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Ang Bundok ng Illimani na natatakpan  
ng niyebe ay nagbibigay ng isang kahanga- 
hangang tagpo para sa mataas na lungsod 
ng La Paz na puro red brick ang mga gusali, 
na kadalasa’y itinuturing na administrative 
center ng Bolivia dahil napakaraming opisyal 
na tanggapan ng pamahalaan ang naroroon.

Dumating sa Bolivia ang mga missionary 
na nangangaral sa Andes Mission noong 
Nobyembre 1964 at nagdaos ng miting na 
dinaluhan ng 19 na katao. Bininyagan at 
kinumpirma nila ang unang convert pagkara-
an ng isang buwan. Ngayon, mahigit 203,000 
na ang mga miyembro ng Simbahan sa Bolivia 
sa 255 kongregasyon at 5 mission. Ang pina-
kamalapit na templo ay nasa Cochabamba, 
145 milya (233 km) ang layo, pitong oras na 
biyahe sa sariling sasakyan mula sa La Paz.

Ang Simbahan sa Bolivia ay kilala sa mga 
makataong proyekto ng komunidad, kabilang 
na ang pamimigay ng mga wheelchair at 
neonatal medical equipment; paglahok sa 
mga blood drive; pagsuporta sa agrikultura, 
pagtatanim sa bahay, at mga pagsisikap na 
paunlarin ang nayon; at pag- organisa ng mga 
pagtulong sa oras ng pangangailangan.

Nagkikita- kita ang mga Banal sa mga 
Huling Araw sa La Paz metropolitan 
area sa 40 iba’t ibang lugar.

Espanyol ang nangungunang wika, 
ngunit maraming nagsasalita ng 
wikang Quechua, Aymara, o Guarani.

Disyembre 2014 ang ika- 50  
anibersaryo ng Simbahan sa  
Bolivia. Ang mga miyembro sa  
La Paz ay nagdaos ng pagdiriwang  
ng komunidad noong Enero 2015.

Ang unang full- time missionary mula 
sa Bolivia ay tinawag noong 1967.
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Liahona, Disyembre 2018

“Gusto Ninyong Gawin Namin ang Ano?!”
kurikulum, ay nagbibigay ng mga ideya na kung isasabuhay 
ay mababago tayo sa mga paraang taos- puso at pangwalang 
hanggan. Hindi lamang ito isang kurikulum kundi isang 
paraan sa pang- araw- araw na pag- aaral at pagsasabuhay ng 
ebanghelyo.

Habang pinapanood ko ang mga propeta, tagakita, 
at tagapahayag na pinamumunuan ang pagpapaunlad 
sa bagong kurikulum na ito na nakasentro sa tahanan at 
sinusuportahan ng Simbahan, humahanga ako sa kung 
paano ito naaakma sa galaw ng Simbahan tungo sa mas 
di- preskriptibong paraan sa pagsasabuhay ng ebanghelyo, 
inaanyayahan tayo na tumanggap ng mas malaking respon-
sibilidad para sa ating personal na espirituwal na paglago. 
Habang ginagawa natin ito, nakumbinsi ako na tayo ay 
makatatanggap ng mas dakilang liwanag at katotohanan at 

ang ating kakayahang sundin si Jesucristo 
at talikuran ang masama ay madaragdagan 
(tingnan sa D at T 93:29–40), na magda-
dala ng kapayapaan sa ating mga buhay 
at kabutihan sa mundo.
Michael Magleby
Direktor ng Curriculum Development

Tampok na mga Artikulo

8 Mga Alituntunin ng Ministering:  
Ipaalam na Ikaw ay Nagmamalasakit
Alamin ang ilang paraan na maipapakita mo ang iyong  
pagmamahal sa mga pinaglilingkuran mo.

14 Ang Kaloob na Kapayapaan ng Tagapagligtas
Ni Elder L. Whitney Clayton
Itinuro sa atin ni Jesucristo kung paano magkaroon ng  
kapayapaan sa nakaliligalig na mga panahon.

20 Gawin ang Inyong Buhay na Isang Nakakapukaw na 
Paglalakbay ng Pansariling Pag-unlad
Ni Elder Jeffrey R. Holland
Makakatulong sa atin ang bagong kurikulum na Pumarito Ka, 
Sumunod Ka sa Akin na marating ang ating banal na potensyal.

32 “Ako Yaong Ako Nga”: Mga Simbolo ni Jesucristo  
sa Lumang Tipan
Ni Stephen P. Schank
Ang mga sinaunang simbolo ng Tagapagligtas ay nagtuturo ng 
mahahalagang aspeto ng papel na Kanyang ginagampanan at 
ng ating kaugnayan sa Kanya.

Sa paghiling ng grupo ng curriculum development ng 
Simbahan sa mga miyembro na subukan ang bagong 

kurikulum na Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin  para sa 
2019, narinig namin nang paulit- ulit ang tanong na ito, 
kasama ang mga punang tulad ng: “Noong una ay naisip 
ko, ‘Kabaliwan ito!’ Hindi ko tiyak kung gagana ito.” Suba-
lit ang mga naunang pag- aalalang ito ay unti- unting napa-
litan ng pagpapatibay na “tuluyang nagbago ang aming 
pag- aaral ng mga banal na kasulatan” o “Gumagana ito!”

Bakit mahalaga sa inyo ang mga karanasan nila? Dahil 
ang bagong kurikulum ay para sa inyo at sa inyong pamilya 
sa inyong tahanan at hindi lamang para sa inyong guro sa 
simbahan.

Sa mungkahi ng Unang Panguluhan, sisiyasatin ng isyu ng 
buwan na ito ang mga alituntunin sa likod ng pinakabagong 
yugto ng Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin [Come, Follow Me] 
na kurikulum—na sumusunod sa mga yapak ng nirebisang 
kurikulum para sa mga kabataan na ipinakilala noong 2013, 
Pagtuturo sa Paraan ng Tagapagligtas [Teaching in the Savior’s 
Way] noong 2016, at ng kurikulum para sa Melchizedek 
Priesthood at Relief Society na inilabas noong 2018.

Simula sa pahina 20, si Elder Jeffrey R. Holland, 
na nagbigay- patnubay sa gawain ng pagpapaunlad sa 
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46 Maging Isa: Isang Dahilan para Magdiwang
Ni Pangulong Dallin H. Oaks
Ang isa sa pinakamahahalagang epekto ng paghahayag noong 
1978 tungkol sa priesthood ay ang banal na tawag na itigil ang 
mga hindi matwid na pagtatangi sa mga tao.

51 Maging Isa: Paggawa ng mga Tulay
Ni Pangulong Russell M. Nelson
Ang pagkakaiba- iba sa kultura, wika, kasarian, lahi, at bansa ay 
hindi mahalaga sa landas ng tipan.

52 Paglilingkod na Tulad ng Ginawa ng Tagapagligtas
Ni Eric B. Murdock
Ipinakita ni Jesucristo ang sakdal na 
halimbawa kung paano mahalin at 
paglingkuran ang bawat tao.

56 Pitong Paraan para Matamo 
ang Diwa ng Pasko
Ni Charlotte Larcabal
Hindi mo nadarama ang diwa  
ng Pasko ngayon? Narito ang  
ilang paraan para maipadama  
ang kagalakan ng Pasko sa iba— 
at sa sarili mo.

60 Pagdaragdag ng mga Kaloob 
ng Espiritu sa Iyong Listahan 
sa Pasko
Ni David Dickson
Handa nang ibigay sa atin ang mga 
espirituwal na kaloob kung handa 
tayong hilingin ang mga ito.

62 Mga Tanong at mga Sagot
Pakiramdam ko hindi ako karapat- 
dapat na mahalin ng Tagapagligtas. 
Paano ko mapaglalabanan ang 
pakiramdam na ito at makikita ang 
kahalagahan ko?”

64 Poster: Ang Kaloob na  
Ginagawa Itong Posible

65 Ang Paanyaya ng Propeta: 
Limang Bagay na Magagawa 
Ninyo para Makatulong na 
Baguhin ang Mundo
Ni Pangulong Russell M. Nelson

Mga Kabataan
66 Ang Regalo sa Pasko ni Carl

Ni Juliann Tenney Doman
Maagang nakakita si Carl ng perpektong regalo para sa  
kanyang pamilya noong umaga ng Pasko.

68 Sina Katie at Quincy
Nina Evan Valentine at Marissa Widdison
Alam na alam ni Quincy kung paano aliwin ang kaibigan niya.

70 Ang Paggalang ay Pagmamahal
Ni Luaipou W.
Nakatulong ang pag- alaalang magpitagan para hindi ako  

masyadong kabahan.

Mga Bata

Tingnan kung makikita 
mo ang nakatagong 
Liahona sa isyung  

ito. Hint: “_______ ay 
higit pa sa pag- upo 

nang tahimik.”

SA PABALAT
Holy Night ni Michael Malm.

Maiikling Babasahin
5 Ang Unang Paglalakbay sa Pasko

Ni Christina Crosland

6 Mga Larawan ng Pananampa-
lataya: Blanca Solis—Asunción, 
Paraguay

12 Saan na Napunta ang mga Home 
at Visiting Teacher Ko?
Ni Jean B. Bingham

18 Mas Mabuti nang Kaunti Kaysa 
Kahapon
Ni Luis Omar Cardozo

30 Sa Pulpito: Mga Desisyon at Himala: 
At Ngayo’y Nakakakita Ako
Ni Irina V. Kratzer

36 Mga Pagninilay: Isang Pulang 
Bombilya
Ni Lori Ries

37 Paglilingkod sa Simbahan:  
Paglago mula sa Paglilingkod
Nina Po Nien (Felipe) Chou  
at Petra Chou

38 Mga Tinig ng mga Banal sa mga 
Huling Araw

80 Hanggang sa Muli Nating  
Pagkikita: Pagkilala kay Cristo sa 
Pamamagitan ni Joseph Smith
Ni Elder Bruce R. McConkie

42 Isang Marahan at Banayad na 
Tinig sa Gitna ng Malalaking 
Desisyon
Ni M. Joseph Brough
Sundin ang mga espirituwal na param-
dam at magtiwala sa Panginoon para 
magabayan Niya ang iyong mga landasin.

Mga Young Adult

71 Nailigtas mula sa Putik
Ni Elder Adilson de Paula  
Parrella
Nang wasakin ng putik ang  
mga tahanan ng mga kapitbahay 
namin, alam naming matutulungan 
namin sila.

72 Pinatototohanan ng mga 
Apostol si Cristo
Ni Elder Quentin L. Cook

73 Ang Ating Pahina

74 Paningningin ang Inyong 
Liwanag: Mga Kapatid na 
Nagbibigay ng Liwanag sa 
Sanglibutan
Ibinahagi ng mga kapatid na ito 
mula sa Ghana ang kanilang liwanag 
sa mga nasa paligid nila.

76 Mga Kuwento sa mga Banal 
na Kasulatan: Si Jonas at ang 
Balyena
Ni Kim Webb Reid

79 Pahinang Kukulayan
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KONTAKIN KAMI
I- email ang inyong mga tanong at feedback sa  
liahona@ldschurch.org.

Ipadala ang inyong mga kuwentong nagpapalakas  
ng pananampalataya sa liahona.lds.org o ipadala sa:
Liahona, fl. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

3 Bagay na Dapat Tandaan Kapag Pakiramdam  
Mo ay Nagkukulang Ka
Ni Leah Barton
Pakiramdam mo ba ay hindi ka na umuunlad? Narito 
ang mga paraan upang mawala ang pakiramdam na ito 
at magsimulang umunlad muli.

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

• Mahanap ang kasalukuyang isyu.

• Makita ang digital- only na nilalaman.

• Hanapin ang mga nakaraang isyu.

• Isumite ang inyong mga kuwento at feedback.

•  Mag- subscribe o magbigay ng regalong 
subscription.

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

• Magbahagi ng mga paboritong artikulo at video.

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

• Makinig sa inyong paboritong mga artikulo.

Bakit Hindi na Ako Nagtatanong ng “Bakit?” Matapos 
Mamatay ang Kapatid Ko
Ni Ximena Cardozo Corbalán
Ipinaliwanag ni Ximena kung paano siya nakahanap 
ng kapayapaan nang mamatay ang kanyang kapatid sa 
mission. Ang kuwento ng kanyang ama ay makikita sa 
pahina 18 ng isyu na ito.

facebook .com/ liahona Gospel Library appD I G I T A L  L I A H O N A

ITINATAMPOK NA 
DIGITAL- ONLY NA 

MGA ARTIKULO
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pagpapakumbaba nang masak-
sihan nila, sa gitna ng hamak 
na pagsilang, ang malilinaw na 
palatandaan na ang sanggol na 
ito ang Anak ng Diyos.

4. Mateo 2:13–14
Walang babala, kinaila-

ngang lisanin ng maliit 

1. Lucas 1:26–27, 30–31
Si Maria ay taga- Nazaret, 

isang nayon na may 400–500 
mamamayan.1 Para sa mundo, 
isa siyang simpleng batang 
taga- bukid. Pero tinanggap nila 
ni Jose ang tungkuling alagaan 
at palakihin ang Anak ng Diyos.

2. Lucas 2:4–5
Halos apat hanggang 

limang araw ang paglalak-
bay patungong Betlehem,2 
at walang sinabi sa mga 
banal na kasulatan tungkol 
sa burikong kasama nila sa 
mabatong kaburulan. Kahit 
“kagampan” o malapit nang 
manganak, sumama si Maria 
kay Jose sa paglalakbay na 
naging katuparan ng propesiya 
na: ang Mesiyas ay isisilang sa 
Betlehem (tingnan sa Mikas 5:2).

3. Lucas 2:7–11
Sa Betlehem, walang 

sariling bahay o kuna sina 
Jose at Maria na hihigaan ng 
Hari ng mga hari. Malamang 
ay matindi ang nadama nilang 

Ni Christina Crosland
Mga Magasin  
ng Simbahan

na pamilya 
ang kanilang 
lungsod at 
bayan. Bago pa 
nag- dalawang 
taon ang batang 
Cristo, nanganib 
na ang Kanyang buhay (tingnan sa 
Mateo 2:16). Ngunit ang dedikasyon 
at pagmamahal sa kanilang Taga-
pagligtas ang nagganyak kina Maria 
at Jose na maglakbay nang malayo 
patungong Egipto.

5. Mateo 2:19–23
Makalipas ang kaunting panahon 

sa isang di- pamilyar na lupain, gina-
wa nina Jose at Maria ang kanilang 
pinakamalayong paglalakbay. Ngunit 
tila mas maikli ang mga milya, dahil 
sa pagkakataong ito, pauwi na 
sila. Pagdating doon, 
sumampalataya sila 
sa Diyos at pina-
laki nila Siya na 
“tatawaging 
Naza-
reno” 
(Mateo 
2:23).

Nazaret

Betlehem
Jerusalem

Ehipto

Mga 92 milya 
(148 km)

Hindi bababa sa 150 milya (240 km)

MGA TALA
1. Tingnan sa James E. Strange, “Nazareth,” Anchor Bible Dictionary.
2. Tingnan sa D. Kelly Ogden, “The Road to Bethlehem,” Tambuli,  

Dis. 1993, 41.

Ikinukuwento 
natin ang kasaysayan ng 
Pasko bawat taon, pero gaano 
kadalas natin ikinukuwento 
ang paglalakbay nina Maria at 
Jose? Ang kanilang pananam-
palataya at mga sakripisyo 
ay mahalagang bahagi ng 
kuwento.

 Kahit mahaba at mahirap ang papunta, inilalapit tayo  
ng bawat yapak ng pananampalataya sa buhay na walang  
hanggan—isang kaloob na ibinigay ng ating mapagmahal na 
Tagapagligtas, kung saan ginawang posible ng sarili Niyang  
paglalakbay ang kaligtasan. ◼

Gaya nina Maria at Jose, NILALAKBAY RIN NATIN ANG  
SARILI NATING PAGLALAKBAY NA KASAMA SI JESUCRISTO. 
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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

Blanca Solis
Asunción, Paraguay

Nang magkasakit ang asawa at ina ni 
Blanca at hindi na magawang alagaan ang 
kanilang mga sarili, kinailangan niyang 
iwan ang kanyang trabaho para alagaan 
sila nang lubusan. Sa pamamagitan ng 
pagbaling sa Panginoon, nakahanap si 
Blanca ng lakas na higit pa sa taglay niya.
CODY BELL, RETRATISTA

HANAPIN ANG IBA PA
Kailangan ng tulong bilang caregiver? Bisitahin ang  
lds .org/ go/ 12186.
Matuto pa tungkol sa pag- aalaga sa matatandang mahal  
sa buhay sa lds .org/ go/ 12187.
Hanapin ang iba pang Mga Larawan ng Pananampalataya 
sa lds .org/ go/ 18.

Hindi ako nagsawang manala-
ngin at humiling sa Panginoon 
ng lakas para magpatuloy. Ako ay 
nananalangin sa Kanya sa lahat 
ng oras. Ang pinagdaanan ng 
pamilya ko ay nakatulong sa akin 
na mabatid na sinamahan ako 
ng Panginoon sa paglalakad sa 
buong pagkakataong iyon. Binig-
yan Niya ako ng oportunidad na 
muling bumangon. Hindi kapa-
ni- paniwala ang napakaraming 
lakas na ibinigay ng Panginoon  
sa akin.

Hindi ko itinanong sa aking 
sarili ang, “Bakit ako?” Palagi kong 
naiisip na may dahilan para rito. 
Ako ay nagtiwala sa Panginoon at 
tinanggap kung ano ang ipadada-
la Niya sa akin. Tinulungan Niya 
ako sa pagdanas ko ng pinaka-
mahihirap na panahon, at ako ay 
pinalakas.
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Ang pagpapakita ng pagmamahal sa iba ang pinakasentro ng ministering. 
Sinabi ng Relief Society General President na si Jean B. Bingham: 
 “Ang tunay na ministering ay maisasakatuparan nang paisa- isa na  

ang pag- ibig ang motibo. . . . Kung pagmamahal ang ating motibo, may  
mga himalang mangyayari, at makahahanap tayo ng mga paraan para ibalik 
ang ating “nawawalang” mga kapatid sa sama- samang pagyakap ng ebang-
helyo ni Jesucristo.” 1

Ang ipaalam ang ating pagmamalasakit sa iba ay isang mahalagang elemen-
to ng pagbuo ng personal na mga relasyon. Ngunit nakukuha ng iba’t ibang 
tao ang mensaheng ito sa iba’t ibang paraan. Kaya paano natin maipapakita 
sa wastong paraan ang ating pagmamahal sa ibang tao sa paraan na maiintin-
dihan at mapahahalagahan nila? Narito ang ilang paraan na maipapaalam natin 
na nagmamalasakit tayo, kabilang ang ilang mga ideya upang matulungan kayo na 
mag- isip sa sarili ninyo.

Maraming paraan na maipapakita natin ang ating malasakit, lalo na sa panahon ng 
Pasko. Masasabi, maite- text, maisusulat, maibibigay, maibabahagi, maipagdarasal, 
maibe- bake, makakanta, mayayakap, malalaro, maitatanim, o malilinis natin ito. 
Subukan lamang ito.

Mga Alituntunin ng Ministering

IPAALAM NA IKAW AY 
NAGMAMALASAKIT

Ang mga artikulo tungkol sa “Mga Alituntunin ng Ministering” ay 
nilayon para tulungan tayong magmalasakit sa isa’t isa—hindi para 
ibahagi bilang mga mensahe sa mga oras ng pagbisita. Kapag nakilala 
natin ang mga pinaglilingkuran natin, magpapahiwatig ang Espiritu 
Santo para malaman natin kung anong mensahe ang maaaring kaila-
ngan nila bilang karagdagan sa ating pangangalaga at habag.



Sabihin Ito
Minsan walang kapalit ang pagsisiwalat ng nararamdaman ninyo sa isang tao. 

Bagamat maaaring mangahulugan ito ng pagsasabi sa isang tao na mahal mo siya, 
kabilang din dito ang pagbabahagi ng mga hinahangaan mo sa kanila o pagbibigay 
ng taos na papuri. Ang ganitong uri ng paninindigan ay tumutulong sa pagpapala-
kas ng mga relasyon. (Tingnan sa Mga Taga Efeso 4:29.)

• Maghanap ng pagkakataon na ipaalam sa tao kung gaano ninyo hinaha-
ngaan ang isa sa kanyang mga kalakasan.

• Bumisita, tumawag, o magpadala ng email, text, o kard na nagsasabi sa 
isang tao na iniisip ninyo siya.

Bumisita
Ang paglalaan ng oras upang kausapin o makinig 

sa isang tao ay isang mabisang paraan upang ipakita 
kung gaano ninyo siya pinahahalagahan. Sa tahanan, 
simbahan, o saanman, maraming mga tao ang nanga-
ngailangan ng makakausap. (Tingnan sa Mosias 4:26; 
D at T 20:47.)

• Ayon sa mga pangangailangan ng isang tao, 
mag- iskedyul ng pagbisita. Maglaan ng oras 
upang tunay na makinig at intindihin ang mga 
pinagdaraanan niya.

• Sa lugar kung saan mahirap bumisita sa mga 
tahanan dahil sa layo, pamantayan sa kultura, 
o iba pang kalagayan, pag- isipang magkaroon 
ng oras na magsama- sama pagkatapos ng mga 
miting sa Simbahan.
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Ang pakikinig sa iba ay tutulong sa atin na makatuklas ng mga 
paraan upang maipakita sa kanila ang ating pagmamalasakit. 
Tingnan ang artikulo tungkol sa Mga Alituntunin sa Ministering 
na “Limang Bagay na Ginagawa ng Mabubuting Tagapakinig” sa 
Hunyo 2018 na isyu ng Liahona.

Maglingkod nang may Layunin
Pag- isipan ang mga pangangailangan ng indibiduwal o pamilya. 

Ang pagbibigay ng makabuluhang serbisyo ay nagpapahayag ng 
inyong pagkalinga. Pinagsasama nito ang mahahalagang kaloob na 
panahon at masusing pagsisikap. “Ang mga simpleng paglilingkod 
ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iba,” sabi ni Sister 
Bingham.2

• Mag- alok ng serbisyo na nagpapalakas sa mga indibiduwal o 
kanilang mga pamilya, tulad ng pag- aalaga sa mga bata upang 
makapunta ang mga magulang sa templo.

• Maghanap ng paraan upang pagaanin ang mga pasanin  
kapag naging mahirap ang buhay, tulad ng paglilinis ng  
mga bintana, pagpapalakad sa aso, o pagtulong sa bakuran.

Gumawa nang Magkasama
May mga taong hindi kumukonekta sa pamamagitan ng mala-

lalim na usapan. Para sa ibang tao, ang koneksyon ay nagagawa sa 
pamamagitan ng paghahanap ng magkaparehong interes at magka-
samang paggawa ng mga ito. Hinimok tayo ng Panginoon na “maka-
piling at palakasin” (D at T 20:53) ang ating mga kapatid.

• Magkasamang maglakad, magplano ng paglalaro sa gabi, o 
mag- iskedyul ng oras na magkasamang mag- ehersisyo.

• Magkasamang maglingkod sa isang proyekto ng komunidad  
o Simbahan.

Magbigay ng Regalo
Minsan ang oras o pagkakataon na makipag- ugnayan ay limita-

do. Sa maraming kultura, ang pagbibigay ng regalo ay tanda ng 
malasakit at pakikiramay. Kahit ang minsanang, simpleng regalo ay 
makapagpapakita ng interes ninyo na makabuo ng mas magandang 
relasyon. (Tingnan sa Mga Kawikaan 21:14.)

