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Pagninilay sa Landas
ng Ating Tinatahak

MENSAHE NG AREA PRESIDENCY

Pagninilay sa Landas

Ang mga kalendaryo sa 
iba’t ibang panig ng 
mundo ay may marka ng 

mahahalagang petsa.  Ang ika-
12 ng Hunyo ay National Day 
ng Pilipinas bilang pagkilala sa 
kalayaan ng bansa at ang ika-6 
ng Abril ay paggunita sa pag-
kakatatag ng Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw. Ang ika-1 
ng Enero ay pagdiriwang ng 
Bagong Taon at bagong simula 
na nagbibigay sa atin ng pag-
kakataon na pagnilayan ang 
nakaraang taon at magtuon sa 
panibagong taon.
Inanyayahan tayo ni Alma na 
suriin ang ating sarili nang 
magtanong siya ng, “Kayo ba 
ay lumakad na pinananatiling 
walang-sala ang inyong sarili sa 
harapan ng Diyos?” (Alma 5:27) 
Bawat isa sa atin ay makikinabang 
kapag pagninilayan natin ang 
landas na ating tinatahak at nag-
papasiyang magpakabuti pa.  Ang 
pagtatala ng ating mga resolusyon 
sa Bagong Taon sa listahan ng 
ating mga gagawin at pagpa-
plano na gagawin ang mga ito ay 
isang marapat at makabuluhang 
adhikain. 

 Bilang Area Presidency, hini-
hiling namin at umaasa kami na 
patatatagin ninyo ang inyong 
espirituwalidad at na ang 
inyong pamilya ang prayoridad 
ninyo sa buong taon. Itinuro ng 
mga propeta na higit sa alin-
mang panahon sa ating kasay-
sayan, kailangan natin ngayon 
ang dagdag na espirituwalidad. 
Ang isang paraan upang magka-
roon ng dagdag na espirituwali-
dad ay ang pagpapakabusog sa 
mga salita ni Cristo.  Itinuturo 
sa atin ng mga banal na kasu-
latan na, “Magpakabusog kayo 
sa mga salita ni Cristo; sapagkat 
masdan, ang mga salita ni Cristo 
ang magsasabi sa inyo ng lahat 
ng bagay na dapat ninyong 
gawin” (2 Nephi 32:3).  Ang 
bawat miyembro ng pamilya 
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Philippines Area Presidency
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na may sariling mga banal 
na kasulatan at binabasa ang 
mga ito araw-araw ay uunlad 
sa espirituwalidad na mag-
dudulot ng dagdag na kapay-
apaan at kaligayahan na hindi 
mabibili ng pera o salapi.
 Bukod pa sa araw-araw 
na pagbabasa, pagninilay 
at pagsasabuhay ng mga 
banal na kasulatan, inaan-
yayahan namin kayo na 
makibahagi sa buong taon sa 
pagsagip na madalas bang-
gitin ni Pangulong Monson. 
Napakarami sa minamahal 
nating mga kapatid na Pilipino 
ang hindi na natin kasama 
sa Simbahan. Maaaring may 
kilala kayo na nasa gayong 
sitwasyon kaya’t inaanyaya-
han namin kayo na pasiglahin 
muli ang pakikipagkaibigan 
sa ‘taong iyon’ at tulungan 
siyang bumalik sa Simbahan. 
Higit ang magiging kaligaya-
han ninyo na mayroon kayong 
(mga) kaibigan na bumalik at 
kasama na ninyo sa pagdalo 

sa mga miting ng Simbahan. 
Panahon na para sagipin ang 
‘nawawalang tupa’ nang sa 
gayon muli silang mayakap ng 
Panginoon.

Binabati namin ang bawat isa 
sa inyo ng maligayang Bagong 
Taon at ito nawa ay mapuspos 
ng personal na espirituwal na 
pag-unlad. 

Bawat isa sa atin ay 
makikinabang kapag 

pagninilayan natin 
ang landas na ating 

tinatahak at nagpapa-
siyang magpakabuti 

pa.  Ang pagtatala ng 
ating mga resolusyon 

sa Bagong Taon sa 
listahan ng ating mga 

gagawin at pagpaplano 
na gagawin ang mga 
ito ay isang marapat 

at makabuluhang 
adhikain. 

