahawang sakit. Lahat 
ng karanasang ito ay nagpadama sa akin ng 
kaunting pangamba at lungkot. Araw- araw ang 
labanang iyon, ngunit araw- araw akong nag-
wawagi, nang paulit- ulit, sa tulong at buong 
suporta ng Panginoon.

Araw- araw, sinisikap kong sundin ang 

Espiritu. Tuwing nakikinig ako sa 
Espiritu at nakikipag- usap sa mga 
tao, napaglilingkuran ko ang iba 
dahil sa inspirasyong nagmumula 
sa Espiritu. Binibigyan ako nito ng 
pagkakataong maalaala na hindi 
ako nag- iisa. Higit sa lahat, ang 
pakikinig sa Espiritu ay palaging 

nagbibigay sa akin ng pagkakataong ibahagi 
ang aking patotoo. Natanto ko na sa pagbaba-
hagi ng aking paniniwala sa ganitong paraan, 
nababawasan ang takot ko at mas nauunawa-
an ako ng iba. Bago ko pa namalayan, hindi 
na ako nag- iisa—nakikipag- usap sa sinumang 
kausap ko sa sandaling iyon—nasa tabi ko 
ang Espiritu. Kapag nasa tabi mo ang Espiritu, 
hindi ka mag- iisa kailanman.

Sa maraming taon at sandali na nadara-
ma ko ang kalungkutan, sinabi na sa akin ng 
Panginoon nang paulit- ulit na ako ay Kanyang 
pinakamamahal na anak at na mahal Niya ako. 
Paano ko madarama na nag- iisa ako kung nasa 
tabi ko ang aking Ama? Paano ko madarama 
na nag- iisa ako kung isang simpleng panala-
ngin lamang ang layo namin?

Sa araw- araw na paglaban ko sa kalungku-
tan, nananawagan ako sa aking Ama sa  
Langit na huwag lamang tumayo sa tabi ko 
kundi tulungan akong manatili sa Kanyang 
tabi. Alam ko na hindi Niya ako iniwan kailan-
man na labanang mag- isa ang anumang 
bagay at palagi Siyang nasa tabi ko, na  
minamahal ako. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Prague, Czech Republic.
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Ang Halimbawa ng 
Tagapagligtas sa 
Pakikipagkaibigan

Ni Mindy Selu
Mga Magasin ng Simbahan

Bilang mga young adult, lahat tayo 
ay dumadaan sa panahon ng pag- 
iisa—pagpunta sa malayo para 
mag- aral, pag- uwi mula sa misyon, 
pakikipaghiwalay, pagiging tanging 

miyembro ng Simbahan sa inyong lugar, pagi-
ging bago sa ward, pagiging mag- isa sa buhay, 
pagkakaroon ng asawa na madalas na malayo sa 
tahanan, pagiging bagong magulang, at marami 
pang iba. May mga estado sa buhay na hindi 
madaling magawa na makipagkaibigan.

Pero hindi ibig sabihin niyan na imposible 
na ito. Tulad ng lahat ng bagay, nakasalalay ang 
sagot sa pagsunod sa Tagapagligtas. Sinabi ni 
Elder Ronald A. Rasband ng Korum ng Labin-
dalawang Apostol, “Sa pagkakaibigan, tulad 
ng bawat iba pang alituntunin ng ebanghelyo, 
si Jesucristo ang ating Halimbawa.” 1 Narito 
ang ilang bagay na matututuhan natin mula 
sa halimbawa ng Tagapagligtas tungkol sa 
pakikipagkaibigan.

Hanapin Sila
Pinahalagahan ni Jesus ang pagkakaibigan. 

Kailangan niya ang tulong at suporta ng iba 
(tulad nating lahat!) para magampanan ang 
kanyang ministeryo sa lupa, ngunit sa halip na 

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

hintayin na lamang dumating sa Kanyang pintuan ang mga tamang tao, 
lumabas siya at hinanap ang mga ito! Nagpunta siya sa mga lugar na hin-
di Niya karaniwang pupuntahan (tingnan sa Lucas 5:3–10), naglibot Siya 
(tingnan sa Marcos 1:16; Juan 1:36), at inanyayahan pa Niya ang mga tao 
tingnan lung saan Siya nakatira (tingnan sa Juan 1:39).

Maaaring iba ang dahilan natin sa mga dahilan ng Tagapagligtas kaya 
kailangan natin ng mga kaibigan, ngunit mahalaga pa rin para sa atin na 
palibutan ang ating sarili ng mabubuting tao. Kung nasa bagong estado 
kayo ng buhay na alam ninyong kailangan ninyo ng mga kaibigan, hana-
pin sila. Sumali sa mga aktibidad sa simbahan at sa iba pa, magpakilala 
kayo, sumubok ng mga bagong bagay, mag- host ng aktibidad na matiti-
pon ang mga tao, taos- pusong maglingkod (sinumang pinaglilingkuran 
ninyo ay malamang na kailangan din ng kaibigan!), at makikita ninyo ang 
sarili na lalong napapalibutan ng mga potensyal na kaibigan.

Hanapin ang Mabuti sa Ibang Tao
Gustung- gusto ko nang makilala ni Jesus si Natanael at 

sinabi, “Narito, ang isang tunay na Israelita, na sa kaniya’y 
walang daya!” ( Juan 8:12). Kapag iniisip ko ang talatang 
ito, ipinapaalala nito sa akin na dapat kong alamin at 
ipaaalam ang mabuting nakikita ko sa iba.
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kalungkutan. Pero ang kalungkutan ay maaari 
ring magpaalala sa atin ng banal na utos na 
mahalin ang isa’t isa (tingnan sa  
Juan 13:34).

Kung dumaranas kayo ng kalungkutan nga-
yon, tingnan ang halimbawa ng Tagapagligtas. 
Higit kaninuman, kaibiganin ninyo Siya. Siya—at 
ang ating Ama sa Langit—ay hinding- hindi kayo 
hahayaang malungkot. ◼
MGA TALA
 1. Ronald A. Rasband, “True Friendship,” New Era, Okt. 

2016, 5.
 2. Fred Rogers, commencement address at Marquette  

University, 2001, marquette.edu/universityhonors/
speakers- rogers.shtml.

Binigyang- diin ni “Mister” Fred Rogers, na masasabing eksperto sa 
pakikipagkaibigan, na pagtataglay ng katangian ni Cristo ang paghaha-
nap ng mabuti sa iba. “Naniniwala ako na ang pagpapahalaga ay isang 
bagay na banal,” sabi niya. “Kapag hinahanap natin ang mabuti sa taong 
kasama natin sa ngayon, ginagawa natin ang ginagawa ng Diyos. Kaya, 
kapag minamahal at pinapahalagahan natin ang ating kapwa, nakikiba-
hagi tayo sa isang bagay na totoong sagrado.” 2

Ipagdasal ang mga Kaibigan
Ilan sa hindi malilimutang mga karanasan ng Tagapagligtas sa mundo 

ay nang manalangin Siya para sa iba. Itinala ng mga Nephita na “walang 
sinumang makauunawa sa kagalakang pumuspos sa [kanilang] mga 
kaluluwa sa panahong narinig [nila] siyang nanalangin sa Ama para sa 
[kanila].” (3 Nephi 17:17). Maaaring ang ating mga panalangin ay hindi 
kasing kaantig- antig ng sa Kanya, pero makakapag- ukol pa rin tayo ng 
panahon na ipagdasal ang mga taong mahal natin.

Bukod sa pagdarasal para sa mga kaibigan, maaari rin ninyong ipagda-
sal na magkaroon ng mga kaibigan. Kapag kayo ay “[n]akipagsanggunian 
sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gawain” (Alma 37: 37)—kabilang na 
rito ang kalungkutan at pangangailangan ng mga kaibigan—hindi lamang 
Niya “gagabayan [kayo] sa kabutihan,” gagabayan din Niya kayo sa [mabu-
buti]—mabubuting tao na maaaring maging mabubuting kaibigan.

Umasa sa Tagapagligtas
Alam ni Jesus ang nadarama natin kapag nakadarama tayo ng lung-

kot dahil siya rin ay “sanay sa hapis” at lumbay 
(Mosias 14:3). Kaya kahit napakabuti nating 
makipagkaibigan, malamang na makara-
nas pa rin tayo ng panahon o oras ng 

Lahat tayo ay dumadaan 
sa panahon ng pag- iisa, 
ngunit ang halimbawa ng 
Tagapagligtas ay nagtuturo  
sa atin ng ilang bagay tungkol 
sa pakikipagkaibigan.
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52 Pag- unlad nang Magkasama
Nina Eric B. Murdock at 
Richard M. Romney

54 Pasko sa Iba’t ibang Panig 
ng Mundo

58 Hindi Mo Nais Maging  
Mapanglait na Bituin
Ni David A. Edwards

60 Pakikipag-Blind Date  
sa Isang Babaeng Banal  
sa mga Huling Araw
Ni Elder Joaquin E. Costa

62 Mga Tanong at mga  
Sagot: Maglingkod sa  
misyon? Unawain ang  
Aklat ng Apocalipsis?

64 Ang Huling Salita: Ang  
Misyon ni Jesucristo na  
Ipakita ang Pag- ibig ng 
Diyos
Ni Elder Jeffrey R. Holland

Mahal ko  
ang templo  
dahil ito ay isang lugar kung saan talagang 
madarama mo ang Espiritu. Ito ay isang lugar ng 
kadalisayan kung saan talagang madarama mo 
ang pag- ibig ni Cristo.

Nagkaroon ako ng pagkakataong manirahan 
sa Estados Unidos nang isang taon. Pagdating ko 
roon, talagang nalungkot ako sandali. Nangulila 
ako sa pamilya ko at sa bahay, pero hindi lang ako 
roon nahirapan. Wala akong gaanong kaibigan sa 
paaralan, nahirapan ako sa wika at kultura, at nag-
karoon ako ng kaunting problema sa pamilyang 
tinirhan ko.

Kahit sa Simbahan kung minsan parang nag- 
iisa ako. Parang gusto ko nang umuwi. Gusto ko 
talagang makita ulit ang pamilya ko.

Pero naisip ko si Jesucristo at kung paano 
Siya nagdusa para sa akin. Nagdasal ako, at 
pinanatag ako ng Diyos. Sa tinitirhan ko noon, 
napakalapit ng templo—anim na minuto lang 
naroon ka na. Kaya nagpasiya akong pumunta 
sa templo nang isang beses sa isang linggo, at 
talagang naging pagpapala iyon sa buhay ko.

Nagsimulang magbago ang mga bagay- bagay. 
Nakakita ako ng ilang mabubuting kaibigan, at 
ginawang posible ng Diyos para sa akin na tapu-
sin ang panahon ko na malayo sa tahanan. Alam 
ko na nakadama ako ng kapanatagan dahil kay 
Jesucristo. Binigyan niya ako ng tulong at lakas, 
at nagbigay iyon sa akin ng lakas ng loob. Iniisip 
ng mga tao kung minsan na ang Pagbabayad- 
sala ni Jesucristo ay tungkol lamang sa pagsisisi. 
Ngunit si Cristo ay pinagmumulan din ng mala-
king kapanatagan. Alam ko na hindi posibleng 
maunawaan ko ang lahat ng tiniis Niya, ngunit 
nauunawaan Niya ako.