• Yayain silang kumain ng paborito nilang pagkain.
• Magbahagi ng quote o sipi, talata ng banal na kasulatan, o iba 

pang mensaheng sa tingin ninyo ay makatutulong sa kanila.
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Isang Gawain ng Pagmamahal
Habang nakikilala ninyo ang mga iminiminister nin-

yo at mga taong inihihingi ninyo ng inspirasyon, malala-
man ninyo kung paano mas tiyak na maipaparamdam sa 
bawat isa ang inyong pagmamahal at pangangalaga.

Si Kimberly Seyboldt ng Oregon, USA, ay nagku-
wento tungkol sa paghingi ng inspirasyon at pagbibigay 
ng mga regalo upang magpakita ng pagmamahal:

“Kapag nararanasan ko ang hirap ng buhay, guma-
gawa ako ng zucchini bread, madalas mga walong 
tinapay. Ang espesyal na sangkap ko ay ang tahimik 
na panalanging inaalay ko habang gumagawa ako ng  
tinapay upang malaman ko kung sino ang mga nanga-
ngailangan ng mga tinapay na iyon. Mas nakilala ko 
ang mga kapitbahay ko habang ang mainit na zucchini 
bread ang naging paanyaya sa akin sa kanilang mga 
bahay at buhay.

“Isang maalinsangan na araw sa tag- init, tumigil ako 
sa tabi ng isang pamilyang nagbebenta ng mga black-
berry sa gilid ng kalsada. Hindi ko kinakailangan ng 
dagdag pang mga blackberry, ngunit ang bata at payat 
na batang lalaki ay masaya na makita ako, iniisip na ako 
ang susunod na mamimili niya. Bumili ako ng ilang 
blackberry, ngunit may regalo rin ako para sa kanya. 
Binigyan ko ang bata ng dalawang pirasong tinapay. 
Tumingin siya sa kanyang ama upang humingi ng 
pahintulot na kunin ito, at sinabing, ‘Tingnan ninyo, 
Itay, ngayon may pagkain na tayo.’ Napuno ako ng 
pasasalamat sa pagkakataon na maipakita ang pagma-
mahal sa isang simpleng paraan.

Ipinakiusap ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum  
ng Labindalawang Apostol na, “ang bawat lalaki at  
babae—at ang ating mga nakatatandang young men  
at young women—ay [magiging may] . . . mas malalim 
na pangako na taos- pusong pangalagaan ang bawat isa, 
ginaganyak ng dalisay na pag- ibig ni Cristo na gawin 
ito. . . . Nawa’y gumawa tayo na kasama ang Panginoon 
ng ubasan, na tinutulungan ang ating Diyos at Ama sa 
mabigat na gawain Niya ng pagsagot sa mga panala-
ngin, pagbibigay ng alo, pagpapatuyo ng mga luha, at 
pagpapalakas ng mga nanghihina.” 3

Si Jesucristo ay Nagmamalasakit
Bago binuhay ni Jesucristo si Lazarus mula  

sa kamatayan, “tumangis si Jesus.
“Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo 

kung gaano ang pag- ibig niya sa kaniya!” ( Juan 
11:35–36).

“Ako ay nahahabag sa inyo,” sabi ni Cristo sa 
mga Nephita. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga 
may karamdaman at mga nahihirapan, ang mga 
lumpo at bulag, at “pinagaling niya ang bawat isa 
sa kanila” (tingnan sa 3 Nephi 17:7–9).

Nagpakita ang Tagapagligtas ng halimbawa sa 
atin sa pangangalaga o pagmamalasakit Niya sa iba. 
Itinuro Niya sa atin:

“Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng 
buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng 
buong pagiisip mo.

“Ito ang dakila at pangunang utos.
“At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo 

ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili” (Mateo 
22:37–39).

Sino ang nangangailangan ng inyong pagmamala-
sakit? Paano ninyo maipapakita sa kanila ang inyong 
pagmamalasakit? ◼

MGA TALA
 1. Jean B. Bingham, “Paglilingkod na Tulad ng Ginagawa ng  

Tagapagligtas,” Liahona, Mayo 2018, 106.
 2. Jean B. Bingham, “Paglilingkod na Tulad ng Ginagawa ng  

Tagapagligtas,” 104.
 3. Jeffrey R. Holland, “Makapiling at Palakasin Sila,” Liahona, 

Mayo 2018, 103
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Isa sa mga kaibigan ko ang nalilitong  
nagtanong sa akin kamakailan lamang,  
“Saan na napunta ang mga visiting teacher 

ko?” Mula nang pumanaw ang asawa niya,  
inalagaan nila siya at binigyan ng atensyon,  
ngunit simula nang ipahayag ang bagong pro-
grama ng ministering sa pangkalahatang kumpe-
rensya noong Abril 2018, hindi na niya nakita ni 
anino nila.

Lahat tayo ay naninibago pa sa bagong paraan 
ng paggawa ng mga bagay- bagay, at maaaring 
hindi naintindihan ng ilang mga ministering 
brother at sister na bagama’t ang pagbisita sa 
tahanan ay hindi lamang ang tanging paraan 
ng pagmiminister, ito ay tiyak na magandang 
paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at tunay 
na malasakit—at maraming miyembro pa rin ang 
nangangailangan nito.

Pag- una sa Bakit nang higit kaysa sa Paano
Para sa ilan, ang problema ay maaaring ang 

hindi pagkaintindi 
sa layunin ng pagba-
bago. Ang layunin sa 
likod ng pagpapalit sa 

Ni Jean B. Bingham
Relief Society General 
President

Saan na Napunta ang mga 
Home at Visiting Teacher Ko?

home at visiting teaching ng ministering ay hindi 
lamang para baguhin kung paano tayo nanga-
ngalaga sa isa’t isa kundi para tulungan tayong 
magabayan kung bakit.

Ang tunay na layunin ng ating ministering ay 
upang tulungan ang iba na maging mas taimtim 
na magbalik- loob sa Tagapagligtas na si Jesucristo 
at lumago tungo sa kanilang banal na potensyal. 
Ang dagdag na pagiging maluwag ng programa 
ay hindi para hikayatin tayo na luwagan ang ating 
pagsisikap; ito ay para magtulot ng dagdag ng 
pagkakataon sa Espiritu na gabayan ang ating 
mga pagsisikap.

Kaya ang desisyon kung kailangan ba o hindi 
ng isang tao ang ating pagbisita ngayon ay dapat 
nakabatay sa kung ano ang tutulong sa kanila 
na sumulong sa landas ng Ama sa Langit para sa 
kanila.

Sama- samang Pag- aaral
Sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa umpi-

sa sa kung ano ang inaasahan sa atin sa ating 
pagmiminister, ang ating mga kapatid ay nag-
tutulungan sa isa’t isa. Saanman ako magpunta, 
lubos na nakatutuwang marinig mula sa hindi 
mabilang na kababaihan (at maraming kalalaki-
han) ang mga kuwento nila sa positibong epekto 
ng kanilang ministering—o ng pagminister na 
natanggap nila—sa mga relasyon at personal  
na paglago.

Kamakailan ay nanggaling ako sa North  
Carolina, USA, kung saan nagbahagi ang isang 
ward Relief Society president ng ilang mga ide-
ya na natanggap niya mula sa mga stake leader.  

Ang pagiging maluwag ng ministering ay dapat maghikayat  
sa atin na magpakita ng dagdag na malasakit, hindi para  
pagpahingahin tayo.
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LUMA BAGO

Home at visiting teaching Ministering

Inuudyukan ng tungkulin Inuudyukan ng pagmamahal

Kahon* Perlas

Ano ang ginagawa ko? Bakit ako gumagawa?

Proseso Kalalabasan

* Isang talinghaga o parabula ang naikuwento tungkol sa isang alahero na may isang pinakamamahal na perlas ngunit 
nalulungkot siya kapag ang mga taong pumupunta para tingnan ito ay mas nakatuon sa magandang kahon na kinalalagyan 
nito kaysa sa perlas mismo. Katulad nito, habang lumilipat tayo mula sa home at visiting teaching papunta sa ministering, 

mas makatutuon tayo sa mga “perlas” ng makahulugang ministering kaysa sa “kahon” ng patakaran at pamamaraan.

Kasama ang ilang paglilinaw, sa tingin ko ay 
maganda ang mga ito at dapat ibahagi.

Magpatuloy
Lahat tayo ay natututo nang magkakasama sa 

pagtanggap ng “mas bago, mas banal na paraan” 
ng ministering.1 Maaaring ang ilan sa atin ay kina-
kabahan o natatakot. Matutulungan tayo kung 
iisipin natin na ang “mas bago at mas banal” ay 
hindi nangangahulugang “walang kamali- mali at 
hindi matatamo.”

Kung sa tingin ninyo ay hindi pa kayo sigurado 
sa mga layunin ng ministering at kung paano ito 
gagawin o alam na ninyo ito, inaanyayahan ko 
kayo na panoorin at basahin ang mga resource sa 

ministering .lds .org at pag- aralan ang Mga Alitun-
tunin sa Ministering na inilalathala kada buwan sa 
Liahona (tingnan sa pahina 8 sa isyu na ito). Ang 
mga materyal na ito ay tutulungan kayong mai- akma 
ang inyong mga pagsisikap sa ministering sa gawain 
ng Tagapagligtas.

Maraming salamat, 
kahanga- hangang mga 
kapatid, sa pagmamahal at 
malasakit at pagtulong, at 
paglalaan ng inyong sarili. 
Tunay na kayo ay pambi-
hira, at ang inyong minis-
tering ay magiging “hindi 
pangkaraniwan”! 2 ◼

MGA TALA
 1. Russell M. Nelson, 

“Ministering,” Liahona, 
Mayo 2018, 100.

 2. Emma Smith, sa Mga 
Anak na Babae sa Aking 
Kaharian: Ang Kasaysa-
yan at Gawain ng Relief 
Society (2011), 14.

“ISANG MAS BAGO, MAS BANAL NA PARAAN”
Ang tsart na ito ay kumakatawan sa paraan ng pagkaintindi ng ilang mga miyembro sa lumang programa, 

kumpara sa kung paano natin nais maintindihan ng lahat ang kahulugan ng pagmiminister.

PAANO MAGKAROON NG MATAGUMPAY NA MGA MINISTERING INTERVIEW
Sa digital version ng artikulong ito, ibinabahagi ni Sister Bingham ang limang gabay na makatutulong sa mga ministering interview.  

Bisitahin ang lds.org/go/121813.

TAPUSIN NA ITO PATULOY NA GAWIN

Magtuon sa gawain Magtuon sa tao

Isang beses sa isang buwan na pagbisita Simple, maluwag na pagkontak

Magbahagi ng nakatakdang mensahe Pagbabahagi ng ebanghelyo na  
pinapatnubayan ng Espiritu

Ano ang maibibilang na pagbisita? Nananagot sa espirituwal na kalagayan

Ina- assign sa mga kapatid Ipinagkakatiwala sa mga kapatid

Inirereport na nagawa na Binabago ang mga puso





 D i s y e m b r e  2 0 1 8  15

May mas iinam pa ba sa musika at mga awitin sa Pasko, 
sa pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan kapag Pasko, 
sa nakangiting mga mukha, at sa umaapaw na kaga-

lakan ng mga bata? Ang Pasko ay may banal na kakayahang 
pagsama- samahin tayo bilang mga pamilya, magkakaibigan, 
at komunidad. Inaasam natin ang palitan ng mga regalo at 
masayang salu- salo sa noche buena.

Sa A Christmas Carol, na isinulat ng Ingles na awtor na 
si Charles Dickens, naipakita ng pamangkin ni Ebenezer 
Scrooge ang hiwaga ng sagradong panahong ito ng taon. 
Pagninilay niya, “Lagi kong naiisip ang Kapaskuhan, kapag 
sumasapit ito . . . bilang isang magandang panahon; mabait, 
mapagpatawad, mapagkawanggawa, kalugud- lugod na pana-
hon; ang tanging panahong alam ko, sa haba ng kabuuan ng 
taon, kung kailan tila nagkakaisa ang kalalakihan at kababa-
ihan na . . . buksan ang kanilang puso, at isipin ang [ibang] 
tao. . . . At dahil dito . . . , kahit wala akong natanggap na 
ginto o pilak sa aking bulsa, naniniwala akong nakabuti  ito sa 
akin, at makakabuti  sa akin; at sinasabi ko, pagpalain nawa ito 
ng Diyos!” 1

Bilang magulang, at ngayon bilang lolo, naaalala ko ang 
hiwaga ng Pasko kapag minamasdan ko ang mga anak ko, at 
ngayon ang mga anak nila, na ipinagdiriwang ang pagsilang 
ng Tagapagligtas at nasisiyahan sa pagsasama- sama ng aming 

Ni Elder  
L. Whitney 

Clayton
Ng Panguluhan  

ng Pitumpu

ANG KALOOB NA  

KAPAYAPAAN  

Maging sa mundo kung saan tila mahirap makamit ang kapayapaan, 
ang kaloob ng Tagapagligtas na kapayapaan ay maaaring manatili 

sa ating puso anuman ang ating sitwasyon.
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pamilya. Natitiyak ko na namasdan na ninyo, gaya ko, ang 
kagalakan at kawalang- malay ng mga bata sa pag- asam at 
kasiyahan sa espesyal na araw na ito. Kapag nakikita natin ang 
kanilang kagalakan naaalala natin ang maliligayang Paskong 
nagdaan. Si Dickens rin ang nagsabing, “Mainam ang maging 
bata kung minsan, lalo na kapag Pasko, kung saan ang magi-
ting na Nagtatag nito ay isang bata mismo.” 2

Lumaki ako malapit sa Los Angeles, California, USA, kung 
saan ang bahay namin ay naliligiran ng mga puno ng orange. 
Isang gabi tuwing Pasko, iniimbita ng mga magulang ko ang 
mga pamilya, kaibigan, at kapitbahay para kumanta ng mga 
awiting Pamasko at magsalu- salo sa meryenda. Napakagandang 
tradisyon nito para sa aming lahat, at tila patuloy ang pag- awit 
sa maraming oras. Kumakanta kaming mga bata hangga’t dama 
naming kailangan, at pagkatapos ay tatakas kami papunta sa 
mga puno ng orange para maglaro.

Pinalaki namin ng asawa ko, si Kathy, ang aming pamilya 
sa Southern California, na medyo malapit sa baybayin. Ang 
Pasko roon ay nailalarawan ng mga puno ng anahaw na umi-
indayog sa hangin. Taun- taon, inaasam ng mga anak namin 
ang pagpunta sa daungan para panoorin ang taunang parada 
ng mga bangka kapag Pasko. Daan- daang magagandang yate, 
na nagkikislapan at makukulay, ang nakapalibot sa daungan 
habang buong mangha kaming nakamasid.

NG TAGAPAGLIGTAS
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Ngayon na nakatira kami sa Salt Lake 
City, Utah, USA, ginawa naming tradisyon ni 
Kathy ang dalhin ang mga anak at apo namin 
sa lokal na produksyon ng dulang A Christmas 
Carol. Taun- taon, habang pinanonood namin 
si Scrooge na mahimalang nagbabago mula sa 
isang walang pusong ermitanyo na nagiging 
masayang kapitbahay na puspos ng kagala-
kan ng Pasko, nadarama naming dapat alisin 
ang Scrooge sa kalooban namin. Nahihikayat 
kaming pagbutihin pa ang aming buhay para 
tularan ang halimbawa ng pag- ibig ng Tagapag-
ligtas sa lahat.

Ang Nakatutubos na Kapangyarihan  
ni Jesucristo

Ang diwa ng pagbabago sa Kapaskuhan  
ay nagmula sa nakatutubos na kapangyarihan  
ni Jesucristo para mas maging mainam ang 
ating buhay. Ang pinakamamahal na kuwento 
ng pagsilang ng Anak ng Diyos mahigit 2,000 
taon na ang nakalipas sa Betlehem ay nasa aklat 
ni Lucas:

“At ito ay nangyari nga nang mga araw na 
yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto 
Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. . . .

“At nagsisiparoon ang lahat upang sila’y 
mangatala, bawa’t isa sa kaniyang sariling bayan.

“At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, 
mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa 
bayan ni David, na kung tawagi’y Bet- lehem; . . .

“Upang patala siya pati ni Maria, na magaasa-
wa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan.

“At nangyari, samantalang sila’y nangaroroon, 
at naganap ang mga kaarawang dapat siyang 
manganak.

“At kaniyang ipinanganak ang panganay 
niyang anak na lalake; at ito’y binalot niya ng 
mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, 
sapagka’t wala nang lugar para sa kanila sa 
tuluyan.

“At may mga pastor ng tupa sa lupain ding 
yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa 
gabi ang kanilang kawan.

“At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng 
Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon 
ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong 
nangatakot.

“At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong 
mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko 
kayo ng mabubuting balita ng malaking kagala-
kan, na siyang sasa buong bayan:

“Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon sa 
bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya 
ang Cristo ang Panginoon.

“At ito ang sa inyo’y magiging pinakatan-
da: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol 
na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang 
pasabsaban.

“At biglang nakisama sa anghel ang isang 
karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri 
sa Dios, at nangagsasabi:

“Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa 
lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan 
niya” (Lucas 2:1, 3–14).

Huwag Matakot
Nadama ng anghel ang takot ng mga pastol 

nang magpakita siya sa kanila, sinasabi sa kanila 
na “huwag kayong mangatakot.” Ang kagila- 
gilalas na kaluwalhatian ng Diyos, na nagmula 
sa di- inaasahang sugo ng langit, ay talagang 

ANG DIWA NG 

PAGBABAGO SA 

KAPASKUHAN 

AY NAGMULA SA 

NAKATUTUBOS NA 

KAPANGYARIHAN 

NI JESUCRISTO 

PARA MAS MAGING 

MAINAM ANG ATING 

BUHAY.
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nagdulot ng takot sa kanilang puso. Ngunit ang balitang hatid 
ng anghel ay hindi dapat katakutan. Dumating siya para ibalita 
ang isang himala, para ihatid ang pinakadakilang mabuting 
balita, para sabihin sa kanila na ang pagkatubos ng sangkatau-
han ay literal na nagsimula na. Walang ibang sugo bago iyon o 
simula noon na naghatid ng mas masayang pagbati.

Ang Bugtong na Anak ng Ama ay magsisimula na sa Kan-
yang mortal na buhay: “Sapagka’t ipinanganak sa inyo ngayon 
sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo 
ang Panginoon.” Ito ay tunay ngang mabuting balita ng mala-
king kagalakan.

Bawat isa sa atin ay may mga sandali sa ating buhay kung 
kailan ang malaking kagalakang ipinangako ng anghel ay tila 
mahirap unawain at malayong mangyari. Lahat tayo ay duma-
ranas ng mga kahinaan at paghihirap sa buhay—karamdaman, 
kabiguan, mga problema, kalungkutan, at, sa huli, kamatayan. 
Bagamat maraming tao ang pinagpalang mabuhay nang ligtas, 
ang iba naman ngayon ay hindi. Marami ang nahihirapang  
tugunan ang mga pangangailangan ng buhay at ang pisikal  
at emosyonal na hirap na dulot nito.

Gayunpaman, sa kabila ng mga kahirapan sa buhay, ang 
mensahe ng Panginoon ngayon sa bawat isa sa atin ang siya ring 
mensahe Niya sa nagbabantay na mga pastol 2,000 taon na ang 
nakalipas: “Huwag kayong mangatakot.” Marahil ang payo ng 
anghel na huwag matakot ay mas angkop sa atin ngayon kaysa 
noong payapain ang pangamba ng mga pastol sa unang gabing 
iyon ng Pasko. Hindi kaya gusto rin niyang maunawaan natin 
na dahil sa Tagapagligtas, ang takot ay hindi kailanman mag-
tatagumpay? Gusto kaya niyang bigyang- diin na ang takot ay 
hindi makatwiran, na walang problemang hindi malulutas, at 
na lahat tayo ay matutubos?

Ang pinakamagandang regalo sa Pasko ay iyon pa ring  
ibinigay sa atin ng ating Tagapagligtas mismo: ang Kanyang 
ganap na kapayapaan. Sabi Niya: “Ang kapayapaan ay iniiwan 
ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hin-
di gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 

Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man” 
( Juan 14:27).

Maging sa mundo kung saan tila mahirap makamit ang 
kapayapaan, ang kaloob ng Tagapagligtas na kapayapaan ay 
maaaring manatili sa ating puso anuman ang ating sitwasyon. 
Kung tatanggapin natin ang paanyaya ng Tagapagligtas na 
sumunod sa Kanya, ang takot ay tuluyang maglalaho. Tiyak na 
ang ating hinaharap. Ito ang “mabubuting balita ng malaking 
kagalakan, na siyang sasa buong bayan.”

“Huwag kang matakot,” paalala sa atin ni propetang Isaias, 
“sapagka’t ako’y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapag-
ka’t ako’y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulu-
ngan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking 
katuwiran” (Isaias 41:10).

Pag- asa sa Tagapagligtas
Dahil sa Tagapagligtas, na isinilang 2,000 taon na ang nakali-

pas sa Bet- lehem, may pag- asa—at marami pa. Mayroong pag-
tubos, paglaya, pagwawagi, at tagumpay. “Ang maghahari nang 
husto, kapayapaan sa mundo.” 3

Hindi kataka- taka na biglang may lumitaw na koro ng mga 
anghel bilang pagpapatibay sa balita ng anghel tungkol sa pag-
silang ng Tagapagligtas, na umaawit ng, “Luwalhati sa Dios sa 
kataastaasan, at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan 
niya.” Walang ibang mensahe na mas nakapapanatag. Walang 
ibang mensahe na puno ng higit na kabutihan sa tao.

Nawa ang panahong ito ay mapuspos ng kapayapaan at 
kagalakan para sa ating lahat, “sapagka’t ipinanganak sa [atin 
sa araw na iyon] sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na 
siya ang Cristo ang Panginoon.” ◼
Mula sa mensahe sa Pamaskong Debosyonal ng Unang Panguluhan na,  
“Huwag Matakot,” na ibinigay noong Disyembre 6, 2015, sa Conference Center.

MGA TALA
 1. Charles Dickens, A Christmas Carol (1858), 5–6.
 2. A Christmas Carol, 67.
 3. “Mga Kampana’y Narinig sa Araw ng Pasko,” Mga Himno, blg. 129.
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Mas Mabuti Nang 
Kaunti Kaysa 

Hindi mahalaga sa kanya kung ang 
isang tao ay miyembro ng Simbahan o 
hindi—nakipagkaibigan siya sa lahat. 
At kapag pinagtatawanan siya ng iba 
sa pagiging isang Banal sa mga Huling 
Araw, ipinagkikibit- balikat lang niya ito 
at bihirang sumama ang loob.

Labis ang aming kasiyahan nang 
matanggap ni Sergio ang kanyang mis-
sion call sa Peru Chiclayo Mission. Sini-
mulan niya ang kanyang paglilingkod 
noong Nobyembre 20, 2013. Mahal niya 
ang kanyang mission. Noong una, mada-
ling sumulat sa kanya. Ngunit habang 
dumaraan ang mga buwan, kinailangan 
ko ng higit na oras upang pag- isipan ang 
kanyang mga sulat at tumugon sa espiri-
tuwal na paglago niya.

Hindi kami nag- alala kay Sergio. 
Inisip namin na ang mission field ang 
pinakaligtas na lugar para sa kanya. 
Tinawagan kami ng kanyang mission 
president noong Oktubre 7, 2014.

Hindi Namin Naramdaman  
na Mag- isa Kami

Sinabi sa amin ng mission president 
na si Sergio at ang kompanyon niya ay 
nagtuturo sa mga investigator tungkol 
sa templo at walang- hanggang pamilya. 
Pagkatapos, habang nagbibigay si Sergio 
ng pangwakas na panalangin, tumigil siya, 
nawalan ng malay, at bumagsak sa sahig. 
Nakatanggap siya ng basbas at isinugod sa 
ospital. Sinabi ng mga doktor na nagkaro-
on siya ng ruptured brain aneurysm o may 
pumutok na ugat sa kanyang utak. Nabigo 
sila nang subukan siyang buhaying- muli.