LITRATO KUHA NI NOEL MAGLAQUE
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MGA TINIG NG MGA LDS SA PILIPINAS

Ako ay limang taong gulang 
nang umalis ang aking ama 
para magtrabaho sa ibang 

bansa at mula noon ay wala na akong 
nabalitaan sa kanya. Ang aking ina 
ay nagtrabaho rin sa ibang bansa 
noong labingtatlong gulang ako, at 
naiwan ako at ang apat kong kapatid 
sa aming mga kamag-anak na hindi 
LDS. Mahirap talaga ang buhay na 
walang mga magulang na nagmama-
hal at gumagabay sa amin. Bumaling 
ako sa Simbahan, na itinuring kong 
aking tahanan at kanlungan. Ang 
klase sa Young Women, ang pro-
gramang Pansariling Pag-unlad ng 
Simbahan at mga klase sa Seminary 
ang nagbigay ng inspirasyon sa akin 
na “bumangon at magliwanag” kahit 
mag-isa lang ako sa mundong ito 
na puno ng mga tukso. Dama ko na 

naroon ang pagmamahal ng Ama sa 
Langit sa aming magkakapatid.
 Hindi man namin kasama ang 
aming mga magulang, ang araw-
araw na pag-aaral ng mga banal 
na kasulatan ay pinagmumu-
lan ng aking lakas at patnubay. 
Ipinapaalala nito sa akin na palag-
ing magdasal, maging matapat 
at pumili ng mabubuting kaibi-
gan. Ang paborito kong talata ay 
matatagpuan sa D at T 82:3. Ito 
ang inspirasyon ko para piliin at 
gawin ang tama. Ang araw-araw na 
pag-aaral ng banal na kasulatan ay 
bahagi na ng buhay ko at pinagmu-
mulan ng lakas sa pagharap sa mga 
hamon ng mortalidad. 

Jorimie C., edad 15
Butuan Philippines Stake

Bumangon
Magliwanagat

Jorimie C.

Isang Kanlungan sa Simbahan
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Bumangon at Magliwanag...

Kevin R.

Ipinapaalala sa akin ng Doktrina 
at mga Tipan 115:5 ang sinabi ni 
Pangulong Ezra Taft Benson sa 

mga kabataan ng Simbahan. Sabi 
niya “mayroong mga dakilang 
sandali sa kawalang-hanggan na 
naghihintay sa atin. Nasa inyo 
ang aming pagmamahal at pagtiti-
wala. Dalangin naming maging 
handa kayo sa pamumuno.” (“To 
the Rising Generation,” New Era, 
Hunyo 1986)
 Kapag tayo ay inutusang 
“bumangon at magliwanag” 
at maging tanglaw sa sanlibu-
tan, kailangang mamuhay tayo 
sa mundong ito ngunit huwag 
makibahagi sa mga kasalanan at 
kahinaan ng sanlibutan. Tayo ay 
inaasahang mamumuhay nang 
maganda, payapa at espirituwal 
at ni sa hinagap ay hindi natin 
dapat isipin ang magkasala. 
Pinagniningning natin nang husto 
ang ating liwanag upang tayo ay 

makita sa buong mundo, dahil 
tayo, bilang mga Banal sa mga 
Huling Araw, ang pinakamahalag-
ang halimbawa ng Sion.
 Sinisikap kong bumangon at 
“magliwanag” sa pamamagitan 
ng maliliit at simpleng bagay, 
tulad ng kapag kasama ko ang 
aking mga kaibigan, nakikipag-
usap ako sa kanila gamit ang 
dalisay at malinis na pananalita. 
Hindi rin ako umiinom ng alak, 
tsaa, at iba pa na sinasabi ng ating 
mga lider.
 Kung gagawin natin ang mga 
bagay na ito, tayo ay pagpapalain 
sa espirituwal at pisikal. Bagamat 
hindi tayo magiging tanyag sa 
paggawa nito, ang lahat ng bagay 
na ginagawa natin para sa ebang-
helyo ay nakatala sa langit. 