Yona C., 17, France

MGA KABATAAN

SA BAHAGING ITO
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Nina Eric B. Murdock at Richard M. Romney
Mga Magasin ng Simbahan
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Isang Araw ng mga Bagong 
Karanasan

Noong Enero 2019, sina Matthew, 
Andrew, at Isaac ay pawang nakaranas 
ng isang araw ng mga bagong karanasan. 
Sabi ni Andrew: “Sabay- sabay na naging 
priest si Matthew, naging teacher ako, at 
naging deacon si Isaac. Dati- rati sa edad 
na iyon ay hindi pa kami maaaring maor-
den sa gayong katungkulan.”

“Sa unang araw ko bilang priest,” sabi 
ni Matthew, “ako ang nagputul- putol 
ng tinapay para sa sakramento at nag-
basbas dito. Medyo kabado ako. Medyo 
nanginginig noon ang mga kamay ko 
nang usalin ko ang panalangin, pero ang 
galing talaga.”

Bago sa Aaronic Priesthood, may 
pagkakataon na ngayon si Isaac na 
matuto mula sa mga kuya niya. “Masaya 
kasi kasama ko sina kuya at ang ilan sa 
mga kaibigan nila,” sabi ni Isaac. “Nadama 
ko ang Espiritu nang ipasa ko ang sakra-
mento sa unang pagkakataon.”

“Bininyagan Ko ang Kapatid Ko!”
Bukod pa sa pagtanggap ng Aaronic 

Priesthood at pagpapasa ng sakramento, 
dumalo rin si Isaac sa templo para mag-
sagawa ng mga binyag. Bininyagan muna 
siya ng kanyang ama, ngunit pagkatapos 
ay dumating ang isang sorpresa:

“Bininyagan ko ang kapatid ko!” sabi ni 
Matthew.

“Hindi ko inakalang si Matthew ang 
magbibinyag sa akin,” sabi ni Isaac. “Pero 
priest na siya ngayon, kaya puwede. 
Talagang napakasaya ng karanasang iyon. 
Nadama ko ang Espiritu Santo.”

Tuwing Umaga Bago 
Mag- seminary

Hindi lamang sina Matthew, Andrew, 
at Isaac ang magkakapatid sa pamilya 
Clarkson. May apat pa: sina Levi (9), 
Eli (7), Sam (4), at Titus (2), at isa pang 
ipapanganak.

Nang anyayahan ni Pangulong Nel-
son ang kababaihan ng Simbahan sa 

Maraming nakatutuwang pagba-
bagong nangyari sa Simbahan 
dahil sa inspirasyong natanggap 

ni Pangulong Russell M. Nelson. Dalawa 
sa mga pagbabagong ito ang nagkaroon 
ng tuwirang epekto sa magkakapatid na 
Clarkson mula sa California, USA:

1.  Maaari na ngayong maorden sa 
isang katungkulan sa priesthood 
ang mga kabataang lalaki sa Enero 
ng taon na sila ay mag- edad 12, 14 
at 16.

2.  Maaaring makakuha ng limited- 
use temple recommend ang mga 
kabataan simula Enero ng taon na 
sila ay mag- edad 12.

Para sa magkakapatid na Matthew 
(15), Andrew (13), at Isaac (11), ang mga 
pagbabagong ito ay naghatid ng mga 
bagong oportunidad na maglingkod at 
umunlad sa ebanghelyo ni Jesucristo—
hindi lamang nang mag- isa kundi nang 
magkakasama.

Pag- unlad nang MAGKAKASAMA
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pangkalahatang kumperensya noong 
Oktubre 2018 na basahin ang Aklat 
ni Mormon bago matapos ang taon, 
ipinasiya nina Matthew, Andrew, at 
Isaac, pati na ng kanilang ama at naka-
babatang mga kapatid, na suportahan 
ang Mommy nila. “Babasahin namin ito 
kasama kayo!” sabi nila. Tuwing umaga 
bago mag- seminary, gumising sila para 
sama- samang magbasa.

Isang Hamon na Nagpapabago 
ng Buhay

“Nang tanggapin namin ang hamong 
ito, akala ko matatagalan iyon,” sabi ni 
Andrew. “Nag- alala ako na baka wala 
akong sapat na oras para gawin ang lahat 
ng gusto kong gawin, tulad ng maggi-
tara o bumarkada sa mga kaibigan ko. 
Ngunit natanto ko na hindi ganoon iyon. 
Habang lalo akong nagbabasa ng Aklat ni 
Mormon, parang lalo ako talagang nagka-
karoon ng mas maraming oras. Natanto 
ko na kung patuloy akong magbabasa ng 
mga banal na kasulatan hangga’t maa-
ari, balanse ang buhay ko. Mas marami 
akong oras sa maghapon.”

Mahirap ang pinagdaraanan ni Mat-
thew nang magsimulang magbasa ang 
pamilya tuwing umaga. Sabi niya, “Buma-
bagsak ako sa eskuwela. Nahirapan ako 
sa personal na pag- aaral ko ng banal na 

kasulatan at sa kaugnayan ko sa Ama sa 
Langit, at inilihim ko iyon. Hindi ko sinabi 
iyon sa mga magulang ko.”

Gayunman, nang gumugol ng mas 
maraming oras si Matthew sa pagbabasa 
ng Aklat ni Mormon, nagsimulang mauna 
ang ebanghelyo sa kanyang buhay. Mas 
nagsikap din siya sa pag- aaral. Nagpaka-
sipag siya at tumaas ang kanyang mga 
marka.

“Natanto ko rin kung gaano ako kama-
hal ng Ama sa Langit at ng mga magulang 
ko at kung gaano nila ako tinutulungan. 
At lumakas ang patotoo ko kay Jesucristo. 
Natulungan Niya akong daigin ang aking 
masasamang gawi at ituwid ang buhay 
ko. Masayang- masaya ako ng tinanggap 
namin ang hamon ni Pangulong Nelson 
bilang pamilya. Binago nito ang buhay ko.”

“Wow, ang Dami!”
Ang pagtanggap sa paanyaya ni 

Pangulong Nelson ay nagpalakas din sa 
patotoo ni Isaac. “Binilugan namin ang 
mga salitang Diyos, Panginoon, Manunu-
bos, Tagapagligtas, at Cristo kapag nakita 
namin ang mga ito,” wika niya. “Sa araw 
na natapos kami, binuklat- buklat ko 
ang Aklat ni Mormon at nakita ko ang 
lahat ng salitang nabilugan ko. Naisip 
ko, “Wow, ang dami!” Hindi ko napansin 
kailanman kung ilan iyon. Nadama ko na 

Napagpala ang magkakapatid na Clarkson sa paglilingkod sa kanilang 
mga korum sa priesthood at pagbabasa ng Aklat ni Mormon.

mas espirituwal ako sa pagbabasa ng 
Aklat ni Mormon. Natutuwa ako’t ginawa 
namin iyon.”

Mas Maganda ang Buhay
Namangha sina Matthew, Andrew, at 

Isaac na natapos ng kanilang pamilya ang 
Aklat ni Mormon sa loob lang ng dala-
wang buwan. “Karaniwa’y inaabot kami ng 
isang taon,” sabi ni Isaac. Magkakasama 
nilang natuklasan ang mga pagpapala ng 
pagsunod sa paanyaya ng propeta.

“Kung gagawin mo ang dapat mong 
gawin,” sabi ni Andrew, “tulad ng pagpa-
patibay ng kaugnayan sa Ama sa Langit 
sa pamamagitan ng panalangin, pag- aaral 
ng banal na kasulatan, at pananatiling 
aktibo sa Simbahan, mas maganda ang 
buhay.”

Natulungan ng tatlong magkakapa-
tid na ito ang isa’t isa na umunlad sa 
ebanghelyo. Sinusunod nila ang prope-
ta, na nanawagan sa mga miyembro “na 
dagdagan ang kanilang pananampalata-
ya sa ating Panginoong Jesucristo at sa 
Kanyang Pagbabayad- sala, na . . . [gawin] 
at [tuparin ang] mga tipan nila sa Diyos, 
at na palakasin . . . ang kanilang mga 
pamilya.” 1 ◼

TALA
 1. Russell M. Nelson, “Pambungad na Mensahe,” 

Liahona, Nob. 2018, 7.
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Gusto mo bang ibahagi kung paano ninyo ipinagdiriwang ang 

Pasko kung saan ka nakatira? Ipadala sa amin ang larawan at ang 

iyong kuwento, at maaaring magamit namin ito sa susunod na 

taon! Ipadala ang mga ito sa liahona@ ChurchofJesusChrist .org.
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PASKO SA IBA’T 
IBANG PANIG  

NG MUNDO

“ANG BUWAN NG DISYEMBRE sa pamilya ko ay kuma-
katawan sa pagkakaisa. Gustung- gusto naming tularan ang 
halimbawa ni Cristo, at lagi naming ipinapaalala sa aming 
sarili ang mga ginawa Niya para sa atin at ang maraming 
pagpapalang natanggap namin. Sa sala namin may isang 
larawan ng Tagapagligtas, na naliligiran ng mga 20 pulang 
puso.

“Kapag naghahanda na kaming buksan ang aming mga 
regalo sa hatinggabi, una ko munang pinagmamasdan 
ang pamilya ko at pagkatapos ay ang larawan ni Cristo. 
Ipinagmamalaki ko na may larawan Siya sa silid na iyon, at 
ipinagmamalaki ko na masasabi ko sa aking sarili na ang 
nais Niya para sa aming pamilya ay nangyayari.

“Plano kong maglingkod ng full- time mission. Ang 
mga sandaling pinagsasaluhan sa Pasko ay nagbibigay 
sa akin ng higit na pagnanais na ibahagi ang ebanghelyo 
sa ibang tao. Sa ebanghelyo, may ganap na kakaibang 
nararamdaman sa Pasko. Dahil sa ebanghelyo, lahat 
ng bagay tungkol sa Pasko ay nakatuon kay Cristo 
at sa pamilya, at nagbibigay ito sa akin ng higit na 
kapanatagan.”
Myrium G., Paris, France
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Ano ang ilan sa mga paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Pagsasama- sama ng 
pamilya para mangaroling? Sledding na susundan ng mainit na cocoa? Pagpunta 
sa dalampasigan para mag- ihaw ng barbecue?

Sa kabila ng ipinapakita ng ilang mga kompanya na gumagawa ng mga holiday greet-
ing card, ang Pasko ay ipinagdiriwang sa bawat klima, kultura, at lugar—kalimitan ay 
walang snow sa paligid o ang pinakabanayad na amoy ng isang puno ng pino.

Narito ang ilang paraan ng mga kabataan sa buong mundo sa pagdiriwang ng pagsi-
lang ng Tagapagligtas.

nagbabasa ng mga banal na kasulatan, 
nanonood ng ilang video tungkol sa Pas-
ko at nakikipagkwentuhan.

“Inaanyayahan namin ang maliliit na 
bata na ilagay ang sanggol na si Jesus sa 
kuna sa hatinggabi sa ika- 25 ng Disyem-
bre. Bumabati kami ng ‘Maligayang Pasko’ 
sa bawat isa sa aming mga kapamilya, 
hinahati- hati ang cake, buong magdamag 
na nakikipagkwentuhan at halos umaga 
nang natutulog nang araw na iyon.