Pinuno kami ng balitang ito ng matin-
ding kalungkutan. Sa kabila ng aming 
kalungkutan, kinailangan namin ni 
Liliana na pumunta sa Peru upang kuha-
nin ang bangkay ni Sergio at personal 
na mga gamit niya. Nahirapan kaming 
mag- isip nang matuwid, kaya nagpapa-
salamat kami na may isang tao na galing 
sa Simbahan—mula nang umalis kami 

Ni Luis Omar Cardozo

Nang tumawag ang kanyang 
mission president, mahigit isang 
taon nang nasa mission si Sergio. 

Siya ang aming nag- iisang anak na lalaki, 
at siya ang unang anak namin na nagmis-
yon. Ang asawa ko, si Liliana, at ako ay 
ipinagmamalaki siya at ang halimbawang 
ipinakita niya sa kanyang dalawang 
kapatid na babae.

Mayroong mga katangian si Sergio na 
alam naming tutulong sa kanya na maging 
mabuting missionary. Isa siyang natural o 
likas na lider, masayahin siya at matapat, 
at kaya niyang ganyakin ang ibang tao.

Kahapon
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sa aming tahanan hanggang sa pag- uwi 
namin—na tumulong sa amin. Nakatang-
gap din kami ng tulong mula sa Espiritu 
Santo, na nagbigay sa amin ng aliw at 
tinulungan kami na makapagbata. Hindi 
namin naramdaman na mag- isa kami.

Mahirap humanap ng mapasasala-
matan sa isang trahedya, ngunit nag-
papasalamat ako sa magiliw na awa ng 
Panginoon sa pagkamatay ni Sergio. 
Nang mamatay siya, naglilingkod ako 
bilang bishop, si Liliana ay nagtuturo ng 
seminary, at ang aming anak na si Ximena 
ay naglilingkod bilang Young Women 
President ng ward. Abala kami sa pag-
sisilbi at pagmamahal sa ibang tao, na 
nagbigkis sa amin sa ebanghelyo. Kung 
nawala man sa amin si Sergio, lagi kong 
ipinagpapasalamat na kinuha siya ng 
Ama sa Langit sa panahon na malakas 
ang aming pananampalataya.

Nagpapasalamat din ako na nilisan  
ni Sergio ang buhay na ito habang nagli-
lingkod sa Panginoon at habang siya ay 
“nasa paglilingkod ng [kanyang] kapwa- 
tao” (Mosias 2:17). Sinabi ng Pangino-
on, “Yaong namatay sa akin ay hindi 
matitikman ang kamatayan, sapagkat 
ito ay magiging matamis para sa kanila” 
(D at T 42:46).

Binigyan ako ng Espiritu Santo ng 
pagkakataon na masilayan nang bahagya 
ang tiniis ng Ama sa Langit nang mama-
tay para sa atin ang Kanyang Bugtong 
na Anak. Nalaman ko na wala akong 
karapatan na magalit sa Diyos. Alam ng 
Ama sa Langit ang pinagdaraanan ko. 
Nakaramdam ako ng kapayapaan na nag-
tulot sa akin na tanggapin ang Kanyang 
kalooban at ang oras ng pagkamatay ni 
Sergio. Naranasan din ito ni Liliana at 
gayundin ang naramdaman niya.

Mga Salitang Nakapapanatag ng 
Kalooban

Nabuklod ang aming pamilya sa 
templo noong 2005, noong maliliit pa 

sina Sergio at Ximena. Kalaunan ay 
ipinanganak sa tipan si Ruth. Bininyagan 
siya ni Sergio bago umalis papunta sa 
kanyang mission.

Tatlong araw matapos siya mamatay, 
napanaginipan ni Ruth si Sergio. Ito 
ang gabi ng kanyang ikasiyam na kaa-
rawan. Nanaginip si Ruth na naglakad 
sila nang magkahawak kamay sa buong 
araw at inaliw siya ni Sergio ng kanyang 
mga salita.

Si Ruth at Ximena ay malapit kay 
Sergio at lubos silang nangungulila sa 

kanya. Nakararamdam pa rin si Ruth ng 
aliw sa panaginip na iyon.

Isang araw, habang tinitingnan namin 
ni Liliana ang mga gamit ni Sergio, naki-
ta ko at ni Liliana ang kanyang mission 
day planner. Napansin namin na sa bawat 
pahina ng bawat araw, isinulat ni Sergio, 
“Maging mas mabuti nang kaunti kay-
sa kahapon.”

Nananatili sa akin ang mga salitang 
iyon. Pinapaalalahanan ako nito na  
dapat naming patuloy na ipamuhay  
ang ebanghelyo. Sa ganitong paraan 
kami magiging magkakasama bilang 
isang pamilya pagkatapos ng buhay na 
ito. Sa ganitong paraan mapapasa amin 
muli si Sergio.

Sa pagdaan natin sa kahirapan, tutu-
lungan tayo ng Tagapagligtas. Alam ko 
na ito ay totoo, tulad ng alam ko na ang 
Kanyang mga pangako ay totoo. Kaya 
kumakapit kami sa ebanghelyo, at sinu-
sundan namin ang halimbawa ni Sergio. 
Sinusubukan naming maging mas mabu-
ti nang kaunti kaysa kahapon. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Salta, Argentina.

Dapat naming  
patuloy na ipamuhay  
ang ebanghelyo. Sa 
ganitong paraan 
mapapasa amin si 
Sergio muli.

Ibinahagi ng kapatid ni Sergio na si Ximena 
ang kanyang mga saloobin tungkol sa  
pagkamatay nito sa lds .org/ go/ 121819.
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Tala ng Editor: Sa artikulong itong isinulat para sa Liahona, nagbahagi si Elder Holland ng 
mabisang mga alituntunin ng pagbabalik- loob na nagsisilbing pundasyon para sa bagong 
Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin na kurikulum ng Simbahan.

Napakagandang panahon ngayon na maging miyembro ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw! Kapag iniisip ko ang mga bagong pangyayari sa 
kaharian ng Panginoon, kitang- kita na dinadala tayo ng 
Diyos sa isang nagbabagong- buhay na paglalakbay na may 
mga burol at mga kapatagan at mga tanawing napakaganda 
na hindi natin makuro hangga’t hindi pa tayo umaakyat ng 

kaunti pa at, hayun, naroon ang mga ito sa ating harapan.
Noong nakaraang taon lamang, nagpaalam tayo sa isang minamahal na  

propeta at mapagmahal na sinang- ayunan ang bagong propeta. Binago natin 
ang pamamaraan sa mga miting ng Relief Society at korum ng Melchizedek 
Priesthood, na binigyang- diin ang pagpapayuhan sa isa’t isa upang maisagawa 
ang gawain ng Panginoon. Sa kaparehong diwa nito, nakita natin na pinag-
sama ng Panginoon ang mga high priest at elder sa iisang korum at nakakita 
ng malaking pagbabago sa paraan ng paglilingkod ng mga priesthood hol-
der at kababaihan ng simbahan sa mga anak ng Diyos. Kung hindi ka pa rin 

Ni Elder  
Jeffrey R. Holland
Ng Korum ng 
Labindalawang 
Apostol

GAWIN ANG INYONG 
BUHAY NA ISANG 
NAKAKAPUKAW NA 
PAGLALAKBAY NG  

Ang pag- aaral, pamumuhay, at 
pagtuturo ng ebanghelyo ay nasa 
sentro ng paglago natin tungo sa 
ating banal na potensyal.
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Pansariling 
Pag- unlad
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natitinag, isipin ang anunsyo kamakailan lamang 
ng Unang Panguluhan tungkol sa mga bagong  
sanggunian na tutulong sa personal at pampa-
milyang pag- aaral ng mga banal na kasulatan,  
kabilang ang mga pagbabago sa mga materyal  
ng Primary at Sunday School—at hindi pa 
binabanggit ang kasalukuyang mga pagbabago 
sa missionary work, family history research, at 
temple work.

At siguradong marami pang darating. Tulad 
ng ipinapahayag ng ating pangsiyam na saligan 

ng pananampalataya, “Naniniwala kami sa lahat 
ng ipinahayag ng Diyos”—kadalasan, iyan ang 
madaling bahagi. Kinakailangan ng isang espes-
yal na uri ng pananampalataya na “[maniwala] na 
maghahayag pa Siya ng maraming dakila at maha-
halagang bagay hinggil sa Kaharian,” at maging 
handa na tanggapin ang mga ito, kahit ano pa 
ang mga ito. Kung papayag tayo, dadalhin tayo 
ng Diyos sa mga lugar na hindi natin pinangarap 
man lamang na puntahan—bagamat mataas na 
ang ating mga pangarap. Ang Kanyang mga pag- 
iisip at Kanyang mga lakad ay higit na mas mataas 
kaysa sa atin (tingnan sa Isaias 55:8–9). Kung 
iisipin, palagay ko ay hindi tayo naiiba sa mga 
nasa Kirtland noon na sinabihan ni Propetang 
Joseph Smith, “Ang nalalaman ninyo hinggil sa 
tadhana ng Simbahang ito ay katulad lamang ng 
nalalaman ng isang sanggol na nasa kandungan 
ng kanyang ina.” 1

Gusto Niyang Baguhin ang Ating mga Puso
Gayunpaman, kung babalikan natin ang naka-

raan, sana’y nakikita natin ito nang higit pa sa 
binagong mga patakaran, bagong mga programa, 
at binagong mga manwal lamang. Ang gawain 
ng Panginoon sa huli ay palaging tungkol sa 
mga tao, hindi sa mga programa. Anumang mga 

pagbabagong pinangangasiwaan Niya sa isang 
organisasyon o iskedyul o kurikulum, ang nais 
Niya talagang mabago ay ikaw at ako. Gusto 
Niyang baguhin ang ating mga puso at paganda-
hin ang ating hinaharap.

Hindi, hindi pa natin nakikita ang mga dakila 
at mahahalagang bagay na nasa dako pa roon ng 
kurbada sa daan. Ngunit mayroon tayong ilang 
ideya tungkol sa huling patutunguhan:

“At hindi pa nahahayag kung magiging ano 
tayo: ngunit nalalaman natin, na kung Siya’y 

mahayag, tayo’y magiging katulad Niya; sapagka’t 
Siya’y ating makikitang gaya ng Kaniyang sarili” 
(I Juan 3:2).

“Maging anong uri ng mga tao ba nararapat 
kayo? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maging 
katulad ko” (3 Nephi 27:27).

“Tatanggapin ninyo ang kanyang kaganapan, 
at maluluwalhati sa akin kagaya ko sa Ama; sama-
katwid, sinasabi ko sa inyo, kayo ay makatatang-
gap nang biyaya sa biyaya” (D at T 93:20).

Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, tila  
napakahabang paglalakbay nito—ngunit isang 
napakasayang paglalakbay! Ang banal na layu-
ning tulad niyon, bagama’t mataas, ay ang 
nasa sentro ng nagpapaganda at nagbibigay- 
inspirasyon na ipinanumbalik na ebanghelyo. 
Sa kaibuturan ng ating kaluluwa ay may isang 
alingawngaw—isang alaala—na nagsasabi sa atin 
kung bakit tayo naparito sa mundo. Ang unang 
dahilan kung bakit tinanggap natin ang plano ng 
Ama ay dahil nais natin na maging katulad Niya. 
Alam natin na ito ay isang mahirap na layunin na 
hindi madaling maisagawa. Ngunit hindi lang 
tayo masisiyahan sa bagay na mas mababa pa rito. 
Ang mga kaluluwa natin ay nilikha upang luma-
go, at tayo ay pinukaw noon at ngayon na gawin 
ang paglalakbay.

Ang pagtuturo, pag- aaral, at pamumuhay ng ebanghelyo ay mga  
pangunahing alituntunin sa sentro ng pag- unlad natin patungo sa banal  
na potensyal natin at pagiging katulad ng ating mga Magulang sa Langit.
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Pagkatuto at Pagkakaroon ng Kahihinatnan
Ang pagtuturo, pag- aaral, at pamumuhay ng ebanghelyo 

ay mga pangunahing alituntunin sa sentro ng pag- unlad natin 
patungo sa banal na potensyal natin at pagiging katulad ng ating 
mga Magulang sa Langit. Minsan tinatawag natin ang proseso 
na ito na walang hanggang pag- unlad. Minsan tinatawag natin 
itong pagbabalik- loob. Minsan pinapangalanan lang natin itong 
pagsisisi. Ngunit anuman ang itawag natin dito, kabilang dito ang 
pag- aaral. Sinabi ni Pangulong Joseph Smith, “Kailangan ninyong 
matutuhan mismo kung paano maging mga diyos, at maging mga 
hari at saserdote sa Diyos, . . . sa pamamagitan ng pag- unlad mula 
sa isang mababang antas tungo sa mas mataas na antas, at mula sa 
maliit tungo sa malaking kakayahan. . . .

“Kapag kayo ay aakyat ng hagdan, kailangan kayong magsi-
mula sa ibaba, at umakyat nang [pa]isa- isang baitang, hanggang 
sa kayo ay makarating sa itaas; gayundin sa mga alituntunin ng 
ebanghelyo—kailangan kayong magsimula sa una, at magpatu-
loy hanggang sa matutuhan ninyo ang lahat ng alituntunin ng 
kadakilaan.” 2

Kaya pag- usapan natin ang tungkol sa pag- aaral. Bilang isang 
guro sa puso, gustung- gusto ko ang salitang ito at ang ideya nito, 
bagamat sa tingin ko dapat natin itong bigyang kahulugan nang 
mas mabuti kaysa kadalasang ginagawa natin. Kung ebanghelyo 
ang pag- uusapan, hindi ko ibig sabihin na pagtitipon lamang ng 
kaalaman, bagamat bahagi ito nito. Hindi ko rin ibig sabihin na 
walang pasubaling pakikinig lamang sa isang lecture o pagsasaulo 
ng mga katotohanan. Ang ibig kong sabihin ay ang pag- aaral ng 
tungkol sa paglago at pagbabago, ng pang- unawa na humahan-
tong sa pagiging mas mabuti, kung saan tayo ay mas inilalapit sa 
Diyos ng lahat ng katotohanan.

Pinag- ugnay ni Pangulong Nelson ang pag- aaral at 
nagpapabagong- loob na pagbabagong ito ng puso nang itinuro 
niya na habang “ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo sa 
isang masigasig na tagahanap ng katotohanan,” pinapaunlad nito 
ang pananampalataya, na “nagtataguyod ng pagsisisi at pagsunod 
sa mga kautusan ng Diyos.” Ibinabaling tayo ng mahahalagang 
sangkap na ito ng pagbabalik- loob “mula sa mga landas ng mun-
do patungo . . . sa mga landas ng Panginoon,” na “nagdadala ng 
malaking pagbabago ng puso.” 3

Hindi ito tungkol sa pag- alam sa mga pangalan ng labinda-
lawang tribo ng Israel o pagbalangkas sa alegorya ng mga puno 
ng olibo, kahit pa mahalaga ang mga bagay na iyon. Ang uri ng 
pagkatutong ito ay may kinalaman sa pagbabago ng ating sarili, sa 
pagiging iba (mas mabuti) dahil mas alam natin ang mga bagay na 
alam ng Diyos.

Makikita ninyo na ang uri ng pag- aaral na sinasabi ko ay 
masyadong malaki para magkasya sa isang silid- aralan o pagkas-
yahin sa isang 45- minutong lesson. Ang mga banal na kasulatan, 
propeta, magulang, sikat ng araw, maulang mga araw, espirituwal 
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na pahiwatig, at pang- araw- araw na kurikulum ng 
buhay mismo ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin 
na matuto tungkol sa Diyos at sa Kanyang plano, 
sapagkat siguradong “lahat ng bagay ay nagpapa-
totoo” sa Kanya (Moises 6:63). Kalaunan ay mala-
laman natin na nais Niya tayong turuan hindi lang 
sa simbahan kundi sa kahit saang lugar at kahit 
anong oras—sa mga di- pormal na pagkakataon na 
pakikipagkita natin sa ating mga anak at kaibigan, 
mga kapitbahay o katrabaho, ang lalaki o babaeng 
nakikita natin sa bus o sa empleyadong tumutulong 
sa atin sa palengke—kahit saan at kahit kailan na 
handa tayong matuto.

Ngunit ang lahat ng mga katotohanang ito na 
itinuturo ng Diyos sa atin ay mga binhi lamang 
na itinatanim sa mabatong lupa o sa mga tinik na 
masusunog o masasakal maliban na lamang kung 
susundin natin ang payo ni Alma na palaguin ang 
mga ito sa pamamagitan ng pagsubok sa salita, o 
tulad ng sinabi ni Santiago, na maging tagagawa 
ng salita at hindi tagapakinig lamang (tingnan sa 
Marcos 4:1–20; Santiago 1:22; Alma 32:27–43). 
Habang natututuhan natin ang katotohanan at 
pinipiling sundin ito, lumalago ang ating patotoo 
(tingnan sa Juan 7:17). Pagkatapos, kapag ginawa 
nating bahagi natin ang katotohanan sa pamama-
gitan ng patuloy na pagsasabuhay nito sa kabila ng 
mga pagsubok, babaguhin tayo nito at magiging 
mas katulad tayo ng Ama ng katotohanan.4

Ang Pagkatuto sa Ebanghelyo ay  
Nakasentro sa Tahanan

Ito ang dahilan kung kaya’t sinasabi natin  
na ang pagtuturo, pag- aaral, at pagsasabuhay ng 
ebanghelyo ay dapat “nakasentro sa tahanan at 
sinusuportahan ng Simbahan.” 5 Una, sa tahanan 
tayo gumugugol ng maraming oras—tunay na higit 

Ang tahanan ay parehong ang silid- aralan at  
laboratoryo, kung saan ang pag- aaral at pamumuhay  
ng ebanghelyo ay mahusay na napagsasama na halos 
hindi na makita ang pagkakaiba nila.

pa sa oras natin sa Simbahan (maliban sa abalang 
mga bishop). Hindi natin aasahan ang pisikal 
na katawan natin na magtagal kung isang beses 
lamang tayo kakain sa isang linggo—kahit pa 
napakasarap ng pagkaing ito. Tulad nito, kung 
ang isang oras sa klase sa simbahan, kahit pa ang 
napakahusay na klase sa Simbahan, ang tanging 
hapag natin sa “[p]agpapakabusog sa salita ni 
Cristo” (2 Nephi 31:20), kung gayon nanganganib 
tayong espirituwal na magutom.

Pangalawa, ang tahanan ay parehong ang silid- 
aralan at laboratoryo, kung saan ang pag- aaral at 
pamumuhay ng ebanghelyo ay mahusay na napag-
sasama na halos hindi na makita ang pagkakaiba 
nila. Ang karanasang ito sa laboratoryo ng buhay 
ay hindi magagawa sa loob lamang ng silid aralan.

Malamang ang pinakamahalaga, ang tahanan 
ay—o maaaring maging—isang alingawngaw ng 
langit, isang paalala ng walang- hanggang layunin 
na tutuparin natin kaya tayo naparito. Tulad ng 
sinabi ni Pangulong Henry B. Eyring, Pangala-
wang Tagapayo sa Unang Panguluhan: “Kahit 
malayo sa pagiging perpekto ang mga pamilya sa 
mundo, binibigyan nila ang mga anak ng Diyos 
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ng pinakamagandang pagkakataon na malugod 
na matanggap sa mundo nang may pagmamahal 
na halos katulad ng nadama natin sa langit—ang 
pagmamahal ng magulang. Ang mga pamilya rin 
ang pinakamabuting paraan upang mapreserba at 
maipasa ang mabubuting asal at mga tunay na ali-
tuntunin na malamang na umakay sa atin pabalik 
sa kinaroroonan ng Diyos.” 6

Natakot ko ba kayong mga magulang? Sana’y 
hindi. Ang pagbibigay- diing ito sa pagtuturo, 
pag- aaral, at pamumuhay sa tahanan ay hindi 
nilalayon na magdagdag sa pasanin ng mga indi-
biduwal at pamilya. Ito ay ang kabaligtaran, sa 
totoo lang—inaasahan namin na sa pamamagitan 
ng pagkilala at pagsuporta sa inyong mga pagsi-
sikap sa tahanan, kahit papaano ay mapapagaan 
namin ang pasanin ninyo doon. O, mas maganda, 
maaaring mapalakas namin kayo upang “mabata 
[ninyo] ang mga pasanin nang may kagaanan” 
(Mosias 24:15).

Pagsuporta sa Pagkatuto ng Ebanghelyo  
sa Simbahan

Ang pinalawak na pananaw ng pagyakap 
sa ebanghelyo sa labas ng silid- aralan ay hindi 
nangangahulugan na hindi na mahalaga ang 
silid- aralan. Siyempre inaasahan namin na ang 
makabuluhang pag- aaral ay nangyayari pa rin sa 
Simbahan. Sa totoo lang, ang sumusuportang 
papel ng mga klase sa Simbahan ay kritikal sa 
pagkatutong nakasentro sa tahanan. Ngunit 
upang makatulong sa pagbabago ng mga buhay, 
ang pagtuturo sa simbahan ay hindi maaaring 
ihiwalay sa kung anong nangyayari sa mga buhay 
na iyon. Ito ay kinakailangang may kaugnayan sa 
at nanggagaling sa mga karanasan ng parehong 
mga guro at mag- aaral.

Kung gayon, malinaw na ang pagtutuon sa 
manwal o sa pisara o sa pagkakaayos ng upuan 
o kahit sa magandang mga tanong sa talakayan 
ay maaaring hindi ang tamang bagay na dapat 
pagtuunan ng pansin. Ang indibiduwal na anak 
ng Diyos at ang kanyang walang- hanggang pag- 
unlad ang dapat maging pakay ng ating pagsisi-
kap at pagmamahal. Sinusubukan nating baguhin 
ang buhay, at humahawak lang tayo ng mga 
upuan o tisa o kagamitang audiovisual kung tinu-
tulungan tayo nito na magbago ng buhay. Para 
ipakahulugan sa ibang pangungusap ang sinabi 

PAG- AARAL AT PAMUMUHAY NG  
EBANGHELYO SA TAHANAN
Napag- alaman sa pagsasaliksik ng parehong LDS at hindi 
LDS na mga mananaliksik na ang nakasentro sa tahanan 
na gawaing relihiyoso ay may napakabisa at tumatagal na 
epekto sa mga bata. Sa pagtanda ng mga bata, madalas ay 
napapanatili nila ang mga paniniwala ukol sa relihiyon at 
huwaran na itinatag sa tahanan ng kanilang kabataan. 

Ang mga magulang na nagtatatag ng kanilang pamilya 
batay sa mga matuwid na alituntuning makikita sa “Ang 
Mag- anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” ay binibigyan ang 
kanilang mga anak ng kalamangan sa pagtagal ng panahon, 
na nagdadala ng espirituwal at temporal na mga pagpapala 
sa kanila.

Gayundin, ipinapakita ng isang pananaliksik ng Simbahan 
sa Estados Unidos na ang mga bata at kabataan sa mga 
pamilyang LDS na nananalangin bilang pamilya araw- araw, 
nag- aaral ng banal na kasulatan nang ilang beses sa loob ng 
isang linggo, at nagdaraos ng family home evening kada ling-
go ay 20 porsiyento na mas malamang na magsimba tuwing 
linggo, tumanggap ng endowment, o magpakasal sa templo 
sa pagtanda nila.

