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Tala ng Editor: Si Pangulong Russell M. Nelson, na na- set apart bilang ika- 
17 Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw noong Enero 14, 2018, ay ibinahagi ang mensaheng ito noong Enero 
16, 2018, sa isang live broadcast galing sa annex ng Salt Lake Temple. Hini-
ling niya na mailathala ang kanyang mensahe sa isyu na ito.

Mahal kong mga kapatid, ako ay mapagpakumba-
bang humaharap sa inyo sa umagang ito. Apat  
na araw na ang nakalipas, inihatid natin sa kan-

yang huling hantungan ang isang dakilang tao, isang 
propeta ng Diyos—si Pangulong Thomas S. Monson. 
Walang salita ang makapaglalarawan sa kahalagahan 
at kadakilaan ng kanyang buhay. Lagi kong aalalahanin 
nang may pasasalamat ang aming pagkakaibigan dahil sa 
lahat ng itinuro niya sa akin. Ngayon kinakailangan nating 
humarap sa hinaharap nang may lubos na pananampala-
taya sa ating Panginoong Jesucristo, na Siyang May- ari ng 
Simbahang ito. 

Dalawang araw na ang nakalipas, lahat ng buhay na 
mga Apostol ay nagsama- sama sa itaas na silid ng Salt Lake 
Temple. Doon gumawa sila ng nagkakaisang pasiya, una, 
upang muling buuin ang Unang Panguluhan at, pangalawa, 
na ako ay magsilbi bilang Pangulo ng Simbahan. Kulang 
ang mga salita upang ilarawan ang pakiramdam ko na ang 
mga Kapatid ko—mga Kapatid na nagtataglay ng lahat 
ng susi ng Priesthood na naipanumbalik sa pamamagitan 
ni Joseph Smith sa dispensasyong ito—ay ipinatong ang 
kanilang mga kamay sa aking ulo upang ordenan at i- set 
apart ako bilang Pangulo ng Simbahan. Isa iyong sagrado 
at nakakapagpakumbabang karanasan.

Matapos mangyari iyon, naging responsibilidad ko na 
alamin kung sino ang inihanda ng Diyos na maging mga 
tagapayo ko. Paano ako pipili ng dalawa lamang sa Labin-
dalawang Apostol, na ang bawat isa ay minamahal ko? Ako 
ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pagsagot Niya 
sa mga panalangin ko. Ako’y lubos na nagpapasalamat na si 
Pangulong Dallin Harris Oaks at Pangulong Henry Benion 
Eyring ay pumayag na maglingkod na kasama ko bilang Una 
at Pangalawang Tagapayo. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf 
ay bumalik sa kanyang puwesto sa Korum ng Labindala-
wang Apostol. Nakatanggap na siya ng mahahalagang tung-
kulin na kung saan siya ay talagang naangkop.

Pinupuri ko siya at si Pangulong Eyring sa kanilang 
mahusay na paglilingkod bilang mga tagapayo ni Pangulong 
Monson. Sila ay tunay na may kakayahan, tapat, at inspirado. 

Ni Pangulong  
Russell M. Nelson

Habang Tayo ay  
Sama- samang Sumusulong

M E N S A H E  N G  U N A N G  P A N G U L U H A N

Ang Buwanang Mensahe  
ng Unang Panguluhan ay  
Hindi na Ipagpapatuloy
Ang mensaheng ito ang huling Mensahe ng Unang 
Panguluhan na ilalathala sa mga buwanang magasin. 
Sa hinaharap, ng Unang Panguluhan ay magbabahagi  
ng mahahalagang mensahe kung kinakailangan sa  
pamamagitan ng ibang paraan gaya ng mga magasin  
ng Simbahan at sa LDS .org.
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Lubos kaming nagpapasalamat sa kani-
la. Ang bawat isa ay handang magsilbi 
kung saan siya lubhang kinakailangan.

Bilang pangalawang senior na 
Apostol, si Pangulong Oaks din ang 
magiging Pangulo ng Korum ng 
Labindalawang Apostol. Gayunman, 
dahil sa pagtawag sa kanya sa Unang 
Panguluhan, at ayon sa kaayusan 
ng Simbahan, si Pangulong Russell 
M. Ballard, na susunod na senior na 
Apostol, ang magsisilbing Acting Pre-
sident ng Korum na iyon. Ang Unang 
Panguluhan ay makikipagtulungan 
sa Labindalawa upang mabatid ang 
kagustuhan ng Panginoon at isulong 
ang Kanyang sagradong gawain. 

Kami ay nagpapasalamat sa mga 
dalangin ninyo. Ibinigay ang mga 
panalangin na ito para sa amin galing 
sa iba’t ibang panig ng mundo. Kina-
bukasan kasunod ng pagpanaw ni 
Pangulong Monson, isang apat na 
taong gulang na batang lalaki na 
nagngangalang Benson ang nagbaha-
gi ng gayong panalangin. Babanggit 
ako ng sipi mula sa liham ng kanyang 
ina na ipinadala sa aking asawang si 
Wendy. Nagdasal si Benson, “Ama sa 
Langit, salamat po dahil makikita na 
muli Pangulong Thomas S. Monson 
ang kanyang asawa. Salamat sa aming 
bagong propeta. Tulungan po Ninyo 
siya na maging matapang at huwag 

matakot dahil bago siya. Tulungan 
po Ninyo siya na maging malusog at 
malakas. Tulungan po Ninyo siya na 
magkaroon ng kapangyarihan dahil 
may priesthood siya. At tulungan po 
Ninyo kami na maging laging mabait.”

Nagpapasalamat ako sa Diyos para 
sa mga batang tulad niya at para sa 
mga magulang na seryoso sa kanilang 
dedikasyon sa matwid at intensyonal 
na pagiging magulang—sa bawat 
magulang, guro, at miyembro na 
nagdadala ng mabibigat na pasanin 
ngunit handang- handa pa ring nagli-
lingkod. Sa madaling salita, sa bawat 
isa sa inyo, ako ay mapagpakumba-
bang nagpapasalamat.

Ang bawat araw na paglilingkod ng isang 
Apostol ay araw ng pagkatuto at paghahanda 
para sa karagdagang mga responsibilidad sa 
hinaharap.
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Ang Panginoon ang Namumuno
Habang tayo ay sama- samang sumusulong, inaanya-

yahan ko kayong isipin ang tungkol sa kagila- gilalas na 
paraan ng pamamahala ng Panginoon sa Kanyang Simba-
han. Sa pagpanaw ng isang Pangulo ng Simbahan, walang 
anumang hiwaga sa susunod na tinawag na maglingkod 
sa tungkuling iyon. Walang eleksiyon, walang pangangam-
panya, kundi tahimik na patnubay lamang ng isang banal 
na plano ng paghalili, na itinakda mismo ng Panginoon.

Ang bawat araw na paglilingkod ng isang Apostol ay 
araw ng pagkatuto at paghahanda para sa karagdagang 
mga responsibilidad sa hinaharap. Tumatagal ng ilang 
dekada ang paglilingkod ng isang Apostol bago siya lumi-
pat mula sa upuan ng junior na Apostol papunta sa upuan 
ng senior na Apostol. Sa panahong iyon, nakakakuha siya 
ng pangunahing karanasan sa bawat gawain ng Simbahan. 
Nakikilala rin niya ang mga tao sa mundo, kabilang ang 

kanilang mga kasaysayan, kultura, at wika sapagkat ang 
kanyang mga gawain ay paulit- ulit na nagdadala sa kanya 
sa iba’t ibang panig ng mundo. Ang proseso ng paghalili sa 
pamunuan ng Simbahan ay kakaiba. Wala akong alam na 
katulad nito. Hindi na ito dapat nakagugulat sa atin, sapag-
kat ito ang Simbahan ng Panginoon. Ang Kanyang gawain 
ay hindi alinsunod sa pamamaraan ng tao.

Ako ay naglingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol 
sa ilalim ng pamumuno ng limang dating Pangulo ng Sim-
bahan. Nakita ko ang bawat Pangulo na nakatanggap ng 
paghahayag at tumugon sa paghahayag na iyon. Ang Diyos 
ay nagturo at nagbigay ng inspirasyon at patuloy na mag-
tuturo at magbibigay inspirasyon sa Kanyang mga propeta. 
Ang Panginoon ang namumuno. Kaming mga inorden na 
sumaksi sa Kanyang banal na pangalan sa buong mundo 
ay patuloy na hahangarin na malaman ang Kanyang kaloo-
ban at sundin ito.

Manatili sa landas ng tipan. Ang inyong pangako na sundin 
ang Tagapagligtas sa pamamagitan ng pakikipagtipan sa 
Kanya at pagsunod sa mga tipang iyon ang magbubukas ng 
pinto sa bawat espirituwal na mga pagpapala at pribilehiyo na 
makukuha.
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Manatili sa Tamang Landas
Ngayon, sa bawat miyembro ng Simbahan sinasabi ko, 

manatili sa landas ng tipan. Ang inyong pangako na sundin 
ang Tagapagligtas sa pamamagitan ng pakikipagtipan sa 
Kanya at pagsunod sa mga tipan na iyon ang magbubukas 
ng pinto para sa bawat espirituwal na mga pagpapala at 
pribilehiyo para sa kalalakihan, kababaihan, at mga bata 
saanman.

Bilang bagong Panguluhan, nais namin na mag- umpisa 
na ang katapusan ang nasa isip. Sa dahilang dito, kami ay 
nagsasalita sa inyo ngayon mula sa isang templo. Ang kata-
pusan kung saan ang bawat isa sa atin ay pilit na pinagsi-
sikapang mapagkalooban ng kapangyarihan sa bahay ng 
Panginoon, mabuklod bilang mga pamilya, tapat sa mga 
tipang ginawa sa templo upang maging karapat- dapat sa 
pinakadakilang kaloob ng Diyos—ang buhay na walang- 
hanggan. Ang mga ordenansa ng templo at mga tipang 

ginawa ninyo ang susi sa pagpapalakas ng iyong buhay, 
pagsasama ninyong mag- asawa at pamilya, at ng kakaya-
han ninyong labanan ang mga pagsalakay ng kaaway. Ang 
inyong pagsamba sa templo at paglilingkod doon para sa 
inyong mga ninuno ay pagpapalain kayo ng karagdagan na 
personal na paghahayag at kapayapaan at patitibayin ang 
inyong pangako na manatili sa landas ng tipan.

Ngayon, kung umalis kayo sa landas, inaanyayahan 
ko kayong lahat ng may buong pag- asa sa aking puso 
na bumalik kayong muli. Anumang problema, anumang 
hamon ang inyong hinaharap, may lugar para sa inyo dito, 
sa Simbahan ng Panginoon. Kayo at ang mga henerasyong 
hindi pa isinisilang ay mapagpapala ng inyong mga kilos 
ngayon na bumalik sa landas ng tipan. Mahal ng ating 
Ama sa Langit ang Kanyang mga anak, at nais Niya na ang 
bawat isa sa atin ay muling makabalik sa Kanya. Ito ang 
isang malaking layunin ng Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa mga Huling Araw—na matulungan ang 
bawat isa sa atin na makabalik sa Kanya.

Ipinaaabot ko ang aking lubos na pagmamahal para sa 
inyo—pagmamahal na lumago sa paglipas ng mga dekada 
ng pakikipagkita sa inyo, pagsamba na kasama kayo, at 
paglilingkod sa inyo. Ang aming banal na mandato o utos 
ay ang pumunta sa bawat bansa, angkan, wika, at bayan, 
upang tumulong na ihanda ang mundo para sa Ikalawang 
Pagparito ng Panginoon. Ito ay gagawin namin nang may 
pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nalalaman na 
Siya ang namumuno. Ito ang Kanyang gawain at Kanyang 
Simbahan. Kami ay Kanyang mga lingkod.

Ipinapahayag ko ang aking debosyon sa ating Diyos 
Amang Walang- hanggan at sa Kanyang Anak, si Jesucristo. 
Kilala ko Sila, mahal ko Sila, at nangangakong paglingku-
ran Sila—at kayo—sa bawat natitirang hininga ng buhay 
ko. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo, amen. ◼LA
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Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng 
maraming kaloob, at pagkakaiba- 

iba, ngunit ang mahalaga ay yaong 
nalalaman natin tungkol sa isa’t isa—
na lahat tayo’y mga anak Niya.

Ang hamon sa atin bilang mga 
miyembro ng Simbahan ay matuto 
tayong lahat sa bawat isa, na mahalin 
natin ang isa’t isa at magkasamang 
umunlad.

Ang mga doktrina ng ebanghelyo 
ay kailangang- kailangan. Mahalaga ang 
mga ito, ngunit ang paraan ng pagpa-
pahayag nito ay nasa pagpili ng tao. 
Hayaang magbahagi ako ng simpleng 
halimbawa upang ipakita ang pagka-
kaiba ng mga doktrina ng Simbahan at 
ng pagpapahayag nito ayon sa kultura. 
Narito ang isang bote ng Utah peaches 
na gawa ng isang maybahay sa Utah 
upang ipakain sa kanyang pamilya sa 
panahon ng taglamig. Ang mga may-
bahay sa Hawaii ay hindi nagtatabi ng 
mga bunga o prutas sa bote. Pumipitas 
sila nang sapat na mga bunga para sa 
ilang araw at itinatabi ito sa mga bas-
ket na tulad nito para sa kanilang mga 
pamilya. Ang basket na ito ay naglala-
man ng mangga, mga saging, pinya, at 
papaya . . . na pinitas ng isang mayba-
hay na Polynesian upang ipakain sa 
kanyang pamilyang nakatira sa lugar 
kung saan nahihinog ang mga bunga 
sa buong taon dahil sa klima nito.

MGA BASKET AT BOTE
Ni Chieko N. Okazaki

S A  P U L P I T O

Ang basket at bote ay magkaibang 
sisidlan, ngunit pareho ang nilalaman: 
prutas para sa pamilya. Tama ba ang 
bote at mali ang basket? Hindi, pare-
hong tama ang mga ito. Ang mga ito 
ay sisidlang angkop lamang sa kultura 
at mga pangangailangan ng mga tao. 
At pareho itong angkop para sa nilala-
man nitong mga prutas o bunga.

Ano naman ngayon ang bunga? 
Sinasabi sa atin ni Pablo: “Ang bunga 
ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, 
kapayapaan, pagpapahinuhod, 
kagandahang- loob, kabutihan, pagta-
tapat, kaamuan, [at] pagpipigil” (Mga 
Taga Galacia 5:22–23). Sa mga kapati-
ran sa Relief Society, at sa mga korum 
ng priesthood, sa mapitagang pagti-
tipon para makibahagi ng sacrament, 
tayo ay pinagkakaisa ng bunga ng 
Espiritu sa pagmamahal, kagalakan, at 
katiwasayan nasa Taipei o Tonga man 
ang Relief Society, nasa Montana o 
Mexico man ang korum ng prieshood, 
at nasa Fiji o Pilipinas man ang sacra-
ment meeting.

. . . Noong tinawag ako sa Pang-
kalahatang Panguluhan ng Relief 
Society, pinayuhan ako ni Pangulong 
[Gordon B.] Hinckley: “Magdudu-
lot ka ng natatanging kagalingan sa 
panguluhang ito. Makikilala ka bilang 
kinatawan ng mga nasa labas ng 
mga hangganan ng Estados Unidos 

Ang bagong seryeng ito ay nagtatampok sa buhay ng matatapat na kababaihan at sa kanilang mga men-
sahe, na sinipi mula sa aklat na At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017).

TUNGKOL KAY 
SISTER OKAZAKI
Si Chieko Nishimura 
Okazaki (1926–2011) 
ay lumaki sa Hawaii, 

USA, sa isang Budd-
hist na pamilya na may 

dugong Hapones. Sumapi 
siya sa Simbahan noong 15 

taong gulang siya.
Nang mga panahong iyon, kinilala 

na ni Sister Okazaki ang masalimuot 
na kalagayan ng kanyang etnisidad at 
kultura. Nag- aalala kung ano ang iisipin 
sa kanila ng ibang tao dahil sa pambo-
bomba ng Japanese military sa Pearl 
Harbor, Hawaii, tinipon at sinunog ni 
Sister Okazaki at ng kanyang ina ang 
lahat ng Japanese memento na pag- 
aari nila. Pero nang tumingin siya sa 
salamin at naisip, “Kahit kailan ay hindi 
pa ako nakatutuntong ng Japan. Hindi 
ako isang Haponesa sa puso. Pero hindi 
ko matatakasan ang sarili ko. Ang mga 
mata ko, ang balat ko, at buhok ko ay 
Haponesa.” 1

Buong buhay ni Sister Okazaki, 
hinarap niya ang galit ng iba dahil sa 
lahing kanyang pinagmulan. Di nagtagal 
matapos ang World War II nagsimula 
siya sa pagtuturo sa panahong matindi 
pa ang sentimiento o galit laban sa mga 
Hapones sa Estados Unidos. Tatlong ina 
ang tumangging papasukin ang kani-
lang mga anak sa kanyang klase. Ngunit 
hindi nagtagal ay nakuha ni Sister  
Okazaki ang kanilang tiwala.2

Si Sister Okazaki ang unang babaing 
naglingkod sa lahat ng tatlong pang-
kababaihang auxiliary board: una sa 
Young Women, pagkatapos sa Primary, 
at sa Relief Society.3

Ang mensaheng ito ay sinipi mula sa 
kanyang talumpati sa pangkalahatang 
kumperensya noong Abril 1996 tung-
kol sa pagkakaisa at pagkakaiba (ang 
bantas at pagsulat sa malaking titik ay 
isinunod sa pamantayan).
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at Canada. . . . Makikita nila sa iyo 
ang larawan ng kanilang pakikiisa 
sa Simbahan.” Binasbasan niya ako 
na kakalagan ang aking dila upang 
makapagsalita ako sa mga tao.4

. . . [Kapag nagsasalita ako sa ibang 
lupain,] nararamdaman kong dinadala 
ng Espiritu ang aking mga salita sa 
kanilang mga puso, at nararamdaman 
ko “ang bunga ng Espiritu” na ibina-
balik sa akin ang kanilang pagmama-
hal, kagalakan, at pananampalataya. 
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Nararamdaman ko na pinag- iisa kami 
ng Espiritu.

Mga kapatid, ang mga bunga man 
ninyo ay mga papaya o peaches, at 
gamitin man ninyong sisidlan ang bote 
o mga basket, nagpapasalamat kami sa 
pag- aalay ninyo nito nang may pagma-
mahal. Ama sa Langit, nawa’y magka-
isa kami at nawa’y maging inyo,5 ang 
dalangin ko sa sagradong pangalan ng 
aming Tagapagligtas na si Jesucristo, 
amen. ◼

MGA TALA
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), 7.
 2. Tingnan sa Okazaki, Lighten Up!, 48–50; 

Gregory A. Prince, “‘There Is Always a 
Struggle’: An Interview with Chieko N. 
Okazaki,” Dialogue: A Journal of Mormon 
Thought 45, no. 1 (Tagsibol 2012): 114–115.

 3. “Obituary: Okazaki, Chieko,” Deseret News, 
Ago. 7, 2011.

 4. Tingnan sa Prince, “There Is Always a 
Struggle,” 121. Si Gordon B. Hinckley ang 
Unang Tagapayo ng Unang Panguluhan 
nang tinawag si Sister Okazaki noong 1990.

 5. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 38:27.
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A lam natin kung ano ang Pagka-
buhay na Mag- uli—ang muling 

pagsasama ng espiritu at katawan sa 
ganap nitong anyo. . . .

Naiisip ba ninyo iyon? Mabuhay 
sa ating kasibulan? Walang karam-
daman, walang sakit, walang mga 
hinaing sa buhay na madalas buma-
gabag sa atin?

Ang Pagkabuhay na Mag- uli ang 
sentro ng ating mga paniniwala bilang 
mga Kristiyano. . . .

. . . Nang bumangon ang Tagapag-
ligtas mula sa libingan, . . . ginawa 
Niya ang hindi magagawa ninuman. 
Kinalag niya ang gapos ng kamatayan, 
hindi para sa Kanyang sarili, kundi 
para sa lahat ng nabuhay—ang mabu-
ti at ang masama. . . .

. . . Ibinigay Niya ang kaloob na 
iyon sa lahat. At sa kadakilaang iyon, 
inibsan Niya ang masakit at nakapan-
lulupaypay na kalungkutang bumaba-
gabag sa kaluluwa ng mga nawalan 
ng mahal sa buhay.

Iniisip ko kung gaano kadilim ang 
Biyernes na iyon nang iangat sa krus 
si Cristo. . . .

. . . Nilindol at nagdilim ang 
mundo. . . .

Ang masasamang taong iyon na 
pumatay sa Kanya ay nagalak. . . .

Noong araw na iyon ang tabing ng 
templo ay nahati sa dalawa.

Kapwa namighati at nalumbay si 
Maria Magdalena at si Maria na ina ni 
Jesus. . . . Ang dakilang lalaking kani-
lang minahal at sinamba ay walang 
buhay na nakabayubay sa krus. . . .

. . . Nawalan ng pag- asa ang 
mga Apostol. Si Jesus na kanilang 
Tagapagligtas—ang lalaking luma-
kad sa tubig at nagbangon sa mga 
patay—Siya mismo ay nasa kamay 
ng masasamang tao. . . .

Iyo’y Biyernes na puno ng naka-
panlulumo, at nakapanlulupaypay na 
kalungkutan. . . .

Palagay ko sa lahat ng araw 
[mula] sa simula ng kasaysayan, ang 

SA MALIWANAG NA LINGGO NG 
UMAGANG IYON
Ni Elder Joseph B. Wirthlin (1917–2008)
Ng Korum ng Labindalawang Apostol

Noong araw na iyon [pagsapit ng Linggo] kinalag ng Panginoon ang tanikala ng kamatayan. 
Bumangon Siya mula sa libingan at ipinakita ang kaluwalhatian ng Kanyang tagumpay bilang 
Tagapagligtas ng sangkatauhan.

M G A  K L A S I K O N G  E B A N G H E L Y O

Biyernes na iyon ang pinakamadilim.
[Ngunit] hindi nanatili ang 

kawalang- pag- asa dahil pagsapit ng 
Linggo, kinalag ng Panginoon ang 
tanikala ng kamatayan. Bumangon 
Siya mula sa libingan at ipinaki-
ta ang kaluwalhatian ng Kanyang 
tagumpay bilang Tagapagligtas ng 
sangkatauhan.

At, sa isang iglap, ang mga matang 
puno ng luha ay natuyo. Ang mga 
labing umusal ng mga dalangin ng 
hirap at pagdurusa ay puno na nga-
yon ng papuri, sapagkat si Cristo 
Jesus, ang Anak ng buhay na Diyos, 
ay tumayo sa kanilang harapan 
bilang . . . katibayan na ang kama-
tayan ay simula lamang ng bago at 
kahanga- hangang pag- iral.

Bawat isa sa atin ay magkaka-
roon ng sariling mga Biyernes—mga 
araw na parang durog ang mismong 
sansinukob at ang mga piraso ng 
ating mundo ay nagkalat sa ating 
paligid. . . .
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Ngunit pinatototohanan ko sa 
inyo sa ngalan Niyaong lumupig sa 
kamatayan—sasapit ang Linggo. Sa 
dilim ng ating kalungkutan, sasapit 
ang Linggo.

. . . Gaano man ang ating pagduru-
sa, sasapit ang Linggo sa buhay mang 
ito o sa kabilang- buhay, sasapit ang 
Linggo.

Pinatototohanan ko sa inyo na ang 
Pagkabuhay na Mag- uli ay hindi isang 
pabula. May mga personal na patotoo 
tayo ng mga nakakita sa Kanya. 

Libu- libo sa Dati at Bagong Sanlibu-
tan ang nakasaksi sa nagbangong 
Tagapagligtas. Nahipo nila ang mga 
sugat sa Kanyang mga kamay, paa, at 
tagiliran. . . .

Matapos ang Pagkabuhay na Mag- 
uli, muling sumigla ang mga disipulo. 
Naglakbay sila sa buong mundo . . . 
matapang na ipinahayag si Cristo 
Jesus, ang nabuhay na mag- uling 
Anak ng buhay na Diyos.

Marami sa kanila . . . [ay nama-
tay na] martir, na namumutawi ang 

patotoo sa nagbangong Cristo sa 
kanilang mga labi.

Binago ng Pagkabuhay na Mag- uli 
ang buhay ng mga nakasaksi rito. Hin-
di ba dapat ay pati na ang sa atin?

Babangon tayong lahat mula sa 
libingan. . . .

Dahil sa buhay at walang- hanggang 
sakripisyo ng Tagapagligtas ng mun-
do, muli nating makakasama ang mga 
mahal natin.

. . . Sa araw na iyon magaga-
lak tayo na nadaig ng Mesiyas ang 
lahat upang mabuhay tayo nang 
walang- hanggan.

Dahil sa mga sagradong ordenan-
sang natatanggap natin sa mga banal 
na templo, hindi matagal na maiwa-
walay ng paglisan natin sa maikling 
buhay na ito ang mga kaugnayang 
binigkis ng mga walang- hanggang 
panali.

Taos ang aking patotoo na ang 
buhay ay hindi nagwawakas sa 
kamatayan. . . .

Nawa’y maunawaan natin at 
pasalamatan ang walang- katumbas 
na mga kaloob na dumating sa atin 
bilang mga anak ng mapagmahal 
na Ama sa Langit at sa pangako ng 
maningning na araw na lahat tayo’y 
matagumpay na babangon mula sa 
libingan.

. . . Gaano man kadilim ang ating 
Biyernes, sasapit ang Linggo. ◼
Mula sa isang mensahe sa pangkalahatang kum-
perensya noong Oktubre 2006.
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Ang Huli at 
Malungkot na 
Paglalakbay ng 
Tagapagligtas
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Ni Chakell Wardleigh
Mga Magasin ng Simbahan

Buong buhay Niya sa mundo, maraming 
landas ang tinahak ng Tagapagligtas—
ang paglalakbay Niya mula sa Bethlehem 

patungong Egipto noong bata pa, ang 40 araw 
na paglalakbay Niya sa ilang, ang marami 
Niyang paglalakbay sa mga lungsod, nayon, at 
tahanan upang magturo, magpagaling, at mag-
kaloob ng pagpapala sa panahon ng Kanyang 
ministeryo, at iba pa. Ngunit may paglalakbay 
na kinailangang haraping mag- isa ng Tagapag-
ligtas, at isang paglalakbay ito na Siya lamang 
ang may kayang tumahak.
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“Sa Linggo ng Pagkabuhay ipinagdiriwang natin ang pina-
kahihintay at pinakamaluwalhating kaganapan sa kasaysayan 
ng mundo.

“Iyon ang araw na nagbago ang lahat.
“Sa araw na iyon, nagbago ang buhay ko.
“Nagbago ang buhay ninyo.
“Ang tadhana ng lahat ng anak ng Diyos ay nagbago.”

Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan, 
“Ang Kaloob na Biyaya,” Liahona, Mayo 2015, 107.

Pagdurusang Walang Katulad
“Walang mortal na isipan ang makauunawa sa buong 

kabuluhan ng ginawa ni Cristo sa Getsemani.
“Alam nating lumabas ang maraming patak ng dugo mula 

sa bawat butas ng kanyang balat nang inumin niya ang mapa-
it na sarong ibinigay sa kanya ng kanyang Ama.

“Alam nating nagdusa siya, kapwa sa katawan at espiritu, 
nang higit kaysa kayang tiisin ng tao, maliban sa kamatayan.