“Nagpapasalamat kami na bahagi si 
Jesucristo ng aming buhay. Sa pama-
magitan Niya natatagpuan namin ang 
walang hanggang kagalakan.”
Ankita K., Bangalore, India

“ANG PASKO NOONG 2018 ang 
pinakamaganda kong Pasko. Dama ang 
pagsasama- sama at pakikipagkaibigan, 
at nakilahok ako sa isang kaganapan 
para sa mga refugee.

“Gumawa ako ng mga bota gamit 
ang pulang papel at itinuro ito sa mga 
taong inanyayahan sa hapunan, at 
naglagay ng isa sa bawat plato. Ang mga 
inanyayahan sa gabi ay nag- uwi ng mga 
backpack na puno ng mga gamit para 
sa personal hygiene upang maipamigay 
sa araw ng Linggo.

“Kasama ng mga refugee, pinanood 
namin ang isang pelikula tungkol kay 
Cristo bilang bahagi ng gabing iyon. Ito 
ay isang magandang Pasko na masa-
yang alalahanin.”
Alexis L., Paris, France

“SA BANGALORE, malawakang ipinagdi-
riwang ang Pasko. Lahat ay nagdiriwang, 
maging sila man ay mga Hindu, Muslim, o 
Kristiyano. Maraming tao ang nag- aayos 
ng Christmas tree at nagsasabit ng mga 
bituin sa kanilang bahay.

“Isang tradisyon na sinusunod 
namin sa pamilya ay ang pakikibahagi 
sa kalendaryo ng Liwanag ng Sanlibu-
tan na inilaan ng Simbahan. Gayon din, 
nagsisimulang maghanda ang nanay ko 
ng cake para sa mga kapitbahay, katra-
baho, kaibigan, at pamilya. Sa Bisperas 
ng Pasko inaanyayahan namin ang 
lahat ng kapamilya namin sa tahanan 
namin. Sinisimulan namin ang Pamas-
kong debosyonal sa bahay nang 10:30 
n.g., at kumakanta kami ng mga himno, 
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“ITINAYO NAMIN ang tindahan ng limo-
nada para magamit sa tag- init, ngunit ang 
Kapaskuhan ay isang magandang oportu-
nidad para magamit ito upang magbigay ng 
mga cookie at mainit na tsokolate! Dama 
kong mas malapit ako sa aking Tagapagligtas 
kapag humanap ako ng mga paraan para 
mapaglingkuran ang iba.”
Brooklyn H., Alberta, Canada

“MASAYA AKONG KASAMA ang aking 
mga kapatid, lalo na kapag naglalaro 
kami. Tuwing Kapaskuhan may kandila 
kami bawat gabi sa hapunan. Mapayapa 
sa pakiramdam. Ang liwanag ng kandila 
ay nagpapaalala sa akin sa ating Tagapag-
ligtas, na siyang Ilaw ng Sanlibutan.”
Dane H., Alberta, Canada

“ITINUTURING NG MARAMING TAO ang mga bundok bilang isang lugar ng 
kapayapaan, kung saan sila nakikiisa sa kalikasan at tinutuklas ang kagandahan ng 
mga likha ng Diyos. Ngunit dito sa Hawaii, nadarama namin at pinahahalagahan ang 
kapangyarihan ng Diyos sa dagat at sa lahat ng kamanghaang taglay nito.

“Anumang oras na kasama mo ang pamilya mo at ang kalikasan ay isang kara-
nasan na pagsasama- sama. Lumalayo ka mula sa mga panggagambala sa buhay at 
nagtutuon sa kagandahan sa paligid mo, sa mga bagay na nakikita mo at sa mga tao 
na kasama mo.

“Sa araw ng Pasko higit na nadarama ang kaugnayan natin sa mundong ito at sa 
ating mga pamilya, habang inuunawa natin na pareho silang may malaking ginagam-
panan sa plano na inihanda ng ating Ama sa Langit at ng ating Tagapagligtas na si 
Jesucristo.”
Diane A., kasama ang litrato ni Zyrus A., Hawaii, USA

“ANG PAMILYA KO AY PALAGING 
nakikilahok sa ilang uri ng aktibidad sa 
paglilingkod sa Pasko. Isang bagay na 
ginagawa namin ay magbigay ng pagka-
in at mga gamit para sa mga nangangai-
langan. Sa pamamagitan ng paglilingkod 
sa iba, ipinapakita namin ang pagma-
mahal ng Diyos. Itinuro sa akin ng mga 

magulang ko ang kahulugan ng Pasko 
sa pamamagitan ng pagpapakita ng 
mabuting halimbawa at paglilingkod sa 
iba. Nakatulong ang karanasang ito sa 
akin na maunawaan ang papel na gina-
gampanan ko sa mundo at ang tunay 
na kahulugan ng Pasko.”
Aaron S., Bangalore, India
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Maraming tao sa Mexico ang nagtitipon bilang mga pamilya at mga kaibigan upang basagin ang piñatas bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Pasko.

“TUMULONG AKO na ibaba at ayu-
sin ang ilang truckload ng mga bigay 
na laruan. Pagkatapos ay binuksan 
namin ang pintuan at pinapasok ang 
lahat. Nakakatuwa talagang panoorin 
ang lahat ng mga bata. Nagniningning 
ang mga mata nila. Sabik na sabik 
sila! Nagalak ako na makita silang 
napakasaya at napakapayapa mata-
pos pagdaanan ang isang bagay na 
kakila- kilabot.”
Audrey V.

“KUNG MINSAN, DAHIL ISA KAMING 
MALAKING PAMILYA, nagsasama- 
sama kaming lahat sa bahay na ito at sa 
katabing bahay. Mayroon kaming musi-
ka. Nagsasayawan kami. Laging kaming 
magkasama bilang isang pamilya hang-
ga‘t maaari sa buwan ng Disyembre, dahil 
wala kaming pasok sa paaralan.

“Naglalaro kami. Nag- uusap kami. 
Nagtatawanan kami. Kumakain kami. Iyon 
ang tradisyon. Kapag nasa paaralan ako, 
wala akong oras para gawin ang lahat ng 
mga bagay na iyon kasama ang pamilya 
ko. Kaya sinisikap naming ipagpatuloy 
ang mga kaugaliang ito. Ang pamilya 
ang pinakamahalagang bagay. Ang mga 
tradisyong ito ay tinutulungan kaming 
manatiling sama- sama bilang pamilya.”
Juan C., Barranquilla, Colombia

“PAGKATAPOS NG APOY natanto 
ko na ang pinakamahahalagang bagay 
ay ang iyong pamilya at mga kaibigan. 
Bagamat wala kaming maraming rega-
lo, talagang masaya na makasama 
ang pamilya. Masaya pa rin ito para 
sa amin, kahit hindi ito karaniwang 
Pasko.”
Rachel W.

“NAPAKAGANDANG TINGNAN 
na ang bawat isa ay nagsama- sama 
at umaasa sa isa’t isa. . . . Natutunan 
ko na ang mga materyal na bagay ay 
hindi gaanong importante. Pagliling-
kod, pamilya, at oras na magkakasa-
ma ang mas mahalaga. Ang buhay ay 
mahalaga. Maaaring magbago ang 
mga bagay sa hindi magandang para-
an, kaya kailangang tamasahin ang 
magagandang pagkakataon habang 
naririto pa. Tayo ang mga gumagawa 
ng magagandang pagkakataong iyon!”
Billy A.

Paunawa: Ang sumusunod na mga kabataan mula sa Paradise, California, USA, ay inilarawan 
ang kahulugan ng Pasko matapos sunugin ng pinakamapaminsalang sunog sa kasaysayan ng 
California ang kanilang komunidad.
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Ni David A. Edwards
Mga Magasin ng Simbahan

Maaari mo bang pangalanan ang ilang palatandaan ng mga 
huling araw? May ilang kilalang- kilala: ang Panunumbalik, 
ang paglabas ng Aklat ni Mormon, iba’t ibang sakuna, ang 

paglaganap ng ebanghelyo, pangkalahatang kasamaan. Naririto 
ang isang partikular na palatandaan na maaaring hindi mo naisip: 
panlalait.

Nabanggit ng dalawang manunulat ng Bagong Tipan na may mga 
mangungutya sa mga huling araw (tingnan sa 2 Pedro 3:3; Judas 
1:18). Ibig sabihin, may mga taong kukutyain at pagtatawanan si 
Jesucristo, Kanyang mga turo, at Kanyang mga tagasunod. Ngunit PA
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Uso ang pangungutya—maliban  

sa paningin ng Panginoon.
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bilang kanyang mga disipulo, sinabi 
sa atin na maging matiisin at matiyaga 
(tingnan sa 2 Pedro 3:11–15), umaasa 
sa Kanyang pagparito at sa katuparan 
ng Kanyang mga pangako, nananatili sa 
Kanyang awa at pagkakaroon ng habag 
sa iba (tingnan sa Judas 1:22).

Siyempre, hindi na bago ang pangu-
ngutya, ngunit tila tiyak itong lumala-
ganap. At kahit na maaaring hindi mo 
kinukutya ang mga bagay ng Diyos, ang 
mapanlait na pamumuhay ay hindi dapat 
gawin ng isang disipulo ni Jesucristo.

Patuloy na mangutya? Hindi na, 
Salamat.

Ang ibig sabihin ng pangungutya ay 
manghiya, gawing katatawanan, o mang-
hamak. Kung minsan ay kabilang dito ang 
paggaya sa kilos o sinasabi ng iba, tulad 
ng paggaya sa isang tao gamit ang naka-
katawang boses o pinalabis na kilos o 
paglalarawan. Nakita na nating lahat ito. 

Ang pangungutya ay sintomas ng 
pangunahing kasalanan ng kapalaluan. 
At ang pangunahing damdamin sa likod 
ng pangungutya ay pag- aalipusta—pag-
tingin nang mababa sa iba—ibig sabihin, 
mababang pagtingin sa mga tao, na hindi 
lamang pagsalungat sa sinasabi o gina-
gawa nila.

Hindi ito ang nais ng Diyos. Sinabi 
niya, “Pahalagahan ng bawat tao ang 
kanyang kapatid gaya ng kanyang sarili” 
(Doktrina at mga Tipan 38:24). Lahat 
tayo ay magkakatumbas ang halaga. 
Itinanong ni Alma, “Kayo ba ay magpipilit 
na ipalagay na kayo ay nakahihigit sa 
iba[?]” (Alma 5:54). Ang ganoong pag- iisip 
ay humahantong sa pangungutya. Ang 
pangungutya sa mga tao ay isang para-
an na sinisikap ng mga tao na ipakitang 
nakahihigit sila kaysa sa iba.

Bukod pa riyan, karaniwang sinisi-
kap ng mga nangungutya na pilitin ang 
iba na sumama sa kanila. Inilarawan sa 
panaginip ni Lehi ang tungkol dito. Ang 
mga tao sa malaki at maluwang na gusali 
ay “nasa ayos ng panlalait at pagtuturo 
ng kanilang daliri” (1 Nephi 8:27). Ang 
mga daliring nakaturo ay naglilikha ng 
kami- laban- sa- kanila na linya, sinasabing, 
“Mas mainam na kabilang ka sa amin, o 
mapapahiya ka at pagtatawanan.” Tulad 
ng kalungkutan, nais ng pangungutya 
ang may kasama. Dahil ang totoo, ang 
palalo ay madalas na hindi mo aakalaing 
nangangamba.