Kevin Nohea R., edad 17
Quezon City Philippines Stake

Bilang kabataang babae sa 
Simbahan, natutuhan ko ang 
mga pamantayan na dapat 

sundin ng mga kabataang Banal 
sa mga Huling Araw. Sa esku-
welahan ko, ang mga kaklase ko 
ay nahahati sa mga grupo batay 
sa kanilang mga interes. Hindi 
ako kabilang sa alinman sa kanila. 
Alam ng mga kaklase ko na Latter-
day Saint ako dahil sinabi ko sa 
kanila. Sinabi ko sa kanila ang 
tungkol sa ating mga pamantayan 
at sinisikap kong gawin ang lahat 
sa abot-kaya ko para ipamuhay ang 
mga ito. Di-nagtagal, natutuhan 
nilang tanggapin ako kahit hindi 
ako kabilang sa alinmang grupo. 
Iginagalang nila ang aking mga 
paniniwala at gawain. Alam ko na 
maiimpluwensyahan ko ang mga 

kaklase ko na gumawa ng mabuti 
kapag mabuti ang ginagawa ko. 
Sa gayong paraan, maipakikilala 
ko ang Simbahan sa kanila at ang 
mga pagpapala ng pamumuhay ng 
ebanghelyo.
 Para sa akin, ang ibig sabihin ng 
“bumangon at magliwanag” ay 
manindigan sa iyong pinaniniwa-
laan, kahit ang ibig sabihin nito 
ay kakaiba ka at hindi kabilang 
sa isang grupo. Sa pagsisikap na 
ipamuhay ang ating mga paman-
tayan tayo ay nagiging pamantayan 
sa iba. Bilang mga kabataan ng 
Simbahan, alam natin kung saan 
tayo kabilang. 

Clarissa B.                                                                                                                                    
Tabaco Philippines District 

Paninindigan at Pagiging Kaiba

Clarissa B.

Sa Pamamagitan ng Maliliit at Simpleng mga Bagay
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Noong deacon ako, naa-
tasan akong kumumpas 
sa pagkanta ng himno 

sa priesthood meeting open-
ing exercises sa aming ward. 
Habang nakatayo ako sa hara-
pan, nagsimulang manginig 
ang mga kamay ko. Iyon ang 
unang kong pagkumpas sa 
harapan ng mga tao, halos lahat 
sila ay mas matanda sa akin. 
Medyo mahilig ako sa musika 
pero mahiyain ako sa harap 

ng maraming tao. Naisip ko ang 
lahat ng tao na nasa sitwasyon 
ko rin--isang binatilyong mahi-
yain, hindi gaanong mahusay 
sa musika na nasa harap ng 
isang grupo, na sinisikap na 
pamunuan sila sa pagkanta. 
Kahit paano nalampasan ko rin 
ang karanasang iyon at sumunod 
naman ay inatasan akong tumug-
tog ng piyano. Sa una ay puro 
mali ako. Hinikayat ako ng isa 
sa aking mga lider sa priesthood 
na magpraktis ng isang himno 
hanggang sa matugtog ko ito 
nang maayos. Talagang naka-
kainip praktisin ang isang himno 
nang paulit-ulit ngunit sulit ang 
pagpapraktis na iyon. Sa tulong 
ng Panginoon, nagtagumpay 
ako. 
 Ako ngayon ay 17 taong 
gulang na at isang priest. 
Tumutugtog ako ngayon ng 
piyano at biyolin. Nakakatugtog 
na ako sa harap ng maraming 
tao. Mapalad akong magkaroon 
ng pagkakataong turuan ang iba 
na tumugtog din. Kung hindi 
ko tinanggap ang paanyayang 

LITRATO KUHA NI EDWIN REDRINOPagdaig

kumumpas o tumugtog ng 
piyano sa aking klase sa priest-
hood ilang taon na ang nakara-
raan, hindi ko sana natuklasan 
ang aking talento o nadaig ang 
aking pagkamahiyain. 
 Inutusan tayo ng Panginoon 
na “bumangon at magliwanag.” 
Alam ko na ang positibong 
pananaw at pagsusumigasig 
na mapaunlad ang talento ay 
isang epektibong paraan para 
gawin iyon. Ang pagdaig sa 
sarili nating mga kahinaan ay 
isang paraan para “bumangon” 
at hikayatin ang iba na paunla-
rin ang kanilang mga talento sa 
pamamagitan ng sarili nating 
mga halimbawa para “magliwa-
nag.”  Inaasam ko ngayon ang 
pagpunta ko sa misyon (na 
ang bahagi nito ay natustusan 
sa pagtuturo ng pagtugtog ng 
piyano) at pagtulong na ibahagi 
ang Kanyang ebanghelyo, ang 
Kanyang “liwanag bilang isang 
sagisag sa mga bansa.” 