“Alam natin na sa paraang hindi natin maunawaan, tinu-
gon ng kanyang pagdurusa ang mga hinihingi ng katarungan, 
tinubos ang nagsisising mga kaluluwa mula sa mga pasakit 
at parusa ng kasalanan, at kinaawaan ang mga naniniwala sa 
kanyang banal na pangalan.

“Alam natin na napahandusay siya sa lupa sa sobrang sakit 
at pagdurusa sa napakabigat na pasaning naging dahilan para 
siya ay manginig at magnais na kung maaari ay hindi niya 
lagukin ang mapait na saro.”
Elder Bruce R. McConkie (1915–85) ng Korum ng Labindalawang Apostol, 
“The Purifying Power of Gethsemane,” Ensign, Mayo 1985, 9.

Personal na Pagsasabuhay: Bagama’t hindi natin 
laging nauunawaan, ang Tagapagligtas ay duma-
nas ng lahat ng uri ng pagdurusa sa Pagbabayad- 
sala. Nauunawaan Niya ang lahat ng sakit sa 
katawan, mula sa pagkabali ng buto hanggang 
sa pinakamalalang karamdaman. Naranasan Niya 
ang madilim at kawalan ng pag- asa ng isipang 
puno ng alalahanin na gaya ng depresyon, pag-
kabalisa, adiksyon, kalungkutan, at pagdadalam-
hati. At nadama Niya ang bawat espirituwal na 
sugat dahil inako Niya ang lahat ng kasalanan ng 
sangkatauhan.

Itinuro ni Elder David A. Bednar ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, ‘Sa sandali ng kahinaan 
maaari nating ibulalas, ‘Walang nakakaalam ng 
pinagdaraanan ko. Walang nakakaunawa.’ Ngunit 
lubos itong nalalaman at nauunawaan ng Anak 
ng Diyos, dahil naranasan at pinasan Niya ang 
mga pasanin ng bawat isa sa atin” (“Mabata Nila 
ang Kanilang mga Pasanin nang May Kagaanan,” 
Liahona, Mayo 2014, 90).
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Siya Lamang ang May Kakayahan
“Ang Kanyang ginawa ay Diyos lamang ang makagagawa. Bilang 

Bugtong na Anak ng Diyos sa laman, nagmana si Jesus ng 
mga banal na katangian. Siya lamang ang tanging ipinanganak sa 
lupa na makagagawa ng pinakamahalaga at makalangit na gawain. 
Bilang tanging walang- bahid- dungis na Tao na nabuhay sa mundo, 
hindi Siya saklaw ng kamatayang espirituwal. Dahil sa Kanyang 
pagkadiyos, taglay rin niya ang kapangyarihan laban sa kama-
tayang pisikal. Gayon Niya ginawa para sa atin ang hindi natin 
magagawa para sa ating sarili. Pinagtagumpayan Niya ang kamata-
yang pisikal. Dahil din sa Kanya ay napasaatin ang pinakadakila at 
matiwasay na aliw na handog ng Espiritu Santo.”
Pangulong James E. Faust (1920–2007), Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan, 
“Ang Pagbabayad- sala: Ang Ating Pinakadakilang Pag- asa,” Liahona, Ene. 2002, 20.

Personal na Pagsasabuhay: Sa pamamagitan 
ng Kanyang Pagbabayad- sala, kinalag ng 
Tagapagligtas ang mga gapos ng kamatayan 
at tinubos tayong lahat mula sa ating mga 
kasalanan nang sa gayon ay magtamo ng 
buhay na walang- hanggan ang bawat tao. 
Siya lamang ang may kakayahang isakatupa-
ran ang gayong nakasisindak at imposibleng 
tungkulin. Kapag nahaharap tayo sa mahi-
hirap na pagsubok, makakukuha tayo ng 
lakas- ng- loob sa kaalamang tunay na kayang 
gawing posible ng Tagapagligtas ang mga 
bagay na imposible.



AN
G

 P
AG

LIL
IB

IN
G

, N
I C

AR
L 

HE
IN

RI
CH

 B
LO

CH
PR

O
SE

SY
O

N 
PA

PU
NT

A 
SA

 K
AL

BA
RY

O
, N

I B
ER

NA
RD

O
 C

AV
AL

LIN
O

, S
A 

CH
RY

SL
ER

 M
US

EU
M

 O
F 

AR
T

Hindi Siya Tumalikod
“Sa burol na tinatawag na Kalbaryo, habang nakamasid ang walang 

magawang mga disipulo, ipinako ang Kanyang sugatang katawan 
sa krus. Walang awa Siyang inalipusta at hinamak at pinagtawanan. . . .

“Lumipas ang mga oras ng paghihirap habang unti- unti Siyang puma-
panaw. Mula sa Kanyang tuyot na mga labi nagmula ang mga katagang, 
‘Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu: at 
pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga.’ . . .

“Sa huling sandali, maaari sana itong talikuran ng Panginoon. Ngunit 
hindi Niya ito ginawa. Pinagtagumpayan Niya ang lahat ng bagay upang 
mailigtas Niya ang lahat ng bagay. Ang Kanyang walang buhay na kata-
wan ay mabilis ngunit magiliw na inilagak sa isang hiram na libingan.”
Pangulong Thomas S. Monson (1927–2018), “Siya’y Nagbangon!” Liahona, Mayo 2010, 89.

Personal na Pagsasabuhay: Dumanas Siya 
ng labis na pagdurusa, kalungkutan, at 
kawalan ng pag- asa, gayunman nakapag-
tiis hanggang katapusan ang Tagapagligtas 
at tinahak ang Kanyang paglalakbay sa 
buhay na ito nang kapuri- puri—maging sa 
paghiling sa Kanyang Ama na patawarin 
ang mga nagpako sa Kanya sa krus. Dahil 
sa Kanyang perpektong halimbawa, maga-
gawa nating harapin ang sarili nating mga 
pagsubok at paghihirap nang kapuri- puri, 
at sa tulong Niya magagawa rin nating 
makapagtiis hanggang wakas.
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Personal na Pagsasabuhay: Bagama’t hindi 
tayo kabilang sa mga nakasaksi sa pagka-
buhay na mag- uli at perpektong katawan 
ng Manunubos, tayo ay maaari pa ring 
tumayong mga saksi Niya ngayon. Maaari 
nating ituon ang ating buhay sa Kanya sa 
tuwina, anumang oras o lugar tayo naro-
roon. Sa tuwing inaalay natin ang ating 
mga puso’t kamay sa pagtulong sa iba; 
nagpapakita ng kahinahunan, kabaitan, at 
respeto sa lahat; nagtatanggol sa katotoha-
nan; at nagbabahagi ng ating mga patotoo 
sa ebanghelyo, tayo ay tumatayong mga 
tunay na saksi ni Jesucristo.

Ang Maraming Saksi sa Kanyang Pagkabuhay na Mag- uli
“Naniniwala ako sa maraming saksi sa Pagkabuhay na Mag- uli ng 

Tagapagligtas na ang mga karanasan at patotoo ay matatagpuan 
sa Bagong Tipan—si Pedro at ang kanyang mga kasama sa Labindalawa 
at ang minamahal at dalisay na si Maria ng Magdala, bukod pa sa iba. 
Naniniwala ako sa mga patotoong matatagpuan sa Aklat ni Mormon—ni 
Nephi na Apostol at ng hindi pinangalanang mga tao sa lupaing Masa-
gana, bukod pa sa iba. At naniniwala ako sa patotoo nina Joseph Smith 
at Sidney Rigdon na, matapos ang marami pang patotoo, ay nagpahayag 
ng dakilang pagsaksi sa huling dispensasyong ito ‘na siya ay buhay! 
Sapagkat siya ay aming nakita.’ Sa sulyap ng Kanyang matang nakakaki-
ta sa lahat, sumasaksi ako na si Jesus ng Nazaret ang nabuhay na mag- 
uling Manunubos, at pinatototohanan ko ang lahat ng iba pang bunga 
ng katotohanan ng Kanyang Pagkabuhay na Mag- uli. Nawa’y maniwala 
at mapanatag kayo sa patotoong iyan.”
Elder D. Todd Christofferson ng Korum ng Labindalawang Apostol, “Ang Pagkabuhay na 
Mag- uli ni Jesucristo,” Liahona, Mayo 2014, 114.
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Hindi Natin Kailangang Maglakad na Mag- isa
“Isa sa mga napakalaking kasiyahan sa panahong ito 

ng Paskua ay dahil sa nilakad ni Jesus ang napakala-
yo, at malungkot na daan nang nag- iisa, hindi na natin 
kailangang gawin iyon. Dahil sa Kanyang malungkot na 
paglalakbay tayo ay may karamay sa ating mga munting 
pagdurusa—ang mahabaging pagkalinga ng ating Ama sa 
Langit, ang palagiang pagsubaybay ng Pinakamamahal na 
Anak, ang lubos na kaloob ng Espiritu Santo, mga anghel 
sa langit, mga kamag- anak sa magkabilang panig ng tabing, 
mga propeta at apostol, guro, lider, at kaibigan. Lahat ng 
ito at marami pa ang ibinigay sa atin para makasama sa 
ating mortal na paglalakbay dahil sa Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo at sa Panunumbalik ng Kanyang ebanghelyo. 
Dahil sa nangyari sa Calvario alam natin ang katotohanan 
na hindi tayo iiwang mag- isa o walang tulong, kahit ganoon 
minsan ang pakiramdam natin. . . .

“. . . Maging tapat sana tayo kay Jesucristo ‘sa lahat ng 
panahon at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar kung saan 
[tayo] ay maaaring naroroon, maging hanggang kamata-
yan,’ dahil tiyak na ganoon Siya naging tapat nang Siya ay 
namatay para sa atin at nang kailangan Niyang lubusang 
mapag- isa.”
Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol, “Walang  
Sinuman ang Kasama Niya,” Liahona, Mayo 2009, 88.

Personal na Pagsasabuhay: Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, 
isaisip ang huli at malungkot na paglalakbay ng Tagapag-
ligtas. Isinakripisyo Niya ang lahat ng mayroon Siya nang 
sa gayon kayo at bawat tao sa mundo ay maaaring maging 
malinis at magtamo ng buhay na walang- hanggan. Matu-
to mula sa Kanyang perpektong halimbawa. Lagi Siyang 
isaisip at isapuso. At laging tandaan na hindi kayo nag- iisa 
kailanman. Dahil natiis Niya nang buong- buo at nag- iisa ang 
Kanyang paglalakbay, hindi Niya kayo iiwanang mag- isa. 
Walang- hanggan at hindi magbabago ang Kanyang pagma-
mahal sa inyo, at handa Siyang pagkalooban kayo ng kapa-
yapaan, kapanatagan, at pag- asa sa pagpapatuloy ng inyong 
sariling paglalakbay. Ang Kanyang kaloob na Pagbabayad- 
sala ay walang katapusan, at ito’y inialay sa inyo. ◼
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Tingnan kung paano tayo natutulungan ng Paskua na maunawaan ang Pasko 
ng Pagkabuhay sa lds .org/ go/ 41817.
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Ni Elder Gary E. 
Stevenson
Ng Korum ng 
Labindalawang 
Apostol
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Tayo ang Simbahan ni Jesucristo, na itinatag sa 
mga huling araw. Gaya ng mga sinaunang disi-
pulo ng Panginoon, tayo rin ay inatasan sa mga 

huling araw na “magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, 
at inyong ipangaral ang evanghelio sa lahat ng kinapal” 
(Marcos 16:15).

Maikling ibinuod ng sinaunang propetang si Nephi 
ang misyon at mensahe at layunin sa likod nito: “At 
nangungusap tayo tungkol kay Cristo, nagagalak tayo 
kay Cristo, nangangaral tayo tungkol kay Cristo, nag-
popropesiya tayo tungkol kay Cristo, at sumusulat tayo 
alinsunod sa ating mga propesiya, upang malaman ng 
ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapata-
waran ng kanilang mga kasalanan” (2 Nephi 25:26).

Sa aklat ni Mosias, mababasa natin kung paano 
tinipon ng sinaunang propeta sa Aklat ni Mormon na 
si Haring Benjamin ang kanyang mga nasasakupan 
sa lugar ng templo, nagpatayo roon ng isang tore, at 
tinuruan sila. Sa kanyang pagtuturo sa kanila, nagpro-
pesiya rin siya tungkol sa ating panahon: “At bukod 
dito, sinasabi ko sa inyo, na ang panahon ay darating 

Ang ating 
mensahe ay 

kapayapaan, 
at kayo ang 
mga sugong 

nangangaral 
nito. Magagawa 

ninyo ito sa 
pamamagitan 

ng bago at 
kapana- panabik 
na mga daluyan 

ng teknolohiya.

TAYO AY  
Magbahagi  

NG ATING  
KAALAMAN  

TUNGKOL SA ISANG 
TAGAPAGLIGTAS
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at sa pagkakaimbento ng radyo at TV. Marami 
tayong matutukoy na halimbawa nito, ang ilan 
dito ay abot ng ating alaala.

Sa loob ng 10 taon ng Unang Pangitain, at 
ng buwan bago naorganisa ang Simbahan, 
5,000 kopya ng Aklat ni Mormon ang nalatha-
la. Magmula noon, mahigit 175 milyong kopya 
na ang naipalimbag.

Anumang Linggo ng umaga, makakapaki-
nig o makapanonood kayo ng broadcast ng 
Music and the Spoken Word, na malapit nang 
marating ang ika- 5,000 broadcast nito. Naga-
nap ang unang broadcast nito sa radyo noong 
1929. Naganap ang unang broadcast ng pang-
kalahatang kumperensya sa TV noong 1949.

Nakatutuwang isipin na noong 1966, nag-
simulang magsalita si Pangulong David O. 
McKay (1873–1970) tungkol sa mga bagay na 
magaganap sa hinaharap: “Ang mga tuklas 
na bagay ay may natatagong kapangyarihan, 
na magpapala o magpapahamak sa sangka-
tauhan, kaya ang pangasiwaan ito ng tao ang 
pinakamalaking responsibilidad na ipinaha-
wak sa mga kamay ng tao. . . . Panahon ito na 
puno ng panganib, at maraming posibilidad.” 1

Noong 1974, inilarawan ni Pangulong 
Spencer W. Kimball (1895–1985) ang kanyang 
pangitain sa araw na darating: “Pinagpala ng 
Panginoon ang daigdig ng maraming . . . satel-
lite. Naka- istasyon ang mga ito sa kalangitan, 
naghahatid ng mga broadcast signal sa halos 
lahat ng sulok ng mundo. . . . Tunay na ang 
mga satellite na ito ay panimula pa lamang sa 
naghihintay na hinaharap ng pandaigdigang 
pagbo- broadcast. . . . Naniniwala ako na nasa-
sabik ipagkatiwala ng Panginoon sa ating mga 
kamay ang mga imbensyon na hindi pa halos 
nasisilip ng mga pangkaraniwang tao.” 2

Sa pag- unlad ng teknolohiya sa komuni-
kasyon at media na ngayon ay malawakang 
nauugnay sa internet, tila nga nasasaksihan na 
natin sa ating panahon ang literal na katupa-
ran ng mga propesiya nina Haring Benjamin, 
Pangulong McKay, at Pangulong Kimball.

May malinaw ding huwaran ang pag- 
aangkop ng mga teknolohiyang ito sa 
pagtatayo ng kaharian ng Panginoon sa 
mundo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang 
mga halimbawa nito.

na ang kaalaman ng isang Tagapagligtas ay 
kakalat sa bawat bansa, lahi, wika, at tao” 
(Mosias 3:20).

“Ang Kaalaman tungkol sa Isang 
Tagapagligtas”

Isa sa pinakamahalagang regalo na inii-
ngatan natin sa ating mga pamilya at ibina-
bahagi sa iba ay “ang kaalaman tungkol sa 
isang Tagapagligtas,” o kay Jesucristo.

Sa pagsisimula ng dispensasyon sa kaga-
napan ng panahon, sumikat ang liwanag sa 
buong sangkatauhan at ang isang rumara-
gasang talon ng pag- unlad ng teknolohiya. 
Tangay ng agos nito ang panahon ng indus-
triya at mga kagamitan sa komunikasyon, 
na nagbibigay- katuparan sa propesiya ni 
Haring Benjamin.

Bilang miyembro ng Korum ng Labinda-
lawang Apostol, na tinatawag na natatanging 
saksi “ng pangalan ni Cristo sa buong daig-
dig” (D at T 107:23) na nakatalaga sa Public 
Affairs at Communication Services Commit-
tee, nasaksihan ko ang katuparan ng pro-
pesiyang ito—na “ang kaalaman tungkol sa 
isang Tagapagligtas” ay lalaganap sa buong 
mundo—gamit ang pinakabagong teknolo-
hiyang mayroon tayo.

“Sa Bawat Bansa, Lahi, Wika, at Tao”
Batay sa 

kasaysayan, nai-
pararating ang 
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ng mga pangkarani-
wang tao.”  
—Pangulong  
Spencer W. Kimball
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LDS.org at Mormon.org
Noong 1996, opisyal na sinimulan ng Simbahan 

ang paggamit ng web sa paghahatid ng mensahe 
at pakikipagtalastasan. Magmula noon, tinatayang 
may 260 Church- sponsored website na ang ipi-
nakilala, kabilang na rito ang mga site sa bawat 
bansa kung saan naninirahan ang mga miyembro 
ng Simbahan, sa kanilang sariling wika.

Ibinabahagi ko ang dalawang pamilyar na 
website na ito. Una, ang LDS .org, na sinimu-
lan noong 1996, na nakatatanggap ngayon ng 
mahigit 24 na milyong bagong viewer sa loob ng 
isang taon at mahigit 1 milyong average viewer 
kada linggo. Dito matatagpuan ng maraming 
miyembro ang kurikulum sa pagtuturo at mga 
nakaraang mensahe sa pangkalahatang kumpe-
rensya. Pangalawa, ang Mormon .org, isang web-
site na dinisenyo para ipakilala ang ebanghelyo 
sa ating mga kapitbahay at kaibigan na mga hindi 
miyembro ng Simbahan. Ang site na ito ay naka-
tatanggap ng 16 na milyong bagong viewer sa 
loob ng isang taon.

Mobile Apps
Siyempre pa, napakabilis ng pagbabago sa 

mga teknolohiya, na nangangailangan ng masu-
gid na pagsisikap at resources para makasabay 
rito. Sa pagkakaimbento ng mga smartphone ay 
nagkaroon ng kakayahang makagamit at maka-
kuha ng napakaraming data o impormasyon sa 
isang hawak- kamay na gamit. Karamihan sa mga 
data na ito ay mga mobile application, o “apps.” 
Ang unang Church- sponsored app ay inilabas 
noong 2007.

Napakaraming halimbawa ng benepisyo ng 
paggamit ng mga mobile apps sa pagpapa-
laganap ng ating “kaalaman tungkol sa isang 
Tagapagligtas.” Hindi ko na ilalarawan pa ang 
mga nilalaman ng marami sa mga apps na ito 
na nagagamit ng inyong mga daliri, pero narito 
ang ilang halimbawa ng apps na sa palagay ko’y 
pamilyar kayo:

• Gospel Library
• Mormon Channel
• LDS Tools

• LDS Music
• Family Tree

Ginagamit ang mga ito ng milyun- 
milyong beses sa loob ng isang linggo ng 
milyun- milyong user.

Social Media
Batay sa kahulugan nito, ang social media ay 

mga teknolohiyang nagagamit sa pamamagitan ng 
computer na nagbibigay ng pagkakataon sa mga 
indibiduwal at organisasyon na makita, gumawa, 
at magbahagi ng mga impormasyon, ideya, at iba 
pang uri ng pagpapahayag sa pamamagitan ng 
mga virtual community at network.

Tinatayang nagsimula noong 2010, masugid na 
iniangkop ng Simbahan ang paggamit ng social 
media upang isagawa ang pagpapalaganap “ng 
kaalaman tungkol sa isang Tagapagligtas.” Ito 
ay isang mabilis at mabisang digital tool. Halos 
walang maikukumpara dito sa bilis ng pagbabago.

Isang katangiang kapuna- puna sa social media, 
kapag nagsimula nang masanay o maging kom-
portable ang isang tao sa isang plataporma, isa 
pang mas bago, mas malaki, o higit na nakasisiya 
o mas mabuti ang lilitaw.

Ilalarawan ko sandali ang limang plataporma 
sa social media na ginagamit ng Simbahan bilang 
mga daluyan ng komunikasyon:

1. Ang Facebook ay may mahigit 2 bilyong user 
sa buong daigdig. Dito bumubuo ang mga user 
ng sarili nilang social network ng kanilang online 
friends.

2. Ang Instagram ay isang social site na naka-
sentro sa mga larawan at video.

3. Ang Pinterest ay tulad sa isang virtual na 
bulletin board. Dito makikita ang mga imahe na 
tinatawag na “pins” na nakakabit sa board. Maa-
aring mga parirala o mga kuhang larawan ito na 
nakapagbibigay- inspirasyon.

4. Ang Twitter ay isang social network na nagbi-
bigay ng pagkakataon sa mga user na magpadala LA
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at magbasa ng mga maikling mensahe na 
may 280- character na tinatawag na “tweets.”

5. Ang Snapchat ay nagtatampok ng mga 
larawan at maiikling video na naglalaho agad 
o sa loob lamang ng 24 na oras.

Bilang isang institusyon, ginagamit natin 
ang mga social media site na ito sa mabisang 
paraan.

FACEBOOK
Maaaring natatandaan ninyo ang magiliw 

na mensahe tungkol sa depresyon ni Elder 
Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindala-
wang Apostol na ipinahayag niya ilang taon 
na ang nakalilipas sa isang kumperensya.3 
Mula sa kanyang mensahe, isang video ang 
ginawa na nakatanggap ng mahigit sa dala-
wang milyong view sa Facebook pa lamang, 
at libu- libong like, share, at magagandang 
komento.4

INSTAGRAM
Noong Agosto 2016, nag- post ng video si 

Pangulong Dieter F. Uchtdorf sa Instagram, na 
nagtuturo ng ebanghelyo sa kanyang apong 
si Erik sa—hulaan mo—cockpit ng isang ero-
plano! 5 Libu- libo ang natuwa sa post na iyon 
ni Pangulong Uchtdorf sa Instagram, at mara-
ming positibong komento ang sumunod dito.

Inilathala din ng Simbahan sa Instagram 
account nito noong Nobyembre 2017 ang 
isang video nina Elder Dallin H. Oaks at 
Elder M. Russell Ballard na sumasagot sa 
tanong ng isang babaing young adult tungkol 
sa mga sister na nagmimisyon. Ang post na 
ito ay napanood nang mahigit 112,000 beses. 

PINTEREST
Sa Pinterest, daan- daang pin mula sa 

LDS.org ang matatagpuan at mas marami 
pa mula sa mga miyembro, na nagbibigay- 
inspirasyon sa iba. 

Halimbawa, marami ang nagbabahagi 
ng mga salita ng mga propeta—noon at 
ngayon. Isang pin mula sa isa sa mga turo 
ni Pangulong Thomas S. Monson ang maba-
basa, “Napakaraming bagay sa buhay ang 
nakadepende sa ating saloobin.” 6

TWITTER
Isang tweet na ibinahagi ni Elder David A. 

Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol  
sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay nitong 
nakaraang taon ang napanood ng 210,000 
beses. Ipinakita ni Elder Bednar na ang 
maikli at simpleng mensahe na, “Siya’y wala 
rito: sapagka’t Siya’y nagbangon” (Mateo 
28:6), ay maaaring magkaroon ng malalim 
at walang- hanggang epekto.

SNAPCHAT
Sa huli, ang mga larawan at salita ni 

Pangulong Monson sa Mensahe ng Unang 
Panguluhan ay lumitaw kamakailan lamang 
sa Snapchat.

Kaugnay na mga Panganib
Ngayon, matapos nating purihin ang lahat 

ng mabuting katangian ng mga bagong 
teknolohiyang ito at ipamalas ang angkop na 
gamit nito, sa aking palagay, mahalaga ring 
talakayin natin ang ilan sa mga panganib na 
kaugnay nito.

Bukas din dapat ang ating isipan sa 
oras na magugugol sa social media o sa 
paggamit ng mobile apps. Ang paggamit ng 
social media ay may dala ring panganib na 
mabawasan ang harap- harapang pakikipag- 
ugnayan, na makapipigil sa pag- unlad ng 
kasanayan sa pakikisalamuha ng marami sa 
ating mga kabataan.

Ang panganib na kaugnay ng hindi 
magagandang nilalaman nito ay hindi dapat 
maliitin. Patuloy na kumakalat ang epidem-
ya ng adiksyon sa pornograpiya sa lipunan, 
na negatibong nakakaapekto at nabibiktima 

Noong Agosto 
2016, nag- post ng 
video si Pangulong 
Dieter F. Uchtdorf  
sa Instagram na 
nagtuturo ng 
ebanghelyo sa kan-
yang apong si Erik 
sa—hulaan mo—
cockpit ng isang 
eroplano!
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kahit ang mga miyembro ng Simbahan at mga 
pamilya.

Sa huli, magdaragdag ako ng dalawang nagsa-
sanib na panganib, ang mga lambat nito ay iniha-
hagis sa halos lahat ng tao, kabilang na ang young 
women at mga ina’t asawa na milenyal. Tatawagin 
ko ang dalawang panganib na ito na “ulirang 
pangyayari (idealized reality)” at “nakapanghihi-
nang paghahambing (debilitating comparisons).” 
Sa palagay ko pinakamainam na mailalarawan ko 
ang dalawang panganib na ito sa pagbibigay ng 
ilang halimbawa.

Kadalasan, ang mga retratong naka- post sa 
social media ay inilalarawan ang buhay sa pinaka-
maganda at malimit na hindi sa makatotohanang 
paraan. Kadalasan ay puno ito ng magagandang 
imahe ng palamuti sa tahanan, kahanga- hangang 
lugar- bakasyunan, at magarbong paghahanda ng 
pagkain. Siyempre pa, ang panganib dito ay mara-
mi sa mga tao ang pinanghihinaan ng loob dahil 
tila nagkukulang sila sa ulirang pangyayaring ito.

Nabigyang- inspirasyon ng isang pin ng “pan-
cake” na birthday cake, nag- post kamakailan ang 
pamangkin ko sa pagtatangkang gayahin ito. 
Sa halip na hayaang magdulot ito nang labis na 
panghihina ng loob, nagpasiya siya na 
bigyang- inspirasyon ang iba sa pagpo- 
post niya ng “Pinterest fail” tingnan ang 
retrato ng pancake.

Sana, matuto tayong maging mas 
masayahin, at mabawasan ang pagka-
dismaya kapag naharap sa mga imahe 
na maaaring maglarawan ng ulirang 
pangyayari at kadalasan ay maaaring 
humantong sa nakapanghihinang 
paghahambing.

Tila hindi lamang ito isang tanda ng 
ating panahon kundi, sa pagsukat ng 
mga salita ni Pablo, noong unang pana-
hon din: “Ngunit sila na sinusukat ang 
kanilang sarili . . . at kanilang itinutulad 
ang sarili sa kanila rin ay walang mga 
unawa” (II Mga Taga Corinto 10:12).