Maging Maamo. Huwag 
Mangutya.

Sa lahat ng mga pangungutyang naga-
ganap sa paligid, nakakatuksong sumali. 
Mukhang nagkakasayahan sila, tama? 
Ginagawa ito ng lahat, lalo na sa internet 
at sa social media. Maaari pa tayong 
matuksong labanan nang apoy sa apoy—
gamitin ang sariling sandata ng mundo 
laban dito, ituro din ang daliri sa mga 

MAGING 
MAPANGLAIT  

NA BITUIN taong nasa malaki at maluwang na gusali 
para malaman nila ang pakiramdam ng 
ginagawa nila sa iba.

Ngunit muli, hindi iyan ang paraan ng 
Panginoon.

“Huwag manlait sa mga yaong nanlala-
it” (Doktrina at mga Tipan 31:9).

“Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, 
at idalangin ninyo ang sa inyo’y nagsisiu-
sig” (Mateo 5:44).

Mataas itong pamantayan kaysa sa 
pamantayan ng mundo, na tila nagsasa-
bing, “Kutyain ang lahat ng tao at bagay 
na kakaiba sa inyo sa anumang paraan.”

Maaaring mahirap tiisin ang pangu-
ngutya ng iba at hindi tumugon nang 
may pangungutya, dahil ang kultura natin 
ay pinaniniwala tayo na ang pinakama-
tatalino at pinakamasasakit na panlalait 
ang nanalo sa paligsahan sa atensyon at 
paggalang ng mga tao. Ngunit hindi totoo 
iyan. Itinuro sa atin ng Panginoon—at 
ipinakita sa atin—na ang pagmamahal, 
kaamuan, tiyaga, at mahabang pagtitiis 
ang kanyang paraan.

Kung tayo ay tunay na mga tagasunod 
ni Jesucristo, hindi natin kukutyain ang 
ating mga kapatid, dahil sa ang ating puso 
ay mapupuno ng Kanyang dalisay na pag- 
ibig (tingnan sa Moroni 7:47–48). ◼

Makikita ito kahit saan. Tila 
ba kinagigiliwan ito ng mga tao.

Ngunit hindi ng Panginoon.
Walang makikita sa mga banal na 

kasulatan na sinang- ayunan ang pangu-
ngutya. Sa katunayan, ito ay tuwirang 
isinusumpa. Halimbawa, itinuro ng Naka-
babatang Alma:

“Mayroon bang isa man sa inyo na 
gumagawa ng pangungutya sa kanyang 
kapatid . . . ?

“Sa aba sa gayon, sapagkat . . . kaila-
ngan niyang magsisi o hindi siya maa-
aring maligtas!” (Alma 5:30–31).

ITINURO SA ATIN 
NG PANGINOON. . . 
NA PAGMAMAHAL, 
KAAMUAN, TIYAGA,  
AT MAHABANG 
PAGTITIIS ANG  
KANYANG PARAAN.
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Hindi ako lumaki bilang miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw, pero dahil sa ilang miyembro na nakilala ko, nalaman ko na kapag namu-
muhay ang isang tao nang malinis at dalisay, magniningning sa kanila ang liwanag ni 

Cristo. Nagiging mabubuting halimbawa sila.
Una kong nalaman ang tungkol sa Simbahan dahil sa kaibigan ko sa kolehiyo. Napakabait 

niyang miyembro ng Simbahan na nakapaglingkod sa misyon. Lumaki ako sa pamilyang 
Katoliko, kaya madalas na sinusubukan niya akong kausapin tungkol sa relihiyon. Pero 
hindi talaga ako interesado. Gayunpaman, talagang madiskarte ang kaibigan kong ito, at 
sinubukan niyang ipakilala akong muli sa Simbahan—nang planuhin niyang maka- blind 
date ko ang isang babaeng Banal sa mga Huling Araw.

Ang Una Naming Deyt
Sa unang deyt pa lamang namin ni Renee, umibig na ako sa kanya nang lubusan. Napa-

kaganda niya para sa akin, masasabi kong may kakaiba sa kanya. Hindi nagtagal, handa 
na akong seryosohin siya at bumuo ng pamilya—pero matapos ang ilang pagdedeyt, 

sinabi niya na ayaw na niyang makipagdeyt dahil “sobra” na niya akong gusto at 
nais niyang makasal sa templo. At ang nagpalala pa nito para sa akin, umalis siya 

para magmisyon. Matapos iyon, ipinasiya kong ayoko na sa mga Banal sa mga 
Huling Araw.

Nang umuwi na siya mula sa misyon, niyaya ako sa party ng kaibigan 
naming dalawa kung saan makikita ko roon si Renée, at nagsimula kaming 

lumabas muli na magkasama. Nakatapos na ako ng kolehiyo at may magandang 
trabaho, at pakiramdam ko ay handa na akong mag- asawa. Naisip kong kanais- nais 

naman ako, kaya niyaya ko siyang magpakasal. Tumanggi siya.

Atubiling Magpaturo sa mga Missionary
Para hindi maputol ang relasyon namin, tinanggap ko ang paanyaya na maki-

nig sa mga missionary. Minsan pinuntahan niya ako at, may luha sa mga matang 
nagpatotoo tungkol sa Aklat ni Mormon at nakiusap na basahin ko ito. Gusto 
niyang magkaroon ako ng patotoo sa ebanghelyo upang matupad niya ang  
pagnanais niyang makasal sa templo. Mahal ko siya at ayaw ko siyang biguin,  
kaya sinabi ko na gagawin ko iyon. Pero kahit pumayag akong makipagkita sa  

mga missionary, ginawa ko lang iyon noong una dahil gusto kong magkaroon pa  
ng mas maraming oras na makumbinsi si Renee na magpakasal sa akin. Wala akong 

balak na sumapi sa bagong relihiyon.

Ang katapatan ni Renée na ipamuhay ang ebanghelyo ay 
nagpabago sa buhay ko.

Ni Elder  
Joaquin E. Costa
Ng Pitumpu Date 
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Pagkatapos ng ilang appointment sa mga missionary, hindi pa rin ako intere-
sado. Nakikinig ako sa mga itinuturo nila, pero hindi ako nakapokus o nagsisikap 
na madama ang Espiritu. Sarado ang puso ko, dahil hindi ako nakikinig sa mga 
missionary para sa akin; nakikinig ako sa kanila para kay Renee. Wala pa ring 
kinahihinatnan ang mga bagay- bagay, at hindi ko pa rin makumbinsi si Renee 
na magiging mabuting asawa ako sa kanya kahit hindi ako magpabinyag. Nana-
tili siyang matatag sa kanyang mga paniniwala.

Gawing Personal ang Aklat ni Mormon
Pagkatapos ay naiba na ang mga missionary. Bagong missionary na ang 

nagturo sa akin, at may ideya siya. Pinabuklat niya sa akin ang mga banal 
na kasulatan sa Alma 42, at itinanong kung maaari ko bang basahin nang 
malakas sa kanila ang kabanata, nang paisa- isang talata. Pero sa halip 
na basahin ko lang ang bawat salita, gusto niyang isingit ko ang aking 
pangalan dito. Ayoko talaga, pero iginiit niya.

Kaya nagsimula ako sa unang talata. “At ngayon, Joaquin . . .” Nang 
mabasa ko ang mga salitang iyon, nagsimula nang mangusap sa akin 
ang aklat. Nang ipalit ko ang pangalan ko rito, nadama ko ang kapang-
yarihan ng personal na patotoo.

Itinuturo sa sumunod na bahagi ng Alma 42 ang tungkol sa Pagkahulog nina 
Adan at Eva, at sa huli ay tumalakay na sa plano ng pagtubos. Nang makarating 
na ako sa talata 29 at binasa ang, “At ngayon, Joaquin, hinihiling ko na ang mga 
bagay na ito ay huwag nang gumulo pa sa iyo,” nagsimula akong umiyak na parang 
bata. Noon lang ako umiyak nang ganoon. Nalaman ko na ang Aklat ni Mormon ay 
totoo—pero hindi ko man lang matapos basahin ang kabanata. Nang mapakalma 
ko na ang aking sarili, sinabi ko sa mga missionary na gusto ko nang magpabinyag. 
Napakasaya ni Renée. Nabinyagan ako, at pumayag na siyang magpakasal sa akin. 
Isang taon kalaunan, nabuklod kami sa Buenos Aires Argentina Temple.

Nagpapasalamat ako sa katapatan ni Renee na ipamuhay ang ebanghelyo at 
makasal sa templo. Ang kanyang tapat na pamantayan sa pakikipagdeyt ay hindi 
lamang nagpalakas ng kanyang kaugnayan sa Diyos at sa ebanghelyo, kundi inaan-
yayahan din akong matutuhan ang ebanghelyo. Alam ko kung bakit napakaganda 
niya para sa akin: dahil siya ay malinis, mapagmahal, at dalisay. Dahil sa kanyang 
katapatan, nagkaroon ako ng personal na patotoo sa Aklat ni Mormon at sa Simba-
hang ito. ◼

Dahil sa katapatan ni Renee, 
nagkaroon ako ng personal na 
patotoo sa Aklat ni Mormon  
at sa Simbahang ito.

Pakikipag- blind 
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Maging Handa na 
Magtanong nang 
Tapat
Ang pagmimisyon ay 
hindi talaga para sa lahat, 
pero lahat ay maaaring 

magtanong nang tapat kung dapat ba 
silang magmisiyon! Kung minsan hindi 
natin gustong umalis, kaya hindi na tayo 
nagtatanong o kung nagtatanong man 
tayo hindi natin binibigyan ng pagkakata-
on ang Espiritu na talagang makasagot. 
Dapat tayong magtanong nang tapat! 
Kung nahanap mo ang sagot dahil nagha-
ngad ka nang tapat, payapa at may tiwala 
mong magagawa ang anumang sabihin 
sa iyo ng Panginoon—huwag umalis o 
umalis.
Zoe B., edad 22, Utah, USA

Paano ako  
magdedesisyon  
kung magmimisyon  
ba ako?

M G A  T A N O N G  A T  M G A  S A G O T

Magsisi
Isa sa mga bagay na 
nakatulong sa akin na 
magpasiyang magmisyon 
ay matutuhan at marana-
san ang tunay na pagsisisi. 