Siyempre, may karapatang pumili ang mga bata, kaya 
ang matapat na relihiyosong pagsunod ng mga magulang sa 
tahanan, tulad ng regular na pananalangin bilang pamilya at 
pag- aaral ng banal na kasulatan, ay hindi laging nagwawakas 
sa pagtanggap ng isang bata sa pinahahalagahan ng magu-
lang. Ang posibilidad ng pagsasalin ng mga relihiyosong pani-
niwala at kaugalian sa mga inapo ay nadaragdagan kapag 
nagpapakita ng magandang halimbawa ang mga magulang, 
ang mga magulang ay may malapit at mapagmahal na relas-
yon sa kanilang mga anak, at may bukas na mga pag- uusap 
tungkol sa mga bagay na ukol sa relihiyon. Ang pamilya ng 
isang tao ay may malakas na impluwensya sa indibiduwal na 
pagsunod sa relihiyon kung kaya’t karamihan sa mga “alibug-
ha” ay bumabalik sa kawan habang nasa mortalidad.

Habang ipinapahiwatig ng implikasyon ng resultang ito ang 
mga positibong epekto kapag may masaganang pag- aaral ng 
ebanghelyo sa tahanan, ipinapahiwatig din nito na ang supor-
ta ng Simbahan ay lubos na mahalaga sa mga bagong binyag 
at ibang mga miyembro na nakatira sa mga tahanan kung 
saan mahina ang pagsunod sa mga gawi ng ebanghelyo. Ang 
mga miyembrong ito ay maaaring makinabang sa paggaya 
at pagtuturo, tulad ng pagkakaroon ng family home evening 
kasama ang isa pang pamilya, pagkatuto kung paano magka-
roon ng regular na panalangin bilang pamilya, pag- obserba sa 
mga positibong paraan ng pag- uusap tungkol sa relihiyon sa 
tahanan, at paglilingkod kasama ang mga miyembrong mas 
maraming karanasan.
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ng Tagapagligtas, ano ang silbi sa guro o sa isang klase ng pinakamahusay na 
turong doktrinal sa mundo kung hindi nakikita ang doktrinang ito sa buhay 
at pagmamahal, sa kaisipan at pakiramdam ng indibiduwal na miyembro, na 
lubos na nais ng Diyos na iligtas at dakilain?

Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kaganda ang 
lesson, kung gaano natin napuno ang oras, kung ilang papuri ang natang-
gap ng guro pagkapatapos ng klase, o kahit pa ilang mga miyembro ng 
klase ang nakilahok sa talakayan. Ang tagumpay ay nakadepende sa kung 
anong mangyayari sa buhay ng mag- aaral. May nakita ba si Brother Herrero 

sa mga banal na kasulatan sa klase noong nakaraang 
linggo na tumutulong sa kanya sa mga pagsubok na 
pinagdaraanan niya? O mas mabuti pa, may nangyari 
ba sa klase noong nakaraang linggo na nagpabuti sa 
kanyang kakayahan na maghanap ng mga sagot na 
kinakailangan niya sa linggong ito? Nang ibinahagi 
niya ang kanyang karanasan ngayong linggo, nakita 
ba ni Sister Schmidt ang pag- asa at pananampalata-
yang kailangan niya upang maniwala na tutulungan 
din siya ng Diyos? (Tingnan sa “Hindi Ka Magiging 
Malakas sa Panonood sa Iba.”)

Ang lahat ng ito ay maaaring nangangahulugan 
na, kung ikaw ay isang guro, ang makikita mo sa ating bagong resources o 
mga sanggunian sa pagtuturo ay bahagyang naiiba sa nakikita mo sa mga 
lumang manwal natin. Maaaring hindi na masyadong partikular ang mga 
tagubilin sa kung ano ang gagawin at paano ito gagawin. Ito ay ginawa, 
upang udyukan ka na ipagdasal ang, magmasid sa, at kumuha mula sa iyong 
sariling mga karanasan at iyong sariling inspirasyon, gayundin sa mga taong 
tinuturuan mo. (Tingnan sa “Nagsosolo Ka Ba o Namumuno sa Koro?”)

Kaya ipalagay natin na ang pinag- aaralang kurso ay ang Bagong Tipan 
at ako ang Sunday School teacher, hindi ko kina-
kailangang pumasok sa klase na may maraming 
trivia tungkol sa pangyayari sa Mateo 5, nagbibigay- 
inspirasyong mga salita mula sa matatalinong tao 
tungkol sa Sermon sa Bundok, o malikhaing mga 
gawain tungkol sa kung paano maging tagapa-
mayapa, na ang lahat ay nakaayos at matatapos 
limang minuto bago matapos ang klase. Sa halip, 
pag- aaralan ko at ipamumuhay ang mga alituntunin 
sa Mateo 5 tulad ng inaasahan kong gawin ng mga 
mag- aaral. Ang tanging pagkakaiba lamang ay na 
maaaring mas pag- isipan at ipagdasal ko ang bawat 
isa sa mga miyembro sa klase ko at kung paano 
magiging mahalaga sa kanila ang mga alituntuning 
ito. Pagkatapos, sa klase, sa ilalim ng impluwensya 

ng Espiritu, hihikayatin ko sila na patatagin at suportahan ang bawat isa sa 
mga pagsisikap nila na pag- aralan at mamuhay ayon sa Mateo 5. Tutulungan 
ko silang makita ang mga koneksyon sa pagitan ng buhay nila at ng mahala-
gang doktrina sa mga banal na kasulatan. Higit sa lahat, mananalangin ako 
para sa inspirasyon sa sandaling iyon upang gawing pananampalataya ang 

NAGSOSOLO KA BA O NAMUMUNO SA KORO?
Kadalasan, nararamdaman ng mga guro na para bang soloista sila, na 
lahat ay nakadepende sa kanila. Sa halip, maaari nilang isipin ang kanilang 
sarili bilang isang direktor ng koro. Ang papel ng isang guro ay naiiba at 
kinakailangan—nangunguna sila sa talakayan, nagbibigay- inspirasyon sa 
pamumuhay ng ebanghelyo, at ibinabalik ang lahat ng bagay sa dalisay na 
doktrina. Ngunit ang musika ay nanggagaling sa lahat sa atin. Tumutulong 
ang mga guro na hanapin ang tinig ng ebanghelyo na mayroon ang bawat 
isa sa atin sa pamamagitan ng pag- imbita at pagbigay inspirasyon sa atin 
na magkaroon ng sarili nating mga karanasan sa pag- aaral ng mga banal na 
kasulatan. Pagkatapos, kapag pumunta tayo sa klase, ibinabahagi natin ang 
ating personal na mga kaisipan at natutuhan. Ito ang daragdag sa koro.

HINDI KA MAGIGING MALAKAS SA PANONOOD SA IBA
Ikinumpara ni Elder Neil L. Andersen ang pag- aaral ng ebanghelyo sa 
pagpunta sa isang fitness center. “Hindi lumalakas ang mga estudyante 
sa panonood sa paggawa ng exercises ng iba,” sabi niya. Natututo sila at 
saka nakikilahok. Habang lumalakas ang kanilang espirituwal na kakayahan, 
nadaragdagan ang kanilang kumpiyansa at mas ina- apply ang kanilang sarili” 
(“A Classroom of Faith, Hope, and Charity” [evening with a General Authority, 
broadcast para sa Church Educational System religious educators, Peb. 28, 
2014], broadcasts .lds .org).
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isang katotohanan, upang baguhin ang isang tanong 
bilang isang paghahanap.

Siyempre, sa Primary maaaring maiba nang kaunti 
ang papel ko. Ngunit ang layunin ko ay hindi na 
magbigay aliw sa mga bata sa loob ng 45 minuto 
o patahimikin sila upang masabi ko ang mga nais 
kong sabihin nang walang abala. Ang layunin ko ay 
tulungan silang mag- aral sa kanilang sarili, tulungan 
silang makita kung paano pinagyayaman ng mga 
katotohanan ng ebanghelyo ang kanilang buhay, at 
suportahan ang kanilang mga magulang—ang pina-
kamahalaga nilang mga guro ng ebanghelyo.

Ngayon, matapos gulatin ang mga magulang, 
maaaring natakot ko naman ang mga guro. Kung 
gayon, hayaang tiyakin ko sa inyo ang dalawang 
kaisipan: (1) Kayo ay nagtuturo ng mga tao, hindi 
ng lesson, at mas kilala ninyo ang mga tao nang 
mas mahusay kaysa kahit ano pang manwal ng 
lesson. (2) Ang mga personal na pagsisikap ninyo 

Ang tagumpay 
ay nakadepende 
sa kung anong 
mangyayari 
sa buhay ng 
mag- aaral.
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na matutuhan at ipamuhay ang ebanghelyo ay 
ang posibleng pinakamainam na paghahanda 
ninyo na magturo ng ebanghelyo sa ibang tao. 
Tandaan na ang pinakamahusay na paraan para 
maanyayahan ang Espiritu sa buhay natin—at sa 
ating pagtuturo—ay na matutuhan at ipamuhay 
ang ebanghelyo sa sarili natin. Ang Espiritu ang 
pinakamahusay na guro sa Simbahang ito, at sa 
kabutihang palad, walang limitasyon sa implu-
wensyang ito.

Namuno Siya at Landas ay Itinuro
Ang dakila naming kagustuhan ay iangat 

tayo ng Panginoon sa panibagong taas ng pag- 
unlad sa espirituwal sa pamamagitan ng bagong 
mga paraan ng pag- aaral at pamumuhay ng 
ebanghelyo. Sa tulong Niya, ibabahagi natin ang 
ebanghelyo sa ating mga kaibigan, hindi dahil 
pakiramdam natin na obligasyon ito kundi dahil 
ang ebanghelyo ay bahagi ng ating pag- araw- araw 

Pinatototohanan 
ko na habang 
natututuhan  
natin ang  
Kanyang kagus-
tuhan, habang 
nagtitipon tayo 
ng liwanag at 
katotohanan at 
ginagawa itong 
bahagi ng ating 
buhay araw- 
araw, ang liwa-
nag na iyon ay 
lalaki sa atin.

na buhay, at hindi natin mabubuksan ang ating 
mga bibig nang walang lumalabas na katotoha-
nan ng ebanghelyo. Sana, makita ng mga kaibi-
gan natin sa ibang pananampalataya ang dagdag 
na liwanag sa ating buhay at hanapin ang ating 
mga missionary—bago pa sila mahanap ng mga 
missionary—upang mapasa pamilya rin nila ang 
nakita nila. Ang mga kasal sa templo, gawain sa 
family history, kapangyarihan ng priesthood at 
mga ordenansa, moral na kadalisayan, panganga-
laga sa mahihirap—lahat iyan ay ang magiging 
resultang biyaya ng tunay na nagbalik- loob na 
disipulo ni Cristo na nag- aaral at isinasabuhay 
ang ebanghelyo araw- araw, na may buo, wasto,  
at patuloy na pagsuporta mula sa mga klase  
tuwing Linggo. Papunta dito tayo inaakay ng  
Panginoon, at tunay na isa itong nakakapukaw  
na paglalakbay!

Ginagamit natin ang katagang “Pagtuturo 
sa Paraan ng Tagapagligtas,” ngunit inaasahan 
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DARATING ANG  
KARAGDAGANG KAALAMAN
“Habang nagninilay- nilay at nananala-
ngin kayo tungkol sa mga doktrinal  
na alituntunin, makikipag- usap ang 
Espiritu Santo sa inyong isip at inyong 
puso. Mula sa mga pangyayaring inila-

rawan sa mga banal na kasulatan, darating ang mga bagong 
kabatiran at ang mga alituntuning naaangkop sa inyong 
kalagayan ay magpapadalisay sa inyong puso.

“Nililinang ninyo ang gayong karanasan ng pagpapahayag sa 
pamamagitan ng pamumuhay alinsunod sa liwanag na ibinigay 
sa inyo at sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng mga banal na 
kasulatan nang may dalisay na motibo—nang may tunay na 
layunin na ‘lumapit kay Cristo.’ Habang ginagawa ninyo ito, ang 
pananalig ninyo ay ‘lalakas sa harapan ng Diyos,’ at ang Espiritu 
ang inyong magiging kasama sa tuwina.”
Pangulong Russell M. Nelson, “Namumuhay sa Patnubay ng mga 
Banal na Kasulatan,” Liahona, Ene. 2001, 21.

PAANO KO DAPAT GAMITIN ANG BAGONG 
RESOURCES O SANGGUNIAN NA PUMARITO KA, 
SUMUNOD KA SA AKIN?
Ang bagong resources o mga sangguniang Pumarito Ka, 
Sumunod Ka sa Akin para sa mga indibiduwal at pamilya, 
Sunday School, at Primary ay ginawa upang tulungan tayo 
na magkaroon ng makabuluhang mga karanasan na matuto 
mula sa mga banal na kasulatan sa tahanan at sa simbahan. 
Kung gayon, paano magkakasamang gamitin ang resources 
o mga sangguniang Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin?

• Sa 2019 aanyayahan kayong pag- aralan ang Bagong 
Tipan. Ang Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin—Para sa 
mga Indibiduwal at Pamilya ay magbibigay ng mga ideya 
na susuporta sa inyong pag- aaral nang personal at kasa-
ma ang pamilya sa inyong tahanan. Gamitin ang resource 
na ito sa anumang paraan na makakatulong sa inyo.

• Bawat linggo, ang matatanda, kabataan, at mga bata sa 
buong Simbahan ay pag- aaralan at pag- uusapan ang 
magkakaparehong kabanata sa Bagong Tipan.

• Kung ikaw ay isang Sunday School o Primary teacher, 
gamitin ang Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin—Para sa 
mga Indibiduwal at Pamilya upang pagbutihin ang pag- 
aaral mo nang personal at kasama ang iyong pamilya. 
Makatatanggap rin kayo ng manwal ng guro na tutulong 
sa inyong gumawa ng magagandang karanasan sa klase 
na susuporta sa pag- aaral ng banal na kasulatan na 
ginagawa ng mga estudyante sa kanilang tahanan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga 
sangguniang Pumarito Ka, Sumunod Ka sa Akin, bumisita sa 
comefollowme .lds .org.

ko na ito ay hindi magiging isang catchphrase 
o bukambibig lamang. Ang tunay na kahulugan 
nito ay na kinakailangan nating maging tulad 
ni Cristo, bilang mga guro at bilang mga mag- 
aaral, na sikaping ibahagi ang ebanghelyo sa 
paraang ginawa Niya. Ito ay isang pagkakataon 
sa sumama sa mga disipulo, na pumunta sa mga 
daang- bayan at gilid ng daan kasama si Jesus, na 
naghahanap ng isang taong maaaring nawawala. 
Ito ay isang pagkakataon na akyatin ang Bundok 
ng Lubos na mga Pagpapala kasama ang mara-
ming tao at umupo sa dalampasigan ng Galilea 
kasama nila. Ito ay isang pagkakataon para sa 
lahat sa atin na hawakan ang laylayan ng damit 
ng Maestro at mapagaling.

Gustung- gusto ko ang makatang mga salitang 
ito na isinulat ni Eliza R. Snow para sa isa sa mga 
pinaka- nakaaantig na himno sa Simbahan:

Namuno Siya at landas ay ‘tinuro,
Lahat ng bagay ay tungo
Sa liwanag at kawalang- hanggan
Doon sa l’walhati ng Diyos.7

Mga kapatid, ikinararangal kong maglakad 
na kasama kayo patungo sa maluwalhating 
hinaharap na inihanda ng Ama sa Langit para 
sa atin. Alam ko ang nasa puso ninyo. Alam 
ko na mahal ninyo ang Panginoon at gustong 
gawin ang Kanyang kagustuhan. Pinatototo-
hanan ko na habang natututuhan natin ang 
Kanyang kagustuhan, habang nagtitipon tayo ng 
liwanag at katotohanan at ginagawa itong bahagi 
ng ating buhay araw- araw, ang liwanag na iyon 
ay lalaki sa atin, “lumiliwanag nang lumiliwa-
nag hanggang sa ganap na araw” (D at T 50:24; 
idinagdag ang pagbibigay diin) kung kailan 
makakasama natin Siya dahil magiging katulad 
tayo Niya. ◼
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Nagkaroon ng panahon sa buhay ko 
na naantig ako ng pagmamahal at 

Liwanag ni Cristo. Mula noo’y nagbago 
na ang buhay ko magpakailanman.

Alam ko kung paano mabuhay nang 
wala ang ebanghelyo. Gayon ang naging 
buhay ko sa loob ng 30 taon. Isinilang ako 
sa Russia sa butihing mga magulang. . . . 
Nang magdalaga na ako, nag- asawa ako 
at nagsilang ng isang magandang sang-
gol na babae. Agad akong nakatapos sa 
unibersidad at nagkaroon ng trabaho na 
talagang gusto ko. Subalit, . . . malayo 
ako sa pagiging masaya.

. . . Unti- unting nawasak . . . ang 
pagsasama naming mag- asawa. . . . Halos 
hindi ako makapaglaan ng simpleng pag-
kain para sa amin ng aking anak. Nagka-
sala ako. Sunud- sunod ang nagawa kong 
mga pagkakamali. Ginawang miserable 
ng gutom, lungkot, at mga maling desis-
yon ang buhay ko. [Sinisi] ko ang masa-
mang kapalaran, na hindi natatanto na 
sa maraming paraan ay pinagdurusahan 
ko ang mga likas na bunga ng aking mga 
kasalanan. Pero paano ko malalaman 
iyon? Hindi naman umiiral ang kasala-
nan ayon sa itinuro sa akin. . . .

Ipinagbawal ang relihiyon sa Soviet 
Union matapos ang Communist 

Mga Desisyon at  
Himala: At Ngayo’y  
Nakakakita Ako
Ni Irina V. Kratzer

S A  P U L P I T O

Revolution noong 1917. Itinuro sa akin 
mula sa kindergarten na walang Diyos 
at tanging ang Partido Komunista at si 
Lolo Lenin ang makapagpapaligaya sa 
mga Ruso. Ang mga relihiyosong tao ay 
lubhang pinahirapan sa aming lipunan. 
Nawalan ng trabaho ang mga nanana-
lig, hindi sila pinayagang pumasok sa 
paaralan, at sinabihang sila ay “baliw.” 
Lahat ay kinailangang kumuha ng klase 
sa ateismo sa unibersidad, kung saan 
pinatunayan namin na walang Diyos. . . . 
Hindi ko lang talaga inisip ang Diyos. 
Subalit nasaktan ang puso ko tungkol sa 
aking mga maling pasiya. Kalaunan ay 
malalaman ko na ang sakit na nadama 
ko ay ang Liwanag ni Cristo na nagpa-
pakonsensya sa akin na alamin ang tama 
at mali. . . .

. . . Ang buhay para sa akin ay parang 
madilim na lagusan na libingan ang nasa 
dulo. Nadama ko na unti- unti akong 
namamatay. Hindi ko alam kung paano 
magdasal, kaya nanaginip ako. . . . Nana-
ginip ako na isang araw ay tatakasan ko 
ang lahat ng miserableng bagay sa buhay 
ko at magsisimulang muli mula sa umpi-
sa—masaya at masigla. Gustung- gusto 
kong magkaroon ng mas magandang 
buhay ang anak ko kaysa sa akin. . . .

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

TUNGKOL KAY 
SISTER KRATZER

Si Irina Valentinovna  
Kratzer (isinilang noong 

1965) ay nanirahan sa  
Barnaul, Siberia, kung saan  

siya nag- aral ng medisina at naging 
cardiologist. Ang medisina ay hindi isang 
larangang magpapayaman sa isang tao; 
ilang buwan ang lumipas na hindi nagpa-
sahod ang ospital. Matapos diborsyohin 
ang kanyang mapang- abusong asawa 
noong 1996, nakadama ng pagod at kawa-
lan ng pag- asa si Irina habang nagtatraba-
ho siya ng ekstrang panggabing relyebo 
para suportahan ang kanyang ina at anak 
na babae sa napakababang sahod.

Lumaki si Irina sa isang kapaligirang 
ateista at hindi siya naniwala sa Diyos. 
Gayunpaman, isang gabi ay nangahas 
siyang humiling: “Sige nga, Diyos, kung 
nariyan ka, ipaalam mo lang sa akin, 
dahil malamang ay wala akong halaga 
sa iyo. Sino ba ako sa iyo, na isang 
maliit na bagay rito na nagsisikap na 
mabuhay?”

Ilang linggo ang lumipas, noong 
Agosto 1996, nakilala ni Irina ang isang 
lalaking magpapakilala sa kanya sa 
Simbahan at tutulungan siyang maka-
punta sa Estados Unidos para mag- aral 
ng Ingles. Pagkaraan ng walong buwan 
dumating siya sa Utah, USA, noong Abril 
1998, ikinasal si Irina kay Tay Kratzer.

Si Sister Kratzer ay isang guro sa 
Orem, Utah, Relief Society nang anyaya-
han siyang magsalita sa Kumperensya 
ng Kababaihan sa Brigham Young Univer-
sity. Pinagpare- pareho ang pagbabantas 
at pagpapalaki ng mga letra.
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[Pagkatapos] ay dumating ang Aklat 
ni Mormon sa buhay ko. Nagbasa ako 
ng isang kabanata tuwing umaga bago 
pumasok sa trabaho. Sa pagbabasa sa 
aklat na ito, nalaman ko na ang Diyos ay 
buhay, na si Jesus ay Kanyang Anak, [na] 
naparito sa lupa para sa tulungan ang 
mga makasalanang katulad ko. Nang lalo 
kong basahin ang aklat na ito, lalo kong 
nakita ang agwat sa pagitan ng mga turo 
ni Cristo at ng paraan ng pamumuhay 
ko. Nalaman ko na iyon ang dahilan 
kaya miserable ang buhay ko. . . .

. . . Handa na ako para sa isang mala-
king pagbabago. Hindi ko malilimutan 
ang gabing iyon . . . na magdamag 
akong umiyak, na natatanto na hindi 
maganda ang buhay ko, na nasaktan 
ang mga taong pinakamamahal ko dahil 
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sa mga maling desisyon ko. Iyon ang 
pinakamasakit na karanasan ko sa buhay. 
Buong magdamang akong lumuha at 
nagmakaawa. . . . Sa pagtatapos ng gabi, 
pagod na pagod ako at wala nang luha. 
Nang magbukang- liwayway, nadama ko 
ang kapayapaan at kaginhawaan. Nari-
nig ko ang mga salitang: “Narito ang 
aking kamay. Aakayin kita at gagabayan. 
Pero kailangan mong ipangako sa akin 
na magbabago ka.” At ginawa ko iyon; 
nangako ako. Gusto ko ang patnubay at 
tulong na ito nang higit sa anupaman. . . .

Hindi ko alam, noong masaklap at 
masayang gabing iyon sa Russia, ang 
kadakilaan ng mga pangako ni Cristo. 
Hindi ko alam noon na sa maikling 
sandali ay maglalakbay ako patungong 
Amerika kung saan mas marami pa akong 

matututuhan tungkol sa ebanghelyo, at 
malapit na akong binyagan. . . . Hindi ko 
alam na pupunta ang anak ko sa Amerika 
para makisama sa aming kaligayahan. . . .

. . . Binigyan Niya ako ng napakara-
ming himala na hindi ako nagkaroon 
ng kahit maliit na pagkakataong pagdu-
dahan ang Kanyang banal na tulong sa 
buhay ko. . . .

Lumakad na kasama ni Cristo! Huma-
wak sa Kanyang kamay! Magpakabusog 
sa Kanyang salita. Damhin ang Kanyang 
liwanag sa bawat butas ng iyong balat, 
sa iyong buong kaluluwa. Sa mga pana-
hon ng paghihirap, hindi ka maiiwan 
sa madilim na lagusan kundi sa liwanag 
ng Kanyang pagmamahal na may mas 
maningning na liwanag na laging naghi-
hintay sa iyo. ◼
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Partikular sa sinaunang talaang ito, kailangang hanapin si Jesucristo 
o baka hindi Siya matagpuan.

