


 

B2 L i a h o n a

kaniyang bugtong na Anak, upang ang 
sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay 
huwag mapamahak, kundi magkaroon 
ng buhay na walang hanggan.” Ang 
regalong ibinigay sa atin ng Ama ay ang 
Kanyang Anak.  
 Tulad ng pagsapit sa hustong gulang 
at pag-unawa ng aking mga anak na ang 
tunay na regalo ay nasa loob ng kahon, 
kapag nahinog tayo sa ebanghelyo 
at nakaunawa na tayo, alam natin na 
naghahatid nga ng 
kulay at katuwaan 
sa Kapaskuhan ang 
magagandang ilaw 
at makikintab na 
papel na pambalot, 
ngunit ang 
natatanging regalo 
sa kahon ay ang 
Anak na si Jesucristo 
at ang Kanyang 
Pagbabayad-sala.
 Pinatototohanan 
ko na si Jesus ang 
ating Tagapagligtas 
at ating Manunubos.  
Walang daan pabalik 
sa Ama, kundi 
sa pamamagitan 
Niya. ( Juan 14:6)  
Kapiling natin Siya sa buhay bago tayo 
isinilang at nang ilahad sa atin ng Ama 
ang Kanyang Plano ng Kaligtasan, 
naging napakalinaw sa atin na tayo 
ay magkakasala habang narito tayo sa 
mundo. Nalaman din natin na walang 
maruming bagay na makababalik sa 
kinaroroonan ng Ama. (3{nb}Nephi 
27:19) Tila imposible ang sitwasyon 
natin noon. Nais nating pumarito at 
magkaroon ng katawan. Nais nating 
maging katulad ng ating Ama, ngunit 
kung siguradong magkakasala tayo, 
paano tayo makababalik sa Kanyang 
kinaroroonan? Itinuro sa atin ng Ama na 
maglalaan Siya ng isang Tagapagligtas 
na tutubos sa ating mga kasalanan. Sa 
malaking kagalakan natin, humarap 
ang Tagapagligtas at sinabi, “Narito ako, 

isugo ako.” (Abraham 3:27) Pumayag 
Siyang pumarito at tubusin tayo.  
 Sa pamamagitan ng Kanyang 
Walang-Hanggang Pagbabayad-sala at 
Pagpapako sa Krus, binuksan Niya ang 
daan para lahat tayo ay malinis mula sa 
ating mga kasalanan at mapagaling. Para 
magkabisa ang Kanyang Pagbabayad-
sala sa atin, may ilang hakbang tayong 
kailangang gawin. Inilarawan ng 
Tagapagligtas ang mga hakbang na iyon 

bilang, “ang Doktrina ni 
Cristo.” (3 Nephi 11:31-
39) Kailangan muna 
tayong sumampalataya 
kay Jesucristo.  
Kailangan tayong 
magsisi, mabinyagan, at 
tumanggap ng kaloob 
na Espiritu Santo. Kapag 
naisagawa na natin ang 
mga hakbang na iyon 
at nakapasok na tayo sa 
daan, kailangan nating 
magtiis hanggang wakas. 
(2{nb}Nephi 31:17-21)
   Sa panahong ito ng 
Kapaskuhan, nawa’y 
maunawaan natin na 
inaanyayahan tayo 
ng Tagapagligtas na 

lumapit sa Kanya. “Magsiparito sa 
akin, kayong lahat na nangapapagal 
at nangabibigatang lubha, at 
kayo’y aking papagpapahingahin. 
Pasanin ninyo ang aking pamatok, 
at magaral kayo sa akin; sapagka’t 
ako’y maamo at mapagpakumbabang 
puso: at masusumpungan ninyo ang 
kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.  
Sapagka’t malambot ang aking pamatok, 
at magaan ang aking pasan.” (Mateo 
11:28-30)
 Nawa’y higit pa sa pambalot na papel, 
at mga laso ang makita natin sa taong 
ito at tingnan natin ang regalo sa loob 
ng kahon, ang Tagapagligtas na si 
Jesucristo at ang kanyang imbitasyong 
lumapit tayo at makibahagi sa Kanyang 
Pagbabayad-sala. 

Tulad ng pagsapit 
sa hustong gulang 

at pag-unawa ng 
aking mga anak 
na ang tunay na 

regalo ay nasa 
loob ng kahon, 
kapag nahinog 

tayo sa ebanghelyo 
at nakaunawa na 

tayo, alam natin na 
naghahatid nga ng 
kulay at katuwaan 

sa Kapaskuhan 
ang magagandang 
ilaw at makikintab 

na papel na 
pambalot, ngunit 
ang natatanging 
regalo sa kahon 
ay ang Anak na 

si Jesucristo at 
ang Kanyang 

Pagbabayad-sala.
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Pakinggan natin ang sinasabi ng 
mga miyembro tungkol sa Pasko.