Nagbigay din ng napapanahong payo 
si Elder J. Devn Cornish ng Korum ng 
Pitumpu: “Pinahihirapan natin ang ating 
sarili sa walang kabuluhang pakikipagpa-
ligsahan at pagkukumpara. Hinuhusgahan 
natin ang ating sarili batay sa mga bagay 

na ginagawa natin o sa mga bagay na wala tayo at 
sa mga opinyon ng iba. Kung dapat tayong magkum-
para, ikumpara natin ang ating sarili kung ano tayo 
noon sa kung ano tayo ngayon—at alamin kung ano 
ang gusto nating kahinatnan sa hinaharap.” 7

Hayaan ninyong ibahagi ko ang isa sa aming 
mga sikreto sa pamilya, na makikita sa family photo 
na ito (tingnan sa kasunod na pahina) na kinunan 
ilang taon na ang nakararaan, bago pa dumating 
ang social media. Kung kinunan ito ngayon, mala-
mang na mai- post ito nang ganito, ipinakikilala ang 
isang pamilya na may apat na mapopogi, magka-
katugma ang kulay ng mga damit, at mababait na 
batang lalaki na nagkakasayahan sa pagpapakuha 
ng larawan bilang isang pamilya. Gusto ba ninyong 
malaman ang tunay na kuwento nito?

Naaalala ko pa nang makatanggap ako ng 
tawag sa telepono mula sa aking asawa. “Gary, 
nasaan ka? Narito kami sa labas ng studio ng 
photographer. Handa na kaming magpakuha ng 
retrato. Ang hirap bihisan, ayusan, at ihanda ang 
mga bata. Malapit ka na ba rito?”

Mangyari pa, nakalimot ako at hindi pa umaalis 
ng opisina! Kalahating oras akong nahuli nang 
dating, at hindi maganda ang naging takbo ng 

Maraming tao 
ang pinang-
hihinaan ng 
loob dahil tila 
nagkukulang 
sila sa ulirang 
pangyayaring 
ito.

Minimithing katotohanan Nakapanghihina ng loob  
na pagkukumpara
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pangyayari habang wala pa 
ako, halos nagkakagulo na sila.

Ano ang nangyari? Ayun, nagpatakbu- takbo sa 
bakuran ang panganay kong anak at nakakita ng 
puno ng mansanas, pumitas ng bunga, at ibinato 
sa iba pa niyang mga kapatid. Tinamaan niya ng 
mansanas sa likod ang pangatlo naming anak at 
natumba siya, at nagsimulang umiyak.

Samantala, habang nangyayari ito, ang panga-
lawang anak ko ay umupo at bahagyang tumaas 
ang laylayan ng kanyang pantalon. Nakita ng iba 
pang mga bata na ang puting medyas na suot niya 
ay panglaro at hindi iyong medyas na pangsimba 
niya na inihanda ng kanyang ina para isuot niya. 
Tinanong siya [ni Lesa], “Bakit hindi mo suot yung 
medyas mong pangsimba?”

Sagot niya, “Hindi ko po gusto yun, eh. 
Makati kasi.”

At habang kinakausap siya, ang dalawang taon 
naming anak ay tumatakbo sa bakuran, napatid at 
nadapa, at nagdugo ang kanyang ilong. Tumutulo 
ngayon ang dugo sa kanyang t- shirt, at nagman-
tsa na. Ito ang tagpong naabutan ko. Ang tanging 
paraan para maayos ang kuha ng retrato ay balig-
tarin ang pagkakasuot ng t- shirt at inilagay sa liku-
ran ang parteng may mantsa para itago sa camera.

At habang nangyayari ito, habang patakbu- 
takbo ang aming panganay at nambabato ng 
mansanas, nadapa siya at nagkaroon ng malaking 
mantsa ng damo ang tuhod niya. Kaya, sa retrato, 
iniayos ang pwesto ng braso niya para takpan ang 
mantsa ng damo.

Tungkol naman sa pangatlong anak namin, gani-
to, naghintay kami ng 20 minuto para mawala ang 

pamu-
mugto ng 

kanyang 
mga mata.
At, siyempre 

pa, ang mga bahid ng 
dugo ay nasa likuran na 
ng kamiseta ng bunso 
naming anak.

Ngayon, inayos 
naman ng aming panga-
lawang anak ang kamay 
niya para matakpan ang 
medyas na panglaro niya 

para tumugma ang lahat.
At ako naman, ayun, nasa 

doghouse si Gary dahil ang 
pagdating niya nang huli ang pinagsimulan ng 
lahat ng ito.

Kaya nga, kapag nakita ninyo ang retratong 
ito ng aming pamilya at dumaing na, “Bakit hindi 
namin nagawang matipon ang lahat at nakapag-
pakuha ng perpektong retrato ng aming pamilya 
na gaya ng sa kanila?” alam na ninyo ngayon ang 
totoong nangyari!

Social Media at Gawaing Misyonero
Gaya ng nakikita ninyo, kailangan nating maging 

maingat sa mga peligro at panganib, kabilang na 
ang ulirang pangyayari at nakapanghihinang pagha-
hambing. Kadalasang hindi ganoon kaaliwalas ang 
mundo na gaya ng nakikita sa social media. Gayun-
man, maraming mabubuting naidudulot at maidu-
dulot ang mga platapormang ito ng komunikasyon.

Ang Missionary Department ay nagbigay ng 
mga bagong instruksyon noong 2017 tungkol sa 
mga praktikal na paraan ng paggamit ng social 
media sa gawaing misyonero. Magagamit natin 
ang maraming digital resource sa mabisa, madali, 
simple, at napakaepektibong pamamaraan.

Napakaraming mapaggagamitan ang teknolohiya 
sa angkop at inspiradong pamamaraan. Dapat gawin 
natin ang lahat ng ating makakaya upang ituro ang 
mabuting paggamit ng teknolohiya sa bagong hene-
rasyon at balaan sa, at iwasan ang, maling paggamit 
nito at pati na rin sa mga panganib na nauugnay rito. 
Makatutulong ito upang makatiyak tayo na ang mga 
benepisyo ng teknolohiya ay hindi mahihigitan ng 
mga panganib na kaugnay nito.
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“Kayganda ng mga Sugo”
Habang taimtim akong nagninilay at nagdarasal 

tungkol sa mensaheng ito, nagising ako isang uma-
ga na may awitin at simpleng titik sa aking isipan: 
“Kayganda, sugo ng ebanghelyo ng kapayapaan.” 8

Ang ating mensahe ay kapayapaan, at kayo ang 
mga sugong nangangaral nito. Magagawa ninyo 
ito sa pamamagitan ng bago at kapana- panabik 
na mga daluyan ng teknolohiya. Nabubuhay 
tayo sa isang natatanging daigdig sa kaganapan 
ng panahon na may kakayahang ipangaral ang 
ebanghelyo ng kapayapaan na literal na nasa dulo 
ng ating mga daliri.

Nasa atin ang mga salita ng mga sinaunang 
propeta, na perpektong inilalarawan ang ating 
kapanahunan at nagbibigay ng patnubay sa ating 
panahon: “At bukod dito, sinasabi ko sa inyo, na 
ang panahon ay darating na ang kaalaman ng 
isang Tagapagligtas ay kakalat sa bawat bansa, 
lahi, wika, at tao” (Mosias 3:20).

Nakatatanggap din tayo ng mga salita sa pama-
magitan ng modernong paghahayag, nagsasalita 
ng tungkol sa, at nagbibigay ng gabay para sa, 
ating panahon at kalagayan. Babanggitin ko ang 
sinabi ni Elder Bednar: “At naniniwala ako na 
dumating na ang panahon para sa atin bilang 
mga disipulo ni Cristo na gamitin ang mga inspi-
radong kasangkapang ito nang tama at mas epek-
tibo upang patotohanan ang tungkol sa Diyos 
Amang Walang Hanggan, ang Kanyang plano ng 
kaligayahan para sa Kanyang mga anak, at Kan-
yang Anak na si Jesucristo, bilang Tagapagligtas 
ng mundo; upang maipahayag ang katotohanan 
ng Panunumbalik ng ebanghelyo sa mga huling 
araw; at magawa ang gawain ng Panginoon.” 9

Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na pag- 
isipang mabuti ang tungkulin ninyong ipangaral 
ang ebanghelyo ng kapayapaan bilang magagan-
dang sugo. Gawin nating lahat ang papel natin sa 
pagbabahagi ng ating “kaalaman tungkol sa isang 
Tagapagligtas” sa bawat bansa, lahi, wika, at tao. 
Ang pinakamainam na paraan para magawa ito 
ay sa paisa- isang paghakbang at sa isang paraang 
pinakaepektibo para sa inyo at sa inyong mga 
pamilya. Nawa’y maging matapang ang bawat 
isa sa inyo na mag- blog, mag- pin, mag- like, mag- 
share, mag- post, mag- friend, mag- tweet, mag- snap, 
at mag- swipe sa paraang kapuri- puri, marangal, 
at may respeto sa kalooban ng ating mapagmahal 
na Ama sa Langit at dalhin ang kaalaman tungkol 
sa Tagapagligtas sa inyong mga pamilya, mahal sa 
buhay, at kaibigan—kabilang na ang inyong mga 
kaibigan sa social media. ◼
Mula sa mensaheng ibinigay sa Brigham Young University 
Women’s Conference, “The Knowledge of a Savior [Ang Kaalaman 
Tungkol sa Isang Tagapagligtas],” noong Mayo 5, 2017.
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Lumipas ang tatlong taon, at tatlong tag- ani. Ginugol 
ni Joseph ang kanyang panahon sa paghahawan 
ng damo at pagpuputol ng puno, pag- araro, at sa 

pagtatrabaho sa bukid upang makalikom ng pera para sa 
taunang bayad sa ari- arian ng pamilya. Dahil sa trabaho, 
hindi na niya nagawang pumasok nang madalas sa paara-
lan, at karamihan sa kanyang libreng oras ay ginugol niya 
kasama ang kanyang pamilya o ang ibang mga kasamang 
manggagawa.

Si Joseph at ang kanyang mga kaibigan ay mga bata pa 
at masayahin. Kung minsan ay nakagagawa sila ng mga 
pagkakamali dahil sa hindi pag- iisip, at nalaman ni Joseph 
na ang mapatawad minsan ay hindi nangangahulugang 
hindi na niya kailangang magsising muli. Hindi rin nasagot 
sa kanyang maluwalhating pangitain ang lahat ng tanong o 
nagbigay ng katapusan sa kanyang kalituhan.1 Kaya’t sini-
kap niyang manatiling malapit sa Diyos. Binasa niya ang 
kanyang Biblia, nagtiwala sa kapangyarihan ni Jesucristo 
na magliligtas sa kanya, at sinunod ang utos ng Panginoon 
na huwag sumapi sa alinmang simbahan.

Tulad ng maraming tao sa kanilang lugar, pati na ang 
kanyang ama, naniwala si Joseph na maaaring maghayag 
ng kaalaman ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na 
gaya ng mga tungkod [rod] at bato, tulad ng ibinigay Niya 
kina Moises, Aaron, at iba pa sa Biblia.2 Isang araw, habang 
tinutulungan ni Joseph ang isang kapitbahay sa paghukay 
ng balon, may natagpuan siyang isang maliit na bato na 
nakabaon nang malalim sa lupa. Batid na gumagamit kung 
minsan ang mga tao ng espesyal na bato upang hanapin 

ang mga bagay na nawawala o nakatagong kayamanan, 
inisip ni Joseph kung ganoong klaseng bato ang natagpuan 
niya. Nang tingnan niya ito, may nakita siyang mga bagay 
na hindi karaniwang nakikita ng mata.3

Ang kaloob ni Joseph sa paggamit ng bato ay hinanga-
an ng mga miyembro ng kanyang pamilya, na itinuring 
ito bilang tanda ng pagpapala ng Diyos.4 Bagama’t taglay 
niya ang kaloob ng isang tagakita, hindi pa rin nakatitiyak 
si Joseph kung nalulugod sa kanya ang Diyos. Hindi na 
niya maramdaman ang pagpapatawad at kapayapaan na 
kanyang nadama matapos niyang makita ang Diyos Ama at 
Anak. Sa halip, madalas niyang maramdaman na isinumpa 
siya dahil sa kanyang mga kahinaan at kamalian.5

Noong Setyembre 21, 1823, ang labimpitong- taong 
gulang na si Joseph ay gising na nakahiga sa itaas sa 
kuwarto nila ng kanyang mga kapatid na lalaki. Hindi siya 
agad natulog nang gabing iyon dahil pinakinggan niya ang 
pag- uusap ng kanyang pamilya tungkol sa iba’t ibang sim-
bahan at ang mga doktrinang itinuro ng mga ito. Ngayon, 
tulog na ang lahat, at tahimik na ang buong kabahayan.6

Sa madilim niyang silid, sinimulan ni Joseph na manala-
ngin, nagsumamo nang taimtim sa Diyos na patawarin ang 
kanyang mga kasalanan. Gusto niyang makipag- ugnayan 
sa isang sugo ng langit na makapagbibigay sa kanya ng 
katiyakan tungkol sa kanyang katayuan sa harapan ng 
Panginoon at magbibigay ng kaalaman tungkol sa ebang-
helyo na ipinangako sa kanya sa kakahuyan. Alam ni 
Joseph na sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin 
noon, at lubos ang pananalig niya na sasagot Siyang muli.

Nang manalangin si Joseph, isang liwanag ang lumitaw 
sa tabi ng kanyang kama at unti- unting nagliwanag hang-
gang sa lumiwanag ang buong silid. Tumingala si Joseph at 
nakita ang isang anghel na nakatayo sa hangin. Ang anghel 
ay may suot na maluwag na puting bata na ang manggas 
ay hanggang sa kanyang pulso at ang haba ay hanggang 
bukung- bukong. Nagmula sa kanya ang liwanag, at ang 
kanyang mukha ay kumikinang na parang kidlat.

K ABANATA 3

Mga Laminang Ginto
Ito ang kabanata 3 ng bagong apat- na- tomong salaysay ng kasaysayan ng  
Simbahan na pinamagatang Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni 
Jesucristo sa mga Huling Araw. Ang aklat na ito ay ililimbag sa 14 na wika, 
sa bahaging Church History ng Gospel Library app, at makukuha online sa 
mgabanal.lds.org. Ang susunod na ilang kabanata ay ilalathala sa mga susu-
nod na isyu hanggang ang tomo 1 ay mai- release bago magtapos ang taong 
ito. Ang mga kabanatang iyon ay mababasa sa 47 wika sa Gospel Library app 
at sa mgabanal.lds.org. Sa Kabanata 2 inilalarawan ang Unang Pangitain 
ni Joseph Smith—kung saan nagpakita ang Ama at ang Anak noong tagsibol 
ng 1820.
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“Paniniwalaan niya ang lahat ng iyong sasabihin,” ang 
pangako ng anghel.13

Kinaumagahan, walang binanggit si Joseph tungkol kay 
Moroni, kahit alam niyang naniniwala rin ang kanyang ama 
sa mga pangitain at mga anghel. Sa halip, buong umaga 
silang nag- ani sa katabing bukirin kasama si Alvin.

Mahirap ang gawain. Sinikap ni Joseph na makasabay sa 
bilis ng kanyang kapatid habang ginagapas nila ang mata-
taas na tanim na mga butil gamit ang kanilang mga karit. 
Ngunit dahil sa mga pagdalaw ni Moroni, hindi siya naka-
tulog sa buong magdamag, at hindi mawala sa kanyang 
isipan ang mga sinaunang talaan at ang burol kung saan ito 
nakabaon.

Hindi nagtagal tumigil na siya sa pagtatrabaho, at 
napansin ito ni Alvin. “Kailangan nating magtrabaho nang 
mabilis,” sabi niya kay Joseph, “o hindi natin matatapos ang 
ipinapagawa sa atin.” 14

Sinikap ni Joseph na magtrabaho nang mas maigi at 
mas mabilis, pero anuman ang gawin niya, hindi siya 
makasabay sa bilis ni Alvin. Matapos ang ilang sandali, 

napansin ni Joseph Sr. na namumutla si 
Joseph at muling huminto sa pagtatraba-
ho. “Umuwi ka na,” sabi niya, sa pag- 
aakalang may sakit ang kanyang anak.

Sumunod si Joseph sa kanyang ama at 
nanghihinang naglakad pauwi sa bahay. 
Ngunit nang dadaan na siya sa isang 
bakod, nahandusay siya sa lupa, na labis 
na nanghihina.

Habang siya ay nakahiga roon, at 
nag- iipon ng lakas, nakita niya si Moroni 
na nakatayo muli sa kanyang ulunan, 
napapaligiran ng liwanag. “Bakit hindi 
mo sinabi sa iyong ama ang sinabi ko sa 
iyo?” tanong nito.

Sinabi ni Joseph na natatakot siya na 
baka hindi siya paniwalaan ng kanyang ama.

“Maniniwala siya,” tiniyak ni Moroni sa kanya, at inulit 
ang kanyang mensahe mula sa nakalipas na gabi.15

Napaiyak si Joseph Sr. nang sabihin sa kanya ng kan-
yang anak ang tungkol sa anghel at ang mensahe nito. “Isa 
itong pangitain mula sa Diyos,” sabi niya. “Gawin mo ito.” 16

Agad na pumunta si Joseph sa burol. Noong gabing 
dumalaw si Moroni, ipinakita niya kay Joseph sa isang 
pangitain kung saan nakatago ang mga lamina, kaya alam 
niya kung saan pupunta. Ang burol, isa sa pinakamalaki 
sa lugar, ay mga tatlong milya ang layo mula sa kanyang 
bahay. Ang mga lamina ay nakabaon sa ilalim ng isang 
malaki at bilog na bato sa kanlurang bahagi ng burol, hindi 
kalayuan mula sa tuktok nito.

Inisip ni Joseph ang mga lamina habang naglalakad 

Sa una ay natakot si Joseph, ngunit kalaunan ay napus-
pos siya ng kapayapaan. Tinawag siya ng anghel sa kan-
yang pangalan at nagpakilala na siya si Moroni. Sinabi niya 
na pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ni Joseph at 
ngayon ay may gawaing ipagagawa sa kanya. Sinabi niya 
na ang pangalan ni Joseph ay masasambit sa kabutihan at 
kasamaan sa lahat ng tao.7

Binanggit ni Moroni ang mga laminang ginto na naka-
baon sa kalapit na burol. Sa mga lamina ay nakaukit ang 
tala ng mga sinaunang tao na dating nanirahan sa lupain 
ng Amerika. Ang talaan ay nagsasaad ng kanilang pinag-
mulan at nagsasalaysay tungkol sa pagdalaw sa kanila ng 
Tagapagligtas at pagtuturo Niya sa kanila ng kabuuan ng 
Kanyang ebanghelyo.8 Sinabi ni Moroni na kasamang naka-
baon sa mga lamina ang dalawang bato ng tagakita o seer 
stone, na tinawag kalaunan na Urim at Tummim, o mga 
interpreter o tagapagsalin. Inihanda ng Panginoon ang mga 
batong ito para tulungan si Joseph na maisalin ang talaan. 
Ang malilinaw na bato ay itinali nang magkasama at ikina-
bit sa isang baluti sa dibdib o breastplate.9

Sa kanyang pagbisita, binanggit din ni Moroni ang 
mga propesiya mula sa mga aklat nina 
Isaias, Joel, Malakias, at Mga Gawa na 
nasa Biblia. Ang Panginoon ay malapit 
nang dumating, paliwanag niya, at hin-
di matutupad ng mga tao ang layunin 
ng kanilang paglikha kung hindi muna 
paninibaguhin ang sinaunang tipan ng 
Diyos.10 Sinabi ni Moroni kay Joseph na 
siya ang pinili ng Diyos upang paniba-
guhin ang tipan, at kung pipiliin niyang 
maging tapat sa mga utos ng Diyos, siya 
ang maghahayag ng mga tala na nasa 
mga lamina.11

Bago umalis, inutusan ng anghel si 
Joseph na ingatan ang mga lamina at 
huwag ipakita kaninuman ang mga ito 
maliban kung iutos sa kanya, nagbababala sa kanya na siya 
ay mawawasak kung susuwayin niya ang payong ito. Nati-
pon ang liwanag sa paligid ni Moroni at siya ay pumaitaas 
tungo sa langit.12

Habang nakahiga si Joseph at iniisip ang pangitain, 
muling napuno ng liwanag ang silid at muling nagpakita 
si Moroni, inuulit ang kaparehong mensahe na una niyang 
ibinigay. Pagkatapos ay lumisan siya, upang muling bumalik 
at sabihin ang kanyang mensahe sa ikatlong pagkakataon.

“Ngayon, Joseph, mag- ingat ka,” sabi niya. “Kapag kuku-
nin mo na ang mga lamina, ang iyong isipan ay mapupuno 
ng kadiliman, at lahat ng uri ng kasamaan ay papasok sa 
iyong isipan upang pigilan kang sundin ang mga kautusan 
ng Diyos.” Itinuturo kay Joseph ang taong makatutulong sa 
kanya, hinimok siya ni Moroni na sabihin sa kanyang ama 
ang tungkol sa kanyang mga pangitain.

Sinabi ni Moroni kay 
Joseph na pinili ng Diyos si 
Joseph para ipanumbalik 
ang tipan at kung pipiliin 

niyang maging tapat sa mga 
utos ng Diyos, siya mismo 
ang maghahayag ng mga 
talang nasa mga lamina.
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siya. Bagama’t alam niyang sagrado ang mga ito, nahirapan 
siyang hindi isipin kung magkano ang halaga nito. Nari-
nig na niya ang mga kuwento tungkol sa mga nakatagong 
kayamanan na pinoprotektahan ng mga bantay na espiritu, 
ngunit si Moroni at ang mga lamina na inilarawan niya ay 
naiiba sa mga kuwentong ito. Si Moroni ay isang sugo mula 
sa langit na hinirang ng Diyos para maibigay nang ligtas 
ang talaan sa Kanyang piling tagakita. At ang mga lamina ay 
mahalaga hindi dahil sa ginto ang mga ito, kundi dahil nag-
papatotoo at sumasaksi ang mga ito tungkol kay Jesucristo.

Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Joseph na isipin 
na alam na niya ngayon kung saan mahahanap ang sapat 
na kayamanan para maiahon sa kahirapan ang kanyang 
pamilya.17

Pagdating sa burol, hinanap niya ang lugar na nakita 
niya sa pangitain at nagsimulang maghukay sa ibaba ng 
bato hanggang sa lumitaw nang lubos ang mga gilid nito. 
Nakakita siya ng isang malaking sanga ng punongkahoy 
at ginamit itong panikwas para maiangat ang bato at 
maiusog ito.18

Sa ilalim ng malaking bato ay may isang kahon, ang 
mga gilid at ilalim nito ay yari sa bato. Nang tingnan niya 
ang loob nito, nakita ni Joseph ang mga laminang ginto, 
mga bato ng tagakita o seer stone, at baluti sa dibdib.19 
Ang mga lamina ay kinapapalooban ng sinaunang kasula-
tan at pinagsasama- sama gamit ang tatlong ring. Ang bawat 
lamina ay anim na pulgada ang lapad, walong pulgada 
ang haba, at manipis. Ang isang bahagi ng mga lamina 
ay tila selyado upang hindi ito mabasa ng sinuman.20

Nanggilalas, muling naisip ni Joseph kung magkano 
ang halaga ng mga lamina. Inabot niya ang mga ito para 
kunin—at nanginig siya na parang nakuryente. Inatras 
niya ang kanyang kamay ngunit dalawang beses pang 

sinubukang abutin ang mga lamina at nanginig na parang 
nakuryente sa bawat pagtatangkang ito.

“Bakit hindi ko makuha ang aklat na ito?” malakas 
niyang tanong.

“Dahil hindi mo sinunod ang mga kautusan ng Pangino-
on,” sabi ng isang tinig na malapit sa kanya.21

Lumingon si Joseph at nakita si Moroni. At muli niyang 
naalala ang mensahe noong nakalipas na gabi, at naisip 
niya na nalimutan niya ang tunay na layunin ng talaan. 
Nagsimula siyang manalangin, at napukaw ang kanyang 
isip at kaluluwa sa Banal na Espiritu.

“Tingnan mo,” utos ni Moroni. Isa pang pangitain ang 
ipinakita kay Joseph, at nakita niya si Satanas na napapali-
butan ng kanyang di- mabilang na hukbo. “Lahat ng ito ay 
ipinakita, ang mabuti at ang masama, ang banal at hindi 
banal, ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kapangyarihan 
ng kadiliman,” sabi ng anghel, “upang malaman mo mula 
ngayon ang dalawang kapangyarihan at hindi maimplu-
wensyahan o madaig ng masamang iyon.”

Inutusan niya si Joseph na dalisayin ang kanyang puso 
at palakasin ang kanyang isipan upang matanggap ang 
talaan. “Kung sakali mang makuha ang mga sagradong 
bagay na ito, ito ay dahil sa panalangin at katapatan sa 
pagsunod sa Panginoon,” paliwanag ni Moroni. “Ang mga 
ito ay hindi inilagak dito upang makakuha ng pakina-
bang at yaman para sa kasiyahan ng mundong ito. Itinago 
ang mga ito sa pamamagitan ng panalangin nang may 
pananampalataya.” 22

Itinanong ni Joseph kung kailan niya makukuha ang 
mga lamina.

“Sa ika- dalawampu’t dalawa ng susunod na Setyembre,” 
sabi ni Moroni, “kung magsasama ka ng isang karapat- 
dapat na tao.”

Malapit sa Palmyra, New York, ang Hill Cumorah ay mga tatlong milya (4.8 km) sa timog- silangan ng sakahan ng pamilya Smith. 
Alam ni Joseph kung saan matatagpuan ang nakabaon na mga lamina ng Aklat ni Mormon dahil ipinakita ni Moroni sa kanya 
ang burol sa isang pangitain.
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“Sino po ang karapat- dapat na taong iyon?” tanong 
ni Joseph.

“Ang panganay mong kapatid.” 23

Mula pa noong bata siya, alam ni Joseph na maaasahan 
niya ang kanyang kuya. Si Alvin ay dalawampu’t limang taong 
gulang na at maaari na siyang magkaroon ng sarili niyang 
bukid kung gugustuhin niya. Subalit pinili niyang manatili sa 
bukid ng pamilya para matulungan ang kanyang mga magu-
lang na maging maayos ang katayuan at matiwasay na mamu-
hay sa kanilang lupain pagtanda nila. Siya ay determinado at 
masipag, at lubos siyang minahal at hinangaan ni Joseph.24

Marahil ay naisip ni Moroni na kailangan ni Joseph 
ang talino at katatagan ni Alvin upang maging ang taong 
mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga lamina.

Nang gabing iyon, pagod na umuwi si Joseph sa kanilang 
tahanan. Ngunit pinaligiran siya ng kanyang pamilya pag-
dating na pagdating niya, sabik na malaman kung ano ang 
nakita niya sa burol. Nag- umpisang magkuwento si Joseph 
sa kanila tungkol sa mga lamina, ngunit pinahinto siya ni 
Alvin nang mapansin nito na pagod na pagod si Joseph.

“Matulog na tayo,” sabi niya, “at maaga tayong gigising 
bukas at magtatrabaho.” Marami silang oras bukas para mari-
nig ang iba pang ikukuwento ni Joseph. “Kung makakapag-
luto nang maaga si Inay para sa ating hapunan,” sabi niya, 
“magkakaroon tayo ng maraming oras sa gabi para mapaking-
gan naming lahat ang ikukuwento mo.” 25

Nang sumunod na gabi, ikinuwento ni Joseph ang nangya-
ri sa burol, at naniwala sa kanya si Alvin. Bilang panganay na 
anak sa pamilya, palaging nadarama ni Alvin na responsibili-
dad niyang tiyaking mabuti ang kalusugan ng kanyang mga 
tumatandang magulang. Sinimulan na nilang magkakapatid 
na magtayo ng mas malaking bahay para sa kanilang pamilya 
upang maging mas komportable sila.