Vic Michael R.                                                                                                                                            
Legazpi Philippines StakeVic Michael R.
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Ang Kapangyarihan ng Salitang “Hindi”

Sa eskwelahan, palagi akong 
may pagkakataong iba-
hagi ang ebanghelyo sa 

iba sa pamamagitan ng aking 
halimbawa.
 Oras ng tanghalian namin, 
inalok ako ng mga kaklase ko 
ng iced tea. Lakas-loob kong 
sinabing ayaw ko. Pinilit nila 
ako at sinabing “subukan mo. 
Hindi ka naman mapapahamak 
sa isang inom lang.” Sinabi 
ko pa ring HINDI. Hindi ko 
iyon iinumin dahil alam kong 
makapipinsala iyon sa aking 
katawan. 
 Nag-usisa sila at gustong mal-
aman kung bakit hindi ako umi-
inom ng tsaa kaya ibinahagi ko 
sa kanila ang Word of Wisdom. 
Naging interesado sila kaya 

inanyayaham ko sila na sumama 
sa akin sa klase sa institute. 
Magkakasama kaming nag-enrol 
at masaya ako na kasama ko pa 
rin silang pumapasok sa insti-
tute at patuloy silang natututo 
ng maraming bagay tungkol sa 
ebanghelyo. Wala na rin silang 
hangaring kumain o gumamit 
ng anumang makapipinsala sa 
kanilang mga katawan.
 Kahit na pagtawanan ako ng 
mga tao dahil sa aking mga 
pinaniniwalaan, hindi ako pang-
hihinaan ng loob na magsabi ng 
“Hindi,” at manindigan sa alam 
kong tama at sundin ang mga 
pamantayan. 

Rizzia Romo A., edad 17
Fairview Philippines Stake

Sa mga unang taon ko 
bilang kabataang babae 
sa Simbahan, nabasa 

ko ang isang talata mula sa 
Doktrina at mga Tipan na 
namalagi sa aking isipan. Mula 
sa ikalimang talata ng ika-115 
bahagi ng D at T, sinasabi rito 
“Katotohanang sinasabi ko sa 
inyong lahat: Bumangon at 
magliwanag, nang ang inyong 
liwanag ay maging isang 
sagisag sa mga bansa.” 
 Ang talatang ito ay nag-
silbing paalala sa akin na mag-
ing halimbawa sa iba. Bilang 
mga Banal sa mga Huling 
Araw, tayo ay kakaibang mga 
tao--natatangi at naiiba sa 
ating kapwa. Ang pagiging 
LDS ay mahirap dahil hindi 
natin mapipili kung paano 
tayo ituturing ng mga tao. 
Naniniwala tayo sa maram-
ing bagay na hirap ang iba na 

gawin, ngunit sa kabila ng mga 
bagay na ito tayo ay pinapayu-
han na “bumangon at magliwa-
nag.” Kailangang manindigan 
tayo sa alam nating tama at 
maging mabuting halimbawa 
sa ibang tao. Lahat tayo ay mga 
sulo at nagbibigay ng liwanag 
sa mga taong nakapaligid sa 
atin. Huwag nating hayaang 
lumamlam ang ating liwanag; 
sa halip ay sikapin nating mas 
mapaliwanag pa ito. Tayo ay 
mga anak na lalaki at babae 
ng ating Ama sa Langit at 
mahal Niya tayo. Ipakita natin 
na mahal din natin Siya sa 
pamamagitan ng pagbangon 
at pagliwanag, nang sa gayon 
ang ating liwanag ay maging 
sagisag sa mga bansa. 

Xayezi P., edad 17
Manila Philippines Stake

Rizzia A.

Xayezi P.

Pagiging Halimbawa
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MGA SALITANG IPAMUMUHAY

Manindigan sa katotohanan 
at kabutihan—ito ang 
sinisikap kong gawin 

sa kabila ng pagbaba ng mga 
pamantayan ng mundo ngayon. 
Sa sarili kong simpleng paraan, 
sinisikap kong sundin ang batas 
ng kalinisang-puri, bagamat kung 
minsan binibiro ako ng mga kai-
bigan kong hindi miyembro at 
sinasabing masyado akong kons-
erbatibo. Ipinagyayabang din ng 
mga kaibigan ko sa eskwelahan 
ang iba’t ibang alak na natikman 
na nila ngunit may pagmamalaki 
kong sinasabi na hindi ako umi-
inom ng kahit ano sa mga iyon 

at hindi ako naninigarilyo. Bilang 
kabataang babae, nahaharap ako sa 
maraming hamon at pagsubok lalo 
na sa eskwelahan ngunit sinisikap 
kong maging positibo, matiyaga 
at masayahin. Maaaring hindi ako 
perpekto at maraming kahinaan 
ngunit palagi kong sinusunod ang 
mga buhay na propeta. Si Elder 
David A. Bednar ng Korum ng 
Labindalawang Apostol ay isa sa 
mga pinakamagandang halimbawa 
sa pagsisikap kong bumangon at 
magliwanag. 