“Ako Yaong Ako Nga”   
Mga Simbolo ni Jesucristo sa Lumang Tipan
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Ni Stephen P. Schank
Priesthood and Family Department  
ng Simbahan

Nang itago ni Moises ang  
kanyang mukha, marahil ay 
parang alingawngaw ng kawa-

lang hanggan ang maawaing mga salita 
ng Panginoon na nagmula sa nagliliyab 
na palumpong: “Akin ngang nakita ang 
kadalamhatian ng aking bayan . . . ; 
sapagka’t talastas ko ang kanilang 
kapanglawan;

“At ako’y bumaba upang iligtas 
sila. . . .

“At sinabi ni Moises sa Dios, Narito, 
pagdating ko sa mga anak ni Israel, at 
sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa 
inyo ng Dios ng inyong mga magulang; 
at sasabihin nila sa akin: Ano ang kani-
yang pangalan? anong sasabihin ko sa 
kanila?

“At sinabi ng Dios kay Moises, AKO 
YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, 
Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni 
Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA” 
(Exodo 3:7–8, 13–14).

Kilala sa sinaunang Israel bilang ang 
Panginoong Jehova, tinukoy ng pre-
mortal na Jesucristo ang Kanyang sarili 
bilang pinagmumulan ng kaligtasan na 
dapat hanapin ng Kanyang mga tao. 
Makalipas ang libu- libong taon, muling 
pinagtibay ng nabuhay na mag- uling 
si Jesucristo ang kanyang pangakong 
palayain ang makabagong Israel sa mga 
salitang ito: “Magalak, at huwag mata-
kot, sapagkat ako ang Panginoon ay 
kasama ninyo, at tatayo sa tabi ninyo; at 
magpapatotoo kayo sa akin, maging si 
Jesucristo, na ako ang Anak ng buhay na 
Diyos, na ako ang noon, na ako ang nga-
yon, at na ako ay paparito” (D at T 68:6; 
idinagdag ang pagbibigay- diin).

Ang mga banal na kasulatan, ang 
mga salita ng buhay, ay dinisenyo upang 
ituon ang mga anak ng Diyos sa bawat 
henerasyon kay Jesucristo para sa kalig-
tasan mula sa kasalanan at kamatayan 

at lahat ng problema natin sa lupa. 
Hindi naiiba ang Lumang Tipan; tulad 
ng bawat aklat ng banal na kasulatan, 
nilayon ito upang ibaling ang ating 
puso’t isipan sa ating Tagapagligtas, ang 
Panginoong Jesucristo. Ngunit partiku-
lar sa sinaunang talaang ito, kailangang 
hanapin si Jesucristo o baka hindi Siya 
matagpuan.

Sa paghahanap kay Cristo sa anu-
mang aklat ng kasulatan, makakatulong 
na laging paalalahanan ang ating sarili 
kung ano ang hinahanap natin. Si 
Jesucristo ang pinagmumulan ng buhay! 
Sa malulubhang problema ng espiritu-
wal at pisikal na kamatayan na nagsi-
mula sa Pagkahulog [ni Adan], si Cristo 
ang walang hanggang kalutasan ng 
Israel. Sabi ni Lehi, “Inihandog niya ang 
kanyang sarili . . . upang tugunin ang 
layunin ng batas” (2 Nephi 2:7; idinag-
dag ang pagbibigay- diin). Ito ang sagot 
na iyon—ang Manunubos ng Israel, ang 
Dakilang “Ako Nga”—na hinahanap 
natin kapag nagsasaliksik tayo sa mga 
banal na kasulatan. Gayunman, nasa 
loob ng makata at madalas ay makalu-
mang pananalita sa Lumang Tipan, ang 
mga walang- hanggang problema—at si 
Jesucristo, ang kalutasan—ay hindi pala-
ging madaling matukoy. Gayunpaman, 
naroon lang si Jesucristo sa kailaliman 
nito, naghihintay na matagpuan sa mga 
sinaunang salaysay.

Kapag isinaisip ninyo ang panga-
lan ng Panginoon na ibinahagi kay 
Moises sa bundok ng Sinai—“Ako 
nga”—isaalang- alang ang maraming 
pagkakakilanlan kay Jesucristo ng mga 
taong nagtitiwala sa Kanya. Ang mga 
sumusunod na halimbawa ay mga sim-
bolikong turo mula sa Lumang Tipan na 
nilayon upang buksan ang ating puso’t 
isipan sa Panginoong Jesucristo para sa 
kaligtasan.LIG
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PAGHAHANAP KAY JESUCRISTO  
SA LUMANG TIPAN

Ang mga propeta, pati na ang mga nasa  
Lumang Tipan, ay maituturing na “mga  
halimbawa at pagkakahawig ng kanilang 
Mesiyas,” pagsulat ni Elder Bruce R. 
McConkie (1915–85) ng Korum ng Labin-
dalawang Apostol. “Kaaya- aya at nararapat 
na hanapin ang mga pagkakahalintulad 
kay Cristo saanman at gamitin ang mga  
ito nang paulit- ulit upang maisaisip siya  
at ang kanyang mga batas sa tuwina”  
(The Promised Messiah [1985], 453).

Ang Lumang Tipan ay hindi lamang 
nilayon upang magpreserba ng isang 
pasalaysay na kasaysayan ng mga pinag-
tipanang tao ng Diyos. Ang mga kuwento 
mismo, pati na ang lakip nitong malilinaw 
na mensahe at moralidad, ay pangalawa 
ang kahalagahan para sa mga disipulo ni 
Cristo. Ang patuloy na pangunahing paksa 
ng pagsulat ng mga propeta—at samaka-
tuwid ay siyang pinakamarapat na pakay 
ng ating pag- aaral—ay si Jesucristo!

Narito ang ilang alituntuning dapat 
tandaan kapag naghahanap ng mga 
katotohanan tungkol kay Jesucristo sa 
Lumang Tipan:

1.  Lahat ng bagay na bigay ng  
Diyos sa tao ay kumakatawan kay 
Jesucristo (tingnan sa 2 Nephi 11:4; 
Moises 6:63).

2.  Lahat ng mga propeta ay mga 
halimbawa, o simbolo, ni Jesucristo 
(tingnan sa Bruce R. McConkie, 
The Promised Messiah [1978], 451).

3.  Ang pagsisisi ay nagbibigay- daan  
sa pag- aaral tungkol kay Jesucristo 
sa pamamagitan ng mga halimbawa 
(tingnan sa Alma 26:21–22).

“Ako Yaong Ako Nga”   
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AKO . . . ANG TINAPAY NG KABUHAYAN
Manna

AKO . . . ANG CORDERONG PINATAY PARA SA IYO
Pag- aalay ng Hayop at ang Kasuotang Yari  
sa mga Balat ng Hayop

Bago pinalayas sina Adan at Eva sa Halamanan ng Eden, dinami-
tan sila ng Panginoon ng yari sa mga balat ng hayop para gawing 
panakip sa kanilang katawan. Sa Lumang Tipan, ang salitang 
pagbabayad- sala, sa iba’t ibang uri nito, ay lumilitaw nang 81 
beses. Sa 73 sa mga paglitaw na iyon, ang orihinal na salitang 
Hebreo ay kaphar, na ang literal na kahulugan ay “takpan.”
Matapos silang palayasin sa halamanan, inutusan sina Adan at 
Eva na ialay ang mga panganay ng kanilang mga kawan bilang 
handog sa Panginoon. Kalaunan ay sinabi sa kanila ng isang 
anghel na ang kaugaliang ito ay “kahalintulad ng sakripisyo ng 
Bugtong na Anak ng Ama” (Moises 5:7).
Nagpatuloy ang pag- aalay ng mga hayop sa ilalim ng batas ni 
Moises, pati na ang ritwal na panakip ng mga nakikibahagi sa 
mga ordenansa ng priesthood.
Kapag nakikipagtipan tayo sa Panginoon at tinatanggap natin ang 
Kanyang banal na mga ordenansa, tinatakpan tayo ng Kanyang 
Pagbabayad- sala kaya hindi na tayo lantad sa lubos na mga epek-
to ng Pagkahulog ni Adan. Si Cristo ang tunay na Cordero ng Diyos 
na inialay para sa atin kaya hindi na tayo kailangang pasakop sa 
mga epekto ng kasalanan at kamatayan.
Genesis 3:21; 37:3; Exodo 40:14–15; Ezekiel 16:1–12; Mateo 
22:11–12; Mga Taga Galacia 3:26–29; 1 Nephi 11:21, 32–33; 
Alma 34:14–16; Moises 5:5–8; 7:47

Nang maglakbay si Moises at ang mga anak ni Israel mula 
Egipto patungong lupang pangako, umasa sila sa mga awa 
ng Panginoon para sa pagkain sa araw- araw. Binigyan sila ng 
Panginoon ng matamis na “tinapay mula sa Langit,” na tinawag 
ng mga tao na “Manna” (ibig sabihin ay “Ano ito?”). Yaong mga 
nagtipon ng tinapay araw- araw at nanatiling tapat sa Pangino-
on at sa Kanyang propeta ay patuloy na nabuhay sa kanilang 
paglalakbay sa ilang.
Si Jesucristo ang Tinapay ng Kabuhayan; naparito Siya sa lupa 
mula sa langit upang bigyan tayo ng buhay araw- araw sa ating 
mortal na buhay. Habang tinitipon natin ang Kanyang mga salita 
araw- araw, madarama natin ang tamis at siglang hatid Niya sa 
buong paglalakbay natin sa buhay.
Exodo 16:4, 12–21, 31; Deuteronomio 8:2–3; Juan 6:26–35, 
48–58, 66–68; 3 Nephi 20:8
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AKO . . . AY IYONG TAGAPAGPAGALING
Ahas na Nakapatong sa Isang Tikin

AKO . . . ANG PINAGMUMULAN NG TUBIG NA BUHAY
Tubig mula sa Bato sa Horeb

Nang mauhaw sa tubig ang mga anak ni Israel sa ilang, bumaling 
si Moises sa Panginoon. Inutusan si Moises na hampasin ang 
isang bato sa Horeb (Bundok ng Sinai) gamit ang tungkod na 
bigay sa kanya ng Panginoon. Nang gawin niya ito, bumulwak 
ang tubig mula sa bato para magbigay ng buhay sa milyun- 
milyong naglalakbay na mga Israelita.
Si Jesucristo ang Bato ng Israel; nang hampasin Siya sa Kalbaryo, 
pumuslit ang dugo mula sa Kanyang katawan. Ang dugo ni Cristo 
ay nagbibigay sa atin ng buhay! Makakamit natin ang buhay 
na matatagpuan sa nagbabayad- salang dugo ni Cristo kapag 
sinunod natin ang mga propetang nabigyan ng mga susi para 
pabulwakin ang tubig na buhay mula sa Kanya.
Exodo 17:1–6; Mga Bilang 20:8, 11; Juan 4:10–15; I Mga Taga 
Corinto 10:1–4; D at T 28:2

Ang mga paghihirap sa kanilang paglalakbay ay nagdulot ng 
pagrereklamo ng mga anak ni Israel, at pagbulung- bulong 
laban sa propeta at sa Panginoon. Dahil dito, itinulot ng 
Panginoon na kagatin sila ng makamandag na mga ahas, na 
ikinamatay ng marami. Nagdasal si Moises sa Panginoon na 
alisin ang mga ahas; sa halip, naglaan ng paraan ang Panginoon 
para matakasan ng mga tao ang kamatayan nang matuklaw sila. 
Ang kailangan nilang gawin para gumaling ay tumingin sa ahas 
na tanso na nakakabit sa tikin.
Ipinako si Jesucristo sa isang poste—ang krus—upang umasa 
tayo sa Kanya sa ating mga pagdurusa at hindi tayo madaig 
nito. Hindi palaging inaalis ni Jesucristo ang ating mga pagsubok, 
ngunit bilang ating Tagapagpagaling, maaari Niyang alisin ang 
lason mula sa mga ito sa pamamagitan ng mga pagpapala ng 
Kanyang Pagbabayad- sala.
Mga Bilang 21:4–9; Juan 3:14–16; I Ni Pedro 2:24;  
Alma 33:18–22; Helaman 8:14–15; 3 Nephi 27:13–15
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Tiningnan kong mabuti 
ang kulay, matingkad na pula. Krimson. 
Tiningnan ko ang mga simpleng deko-
rasyon na natira: ilang mga belen, isang 
sabsaban na gawa sa mga popsicle stick, 
at isang dekorasyon na may nakasulat 
na NOEL sa gintong mga titik. Nalu-
ha ako. Ang bombilya ay pula—pula 
tulad ng nagbabayad- salang dugo ng 
Tagapagligtas.

Naisip ko kung paano ang mga deko-
rasyon, mga cookie cutout, at ang kasiya-
han ng mga bata sa umaga ng Pasko ang 
laging nakapagpapasaya sa akin noon 
tuwing Pasko. Pagkatapos ay naisip ko 

Ang Pasko ay hindi Pasko noon. Kahit 
 na sinubukan kong maging masaya 

habang tumutugtog ang mga awiting 
para sa Pasko, inilabas ko ang mga 
kaban ng dekorasyon nang may 
mabigat na puso. Ipinaalala lamang 
sa akin ng snowman cookie jar na 
wala na akong kasamang mag- bake. 
Ang Santa figurine ay tila ba nagsa-
sabi na walang dahilan para magsabit 
ng mga medyas, at ang pambalot na 
may disensyong stripes ng peppermint 
ay ipinaalala sa akin sa umagang iyon 
na wala na akong maririnig na tinig ng 
masasayang mga bata.

Ngayong taon, pumunta na sa  
kolehiyo ang bunso naming anak, at  
malungkot at tahimik ang aming bahay. 
Pinili ko ang mga dekorasyong hindi 
Santa at ibinalik ang lahat sa kani- 
kanilang kahon.

Dahil nasa ibang lugar ang asawa ko, 
mag- isa akong nagsabit ng dekorasyon 
sa puno. Nagpost online ang manugang 
ko ng retrato ng mga apo ko na nagsa-
sabit ng dekorasyon sa kanilang puno, 
at nangulila ang puso ko sa kahapon. 
Inisip ko kung paano naging ganoon 
kabilis lumipas ang panahon. Paano 
lumaki nang ganoon kabilis ang mga 
anak ko? Nag- iisip pa rin, tiningnan ko 
ang bombilya na hawak ko. Isa itong 
pulang bombilya.

Isang Pulang Bombilya
Ni Lori Ries

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

Isang simpleng ornamento sa Christmas tree ang  
nakapagpaalala sa akin sa tunay na kahulugan ng Pasko.

ang aking mga anak at ang kanilang 
walang- hanggang mga pamilya. Naisip 
ko ang kaligayahan ko sa pamilya ko at 
ang kaligayahan nila sa kanilang sariling 
pamilya. Pinagnilayan ko kung paano 
ginawang posible iyon ng sanggol sa 
sabsaban. Isang matamis at magandang 
pakiramdam ang umusbong sa puso 
ko nang pagnilayan ko ang regalo ng 
Tagapagligtas—hindi lamang para sa 

akin kundi para sa lahat ng tao.
“At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag 

kayong mangatakot; sapagka’t narito, 
dinadalhan ko kayo ng mabubuting bali-
ta ng malaking kagalakan, na siyang sasa 
buong bayan” (Lucas 2:10; idinagdag ang 
pagbibigay- diin).

Habang patuloy akong nagsasabit 
ng dekorasyon sa puno, pinag- isipan ko 
ang mapagpakumbabang kapanganakan 
at buhay ni Jesucristo. Dumating Siya 
upang ayusin ang nasira, itaguyod ang 
naaapi, aliwin ang nalulumbay, magdala 
ng kapayapaan sa pagiging hindi per-
pekto, at magbigay habag sa nagdurusa. 
Ipinanganak Siya at namatay upang 
mabuhay tayong muli kasama Niya sa 
kaharian ng Ama.  Dumating Siya upang 
malaman ng tao ang tunay na kaligaya-
han. Naging masaya ako at nakahanap 
ako ng kaligayahan kay Cristo dahil si 
Cristo ay ang Pasko. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Oregon, USA. LA
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Noong 2000 tinawag kami na mag-
lingkod bilang branch president at 

Primary president sa pinakamaliit na 
yunit sa Kaohsiung Taiwan Stake. May-
roong mga 20 tao sa sacrament meeting, 
kabilang ang batang pamilya namin, apat 
na aktibong mga elder, at mga mission-
ary. Kalaunan ay nagpadala kami ng 
dalawang elder sa mission, nagtitiwala 
na magbibigay ang Panginoon ng papa-
lit sa kanila.

Sa pagtatrabaho namin sa branch, 
naalala namin ang payo ni Pangulong 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) na ang 
bawat nabinyagan ay kailangan ng “isang 
kaibigan, isang responsibilidad, at panga-
ngalaga ng ‘mabuting salita ng Diyos.’” 1 
Nadama namin na ang bagong mga 
miyembro ng aming branch ay dapat 
mabigyan agad ng mga tungkulin upang 
lumago sila sa pamamagitan ng pagli-
lingkod. Ipinakilala ng mga missionary 
sa amin ang bawat investigator, at sa loob 
ng dalawang linggo matapos mabinya-
gan ang bawat isa sa kanila, ay nakatang-
gap sila ng tungkulin. Nagkaroon sila ng 
mga kaibigan habang naglilingkod sila 
kasama ang ibang mga miyembro.

Sa loob ng isang buwan, bawat 
bagong nabinyagang lalaki ay nakatang-
gap ng Aaronic Priesthood, at bawat isa 

ay nagbasbas at nagpasa ng sakramento. 
Inihanda rin namin sila na tanggapin 
ang Melchizedek Priesthood sa susunod 
na stake conference.

Ang bagong mga elder ay tinuruan 
kung paano gawin ang mga ordenansa, 
at ang mga elder na ito ang nagturo sa 
mga mas bago pang elder. Naniwala 
kami sa pagkatuto sa pamamagitan ng 
paggawa at pagpapanatili ng pagkatuto 
sa pamamagitan ng pagtuturo. Ang mga 
miyembro ng branch ay responsable na 
maging isang halimbawa at tagapagturo, 
magturo at magbigay ng kasanayan, at 
mag- angat at sumuporta sa isa’t isa.

Ginamit namin ang mga home at 
visiting teacher, family home evening, 
mga aktibidad ng ward, at mga potluck 
upang kaibiganin ang bagong mga 
miyembro. Sila ay pinangalagaan ng 
salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga 
tagubiling pangrelihiyon tuwing Ling-
go at sa iba pang mga araw ng linggo. 
Lumago ang institute mula sa 2 hang-
gang sa 25 estudyante. Upang patuloy 
na pangalagaan ang aming branch, 
dumalo kami at naglingkod sa Taipei 
Taiwan Temple kada buwan—isang 
10- oras na biyaheng balikan sakay ng 
bus. Kadalasan, nahihirapan ang stake 
namin na punuin ang dalawang temple 

Paglago mula  
sa Paglilingkod
Nina Po Nien (Felipe) Chou at Petra Chou

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

Nadama namin na ang bagong mga miyembro  
ng aming branch ay dapat mabigyan agad ng mga 
tungkulin upang lumago sila sa pamamagitan ng 
paglilingkod.

bus. Habang lumalaki ang aming branch 
at naghahanda ang mga pamilya para sa 
mga biyaya ng templo, nagtakda kami 
ng layunin na punuin ang sarili naming 
bus. Dalawang beses nang unang taon 
na iyon, habang pinupuno ng mga 
natitirang miyembro ng aming stake 
ang isang bus, pinuno ng maliit naming 
branch ang isa pang bus. Di- nagtagal, 
hiniling ng stake sa bawat ward na mag-
puno ng isang temple bus kahit na isang 
beses sa isang taon.

Sa pangalawang taon, ang pagpapa-
natili namin sa mga bagong miyembro 
ay umangat mula 30 porsiyento hang-
gang mahigit sa 90 porsiyento, at ang 
aming sacrament meeting ay naging 
halos mga 100 tao, kabilang ang 25 akti-
bong mga elder. Ang aming branch ay 
naging isang ward, at ang aming lumang 
gusali ay ginawang bagong chapel.

Ang pinakamaliit na branch ay 
naging pinakamalakas na ward sa stake 
dahil ang bawat bagong miyembro ay 
nabiyayaan ng mga kaibigan, tungkulin, 
at pangangalaga ng salita ng Diyos. ◼
Ang mga awtor ay naninirahan sa  
Utah, USA.

MGA TALA
 1. Gordon B. Hinckley, “Converts and Young 

Men,” Ensign, Mayo 1997, 47.M
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Ang Kaohsiung Seventh Branch sa Taipei Taiwan Temple noong 
December 2001.
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Laging ginagawa ng pamilya ko ang 
Pasko na isang di- malilimutang 

okasyon batay sa natatandaan ko. 
Nang umalis ako papuntang 
Brazil Porto Alegre South 
Mission, hindi ko natanto 
kung gaano kahirap para 
sa akin ang magpalipas ng 
Pasko na malayo sa kanila 
sa unang pagkakataon.

Sa una kong Pasko 
sa misyon, kinasabikan 
kong makasama ang aking 
pamilya, pero kami lang 
ng kompanyon ko ang 
magkasama. Labis akong 
nalungkot at naawa sa 
sarili ko.

Noong Bisperas ng 
Pasko, isang mabait na 
pamilya ang nag- anyaya sa akin 
at sa aking kompanyon na maghapunan. 
Naging masaya ang gabi namin, pero 
nagpaalala lang sa akin ang kaligayahan 
ng pamilyang ito na malayo ako sa sarili 
kong pamilya. Nang gabing iyon umuwi 
kami, at sinikap kong matulog at kalimu-
tan na Pasko na kinabukasan. Sa unang 
pagkakataon sa buhay ko, naginhawahan 
ako nang lumipas ang Pasko.

Makalipas ang isang taon, pinagnila-
yan ko ang nakaraang Pasko at inisip ko 
kung ano ang magagawa ko para maging 
mas masaya ang Pasko ko sa misyon. 
Natanto ko na ang lungkot na nadama 
ko noong nakaraang taon ay nagmula 
sa pagtutuon ko sa sarili ko sa halip na 
sa Tagapagligtas. Natanto ko rin na ang 
Pasko ay isang panahon para alalahanin 

ang pagsilang ng Tagapagligtas at dapat 
akong maging masaya sa paglilingkod sa 
Kanya bilang Kanyang kinatawan.

Sa pag- uusap namin ng kompanyon 
ko, nagpasiya kaming bumili ng mga lol-
lipop na ipamimigay sa mga miyembro, 

investigator, bata, at sinumang masa-
lubong namin sa Araw ng Pasko. 

Nagsanay rin kami ng mga 
kakantahing himno na Pamas-
ko. Nag- umapaw ang kagalakan 
sa puso ko sa Araw ng Pasko 
nang kausapin namin ang mga 
tao, kantahin ang mga himno, at 
ipamigay ang mga lollipop.
Sa pag- uwi nang gabing iyon, 

nakilala namin ang isang matan-
dang lalaking nakaupo sa bangketa. 

Tinanong namin kung may nagregalo 
na sa kanya para sa Pasko nang araw na 
iyon. Oo raw—nakausap daw niya sa tele-
pono ang kanyang mga anak na nakatira 
sa malayo.

“May isa pa kaming regalo para sa 
inyo,” sabi namin. Binigyan namin siya 
ng lollipop.

“Hindi lamang nito patatamisin ang 
bibig ko,” sabi niya, “pero patatamisin rin 
nito ang aking espiritu.”