Nang pag- aralan ko ang Pagbabayad- 
sala ng Tagapagligtas at isinabuhay ang 
natutuhan ko, nakadama ako ng di- 
mailarawang kapayapaan. Nang madama 
ko ito, gusto ko ring madama ng iba ang 
kapayapaang iyon.
Elder Berdejo, edad 21, Arequipa, Peru

Manatiling may Ugnayan sa 
Panginoon
Masasagot ka ng Ama sa Langit sa pama-
magitan ng mga banal na kasulatan, mga 
mensahe ng General Authority, o kahit 
lamang sa patotoo ng iba. Kaya maaari 
kang makakuha ng inspirasyon kung lagi 
ka lang nakikipag- ugnayan sa Panginoon.
Samuel H., edad 14, Utah, USA

“Pinagtitibay namin na 
ang gawaing misyonero 
ay isang tungkulin ng 
priesthood—at hinihi-
kayat namin ang lahat 
ng kabataang lalaki na 
karapat- dapat at hus-
to na ang kaisipan, na 
tumugon sa tawag na 
maglingkod. Marami ring 
kabataang babae ang 
naglilingkod, ngunit hindi 
mahigpit ang utos sa 
kanilang maglingkod na 
gaya sa mga kabataang 
lalaki. Tinitiyak namin sa 
kadalagahan ng Sim-
bahan, gayunman, na 
mahalaga ang nagaga-
wa nilang kontribusyon 
bilang mga misyonera, 
at malugod naming 
tinatanggap ang kani-
lang paglilingkod.”
Pangulong Thomas S. Monson 
(1927–2018), “Pagbati sa Kumperen-
sya,” Liahona, Nob. 2012, 5.
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Tandaan mo  
Sasagutin ka Niya
Bago ako nagmisyon, hindi 
ko malaman kung aalis ba 
ako o hindi. Ipinasiya ko 
kalaunan na magtanong sa 

Ama sa Langit, na talagang nakaaalam sa 
lahat ng bagay na pinagdaraanan natin 
at nakakaalam kung kailangan nating 
magmisyon o hindi. Sa pamamagitan ng 
panalangin nakatanggap ako ng patunay 
na kailangan kong magpunta. Alam ko 
na sinasagot ng Ama sa Langit ang mga 
panalangin. Magtanong ka sa Kanya, at 
sasagutin ka Niya ayon sa pananam-
palataya mo at sa kanyang kalooban at 
takdang panahon.
Sister Terpend, edad 21, Jamaica Kingston 
Mission

Umasa sa iyong pamilya at  
Patriarchal Blessing
Nakatulong sa pagdedesisyon ko ang 
aking pamilya at patriarchal blessing. 
Kasalukuyang nasa misyon ang kapatid 
kong babae, at ang kanyang halimbawa 
at patotoo sa gawaing misyonero ay 
nagbigay- inspirasyon sa akin. Lumakas 
din ang pagnanais kong maglingkod 
nang matanggap ko ang aking patriarchal 
blessing, na nagsasabi na maibabahagi 
ko ang ebanghelyo sa iba.
Juliana P., edad 16, Nevada, USA

Ano ang makakatulong 
sa akin upang 
maunawaan ang aklat  
ng Apocalipsis?
Dahil sa mga makabagong propeta, may ilang mga makakatulong sa atin 
sa pag- unawa sa Aklat ng Apocalipsis. Ibinigay sa atin ni Joseph Smith ang 
ilang mahahalagang susi sa aklat na ito. Halimbawa:

•  Doktrina at mga Tipan 77. Ang paghahayag na ito ay may format na 
tanong- at- sagot at nagbibigay sa atin ng mahahalagang kaalaman tung-
kol sa Aklat ng Apocalipsis. Ito ay nagpapaliwanag ng iba’t ibang salik ng 
kabanata 4–11 at binibigyang- diin kung paano ito nauugnay sa gawain 
ng Panginoon sa mga huling araw.

•  Ang Pagsasalin ni Joseph Smith. Maraming talata sa Aklat ng Apocalipsis 
na tinulungang linawin ni Joseph Smith sa pamamagitan ng kanyang 
inspiradong pagsasalin ng Biblia. Makikita ninyo ito sa mga tulong sa 
pag- aaral sa scriptures .ChurchofJesusChrist .org.

Tinulungan tayo ni Joseph Smith na makita na ang Aklat ng Apocalipsis 
ay hindi kahiwagaan na hindi maunawaan tulad ng iniisip ng ibang tao. At 
itinuro niya rin sa atin na kung hindi nagbigay ang Diyos ng kahulugan ng 
isang pangitain, hindi tayo mananagot sa pag- alam nito (tingnan sa History 
of the Church, 5:343). Tinulungan niya tayong makita na ang pangunahing 
tuon ng aklat ay si Jesucristo—ang pag- asa na meron tayo sa pamamagitan 
Niya upang madaig ang mundo at makabalik sa Ama sa Langit.

Tingnan din sa Gabay sa Mga Banal na Kasulatan, “Paghahayag ni Juan”; 
at Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin Para sa mga Indibiduwal at Pamilya: 
Bagong Tipan 2019 mga kabanata sa Aklat ng Apocalipsis.

Ano Ba ang Nasa Isip Mo?

Isumite ang iyong sagot at, kung nais 
mo, magsama ng isang malinaw na lara-
wan bago sumapit ang Enero 15, 2020, 
sa liahona .ChurchofJesusChrist .org 
(click “Submit an Article or Feedback”).

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

“May mga kaibigan ako na hindi 
mabuting impluwensya, pero 
malapit kami sa isa’t isa at gusto ko 
pa ring makipagkaibigan sa kanila. 
Ano ang dapat kong gawin?”
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Ang mga sagot ay nilayong makatulong at mag-
bigay ng pananaw, hindi bilang mga opisyal na 
pahayag ng doktrina ng Simbahan.
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Sa maraming kahanga- hangang layunin sa 
buhay at ministeryo ng Panginoong Jesucristo, 
isang pinakamalaking aspeto ng misyon na 

iyon ay kadalasang di napapansin. Hindi ito lubos 
na nauunawaan ng Kanyang mga tagasunod noon, 
at marami sa mga makabagong Kristiyano ang hindi 
alam ang ibig sabihin nito ngayon, ngunit ang Taga-
pagligtas na mismo ang nagsalita nito nang paulit- 
ulit at mariin. Ito ang dakilang katotohanan na sa 
lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus, lalo na sa Kanyang 
nagbabayad- salang pagdurusa at sakripisyo, ipina-
kikita Niya sa atin kung sino at ano ang pagkatao 
ng Diyos Amang Walang Hanggan, kung gaano Siya 
katapat sa Kanyang mga anak sa bawat panahon at 
bansa. Sa salita at gawa sinikap ni Jesus na ihayag 
at ipaalam nang husto sa atin ang likas na katangian 
ng Kanyang Ama, na ating Ama sa Langit.

Pumarito si Jesus upang isamo sa tao na mahalin 
ang kanilang Ama sa Langit tulad ng walang humpay 
na pag- ibig Niya sa kanila. Ang plano, kapangyari-
han, at kabanalan ng Diyos, oo, maging ang galit at 
paghatol ng Diyos ay ipinaunawa sa kanila. Ngunit 
ang pag- ibig ng Diyos, ang taimtim na katapatan 
Niya sa Kanyang mga anak, ay hindi pa nila ganap na 
naunawaan—hanggang sa dumating si Cristo.

Kaya nga ang pagpapakain sa gutom, pagpa-
pagaling sa maysakit, pagkamuhi sa pagpapaim-
babaw, pagsamong manampalataya—ito si Cristo 

na ipinakikita sa atin ang paraan ng Ama, Siya na 
“maawain at mapagbigay, di madaling magalit, 
matiisin at puno ng kabutihan.” 1 Sa buhay Niya at 
lalo na sa Kanyang kamatayan, inihayag ni Cristo, 
“Ito ay ang habag ng Diyos na ipinamalas ko sa inyo, 
gayundin din ang sa akin.”

Ibinabahagi ko ang personal na patotoo ng isang 
personal, at buhay na Diyos, na kilala ang ating 
pangalan, dinidinig at sinasagot ang mga panala-
ngin, at nagmamahal sa atin nang walang hanggan 
bilang mga anak ng Kanyang Espiritu. Pinatototoha-
nan ko na sa gitna ng nakamamangha at kumplika-
dong gawain na likas sa sansinukob, hangad Niya 
ang ating sariling kaligayahan at kaligtasan sa lahat 
ng iba pang makadiyos na mga alalahanin.

Sa diwa ng banal na pagka- apostol sinasabi ko 
tulad ng pagkasabi noon ng isang humawak ng 
katungkulang ito: “Narito [kung gayon] ang pagi-
big, hindi sa tayo’y umibig sa Dios, kundi siya ang 
umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na 
pangpalubag- loob sa ating mga kasalanan. Minama-
hal, kung lubos tayong minahal ng Diyos, dapat din 
nating mahalin ang isa‘t isa” (1 Ni Juan 4:10–11)—at 
mahalin siya magpakailanman. ◼
Mula sa isang mensahe noong pangkalahatang kumpe-
rensya ng Oktubre 2003.

TALA
 1. Lectures on Faith (1985), 42.

Ang Misyon ni Jesucristo na 
Ipakita ang Pag- ibig ng Diyos

Ni Elder Jeffrey R. Holland
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

A N G  H U L I N G  S A L I T A
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Paano mo maipapakita ang iyong 
pagmamahal?

Pinakain ni Cristo ang mga  
nagugutom.

Ibahagi mo ang iyong tanghalian 
sa isang kaibigan na nakalimutan 
ang pagkain nila.

Samantalahin ang pagkakataon 
na magpatotoo.

Pinagaling ni Cristo ang maysakit.

Maaari mong bisitahin at panatagin 
ang isang taong maysakit o nasugatan.

Isinasamo ni Cristo para sa atin na 
magkaroon ng pananampalataya.

Itinuro ni Elder Holland na ipinakita sa atin ni Jesus 
ang paraan ng Ama sa pagpapakita ng pagmamahal sa 
lahat ng Kanyang sinabi at ginawa. Inanyayahan Niya 
tayong mahalin ang Diyos at mahalin ang isa’t isa.

Itinuro ni Cristo ang katotohanan.

Maaari mong anyayahan ang 
isang kaibigan na magsimba.



MGA YOUNG ADULT

MALUNGKOT KA BA?

Anuman ang kalagayan mo sa 
buhay, madadaig mo ang kalungku-
tan kapag tumulong ka at tapat na 
nakipag- ugnayan sa iba. Narito ang 
ilang paraan upang magawa iyan.

42

MGA K ABATA AN

PASKO SA IBA’T 
IBANG PANIG NG 

MUNDO

54
PUMARITO KA ,  

SUMUNOD KA SA AKIN

MGA KABATIRAN SA 
MGA AKLAT NI JUDAS 

AT APOCALIPSIS

58, 63
MGA BATA

7 KUWENTO AT  
MGA AKTIBIDAD 
PARA SA PASKO

Kaibigan
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Bisitahin ang 

Colombia!
Tingnan sa mga pahina K15–K19
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M U L A  S A  U N A N G  P A N G U L U H A N

Ni Pangulong 
Henry B. Eyring

Pangalawang 
Tagapayo sa Unang 

Panguluhan

A ng liwanag ay isa sa pinakamaga-
gandang simbolo ng pagsilang ni 

Jesucristo. Nang isilang si Jesus, naghatid 
Siya ng liwanag sa isang madilim na mundo.

Itinuro ng mga propeta na ang liwanag 
ay magiging tanda ng pagsilang ng Taga-
pagligtas. Ilang taon bago isinilang si Jesus, 
ipinropesiya ni Samuel na Lamanita:

“Magkakaroon ng mga dakilang liwanag 
sa langit, kung kaya nga’t sa gabi bago siya 
pumarito ay hindi magkakaroon ng kadili-
man, kung kaya nga’t sa paningin ng mga 
tao ito ay magmimistulang araw.

“At masdan, sisikat ang isang bagong 
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bituin, isa na hindi pa kailanman namamas-
dan” (Helaman 14:3, 5).