Noong bata pa ako, gustung-gusto 
ko ang Kapaskuhan dahil lahat ay 

masaya. Panahon ito na gustong maging 
masaya ng mga tao at makipagbati sa 
mga kaaway. At panahon ito ng 
pagbibigay at pagtanggap ng 
mga regalo.

mia Felyn V.
Catarman Philippines Stake

Bilang isang ama, ang Kapaskuhan 
ay panahon upang ipagdiwang 

ang walang-katumbas na regalo ng 
ating Panginoon at Tagapagligtas na 
si Jesucristo. Espesyal ang Pasko dahil 
pagkakataon ito para maituro sa aking 
pamilya ang tunay na kahulugan ng 
diwa ng Pasko. Ang pagdiriwang ay 
hindi lamang pagbibigayan ng regalo 
o pagkaing nasa mesa natin kundi 
ang tunay na diwa ng Pasko ay ang 
dalisay at walang-kundisyong 
pagmamahal ni Cristo sa atin, 
sa ating pamilya at sa lahat.

nino gilberto m. materdo
Makati Philippines Stake

Bilang magiging full-time missionary, 
ipinapaalala ng Pasko sa akin ang 

Tagapagligtas na si Jesucristo. Naaalala 
ko Siya at ang Kanyang ebanghelyo. 
Ang Pasko at ang gawaing misyonero ay 
parehong espesyal sa akin dahil tungkol 
ito sa ating Tagapagligtas at Manunubos, 
ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat 

ng ito ay tungkol sa Kanya—
sa Kanyang sakripisyo at 
pagmamahal.

abby m. melosantos
Gapan Philippines Stake

Ito ay espesyal na panahon ng taon 
para sa akin kung kailan nagdiriwang 

ang mga tao at inaalala ang simbolo 
ng walang-kundisyong pagmamahal 
sa atin ng Ama sa Langit sa pagsusugo 
sa Kanyang Bugtong na Anak sa lupa 
upang maging ating Tagapagligtas at 
Manunubos. Ito rin ang simbolo ng 
pagmamahal ni Cristo para sa ating lahat 
nang ialay Niya ang Kanyang Sarili at 
iligtas ang buong sangkatauhan mula sa 
kanilang mga kasalanan. Mas espesyal pa 
ang Pasko sa akin kapag nasasaksihan 
ko kung paano natin minamahal ang 
Ama sa Langit at si Jesucristo, bilang 
mga anak ng Diyos, sa pagpapakita 
ng ating pagmamahal sa ating 
mga kaibigan at pamilya, at 
pagbabahagi ng regalo ng 
pagmamahal ng Diyos sa 
lahat. 

myca michelle l. lamoglia
Quezon City Philippines South Stake

Bilang ina, Pasko ang pagkakataon 
para maituro ko sa aking mga anak 

ang alituntunin ng pagbibigay. Ikinikintal 
nito sa isipan ng aking mga anak na 
si Jesucristo ay isinilang at nabuhay sa 
lupa upang pagbayaran ang ating mga 
kasalanan. Espesyal na panahon ito 
dahil binibigyan tayo ng pagkakataon 

Pasko para sa iyo at sa akin
Ni Ma. Teresa Canadalla-Pangilinan

Mga Pamaskong awitin; greeting card; pagdiriwang at regalo; mas 
maganda kaysa mga tradisyon at kaugalian, mas malalim ang kahulugan 
ng Pasko sa bawat miyembro ng ating pamilya.

Mga Tinig ng mga lDs sa Pilipinas
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Napakagandang panahon nito para sa 
aming pamilya dahil ipinagdiriwang 

natin ang pagsilang ng ating Tagapagligtas 
na si Jesucristo. Sa panahong ito, mas 
inspirado kaming ibigay ang aming sarili 
sa iba sa pamamagitan ng pagsagip sa 
mga kailangang sagipin sa espirituwal, 
emosyonal at pisikal. Kapwa namin 
ipinaplanong punuin ang oras na ito ng 
taon ng paglilingkod sa Panginoon 
sa aming mga tungkulin sa 
Simbahan. 

regim at temple Joy 
Daguplo
Gingoog Philippines District

Plano kong punuin ng pagmamahal 
ang panahong ito ng Kapaskuhan 

Paano ko magagawang mas 
makahulugan ang Pasko sa taong ito?

para sa lahat ng mga anak at apo ko. 
Bibigyan ko sila ng mga regalo at 
panalangin para sa kanilang temporal at 
espirituwal na tagumpay. Pagninilayan 
ko rin ang Pamaskong mensahe ng 
Unang Panguluhan para mabigyang-
inspirasyon akong sumulong nang may 
pananampalataya. Mas magsisipag ako 
sa aking tungkulin sa Relief Society 
Organization. Plano kong punuin 
ang Kapaskuhang ito ng mga ngiti at 
pasasalamat sa Panginoon para sa lahat ng 
pagpapalang bigay Niya sa 
akin at sama-sama kaming 
mananalangin sa Bisperas 
ng Pasko.   

isabel b. Juele
Gingoog Philippines District

na makasamang muli ang ating mga 
kamag-anak. Panahon ito ng pasasalamat 
sa Ama sa Langit sa lahat ng malalaking 
pagpapalang ipinagkaloob 
Niya sa aking pamilya.

rosalyn s. Jaranta
Naic Philippines District

Bilang nagbabalik na miyembro, 
ang Pasko ay nagbibigay sa akin 

ng pag-asa na ang aking pamilya ay 

mananatiling matatag at patuloy na 
magiging aktibo sa Simbahan. Naglalagay 
kami ng mga bulaklak at dekorasyon 
sa bahay namin para madama ng 
aming anak ang kagalakang hatid ng 
Kapaskuhan. Ngunit higit sa lahat nais 
kong madama ng aking anak ang tunay 
na kaligayahang matatagpuan sa tunay 
na simbahan ni Jesucristo. 

mark anthony m. manaloto
Balanga Philippines Stake

         