Naging napakasama ng Pasko ko sa 
misyon dahil nagtuon lang ako sa sarili 
ko. Naging napakaganda rin ng Pasko 
ko nang sa halip ay nagtuon ako sa Taga-
pagligtas. Alam ko na kapag nakatuon 
tayo sa Kanya, dudulutan Niya ng tamis 
ang ating espiritu sa Pasko at sa bawat 
araw ng taon. ◼
Wilson Correia dos Santos, 
Pernambuco, Brazil

Isang Masayang Pasko
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Para maging mas 
masaya ang Pasko sa 

misyon, nagpasiya kaming 
magkompanyon na bumili ng 
mga lollipop na ipamimigay 
sa sinumang masalubong 
namin sa Araw ng Pasko.
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”Sa Akin Ninyo Ginawa”
Ang aming pamilya ay may isang 

 tradisyon sa Pasko na pagbibigay  
ng mga gift bag na may lamang mga  
pagkain, guwantes, sumbrero, at iba  
pang pangangailangan para sa mga taong 
nangangailangan. Noong 2016, ang bis-
peras ng Pasko ay bukod- tanging napaka-
lamig sa lugar ng California, USA, kung 
saan kami nakatira. Nakabalot na kami, 
subalit nanginginig pa rin kami!

Habang papunta sa isang liwasan 
malapit sa aming tahanan kung saan 
lumalagi ang maraming taong walang 
tahanan, nakita namin ang isang lala-
king nakasiksik sa isang maliit na silu-
ngan ng isang bus stop, na nakabalot sa 
isang lumang kumot. Itinigil ng aking 
asawa, si Dennis, ang kotse at isinama 
ang aming anak na lalaki, si Jonathan, 
para bigyan ang lalaki ng gift bag. Ang 
aming anak na babae, si Abbey, at ako ay 
nanatili sa kotse at pinanood sila.

makilala ang lalaking iyon. Binuksan ko 
ang pinto ng kotse, at sumunod sa akin 
si Abbey. Ngumiti si Dennis nang papa-
lapit na kami, at ipinakilala niya kami 
sa lalaki. Iniabot ko ang aking kamay at 
itinanong ang pangalan niya.

Tinanggap niya ang kamay ko, maa-
yang ngumiti, at sumagot na, “Jesús.”

Ipinagpatuloy ng pamilya ko ang 
pakikipag- usap, pero wala na akong 
masyadong naintindihan pagkatapos 
noon. Patuloy kong iniisip ang kahala-
gahan ng pangalan ng kalugud- lugod  
na lalaking ito: Jesús—ang pangalan  
ng ating Tagapagligtas. Sa oras na iyon, 
ipinaalala sa akin ang turo ng Tagapag-
ligtas: “Yamang inyong ginawa sa isa 
dito sa aking mga kapatid, kahit sa pina-
kamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa” 
(Mateo 25:40). Ako ay magpakailanmang 
binago ng karanasang iyan. ◼
Shannon Knight, California, USA

Iniangat ng lalaki ang kanyang ulo 
nang ibinigay ni Dennis sa kanya ang 
bag. Isang malaking ngiti ang bumalot 
sa mukha ng lalaki. Nagkamayan sila 
at nagsimulang mag- usap. Kakaiba ito 
dahil karaniwan ay wala namang masya-
dong salitaan.

Pagkatapos ng ilang minuto, buma-
lik si Dennis sa kotse at binuksan ang 
tarangkahan sa likod.

“OK lang ba lahat?” tanong ko.
“Oo,” sabi niya. “Ibibigay ko sa kanya 

ang aking parka jacket. Mas kailangan 
niya iyon kaysa sa akin.”

Hindi ako nakapagsalita. Iyon ay 
isang napakagandang parka na ilang 
beses pa lang isinuot ni Dennis! Bumalik 
si Dennis sa lalaki at tinulungan siyang 
isuot ang mainit na parka. Napakasaya 
ng mukha ng lalaki. Patuloy na nag- usap 
sina Dennis at ang lalaki.

Nadama ko na kailangan kong 

Nadama ko na dapat kong kilalanin 
ang lalaking ito. Nilapitan ko siya, 

iniabot ang aking kamay, at itinanong 
ang kanyang pangalan.
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Naging kalahating- bulag ako nang 
mabangga ang aking bisikleta ng 

isang trak. Makalipas ang mga apat na 
taon, nang Pasko noong 2011, nakaram-
dam ako ng pahiwatig na humiling sa 
isang brother mula sa dating ward ko 
ng isang priesthood blessing. Paminsan- 
minsan ko lamang nakita ang brother 
na ito, kaya hindi ko naintindihan kung 
bakit kailangan kong humiling sa kanya. 
Alam kong may iba pang karapat- dapat 
na mga mayhawak ng priesthood na 
puwede ko hilingan.

Nang sumunod na mga linggo, ang 
pakiramdam na kailangan ko ng basbas 
ay lalong lumakas. Naglilingkod ako 
noon bilang temple worker sa Frankfurt 
Germany Temple, kaya nagpasiya akong 
humiling sa isa sa mga brother doon ng 
isang basbas.

Matapos akong magpasiya, ang 
brother na nadama kong dapat kong 
hilingan ng basbas ay pumasok sa tem-
plo. Nalaman ko kaagad na ito ay hindi 
pagkakataon lamang—nais ng Ama sa 
Langit na humiling ako sa brother na ito. 

Pareho Kaming Nabasbasan
Naglakas loob ako at humiling na maka-
usap siya matapos siyang magsesyon. 
Pumayag siya.

Maya- maya, ipinaliwanag ko na hindi 
ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko 
ay kinakailangan ko ng blessing o basbas 
mula sa kanya. Sinabi niyang masaya 
siyang makatulong. Nag- anyaya siya ng 
isa pang brother sa kuwarto at sinimulan 
akong bigyan ng basbas. Nang mata-
pos siya, naguluhan ako. Maganda ang 
basbas, ngunit wala namang partikular 
na espesyal dito.

Pagkatapos ay iminulat ko ang aking 
mga mata.

Nang imulat ko ang aking mga mata, 
nakita ko ang kuwarto nang halos mali-
naw. Hindi ako makapaniwala! Tinanong 
ko ang brother na ito kung alam niya 
kung bakit kinakailangang siya ang mag-
bigay ng basbas na ito. Nakadama ako ng 
pagpapakumbaba sa sagot niya.

“Sa tingin ko hindi lang para sa iyo 
ang basbas na ito,” sabi niya. “Para sa akin 
din ito. Babasbasan ko ang pamangkin ko 
bukas dahil mabibinyagan na siya. Hindi 

aktibo ang aming pamilya sa Simbahan, 
at siya ang unang miyembro ng aming 
pamilya na mabibinyagan sa loob halos 
ng 20 taon. Marami sa pamilya namin 
ang dadalo sa binyag, at hindi ako sigura-
do na sapat na ang pananampalataya ko 
upang magbigay ng basbas. Ngayon alam 
ko nang kaya ko itong gawin.”

Nang sumunod na mga araw, bumuti 
ang paningin ko na hindi ko na kinaila-
ngan ang aking puting baston. Ibinalot 
ko ito at ibinigay bilang regalo sa Pasko 
sa brother na ito kasama ang isang liham. 
“Alam kong hindi ito ang tungkod ni 
Moises,” isinulat ko, “ngunit umaasa ako 
na paaalalahanan ka nito sa taglay mong 
kapangyarihan ng priesthood.”

Mahal tayo ng Ama sa Langit at  
masaya Siyang basbasan tayo. Ang  
basbas na ito sa Pasko ay hindi lamang 
nagpabalik ng aking paningin kundi 
binigyan din ang isang mapagpakum-
babang mayhawak ng priesthood ng 
kumpiyansa sa paglilingkod niya sa 
priesthood. ◼
Anna Fingerle, Hesse, Germany

Ibinalot ko ang aking puting baston at ibinigay 
ito bilang regalo sa Pasko sa brother na 

nagbigay sa akin ng basbas sa priesthood.
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Ang Aklat ni Mormon:  
Isang Espesyal na Regalo
Noong Bisperas ng Pasko ng 2016, habang 

naglilingkod kaming mag- asawa bilang 
mga temple missionary sa Manila Philippines 
Temple, ginusto kong magbigay ng kopya ng 
Aklat ni Mormon sa isang tao. Sa loob ng hara-
pang pabalat ng isang kopya, isinulat ko ang 
aking patotoo at nagsama ako ng isang postcard 
ng Manila Temple na may impormasyon kung 
saan malalaman ang iba pa tungkol sa Simba-
han. Pagkatapos ay lumuhod ako at nagdasal at 
hiniling ko sa Panginoon na akayin ako sa isang 
taong inihanda na Niya.

Umalis ako ng aming apartment at tumawid 
ng kalsada. May kausap na dalawang lalaki ang 
isang security guard sa kalapit na missionary 
training center. Sumigaw siya, “Maligayang 
Pasko!” Naisip kong puntahan sila.

Pagkatapos kong magpakilala, nalaman ko 
na ang isang lalaki ay tagapag- alaga ng bakuran 
sa missionary training center at ang isa naman 
ay isang magsasaka. Nalaman namin na pareho 
silang miyembro ng Simbahan.

Tinanong ko kung may kakilala sila na 
maaaring interesadong maregaluhan ng kopya 
ng Aklat ni Mormon para sa Pasko. Mukhang 
nagulat ang magsasaka. Sabi niya, may kasama 
siyang kaibigan na bibisita sa bakuran ng tem-
plo sa loob ng ilang minuto. Matagal na niyang 
gustong bigyan ng Aklat ni Mormon ang kaibi-
gan niya pero hindi pa siya nakakabili. Puspos 
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ng damdamin, inilabas ko ang Aklat ni Mormon 
mula sa bag ko. Sinabi  
ko sa kanila ang tungkol sa aking panalangin  
at ibinigay ko sa kanya ang aklat.

Inantig kaming lahat ng Espiritu, at nagpa-
hayag ng pag- asa ang magsasaka na babasahin 
ng kaibigan niya ang Aklat ni Mormon at 
tatanggapin ang ebanghelyo. Habang naglala-
kad ako pabalik sa aking apartment, nagpasa-
lamat ako sa Panginoon at nagdasal na sana’y 
tuparin ng kaibigan ng magsasaka ang kanyang 
pangakong bumisita sa bakuran ng templo.

Mga 15 minuto ang nakalipas, may tumawag 
sa akin mula sa security gate ng MTC. Dumating 
na ang kaibigan ng magsasaka. Agad akong nag-
punta para makilala siya. Siya ay kapitan ng isang 
merchant ship na magpapalaot na pagkalipas ng 
dalawang araw. Pinasalamatan niya ako para sa 
Aklat ni Mormon at sinabi na dadalhin niya iyon 
sa barko. Bago kami nagpaalaman, tinitigan ko 
siya at sinabi kong, “Ang aklat na ito ay totoo.” 
Nang gawin ko iyon, pinagtibay ng Espiritu ang 
katotohanang ito sa akin.

Noong Paskong iyon nagbigay ako ng espes-
yal na regalo: isang Aklat ni Mormon at ang 
aking patotoo na ito ay totoo. Tumanggap din 
ako ng espesyal na regalo: sinagot ng Pangino-
on ang aking panalangin at biniyayaan ako ng 
pagkakataong ibahagi ang ebanghelyo. ◼
Claudette Bybee Burt, Washington, USA

Pinasalamatan ako 
ng kapitan para 

sa Aklat ni Mormon 
at sinabi na dadalhin 
niya iyon sa barko.
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Bilang isang bagong mission 
president noong taglagas ng 
2011, nasasabik ako na maka-

sama ang aming mga missionary. 
Ang aking asawa, si Emily, at ako 
ay nagpasiyang mag- inspeksyon ng 
mga apartment at bumisita sa bawat 
pares ng missionary sa mission.

Sa paglalakbay namin mula  
Guatemala City patungo sa isa  
sa aming mas liblib na zone, na 
tinatawag na Sololá, nalaman 
namin na may demonstrasyon o 
welga na humaharang sa kalsada 
sa harapan namin. Ang mga welga 
o demonstrasyon sa Guatemala 
ay tumatagal nang ilang oras, at 
kadalasan ay walang paraan para 
malagpasan ang mga ito. Subalit 
nang magtanong kami tungkol sa 
posibleng ibang madaraanan, nala-
man namin ang tungkol sa isa pang 
ruta. Gayunman, ang daang iyon ay 
may kaakibat na mga babala:

• Hindi maganda ang kalsadang 
iyon.

• Tiyaking wala ka na sa kalsada 
kapag dumilim.

• Malimit na may mga magnana-
kaw sa kalsada.

Tulad ng sinumang masigasig na 
bagong mission president at asawa, 

Isang Marahan at Banayad 
na Tinig sa Gitna ng  

Ni M. Joseph Brough
Pangalawang Tagapayo sa Young 
Men General Presidency
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Kung karapat- dapat 
kayo, hindi kayo haha-
yaan ng Ama sa Langit 
na makagawa ng 
malalaking pagkaka-
mali nang hindi kayo 
binibigyan ng babala.

nagpatuloy kami ni Emily. 
Matapos magmaneho nang 
ilang sandali, dumating 
kami sa isang bahagi ng 
isang maputik na kalsa-
da na mukhang matarik 
na pababa sa harapan 
namin. Nagbiro si 
Emily na dapat 
naming kunin ang 
kamera at kumu-
ha ng mga litrato 
habang pababa kami.

Ilang taon na ang nakararaan, 
noong ako ay isang batang mis-
sionary sa Guatemala, natutuhan 
ko na ang isang sangang inilagay 
sa kalsada ay nangangahulugang 
“magpatuloy nang may pag- iingat.” 
Maaari pa ngang mangahulugan 
itong “tumigil.” Nakakita ako ng 
sanga pero hindi ko naisip kung 
ano ang kahulugan nito.

Pagkatapos ng ilang sandali, 
natagpuan namin ang aming 
sarili na nakabitin sa isang 
20- talampakang (6 m) bangin kung 
saan natibag ang isang tulay. Naga-
wa kong lumabas mula sa aking 
puwesto, subalit hindi mabuksan 
ni Emily ang kanyang pinto. Nang 
sinubukan niyang lumipat ng 
puwesto at lumabas mula sa aking 

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

Malalaking 
Desisyon
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pinto, nagsimulang umuga ang 
sasakyan. Walang duda, lubhang 
nakakabalisa ang sandaling iyon.

Maraming bagay ang pumasok  
sa aking isip. Nakita ko ang ulo ng 
mga balita: “Isang Bagong Mission 
President ang Nagmaneho sa Dike 
Kung Saan Walang Tulay, Nagresul-
ta sa Matinding Pinsala sa Kanyang 
Asawa” o “Isang Bagong Mission Pre-
sident at Asawa Nawawala Matapos 
Nakawan sa Kalsadang Hindi Nila 
Dapat Tinahak.”

Hindi alam kung ano ang 
gagawin, tumigil ako sa labas ng 
sasakyan at nagsumamo sa Ama 
sa Langit, “Tulungan ninyo po sana 
ako sa sandaling ito ng kawalang- 
ingat.” Maniniwala ba kayo na isang 
malaking trak ng saging ang biglang 
dumating sa likuran namin? Nakita 
kami ng drayber at ng mga pasahero 
at sinundan kami para pagtawanan 
at maaliw sa suliranin ng katawa- 
tawang banyaga. Itinuro nila ang 
sanga na nasa kalsada. Literal na 
maliit na sanga lang ito.

Pagkatapos, sa aming mahima-
lang pagpapala, kinuha nila mula sa 
kanilang trak ang tanging kadena 
na nakita ko sa tatlong taong pag-
lilingkod sa Guatemala. Bago sila 
umalis, pumutol sila ng isang puno 



44 L i a h o n a

at hinila ito sa kalsada. Sa palagay 
ko ay gusto nilang makatiyak na 
ang susunod na North American 
na darating ay hindi magagawa ang 
parehong pagkakamali.

Sumunod sa mga Pahiwatig  
at Babala

Sinabi ko sa inyo ang kuwentong 
ito para bigyang- diin na dapat nating 
sundin ang mga babala, pahiwatig, 
at patnubay na ibinibigay sa atin ng 
tinig ng Panginoon—gaano man ito 
kalakas o kabanayad. Ang tinig na 
iyan ay dumarating sa pamamagi-
tan ng maraming anyo: mga banal 
na kasulatan, mga kautusan, mga 
bulong mula sa Espiritu Santo, mga 
salita ng mga buhay na propeta, at 
payo mula sa mga magulang, lider sa 
Simbahan, at mabubuting kaibigan. 
Tayo ba ay nakikinig at sumusunod 
sa mga pahiwatig at mga babalang 
ito? Bakit mahalagang gawin iyon?

Nababasa natin sa Mga Kawikaan:
“Tumiwala ka sa Panginoon ng 

buong puso mo; at huwag kang 
manalig sa iyong sariling kaunawaan.

“Kilalanin mo siya sa lahat ng 
iyong mga lakad, at kaniyang ituturo 
ang iyong mga landas.

“Huwag kang magpakapantas sa 
iyong sariling mga mata; matakot ka 
sa Panginoon, at humiwalay ka sa 
kasamaan” (Mga Kawikaan 3:5–7).

Dapat tayong magtiwala sa 
Panginoon nang buo nating puso. 
Dapat nating maunawaan na kulang 
ang ating kaalaman tungkol sa kung 
ano ang pinakamabuti para sa atin at 
pinakamabuti para sa iba. Kapag nag-
tiwala tayo sa Kanya, anong kahanga- 
hangang pangako ang iginagawad 
Niya: Papatnubayan Niya ang ating 
mga landas.

Sa aming pamilya, may kasabihan 
kami na naging mahalagang bahagi 
ng aming mission. Matagal- tagal nang 

itinuturo ni Pangulong Russell M. 
Nelson ang konseptong ito. Ganito 
ang pagkakasabi niya: “Ang pagsu-
nod ay nagdudulot ng tagumpay; ang 
pagsunod nang may kahustuhan ay 
nagdudulot ng mga himala.” 1

Ang bersyon ng aming pamilya at 
mission ay “Ang pagsunod ay nag-
dudulot ng mga pagpapala, pero ang 
pagsunod nang may kahustuhan ay 
nagdudulot ng mga himala.”

Hindi ko ganap na nauunawaan 
kung ano ang ibig sabihin ng pagsu-
nod nang may kahustuhan, pero ito 
ang pagkakaunawa ko. Hindi ibig 
sabihin nito na tayo ay perpektong 
sumusunod ngayon mismo sa lahat ng 
bagay, bagamat maaari tayong maging 
perpekto sa pagsunod sa marami sa 
mga kautusan ng Panginoon. Kung 
kaya, ang pagsisisi ay tiyak na maha-
lagang bahagi ng pagsunod nang may 
kahustuhan. Ang pagsunod nang may 
kahustuhan ay nangangailangan ng 
katapatan sa lahat ng mga babala at 
mga pahiwatig at mga kautusan na 
ibinibigay sa atin ng Ama sa Langit.

Minsan ay hindi natin nauuna-
waan kung bakit hinihiling ng Ama 
sa Langit ang ilang bagay mula sa 
atin. Ang mga pagkakataong iyon ay 

maaaring ang ilan sa mga pinakama-
hirap na sandali na sumunod nang 
may kahustuhan. Alalahanin noong 
si Adan, isa sa pinakadakila sa lahat, 
ay tinanong kung bakit siya nag- alay 
ng hain: “At pagkalipas ng maraming 
araw, isang anghel ng Panginoon ang 
nagpakita kay Adan, nagsasabing: 
Bakit ka nag- aalay ng mga hain sa 
Panginoon? At sinabi ni Adan sa kan-
ya: Hindi ko batid, maliban sa iniutos 
sa akin ng Panginoon” (Moises 5:6).

Sundin ang mga Propeta
Si Emily ay naging kahanga- 

hangang halimbawa ng pagsunod 
nang may kahustuhan kahit na hindi 
niya nauunawaan. Noong pangka-
lahatang kumperensya ng Oktubre 
2000, narinig niya ang sumusunod na 
payo mula kay Pangulong Gordon B. 
Hinckley (1910–2008): “Hindi natin 
sinasang- ayunan ang tato, at gayun-
din ‘ang pagpapabutas sa katawan 
maliban kung ang dahilan ay pag-
papagamot.’ Gayunman, hindi kami 
nagpapahayag ng anumang posisyon 
‘tungkol sa maliliit na pagpapabutas 
sa mga tainga ng kababaihan para sa 
isang pares ng hikaw’—isang pares.” 2 LE
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Nang umuwi ang asawa ko, ipina-
liwanag niya sa aming pangalawang 
anak na babae ang kahalagahan ng 
pagsunod sa mga propeta kahit ano 
ang mangyari. Habang nagsasalita 
siya, sumunod din ang aking asawa. 
Tinanggal niya ang kanyang pangala-
wang pares ng hikaw sa huling pag-
kakataon. Naniniwala ako na hindi 
pa rin niya nauunawaan kung bakit, 
pero alam ko kung bakit hindi iyon 
mahalaga sa kanya.

Para sa ilan sa atin, iyan ay maa-
aring hindi mahalaga dahil napaka-
liit na bagay lang nito. Iyan ay totoo. 
Gayunman, hindi ko naaalala na 
sinabi ng Panginoon na, “Kung ako’y 
inyong iniibig, ay tutuparin ninyo 
ang aking mga utos na mukhang 
mahalaga” (tingnan sa Juan 14:15).

Mahal kong mga kapatid, isang 
malinaw na tinig ng babala ng dapat 
nating sundin palagi ang nagmumu-
la sa mga piniling apostol at mga pro-
peta ng Panginoon. Maaaring hindi 
ito sikat ayon sa pamantayan ng 
daigdig, tulad ng maliit na bagay na 
hiniling ni Pangulong Hinckley. Suba-
lit magagawa mo—kailangan—na  

magtiwala na nagmumula ito sa  
Ama sa Langit. Maaaring maliit na 
sanga lang ito, o maaaring ito ay 
isang buong puno na inilagay sa 
kalsada. Pinapayuhan ko kayo na 
basahin o pakinggan ang pangkala-
hatang kumperensya na isinasaisip 
ito: Anong maliliit na sanga o mga 
puno ang inilalagay ng Panginoon sa 
aking landas?

Magtiwala sa Panginoon
Maaaring iniisip ng ilan sa inyo 

na, “Mabuti iyan. Ngunit ano ang 
ginagawa ninyo kapag naghahangad 
kayo ng mga pahiwatig, payo mula sa 
Panginoon, mga babala, at patnubay, 
at tila hindi talaga kayo makatang-
gap ng sagot?”

Marahil ay may inaalala kayong 
ganito tungkol sa mahahalagang 
desisyon sa inyong buhay. Tan-
daan ang pangako na magtiwala 
sa Panginoon nang inyong buong 
puso, at papatnubayan Niya kayo sa 
inyong mga landas.

Tungkol sa mahahalagang pang-
yayari sa inyong mga buhay, hindi 
natin gusto ng malinaw na patnubay, 
at maaaring mahirap iyang mahanap. 
Subalit naunawaan ko na kung ako 

ay nagsisisi, sumusunod nang may 
kahustuhan, sumusunod sa aking 
mga lider, at gumagawa ng mabu-
buting pagpili—sa ibang mga salita, 
kung karapat- dapat ako—hindi  
ako hahayaan ng Ama sa Langit  
na makagawa ng malalaking pagka-
kamali nang hindi kayo binibigyan 
ng babala. Ni hindi rin Niya kayo 
hahayaan.

Mga nakababata kong kaibigan, 
ang Ama sa Langit ay nandito para 
ilayo tayo sa paggawa ng malalaking 
pagkakamali kung hahangarin natin 
ang Kanyang mga babala, pahiwa-
tig, at paghahayag mula sa lahat ng 
pinagmumulan—kung susundin at 
kikilos tayo alinsunod sa mga ito. 
Tayo ay may karapatang makapiling 
palagi ang Espiritu Santo, lalo na sa 
mahahalagang sandali ng buhay.

Umaasa ako na matagumpay 
ninyong makikilala ang nagbababa-
lang maliliit na sanga at mga puno na 
inilagay ng Ama sa Langit sa inyong 
landas.