Ginabayan ng bituing ito ang mga Pan-
tas kay Jesus upang Siya’y sambahin. Dinal-
han nila Siya ng mga mamahaling regalong 
ginto at kamangyan at mira.

Pinatototohanan ko na si Jesus ang 
Buhay na Cristo. Maaari natin Siyang ala-
lahanin at subukin nang buong puso na 
magmahal na katulad Niya. Iyon ang diwa 
ng Pasko. Iyon ang diwa ng tunay na kali-
gayahan sa araw- araw. ●
Hango sa Pamaskong Debosyonal ng Unang Panguluhan 
noong 2011.

Ang Ilaw ng Sanglibutan
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SUNDAN ANG BITUIN

Nang isilang si Jesus, sinundan  
ng mga Pantas ang bituin. Kulayan ang mga bituin sa ibaba 

para tulungan ang mga Pantas na matagpuan si Jesus.
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Sa mga 
Yapak ni 

Jesus

Mula sa interbyu ni 

Amie Jane Leavitt

AKO si Mary. Nakatira kami ng pamilya ko sa Israel. Marami kaming maga-gandang karanasan nang nilakaran namin ang nilakaran ni Jesus maraming taon na ang nakakaraan.

BETLEHEM
Ang isang espesyal na lugar na pinuntahan namin ay 

ang Betlehem, kung saan isinilang si Jesus. Kinailangang 
maglakbay nina Maria at Jose nang mga 90 milya (144 km) 
para makarating doon mula sa kanilang tahanan sa Naza-
ret. Binisita namin ang isang Simbahan na pinagtayuan 
daw noon ng sabsaban ayon sa mga tao.

Nakita rin namin ang mga bukiring malapit sa Betlehem. 
Nakabantay pa rin ang mga pastol doon, tulad nang gina-
wa nila noong gabing isilang si Jesus. Naririnig namin ang 
meee ng mga tupa nang kumanta kami ng “Sa Kapatagan 
sa may Judea” (mga Himno, blg. 130). Palagi kong maaalala 
ang nadama ko nang kantahin ko ang awiting ito.
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Maaari kang manood ng  
mga video tungkol sa  

mga lugar na pinuntahan ni Jesus 
sa ChurchofJesusChrist .org. Ting-

nan sa “Shepherds Learn of  
the Birth of Christ,” “Calming the 

Tempest,” at “Jesus Is Resurrected.”

ANG DAGAT NG GALILEA
Ito ang Dagat ng Galilea. Ito ay isang magandang lawa 

kung saan tinuruan ni Jesus ang libu- libong tao at gumawa ng 
maraming himala. Nadama ko talaga roon ang Espiritu. Paya-
pang damdamin ang hatid nito na nagsasabi sa akin na mga 
sagradong bagay ang nangyari doon.

Gustung- gusto kong puntahan ang mga lugar na nilakaran 
ni Jesus, tulad ng ilog Jordan, kung saan bininyagan si Jesus. 
Kapag narito ako, tahimik akong naglalakad- lakad malapit sa 
mga taong sumasamba kay Jesus sa pamamagitan ng pagsisin-
di ng mga kandila at pagdarasal nang nakaluhod. Lagi kong 
nadarama sa puso ko na nasisiyahan ang Ama sa Langit at si 
Jesus sa mga taong nagpapakita ng pagmamahal sa Kanila.

JERUSALEM
Ang Jerusalem ay malaking lungsod. Sa araw ng linggo 

bago Siya ipinako sa krus, pumasok doon si Jesus sakay ng 
isang asno (tingnan sa Mateo 21:1–11). Sinalubong Siya ng 
mga tao sa lungsod habang nagwawagayway ng mga dahon 
ng palma at sumisigaw ng, “Hosana!”

Bawat taon sa araw ng Linggo bago sumapit ang Pasko ng 
Pagkabuhay, sinusundan ng mga tao ang nilakaran ni Jesus sa 
loob ng Jerusalem. Nagdadala sila ng mga dahon ng palma at 
nagkakantahan ng mga awitin tungkol kay Jesus. May taon na 
sumama kami ng pamilya ko sa ibang mga Kristiyano sa pag-
lakad na ito. Napakasayang madama na mahal ng lahat ang 
kanilang Tagapagligtas.

Hindi mo kailangang lakaran ang nilakaran ni Jesus para 
masundan ang Kanyang mga yapak. Masusundan mo ang 
Kanyang halimbawa saanman! ●
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Tingnan sa Pumarito Ka, Sumunod 
Ka sa Akin  manwal ng pamilya, mga 
pahina 194–197.

Ibahagi  

kung bakit ka 

nagpapasalamat 

kay Jesus.

Magbasa sa  

mga banal na 

kasulatan ng  

sinabi ni Jesus.

Magdrowing 

ng larawan  

ng sanggol na 

si Jesus.

Basahing muli  

ang isang mensahe 

mula sa Pamaskong 

Debosyonal ng  

Unang Panguluhan .*

Maging  

lalong mabait 

ngayon, tulad ng 

gagawin  

ni Jesus.

Tulungan  

ang isang taong 

maysakit o  

nalulumbay,  

tulad ng gagawin 

ni Jesus.

Isadula ang 

pagsilang ni 

Jesucristo (ting-

nan sa Lucas 2).

Kumanta  

ng isang 

Pamaskong 

awitin o 

himno.

Magbahagi ng  

isang paboritong 

banal na kasulatan 

tungkol kay Jesus.

Panoorin  

ang video na  

“The Nativity.” *

* Hanapin ang mga video na ito sa  
ChurchofJesusChrist .org.

10 Araw ng 
Pasko

Tulungan ang iyong pamilya na paghan-
daan ang Pasko! Simula sa Disyembre 
15, gawin ang isa sa mga aktibidad na 
ito nang magkakasama bawat araw. 
Pagkatapos ay kulayan ang bituin.
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Ang Aking Patotoo sa Pasko
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Ang Aking Patotoo sa Pasko
Mga titik ni Larry Hiller

Himig ni Michael F. Moody

© 2019 nina Michael F. Moody at Larry Hiller. Lahat ng karapatan ay nakalaan.
Ang awiting ito ay maaaring kopyahin para sa insidental at di-pangkalakal na gamit sa simbahan o tahanan.

Ang paunawang ito ay kailangang isama sa bawat kopyang gagawin.
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Ni Eve Dayton
(Batay sa tunay na buhay)

“Ako’y nagkasakit, at inyo akong dinalaw”  
(Mateo 25:36).

Gustung- gusto ni Eve ang Kapaskuhan. Ang klase 
niya sa paaralan ay buong umaga na 

nagkulay ng mga kard at nakinig sa masa-
sayang musika.

“Magbabasa naman tayo ngayon,” 
sabi ni Mrs. Grunig. “At kung matapos 
ninyo ngayon at bukas ang lahat 
ng mga dapat basahin, wala na 
kayong gagawing homework sa 
bakasyon.”

Tuwang- tuwa ang lahat ng 
kaklase ni Eve. Pero walang 
gaanong gana na makisaya si Eve. 
Medyo nangangatog siya habang 
kinukuha ang aklat na baba-
sahin. Giniginaw siya at 
masakit ang lalamunan. 
Parang nag- init ang mga 
mata niya habang tiniti-
tigan niya ang mga salita 
sa pahina. Noong uwian 
na, sumakit na rin pati 
sikmura ni Eve.

Sa wakas oras na para 
maglakad silang pauwi 
ng kanyang mga kapa-
tid, sina Tim at Wilma. 
Karaniwang nagkakatu-
waan sila habang nasa 

daan pauwi. Naglalaro sila ng taya- tayaan o gumagawa 
ng snowman. Pero ngayon ang gusto lang gawin ni Eve 
ay umuwi at humiga.

Nang makauwi si Eve, hinaplos ni Inay 
ang kanyang noo.

“May lagnat ka,” sabi niya. “Kailangan 
mong uminom ng maraming tubig at 
magpahinga.”

Humiga na sa kama si Eve at nakatulog 
kaagad. Kinaumagahan, abalang nagha-
handa ang kanyang buong pamilya para  
sa araw na iyon. Pero sinabi ni Inay na 
maysakit si Eve at hindi kayang pumasok  
sa paaralan.

Pagkatapos ay naalala ni 
Eve ang isang bagay na iki-

nalungkot niya. Ngayon ay 
Christmas party nila sa 
paaralan! Tatapusin nila 
dapat ang mga art project 
nila at magkakantahan 
at magkakainan. Tala-
gang kailangan niyang 
pumunta!

Pero hindi nagbago 
ang isip ni Inay.

“Nalulungkot ako na 
hindi ka makakapunta 
sa party, mahal ko,” sabi 
niya. “Pero mas mahala-
ga ang kalusugan mo.” M

G
A

 P
A

G
L
A

L
A

R
A

W
A

N
 N

I 
Z

H
E

N
 L

IU

Ang Ibon na 
Yari sa Pulang 

Papel
Ang naiisip lang ni Eve ay 
hindi siya makakasama sa 
masayang mararanasan ng 

mga kaibigan niya.
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Nagsimulang umiyak si Eve. Pinakain siya ni Inay 
ng masarap na sopas para gumaan ang pakiram-
dam niya. Pero ang naiisip lang ni Eve ay hindi siya 
makakasama sa masayang mararanasan ng mga 
kaibigan niya.

Kinahapunan, umuwi na mula sa paaralan sina 
Tim at Wilma. Namumula ang mga pisngi nila dahil 
sa paglalaro sa niyebe.

“Ang saya ng party sa paaralan,” sabi ni Wilma. 
“Gumawa kami ng mga ibon na yari sa pulang 
papel para isabit sa bahay.”

May kinuha si Tim sa kanyang bulsa.
“At tingnan mo—may ipinadala sa amin si Mrs. Grunig 

na espesyal na regalo para sa iyo. Para daw makagawa 
ka rin ng ibon na yari sa pulang papel!”

Ngumiti si Eve. “Puwede ninyo bang ipakita sa akin 
kung paano gawin?”

Ipinakita nina Tim at Wilma kung paano gumupit sa 
tulduk- tuldok na linya at itupi ito nang tama. Tinulungan 
nila siya na magbuhol ng tali.

“Inay, tingnan ninyo kung ano ang ginawa ko!” Sabi 
ni Eve, habang ipinapakita ang kanyang bagong pabori-
tong dekorasyon sa Pasko.

Naisip ni Eve na napakabait ni Mrs. Grunig kasi naa-
alala siya nito noong nagkasakit siya, pati rin sina Tim at 
Wilma na tumulong sa kanya. Ngayon sa tuwing titing-
nan ni Eve ang kanyang ibon na yari sa pulang papel, 
nakakaramdam siya ng sobrang pagmamahal. ●
Ang awtor ay naninirahan sa Idaho, USA.
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Gumawa ng Ibon na Yari sa Papel!
1. Gupitin at idikit ang pahinang ito sa pulang papel. Pagkatapos  

ay gupitin ang ibon at mga pakpak.
2. Maingat na gumupit ng hiwa sa mga tulduk- tuldok na linya  

sa ibon. Ipasok ang mga pakpak sa hiwa.
3. Butasan ang bandang itaas ng mga pakpak at ibuhol  

ang isang piraso ng tali para maisabit ito.
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Ang mga batang 
Primary sa 
Imbabura, 
Ecuador, ay 
kumanta ng mga 
awiting Pamasko  
sa isang nursing 
home at namigay  
ng cookies.