Ngayon tila si Joseph ang nangangalaga sa kanilang espi-
rituwal na kapakanan. Interesadong makinig sa kanya ang 
pamilya sa mga kuwento niya gabi- gabi tungkol sa mga gin-
tong lamina at mga taong nagsulat nito. Naging mas malapit 
ang pamilya sa isa’t isa, at ang kanilang tahanan ay payapa at 
masaya. Pakiwari ng lahat ay may magandang mangyayari.26

Pagkatapos, isang umaga sa panahon ng taglagas, wala 
pang dalawang buwan mula nang dumalaw si Moroni, umu-
wi si Alvin na masakit na masakit ang tiyan. Nakayuko sa 
sobrang sakit, nakiusap siya sa kanyang ama na tumawag ng 
doktor. Nang dumating ang doktor, binigyan niya si Alvin ng 
maraming gamot, ngunit pinalala lamang nito ang sakit.

Ilang araw nang nakaratay si Alvin, namamaluktot sa 
sakit. Batid na maaari siyang pumanaw, tinawag niya si 
Joseph. “Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang 
makuha ang mga talaan,” sabi ni Alvin. “Maging tapat ka 
sa pagsunod sa mga tagubilin at sa pagsunod sa lahat ng 
kautusang ibinibigay sa iyo.” 27

Hindi nagtagal ay pumanaw siya, at binalot ng kalungkutan 

ang kanilang tahanan. Sa libing, sinabi ng isang mangangaral 
na napunta si Alvin sa impiyerno, at ginamit ang kamatayan 
nito bilang babala na mangyayari din ito sa mga tao maliban 
kung mamagitan ang Diyos upang iligtas sila. Galit na galit 
si Joseph Sr. Mabait na tao ang kanyang anak, at hindi siya 
naniniwalang parurusahan siya ng Diyos.28

Sa pagpanaw ni Alvin, nahinto ang pag- uusap tungkol sa 
mga lamina. Matapat na sinuportahan ni Alvin ang banal na 
tungkulin ni Joseph kung kaya’t anumang pagbanggit tungkol 
sa mga ito ay kaagad na nagpapaalala sa kanyang pagpanaw. 
Hindi ito makayanan ng pamilya.

Labis ang pangungulila ni Joseph kay Alvin at nahira-
pang tanggapin ang kanyang kamatayan. Inasam niya na 
makakaasa siya sa kanyang kuya upang matulungan siya 
sa pagkuha ng talaan. Ngayon ang pakiramdam niya ay 
iniwan siyang mag- isa.29

Nang dumating sa wakas ang araw ng pagbabalik sa burol, 
pumunta roon nang mag- isa si Joseph. Dahil wala na si Alvin, 

Isang istatwa ni Moroni ang nakatayo sa tuktok ng Hill  
Cumorah bilang paggunita sa lugar kung saan unang nakita 
ni Joseph Smith ang mga lamina ng Aklat ni Mormon noong 
Setyembre 22, 1823, at nakuha ang mga ito makalipas ang 
eksaktong apat na taon.
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hindi niya tiyak kung pagkakatiwalaan siya ng Panginoon na 
kunin ang mga lamina. Ngunit naisip niya na masusunod niya 
ang lahat ng kautusang ibinigay sa kanya ng Panginoon, tulad 
ng ipinayo ng kanyang kapatid. Malinaw ang mga tagubilin ni 
Moroni sa pagkuha ng mga lamina. “Kailangan mong kunin 
ang mga ito at umuwi ka kaagad nang diretso sa inyong 
bahay,” sabi ng anghel, at “itago ang mga ito.” 30

Sa burol, inalis niya ang bato, inabot at kinuha ang mga 
lamina mula sa kahong bato. Pagkatapos ay naisip niya: 
mahalaga ang iba pang mga bagay sa loob ng kahon at 
dapat itago bago siya umuwi. Inilapag niya ang mga lamina 
at pumihit upang takpan ang kahon. Ngunit nang balikan 
niya ang mga lamina, wala na ang mga ito. Nababahalang 
napaluhod siya at nagmakaawang malaman kung nasaan 
ang mga ito.

Nagpakita si Moroni at sinabi kay Joseph na hindi niya 
muling sinunod ang mga tagubilin sa kanya. Hindi lamang 
niya inilapag ang mga lamina bago matiyak na ligtas ang 
mga ito, hinayaan niya ring mawala ang mga ito sa kan-
yang paningin. Handa mang gawin ng bata pang tagakita 
ang gawain ng Panginoon, hindi pa niya kayang protekta-
han ang sinaunang talaan.

Nalungkot si Joseph, at tinagubilinan siya ni Moroni na 
balikan ang mga lamina sa susunod na taon. Itinuro rin 
niya sa kanya ang marami pang bagay tungkol sa plano 
ng Panginoon para sa kaharian ng Diyos at ang dakilang 
gawain ay magsisimula nang lumaganap.

Gayunpaman, matapos umalis ang anghel, nanlulumong 
bumaba sa burol si Joseph, nag- aalala sa iisipin ng kanyang 
pamilya kapag umuwi siya nang walang dala.31 Nang puma-
sok siya sa bahay, naghihintay sila sa kanya. Tinanong ng 
kanyang ama kung nakuha na niya ang mga lamina.

“Hindi po,” sabi niya. “Hindi ko po makukuha ang mga 
iyon.”

“Nakita mo ba?”
“Nakita ko po pero hindi ko po makukuha.”
“Kukunin ko ang mga iyon,” wika ni Joseph Sr., “kung 

ako ang nasa lugar mo.”
“Hindi po ninyo ako naiintindihan,” sabi ni Joseph. “Hin-

di ko makuha ang mga iyon dahil hindi ako pinahintulutan 
ng anghel ng Panginoon.” 32 ◼
Ang kumpletong listahan ng mga babasahing nabanggit ay makukuha sa English 
sa saints .lds .org.

Ang salitang Paksa sa mga tala ay nagpapahiwatig ng karagdagang impormasyon 
sa internet sa mgabanal.lds.org.
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Paalala: Sapagkat mahalagang maunawaan ang mga taong iba ang pana-
nampalataya, minabuti ng mga Lider ng Simbahan na maglaan ng isang buod 
ng kasaysayan at mga turo ng Islam, na siyang pangalawang pinakamalaking 
relihiyon sa daigdig.

Mabuti man o masama, hindi lumilipas ang araw na hindi nababanggit sa 
ulo ng mga balita ang Islam at mga Muslim. Kaya naman hindi kataka- 
taka na maraming tao na hindi Muslim—kabilang na ang mga Banal sa 

mga Huling Araw—ang nagkakainteres, at nag- aalala. May pagkakatulad ba tayo 
sa ating mga kapatid na Muslim? Makapamumuhay ba tayo nang magkasama at 
magagawang magtulungan?

Una, makatutulong ang ilang detalye sa kasaysayan:
Noong AD 610, isang Arabong mangangalakal na nasa katanghaliang edad na 

nagngangalang Muhammad ang umakyat sa mga burol na malapit sa sinilangan 
niyang bayan ng Mecca para magnilay at magdasal tungkol sa kalituhan sa relihiyon 
sa paligid niya. Pagkaraan nito, ipinamalita niya na nakakita siya ng isang pangitain 
kung saan tinatawag siya bilang propeta sa kanyang mga kababayan. Ang pangyaya-
ring ito ang tanda ng pagsisimula ng relihiyon na nakilalang Islam (iss- LAAM), isang 
salita na ang ibig sabihin ay “pagpapasakop” (sa Diyos). Ang isang naniniwala sa 
Islam ay tinatawag na Muslim (MUSS- lim), na ang ibig sabihin ay “nagpapasakop.”
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Isang 19th- century mosaic na naglalarawan sa Kaaba sa Mecca, ang lungsod kung saan 
isinilang si Muhammad at ang pinakabanal na lungsod sa buong mundo ng Islam.

Ni Daniel C. Peterson
Propesor ng Islamic Studies and Arabic sa Brigham Young University
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Pagkatapos noon, sinabi ni 
Muhammad na nakatanggap siya ng 
maraming paghahayag hanggang sa 
kanyang kamatayan makalipas ang 
halos 25 taon. Una niyang ibinahagi 
ang mga ito sa mga naninirahan sa 
kanyang bayang sinilangan, na nag-
bababala tungkol sa banal na pag-
huhukom na darating; tinatawag ang 
kanyang mga tagapakinig sa pagsisisi 
at tamang pagtrato sa mga balo, 
ulila, at mahihirap, at nangangaral 
ng pangkalahatang pagkabuhay na 

mag- uli ng mga patay at huling pag-
huhukom ng Diyos.

Gayunman, sa sobrang tindi ng 
pinagdaanang pangungutya at pag- 
uusig sa kanya at sa kanyang mga taga-
sunod, sila ay napilitang magsitakas 
sa bayan ng Medina, na halos apat na 
araw na paglalakbay patungong hilaga 
kung nakasakay sa isang kamelyo.

Malaki ang naging pagbabago 
sa tungkulin ni Muhammad doon.1 
Mula sa pagiging mangangaral at 
tagapagbadya lamang, siya ay naging 

tagapagbigay ng batas, hukom, at lider 
sa pulitika ng isang mahalagang bayan 
ng mga Arabo at, sa paglipas ng 
panahon, ng Arabian Peninsula. Ang 
maagang pagtatatag na ito ng isang 
pamayanan ng mga naniniwala ang 
nagbigay sa Islam ng isang pagkilala 
sa relihiyon na nakabatay sa batas at 
katarungan na nananatiling kabilang 
sa mga katangian nito na kapansin- 
pansin at pinaka- nagbunga sa lahat.

Dalawang pangkat ang nabuo mula 
sa mga tagasunod ni Muhammad 
matapos siyang mamatay noong AD 
632, na unang nahati dahil sa tanong 
na kung sino ang dapat humalili sa 
kanya bilang lider ng pamayanang 
Islam.2 Ang pinakamalaki sa mga ito 
ay tinawag na Sunni (inaangkin nito 
ang pagsunod sa sunna, o nakau-
galian ni Muhammad at medyo may 
kaluwagan tungkol sa magiging kasu-
nod o kahalili). Ang isa naman, na 
nabuo sa pamumuno ng manugang 
ni Muhammad na si Ali, ay tinawag 
na shi‘at ‘Ali (ang pangkat ni ‘Ali) at 
mas kilala ngayon sa simpleng tawag 
na Shi‘a. Hindi tulad ng mga Sunni, 
naniniwala ang Shi‘a (kilalang mga 
Shi‘ite o Shi‘i Muslim) na ang karapa-
tang humalili kay Muhammad bilang 
mga lider ng pamayanan ay nauukol 
lamang sa pinakamalapit na kaanak 
na lalaki ni Muhammad na si ‘Ali, at sa 
kanyang mga tagapagmana.

Sa kabila nang hindi pagkakasun-
dong ito, ang mundo ng Islam ay 
mas nagkakaisa, kung relihiyon din 
lamang ang pag- uusapan, kaysa sa 
Kristiyanismo. At bukod pa rito, sa 
loob ng maraming siglo matapos ang 
AD 800, ang sibilisasyon ng Islam ay 
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Global distribution ng mga 
Muslim ayon sa bansa, milyun- 
milyon (Pew Research Center, 
2009).

Ang Koran ay ipinalalagay ng mga  
Muslim na salita ni Allah na ipinagkalo-
ob mismo kay Muhammad.
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hindi maikakailang ang pinakamaun-
lad sa daigdig kung siyensiya, medi-
sina, matematika, at pilosopiya ang 
pag- uusapan.

Mga Pinagkukunang Doktrina at 
Kaugalian ng mga Muslim

Ang mga paghahayag na sinabi 
ni Muhammad na natanggap niya ay 
tinipon sa isang aklat na tinawag na 
Koran (mula sa pandiwang salita sa 
Arabo na qara’a, na ang ibig sabihin 
ay “magbasa” o “bumigkas”) maka-
lipas ang isa o dalawang dekada ng 
kanyang kamatayan. Binubuo ng 114 
na kabanata, ang Koran ay hindi isang 
kuwento tungkol kay Muhammad. 
Gaya ng Doktrina at mga Tipan, hindi 
ito isang pagsasalaysay lamang; ito ay 
itinuturing ng mga Muslim na salita 

(at mga salita) ng Diyos na ibinigay 
mismo kay Muhammad.3

Mapupuna ng mga Kristiyanong 
bumabasa nito ang pamilyar na mga 
tema. Nagsasaad ito, halimbawa, ng 
tungkol sa paglikha ng Diyos sa san-
sinukob sa loob ng pitong araw, ang 
paglalagay Niya kina Adan at Eva sa 
Halamanan ng Eden, ang panunukso 
sa kanila ng diyablo, kanilang pagka-
hulog, at ang pagtawag ng hanay ng 
mga propeta (karamihan din sa kanila 
ay matatagpuan sa Biblia). Ang mga 
propetang ito ay inilarawan sa Koran 
bilang mga muslim, dahil nagpasakop 
sila sa kalooban ng Diyos.

Si Abraham na inilarawang kaibi-
gan ng Diyos, ay isang prominenteng 
tauhan sa tekstong ito.4 (Bukod sa 
iba pang bagay, pinaniniwalaan na 
nakatanggap siya ng mga paghaha-
yag na isinulat niya ngunit matagal 
nang nawala iyon.5) Si Moises, ang 
Faraon, at ang Exodo ng mga anak 

ni Israel ay may ginampanan ding 
papel dito.

Kamangha- mangha na si Maria, 
ang ina ni Jesus, ay binanggit ng 34 
na beses sa Koran, kung ihahambing 
sa 19 na beses sa Bagong Tipan. 
(Ang totoo, siya lamang ang babaing 
nabanggit sa Koran.)

Isang paulit- ulit na binabanggit 
sa Koran ang tawhid (taw- HEED), 
isang salita na ang salin ay maaaring 
“monotheismo” o, mas literal bilang 
“pagiging isa.” Kumakatawan ito sa 
isa sa mga pangunahing alituntunin 
ng Islam: na may iisang lubos na 
natatanging banal na nilalang. “Hindi 
siya nagsilang, ni hindi siya isinilang,” 
paghahayag ng Koran, “at walang 
sinuman ang maihahalintulad sa 
kanya.” 6 Ang mga sumusunod dito ay 
tunay na napakahalagang pagkakaiba 
ng Islam at Kristiyanismo: Ang mga 
Muslim ay hindi naniniwala sa pagka- 
diyos ni Jesucristo o sa Espiritu Santo. 

Tinatayang dalawang milyong Muslim 
ang naglalakbay patungong Mecca 
kada taon.
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Nasasaad din dito na bagama’t lahat 
ng tao ay pantay- pantay na mga likha 
ng Diyos, ayon sa doktrina ng Islam, 
hindi Niya tayo mga anak.

Gayunman, pinaniniwalaan ng mga 
Muslim na isang propeta ng Diyos si 
Jesus na walang bahid- dungis, isini-
lang ng isang birhen at nakatalagang 
gumanap ng isang mahalagang papel 
sa mga kaganapan sa mga huling 
araw. Siya ay madalas na binabanggit 
at pinagpipitagan sa Koran.

Mga Pangunahing Turo at  
Kaugalian ng Muslim

Ang tinatawag na “Limang Haligi 
ng Islam”—na pinakamaikling buod 
hindi sa Koran kundi sa isang tra-
disyonal na pahayag patungkol kay 
Muhammad—ay nagtatakda ng ilang 
pangunahing doktrina ng Islam:

1. Patotoo
Kung may pangkalahatang panun-

tunan ang Islam, ito ang shahada 
(sha- HAD- ah), “pagpapahayag ng 
pananampalataya,” o “patotoo.” Ang 
kataga ay tumutukoy sa isang por-
mula o pahayag na Arabo na, sa 
pagkakasalin, ay gaya ng sumusu-
nod: “Nagpapatotoo ako na walang 
diyos kundi ang Diyos [si Allah] at 
ang Sugo ng Diyos si Muhammad.” 
Ang shahada ang pintuan papasok 

ng Islam. Ang pagbigkas nito nang 
may taos na paniniwala ay paraan ng 
pagiging Muslim.

Ang katumbas ng salitang Diyos sa 
Arabo ay Allah. Ang pinaikling mga 
katagang al-  (“ang”) at ilah (“diyos”), 
ay hindi isang pangngalan panturing 
kundi isang titulo, at malapit na nau-
ugnay sa salitang Hebreo na Elohim.

Dahil sa walang priesthood sa 
Islam, walang mga ordenansa ng 
priesthood. Wala ni isa mang “simba-
han” ang Islam. Sa gayon, ang mag-
pahayag ng shahada, ay maituturing 
na katumbas ng pagbibinyag sa Islam. 
Ang kasalukuyang kawalan ng por-
mal, nagkakaisa, at pandaigdigang 
pamunuan ay may iba pang impli-
kasyon. Halimbawa, walang pang-
kalahatang lider sa daigdig ng mga 
Muslim, kaya walang sinuman ang 

kumakatawan para sa buong pama-
yanan nila. (Itinuturing ng halos lahat 
na si Muhammad ang huling prope-
ta.) Ibig ding sabihin nito ay walang 
simbahang makapagtitiwalag sa mga 
terorista o mga “erehe.”

2. Pagdarasal
Maraming mga hindi Muslim ang 

nakaaalam sa ritwal na pagdarasal 
nila na tinatawag na salat (sa- LAAT), 
na kinapapalooban ng partikular na 
bilang ng pagpapatirapa ng katawan 
na limang beses araw- araw. Ipinakiki-
ta ng pagbigkas sa mga nakasaad na 
talata mula sa Koran at pagsayad ng 
noo sa lupa ang mapagpakumbabang 
pagpapasakop sa Diyos. Ang isa pang 
mas kusang- loob na panalangin, na 
tinatawag na du‘a, ay maaaring ialay 
anumang oras at hindi kinakailangan 
pang magpatirapa.

Para sa mga pagdarasal sa 
katanghaliang- tapat sa araw ng Biyer-
nes, kinakailangan na ang kalalaki-
hang Muslim at hinihikayat naman 
ang kababaihan na magdasal sa isang 
mosque (mula sa salitang Arabo na 
masjid, o “lugar kung saan nagpapa-
tirapa”). Doon, sa hiwalay na pangkat 

Lumuluhod ang mga  
Muslim kapag nagdarasal  

nang limang beses sa 
isang araw.

Mahigit 85 porsiyento ng mga Muslim 
sa mundo ay mga Sunni (tingnan sa Pew 
Research Center). Kaunti lamang ang 
bilang ng mga Shiite saanman, maliban 
sa Azerbaijan, Bahrain, Iran, at Iraq.

Sunni

Shi‘a
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ng mga kasarian, sila ay humihilera 
at nagdarasal sa pamumuno ng isang 
imam (ee- MAAM, mula sa Arabo na 
amama, na ibig sabihin ay “sa hara-
pan ng”), at nakikinig sa isang maik-
ling sermon. Gayunman, ang mga 
araw ng Biyernes ay hindi gaanong 
maituturing na katumbas ng Sabbath; 
bagama’t nakatuon ang “weekend” ng 
karamihan ng mga bansang Muslim sa 
yawm al- jum‘a (“ang araw ng pagti-
tipon”) o Biyernes, hindi itinuturing 
na makasalanan ang pagtatrabaho sa 
araw na iyon.

3. Kawanggawa
Ang zakat (za- KAAT, ibig sabihin 

“yaong nakapagpapadalisay”) ay 
mapagkawanggawang pagbibigay 
ng mga donasyon para tustusan ang 
mahihirap, pati na ang mga mosque at 
iba pang gawain ng Islam. Karaniwang 
tinatantya ito na 2.5 porsiyento ng 
kabuuang yaman ng isang Muslim na 
dagdag sa isang minimum na halaga. 
Sa ilang bansang Muslim, kinukolekta 
ito ng mga institusyon ng pamahalaan. 
Sa iba nama’y boluntaryo ito.

4. Pag- aayuno
Ang mga debotong Muslim kada 

taon ay nangingilin sa pagkain, inu-
min, at sekswal na ugnayan mula 
pagsikat ng araw hanggang sa paglu-
bog nito sa panahon ng lunar month 
ng Ramadan. Karaniwang inilalaan din 
nila ang sarili sa espesyal na pagkaka-
wanggawa sa mahihirap at sa pagba-
basa ng Koran sa loob ng buwang ito.7

5. Paglalakbay sa Banal na Lugar
Dapat gawin ng mga Muslim na 

may malusog na katawan at kaka-
yahan ang maglakbay patungong 
Mecca kahit isang beses man lamang 
sa buong buhay nila. (Kabilang na 
rin dito ang pagbisita sa Medina, 
ang pangalawang banal na lung-
sod ng Islam, bagama’t hindi ito 
kinakailangan.) Para sa matatapat 

na Muslim, ang gawin ito ay isang 
napaka- espirituwal at nakaaantig na 
pangyayari, kahalintulad ito ng per-
sonal na pagdalo sa pangkalahatang 
kumperensya o pagpasok sa templo 
sa unang pagkakataon.

Ilang Kasalukuyang Isyu
Ang tatlong punto na labis na 

ipinag- aalala ng mga hindi Muslim sa 
panahon ngayon tungkol sa Islam ay 
ang karahasan sa relihiyon; batas ng 
Islam o shari‘a, at paraan ng pakikitu-
ngo sa kababaihan.

Ginagamit ng ilang ekstremista ang 
katagang jihad para tukuyin sa kabu-
uan ang “banal na digmaan,” bagama’t 
ang tunay na kahulugan ng salita ay 

Isang grupo ng mga babaing Muslim 
na nagsama- sama para sa iftar, ang 
hapunan sa pagtatapos ng araw- araw 
na pag- aayuno sa Ramadan sa paglubog 
ng araw.

“praktikal na gawain,” na kabaligtaran 
sa pagdarasal “lamang” at pag- aaral ng 
mga banal na kasulatan.

Iba- iba ang pang- unawa ng mga 
dalubhasa sa batas at palaisip na mga 
Muslim sa jihad. Pinagtatalunan ng 
mga karaniwang legal sources, halim-
bawa, na ang katanggap- tanggap na 
militar na jihad ay dapat na pagtatang-
gol lamang at dapat munang balaan 
ang kalaban at bigyan ng pagkakata-
ong itigil ang nakagagalit na aksyon. 
Pinagtatalunan naman ngayon ng 
ilang dalubhasa sa batas at iba pang 
palaisip na Muslim na ang jihad ay 
maaaring magtalaga ng anumang 
praktikal na aksyon na naglalayong 
makinabang ang pamayanang Islam 
o higit na mapabuti ang mundo sa 
pangkalahatan. Sinasabing nagbigay 
si Muhammad ng pagkakakilanlan sa 
pagitan ng “mataas na jihad” at “maba-
bang jihad.” Ang huli, sabi niya, ay 
pakikidigma. Pero ang mataas na jihad 
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ay paglaban sa kawalang- katarungan 
at personal na pagtutol sa pamumu-
hay nang matwid.

Sinasabing ang terorismo ng Islam 
ngayon ay nag- ugat sa relihiyon, pero 
hindi maikakaila na sumasalamin din 
ito sa mga hinaing sa lipunan, puli-
tika, at ekonomiya na may kakaunti 
o walang kaugnayan sa relihiyon.8 
Bukod pa rito, mahalagang tandaan 
na malaking bahagi ng mga Muslim 
sa mundo ay hindi umaanib sa mga 
terorista sa kanilang karahasan.9

Ang shari‘a ay isa pang punto na 
ipinag- aalala ng ilang tao na hindi 
Muslim. Hinango mula sa Koran at 
hadith—maiikling ulat ng mga sinabi 
at ginawa ni Muhammad at ng mala-
lapit niyang kasamahan na nagbigay- 
huwaran sa asal ng mga Muslim at 
dagdag na rin at paliwanag tungkol 
sa mga talata sa Koran—ito ay alitun-
tunin ng mga kaugalian ng Muslim.10 
Ang mga patakaran sa paraan ng 
pananamit para sa mga kalalakihan 
at kababaihan (gaya ng hijab, o belo) 
ay matatagpuan sa shari‘a; bagama’t 
ipinatutupad ito sa ilang Muslim na 
bansa, sa ibang bansa ay ipinauubaya 
ito sa pagpili ng indibiduwal. Sakop 
din ng shari‘a ang mga bagay gaya 
ng kalinisan ng katawan; ang oras at 
nilalaman ng dasal; at mga patakaran 
sa pangangasiwa sa kasal, diborsiyo, 
at pamana. Kung gayon, kapag nag-
pahiwatig ang mga Muslim sa mga 
survey na nais nilang mapamahalaan 
ng shari‘a, maaaring nagbibigay sila o 
hindi ng isang pulitikal na pahayag. 
Maaaring simple lamang nilang sina-
sabi na ibig nilang mamuhay na tulad 
ng isang tunay na Muslim.

Marami sa mga taong hindi Muslim 
ang kaagad na naiisip ang polygamy 
at mga belo kapag naiisip nila ang 
pakikitungo ng Islam sa kababaihan. 
Ngunit ang totoong nangyayari sa 

kultura ay higit na mas kumplikado. 
Maraming talata sa Koran ang nag-
sasaad na pantay ang kababaihan 
sa kalalakihan, bagama’t may ilang 
pagkakataon na tila itinatalaga sila sa 
papel na tagasunod. Walang duda na 
may mga kinagagawian sa maraming 
bansang Islam—kadalasa’y nag- ugat 
pa sa kultura ng mga tribo o iba pang 
kaugalian bago pa man nagkaroon ng 
Islam—na maging sunud- sunuran ang 
kababaihan. Gayunman, ang pananaw 
ng mga Muslim sa papel ng kababai-
han ay magkakaiba sa bawat bansa at 
maging sa loob mismo ng mga bansa.

Ang Pananaw ng mga Banal sa 
mga Huling Araw sa Islam

Sa kabila ng ating mga pagkakaiba 
sa paniniwala, paano kaya makiki-
pag-ugnayan ang mga Banal sa mga 
Huling Araw sa mga Muslim?