Pinapatotohanan ko na kapag 
sinunod natin ang tinig ng Pangino-
on, kapag natanggap natin ito mula 
sa maraming pinagmumulan nito at 
nagsumikap na sumunod nang may 
kahustuhan, magkakaroon tayo ng 
buhay na magtatapos sa “at namuhay 
sila nang masaya magpakailanman.” 
Mangyayari lamang ito sa pamama-
gitan ng pagsasabuhay sa doktrina ni 
Cristo at sa paggawa at pagsunod sa 
mga sagradong tipan. ◼
Mula sa mensahe sa isang debosyonal, 
“Heeding the Voice of the Lord,” inilahad sa 
Brigham Young University–Idaho noong 
Oktubre 17, 2017.

MGA TALA
 1. Russell M. Nelson, sa R. Scott Lloyd, “Elder 

Nelson Delivers Spiritual Thanksgiving Feast 
to MTCs,” Church News section ng LDS.org, 
Dis. 4, 2013, news .lds .org.

 2. Gordon B. Hinckley, “Magiging Malaki ang 
Kapayapaan ng Iyong mga Anak,” Liahona, 
Ene. 2001, 68.
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Ni Pangulong  
Dallin H. Oaks

Unang Tagapayo sa 
Unang Panguluhan

PARA SA MGA BANAL SA MGA HULING ARAW na nasa hustong gulang 
noong panahong iyon, ang paghahayag tungkol sa priesthood noong 1978 
ay isang kaganapang nakaukit sa alaala.

I.
Umabot sa akin ang balita sa pamamagitan ng isang teleponong bihirang 
tumunog. Ang aking dalawang anak na lalaki at ako ay nagtatrabaho sa 
bakuran ng aming tahanan sa may kabundukan na itinayo namin bilang 
bahay- pahingahan mula sa aking mabibigat na responsibilidad bilang pangu-
lo ng Brigham Young University. Ang tumatawag ay si Elder Boyd K. Packer. 
Sinabi niya sa akin ang tungkol sa paghahayag tungkol sa priesthood, na 
kababalita lang. Nagpalitan kami ng mga pahayag ng kagalakan, at bumalik 
ako sa aking trabaho. Ako ay umupo sa isang tumpok ng lupa na inililipat 
namin at tinawag ang aking mga anak na lalaki. Habang sinasabi ko sa kanila 
na maoorden na ngayon sa priesthood ang lahat ng karapat- dapat na lalaking 
miyembro ng Simbahan, naiyak ako sa kagalakan.

Bakit ba isang okasyon ng kagalakan ang paghahayag tungkol sa priest-
hood? Bilang isang batang lalaking nag- aaral at nagtatrabaho sa legal na pro-
pesyon, nanirahan ako sa Midwestern at Eastern na mga rehiyon ng United 
States nang 17 taon. Aking nakita at nadama ang sakit at kabiguan na narana-
san ng mga taong pinagdusahan ang mga paghihigpit at ng mga taong inob-
serbahan, binatikos, at hinangad ang dahilan ng mga ito. Pinag- aralan ko ang 
mga dahilang ibinigay noon at hindi ko madama ang pagpapatibay tungkol sa 
katotohanan ng anuman sa mga ito. Bilang bahagi ng aking mapanalanging 
pag- aaral, natutuhan ko na, karaniwan, ang Panginoon ay bihirang nagbibigay 
ng mga dahilan para sa mga kautusan at patnubay na ibinibigay Niya sa Kan-
yang mga tagapaglingkod. Ipinagpasiya ko na maging matapat sa ating mga 
lider na propeta at manalangin—tulad ng ipinangako mula sa simula ng mga 
paghihigpit na ito—na darating ang araw kung kailan matatamasa ng lahat 

MAGING ISA
ISANG DAHILAN  
PARA MAGDIWANG

Mula sa mensaheng ibinigay noong Hunyo 1, 2018 sa “Be One,” ang pagdiriwang ng ika- 40 anibersaryo ng 1978 na paghahayag tungkol sa priesthood. 
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ang mga pagpapala ng priesthood at 
ng templo. Ngayon, noong Hunyo 8, 
1978, dumating ang araw na iyon, at 
naiyak ako sa kagalakan.

II.
Kung isasaalang- alang natin kung 
ano ang nangyari at nangyayari sa 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw at sa 
buhay ng mga miyembro nito simu-
la noong 1978, tayong lahat ay may 
dahilan para magdiwang.

propeta, at ang Kanyang Simbahan  
ay sumunod.

Sa kabaligtaran, ang mga pagba-
bago sa mga puso at mga gawi ng 
mga indibiduwal na miyembro ay 
hindi nangyari kaagad at nang pan-
lahatan. Ang ilan ay kaagad at masu-
nuring tinanggap ang mga epekto ng 
paghahayag, ang ilan ay tinanggap 
ito nang paunti- unti, at ang ilan, sa 
kanilang mga personal na buhay, ay 
nagpatuloy sa saloobing kapootang 
panlahi [racism] na naging masakit sa 
napakarami sa daigdig, kabilang ang 
nakaraang 40 taon. Ninais ng ilan na 
lumingon pabalik, itinutuon ang aten-
syon sa muling pagsusuri sa nakaraan, 
kabilang ang paghahangad ng mga 
dahilan sa ngayong wala nang saysay 
na mga restriksyon. Pero karamihan sa 
Simbahan, kabilang ang mga senior na 
lider nito, ay nagtuon sa mga oportuni-
dad sa kinabukasan sa halip na sa mga 
kabiguan ng nakaraan. Karamihan ay 
nagtiwala sa karunungan at tamang 
oras ng Panginoon at tinanggap ang 
mga patnubay ng Kanyang prope-
ta. Sa paggawa niyon, natanto natin 
ang walang- hanggang kahalagahan 
ng Kanyang malapropetang turo na 
“bawat nilikha ay magkakasinghalaga 
sa kanyang paningin” ( Jacob 2:21). 
Sa paggawa nito, natanggap natin ang 
bagong sigla na tuparin ang kautusan 
ng Panginoong Jesucristo na ituro 
natin ang walang hanggang ebanghel-
yo sa lahat—sa “lahat ng bansa, lahi, 
wika at tao” (D at T 42:58).

III.
Ang alalahanin natin kung ano ang 
hindi inihayag o ang paliwanag na 
ginawa dati ng mga taong limitado 
ang pang- unawa ay magreresulta lang 
sa pagbabakasakali at pagkabigo. Para 
sa lahat ng may ganitong alalahanin, 
aming ipinaaabot ang pagmamahal 

“BAWAT NILIKHA AY  
MAGKAKASINGHALAGA  
SA KANYANG PANINGIN.”

Bilang isang institusyon, ang 
Simbahan ay agarang tumugon sa 
paghahayag tungkol sa priesthood. 
Ang mga ordenasyon at mga temple 
recommend ay naisagawa kaagad. 
Ang mga dahilang ibinigay para  
ipaliwanag ang mga paghihigpit  
dati sa mga miyembrong may lahing 
Aprikano—maging ang mga sinabi 
noon ng mga kapita- pitagang lider ng 
Simbahan—ay pinabulaanan kaagad 
sa publiko. Ang Panginoon ay nag-
salita sa pamamagitan ng Kanyang  
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namin at ang natatanging imbitasyong 
ito. Harapin natin nang nagkakaisa 
ang ating pananampalataya at tiwala 
sa pangako ng Panginoon na “inaan-
yayahan niya silang lahat na lumapit 
sa kanya at makibahagi sa kanyang 
kabutihan; at wala siyang tinatanggi-
han sa mga lumalapit sa kanya; mai-
tim at maputi, alipin at malaya, lalaki 
at babae” (2 Nephi 26:33).

Sa ating pagtingin sa hinaharap, isa 
sa mga pinakamahalagang epekto ng 
paghahayag tungkol sa priesthood ay 
ang banal na panawagan nito na itigil 
ang mga saloobin ng pagtatangi laban 
sa anumang grupo ng mga anak ng 
Diyos. Ang kapootang panlahi marahil 
ang pinakapamilyar na pinagmumu-
lan ng pagtatangi ngayon, at sinasa-
bihan tayong pagsisihan iyan. Subalit 
sa kabuuan ng kasaysayan, maraming 
grupo ng mga anak ng Diyos ang 
pinagmamalupitan o nalagay sa kawa-
lan dahil sa mga pagtatangi, tulad ng 
mga yaong nakabatay sa lahi o kultura 
o nasyonalidad o edukasyon o sitwas-
yon sa ekonomiya.

Bilang mga tagapaglingkod ng 
Diyos na may kaalaman at mga res-
ponsibilidad sa Kanyang dakilang 
plano ng kaligtasan, dapat nating aga-
rang ihanda ang ating mga saloobin at 
mga gawa—bilang isang institusyon 

at indibiduwal—na talikuran ang 
lahat ng personal na pagtatangi. Tulad 
ng sinabi ni Pangulong Russell M. 
Nelson matapos ang aming pulong 
kamakailan kasama ang mga national 
officer ng National Association for 
the Advancement of Colored People: 
“Sama- samang inaanyayahan namin 
ang lahat ng tao, organisasyon, at gob-
yerno na kumilos nang may dakilang 
paggalang, inaalis ang lahat ng uri ng 
pagtatangi.” 1

Kahit na nagkakaisa tayo na iwak-
si ang mga saloobin at mga gawi ng 
pagtatangi, dapat nating tandaan na 
hindi pagtatangi para sa Simbahan na 
igiit ang mga partikular na panuntu-
nan sa pagsulong sa mga hinihingi 
ng Panginoon na pagkamarapat para 
makapasok sa templo. Ipinahayag ng 
Panginoon na ang pagsunod sa mga 
tipan at mga kautusan ay mahalagang 
kinakailangan para matamasa ang 
mga sagradong pagpapala. Anumang 
pagtatangkang burahin ang mga banal 
na kinakailangan para sa buhay na 
walang hanggan at walang hanggang 
pamilya ay katulad ng pagsisikap na 
itatag ang plano ni Satanas na “lahat 
ay maliligtas.” Tayong mga mortal ay 
tinanggihan na ang plano ni Satanas 
sa ating buhay bago tayo isinilang. 
Pinili natin ang plano ng ating Ama 

“INAANYAYA-
HAN NAMIN 
ANG LAHAT 
NG TAO . . . 
NA KUMILOS 
NANG MAY 
DAKILANG  
PAGGALANG, 
INAALIS 
ANG LAHAT 
NG URI NG 
PAGTATANGI.”
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sa Langit, na nagbibigay ng kalayaang 
pumili at sundin ang mga walang 
hanggang tipan at mga kautusan na 
nauukol nang pantay- pantay sa lahat. 
Ang pagkakapantay- pantay sa Diyos 
ay hindi magkakatulad na kalalabasan 
para sa lahat, subalit pantay- pantay na 
oportunidad para sa lahat.

IV.
Ang ating determinasyon sa anibersar-
yong programang ito ay ipagdiwang 
ang ika- 40 anibersaryo ng paghahayag 
tungkol sa priesthood sa pamamagitan 
ng pagtanaw sa hinaharap. Sa pagga-
wa natin nito, ipinahahayag natin ang 
espesyal na pagpapahalaga para sa 

ating mga kahanga- hangang miyem-
bro na may lahing Aprikano, lalo na 
ang ating mga miyembrong Aprikano- 
Amerikano na nanindigan sa pananam-
palataya at katapatan sa mahirap na 
panahon ng pagbabago ng kumukupas 
na pagtatangi. Ngayon ay magsama- 
sama tayo sa pagtutuon ng ating aten-
syon sa maluwalhating mga epekto 
pagkatapos ng 1978 na paghahayag 
na iyon sa pagbabasbas sa mga anak 
ng Diyos sa buong daigdig. Katulad ng 
ipinahayag ng ating mga malaprope-
tang lider noong panahong iyon:

“Ipinaalam ng Panginoon ngayon 
ang kanyang kalooban para sa pag-
papala ng lahat ng kanyang mga anak 

DAPAT 
TAYONG  
MAGMADALI... 
NA TIGILAN 
ANG LAHAT 
NG URI NG 
PAGTATANGI.

sa lahat ng dako ng mundo na maki-
kinig sa tinig ng kanyang binigyan 
ng mga kapangyarihang tagapagling-
kod, at ihanda ang kanilang sarili na 
tumanggap ng lahat ng pagpapala ng 
ebanghelyo.” 2

Ngayon ay itinatayo ang mga templo 
sa maraming bansa para sa pagbabas-
bas sa mga anak ng Diyos sa magka-
bilang panig ng tabing. Sa lupa at sa 
langit, sama- sama tayong nagagalak. 
Ito ay bahagi ng ating paghahanda 
para sa Ikalawang Pagparito Niya 
na ipinahayag sa pamamagitan ng 
isang propeta sa Aklat ni Mormon na 
“wala siyang inuutusan na hindi sila 
makababahagi ng kanyang kaligtasan” 
(2 Nephi 26:24) at ipinahayag sa pama-
magitan ng isang propeta sa panahon 
natin na “kung hindi kayo isa kayo ay 
hindi sa akin” (D at T 38:27). ◼
MGA TALA
 1. “First Presidency and NAACP Leaders  

Call for Greater Civility, Racial Harmony,” 
Mayo 17, 2018, mormonnewsroom .org.

 2. Opisyal na Pahayag 2.
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PAGTATAYO  
NG MGA TULAY
Ni Pangulong Russell M. Nelson

ILANG DAANG TAON NA ANG NAKALIPAS, isang mapanu-
ring abogado ang nagtanong sa Tagapagligtas:

“Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?
“Sinabi ni Jesus sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong 

Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng 
buong pagiisip mo.

“Ito ang dakila at pangunang utos.
“At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong 

kapuwa na gaya ng iyong sarili.
“Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan,  

at ang mga propeta.” 1

Muli noong 1831, ang tagubilin na ito ay inihayag kay Pro-
petang Joseph Smith, nang sinabi ng Panginoon, “At pahalaga-
han ng bawat tao ang kanyang kapatid gaya ng kanyang sarili, 
at gumawa ng kabutihan at kabanalan sa harapan ko.”

Pagkatapos, sa paraan ng pagbibigay- diin, idinagdag Niya, 
“At muli sinasabi ko sa inyo, pahalagahan ng bawat tao ang 
kanyang kapatid gaya ng kanyang sarili.” 2

Sa kalagitnaan ng panahon at muli sa mga huling araw, 
binigyang- diin ng Panginoon ang Kanyang mahalagang dok-
trina ng pantay na pagkakataon para sa Kanyang mga anak. At 
pinaalalahanan tayo ni Pangulong Oaks sa turong ito mula sa 
Aklat ni Mormon: Wala siyang [ang Panginoon] tinatanggihan 
sa mga lumalapit sa kanya; maitim at maputi, alipin at malaya, 
lalaki at babae; . . . pantay- pantay ang lahat sa Diyos.” 3

Sa lahat ng kontinente at isla sa karagatan, ang matatapat 
ay tinitipon sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw. Ang mga pagkakaiba sa kultura, wika, 
kasarian, lahi, at nasyonalidad ay nawawalan ng kabuluhan 
habang pinapasok ng mga Banal ang daan ng tipan at luma-
lapit sa ating pinakamamahal na Tagapagligtas.

Sa huli, nalalaman natin na tanging pag- unawa lamang sa 
tunay na Pagkaama ng Diyos ang magdudulot ng lubos na 
pagpapahalaga sa tunay na kapatiran ng tao. Ang pag- unawang 
iyan ay nagbibigay- inspirasyon sa atin na magtayo ng tulay ng 
kooperasyon sa halip na mga pader ng paghihiwalay.

Ito ang dalangin at biyayang iniiwan ko sa lahat ng nakikinig 
na mapagtagumpayan natin ang anumang pasanin ng pagtata-
ngi at maglakad nang matuwid kasama ang Diyos—at kasama 
ang isa’t isa—sa lubos na kapayapaan at pagkakaisa. ◼

MGA TALA
 1. Mateo 22:36–40.
 2. Doktrina at mga Tipan 38:24–25.
 3. 2 Nephi 26:33.

“MAITIM AT MAPUTI, 
ALIPIN AT MALAYA, 
LALAKI AT BABAE; . . . 
PANTAY- PANTAY ANG 
LAHAT SA DIYOS.”
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Ni Eric B. Murdock
Mga Magasin ng Simbahan

Nakapansin na tayong lahat ng 
isang kaibigan na nahihirapan 
o ng isang taong nalulumbay o 

pinagtatawanan sa paaralan. Narinig 
mo na siguro ang tungkol sa isang 
tao sa iyong ward o branch na may 
pinagdaraanang malaking hamon. Sa 
ganitong mga pagkakataon, ano ang 
magagawa mo?

Kung minsa’y mahirap malaman 
kung paano ka makakatulong. Parang 
mas madali pang hintaying kumilos 
ang iba, pero marami kang maga-
gawa, kahit ipaalam lang sa mga tao 
sa paligid mo na nagmamalasakit ka. 
Nasa paligid natin ang mga oportu-
nidad, at sa tuwing nagpapakita ka 
ng pagmamahal, pagmamalasakit, at 
interes sa iba, ikaw ay nagmiminister.

Personal na Ministeryo
Ministering. Madalas mo sigurong 

marinig ang salitang iyon sa simbahan 
nitong huli. Noon, karaniwa’y pinag- 
uusapan natin ang pagministeryo ng 
Tagapagligtas o ng mga propeta at 
apostol, ngunit naisip mo na ba kung 
ikaw ay may personal na ministeryo?

Ang ibig sabihin ng mag- minister 
ay magmahal at magmalasakit sa iba 
at gawin ang mga bagay na gagawin 
ng Tagapagligtas kung kapiling natin 
Siya ngayon. Ang ministering ay isang 
paraan para matulungan ang iba na 
madama ang pagmamahal ng Ama 
sa Langit at matugunan ang kani-
lang espirituwal at temporal na mga 
pangangailangan.

Si Jesus ay “hindi naparito upang 
paglingkuran, kundi upang magling-
kod” (Mateo 20:28). Siya ay nagling-
kod na “naglilibot na gumagawa ng 

mabuti” (Mga Gawa 10:38). Bilang 
Kanyang mga disipulo, nahilingan 
tayong sundan ang Kanyang halimba-
wa. Mayroon nga tayong personal na 
ministeryo!

Ngunit hindi mo kailangang mag- 
organisa ng napakalaking serbisyong 
proyekto para mag- minister. Sabi 
ni Pangulong M. Russell Ballard, 
Gumaganap na Pangulo ng Korum 
ng Labindalawang Apostol: “Ang 
ilang pagkakataong maglingkod ay 
pormal—sa ating pamilya, mga tung-
kulin sa Simbahan, at paglahok sa 
mga organisasyong naglilingkod sa 
komunidad. . . .

[Subalit] maraming pagkakataong 
maglingkod na hindi pormal—hindi  
itinatalaga—at dumarating kapag 
tumutulong tayo sa ibang mga taong 
nakikilala natin sa buhay na ito.” 1

Madalas, ang paglilingkod na tulad 
ng ginawa ni Cristo ay nangyayari 
sa maliliit at tapat na ginagawa mo 
araw- araw.

Isa- Isa
Nang magpakita ang Tagapagligtas 

sa mga Nephita, sinabihan Niya ang 
lahat na lumapit at salatin ang mga 
marka ng pako sa Kanyang tagiliran 
at sa Kanyang mga kamay at paa. “At 
ito ay ginawa nila, isa- isang nagsilapit 

Kapag ginawa mo ang lahat para tulungan 
ang iba, bubuksan ng Tagapagligtas ang 
iyong mga mata para makakita ka nang 

may pagmamahal at habag.

PAGLILINGKOD  
NA TULAD NG GINAWA NG TAGAPAGLIGTAS

Ang mag- minister  
ay nangangahulugang  

magmahal at magmalasakit  
sa iba.
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hanggang sa ang lahat ay makala-
pit” (3 Nephi 11:15; idinagdag ang 
pagbibigay- diin).

Pagkatapos ay hinikayat Niya silang 
dalhin ang lahat ng maysakit, nasasak-
tan, o “nahihirapan sa anumang dahilan 
. . . at pinagaling niya ang bawat isa 
sa kanila na dinala sa kanya” (3 Nephi 
17:7, 9; idinagdag ang pagbibigay- diin). 
Pagkatapos nito, kinuha Niya “ang kani-
lang maliliit na anak, isa- isa, at binasba-
san sila, at nanalangin sa Ama para sa 
kanila” (3 Nephi 17:21; idinagdag ang 
pagbibigay- diin).

Hindi ito isang maliit na grupo ng 
mga tao. Sabi sa atin ng mga banal 
na kasulatan na mga 2,500 katao ang 
naroon (tingnan sa 3 Nephi 17:25). 
Ngunit nag- ukol pa rin ng oras ang 
Tagapagligtas para pagalingin, aliwin, 
hikayatin, at pakitaan ng pagmamahal 
ang bawat tao.

Itinuro ni Elder Ronald A. Rasband 
ng Korum ng Labindalawang Apostol: 

“Tunay na may malalim at magiliw 
na personal na mensahe rito. Lahat 
tayo’y pinaglilingkuran at minamahal 
ni Jesucristo, bawat isa.” 2 Ang pagma-
mahal na ipinapakita ni Jesus sa isang 
nangangailangan ang siyang kung ano 
ang ministering.

Mga Mata upang Makakita
Tinulungan ng Tagapagligtas 

ang mga tao sa paligid Niya. Sabi 
ni Jean B. Bingham, Relief Society 
General President, Siya ay “ngumiti, 

nakipag- usap, naglakad kasama, 
nakinig, nag- ukol ng oras, naghikayat, 
nagturo, nagpakain, at nagpatawad. 
Naglingkod Siya sa pamilya at mga 
kaibigan, kapitbahay at mga dayuhan, 
at inanyayahan ang mga kakilala Niya 
at mga mahal sa buhay upang tamasa-
hin ang saganang mga pagpapala ng 
Kanyang ebanghelyo.” 3

May mga mata si Jesucristo para 
makita ang mga pangangailangan ng 
lahat ng nasa paligid Niya, at tinu-
lungan Niya silang lahat! Masusun-
dan natin ang Kanyang halimbawa 
at matutulungan din natin ang mga 
nangangailangan ng ating tulong.

Ngunit ang Tagapagligtas ay per-
pekto. Paano natin makikita ang mga 
pangangailangan ng iba at mapagli-
lingkuran sila na tulad ng ginagawa 
Niya? Sabi ni Pangulong Ballard: “Sa 
pagdarasal ninyo tuwing umaga, 
hilingin sa Ama sa Langit na gabayan 
kayo na magkaroon ng pagkakataong 
mapaglingkuran ang isa sa Kanyang 
mahal na mga anak. At saka humayo 

sa buong maghapon na ang puso ay 
puno ng pananampalataya at pagma-
mahal, naghahanap ng matutulungan. 
. . . Kung gagawin ninyo ito, lalakas 
ang inyong espirituwal na pakiram-
dam at makakakita kayo ng mga pag-
kakataong maglingkod na hindi ninyo 
aakalaing posible.” 4

Kumilos ayon sa mga Paramdam
Isipin ang sitwasyong ito: Nakita 

mo ang kaibigan mo sa paaralan, at 
parang medyo malungkot siya. Paki-
ramdam mo may dapat kang gawin 
para sa kanya, pero nag- aalala ka na 
baka magambala mo siya o baka siya 
o ikaw ang mapahiya. Pagkatapos ay 
nagsimula kang mag- alala kung espi-
rituwal na paramdam ba iyon o nasa 
isip mo lang.

Kung minsa’y mahirap malaman 
kung ang natatanggap mo ay espiri-
tuwal na paramdam na maglingkod o 
nasa isip mo lang iyon, pero itinuro sa 
atin ni Mormon kung paano matukoy 
ang mga espirituwal na paramdam: LA
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Ang pagmamahal  
na ipinapakita ni Jesus sa  

isang taong nangangailangan 
ang nagpapakita sa kung  

ano ang paglilingkod.
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“Yaong sa Diyos ay nag- aanyaya at 
nang- aakit na patuloy na gumawa ng 
mabuti; kaya nga, bawat bagay na 
nag- aanyaya at nang- aakit na guma-
wa ng mabuti, at ibigin ang Diyos, at 
maglingkod sa kanya, ay pinapatnuba-
yan ng Diyos” (Moroni 7:13).