Ipakita at Ikuwento

Celeste V., edad 7, Corrientes, Argentina

Sina Josue 
Thomas G., 
edad 6, at 
Alexandra 
C., edad 13, 
Durango, 
Mexico, ay 
magpinsan 
at matalik na 
magkaibigan. 

Habang nanonood sila ng pangkalahatang 
kumperensya, nadama ni Alexandra ang 
Espiritu nang ibalita ng propeta ang mga 
bagong templo. Gustung- gusto ni Thomas 
ang mga kuwentong ibinahagi ng mga 
propeta at apostol.

Nakibahagi ako sa proyekto ng 
Helping Hands at tumutulong sa 

pagpipinta ng mga pader sa paaralan. 
Gusto kong magsimba tuwing Linggo.
Jarede R., edad 6, Paraná, Brazil

A lam kong 
mahal ako ng 

Ama sa Langit.
Stefania R., edad 10, 
Lima, Peru

Nanalangin 
ako kasama 

ng aking kapatid 
at sinisikap 
kong maging 
mabuting 
halimbawa sa 

kanya. Natutuwa kami sa paglalakad 
upang makita ang mga likha ng Ama 
sa Langit.
Vianca at Avril C., edad 8 at 4, 
Bogotá, Colombia

D
IS

E
N

Y
O

 S
A

 L
IK

U
R

A
N

 M
U

L
A

 S
A

 G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S



 D i s y e m b r e  2 0 1 9  K11

Ni Elder  
Vern P. Stanfill

Ng Korum ng 
Pitumpu

Mga Tupa at ang 
Kanilang Pastol
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Lumaki ako sa isang rantso ng mga baka sa Montana, 
USA. Nagkaroon din kami ng mga 300 tupa sa ran-

tso. Binili ng nanay ko ang mga ito para kumita kami ng 
pera para sa aming misyon.

Ang trabaho ko ay alagaan ang mga tupa na walang 
inang nag- aalaga sa kanila. Kapag hindi lang iisa ang 
inanak ng isang tupa, kung minsa’y hindi niya inaalagaan 
ang lahat ng kordero. Kaya iyon ang mga tupang inalaga-
an ko. May 5 hanggang 10 tupang ganito bawat taon.

Araw- araw, nagpupunta ako sa pastulan sakay ng 
aming maliit na kotseng asul, na tinatawag na Volks-
wagen Beetle, at bumubusina ako. Pagkatapos ay binu-
buksan ko ang mga pintuan ng kotse. Maglalapitan ang 
mga tupang iyon saanman sila naroon sa bukirin. Alam 

nila ang tunog ng lumang Volkswagen na iyon. Tumata-
lon sila sa likuran ng kotse, at dinadala ko sila sa kama-
lig at pinakakain.

Katulad tayo ng mga korderong iyon. Naninirahan 
tayo sa iba’t ibang lugar at may iba’t iba tayong mga 
hamon sa buhay. Ngunit tinutulungan ni Jesus ang bawat 
isa sa atin. Maaari tayong matutong makinig sa Kanyang 
tinig. Maaari tayong bumaling sa Kanya para sa kapana-
tagan at katiwasayan. Maaari nating madama na mahal 
Niya tayo at ng Ama sa Langit.

Nang umasa ako kay Jesus bilang Pastol sa buhay ko, 
nagbago ang buhay ko. Kapag sinunod natin ang kaloo-
ban ng Tagapagligtas, madarama natin ang Kanyang 
pagmamahal at matututo tayong magtiwala sa Kanya. ●
Mula sa isang interbyu ni Christina Crosland.

“Ang Panginoon ay aking pastor” (Awit 23:1).



K12 K a i b i g a n

Mga Kuwento Tungkol  
kay Jesus

 1. Isang kalapating lumilipad sa kalangitan (tingnan sa Mateo 3:16)

 2. Isang sugatang lalaking nakasakay sa isang buriko (tingnan sa  

Lucas 10:30–37)

 3. Mga bato sa tabi ng isang babae sa may balon (tingnan sa Juan 8:7)

 4. Mga ibon na nanginginain ng mga binhi sa lupa (tingnan sa Mateo 13:1–9)

 5. Isang babaeng may hawak ng ilawan at isang bote ng langis (tingnan 

Mateo 25:1–13)

 6. Isang lalaking nakaupo sa tabi ng isang baboy (tingnan sa Lucas 15:11–32)

PAGLALARAWAN NI DILLEEN MARSH
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Mga Kuwento Tungkol  
kay Jesus

 1. Isang kalapating lumilipad sa kalangitan (tingnan sa Mateo 3:16)

 2. Isang sugatang lalaking nakasakay sa isang buriko (tingnan sa  

Lucas 10:30–37)

 3. Mga bato sa tabi ng isang babae sa may balon (tingnan sa Juan 8:7)

 4. Mga ibon na nanginginain ng mga binhi sa lupa (tingnan sa Mateo 13:1–9)

 5. Isang babaeng may hawak ng ilawan at isang bote ng langis (tingnan 

Mateo 25:1–13)

 6. Isang lalaking nakaupo sa tabi ng isang baboy (tingnan sa Lucas 15:11–32)

 7. Isang basket na puno ng tinapay at isda (tingnan sa Lucas 9:13–17)

 8. Isang batang babaeng nakahawak sa damit ng kanyang ina  
(tingnan sa Marcos 5:39–42)

 9. Isang batang lalaking nakatingala kay Jesus (tingnan sa Marcos 10:13–16)

 10. Isang tandang (tingnan sa Lucas 22:54–62)

 11. Isang mayamang lalaking nakatayo sa isang balkonahe  
(tingnan sa Lucas 12:16–21)

 12. Isang bangka (tingnan sa Marcos 4:35–41)

Ang pahinang kukulayan na ito ay batay sa isang magandang stained- glass window sa  
visitors’ center ng Rome Italy Temple. Ang bintana ay puno ng mga kuwentong itinuro ni  

Jesus at maraming iba pang mahalagang bahagi ng Kanyang buhay. Mahahanap mo ba ang  
mga eksenang ito? Ano ang itinuturo sa atin ng mga ito tungkol kay Jesus?



K14 K a i b i g a n

Bumisita si Elder Gong sa 
M G A  A P O S T O L  S A  I B A ’ T  I B A N G  P A N I G  N G  M U N D O

Ang mga Apostol 
ay naglalakbay sa 

buong mundo upang 
paglingkuran ang mga  

tao at turuan sila tungkol 
kay Jesucristo.

Naglakbay sina Elder Gerrit W. Gong 

at Sister Susan Gong patungong Italy 

nang ilaan ang Rome Italy Temple. 

Iyon ang unang templong itatayo sa 

isang lugar kung saan nagturo ang 

mga Apostol ni Jesus noong panahon 

ng Biblia!

Hanapin ang video  

na “Excerpts from ‘The  

Living Christ: The Testimony 

of the Apostles’” sa  

ChurchofJesusChrist .org

Nagpakuha ng 

retrato si Elder 

Gong, ang Unang 

Panguluhan, at 

ang iba pang 

mga Apostol sa 

bagong visitors’ 

center. Nakatayo 

sila sa harapan 

ng mga estatuwa 

ni Jesucristo at 

ng Kanyang mga 

Apostol.

Kasama ng mga batang ito  

ang kanilang pamilya para pakinggan 

ang paglalaan ni Pangulong  

Russell M. Nelson sa bagong templo. 

Kapag nasa hustong gulang na sila, 

maaari na silang gumawa ng mga 

pagbibinyag sa templo roon!

“Nadarama  
namin ang pagma-
mahal ni Jesus para 

sa bawat bata kapag 
nakakaharap namin 

ang mga bata  
sa kahit saan sa  

mundo.”

Italy
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Bumisita si Elder Soares sa 
M G A  A P O S T O L  S A  I B A ’ T  I B A N G  P A N I G  N G  M U N D O

Ang mga Apostol ay 
naglalakbay sa iba’t ibang 
panig ng mundo upang 
maglingkod sa mga tao 
at magturo tungkol kay 

Jesucristo.

“Anuman  
ang gawin ninyo, 

manatiling 
nakatuon sa 

templo.”

Maraming bata ang dumalo 

kasama ang kanilang 

mga magulang upang 

masaksihang ilaan ang 

bagong templo.

Inanyayahan ni Pangulong Oaks 

ang isang batang lalaki at  

isang babae upang ilagay  

ang batong panulok sa lugar. 

Natapos na ang templo!

Sa loob ng templo pagkatapos 

ng seremonya ng paglalagay 

ng batong panulok, nagbigay 

ng mensahe si Elder Soares. 

Pagkatapos ay nagbigay ng 

isang panalangin si Pangulong 

Oaks para ilaan ang templo 

sa Panginoon. Ngayon, 

ang templo ay bahay ng 

Panginoon.

Sa susunod ay maaari nang 

makapasok ang mga bata 

upang mabuklod sa kanilang 

mga pamilya at magsagawa 

ng mga binyag sa templo!

Naglakbay si Elder Ulisses Soares 

kasama si Pangulong Dallin H. 

Oaks para ilaan ang isang bagong 

templo sa Colombia, sa lunsod ng 

Barranquilla.

Colombia



K16 K a i b i g a n

Mga  
Paboritong  

Laruan ni Martín

“Tularan si Jesus, Magbigay, magbigay! Ang bawat 
nilalang ay may maibibigay” (Children’s Songbook, 236).

Nalungkot si Martin nang sabihin sa kanya ng kan-
yang mga magulang na lilipat ang kanilang pamilya 

sa ibang lungsod sa Colombia. Ayaw niyang iwanan ang 
kanyang mga kaibigan, bahay, at ang lugar na kinalaki-
han niya. Sa halip na malamig na hangin mula sa bun-
dok, maninirahan si Martin ngayon malapit sa karagatan 
na may mainit at mahalumigmig na hangin buong taon. 
Ipagpapalit niya ang mainit na sabaw sa malamig na 
inumin, at ang pangginaw sa shorts. Dagdag pa rito ang 
bagong paaralan, bagong ward, at bagong Primary class. 
Lahat ng ito ay parang medyo nakakatakot.

Isang araw tinanong ni Nanay at Tatay si Martín kung 
ano ang nararamdaman niya tungkol sa paglipat.

“Ayaw ko po nito” sabi ni Martin. “Ayaw ko pong 
magbago ang lahat.”

“Alam kong maaaring mahirap ang paglipat,” sabi ni 
Tatay. “Maraming bagay ang magbabago, ngunit hindi 
lahat. Kasama mo pa rin kami!”

“Tama nga po,” sabi ni Martin.
“At nasa iyo pa rin ang mga gamit mo,” sabi ni Nanay.
Pinag- isipan ito ni Martin nang sandali. Nasa kanya 

pa rin ang mga damit niya, ang mga sapatos niya, at ang 
iba pang mga bagay na pamilyar sa kanilang lumang 
bahay—lalo na ang kanyang mga laruan. Masaya si 
Martin na madadala niya ang kanyang mga paboritong 
laruan. Maingat niyang inimpake ang mga ito nang 
lumipat sila.

Makalipas ang ilang araw, nagsimulang masanay si 
Martin sa kanyang bagong tahanan at bagong lungsod. 
Masaya siya na hindi mahirap o nakakatakot ang pagli-
pat tulad ng iniisip niya.