Una sa lahat, dapat nating kilala-
nin ang karapatan ng mga Muslim na 
“sumamba kung paano, kung saan, 
kung anuman ang ibig nila” (Mga  
Saligan ng Pananampalataya 1:11). 
Noong 1841, ang mga Banal sa mga 
Huling Araw na nasa konseho ng 
lungsod ng Nauvoo ay nagpasa ng 
ordenansa tungkol sa kalayaang pang-
relihiyon na nangangako na “malayang 
magpapahintulot, at pantay na mga 
pribilehiyo” sa “mga Katoliko, Presby-
terian, Methodist, Baptist, Latter- day 
Saint, Quaker, Episcopal, Universalist, 

Unitarian, Mohammedan [Muslim], at 
lahat ng iba pang sekta ng relihiyon at 
anupamang denominasyon.” 11

Dapat din nating alalahanin na ang 
mga lider natin sa Simbahan ay karani-
wang kapansin- pansin na positibo sa 
pagpapahalaga sa taong nagtatag ng 
Islam. Halimbawa, noong 1855, noong 
panahong maraming Kristiyano ang 
humatol kay Muhammad na isa siyang 
anti- Cristo, nagbigay ng mahabang ser-
mon sina Elder George A. Smith (1817–
75) at Parley P. Pratt (1807–57) na hindi 
lamang nagpakita ng kahanga- hangang 
malinaw at patas na pagkakaunawa 
sa kasaysayan ng Islam, kundi pinu-
ri rin mismo si Muhammad. Sinabi 
ni Elder Smith na si Muhammad “ay 
walang dudang ibinangon ng Diyos 
nang may layunin” upang mangaral 
laban sa mga diyus- diyusan, at ipina-
abot ang kanyang simpatiya sa mga 
Muslim, na, gaya ng mga Banal sa mga 
Huling Araw, ay nahirapang “makakita 
ng tapat na kasaysayan” na isinulat 
tungkol sa kanila. Nagsalita agad 
pagkatapos, nagpahayag si Elder Pratt 
ng kanyang paghanga sa mga turo ni 
Muhammad at sa moralidad at mga 
institusyon ng lipunang Muslim.12

Isa pang opisyal na pahayag ang 
inilabas noong 1978 mula sa Unang 
Panguluhan. Partikular na binanggit 
si Muhammad na kabilang sa “mga 
dakilang lider ng relihiyon sa mun-
do,” sinasabi na, gaya nila, siya ay 

Ilang babaing Muslim na nakatalukbong 
ng hijab bilang sagisag ng kalinisan o 
debosyon kay Allah o hayagang pag-
papakilala ng kanilang katauhan bilang 
Muslim.
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“nakatanggap ng isang bahagi ng 
liwanag ng Diyos. Ang mga aral ng 
katotohanan ay ipinahayag sa [mga 
lider na ito] ng Diyos,” isinulat nina 
Pangulong Spencer W. Kimball, 
N. Eldon Tanner, at Marion G. Rom-
ney, “upang bigyang- liwanag ang 
lahat ng bansa at magdulot ng mas 
mataas na pang- unawa sa mga tao.” 13

Paghahahanap ng Pagkakatulad
Bagama’t malinaw na may pagka-

kaiba sa mahahalagang bagay ang 
mga Banal sa mga Huling Araw at 
mga Muslim—lalo na sa pagka- diyos 
ni Jesucristo, ang papel na ginam-
panan Niya bilang Tagapagligtas, at 
ang pagtawag sa mga modernong 
propeta—marami tayong pagkakatu-
lad. Pareho tayong naniniwala, halim-
bawa, na tayo’y may pananagutang 
moral sa harap ng Diyos, na dapat 
nating itaguyod kapwa ang pagiging 
matwid sa sarili at ang isang mabuti at 
makatarungang lipunan, at na tayo ay 
mabubuhay na mag- uli at dadalhin sa 
harapan ng Diyos para hatulan.

Ang mga Muslim at ang mga 
Banal sa mga Huling Araw ay kapwa 

naniniwala sa labis na kahalagahan 
ng matatatag na pamilya at sa banal 
na utos na tulungan ang mahihirap at 
nangangailangan at na ipakita natin 
ang ating pananampalataya sa pama-
magitan ng mga gawa ng isang disi-
pulo. Tila walang dahilan upang hindi 
magkasama ang mga Banal sa mga 
Huling Araw at mga Muslim na gawin 
ang mga ito at kahit, kung pahihintu-
lutan ng pagkakataon, magtulungan sa 
mga pamayanan kung saan, padalas 
nang padalas, ay nakikita nating mag-
kakapitbahay tayo sa isang mundo 
na patuloy na nagiging sekular. Kung 
magkasama, maipakikita natin na ang 
pananampalataya sa isang relihiyon 
ay maaaring maging isang malakas na 
puwersa para sa kabutihan at hindi 
lamang pinagmumulan ng sigalutan at 
maging ng karahasan, gaya ng malimit 
pagtalunan ng mga kritiko.

Ang Koran mismo ay may mga 
mungkahi kung paano tayo makapa-
mumuhay nang mapayapa sa kabila 
ng ating mga pagkakaiba: “Kung inibig 
ni Allah, kanyang magagawa kayong 
isang pamayanan. Ngunit nagpasiya 
siyang subukan kayo sa pamamagitan 

ng kanyang ibinigay sa inyo. Kaya 
magpaligsahan kayo sa isa't isa sa 
mabuting mga gawa. Kay Allah kayo 
ay babalik lahat, at siya pagkatapos ay 
magpapasabi sa inyo tungkol [sa bagay 
kung saan] kayo ay nagkaiba.” 14 ◼
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ITO ANG LUGAR
T inuruan ako ng aking ama, na 

isang debotong Kristiyano, na 
manampalataya kay Jesucristo. Tinulu-
ngan ako ng pananampalatayang iyon 
na makaligtas sa tatlong taong civil 
war noong 1960s nang nasa army ako. 
Gayunman, hindi nagtagal, nalito ako 
at humintong magsimba.

Nang magpunta ako sa Estados 
Unidos noong 1981 para mag- aral, 
naramdaman ko na kailangan ko ang 
Diyos sa aking buhay. Sa loob ng dala-
wang taon dumalo ako sa iba’t ibang 
simbahan sa Boston, Massachusetts, 
pero wala sa mga ito ang nakaakit sa 
akin. Hindi ko naramdaman ang Espi-
ritu, kaya tumigil ako sa paghahanap.

Hindi nagtagal nang samahan ako 
ng aking asawang si Mabel mula sa 
Nigeria noong 1984, nagsimula na 
naman akong makadama ng nag- 
aalab na hangaring lumapit sa Diyos at 
mapabilang sa isang simbahan. Isang 
kaibigan ang dumalaw mula sa Nigeria 
na walang alam na naghahanap ako 
ng simbahan, gayunman, nabanggit 
niya sa akin ang tungkol sa isang sim-
bahan na nabalitaan niya na may aklat 
na tinatawag na Aklat ni Mormon.

Pagkatapos noon, nagpatuloy 
akong maghanap ng mga simbahan. 

Natagpuan ko ang isang simbahan 
na tinatawag na Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw. Ang salitang banal 
ang umagaw sa aking pansin. Hindi 
ko alam na may isang simbahan na 
tinatawag na mga banal ang mga 
miyembro nito. Noong Linggong iyon 
nagpasiya akong siyasatin ito.

Sa sacrament meeting na dinalu-
han ko, mapitagang umawit ng mga 
himno ang kongregasyon, binasbasan 
ng mga priest ang tinapay at tubig, at 
ang service ay maayos at mapagpa-
kumbabang pinangasiwaan. Habang 
naglalakad ako sa may pasukan 
at pinagninilayan ang naganap na 
pagtitipon, narinig kong tinawag ang 
aking pangalan.

“Simeon,” ang sabi ng tinig ng  
Espiritu, “ito ang lugar.”

Sa puntong iyon, dalawang mission-
ary ang lumapit sa akin. Ipinakilala 
nila ang kanilang sarili at ang Aklat ni 
Mormon. Pinagmasdan ko sila at nag-
sabing, “Wala akong anumang nalala-
man tungkol sa Aklat ni Mormon, pero 
alam ko ang Biblia. Handa na ako.”

Sinimulan nilang ituro sa akin 
ang plano ng kaligtasan. Wala pang 
isang buwan pagkalipas noon, ako ay 
nabinyagan. Hindi nagtagal, sumapi 
rin sa Simbahan ang asawa ko. Pag-
kalipas ng ilang taon, kami at pati na 
ang lima naming anak ay ibinuklod sa 
Washington D.C. Temple.

Sa templo, maraming bagay ang 
ipinahayag sa akin, ngunit ang mga 
salitang una kong narinig sa simbahan 
ay pinagtibay sa akin nang maraming 
ulit ng mga paghahayag sa templo: “Ito 
ang lugar.” Ang epekto ng pahayag na 
iyon mula sa Espiritu Santo ang walang 
hanggang bumago sa buhay ko at sa 
buhay ng asawa’t mga anak ko. ◼
Simeon Nnah, Aba, Nigeria

Sa templo, ang mga 
salitang una kong 

narinig sa simbahan 
ay pinagtibay sa akin 
nang maraming ulit.
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PAANO KO MULING PASISIGLAHIN ANG 
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Sa bawat pagdadahilan, nagsimulang 
dumalang ang pagbabasa ko ng mga 

banal na kasulatan, hanggang sa halos 
hindi na ako nakakapagbasa.

Tatlong buwan pa lamang akong 
nakauuwi mula sa aking mission 

nang magsimula akong mahirapan sa 
pagbabasa ng mga banal na kasulatan.

Araw- araw kong binabasa ang mga 
banal na kasulatan noong nasa mis-
sion pa ako at nangakong ipagpapatu-
loy ito kapag nakauwi na ako. Ngunit 
sa paglipas ng panahon, may mga 
bagay na tila humahadlang dito. Kung 
minsa’y napakarami kong homework, 
masyadong abala sa trabaho, o kaya 
nama’y talagang sobrang pagod na. Sa 
bawat pagdadahilang ito, nagsimulang 
dumalang ang pagbabasa ko ng mga 
banal na kasulatan, hanggang sa halos 
hindi na ako nakakapagbasa.

Isang gabi binuklat ko ang Aklat 
ni Mormon at nagplanong magbasa 
lamang ng isang talata. Ipinaalala sa 
akin ng talatang nabasa ko na nilala-
man ng mga banal na kasulatan ang 
“kasiya- siyang salita ng Diyos, oo, ang 
salitang humihilom sa sugatang kalu-
luwa” ( Jacob 2:8).

Pinagnilayan ko ang talatang ito at 
nabatid ko ang negatibong epekto sa 

akin ng pagpapabaya ko sa pag- aaral 
ng banal na kasulatan. Nadama ko 
na mas nahihirapan ako sa eskwela, 
mas nagwawalang- bahala sa simba-
han, at nagiging mas malayo sa Diyos. 
Kailangan ng kaluluwa ko ang nagpa-
pahilom na salita ng Diyos na mata-
tagpuan sa mga banal na kasulatan. 
Nabatid ko na kailangan kong ayusing 
muli ang aking mga priyoridad.

Bumaling ako sa mga kaibigan, 
pamilya, at lider ng Simbahan upang 
humingi ng mga mungkahi kung 
paano ko muling mapasisigla ang 
pag- aaral ko ng banal na kasulatan. 
Tatlong bagay ang natuklasan ko na 
malaki ang maitutulong.

Una, napag- alaman ko na hindi 
epektibo para sa akin ang pag- aaral 
ng mga banal na kasulatan sa gabi. 
Pinahintulutan ako ng pag- aaral ko sa 
umaga na pagnilayan buong magha-
pon ang mga doktrina at alituntuning 
nabasa ko nang umagang iyon.

Pangalawa, ang turo sa atin ay mag-
basa ng mga banal na kasulatan kasa-
ma ang ating mga pamilya, pero dahil 

nasa kolehiyo ako at malayo sa aking 
pamilya, sinimulan kong basahin ang 
mga banal na kasulatan kasama ang 
mga roommate at kaibigan ko. Natu-
lungan ako nito na manatiling may 
pananagutan, at nauwi ito sa maga-
gandang talakayan ng ebanghelyo.

Pangatlo, sinimulan kong isulat ang 
mga pahiwatig at kaisipang natatang-
gap ko habang nag- aaral ako ng mga 
banal na kasulatan. Natulungan ako 
nito na magpokus sa binabasa ko at 
higit na makilala ang tinig ng Espiritu.

Nang muling maging priyoridad ko 
ang pag- aaral ng mga banal na kasu-
latan, nalaman ko na mas may pana-
hon at lakas ako na isagawa ang lahat 
ng bagay na kailangan kong gawin. 
Pinakaimportante sa lahat, muli kong 
nadama ang pagiging malapit sa 
Diyos sa pagbabasa at pagninilay ko 
sa mga banal na kasulatan. Ngayong 
may panahon na ako sa mga banal na 
kasulatan, nakadarama ako ng katiwa-
sayan at nakasusumpong ng paghilom 
ng aking kaluluwa. ◼
Sarah Keenan, Utah, USA
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“TUMALON KA SA ILOG!”
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Nakita ko ang tita ko at ang 
kanyang limang- buwang baby 

sa isang duyang nakatali sa dalawang 
puno ng mangga.

Isang araw inutusan ako ng lola ko 
na maghatid ng pagkaing niluto niya 

sa tita ko. Napakainit na hapon nang 
araw na iyon ng Sabado, at maraming 
bagay ang gusto kong gawin kaysa 
sa iniutos sa akin ng lola ko. Sina-
bi ko sa kanya na isa na lamang sa 
mga pinsan ko ang magpunta roon, 
pero nagpilit siya na ako ang dapat 
pumunta.

Lumipas ang isang oras, at nagsi-
mula kong maramdaman na dapat 
kong gawin ang ipinag- utos ng 
lola ko. Kinuha ko ang pagkain at 
lumakad na papunta sa bahay ng 
tita ko. Napakalayo noon, at nang 
dumating ako, wala akong balak 
na magtagal.

Nakita ko ang tita ko at ang kan-
yang limang buwang baby sa isang 
duyang nakatali sa dalawang puno 
ng mangga. Ang mga puno ay mala-
pit sa isang ilog na dumadaloy sa 

likuran ng bahay. Naglakad ako 
papunta sa kanila para ihatid ang 
pagkain. Nang bigla na lang naputol 
ang mga tali ng duyan. Ang tita ko at 
ang baby niya ay gumulong at nahu-
log sa ilog. Natakot ako. Hindi ako 
marunong lumangoy, at walang ibang 
tao sa paligid para tumulong. Hindi 
ko alam ang gagawin ko.

Kaagad, narinig ko ang tinig ng 
Espiritu: “Tumalon ka!”

Walang pagdadalawang- isip na 
tumalon ako. Sa kabutihang- palad, 
natagpuan ko ang baby makaraan 
lamang ng ilang segundo, at nakaa-
hon sa tubig ang tita ko. Pagkaahon 
ko sa tubig na karga ang baby, hin-
di ako makapaniwala sa nangyari. 
Tumalon ako sa ilog samantalang 
hindi ako marunong lumangoy, pero 
dahil nakinig ako sa Espiritu, ang 
pinsan ko na baby pa at ako ay naka-
ligtas mula sa pagkalunod.

Nalaman ko kung gaano kahalaga 
ang makilala at makinig sa patnu-
bay at inspirasyong ipinagkakaloob 
sa atin ng Diyos sa pamamagitan 
ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat 
ako’t sinunod ko rin ang utos sa akin 
ng lola ko at dinala ang pagkain sa 
bahay ng tita ko. Alam ko na kaila-
ngan nating magsikap na maging 
sensitibo sa mga espirituwal na pahi-
watig upang maging kasangkapan 
tayo sa mga kamay ng Diyos para 
tulungan ang Kanyang mga anak. ◼
Elvin Jerome Laceda, Pampanga, 
Philippines
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NAKADARAMANG MULI NG KAPANATAGAN
Hindi ako handa para sa tawag ng 

aking kapatid na lalaki. “Pumanaw 
na si nanay,” sabi niya. “Bumagsak 
siya at nabagok ang kanyang ulo.”

Nagulat ako. Wala na ang inay ko, 
at kausap ko lang siya noong gabi 
bago nangyari iyon. Palagi kong 
tinatanong ang aking sarili kung bakit 
nangyari ito. Hindi ko maunawaan 
kung bakit niya ako kailangang iwan. 
Nagalit ako! Kinimkim ko ang aking 
galit nang ilang linggo.

Kalaunan, nagpasiya ako kung 
sino ang dapat sisihin. Ito ay kasa-
lanan ng Diyos. Kinuha Niya siya 
agad mula sa akin. Hindi nakita ng 
aking nanay ang maraming mahaha-
lagang pangyayari sa aking buhay, 
at naisip ko na dahil ito sa Kanya. 
Hindi pa ako miyembro ng Simba-
han noon, subalit ako ay isang tapat 
na Kristiyano. Sa halip na umasa sa 
Diyos para sa lakas, ako ay tumalikod 

sa Kanya at inalis Siya sa buhay ko.
Sobrang nangulila ako sa aking 

nanay. Habang lumalaki ako, ang 
aking tahanan kasama ang aking mga 
magulang ay isang ligtas na lugar. Kahit 
saanman ako o anuman ang ginagawa 
ko, bawat pagkakataon na makipag- 
usap ako sa aking nanay o makasama 
siya, panatag ang pakiramdam ko. 
Ngayon, ang “panatag” na pakiramdam 
na minahal ko ay wala na.

Lumipas ang mga taon, at halos 
lubos nang nawala ang aking pana-
nampalataya. Sinikap kong maunawa-
an kung bakit kinailangang mamatay 
ng aking nanay, subalit walang nagbi-
gay sa akin ng kapayapaan. Pagkata-
pos, sa loob ng mga isang linggo, ang 
sumusunod na saloobin ay paulit- ulit 
na pumasok sa aking isipan: kaila-
ngan kong umasa sa kalangitan para 
sa pang- unawa. Sinabi ko ito sa aking 
minamahal na kaibigan na miyembro 

ng Simbahan. Tinanong niya ako 
kung nais kong matuto pa tungkol sa 
kanyang pananampalataya.

Hindi ko nabatid kaagad, subalit 
ginising ng Espiritu ang aking kalu-
luwa mula sa mahimbing na tulog. 
Habang mas natuto ako tungkol sa 
ebanghelyo, mas nadama ko na natag-
puan kong muli ang isang panatag na 
lugar. Ang pakiramdam ng pagiging 
“panatag” ay bumalik.

Nabinyagan ako noong Mayo 2013. 
Nagpapasalamat ako na bumalik ang 
aking pananampalataya. Hindi ko na 
tinalilikuran ang Diyos. Sa halip, niya-
yakap ko Siya. Malungkot pa rin ako 
dahil sa biglaang pagpanaw ng nanay 
ko, ngunit dahil sa aking pananam-
palataya sa Diyos, alam ko na isang 
araw ay “mapapanatag” ako kasama 
ang aking nanay at ang aking pamilya 
magpakailanman. ◼
Judy Rascher, Colorado, USA
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M G A  L A R A W A N  N G 
P A N A N A M P A L A T A Y A

Rakotomalala Alphonse
Sarodroa, Madagascar

Gusto kong pumunta sa simba-
han, subalit wala akong pera na 
pampamasahe sa bus. Kinausap ko 
ang aking kaibigang babae na si 
Razafindravaonasolo at sinabi niya 
na maaari kaming magbisikleta. 
Nagbibisikleta kami nang dala-
wang oras patungong Sarodroa 
hanggang Antsirabe bawat Linggo. 
Kapag napagod na ako sa pagpad-
yak, aangkas ako sa likod at siya 
naman ang magpapadyak. Kapag 
napagod naman siya, magpapalit 
muli kami ng puwesto.

Kalaunan, ako at ang pamilya 
ni Razafindravaonasolo ay sumapi 
sa Simbahan. Nagsisimba kami sa 
Antsirabe hanggang magkaroon 
ng branch sa Sarodroa. Napakasaya 
namin na makapagsisimba na kami 
sa aming sariling nayon!

Nang maging interesado si Rakotomalala 
sa ebanghelyo, ang pinakamalapit na sim-
bahan ay nasa Antsirabe, isang lungsod 
30 milya (50 km) mula sa kanyang nayon 
sa Sarodroa. Si Rakotomalala at ang isang 
kaibigan ay nakahanap ng paraan para 
maglakbay bawat Linggo.

Ngayon, ang Sarodroa ay may maliit 
na meetinghouse kung saan dumadalo 
ang higit sa 100 miyembro bawat Linggo. 
Nakita ni Rakotomalala na tinanggap ng 
kanyang nayon ang ebanghelyo. May apat 
nang misyonerong taga- Sarodroa ang 
naglingkod at patuloy na lumalago ang 
Simbahan.
CODY BELL, PHOTOGRAPHER

Tingnan ang iba pang mga larawan nina Rakotomalala 
at Razafindravaonasolo sa lds .org/ go/ 41845.
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Higit pa sa anumang bagay, 
hinahangad ng Ama sa Langit 
ang ating tunay at tumatagal 

na kaligayahan.
“Ang ating kaligayahan ang layunin 

ng lahat ng pagpapalang ibinibigay 
Niya sa atin—mga turo ng ebanghel-
yo, kautusan, ordenansa sa priest-
hood, ugnayang pampamilya, propeta, 
templo, kagandahan ng paglikha, at 
maging ang pagkakataong makaranas 
ng paghihirap. . . . Ipinadala Niya ang 
Kanyang Pinakamamahal na Anak 
upang isagawa ang Pagbabayad- sala 
upang tayo ay maging maligaya sa 
buhay na ito at matanggap ang kabu-
uan ng ligaya sa kawalang hanggan.” 1

Lahat ng tao ay may hinahanap na 
isang bagay. Sa kanilang sariling para-
an, ang tunay na hinahanap nila ay 
ang kaligayahan. Gayunman, katulad 
ng katotohanan, marami ang napag-
kaitan ng kaligayan “sapagkat hindi 
nila alam kung saan ito matatagpuan” 
(D at T 123:12).

Dahil hindi nila alam kung saan 
mahahanap ang tunay at tumatagal 
na kaligayahan, hinahanap nila ito sa 
mga bagay na sa totoo lang ay nag-
hahatid lang ng panandaliang aliw—
pagbili ng mga bagay, paghangad ng 
karangalan at papuri ng mundo sa 

pamamagitan ng mga di- wastong asal, 
o pagtutuon sa pisikal na kagandahan 
at kariktan.

Ang aliw ay kadalasang inaakalang 
kaligayahan. Tila habang mas hinaha-
ngad ng mga tao ang panandaliang 
aliw, mas nalulungkot sila. Kadalasan, 
tumatagal lang nang sandali ang aliw.

Tulad ng sinabi ni Pangulong 
David O. McKay (1873–1970): “Maa-
ari kang makatanggap ng pansa-
mantalang aliw, oo, subalit hindi ka 
makahahanap ng kagalakan, hindi 
ka makahahanap ng kaligayahan. 
Ang kaligayahan ay mahahanap lang 
sa landas na tinahak na nang mara-
mi, gaano man ito kakitid, bagama’t 
tuwid, na humahantong sa buhay na 
walang hanggan.” 2

Sa kasamaang- palad para sa marami, 
mailap ang kaligayahan. Alam ng mga 
siyentipiko na “higit pa sa simpleng 
positibong kalooban, ang kaligayahan 
ay isang kalagayan ng kabutihan na 
sumasakop sa mabuting pamumuhay— 
na, may kalakip na diwa ng kahulugan 
at malalim na kasiyahan.” 3

Ipinakikita ng pananaliksik na ang 
kaligayan ay hindi resulta ng papalit- 
palit na karanasan. Bagkus, ang 
pagkamit ng kaligayahan ay karani-
wang kinapapalooban ng matagal 

na pagsisikap para sa isang bagay na 
mas mahalaga sa buhay. Nasusukat 
ang kaligayahan ng mga gawi, asal, 
at huwaran ng pag- iisip na direkta 
nating matutugunan nang may sad-
yang pagkilos. Marami sa ating kaliga-
yahan ngayon ay talagang “personal 
na makokontrol.” 4

Isipin natin ang kahalagahan ng 
ilan sa mga landas patungo sa kaliga-
yahan na natagpuan sa mga banal na 
kasulatan at itinuro ng mga propeta 
at mga apostol sa panahong ito. Ang 
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Nawa’y piliin 
nating lahat 
na mahalin 

ang Panginoon 
at sundin ang 
Kanyang mga 

landas patungo 
sa kaligayahan.

Mga Landas patungo sa 
Tunay na Kaligayahan

Ni Elder  
Ulisses Soares
Ng Panguluhan ng 
Pitumpu
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may pananampalataya at matibay na 
pag- apak sa mga landas na ito ay 
magtutulot sa atin na matamasa ang 
kaligayahan sa ating paglalakbay na 
darating.

Kadalisayan
Ang una sa mga landas na ito ay 

kadalisayan, na isang huwaran ng 

pag- iisip at pag- uugali batay sa mataas 
na moral na pamantayan. Sakop nito 
ang kalinisang- puri at kadalisayang 
moral, na ginagawa kayong karapat- 
dapat na makapasok sa mga banal na 
templo ng Panginoon. Ang dalisay na 
mga tao ay mayroong tahimik na dig-
nidad at lakas ng loob. May tiwala sila 
dahil karapat- dapat silang tumanggap 

at magabayan ng Espiritu Santo. Ang 
kadalisayan ay nagsisimula sa puso 
at isipan, at pagtitipon ng libu- libong 
maliliit na desisyon at kilos araw- araw.

“Puspusin ng kabanalan [o kada-
lisayan] ang iyong mga iniisip nang 
walang humpay; sa gayon ang iyong 
pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng 
Diyos; at ang doktrina ng pagkasa-
serdote ay magpapadalisay sa iyong 
kaluluwa gaya ng hamog mula sa 
langit.

“Ang Espiritu Santo ang iyong 
magiging kasama sa tuwina, at ang 
iyong setro ay hindi nagbabagong 
setro ng kabutihan at katotohanan; at 
ang iyong pamamahala ay magiging 
walang hanggang pamamahala, at sa 
walang sapilitang pamamaraan ito ay 
dadaloy sa iyo magpakailanman at 
walang katapusan” (D at T 121:45–46).

Itinuro ni Pangulong Thomas S. 
Monson (1927–2018) na “walang pag-
kakaibigang higit na mahalaga kaysa 
sa kalinisan ng sarili ninyong budhi 
at moralidad—at napakagandang 
malaman na nakatayo kayo sa takda 
ninyong lugar, malinis at may tiwalang 
karapat- dapat kayong gampanan ito.” 5

Pagiging Matuwid
Ang pangalawang landas patungo 

sa kaligayahan ay pagiging matuwid. 
Itinuro ni Elder Richard G. Scott (1928–
2015) ng Korum ng Labindalawang 
Apostol:

“Kilalanin na ang walang hang-
gang kaligayahan ay nagmumula sa 
kung ano kayo, hindi sa kung ano 
ang mayroon kayo.

“Ang tunay na kaligayahan ay 
nagmumula sa mabuting pagkatao, 
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at naitaguyod mula sa isang huwaran 
ng palagiang mabuting desisyon. . . . 
Ang inyong mabubuting desisyon 
ang nagpapasiya kung sino kayo 
at kung ano ang mahalaga sa inyo. 
Ginagawa ng mga ito na maging mas 
madali ang paggawa ng tamang mga 
bagay. Para sa kaligayahan ngayon 
at sa buong buhay ninyo, matatag na 
sundin ang Panginoon.” 6

Habang pinag- aaralan natin ang 
mga banal na kasulatan, natututuhan 
natin na ang mga pangako na ibinigay 
sa atin ng Panginoon ay naghihikayat 
ng matuwid na pamumuhay. Ang 
mga pangakong iyon ay nagpapalago 
sa ating kaluluwa, na nagdudulot sa 
atin ng pag- asa sa pamamagitan ng 
paghihikayat na huwag tayong sumu-
ko maging sa harap ng araw- araw 
nating mga hamon sa buhay sa isang 
mundo na ang mga pinahahalagahan 
sa pag- uugali at moralidad ay unti- 
unting naglalaho. Samakatwid, kaila-
ngan nating tiyakin na ang ating mga 
saloobin, salita, at gawa ay umaakay 
sa atin sa landas pabalik sa ating Ama 
sa Langit.