Krystelle Anne T.
Bacolod North Philippines Stake

Dahil dito, katotohanang sinasabi 
ko sa inyo na ang lahat ng bagay 
sa akin ay espirituwal, at hindi 

kailanman ako nagbigay ng batas sa 
inyo na temporal; ni kanino mang tao, 
ni sa mga anak ng tao; ni kay Adan, na 
inyong ama, na aking nilikha.
 ` D at T 29:34 

Nakapapanatag na malaman mula 
sa Panginoon na lahat ng bagay 
sa Kanya ay espirituwal. Ito ay 
nagbibigay ng kahulugan sa lahat 
ng bagay na ating ginagawa at 
kung paano natin gawin ang mga 
bagay-bagay. Kaylaking pagpapala 
at gabay sa sinumang kailangang 
malaman ang layunin ng kanilang 
buhay. 

Joenee Briones
Angeles Philippines Stake

Krystelle T.

Kakaibang Pamantayan 
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“Oo, … at tumayo bilang 
mga saksi ng Diyos sa 
lahat ng panahon at sa 

lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar 
kung saan kayo ay maaaring naro-
roon, maging hanggang kamatayan, 
nang kayo ay matubos ng Diyos, 
at mapabilang sa kanila sa unang 
pagkabuhay na mag-uli, nang kayo 
ay magkaroon ng buhay na walang 
hanggan---“
  Mosias 18:9

Gusto kong laging ibinabahagi 
ang aking patotoo kapag may 
pagkakataon. Ngunit hindi 

palaging madaling sabihin ito, 
may mga sandaling nakaupo 
lang ako at sinisikap na mama-
lagi lang roon at huwag mag-
patotoo dahil nag-aalala ako na 
baka nagsasawa na sa pagtayo 
ko sa pulpito ang mga tao. Sa 
palagay ko hindi tayo tinuruan 
ng simbahan na limitahan sa 
tatlo o limang bagay ang ating 
patotoo. Dapat ding sabihin 
ng mga miyembro kung paano 
nakaapekto sa kanilang buhay 
ang isang alituntunin ng ebang-
helyo. Hinihikayat ako ng 

At ngayon nais ko na kayo ay mag-
ing mapagpakumbaba, at maging 
masunurin at maamo; madaling 

pakiusapan; puspos ng tiyaga at maha-
bang pagtitiis; mahinahon sa lahat ng 
bagay; masikap na sumusunod sa mga 
kautusan ng Diyos sa lahat ng pana-
hon; humihingi ng ano mang bagay na 
inyong kinakailangan, maging espiritu-
wal at temporal; parating gumaganti ng 
pasasalamat sa Diyos para sa ano mang 
bagay na inyong tinatanggap.
 At tiyakin na kayo ay may panan-
ampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa 
kapwa-tao, at sa gayon kayo ay parating 
mananagana sa mabubuting gawa.
                     Alma 7:23-24

Gusto ko ang talatang ito dahil tinu-
tulungan ako nito na maging mas 
mahusay na lingkod ng Panginoon. 
Ang pagiging full-time missionary 

ay hindi madali. Nakakaranas kami 
ng maraming pagsubok at tukso 
pero nakayanan ko ang lahat ng 
iyon dahil ipinapaalala sa akin ng 
mga talatang ito na sa gawain ko sa 
araw-araw dapat kong mahalin ang 
aking kompanyon at ang mga tao sa 
aking paligid.
 Ang pagkakaroon ng mga katan-
giang katulad ng kay Cristo ay 
talagang mahalaga sa gawaing 
misyonero. Mahal ko ang gawa-
ing misyonero at nagpapasalamat 
ako sa pagkakataong maglingkod 
sa ubasan ng Panginoon. Sagrado 
ang gawaing ito at maligaya ako na 
bahagi ako ng walang-hanggang 
plano ng Diyos. 

Sister Torres
Philippines Tacloban Mission

Sister Torres

Pagiging Saksi

Pag-ibig sa Lahat ng Tao

talatang ito na ipagpatuloy 
ang nasimulan ko at umaasa 
ako na mapalalakas din nito 
ang iba. 

Prince Diofrey H. Arellano
Dipolog Philippines District
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