Pagkatapos, isang araw ng Linggo, nang mag-
punta ang kanyang pamilya sa simbahan, 
napansin ni Martin ang mga tao na hindi 
pa niya nakita noon. Puno ang primary ng 
mga bagong bata. Inisip niya kung saan 
sila nanggaling. Narinig niya ang mga 
taong kilala niya na nag- uusap tungkol sa 
pagbibigay ng pagkain, damit at sapa-
tos. Pagkatapos magsimba, tinanong 

ni Martín si Nanay tungkol sa mga 
bagong tao.

“Kinailangan nilang iwan ang 
kanilang bansa,” sabi ni Nanay. 
“Marami sa kanila ang iniwan 

Ni J. Ryan Jensen
Mga Magasin ng Simbahan
(Batay sa tunay na buhay)
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MGA PAGLALARAWAN NI JAMES HOLDER

ang lahat ng meron sila, kaya ngayon 
wala silang anumang bagay.”

“Kaya po pala lahat ay nais 
silang tulungan?” tanong ni 
Martín.

“Tama. Itinuro sa atin ni 
Jesus na dapat nating tulu-
ngan ang mga taong nanga-
ngailangan. Maaari nating 

tularan ang Kanyang halimbawa 
at ibahagi ang anumang mayro-

on tayo.”
Nag- isip si Martin ng magan-

dang gawin.
Pagkatapos ay sinabi ni 

Nanay, “Marami sa mga bata sa 
Primary na ang nadala lamang na 

gamit ay yaong kakasya sa kanilang 
backpack. Kinailangan nilang iwan 

ang kanilang mga laruan. Palagay mo ba 
mayroon kang ilang laruan na maibibigay?”
“Ayaw ko po! Mga laruan ko po iyon!” sabi 

ni Martín. Tumalikod siya at tumakbo sa 
kanyang silid.

Inilibot ni Martin ang paningin sa kan-
yang silid nang may luha sa kanyang 

mga mata. Ayaw niyang ipa-
migay ang kanyang mga 
laruan. Dinala niya ang mga 
ito mula sa kanyang lumang 
bahay!

Lumapit siya sa kanyang 
toy box at tiningnan ang 
laman nito. Nakita niya ang 

kanyang laruang trak, kan-
yang yoyo, kanyang turumpo, 

ang pinakamagandang bag niya 
ng mga holen, at marami pang ibang 
paborito niyang mga laruan. Gusto 
niya itong lahat. Hindi niya maipami-
migay ang kahit ano sa mga ito!
Pagkatapos ay napaisip si Martín, 

“Paano kung kailangan kong iwanan ang 
bahay ko at ang mga paborito kong laruan?”

MGA SIMPLENG KILOS AT GAWA
“Nawa’y ipakita natin ang ating 
pagmamahal at pagpapahalaga sa 
Tagapagligtas . . . sa pamamagitan 
ng ating simple at mahabaging 
paglilingkod sa ating mga kapatid 
sa tahanan, sa simbahan, at sa 
ating komunidad.”
Pangulong M. Russell Ballard, Tumatayong 
Pangulo ng Korum ng Labindalawang 
Apostol, “Pagkakaroon ng Kagalakan sa 
Mapagmahal na Paglilingkod,” Liahona,  
Mayo 2011, 49.

Ilang minuto ang nakalipas, nilapitan 
niya si Nanay na puno ang kanyang mga 
bisig ng mga laruan —hindi lamang mga 
lumang laruan—kundi pati ang mga lagi 
niyang nilalaro.

Nagulat si Nanay. “Hindi mo kailangang 
ipamigay ang mga paborito mong laruan.”

Inilatag ni Martín ang mga laruan sa 
sahig. “Ang ibang mga bata ay may pabo-
ritong mga laruan din,” sabi niya. “Gusto 
kong ibigay sa kanila ang mga laruan ko 
para mapasaya sila.”

Niyakap ni Nanay si Martin. “Ipinagma-
malaki kita.”

Masaya si Martin. Alam niya na ang 
pagbabahagi sa iba ang gagawin ni Jesus, 
at ito ay nagpasaya sa kanya. ●
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Tropikal ang klima sa 
Colombia, at maraming iba’t 

ibang halaman at hayop dito. Sa 
katunayan, mas maraming uri ng ibon dito 
kaysa anupamang bansa! Marami sa mga ito 
ay hindi matatagpuan saanman sa mundo, 
tulad ng napakamakulay na tanager na ito.

Ang Colombia ay nasa hilagang 
Timog Amerika. Ang bansang ito  
na Espanyol ang salita ay may mga  
49 milyong tao, at mga 200 libong 
miyembro ng Simbahan.

Hello  
mula sa 

Colombia!

Ang kinakain ng batang ito ay arepa, isang 
masarap na cornmeal cake. Madalas itong 
kainin ng mga tao sa Colombia nang may 

kasamang keso at karne.

Hi, kami 

sina Margo 

at Paolo.

Samahan  
ninyo kami sa 

paglibot sa 
Colombia!
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Sa buwang ito, isang taon na ang lumipas mula  
nang ilaan ang Barranquilla Colombia Temple.

Sa Colombia, ang Disyembre 7 ay 
el Día de las Velitas (ang Araw ng 
maliliit na Kandila). Nagsisindi ng 

libu- libong kandila ang mga tao rito 
para simulan ang Kapaskuhan. Taga- Colombia ka ba?  

Sulatan kami! Gusto naming  
makabalita sa iyo.

Narito ang larawan ng  
bagong templo. Ang Colombia 

ay may isa pang templo, sa  
kabiserang lungsod ng Bogotá.

Kilalanin natin ang ilang 
kaibigan mula sa Colombia!

“Alam ko nang buong puso 
na ang aking Ama sa Langit 
at si Jesucristo ay buhay at 
mahal tayo. Inihayag nila kay 
Joseph Smith na isalin ang 
Aklat ni Mormon para maba-
sa ito ng lahat ng tao.”
Luis V., edad 12, Valle del 
Cauca, Colombia

“Pinagpala at masaya ako na 
nasa buhay ko ang ebang-
helyo. Alam ko na buhay 
si Jesucristo at mahal niya 
tayo at na ipinanumbalik ni 
Propetang Joseph Smith ang 
Simbahang ito. Nagpapasa-
lamat ako na may propetang 
gumagabay sa atin.”
Camila R., edad 10 Valle 
del Cauca, Colombia

Salamat sa  
pagsama sa amin 

sa pagbisita sa 
Colombia. Hanggang 

sa muli!
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K20 K a i b i g a n

Isinilang si Jesus
M G A  K U W E N T O  S A  M G A  B A N A L  N A  K A S U L A T A N

Tuwing Pasko ipinagdiriwang natin ang pagsilang ni Jesucristo.

M
G

A
 P

A
G

L
A

L
A

R
A

W
A

N
 N

I 
A

P
R

Y
L
 S

T
O

T
T



 D i s y e m b r e  2 0 1 9  K21

Si Jesus ay isinilang sa 
Betlehem. Ang pangalan ng 
Kanyang ina ay Maria, at si 

Jose ang asawa ni Maria.

Dinala nina Maria at Jose ang sanggol na 
si Jesus sa templo sa Jerusalem. Doon, 
hinawakan ng isang lalaking nagngangalang 
Simeon ang sanggol na si Jesus. Nadama 
niyang sinabi sa kanya ng Espiritu Santo na 
si Jesus ay anak ng Diyos.
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Isang babaeng 
nagngangalang Ana ang 

nakakita kay Jesus at 
alam niyang Siya ang 
Tagapagligtas. Sinabi 
niya sa ibang tao ang 

tungkol sa Kanya.



K22 K a i b i g a n

Iniisip ko si Jesus sa araw ng Pasko.  
Siya ay totoong buhay. Mahal Niya ako! ●

Tingnan sa Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin  manwal ng pamilya,  
mga pahina 194–197; Manwal sa Primary, mga pahina 193–196.
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P A H I N A N G  K U K U L A Y A N

Ang Pasko ay 
Tungkol kay Jesus
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Ngayong buwang ito ay ipagdiriwang natin ang pagsilang ni Jesucristo. Siya 
ang Ilaw ng Sanlibutan, ang ating Mabuting Pastol. Umaasa kami na ang mga 
pahinang ito ng Ang Kaibigan ay makakatulong sa inyong pamilya na alala-
hanin Siya sa buong buwan:

•  Isang mensahe mula kay Pangulong Eyring (pahina K2)
•  Kuwento tungkol sa sanggol na si Jesus (pahina K20)
•  Kuwento tungkol sa mga lugar na tinirhan ni Jesus (pahina K4)
•  Mga aktibidad at mga sining (mga pahina K3, K6, K9)
•  Pahinang kukulayan (mga pahina K2 at K23)
•  Isang Pamaskong awitin (pahina K7)

Mahahanap ba ng iyong mga anak ang lahat ng salitang Jesucristo, o Pasko 
na nakasulat sa magasin? Matutulungan mo siya na isulat ang “Mahal ko si Jesus 
dahil . . . ”at pagkatapos ay idrowing o isulat ang gusto nila tungkol sa Kanya.

Mahal namin kayo!
Ang Kaibigan

Mahal Naming mga Magulang,

MGA NILALAMAN

K2 Mula sa Unang Panguluhan: Ang Ilaw ng 
Sanglibutan

K4 Sa mga Yapak ni Jesus

K6 10 Araw ng Pasko

K7 Musika: Ang Aking Patotoo sa Pasko

K8 Ang Ibon na Yari sa Pulang Papel

K10 Ipakita at Ikuwento

K11 Mga Tupa at ang Kanilang Pastol

K12 Mga Kuwento Tungkol kay Jesus

K14 Mga Apostol sa Iba’t Ibang Panig ng Mundo: 
Bumisita si Elder Gong sa Italy

K15 Mga Apostol sa Iba’t Ibang Panig ng Mundo: 
Bumisita si Elder Soares sa Colombia

K16 Mga Paboritong Laruan ni Martín

K18 Hello mula sa Colombia!

K20 Mga Kuwento sa mga Banal na Kasulatan: 
Isinilang si Jesus

K23 Pahinang Kukulayan: Ang Pasko ay Tungkol 
kay Jesus
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Hanapin ang nakatagong  
Liahona sa loob!

SA PABALAT NG ANG KAIBIGAN

Paglalarawan ni Stephanie Dehennin

Paano Ipapadala ang  
Artwork o Karanasan ng 
Iyong Anak sa Liahona

Pumunta sa liahona .ChurchofJesusChrist 

.org at i- klik ang “Submit an Article or 

Feedback.” O ipadala ito sa email sa lia-

hona@ ChurchofJesusChrist .org kasama 

ang pangalan ng iyong anak, edad, lung-

sod kung saan nakatira ang iyong anak 

at ang pahintulot na ito: “Ako, si [isulat 

ang iyong pangalan], ay nagbibigay ng 

pahintulot sa Ang Simbahan ni Jesucristo 

ng mga Banal sa mga Huling Araw na 

gamitin ang isinumite ng aking anak 

sa mga magasin ng Simbahan, sa mga 

website ng Simbahan, at sa mga social 

media platform.” Nasasabik kaming 

makarinig mula sa inyo!