Pagsampalataya
Ang pangatlong landas patungo 

sa kaligayahan ay pagsampalataya. 
Mahalagang maunawaan na binabas-
basan tayo ng Diyos ayon sa ating 
pananampalataya, na pinagmumulan 
ng pamumuhay nang may banal na 
layunin at walang hanggang pananaw. 
Ang pananampalataya ay isang prak-
tikal na alituntunin na naghihikayat 
ng pagsusumigasig. Ito ay nakikita sa 
ating positibong pag- uugali at hanga-
rin na handa nating gawin ang lahat 

ng ipinagagawa ng Ama sa Langit at 
ni Jesucristo. Ito ang naghihikayat sa 
atin na lumuhod at magsumamo sa 
Panginoon na gabayan tayo at tumayo 
at kumilos nang may tiwala na mata-
tamo ang mga bagay na naaayon sa 
Kanyang kalooban.

Sa inyong pagsulong sa paglalak-
bay ninyo, susubukin kayo upang 
makita kung gagawin ninyo ang 
lahat ng bagay na iniuutos sa inyo ng 
Panginoon ninyong Diyos (tingnan sa 
Abraham 3:25). Bahagi ito ng buhay sa 
daigidig. Kailangan dito ang patuloy 
na paglalakad ninyo nang may mata-
tag na pananampalataya kay Cristo, na 
ginagabayan ng Espiritu at nagtitiwala 
na ilalaan ng Diyos ang inyong mga 
pangangailangan.

Tandaan na hindi kayo dapat mang-
hina sa inyong pananampalataya— 
kahit sa mga panahon ng lubos na 
paghihirap. Sapagkat matatag kayo, 
dadagdagan ng Panginoon ang inyong 
kakayahan na daigin ang mga hamon 
ng buhay ninyo. Madaraig ninyo ang 
mga negatibong damdamin, at magka-
karoon kayo ng kakayahang madaig 
maging ang mukhang napakahihirap 
na mga balakid.

Kabanalan
Ang kabanalan, isa pang landas 

patungo sa kaligayahan, ay nauugnay 
sa pagiging perpekto ng espirituwa-
lidad at moralidad. Ipinahihiwatig ng 
kabanalan ang kadalisayan ng puso 
at hangarin. Paano tayo magsusu-
mikap araw- araw na espirituwal na 
pakainin ang ating mga sarili upang 
magkaroon tayo ng ganoong maka- 
diyos na pagkatao?

Sumagot si Pangulong Harold B. 
Lee (1899–1973): “Napagbubuti natin 
ang ating espiritu sa pamamagitan 
ng pagsasanay. . . . Kailangan ng 
ating espiritu ang ehersisyo araw- 
araw sa pamamagitan ng panalangin, 
sa paggawa nang mabuti araw- araw, 
sa pagbabahagi sa iba. Kailangan 
nating pakainin ang ating espiri-
tu araw- araw sa pamamagitan ng 
pag- aaral ng mga banal na kasula-
tan araw- araw, ng [gabing panta-
hanan ng mag- anak], ng pagdalo 
sa mga pulong, ng pagtanggap ng 
sakramento.

“Sinisikap ng taong matwid na 
pagbutihin ang kanyang sarili dahil 
alam niyang kailangan niyang [magsi-
si] araw- araw.” 7

Ang isa pang mahalagang bahagi 
ng kabanalan ay nauugnay sa pag-
gawa at pagtupad ng mga tipan sa 
templo. Kung tapat kayo, maiaangat 
tayo ng mga tipan na ito nang lagpas 
pa sa mga limitasyon ng ating sariling 
kakayahan at pananaw. Mapapasaatin 
ang lahat ng mga ipinangakong pag-
papala ng ebanghelyo ni Jesucristo 
sa pamamagitan ng ating katapatan 
sa mga ordenansa at mga tipang 
ginagawa natin sa harapan ng Ama 
sa Langit at ni Jesucristo sa templo. 
Bahagi ng huwaran ng pamumuhay 
“nang maligaya” ay kinabibilangan 
ng pagtatayo ng templo kung saan 
makasasamba at makagagawa ng 
mga tipan sa Panginoon (tingnan sa 
2 Nephi 5:16, 27).

Ang mahalagang punto ng landas 
na ito ay na dapat tayo maging lubos 
na maingat na magkaroon ng espiritu-
walidad at maging dalisay.
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Pagsunod
Ang pasunod sa lahat ng mga 

kautusan ng Diyos ay nauugnay sa 
iba pang mga landas patungo sa 
kaligayahan. Matapos humiwalay 
ng mga Nephita mula sa mga Lama-
nita, labis silang umunlad habang 
sinusunod nila ang mga paghahatol, 
batas, at kautusan “ng Panginoon 
sa lahat ng bagay, alinsunod sa mga 
batas ni Moises” (2 Nephi 5:10). Ang 
huwarang ito ay isa pang mahala-
gang bahagi ng pamumuhay “nang 
maligaya.”

Itinuro ni Pangulong Monson: 
“Kapag sinusunod natin ang mga 
kautusan, ang buhay natin ay magi-
ging mas masaya, mas ganap, at 
hindi gaanong kumplikado. Ang mga 
hamon at problema natin ay mas 
madaling kayanin, at matatanggap 
natin ang mga ipinangako Niyang 
pagpapala.” 8 Sinabi rin niya, “Ang 
kaalamang hinahanap natin, ang 
sagot na hinahangad natin, at ang 
lakas na ninanais natin ngayon para 
maharap ang mga hamon ng magulo 

at pabagu- bagong mundong ito ay 
maaaring mapasaatin kapag han-
da tayong sundin ang mga utos ng 
Panginoon.” 9

Ipinakiusap sa atin ng 
Tagapagligtas:

“Kung ako’y inyong iniibig, ay tutu-
parin ninyo ang aking mga utos. . . .

“Ang mayroon ng aking mga utos, 
at tinutupad ang mga yaon, ay siyang 
umiibig sa akin: at ang umiibig sa 
akin ay iibigin ng aking Ama, at siya’y 
iibigin ko, at ako’y magpapakahayag 
sa kaniya” ( Juan 14:15, 21).

Pagiging Di- Makasarili at 
Pagmamahal

Ang ginintuang landas patungo sa 
kaligayahan ay isang daan ng pagi-
ging di- makasarili at pagmamahal— 
pagmamahal na may malasakit, inte-
res, at ilang porsiyento ng pag- ibig 
para sa lahat ng nilalang. Ang pagma-
mahal ang direktang daan patungo 
sa kaligayahan na magpapayaman 
at magbabasbas sa ating buhay at sa 
buhay ng iba. Ibig sabihin, tulad ng 

sinabi ng Tagapagligtas, na magpaki-
ta kayo ng pagmamahal maging  
sa inyong mga kaaway (tingnan sa 
Mateo 5:44).

Sa paggawa nito, tutuparin ninyo 
ang higit na dakilang utos na maha-
lin ang Diyos. Mangingibabaw kayo 
sa itaas ng malalakas na hangin—sa 
itaas ng masama, ng nakapaninira sa 
sarili, at ng masaklap. Ang tunay at 
tumatagal na kaligayahan ay duma-
rating lang kapag pinili nating “[ibi-
gin] . . . ang Panginoon mong Dios 
ng buong puso mo, at ng buong 
kaluluwa mo, at ng buong pagiisip 
mo” (Mateo 22:37; tingnan din sa 
Deuteronomio 6:5; Marcos 12:30; 
Lucas 10:27).

Nawa’y piliin ng bawat isa sa atin 
na mahalin ang Panginoon at sundin 
ang Kanyang mga landas patungo sa 
kaligayahan, na “pakay at layon ng 
ating buhay.” 10 ◼
Mula sa commencement address, “Paths for  
Happiness,” na ibinigay sa Brigham Young  
University–Hawaii noong Hunyo 8, 2017.

MGA TALA
 1. “Happiness,” Gospel Topics, topics .lds .org.
 2. David O. McKay, sa Conference Report,  

Okt. 1919, 180.
 3. “Happiness,” Psychology Today,  

psychologytoday.com/basics/happiness.
 4. “Happiness,” Psychology Today.
 5. Thomas S. Monson, “Mga Halimbawa ng 

Kabutihan,” Liahona, Mayo 2008, 65.
 6. Richard G. Scott, “Making the Right  

Decisions,” Ensign, Mayo 1991, 34.
 7. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: 

Harold B. Lee (2000), 208.
 8. Thomas S. Monson, “Ang mga Utos sa  

Tuwina’y Sundin,” Liahona, Nob. 2015, 83.
 9. Thomas S. Monson, “Ang Pagsunod ay  

Nagdudulot ng mga Pagpapala,” Liahona, 
Mayo 2013, 92.

 10. Joseph Smith, sa History of the Church, 
5:134.

Malaman kung ano ang tunay na kaligayahan sa 
lds .org/ go/ 41849.
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Ni Sunday Chibuike Obasi

Dumalo ako sa young single adult 
summit sa Kumasi, Ghana, hindi 
dahil kailangan ko ng nobya—

ikakasal na ako—subalit nadama ko 
na kailangan ko ng mas maraming 
motibasyon at na ang summit ang 
tamang lugar para mahanap iyon. Sa 
katunayan, nasagot ang aking panala-
ngin sa summit matapos magsalita ni 
Sister Call, isang senior missionary na 
nakatalagang tumulong sa mga young 
single adult, tungkol sa kahalagahan 
ng pagpapakasal sa templo.

Noong malapit nang matapos ang 
diskusyon, tila nagbago ang liwanag 
sa kanyang itsura at sinabi niya, “Hin-
di ninyo kailangan ng pera para mag-
pakasal—ang kailangan lang ninyo ay 
pananampalataya.” Nadama ko na ako 
mismo ang kinakausap niya, subalit 
hindi ko naisip na naaangkop talaga 
iyon sa akin dahil marami kaming 
dapat bilhin bilang paghahanda sa 
aming kasal. Sinabi ko sa aking sarili, 
“Paanong hindi ko kailangan ng pera 
subalit pananampalataya lang?”

Paulit- ulit ko itong inisip nang 
buong linggo. Sa proseso ay tina-
nong ko ang aking sarili, “Limitado 
ba ang magagawa ng Diyos?” Noong 
una, naisip ko na hindi, subalit sa 

pagdadalawang- isip ay naisip ko na 
oo. Subalit dumating ang kasunod na 
tanong, “Paano Siya magiging limitado 
kung Siya ang pinakamakapangyari-
han?” Itinuro sa akin ng Espiritu ang 
sagot: Nakabatay ang mga pagpapala 
ng Diyos sa ating pagsunod sa Kan-
ya. Hindi Siya limitado sa Kanyang 
kakayahang basbasan tayo, subalit 
kailangan nating anyayahan ang mga 
pagpapalang iyon sa pamamagitan 
ng paggawa nang may pananampa-
lataya sa kung ano ang ipagagawa 
Niya sa atin.

Kalaunan, tinawagan ko ang aking 
kasintahang si Priscilla upang pag- 
usapan ang aming binabalak na mga 
plano sa pagpapakasal. Sa kabila ng 
aming kakulangan sa pera, nagpasiya 
kaming pumili ng petsa para sa aming 
kasal, subalit hindi kami makapag-
pasiya sa isang partikular na petsa. 
Nagkasundo kami na dapat niyang 
itanong sa kanyang bishop ang mga 
petsa kung kailan bakante ang mga 
kalendaryo ng ward at stake. Mula sa 
dalawang petsang inalok niya, pinili 
namin ang Setyembre 27, 2014—na 
ang ibig sabihin ay mayroon kaming 
halos pitong linggo na lang hanggang 
sa araw ng aming kasal!

Tinanong ni Priscilla, “Obim [na ang 
ibig sabihin ay “irog ko” sa wikang 
Igbo], may pera ka ba? Kaunti na lang 
ang panahon.”

Tugon ko, “Wala, subalit may kaun-
ting pananampalataya ako.”

Tumawa siya at sinabi, “Okey lang 
iyon. Mag- ayuno at manalangin tayo.” 
Binabanggit ang 1 Nephi 3:7, nagpatu-
loy siya, “Ang Panginoon ay magbibi-
gay ng daan para sa atin dahil iniutos 
Niya sa atin na magpakasal.”

Sa loob ng linggong iyon ay bina-
yaran ako para sa isang trabaho na 

Kaunti lang ang oras 
namin ng kasintahan 
ko bago ang aming 
kasal, at mas kaunti  

ang pera, subalit 
mayroon kaming 

isang bagay na higit 
na mas mahalaga: 
pananampalataya.

Pagpapakasal, Pera, at 
Pananampalataya
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aking ginawa ilang buwan na ang 
nakararaan. Pagkatapos ay sinabi sa 
akin ni Priscilla na nais niyang mag-
simula ng negosyo upang kumita ng 
dagdag na salapi. Gamit ang perang 
kinita ko, bumili siya ng mga gamit 
nang handbag ng kababaihan at 

ipinagbili muli ang mga ito. Matapos 
bilhin ang ilan sa mga kinakailangang 
bagay sa kanyang listahan, mayroon 
pa rin siyang higit pa sa dobleng hala-
ga ng perang ibinigay ko sa kanya.

Noong panahong ito, walang 
trabaho na dumarating sa akin. Bawat 

ipinangakong trabaho ay hindi natu-
loy. Mayroon na lang kaming nati-
tirang dalawang linggo at may mga 
bagay pa rin na kailangan naming 
bilhin. Iminungkahi ng kasintahan 
ko na iusod ang petsa. Ang sinabi ko 
lang, “May parating na himala.”

Dalawang araw na lang bago ang 
aming kasal, nangyari ang himala: 
Binayaran ako para sa isang trabahong 
nagawa ko dalawang linggo na ang 
nakararaan. Natututuhan ko rin na 
gamit ang pananampalataya at sipag, 
babasbasan tayo ng Panginoon upang 
matupad ang ating mabubuting mithiin.

Pumunta kami sa bangko upang 
papalitan ng pera ang tseke at mula 
roon ay tumungo kami sa palengke 
para bilhin ang natitira pa sa kung ano 
ang kailangan sa kabila ng matinding 
ulan, na nakita namin bilang pagsang- 
ayon ng langit sa aming ginawa nang 
may pananampalataya.

Wala pang 24 oras ang lumipas, 
ikinasal kami. Nang magpalitan kami 
ng mga panata, ang pakiramdam ay 
walang katulad sa anumang bagay na 
nadama ko sa aking buhay. Nadama 
ko na lubos akong nagtagumpay na 
naniwala akong magagawa ko ang 
lahat ng bagay sa pamamagitan ng 
pananampalataya mula sa oras na 
iyon. Kalaunan ay nabuklod kami sa 
Accra Ghana Temple.

Bagama’t maaaring kailanganin 
ninyo ng pera upang maghanda para 
sa pagpapakasal, ang pinakamaha-
lagang bagay na kailangan ninyo ay 
pananampalataya. ◼
Nakatira ang awtor sa Ashanti Region, 
Ghana.
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“Kung sa pakiramdam  
ko ay nawawala 
ang aking pananam-
palataya, ano ang 
magagawa ko para 
maibalik ito?”

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

“Isa sa mga layu-
nin ng Simbahan 
ang pangalagaan 
at linangin ang 
binhi ng pana-
nampalataya—ito 
man ay nasa lupa 
ng pagdududa at 
walang- katiyakan. . . .

“. . . Mangya-
ring pagdudahan 
muna ang inyong 
pagdududa bago 
ninyo pagduda-
han ang inyong 
pananampalataya.”
Pangulong Dieter F. Uchtdorf, 
Pangalawang Tagapayo sa Unang 
Panguluhan, “Halina, Sumama sa 
Amin,” pangkalahatang kumperen-
sya ng Okt. 2013.

Basahin ang mga 
Banal na Kasulatan
Kapag nahihirapan 
akong madama ang 
Espiritu, nakatutulong 
sa akin na basahin ang 

mga banal na kasulatan at makita 
ang pananampalataya na mayroon 
ang lahat. Nagbibigay ito sa akin ng 
pananampalataya. Marahil ay talagang 
maikli ang iyong mga panalangin. 
Subukan mong maging mas taim-
tim ang mga ito at tutulungan ka ng 
Ama sa Langit na maibalik ang iyong 
pananampalataya.
Chris B., edad 14, Oregon, USA

Pangalagaan 
ang Binhi ng 
Pananampalataya
Alam ko na maaari 
akong magdasal sa Ama 
at humiling sa Kanya na 

tulungan ako na mapanatili ang hala-
man ng pananampalataya na pina-
ngangalagaan ko. Dapat kong gawin 
ang kinakailangang mga bagay upang 
mapangalagaan ito, tulad ng pagbasa 
sa mga banal na kasulatan, paghangad 
sa mga espirituwal na karanasan, 
pagbilang sa aking mga pagpapala, 
at paghingi ng tulong mula sa aking 
pamilya. Sa gayong paraan, maaaring 
magsimulang lumago muli ang aking 
pananampalataya. Hindi ito magaga-
nap sa loob ng isang araw—isa itong 
proseso na kailangan ng panahon. 
Kailangan kong magkaroon ng pagtiti-
is at pagtitiwala sa Panginoon.
Elías B., edad 18, Mendoza, Argentina
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Sama- samang Alamin 
ang Solusyon
Kapag nadarama kong 
nawawala ang aking 
pananampalataya, kina-
kausap ko ang aking 

nanay at tatay, at sama- sama naming 
inaalam ang solusyon nito. Minsan ay 
kumakanta kami ng isang nakaaan-
tig na awit pagkatapos niyon upang 
madama namin ang Espiritu.
Emmalie C., edad 15, Colorado, USA

Magtanong sa mga Magulang Mo
Dagdag pa sa pagdarasal mismo sa 
Ama sa Langit, matatanong natin sa 
ating mga magulang kung paano 
makababalik sa Kanya at mabawi ang 
ating pananampalataya.
Elías S., edad 12, Paysandú, Uruguay

Manalangin, Tumulong, 
at Magbasa
Bilang isang taong nanghina sa pana-
nampalataya, may ginawa akong tat-
long bagay upang maipanumbalik ito. 
Una, nanalangin ako. Ang pananala-
ngin para sa lakas at upang malaman 
kung ano ang dapat kong gawin ay 
tunay na umubra. Pangalawa, sinabi-
han ko ang malalapit na kaibigan, at 
tinulungan nila ako nang lubos noong 
kailangan ko iyon. Pangatlo, nagbasa 
ako ng mga banal na kasulatan. Mara-
mi sa mga ito ang nauugnay sa pana-
nampalataya at makatutulong sa atin 
na mabawi iyon.
Jack J., edad 14, Florida, USA

Bakit Tinutulutan ng Diyos ang 
Digmaan?
Ang digmaan ay naging bahagi na ng kuwento ng sangkatauhan sa daigdig 
na ito halos noong simula pa lang. Subalit hindi nais ng Panginoon, ang 
Prinsipe ng Kapayaan, na makidigma tayo sa isa’t isa. Tumatangis Siya 
kapag pinipili ng mga tao na hindi mahalin ang isa’t isa at kapag sila ay 
“walang pagmamahal, at kinapopootan . . . ang kanilang sariling dugo” 
(Moises 7:33), pinasasama ang daigdig sa pamamagitan ng karahasan 
(tingnan sa Genesis 6:11–13). Silang mga masasama na nagdudulot ng 
digmaan sa daigdig ay hahatulan para sa kanilang mga gawa.

Iniutos ng Panginoon sa Kanyang mga tao na “talikuran ang digmaan 
at ipahayag ang kapayapaan” (D at T 98:16). Gayunman, kung makiki-
pagdigma ang mga bansa laban sa isa’t isa, sinabi rin ng Panginoon na 
kung minsan ay binibigyang- katwiran tayo sa pagtatanggol sa ating mga 
pamilya, bansa, at kapayapaan laban sa pagkawasak, kalupitan, at pang- 
aapi (tingnan sa Alma 43:47; Alma 46:12–13; D at T 134:11). At ang 
mga Banal sa Huling Araw na naglilingkod sa mga militar ng kanilang mga 
bansa ay itinataguyod ang alituntunin ng “pagpapasailalim sa mga hari, 
pangulo, namamahala, at hukom” (Saligan ng Pananampalataya 1:12).

Para sa karagdagang kaalaman, tingnan sa Gordon B. Hinckley, “Digmaan at 
Kapayapaan,” pangkalahatang kumperensya ng Abr. 2003; “War,” Gospel Topics, 
topics .lds .org.

Susunod na Tanong Ipadala ang iyong sagot at, kung nais mo, isang 
high- resolution na larawan bago sumapit ang 
Mayo 15, 2018, sa liahona .lds .org (iklik ang  
“Submit an Article or Feedback”).

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

Ang mga sagot ay nilayong makatulong at mag-
bigay ng pananaw, hindi bilang mga opisyal na 
pahayag ng doktrina ng Simbahan.M

G
A 

LA
RA

W
AN

 M
UL

A 
SA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

“Paano makatutulong sa akin na gumawa ng mga  
desisyon ang patriarchal blessing ko?”
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Sundan ang halimbawa ni Joseph Smith at ang huwaran ng Panunumbalik  
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Ni Elder Robert D. 
Hales (1932–2017)
Ng Korum ng 
Labindalawang 
Apostol

ANG SUSI SA PATOTOO AT SA PANUNUMBALIK

Bilang mga lider ng Simbahan, madalas 
itanong sa amin: “Paano ako magka-
karoon ng patotoo sa ipinanumbalik 

na ebanghelyo ni Jesucristo?”
Ang pagkakaroon ng patotoo at 

pagbabalik- loob ay nagsisimula sa pag- aaral 
at panalangin, kasunod ng pamumuhay ng 
ebanghelyo nang may pasensiya at tiyaga, 
at pag- anyaya at tiwala sa Espiritu. Ang 
buhay ni Joseph Smith at ang huwaran ng 
Panunumbalik ay magagandang halimba-
wa ng prosesong ito. Habang [ibinabahagi 
ko] . . . [ang] mga kaganapan sa Panunum-
balik [sa inyo], hanapin ang mga hakbang 
na humahantong sa patotoo. . . .
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Bumaling sa 
mga banal na 

kasulatan.  
Lumuhod at 
manalangin. 

Humiling nang 
may pananam-

palataya.  
Makinig sa 

Espiritu Santo.
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Malaking Pagtatalo
Si Joseph Smith ay isinilang noong 

Disyembre 23, 1805, sa Sharon, 
Vermont, USA. Napabilang siya sa 
pamilyang madasalin at palaaral ng 
Biblia. Bata pa’y interesado na siya 
sa relihiyon at natuklasan niya ang 
“malaking pagtatalo” ukol sa mga 
doktrina ni Cristo, na “nakikipagtalo 
ang mga saserdote laban sa saserdote, 
at mga nagbalik- loob laban sa kapwa 
nagbalik- loob” ( Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:6).

Ang pagkalitong ito’y . . . nagsimula 
ilang siglo na ang nagdaan sa tina-
tawag na [Malawakang Apostasiya]. 
Ang araw ni Cristo ay “hindi darating,” 
sabi ni Apostol Pablo, “maliban nang 
dumating mula ang pagtaliwakas” 
(II Mga Taga Tesalonica 2:3).

Ilang dekada matapos ang Pagka-
buhay na Mag- uli ni Cristo, pinatay 
ang Kanyang mga Apostol, pinasama 
ang Kanyang mga turo, at inalis sa 
lupa ang priesthood. Ngunit nang 
makita ni Pablo ang [araw natin], 
siya’y nagpropesiya na “sa kagana-
pan ng mga panahon, [titipunin ng 
Diyos] ang lahat ng mga bagay kay 
Cristo” (Mga Taga Efeso 1:10). Ibaba-
lik Niya sa lupa ang tunay na Simba-
han ni Cristo.

Nakahanap si Joseph ng Sagot
[Nakita ni] Joseph . . . , sa edad na 

14, . . . ang sarili sa gitna ng “pag-
tatalutalo ng mga opinyon [ukol sa 
relihiyon].” Madalas niyang itanong sa 
sarili, “Kung mayroon mang tama sa 
[mga simbahang ito], alin ito, at paano 
ko ito malalaman?” ( Joseph Smith—
Kasaysayan 1:10).

Bumaling si Joseph sa Biblia para 
sa mga kasagutan. “Kung nagkuku-
lang ng karunungan ang sinoman sa 

Si Moroni at ang mga 
Laminang Ginto

Sa loob ng tatlong taon kasunod ng 
kanyang Unang Pangitain, . . . [sinabi 
ni Joseph na madalas siyang nakaram-
dam ng panlulumo dahil sa kanyang 
mga] kahinaan at mga kamalian. Ngu-
nit hindi siya nawalan ng pananampa-
lataya o nakalimot sa bisa ng dalangin.

Noong Setyembre 21, 1823, sa 
edad na 17, paluhod [si Joseph na] 
humingi ng “kapatawaran ng lahat 
ng [kanyang] mga kasalanan” . . . at 
[para malaman ang kanyang] “kata-
yuan sa harapan ng [Diyos]” (tingnan 
sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:29). 
Habang nagdarasal, . . . nagliwanag, 
“hanggang sa ang silid ay magliwanag 
nang higit pa kaysa katanghaliang 
tapat” (talata 30). Sa liwanag [na iyon] 
ay may isang katauhang nakasuot ng 
bata na “napakatingkad ng kaputian” 
(talata 31). Tinawag niya si Joseph 
sa pangalan at nagpakilalang siya 
si Moroni. Sinabi nitong “ang Diyos 
ay may gawaing ipagagawa [kay 
Joseph],” at sinabi sa kanya ang tung-
kol sa sinaunang tala na “nakasulat sa 
laminang ginto,” na nang naisalin, ay 
naging Aklat ni Mormon. Nasa aklat 
ang kabuuan ng ebanghelyo. (Ting-
nan sa mga talata 33–34.) . . . [Itinuro 
kay] Joseph [na ang] . . . talaang iyon, 
[ay] nakabaon . . . [sa] malapit [na] 
burol . . . ng Cumorah.

Kinabukasan, natagpuan ni Joseph 
ang mga lamina, ngunit hindi pa pana-
hon para ilabas ang mga ito. Sinabihan 
ni Moroni si Joseph na makipagkita sa 
kanya roon, sa gayunding araw bawat 
taon sa susunod na apat na taon (ting-
nan sa mga talata 52–53). Sumunod si 
Joseph. Taun- taon siyang nagpunta sa 
burol kung saan “tinagubilinan” [talata 
54] siya ni Moroni hinggil sa Pagpapa-
numbalik ng Simbahan ni Cristo. . . .

inyo,” sabi sa Sulat ni Santiago, “humi-
ngi sa Dios, na nagbibigay ng sagana 
sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y 
ibibigay sa kaniya” (Santiago 1:5).

Sa pagsunod sa bilin ni Santiago, 
nagpunta si Joseph sa isang kaka-
huyan malapit sa kanyang tahanan 
at nagdasal. Sa pagtawag sa Diyos, 
“isang haligi ng liwanag . . . [ang 
bumaba],” na higit pa sa liwanag 
ng araw, at “dalawang Katauhan” 
ang nagpakita. “Ang isa sa kanila ay 
nagsalita . . . , tinawag [si Joseph] sa 
[kanyang pangalan], at nagsabi, itinu-
turo ang isa—Ito ang Aking Pinaka-
mamahal na Anak. Pakinggan Siya!” 
( Joseph Smith—Kasaysayan 1:16–17).

Nakipag- usap kay Joseph ang 
Diyos Ama at ang Kanyang Anak na 
si Jesucristo. Sinagot nila ang kanyang 
tanong. Itinuro nila sa kanya na nawa-
la sa mundo ang tunay na Simbahan 
ni Cristo. Nalaman ni Joseph na ang 
mga miyembrong ito ng Panguluhang 
Diyos ay magkahiwalay na nilalang, 
kilala Nila siya sa pangalan, at handa 
Silang sagutin ang mga dalangin niya. 
Nabuksan ang langit, lumipas ang 
pagtalikod sa katotohanan, at nanum-
balik ang espirituwal na kaalaman.

Gaya ni Joseph, marami sa atin ang 
naghahangad ng liwanag ng katoto-
hanan. Gaya ni Joseph, dapat nating 
saliksikin ang mga banal na kasula-
tan, magdasal . . . magpakumbaba, at 
matutong sumampalataya.

Nakikita ba natin ang huwaran? 
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Natanggap ni Joseph ang mga 
lamina noong Setyembre 22, 1827, sa 
edad na 21. Natanggap din niya ang 
sinaunang instrumento sa pagsasalin 
nito, na tinawag na Urim at Tummim. 
Gamit ang sagradong tagapagsalin na 
ito, at sa tulong ng Espiritu Santo, sini-
mulan ni Joseph ang pagsasalin. . . .

Nagsimula ang Panunumbalik
Sa edad na 23, isinasalin ni Joseph 

ang mga lamina nang mabasa [niya 
at ng kanyang tagasulat], [si] Oliver 
[Cowdery,] ang isang talata hinggil 
sa pagbibinyag para sa ikapapata-
wad ng mga kasalanan. . . . Gusto 
nilang matuto pa. Alam ni Joseph 
ang gagawin.

Noong Mayo 15, 1829, nagpunta 
sa kakahuyan [sina Joseph at Oliver]  
para magtanong sa Panginoon. 
Habang nagdarasal, nagpakita si Juan 
Bautista sa isang “ulap ng liwanag” 
( Joseph Smith—Kasaysayan 1:68). 
Siya ang nagbinyag sa Tagapagligtas 
noong nasa mundo ito [at] hawak 
niya ang mga susi ng priesthood na 
kailangan para maisagawa ang orde-
nansa sa pamamagitan ng awtoridad 
ng Diyos.

Ipinatong . . . ni Juan . . . ang kan-
yang mga kamay sa [mga ulo 
nina Joseph at Oliver] at igi-
nawad sa kanila ang Aaronic 
Priesthood (tingnan sa D at T 
13; Joseph Smith—Kasaysayan 
1:68–69). . . . Noong patapos 
ang Mayo o mga unang araw 
ng Hunyo 1829, ang Melchize-
dek, o mas mataas, na Priest-
hood ay iginawad kina Joseph 
at Oliver nina Apostol Pedro, 
Santiago, at Juan.

Ang pagsasalin ng Aklat 
ni Mormon ay natapos din sa 

buwan . . . ng Hunyo [ng taong iyon], 
at nalathala ang aklat . . . noong  
Marso 26, 1830. . . . Makaraan [ang 
ilang araw] . . . noong Abril 6, pormal 
nang inorganisa ang Simbahan. . . . 
Tulad ng propesiya ni Pablo, ang sina-
unang Simbahan ni Cristo ay muling 
naitatag sa lupa.

Ngunit di pa tapos ang Panunum-
balik. [Ang Kirtland Temple, ang 
unang templong itinayo sa dispensas-
yong ito, ay] inilaan . . . noong Marso 
27, 1836. Makaraan ang isang linggo, 
noong Abril 3, isang pulong ang idina-
os doon. Kasunod ng taimtim na dala-
ngin, [nagpakita kina] Joseph at Oliver 
ang Panginoong Jesucristo. . . . Sina 
Moises, Elias, at Elijah ay nagpakita rin 
[sa Kirtland Temple] at iginawad ang 
mga susi ng kaharian . . . kay Joseph 
(tingnan sa D at T 110).

Isang Huwaran para sa Atin na 
Sundin

Mga kapatid, nakikita ba natin ang 
huwaran? Bawat mahalagang pang-
yayari ng Panunumbalik—ang Unang 
Pangitain, ang pagpapakita ni Moroni 
at paglitaw ng Aklat ni Mormon, ang 
panunumbalik ng priesthood, [at] 
ang pagpapakita ni Jesucristo . . . [sa] 

Kanyang banal na templo—ay pina-
ngunahan ng panalangin. . . .

[Maraming beses na] nadama ko 
ang di maitatatwang patotoo ng 
Espiritu ng Diyos, na nagaalab sa 
aking puso, na ang ipinanumbalik na 
ebanghelyo ay totoo. . . . [Kung hindi 
ninyo alam ang mga bagay na ito sa 
inyong mga sarili,] ipinapayo kong 
tanggapin ninyo ang paanyaya ni 
Moroni sa Aklat ni Mormon: “At kapag 
inyong matanggap ang mga bagay na 
ito, ipinapayo ko sa inyo na itanong 
ninyo sa Diyos, ang Amang Walang 
Hanggan, sa pangalan ni Cristo, kung 
ang mga bagay na ito ay hindi totoo; 
at kung kayo ay magtatanong nang 
may matapat na puso, na may tunay 
na layunin, na may pananampalataya 
kay Cristo, kanyang ipaaalam ang 
katotohanan nito sa inyo, sa pamama-
gitan ng kapangyarihan ng Espiritu 
Santo. At sa pamamagitan ng kapang-
yarihan ng Espiritu Santo, malalaman 
ninyo ang katotohanan ng lahat ng 
bagay” (Moroni 10:4–5). . . .

. . . Sundan ang halimbawa ni 
Joseph Smith at ang huwaran ng 
Panunumbalik. Bumaling sa mga 
banal na kasulatan. Lumuhod at 
manalangin. Magtanong nang may 
pananampalataya. Makinig sa Espiritu  

Santo. At sa ngalan ni 
Jesucristo, ipinangangako ko, 
kung “magtatanong [kayo] . . . 
[sa Ama sa Langit] nang may 
pananampalataya, naniniwa-
lang makatatanggap kayo, 
nang may pagsusumigasig sa 
pagsunod sa mga kautusan 
[ng Panginoon], tiyak na ipa-
aalam sa inyo ang mga bagay 
na ito” (1 Nephi 15:11). ◼

Mula sa isang mensahe noong pang-
kalahatang kumperensya ng Oktubre 
2003.

Nakikita ba natin ang huwaran? Bawat mahalagang pangyayari ng Panunumbalik ay pinangunahan ng panalangin.
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Ni Faith Sutherlin Blackhurst
Mga Magasin ng Simbahan

Ipalagay nating ikaw ay nasa isang 
linggong bakasyon sa dalampasigan 
kasama ang pamilya ng iyong kai-

bigan. Naging napakasaya mo, subalit 
nagsisimula ka nang mangulila sa iyong 
pamilya. Pagkatapos ay nag- text sa iyo 
ang tatay mo upang kumustahin ka—
iyon mismo ang kailangan mo upang 
madamang minamahal at naaalala ka.

Ang buhay sa daigdig ay parang gan-
yan. Ang Diyos ay hindi nagpapadala sa 
atin ng mga text, subalit malayo tayo sa 
ating tahanan sa langit, kaya isang para-
an ng Ama sa Langit na maiparating ang 
Kanyang pagmamahal sa atin ay sa pama-
magitan ng pagpapadala ng mga propeta.
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ANO, BAKIT, at PAANO:  

ISANG PAGLALARAWAN SA PANUNUMBALIK
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Namumuno ang mga propeta sa 
tinatawag na mga dispensasyon, mga 
panahon kung kailan (1) ang Diyos ay 
may hindi bababa sa isang awtorisa-
dong pinuno sa priesthood sa daigdig 
at (2) ang pinunong ito, isang propeta, 
ay natututuhan ang plano ng kaligta-
san mula mismo sa Diyos. Pagkatapos 
ay itinuturo, o idinidispensa, ng pro-
peta ang ebanghelyo sa mga tao.

Salamat sa mga banal na kasulatan, 
alam natin ang tungkol sa marami sa 
mga dispensasyong ito. Ilan sa maha-
halagang dispensasyon ang kanila 
Adan, Enoc, Noe, Abraham, Moises, 
Jesucristo, at Joseph Smith. Ang 
Panginoon ay nagpasimula ng dis-
pensasyon sa pamamagitan ng bawat 
propetang iyan.

DISPENSASYON
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Upang maituro ang ebanghelyo, kakailanganin 

mong maipaliwanag kung ano ang apostasiya, 

mga dispensasyon, at ang Panunumbalik.  

Makatutulong ang tsart na ito.
ANO, BAKIT, at PAANO:  

Ang Diyos ay tumatawag 

ng propeta, na itinuturo 

ang totoong ebanghelyo 

ni Jesucristo.

PAANO NANGYAYARI  
ANG APOSTASIYA

Ang mga taong sumusunod sa mga 
turo ng propeta ay pinagpala.

Ang ilan sa mga tao ay nagiging 

mapagmataas at tinatanggihan 

ang propeta.

Mad
ala

s n
a i

nia
ali

s n
g  

Pa
ng

ino
on

 an
g K

an
ya

ng
 pr

op
et

a 

mu
la 

sa
 m

ga
 ta

on
g t

ina
tan

gg
iha

n 

an
g m

ga
 al

itu
nt

un
in 

ng
 eb

an
gh

ely
o.

Kapag 
nasa

 wast
ong o

ras
 na, a

ng  

Diyo
s ay

 tumata
wag 

ng b
ago

ng  

propeta u
pang ip

anumbalik
 an

g  

kat
otohanan, an

g p
riesth

ood,  

at a
ng S

imbahan.

Apostasiya=kasamaan. Kapag ang isang tao o 
grupo ay tumatalikod mula sa mga katotohanan 
ng ebanghelyo ni Jesucristo, tinatanggihan ang 
mga propeta, at nahuhulog sa kasalanan, nag- 
aapostasiya sila.

Ang panunumbalik ay isang gawain 
ng pagbabalik ng isang bagay sa orihinal 
nitong kalagayan. Ito ay hindi isang repor-
masyon, na nagbabago ng isang bagay 
na naroroon na upang gumawa ng isang 
bagong bagay. Halimbawa, kung nais 
ninyong magpanumbalik ng isang lumang 
bahay, kailangan ninyong magpatayo muli 
gamit ang parehong layout tulad ng orihi-
nal nito. Maaaring naisin ninyong magdag-
dag ng bagong tsiminea, ngunit babaguhin 
ninyo ang bahay, hindi panunumbalik.

Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay kina-
ilangang ipanumbalik dahil nawala ito 
noong Malawakang Apostasiya. Nabuhay 
ang mga tao nang ilang siglo nang walang 
totoong Simbahan. Kaya ipinanumbalik 
ng Panginoon ang Kanyang Simbahan at 
ebanghelyo sa pamamagitan ni Joseph 
Smith, tulad ng ipinropesiya ng sinaunang 
mga propeta (tingnan sa Isaias 2:1–3; 
29:13–14; Mga Gawa 3:19–21; Apocalipsis 
14:6–7; 2 Nephi 3:3–15).

Ang tunay na ebanghelyo ni Jesucristo 
ay narito upang manatili—kaya mananatili 
ka ba rito? Bagama’t ang daigdig ay lalong 
nagiging mas masama, mananatili ang 
Simbahan ni Jesucristo hanggang sa huli.

Mayroon kayong gagawing pagpili—
ang parehong pagpiling hinarap ng mga 
tao mula sa simula ng kasaysayan: susun-
din ba ninyo ang propeta? Kung gagawin 
ninyo, pagpapalain kayo at matatamo 
ninyo ang Espiritu upang gabayan kayo.

APOSTASIYA

PANUNUMBALIK
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ADAN
ENOC

ABRAHAM 

NOE MOISES

MGA PINUNO  
NG MGA 

DISPENSASYON
Ang mga propetang ito ay tinawag ng Diyos, 
“dahil sa kanilang labis na pananampalataya 
at mabubuting gawa” (Alma 13:3; tingnan 
din sa Abraham 3:22–23). Ang mga susi ng 
priesthood na taglay nila ay ipinanumbalik 

kay Propetang Joseph Smith.
Narito ang ilang kawili- wiling bagay tungkol sa 
mga propetang ito. Tingnan kung ano pa ang 
matututuhan ninyo tungkol sa kanila habang 

inaaral ninyo ang mga banal na kasulatan.

Si Adan ay isang 
tunay na tagapangu-
na: siya ang unang 
tao sa daigdig at ang 
unang propeta! Iti-
nuro niya sa kanyang 
pamilya ang ebang-
helyo, subalit maging 
sa simula, marami ang 
“hinangad ang kani-
lang sariling mga payo 
sa dilim” at tinanggi-
han ang katotohanan 
(Moises 6:28).

Narinig na ba ninyo na 
dinala sa langit ang isang 
buong lungsod? Ang lung-
sod ng Sion—na itinatag ni 
Enoc—ay napakabuti kaya 
dinala ang mga tao sa 
langit upang makasama ng 
Diyos (tingnan sa Moises 
7:23).

Alam ninyo ang tungkol 
sa arka ni Noe. Walong 
katao lang—ang pamilya 
ni Noe—ang nakaligtas 
sa Baha dahil nakinig 
sila sa mga babala 
ni Noe (tingnan sa 
Genesis 7; Moises 8). 
Subalit alam ba ninyo 
na natanggap niya 
ang priesthood noong 
10 taong gulang siya 
(tingnan sa D at T 
107:52) at na “hinanap 
si Noe upang kitlan 
ng kanyang buhay” ng 
mga “higante”? (Moises 
8:18).

Muntik nang masakri-
pisyo si Abraham ng 
masasamang saserdote, 
subalit iniligtas siya ng 
isang anghel (tingnan sa 
Abraham 1). Nagkaroon 
siya ng ilang kamangha- 
manghang paghahayag, 
kabilang ang isang 
pangitain tungkol sa 
buhay bago tayo isinilang. 
Ang mga miyembro ng 
Simbahan ay kanyang 
mga inapo, at ang tipang 
Abraham ay ipinangala-
nan sa kanya. (Tingnan sa 
Abraham 2–5.)

Pinamunuan ni Moises 
ang mga Israelita 
palabas ng Egipto at 
tinulungan sila na mag-
kamit ng kalayaan. Siya 
ay “matiyagang nagha-
ngad na pabanalin ang 
kanyang mga tao upang 
kanilang mamasdan ang 
mukha ng Diyos; subalit 
kanilang pinatigas ang 
kanilang mga puso at 
hindi nakatagal sa kan-
yang harapan” (D at T 
84:23–24). Sa katuna-
yan, dahil sa kanilang 
apostasiya, nagpalibut- 
libot sila sa ilang nang 
40 taon!
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JESU-
CRISTO
Hindi lamang nagturo ng 
ebanghelyo at gumawa 
ng maraming himala 
si Jesucristo, subalit 
itinatag din Niya ang 
Kanyang Simbahan sa 
lupa. Siya ay nagbayad- 
sala para sa ating mga 
kasalanan at ipinako 
sa krus at nabuhay 
na mag- uli upang 
bigyang- kakayahan tayo 
na malagpasan ang 
espirituwal at pisikal 
na kamatayan. Siya ang 
pinuno ng Kanyang 
Simbahan ngayon, at 
Siya at ang Ama sa 
Langit ang pinagmu-
mulan ng awtoridad ng 
priesthood.

ANG MALAWAKANG 
APOSTASIYA
Matapos ang Pagkabuhay na Mag- uli ng Tagapagligtas, 
ang Kanyang mga Apostol at ang iba pang mga pinuno 
ng Simbahan ay sinubukang ikalat ang ebanghelyo, 
subalit tinanggihan ng mga tao ang kanilang mga 
turo at pinatay pa ang ilan sa mga Apostol. Dahil sa 
kasamaan ng mga tao, ang kabuuan ng ebanghelyo ay 
nawala sa daigdig. Nabalot ang daigdig ng espirituwal 
na kadiliman (tingnan sa Isaias 60:2).
•  Sa loob ng higit sa 1,000 taon, ang mga tao ay 

walang paraang makatanggap ng mga ordenansa 
ng kaligtasan, mga pagpapala ng templo, o patnu-
bay ng propeta.

•  Nawala mula sa Biblia ang mahahalagang 
katotohanan.

•  Itinuro ang maling mga ideya tungkol sa tunay na 
katangian ng Diyos.

•  Ang ilan sa mga ordenansa ng kaligtasan ay binago 
o itinuro nang mali (tingnan sa Isaias 24:5).

•  Ang apostasiya kalaunan ay nagdulot sa pagtatagu-
yod ng maraming simbahan.

ANG REPORMASYON
Noong panahon ng Malawakang Apostasiya, nabatid 
ng ilang relihiyosong tao sa Europa na ang ebang-
helyo ni Jesucristo ay hindi naituturo nang wasto. 
Ang mga taga- repormang ito ay hindi mga propeta, 
datapwat ginawa nila ang lahat ng kanilang makaka-
ya upang maituro ang katotohan ayon sa pagkakau-
nawa nila. Tumulong sila na magkaroon ng Biblia ang 
mas maraming tao. Marami ang nakipaglaban para 
sa kalayaang panrelihiyon at nagbigay- daan para sa 
Panunumbalik ng ebanghelyo.

JOSEPH SMITH
Kung sa gayon ay nawala na ba ang ebanghelyo 
magpakailanman? Hindi! Naghayag muli ang Diyos 
ng mahahalagang katotohanan kay Joseph Smith. 
Ipinanumbalik sa kanya ng mga mensahero mula sa 
langit ang lahat ng kinakailangang susi ng priest-
hood (tingnan sa D at T 27:8–13; 110; 128:18–21), 
na nagdulot sa panahong ito na maging “dispensas-
yon ng kaganapan ng panahon” (D at T 138:48). 
Kilala rin ito bilang ang mga huling araw dahil ito ang 
huling dispensasyon bago ang Ikalawang Pagparito 
ni Jesucristo.

ANG PANUNUMBALIK
Alam ba ninyo? Nasa INYO ang mga  
pagpapala ng Panunumbalik. Oo, sa inyo!
•  Ang Simbahan ni Jesucristo ay ipinanumbalik 

nang may propeta at mga apostol upang  
mamuno rito.

•  Ipinanumbalik ng Aklat ni Mormon, Doktrina 
at mga Tipan, Mahalagang Perlas, at ng iba 
pang mga paghahayag sa panahong ito ang 
mahahalagang katotohanang nawala (tingnan 
sa 2 Nephi 27).

•  Natanggap ni Joseph Smith ang Aaronic Priest-
hood mula kay Juan Bautista (tingnan sa D at T 
13) at ang Melchizedek Priesthood mula kina 
Apostol Pedro, Santiago, at Juan (tingnan sa 
D&C 128:20).

•  Isinasagawa ng awtorisadong mga maytaglay ng 
priesthood ang mga ordenansa ng kaligtasan 
nang wasto.

•  At alam natin na hindi na muling mawawala ang 
katotohanan sa pamamagitan ng apostasiya 
(tingnan sa Daniel 2:44). ◼

Narito  Ka



Ni Sarah Hanson

Isiping nabasa ninyo ang lahat ng bagay 
tungkol sa Panginoon sa mga banal na 
kasulatan—ang Banal na Biblia, ang 

Aklat ni Mormon, ang Doktrina at mga Tipan, 
ang Mahalagang Perlas. Maraming oras at pag-

hihirap iyon! Subalit noong Enero 2017, nagbigay 
si Pangulong Russell M. Nelson ng isang hamon na 

gawin iyan—pag- aralan ang lahat ng bagay na sina-
bi at ginawa ni Jesucristo sa mga pamantayang aklat. 

Sinabi ni Pangulong Nelson na “nagbago” siya dahil 
sa pagtapos sa proyektong iyan. Hindi lang siya natuto 

tungkol kay Jesucristo subalit nakadama rin ng sariwang 
katapatan sa Kanya.1
Mapapalapit din kayo kay Cristo habang natututo tungkol 

sa Kanya. Ang pag- aaral sa Kanyang buhay at layunin ay nag- 
aanyaya sa Kanyang kapayapaan sa inyong buhay at tumutulong 

sa inyo na makilala Siya at ang Ama sa Langit. Tingnan kung paano 
sinagot ng mga kabataan ang dalawang tanong na ito: (1) Ano ang 

inyong paboritong kuwento tungkol sa Tagapagligtas sa banal na 
kasulatan at bakit? (2) At paano nakapagbigay sa inyo ng kapayapaan 

ang pag- aaral ninyo tungkol sa ebanghelyo? DE
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kayo tungkol kay 

Jesucristo, inaanyaya-
han ninyo ang Kanyang 

kapayapaan at presensya 
sa inyong buhay.
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Nagustuhan ko ang kuwento ng 10 ketongin dahil nagpakita si Cristo ng labis na pagmamahal 
para sa ketonging nagpasalamat sa Kanya. Sinabi Niya, “Pinagaling ka ng iyong pananam-
palataya” (Lucas 17:19; tingnan sa mga talata 11–19). Gustung- gusto ko ang tunay na 
kabaitan na ipinakikita Niya sa lahat.

Dahil sa ilang trahedya sa paaralan ko kamakailan lang, lahat ng naroon ay nanganga-
ilangan ng malaking kapayapaan at kapanatagan. Nakahanap ako ng lakas at kapa-
yapaan sa pamamagitan ng pag- aaral ko sa seminary. Ang mga guro sa seminary ay 
ginagawang napakapersonal ang mga banal na kasulatan at ang ebanghelyo para sa 
lahat. Nakatutuwang makita ang pagkakaiba ng klase sa seminary mula sa karani-
wang klase. Mayroon lang talagang kakaibang pakiramdam doon na nagdudu-
lot ng kapayapaan.
Gabriel S., edad 16, Colorado, USA

Ang kuwento ni Alma tungkol sa pananampalataya at sa salita ng Diyos 
(tingnan sa Alma 32:18–43) ay nagturo sa akin na kapag nagtanim tayo 
ng pagmamahal, tatanggap tayo ng pagmamahal. Tulad ng paliwanag 
ni Alma sa mga Zoramita, ang pananampalataya ay tulad ng isang 
binhi. Ito ay paniniwala na totoo ang isang bagay nang hindi talaga 
nakikita ito. Lumalakas ang pananampalataya kapag ang isang 
tao ay may hangaring maniwala at marinig ang salita ng Diyos. 
Ang lahat ng ito ay nakatulong sa akin na maging mahina-
hon, matatag ang aking puso, at magkaroon ng patotoo na 
tinitingnan ako ng Ama sa Langit nang may mga mata ng 
pagmamahal at awa.

Habang pinag- aaaralan ko ang mga banal na kasula-
tan araw- araw, mas nauunawaan ko ang pagmamahal 
na mayroon ang Tagapagligtas sa bawat isa sa atin. 
Ang kaalamang ito ay tumutulong sa akin na ipa-
liwanag sa mga kaibigan ko sa paaralan na hindi 
sila nag- iisa kapag may mga problema sila dahil 
may Diyos na nagmamahal sa atin.
Maria D., edad 17, Guadalajara, Spain

Nagustuhan ko sa 3 Nephi 17 noong 
binisita ng Tagapaglitas ang Amerika at 
inanyayahan ang mga bata na lumapit 
sa Kanya. Siya ay umupo kasama 
nila at nagbigay ng oras upang 
makasama ang bawat isa sa 
kanila. Kamangha- mangha ang 
kuwentong iyan para sa akin 
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din ako sa aking Ama sa Langit at sa Tagapagligtas 
habang natuto ako tungkol sa Kanila. Nagdulot iyan 

ng kapayapaan sa aking buhay.
Anna C., edad 17, Montana, USA

Nagustuhan ko na noong pumunta si Cristo sa Amerika, 
tinanong Niya kung mayroong may mga sakit at nahihira-

pan sa kanila, at pagkatapos ay pinagaling sila. Pagkatapos 
ay binasbasan Niya ang maliliit na bata. (Tingnan sa 3 Nephi 

17.) Sa palagay ko ay sobrang nakatutuwa at nakaaantig ang 
kuwentong ito. Mahilig ako sa maliliit na bata, at nagugustuhan ko 
kapag binibigyan sila ng mga tao ng sobrang pagmamahal, sapag-
kat napakadalisay ng mga bata. Ipinapakita ng kuwento ang lalim 
ng pagmamahal ng Tagapagligtas sa atin. Dahil minahal Niya ang 
mga tao noon na sapat na gawin ang lahat ng bagay na ginawa 
Niya, maaari Niyang mahalin din tayo.

Sinasabi ng Isaias 53:3 na ang Tagapagligtas ay “isang taong 
sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman.” Kapag naiisip ko ang 
tungkol sa Pagbabayad- sala ni Cristo, kung ano ang pinagdaanan 
Niya para sa atin, at kung paano ako mapapatawad kapag nagsisi 
ako sa aking mga kasalanan, nakadarama ako ng tunay na kapaya-
apan. Marami sa mga tao sa Aklat ni Mormon—ang mga anak na 
lalaki ni Mosias, si Ammon, at si Nakababatang Alma—ay nagkaro-
on ng magugulong nakaraan, subalit nagawa silang mapatawad. Sila 
ay bumaling kay Cristo, nagsisi, at naging mahuhusay na halimbawa 
na makukuhanan natin ng aral sa ngayon. Nakapapanatag sa akin 
na malaman na mapapatawad din ako.
Alina T., edad 18, Oregon, USA

Ang aking paboritong kuwento sa mga banal na kasulatan tungkol 
kay Jesus ay noong ginawa Niyang alak ang tubig sa isang kasalan, 
sa panghihimok ng Kanyang ina (tingnan sa Juan 2:1–11). Ito ang 
aking paborito dahil ipinapakita ng kuwento ang respeto ni Jesus sa 
kababaihan at partikular na sa Kanyang ina. Hinihikayat ng kuwen-
tong ito ang mga bata na sundin ang kanilang mga magulang, hindi 
dahil sa takot kundi dahil sa labis na pagmamahal. Ang halimbawa 
ni Jesucristo ay ang dapat pagsikapan ng lahat ng tao. Hindi nawala 
ang pagmamahal Niya sa Kanyang ina, at hindi rin dapat tumigil ang 
ating pagmamahal sa mga magulang natin. Ito rin ang aking pabori-
tong talata dahil ang Kanyang himala ay isang paglilingkod, at maka-
gagawa rin tayo ng mga himala sa pamamagitan ng pagtulong sa iba.

na nagpapa-
kita kung sino 

si Jesucristo 
at kung gaano 

kalaki ang pagma-
mahal na mayroon 

Siya para sa bawat isa 
sa atin. Naniniwala ako 

na uupo rin Siya kasama 
natin kapag ating kailangan 

ang tulong Niya.
Ngayong taon ay hinamon 

ko ang aking sarili na mag-
basa ng isang pahina ng banal 

na kasulatan araw- araw. Habang 
ginagawa ko iyan, mas nasasabik ako 

na magawa ito araw- araw. Napakarami 
kong natutuhan mula sa mga salita at 

mga kuwento sa mga banal na kasulatan 
habang sinusubukan kong bigyan ng oras 

na maunawaan ang mga ito, at mas lumapit DE
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MAGTUON SA KANYA
“Kailangan tayong magtuon sa Tagapagligtas 
at sa Kanyang ebanghelyo. Kailangang mag- 
isip nang husto sa pagsisikap na magtuon 
sa Kanya sa bawat pag- iisip. Nguni’t kapag 
ginawa natin ito, mawawala ang ating mga 
pagdududa at takot.”
Pangulong Russell M. Nelson “Paghugot ng Lakas 
kay Jesucristo sa Ating Buhay,” pangkalahatang 
kumperensya ng Abr. 2017.

Ang kuwentong ito at ang iba pang mga kuwento sa mga banal 
na kasulatan ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Lubos na naka-
papanatag na malaman na kapag lagi akong sumusubok na matuto 
tungkol kay Cristo at sumusunod sa Kanyang mga turo, makababalik 
ako sa ating mapagmahal na Ama sa Langit balang- araw.
Anne R., edad 17, Victoria, Australia

Nagustuhan ko ang kuwento ni Cristo at ng mayamang binata 
(tingnan sa Marcos 10:17–22). Nagbibigay ito sa akin ng mara-
ming kaalaman at pananaw tungkol sa paggawang priyoridad sa 
Diyos nang higit pa sa lahat ng bagay. Ang paghiling na ibenta 
ang lahat ng ari- arian sa mundo ay magiging napakahirap na hiling 
para sa lahat ng tao. Pero sa palagay ko, ang lugod na pagpapaha-
laga sa Diyos nang higit pa sa mga ari- arian ay isa sa mga bagay na 
dapat nating matutuhan sa buhay. Ang walang hanggang pagma-
mahal ni Jesucristo para sa atin ay tunay na kagila- gilalas. Ito ay 
tiyak na mas mabuti kaysa sa anumang halaga ng pera o ari- ariang 
matatamo natin sa buhay na ito.

Ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay nagbibigay sa akin 
ng kapayapaan at kapanatagan, gayundin ng mas malaking kaala-
man at pang- unawa. Bagama’t maaaring hindi ko laging nadarama 
kaagad ang kapangyarihan ng pag- aaral ng mga banal na kasulatan, 
alam ko na ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay naiimplu-
wensiyahan nang mabuti ang aking buhay at tumutulong sa akin na 
madama ang Espritu at makilala ang Kanyang mga pahiwatig.
Yuzhen C., edad 19, Taichung, Taiwan

Noong papunta si Cristo sa isang batang babae na nag- aagaw- 
buhay, hinawakan lang ng isang babaeng may sakit sa dugo 
o inaagasan ang Kanyang damit at gumaling siya. Si Cristo ay 
humarap sa kanya at kinausap siya matapos madamang hinawa-
kan niya Siya (tingnan sa Lucas 8:43–48). Kahit na tutulungan 
ang iba, binigyan pa rin siya ni Cristo ng oras. Binibigyan din 
tayong lahat ni Cristo ng oras.

Mayroon akong lubos na abalang buhay, tumatakbo patu-
ngong paaralan o mga klase ng ballet o iba pang gawain. Sa 
lahat ng iyon, hindi ako nagkakaroon ng oras para sa aking 
sarili o makadama ng kapayapaan. Kapag nagbabasa ako 
ng mga banal na kasulatan o nagdarasal, nakadarama 
ako ng kapayapaan. Masarap na madama ang ganoon 
at magkaroon ng pahinga mula sa kaabalahan. Sa 

mga pagkakataong iyon ng kapayapaan, mas 
napapalapit ako sa Tagapagligtas at lumalago 
sa ebanghelyo. ◼
Zoe B., edad 17, Utah, USA

Ang awtor ay naninirahan sa  
Utah, USA.

TALA
 1. Tingnan sa Russell M. Nelson, 

“Prophets, Leadership, and 
Divine Law” (worldwide 
devotional for young adults, 
Ene. 8, 2017), broadcasts 
.lds .org; “Paghugot ng 
Lakas kay Jesucristo sa 
Ating Buhay,” pangka
lahatang kumperen
sya ng Abr. 2017; 
“Pag aralan ang 
mga Salita ng 
Tagapagligtas,” 
Liahona, Ene. 
2018, 56–59.
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Ano ang Ibig Sabihin Para sa  
Akin ng Panunumbalik
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A ng Panunumbalik ng Simbahan ay nagsimula noong binisita ng Ama sa Langit at ni Jesucristo si Joseph Smith 
noong 1820. Pagkatapos niyon, nangyari ang iba pang mga mahahalagang bagay upang maibalik ang Simbahan 

ni Jesucristo sa lupa. Basahin ang mga kard na ito, gupitin ang mga ito, idikit ang mga ito sa papel, at maglaro ng 
pagtutugma.

Isinalin ni Joseph 
Smith ang 
mga laminang 
ginto . . .

Ang Ama sa 
Langit at si 
Jesucristo ay 
nagpakita kay 
Joseph Smith . . .

Iginawad ni  
Juan Bautista 
ang Aaronic  
Priesthood 
kina Joseph 
Smith at Oliver 
Cowdery . . .

Ipinanumbalik 
nina Pedro,  
Santiago, at Juan 
ang Melchizedek 
Priesthood . . .

. . . kaya alam 
ko na mayroon 
Silang mga  
katawan tulad 
ko!

. . . kaya  
mababasa ko 
ang Aklat ni 
Mormon!

. . . kaya  
mabibinyagan 
ako sa Simbahan 
ni Jesucristo 
ng mga Banal 
sa mga Huling 
Araw!

. . . kaya  
magkakaroon 
ako ng kaloob na 
Espiritu Santo!
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Itinatag ang 
Simbahan noong 
Abril 6, 1830 . . .

Nagtipon si 
Emma Smith ng 
mga awit para sa 
unang himnaryo 
ng Simbahan . . .

Sa Kirtland  
Temple, ibinigay 
ni Elijah kay 
Joseph Smith 
ang mga susi sa 
pagbubuklod ng 
mga pamilya . . .

Iniutos ng 
Panginoon sa 
mga Banal noon 
na ibigay ang 
kanilang ikasam-
pung porsyento 
bilang kanilang 
ikapu . . .

Sinimulan ni  
Aurelia Rogers 
ang Primary 
Association para 
turuan ang mga 
bata sa kanyang 
lugar . . .

. . . kaya  
makapagsisimba 
ako!

. . . kaya  
makakanta ko  
ang mga himno!

. . . kaya maka-
gagawa ako ng 
family history at 
makapupunta sa 
templo!

. . . kaya makapag-
hahandog ako 
ng ikapu at mga 
handog- ayuno!

. . . kaya maka-
pupunta ako sa 
Primary!
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“Bilang isa sa Kanyang mga lingkod, pinatototohanan ko na si Jesus ang 
Cristo, ang ating Manunubos at Tagapagligtas. Alam ko na Siya ay buhay 
at na ang Kanyang magiliw na awa ay para sa ating lahat.”

Ni Elder David A. Bednar
Ng Korum ng Labindalawang Apostol
Mula sa “Ang Magigiliw na Awa ng Panginoon,” Liahona, Mayo 2005, 99.
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“Bubuksan [Ko] sa inyo ang mga 
dungawan sa langit” (Malakias 3:10).

Noong lumalaki ako sa Guatemala, ang aking pamil-
ya ay nagmamay- ari ng isang pabrika na gumagawa 

ng mga uniporme ng mga sport team.
Nais ng tatay ko na ang mga bata sa aming pamilya 

ay matutong magpakasipag. Tumulong kami sa kanya sa 
pabrika. Palagi akong maligalig noong maliit pa ako. Tila 
palagi akong nakasisira ng gamit! Subalit noong tuman-
da na ako, hinayaan ako ng aking tatay na pangalagaan 
ang mga makina sa knitting.

Binayaran kami ng tatay ko para sa trabahong ginawa 
namin. Pagkatapos ay itatanong niya, “Ano ang inyong 
gagawin sa pera ninyo?” Alam ko kung ano ang tamang 
sagot: “Magbabayad ng aking ikapu at mag- iipon para sa 
aking misyon.”

Noong mga 13 ako, nalugi nang husto ang aming 
negosyo. Kailangan naming alisin ang marami sa aming 
mga makinang pantahi. Sa halip na may dalawang 
daang manggagawa, mayroon kaming mas mababa pa 
sa lima. Nagtrabaho sila sa aming garahe sa bahay.

Ako ay palaging nagbabayad ng ikapu ko, subalit 
hindi ko pa talaga naunawaan kung gaano ito kahalaga. 
Pagkatapos ay natutuhan ko ang isang kahanga- hangang 

aral. Isang Sabado ng umaga ay narinig 
ko na nag- uusap nang tahimik ang aking mga 

magulang. Sinabi ng tatay ko sa aking nanay na may 
sapat lang na pera para magbayad ng ikapu o bumili ng 
pagkain. Hindi sapat para sa dalawang iyon. Nag- alala 
ako. Ano ang gagawin ng aking tatay?

Noong Linggo ay nakita ko ang aking tatay na nag- 
abot ng isang sobre sa aming branch president. Pinili 
niyang magbayad ng ikapu! Natuwa ako na ginawa 
niya iyon, datapwat nag- alala rin ako. Ano ang kakai-
nin namin?

Kinabukasan ay may ilang taong kumatok sa aming 
pinto. Sinabi nila sa tatay ko na kailangan nila kaagad 
ng mga uniporme. Kadalasan ay binabayaran kami ng 
mga tao pagkaraang matapos ang kanilang pinagaga-
wa. Subalit ang mga taong ito ay binayaran ang tatay ko 
noong araw na iyon, kahit bago pa man magawa ang 
mga uniporme!

Sa isang Sabado at isang Linggo, natuto ako ng 
magandang aral na nanatili sa akin sa buong buhay ko. 
Ang batas ng ikapu ay tumutulong sa atin na mapatibay 
ang ating pananampalataya at maipakita ang ating pasa-
salamat sa Ama sa Langit. Ang pagbabayad ng ikapu ay 
isang pagpapala! ◼PA
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Ni Elder  
Valeri V. Cordón

Ng Pitumpu

Isang Kahanga- Hangang Aral
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Ni Ray Goldrup
Batay sa tunay na buhay

Ang mga gamit ay nagpaalala kay Miguel ng 
isang bagay pang mahal niya. Palagi siyang binibig-
yan ni Abuelo ng kendi kapag tumutulong si Miguel 
na maglinis.

Pero gutom na si Miguel ngayon! Alam niya na hindi 
siya dapat kumuha ng kendi nang hindi nagpapaalam, 
subalit tila magiging abala pa si Abuelo nang ilang san-
dali. “Siguro ay hindi ko kailangang maghintay,” inisip 
ni Miguel.

Inabot ni Miguel sa ilalim ng counter ang garapon ng 
kendi. Puno ito ng kanyang paboritong kendi—matamis 
at maanghang na may chili powder! Nang buksan niya 
ito, naasiwa nang kaunti si Miguel. Subalit parang ang 
sarap- sarap ng kendi. Nagmadali siya at isinubo ito.

Pagkatapos ay umalis na kaagad ang kustomer. 
Dumampot si Abuelo ng isang pirasong katad at ini-
lubog ito sa kaunting tubig. Nakakatulong iyon na 

Sapateriya ni Abuelo
“‘Pasensya’ ay hindi laging madaling sabihin”  
(Children’s Songbook, 98).

Binuksan ni Miguel ang pinto papasok sa sapateriya 
ng kanyang abuelo (kanyang lolo). Naamoy niya 

ang katad na pinagkakaabalahan ni Abuelo. Isa iyon sa 
kanyang paboritong mga amoy.

“Kumusta, Abuelo!”
Nakaluhod si Abuelo at binabakas ang paa ng isang 

kustomer sa isang pirasong papel. Hindi siya lumingon. 
Hindi maganda ang pandinig ni Abuelo.

Umupo si Miguel sa isang bangko. Tumingin siya sa 
patung- patong na mga katad. Inisip niya kung ano ang 
gagawin ni Abuelo sa bawat isa, gamit ang kanyang 
martilyo at plais.
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Sapateriya ni Abuelo
pagpapanatiling malambot at 
madaling gamitin ang katad.

Kinain ni Miguel ang nati-
rang kendi nang kasimbilis ng 
makakaya niya. Pagkatapos ay 
nilapitan niya si Abuelo.

“Kumusta!” Nakangiting sinabi 
ni Abuelo. “Masaya ako na pinun-
tahan mo ako.”

Inakap ni Miguel si Abuelo. Umasa 
siyang hindi mapapansin ni Abuelo na 
kumain siya ng isang pirasong kendi. Kinali-
mutan ni Miguel ang pag- aalala.

“Mukhang abala po kayo ngayon,” sabi ni Miguel, 
tinuturo ang patung- patong na leather. “Kailangan po 
ba ninyo ng tulong?”

“Sige! Puwede mo bang iabot sa aking ang sinulid?”
Inabot ni Miguel ang mahabang piraso ng sinulid. 

Binatak niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Mas 
matibay ito kaysa sa itsura nito.

“Wow, ang tibay.”
Natawa si Abuelo. “Dapat lang, para makayanan nito 

ang pahirap at pagpunit ng buhay.” Hinatak ni Abuelo 
ang sinulid palabas ng leather. Pagkatapos ay nag- iba 
ang itsura ng kanyang mukha at naging katulad ng 
kung minsan ay tinawatag ni Mamá na ang itsurang 
“Matalinong Abuelo.”

“Alam mo, kailangan nating maging mas katulad ng 
sapatos na ito,” sinabi ni Abuelo nang patango.

Tiningnan ni Miguel ang leather. “Um. Totoo po?”
“Oo. Kailangan nating manatiling matatag. Sa para-

ang iyon ay hindi tayo mawawasak ng mga tukso ni 
Satanas.”

Naalala ni Miguel ang pulang kendi. Alam niya na 
dapat niyang sabihin kay Abuelo ang tungkol dito.

Kumuha si Abuelo ng isang lumang sapatos sa estan-
te. “Nakikita mo ang malaking butas na ito?”

Tila magkakasya ang kamay ni Miguel sa butas. “Opo.”
“Dati ay maliit na butas lang ito na maaaring madaling 

maayos. Subalit naghintay sila, at ngayon ay mas mahi-
rap na itong ayusin. Ang masasamang gawi at pagpili M
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ISANG MAGANDANG 
PAKIRAMDAM
Isang araw, ako at ang nanay ko ay nagba-
yad ng water bill ni nanay, at nalaglag ng 
lalaking nasa harap namin ang maraming 
pera at hindi niya ito napansin. Nagma-
dali ako at ibinalik ito sa kanya. Sabi niya, 
“Maraming- maraming salamat” at sinabi 

niya na sa palagay niya ay hindi iyon gagawin ang ibang bata. 
Maganda ang nadama ko pagkatapos noon. Palagi kong maa-
alala ang magandang pakiramdam na iyon.
Brianna C., edad 9, Idaho, USA

ay parang ang butas na iyan. 
Mas magandang maayos ito 
nang maaga.”

Tumango ulit si Abuelo, at 
ang itsurang Matalino Abuelo 

ay ngumiti. Patuloy silang nag- 
usap habang nagtatrabaho si 

Abuelo. Sa buong pagkakataong 
iyon, iniisip ni Miguel ang tungkol 

sa pulang kendi.
Nang matapos si Abuelo, tinulungan 

siya ni Miguel na maglinis. Pagkatapos ay 
dinampot ni Abuelo ang kanyang garapon ng kendi.

Sa huli ay hindi na ito makayanan ni Miguel. “Kinuha 
ko ang isa sa mga kendi mo!” inamin niya.

Ibinaba ni Abuelo ang garapon. “Ano iyon?”
Sinabi ni Miguel sa kanya ang tungkol sa pagkuha 

ng kendi nang hindi nagpapaalam. “Pasenya po talaga, 
Abuelo! Hindi ko na po iyon gagawin ulit, pangako po!”

Niyakap ni Abuelo si Miguel nang mahigpit. Lubhang 
mas mabuti ang nadama ni Miguel.

“Salamat sa pagiging tapat mo. Mas mahalaga iyon 
sa akin kaysa sa ano pang ibang bagay.”

Sa paglalakad pauwi, nadama ni Miguel na tulad 
siya ng isa sa mga bagong pares ng sapatos ni Abuelo. 
Ganap na matibay, at handa para sa buhay! ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Utah, USA.

“Alam mo,  
kailangan nating 

maging higit  
na katulad ng  

sapatos na ito,” 
sabi ni Lolo.
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Kumusta!  
Ako si Claudia at 
nakatira ako sa 

Australia. 

I B A H A G I  A N G  I N Y O N G  L I W A N A G

Pinagtatanggol  
Ko ang Iba

Isang batang lalaki sa aking 
klase sa paaralan ang nahihira-

pang matuto. Pinagtatanggol 
ko siya kapag tinutukso 
siya ng mga tao, at tinutu-

lungan ko siya sa klase 
kapag kailangan niya 
iyon. Sinabi ng guro 
ko na ito lang ang 

tanging taon na nada-
ma niya na bahagi 

siya ng kanyang klase.

Maglakas- loob na Maging  MABAIT!
Pinaliliwanag ko ang aking 
ilaw sa pamamagitan ng 
pagiging mabait sa iba.

Tyler, kapatid 
ni Claudia
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Ang Aking Munting Teddy Bear
Noong mamatay ang tiyo ng aking guro, naging napa-
kalungkot niya. Wala siyang alam tungkol sa Simba-
han, kaya sinabi ko sa kanya na mahal siya ng Ama sa 
Langit. Ginawan ko siya ng kard at sinabi sa kanya na 
makikita niyang muli ang kanyang tiyo. Ibinigay ko sa 
kanya ang aking espesyal na munting teddy bear 

upang matulungan siyang malagpasan 
ang malungkot na  

panahong iyon.

PADALHAN KAMI NG 
BITUIN!
Paano mo paningningin ang iyong 

ilaw, gaya ng hinihiling ni Jesus na 
gawin natin? I- email ang larawan ng 

iyong bituin kasama ang iyong larawan, 
kasama ang pahintulot ng iyong mga 

magulang, sa liahona@ ldschurch .org.

Mapalad na 
mga Kaibigan

Ang aking kapitbahay na si 
Olivia ay nahihirapan sa 

paglalakad, pagsasalita, at 
pagdinig. Sinabi ng nanay 
ni Olivia na mapalad si 

Olivia na magkaroon ng 
kaibigang katulad ko. 

Mapalad din ako!

Pagkanta at ang 
Espiritu Santo
Mahilig akong 
kumanta ng mga 
awit mula sa Aklat 
ng mga Awit Pam-
bata. Sinabi ng 
pamilya ko na 

tumutulong iyon sa kanila na 
madama ang Espiritu Santo. 
Ang Espiritu Santo ay nagbibi-
gay sa akin ng isang mainit na 
pakiramdam.

MABAIT!

PAANO KA MAGLILIWANAG?
MAGLAKAS- LOOB na kaibiganin ang isang 

taong walang maraming kaibigan.
MAGLAKAS- LOOB na tumulong sa 

inyong kapitbahay.
MAGLAKAS- LOOB na anyayahan ang  

isang kaibigan na magsimba.
MAGLAKAS- LOOB na kumanta!LA
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Ni Cael S., edad 8, Virginia, USA

A lam ko na sinasagot ng Ama 
sa Langit ang mga panalangin. 

Noong nakatira ang aming pamilya 
sa Germany, sumali kami sa isang 
Volksmarch sa aming nayon. Ang  
Volksmarch ay kung saan nagsasaya 
ang mga magkakaibigan at mag-
kakapitbahay sa pamamagitan ng 

pag- nature walk nang magkakasama. Sinabi ng mga 
magulang ko na puwede akong mauna sa paglalakad 
kasama ang isa sa mga kaibigan ko, at nagsimula na 
kaming maglakad sa mahabang landas.

Pagkaraan ng ilang minuto ay hindi ko na makita ang 
sinuman sa aking pamilya. Sinabi ko sa aking kaibigan 
na mananatili ako sa landas at hihintayin sila. Maya- maya 
ay hindi ko na makita ang aking kaibigan o ang kanyang 

Nawala at 
Natagpuan
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pamilya, at hindi pa rin dumarating ang aking mga magu-
lang. Mag- isa ako sa gubat, at ako ay nakadama ng takot. 
Nagpasiya akong magdasal na mahanap ako ninuman.

Sa isa pang bahagi ng gubat, nadama ng aking tatay 
ang Espiritu Santo na nagsasabi sa kanya, “Hanapin mo 
ang iyong anak.” Nadama niya kung gaano ko siya kaka-
ilangan, kaya kaagad siyang tumalikod at sinabi sa aking 
nanay na hahanapin niya ako. Pagkaraan ng ilang minuto 
ay dumating ang aking tatay kung saan ako naghihintay 
at natagpuan ako. Masayang- masaya ako na makita ang 
tatay ko! Nang sinabi niya ang tungkol sa pagkakaroon 
ng matinding damdamin na kailangan ko ng tulong, alam 
ko na sinagot ng Ama sa Langit ang aking panalangin.

Masayang- masaya akong malaman na kung nasaan 
man ako, makakausap ko ang Ama sa Langit. Tutulu-
ngan Niya akong mahanap ang aking daan. ◼
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Naglakbay kami mula Cambodia patungo sa  
Hong Kong China Temple para mabuklod sa  
aming pamilya ang aking nakababatang kapatid  
na babae na si Laura. Nadama ko ang Espiritu  
sa espesyal na lugar na iyon.
Rosa P., edad 9, Cambodia

ANG ATING PAHINA

Noong naging walong taong gulang ako, nagpunta 
sa binyag ko ang aking mga lolo’t lola at maraming 
kaibigan. Bininyagan at kinumpirma ako ng aking 
ama. Pagkatapos ay naghandog ako ng 12 pulgada 
(30 cm) ng aking buhok sa isang batang may  
kanser. Naging masayang- masaya ako dahil  
sa aking kaarawan!
Lavona R., edad 8, Indonesia

Kinakabahan ako noong aking binyag, pero nang nasa tubig na ako, 
nadama ko na puspos ako ng kagalakan at kaligayahan.
Thomas B., edad 8, Uruguay

Isang araw sa klase, tahimik akong nagbabasa 
habang naglalaro ang lahat ng mga board game. 

Nang tumunog ang bell, madali nilang ibinalik 
ang mga pinaglalaruang board game sa istante at 
nagkalat dahil dito. Sinimulan ko itong linisin, at 
di- nagtagal ay nagsimulang tumulong ang lahat. 

Pinatitingkad ko ang aking liwanag sa pamamagi-
tan ng pagiging mabuting halimbawa.

Winnie W., edad 10, Canada
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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

Ni Kim Webb Reid

Ipinagbili si Jose sa Egipto

Ang mga kuya ni Jose ay nagalit. Ayaw nila na maging pinuno nila  
si Jose! Ibinenta siya sa mga taong papunta sa Egipto, at naging 
alipin siya.

Si Jose ay may 11 kapatid 
na lalaki. Binigyan 
siya ng kanyang ama 
ng isang maganda at 
makulay na damit. Sinabi 

ng Diyos kay Jose na 
papatnubayan niya 

ang kanyang mga 
kapatid.
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Kahit sa mga mahihirap na sandali, nagtiwala si Jose sa Diyos. At ang Diyos 
ay napasa kay Jose. Si Jose ay naging pinuno sa Egipto! Noong tumanda siya, 
tinulungan niyang patnubayan ang kanyang pamilya, katulad ng sinabi ng Diyos.

Nagsikap nang husto si 
Jose. Gumawa siya ng 

mga mabubuting pagpili, 
kahit ang mga tao ay 

nagsinungaling tungkol sa 
kanya at ikinulong siya.
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Mapagkakatiwalaan ko ang Diyos tulad ng ginawa ni Jose. 
Magagawa kong piliin ang tama. Mapapasaakin  

ang Diyos anuman ang mangyari. ◼
Mula sa Genesis 37–41.
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P A H I N A N G  K U K U L A Y A N

Sinabi ni Jesus,  
“Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin”
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Isipin sandali ang kahalagahan ng 
Pagkabuhay na Mag- uli sa pagpapa-

siya sa huli ng tunay na pagkatao ni 
Jesus ng Nazaret at ng mga argumen-
to at tanong sa buhay ng mga pilo-
sopo. Kung totoong si Jesus ay literal 
na nabuhay na mag- uli, kung gayo’y 
isa Siyang banal na nilalang. Walang 
mortal ang may kapangyarihang 
buhayin ang kanyang sarili matapos 
mamatay. Dahil Siya ay nabuhay na 
mag- uli, hindi maaaring si Jesus ay 
naging isa lamang karpintero, guro, 
rabbi, o propeta. Dahil Siya ay nabu-
hay na mag- uli, si Jesus ay dapat 
maging Diyos, maging ang Bugtong 
na Anak ng Ama.

Samakatwid, ang itinuro Niya ay 
totoo; ang Diyos ay hindi maaaring 
magsinungaling.

Samakatwid, Siya ang Lumikha ng 
daigdig, tulad ng sinabi Niya.

Samakatwid, totoong may langit at 
impiyerno, tulad ng itinuro Niya.

Samakatwid, may daigdig ng mga 
espiritu na pinuntahan Niya pagkama-
tay Niya.

Samakatwid, paparito Siyang muli, 
tulad ng sabi ng mga anghel, at “mag-
hahari . . . sa mundo” [Mga Saligan ng 
Pananampalataya 1:10].

Samakatwid, may huling Paghuhu-
kom at Pagkabuhay na Mag- uli para 
sa lahat.

Dahil totoo ang Pagkabuhay na 
Mag- uli ni Cristo, ang mga pag- 
aalinlangan tungkol sa lubos na 
kapangyarihan, kaalaman, at kabai-
tan ng Diyos Ama—na ibinigay ang 
Kanyang Bugtong na Anak para 
matubos ang sangkatauhan—ay 
walang katotohanan. Ang mga pag- 
aalinlangan tungkol sa kahulugan at 
layunin ng buhay ay walang batayan. 
Katunayan, pangalan ni Jesucristo 
lamang ang daan para maligtas ang 
sangkatauhan. Ang biyaya ni Cristo 

ANG  
KATOTOHANAN  
NG PAGKABUHAY 
NA MAG- ULI
Katunayan, pangalan ni Jesucristo lamang ang 
daan para maligtas ang sangkatauhan.

H A N G G A N G  S A  M U L I  N A T I N G  P A G K I K I T A

ay totoo, na kapwa nagpapatawad at 
naglilinis sa nagsisising makasalanan. 
Tunay ngang ang pananampalataya 
ay higit pa sa imahinasyon o kathang- 
isip. May mahalagang katotohanan 
para sa lahat, at may layunin at di- 
nagbabagong mga pamantayang 
moral, tulad ng itinuro Niya.

Dahil totoo ang Pagkabuhay na 
Mag- uli ni Cristo, ang pagsisisi sa 
anumang paglabag sa Kanyang batas 
at mga utos ay posible at dapat gawin 
agad. Ang mga himala ng Tagapaglig-
tas ay totoo, tulad ng Kanyang panga-
ko sa Kanyang mga disipulo upang 
gawin din nila iyon at ang mas dakila 
pang mga gawain. Ang Kanyang priest-
hood ay talagang totoong kapangyari-
han na “nangangasiwa ng ebanghelyo 
at humahawak ng susi ng mga hiwaga 
ng kaharian, maging ang susi ng kaala-
man tungkol sa Diyos. Samakatwid, sa 
mga ordenansa nito, ang kapangyari-
han ng kabanalan ay makikita” [D at T 
84:19–20]. Dahil totoo ang Pagkabuhay 
na Mag- uli ni Cristo, hindi kamatayan 
ang ating wakas, at bagaman “magi-
bang ganito ang [ating] balat, [g]ayon 
ma’y makikita [natin] ang Dios sa [ating] 
laman.” [ Job 19:26]. ◼
Mula sa isang mensaheng ibinigay sa pangkala-
hatang kumperensya noong Abril 2014. PA
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Ng Korum ng  
Labindalawang Apostol
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