Sabi ni Pangulong Thomas S.  
Monson (1927–2018), “Kung mapag-
masid tayo, at kung kumikilos tayo 
ayon sa mga paramdam na dumara-
ting sa atin, marami tayong magaga-
wang kabutihan.” 5

Ang Pagmiminister  
ay para sa Lahat

Sa pangkalahatang kumperensya 
ng Abril 2018, ibinalita ni Pangulong 
Russell M. Nelson: “Ang Panginoon ay 
gumawa ng mahahalagang pagbabago 
sa paraan ng pangangalaga natin sa 
isa’t isa. Ang mga kapatid na babae at 
lalaki—matanda at bata—ay magsi-
silbi sa isa’t isa sa bago at mas banal 
na paraan.” 6 Kabilang rito ang mga 
oportunidad na makapagsilbi bilang 
magkompanyon, ngunit ang pagli-
lingkod ay hindi lang isang bagay na 
ginagawa natin sa araw ng Linggo o 
sa mga aktibidad sa Mutwal. Hindi 
lamang ito isang responsibilidad na 

may kalakip na ilang tungkulin. Ang 
ministering ay para sa lahat. Ginaga-
wa ito sa lahat ng oras.

Kapag binibinyagan tayo, nanga-
ngako tayong maging “[handang] 
magpasan ng pasanin ng isa’t isa, 

nang ang mga yaon ay gumaan; oo, 
at [maging handang] makidalamhati 
sa mga yaong nagdadalamhati; oo, at 
aliwin yaong mga nangangailangan 
ng aliw” (Mosias 18:8–9). Ang pag- 
minister sa iba ay bahagi ng ipinanga-
ko nating gawin.

Sabi ni Bonnie L. Oscarson, dating 
Young Women General President, 
“Nais ng Panginoon na tingnan ninyo 
ang mga kaedad ninyo at pagkata-
pos ay maglingkod tulad ng gagawin 
Niya.” 7 Kapag ginawa mo ito, bubuk-
san Niya ang iyong mga mata para 

makita mo nang may pagmamahal  
at habag kung paano pagsilbihan ang 
iba. Hindi ka Niya pababayaang mang-
hula kung ano ang dapat mong gawin. 
Gagabayan ka Niya kung paano mo 
sila higit na mapaglilingkuran.

Ang Ministering ay Naghahatid 
ng mga Pagpapala

Sabi ni Pangulong Nelson, “Bilang 
mga lingkod [ng Panginoon], mag-
lilingkod tayo sa nangangailangan, 
tulad ng ginawa Niya.” 8 Hindi lang 
nito pinagpapala ang iba; pinagpapala 
rin tayo nito.

Sabi ni Elder Dieter F. Uchtdorf  
ng Korum ng Labindalawang Apostol: 
“Kapag pinaglingkuran natin ang iba at 
minahal sila na katulad ni Cristo, may 
magandang nangyayari sa atin. Ang 
ating mga sariling espiritu ay gagaling, 
mas dadalisay, at mas lalakas. Tayo ay 
nagiging mas masaya, mas payapa, at 
mas madaling makaramdam sa mga 
bulong ng Banal na Espiritu.” 9

Ipinakita na ni Jesus ang daan 
tungo sa mas sagana at mas magin-
hawang buhay. Ang paglilingkod na 
tulad ng ginagawa Niya ay naghahatid 
ng tunay na kaligayahan at kapayapa-
an at kagalakan sa iyong buhay. ◼

MGA TALA
 1. M. Russell Ballard, “Mga Natatanging Kaloob 

mula sa Diyos,” Liahona, Mayo 2018, 10.
 2. Ronald A. Rasband, “Bawat Isa,” Liahona, 

Ene. 2001, 29.
 3. Jean B. Bingham, “Paglilingkod na Tulad  

ng Ginagawa ng Tagapagligtas,” Liahona, 
Mayo 2018, 104–7.

 4. M. Russell Ballard, “Maging Sabik sa  
Paggawa,” Liahona, Nob. 2012, 31.

 5. Thomas S. Monson, “Tatlong Mithiin na 
Gagabay sa Inyo,” Liahona, Nob. 2007, 121.

 6. Pangulong Russell M. Nelson, “Magpatuloy 
Tayo,” Liahona, Mayo 2018, 118.

 7. Bonnie L. Oscarson, “Ang mga Pangangai-
langan na Nasa Ating Harapan,” Liahona, 
Nob. 2017, 26.

 8. Russell M. Nelson, “Paglilingkod nang  
may Kapangyarihan at Awtoridad ng Diyos,” 
Liahona, Mayo 2018, 69.

 9. Dieter F. Uchtdorf, “Kayo ang Aking mga 
Kamay,” Liahona, Mayo 2010, 75.

Kung kumikilos tayo 
ayon sa mga paramdam  

na dumarating sa  
atin, marami tayong  

magagawang kabutihan.
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ANG KASAGANAAN AT MGA KASIYAHAN AY MASAYA,  
PERO ANG MALIGAYANG PAGLILINGKOD ANG SUSI  

SA PAGKAKAROON NG DIWA NG PASKO.

MATAMO 

ANG  

Diwa  

PAR A AN PAR A  

Ni Charlotte Larcabal
Mga Magasin ng Simbahan

Pitong 

NG PASKO
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“Parang hindi Pasko.”
Naisip na ba ninyo ang 

isang bagay na katulad 
niyan? Marahil ay naiisip ninyo 
iyan ngayon: Gaano man kayo 
kalakas magpatugtog ng mga 
kantang Pamasko o gaano man 
karaming Pamaskong biskwit ang 
kainin ninyo, hindi talaga ninyo 
madama ang diwa ng Pasko.

Kung parang kayo iyan, o kung 
nais lang ninyong mas madama 
ang liwanag ng Pasko ngayong 
taon, basahin ito!

Ginawa itong napakasimple  
ni Pangulong David O. McKay 
(1873–1970): “Ang diwa ng Pasko 
ay diwa ni Cristo, na nagpapainit 
sa pagmamahalan at pagkakaibi-
gan natin at nag- uudyok sa ating 
maglingkod.” 1 Sumang- ayon si 
Bonnie L. Oscarson, dating Young 
Women General President: “Ang 
paraan upang mapaigting ang 
diwa ng Pasko ay ang tumulong 
nang sagana sa mga taong naka-
paligid sa atin at ipagkaloob ang 
ating mga sarili.” 2

Ang pagpapalamuti sa mga 
puno at pagbibigay ng mga regalo 
ay mga paraan para maipagdiwang 
ang Pasko, pero ang susi para 
madama ang diwa ng pasko ay 
ang maglingkod sa iba. (Tingnan 
ang nakalipas na artikulo, “Pag-
miministro tulad ng Ginawa ng 
Tagapagligtas,” para mas matuto 
pa tungkol sa pagmi- minister.)

At magandang balita! Mara-
ming kahanga- hangang paraan 
para maglingkod sa iba ngayong 
Kapaskuhan. Subukan ang ilan sa 
mga ito, at saglit lang ay madara-
ma na ninyo ang init ng Espiritu 
at madaramang mas napapalapit 
na sa Tagapagligtas—ang tunay na 
diwa ng Pasko!

1. Bisitahin ang mga nalulungkot o nag- iisa.
Isipin ang mga taong kilala ninyo na maaaring wala nang 
pamilya at mga kaibigan na makakasama sa Pasko. Isiping 
bumisita sa isang taong may- edad o isang taong kalilipat lang sa 
lugar ninyo. Ang pagtulong sa kahit isa lang na malungkot na 
tao ay maaaring lubos na nakaaantig. Tulad ng itinuro ni Elder 
David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol, si Cristo 
ay “nagministro sa ‘mga iisa,’” sa pamamagitan ng pagtulong sa 
mga tao nang paisa- isa.3 Magagawa rin natin iyan.

2. Mangaroling.
Alam ba ninyo na ang 
propeta natin ay mahi-
lig sa mga kantang 
Pamasko? Pagkanta 
man ng mga “kakat-
wang awit tungkol kay 
Santa” o pagkanta sa 
mga paborito ninyong 
kapita- pitagang himno 
tungkol sa Tagapagligtas, 
naniniwala si Pangu-
long Russell M. Nelson 
na ang pagbabahagi ng 
musika sa iba ay isang 
kahanga- hangang paraan 
para “talagang madama 
ang tunay na diwa ng 
Pasko.” 4
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3. Tingnan ang paligid ninyo bago tingnan  
ang inyong cellphone.
Hindi ninyo kailangang ilagay ang inyong cellphone sa bulsa ninyo 
nang buong araw, subalit ang pagiging naroon at nakatuon sa mga 
taong nakapaligid sa inyo ay isang magandang paraan para mada-
mang muli ang diwa ng Pasko.

“Sa halip na kunin ang inyong cellphone at tingnan ang gina-
gawa ng inyong mga kaibigan, tumigil kayo, tumingin sa inyong 
paligid, at tanungin ang inyong sarili, ‘Sino ang nangangailangan 
sa akin ngayon?’” sabi ni Sister Oscarson. “Maaaring maging susi 
kayo sa pagtulong at pag- impluwensya sa buhay ng isang kaba-
taan o sa pagpapalakas ng loob ng isang kaibigan na tahimik na 
nagdurusa.” 5

4. Gumawa ng karagdagang mga gawain.
Matutulungan ba talaga kayo ng paglilinis ng bahay, 
pag- aalok na mag- alaga ng bata, o paggawa ng iba 
pang karagdagang gawaing- bahay upang madama 
ang diwa ng Pasko? Kung gagawin ninyo ito nang 
may tamang saloobin, tiyak na magagawa ninyo ito! 
Habang may pinupunasan o nililinis kayo, isipin ang 
taong pinaglilingkuran ninyo. Isipin kung gaano 
magugustuhan ng inyong pamilya o mga kaibigan 
ang regalo ng inyong kasipagan!

5. Maghatid ng ilang pagkaing  
para sa Pasko!
Habang pinag- uusapan natin ang mga pagkain para 
sa Pasko na kinain ninyo kanina, bakit hindi gumawa 
ng isang batch ng inyong paboritong mga pagkain sa 
Pasko! Dapat sigurong tikman muna ninyo mismo ang 
ilan (o higit pa), subalit ang susi sa pagdama ng diwa 
ng Pasko ay ang ipamigay ang mga iyon.
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6. Magbahagi ng isang Christmas video.
Magbahagi ng mensahe tungkol sa Pasko sa social 
media. Tingnan ang ilang Christmas Mormon Message 
para sa ilang ideya. Maaari rin ninyong mapaliwanag 
ang araw ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagba-
bahagi ng Christmas video ng Simbahan na makikita 
sa Mormon .org. Mapapadala ninyo ito sa isang kaibi-
gan o maibabahagi sa inyong sariling page.

7. Maging malihim tungkol dito.
Gaano kaya karaming palihim na paglilingkod 
ang magagawa ninyo nang hindi nahuhuli? Ikaw 
ay makapag- iiwan ng mga grocery o mga regalo 
sa may pintuan ng isang tao, makapaglalagay ng 
isang kaaya- ayang sulat sa bulsa ng isang dyaket, 
makapagpapala ng niyebe, o makapagwawalis ng 
mga dahon—subalit tiyaking walang nakaaalam 
na ikaw iyon! Tandaan: magpalimos nang palihim 
(tingnan sa Mateo 6:4).

Pagmi- minister sa Pasko
Ang mga kumukuti- kutitap na pala-
muti at nakasisiyang pagtatanghal 
ay makapagbibigay ng paghanga at 
kasayahan sa inyong Kapaskuhan, 
pero sa pagdama sa tunay na diwa 
ng Pasko, masayang paglilingkod 
ang susi.

“Para tunay na maigalang ang 
pagparito [ng Panginoon] sa mundo, 
kailangan nating gawin ang Kan-
yang ginawa at tumulong nang may 

habag at awa sa ating kapwa,” sabi 
ni Elder Dieter F. Uchtdorf ng Korum 
ng Labindalawang Apostol. “Maga-
gawa natin ito araw- araw, sa salita 
at sa gawa. Gawin nating tradisyon 
sa Pasko, saanman tayo naroon—na 
maging mas mabait, mas mapagpata-
wad, di- mapanghusga, mas mapag-
pasalamat, at mas mapagbigay sa 
pagbabahagi ng ating kasaganaan 
sa mga nangangailangan.” 6 ◼

MGA TALA
 1. David O. McKay, Gospel Ideals (1953), 551.
 2. Bonnie L. Oscarson, “Christmas Is Christlike 

Love” (Pamaskong Debosyonal ng Unang 
Panguluhan, Dis. 7, 2014), broadcasts .lds .org.

 3. Facebook page ni David A. Bednar, video na 
nai- post noong Enero. 22, 2017, facebook.com/
lds.david.a.bednar/videos.

 4. Russell M. Nelson, sa “Christmas Memories 
from Prophets and Apostles,” New Era, Dis. 
2015, 10.

 5. Bonnie L. Oscarson, “Ang mga Pangangaila-
ngan na Nasa Ating Harapan,” Liahona, Nob. 
2017, 26.

 6. Dieter F. Uchtdorf, “Ikalat ang Iyong mga Tira” 
(Pamaskong Debosyonal ng Unang Pangulu-
han, Dis. 3, 2017), broadcasts .lds .org.
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P A G D A R A G D A G  N G  M G A  

S A  I Y O N G  L I S T A H A N  S A  P A S K O
KALOOB NG ESPIRITU  

Noon pa may ay magaling na akong gumawa  
ng grilled cheese sandwich. Dahil sa masarap na 
luto na iyon at sa ilan pang ibang resipe, napanatili 

kong buhay ang aking sarili at malakas noong kabuuan ng 
mission ko at pati na rin sa aking pagtanda. Pero pagkata-
pos ay ikinasal ako at nagkaroon ng mga anak, na bawat 
isa ay may iba- ibang gustong kainin. Kailangan kong dag-
dagan pa ang aking menu!

Gayunman, sa mga gabing ako ang magluluto, ang pag-
subok sa paggawa ng mga bagong luto ay tunay na naging 

hamon. Unang- una, ang oras para magluto ng hapunan ay 
kadalasang limitado. Kahit na gusto kong magluto ng iba’t 
ibang pagkain, palagi akong nagkakaproblema. Hindi ko agad 
mahanap ang mga sangkap, o kulang kami ng ilang sangkap. 
Mas madalas sa hindi, babaguhin ko ang aking nakaplanong 
hapunan at sa halip ay gagawa ng mabilis at madaling lutuin.

Pero patuloy ko pa ring ginusto na pagbutihin ang bagay 
na ito. Kaya nagpasiya akong gumawa ng isang bagay na 
hindi ko pa nagawa. Nanalangin ako para sa isang partikular 
na espirituwal na kaloob.

Ni David Dickson
Mga Magasin ng Simbahan
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ang ilan sa mga espirituwal na kaloob na nakikita natin sa 
iba at pagkatapos ay hilingin sa Diyos na basbasan tayo ng 
gayunding kaloob. Dapat ang pag- asa natin sa paggawa 
nito ay mas mapaglingkuran ang iba at maitayo ang kahari-
an ng Diyos (tingnan sa D at T 46:26–29).

Mayroong napakaraming kaloob—higit na mas marami 
kaysa sa makikita sa mga banal na kasulatan. Ang pagtitiis 
ay isang espirituwal na kaloob. Gayundin ang optimismo. 
At tapang. At pagiging tagapamayapa. Itinuro ni Elder 
Larry R. Lawrence ng Pitumpu: “Minsan ay inilalarawan ko 
sa aking isip ang isang malaking imbakan sa langit, lubu-
sang punung- puno ng mga espirituwal na kaloob, na para 
sa lahat ng mga Banal na may pananampalatayang hilingin 
ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi marami ang humi-
hiling, kaya ang imbakan ay palaging punung- puno.” 1

Inilarawan ni Elder Lawrence ang isang kaibigan na 
nagpasiyang ipanalangin ang kaloob na pag- ibig sa kapwa. 
Ikinuwento niya ang kanyang karanasan: “Isinulat niya: 
‘Partikular akong nananalangin para sa karagdagang pag- 
ibig sa kapwa nang ilang buwan. . . . Unti- unting nagbago 
ang aking pagtingin sa iba. . . . Nagsimula akong hindi lang 
mahalin ang mga taong nakapaligid sa akin kundi naging 
masayang kasama sila. Dati, maaaring lumalayo ako, pero 
ngayon ay tunay na interesado ako sa lahat ng tao.’” 2

Inyong mga Kaloob, Nakahanda  
at Naghihintay

Ang mga espirituwal na kaloob ay higit na mas maha-
laga kaysa sa mga pisikal na kaloob! Sa totoo pa nga, ito 
ang pinakamagandang mga kaloob. Inutusan tayo sa mga 
banal na kasulatan, “Masigasig [nating] hanapin ang mga 
pinakamahusay na kaloob” (D at T 46:8).

Anuman ang inaasahan ninyong bubuksan sa umaga 
ng Pasko, subukan at isipin ang ilan sa “pinakamagandang 
mga kaloob” na naghihitay rin para sa inyo. Ang mga ito 
ay “nakabalot na” at handa kayong pagpalain at ang mga 
taong nakapaligid sa inyo.

Kaya sige na at humiling. ◼

MGA TALA
 1. Larry R. Lawrence, “Why Not Ask?” (Brigham Young University–Idaho 

devotional, Hunyo 13, 2017), byui .edu/ devotionalsandspeeches.
 2. Larry R. Lawrence, “Why Not Ask?”

Isang Kaloob, Maraming Gamit
Partikular na nanalangin ako para sa kaloob na kaayu-

san. Oo, kaayusan! Mayroon na kaming lalagyan ng mga 
pampalasa. Mayroon na rin kaming lalagyan ng mga kaga-
mitang panluto. Pero kahit na may ganoon nang nakalagay, 
tila mas matagal na oras ang ginugugol ko sa paghahanap 
ng mga kasangkapan kaysa pagluluto.

Sa patuloy kong pananalangin para sa kaloob na ito, 
nagsimula akong makatanggap ng mga partikular na 
ideya. Isang lalagyan ng mga pampalasa na nakakabit sa 
dingding ang magsasaayos sa mga pampalasa at hahayaan 
silang manatiling abot- kamay. Isang magnetic na kitchen 
bar (nakakabit din sa dingding) ang makapagtatabi ng mga 
kutsilyo at iba pang kagamitang panluto na yari sa bakal. 
Ang mga ito at iba pang mga ideya, kapag naisaayos na, ay 
magdudulot ng malaking kaibhan sa aking pagsisikap na 
magluto. Kailangan ng kaunting thyme? Garlic salt? Garlic 
powder ? Ako ang bahala!

Pero pagkatapos ay may isang nakakatawang bagay na 
nangyari. Nagsimulang sumulpot sa aking isipan ang mali-
liit na ideya para sa maliliit na paraan para mas maisaayos 
ang ibang bagay sa aking buhay. Halimbawa, hindi dadal-
hin ng aming tatlong- palapag na homemade laundry tower 
ang aking pamilya sa lupang pangako, pero maging si 
Nephi ay hahanga sa paraan kung paano ko ito ginawa—
sa pamamagitan ng mga pahiwatig na dumating sa akin 
nang paisa- isa.

Pinagbuti ng espirituwal na kaloob na kaayusan ang 
aking buhay at ang buhay ng aking pamilya na higit pa sa 
maaasahan ko.

At dumating ang lahat ng ito dahil hiniling ko ito.

Maraming Kaloob, Kaunting Humihingi
Itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga- Corinto ang tung-

kol sa ilan sa mga iba’t ibang espirituwal na kaloob na 
mayroon, katulad ng pananampalataya o paggaling (ting-
nan sa I Mga Taga Corinto 12:5–11). At pagkatapos ay iti-
nagubilin niya sa kanila na “maningas ninyong nasain, ang 
lalong dakilang mga kaloob” (I Mga Taga Corinto 12:31).

Maaaring mahirap mawari sa isipan ninyo ang ideya na 
ang pagnanasa ay maaaring maging mabuting bagay, pero 
sa pagkakataong ito ay oo. Tinagubilinan tayo na tingnan 
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“Hindi ko nararamdaman na 
nararapat akong mahalin 
ng Tagapagligtas. Paano 
ko mapaglalabanan ang 
pakiramdam na ito at makikita 
ang kahalagahan ng aking sarili?”

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

“Ang pag- ibig ng 
Diyos ay nariyan 
para sa inyo mara-
pat man kayong 
mahalin o hindi. 
Naririyan lang ito 
palagi.

“Sa paghahanap  
natin sa ating Ama 
sa Langit sa taimtim 
at taos na panala-
ngin at sa masugid 
at tapat na pag- 
aaral ng banal na 
kasulatan, ang ating 
patotoo ay lalakas  
at mag- uugat. 
Malalaman natin 
na mahal tayo ng 
Diyos.”
Pangulong Thomas S. Monson,  
“Hindi Tayo Kailanman Nag- iisa,” 
Liahona, Nob. 2013, 124.

Manalanagin upang 
Maramdaman ang 
Kanyang Pagmamahal
Lahat tayo ay mga mina-
mahal na espiritung anak 
na lalaki at anak na babae 

ng ating Ama sa Langit. Di- masusukat 
ang Kanyang pag- ibig sa atin. Kung 
nararamdaman na natin na hindi tayo 
nararapat sa Kanyang pagmamahal, 
dapat manalangin tayo sa Kanya. 
Manalangin na maramdaman mo ang 
Kanyang pagmamahal. Manalangin na 
maramdaman na karapat- dapat ka sa 
Kanyang pagmamahal para sa iyo at na 
makita mo ang sarili mo sa paraan ng 
pagtingin Niya sa iyo. Sa Kanyang oras 
at Kanyang paraan, lagi Niyang sasa-
gutin ang ating mga dalangin na may 
kasamang patunay ng Kanyang per-
pektong pagmamahal. Kapag malung-
kot ako o nararamdamang nag- iisa,  
iniaangat ako ng pananalangin para  
sa Kanyang pagmamahal. 
Julia M., edad 16, Virginia, USA

Lumapit sa 
Tagapagligtas
Kamakailan, sa isang 
mission preparation 
class, nagkaroon kami 
ng talakayan tungkol 

sa kung paano namin mabubuksan 
ang aming mga mata sa pagmamahal 
ng Diyos para sa amin. Pinag- usapan 
namin ang iba’t ibang paraan na maa-
ari naming gawin upang mas maram-
daman ang kahalagahan ng sarili; 
ilan sa mga bagay na ito ay ang pagli-
lingkod sa kapwa, pagdarasal upang 
humingi ng tulong sa mga bagay na 
mahalaga sa amin, pagbabasa ng mga 
banal na kasulatan, at pagiging isang 
missionary. Ang lahat ng mga bagay 
na ito ay nariyan upang palapitin 
tayo kay Jesucristo at tulungan tayong 
makita ang potensyal natin na maging 
katulad Niya.
Santiago Z., edad 17, Arizona, USA
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Sundin ang mga Kautusan
Minsan nararamdaman ko na hindi ako 
karapat- dapat na mahalin ng Tagapagligtas 
dahil hindi ako lubos na sumusunod sa mga 
kautusan ng Panginoon. Mapaglalabanan ko 
ang mga pakiramdam na ito sa pamamagitan 

ng pagsisisi, minsan sa tulong ng aking bishop, na nagtu-
turo sa akin na mahal ng Panginoon ang lahat ng Kanyang 
mga anak.
Jacques D., edad 15, Abidjian, Ivory Coast

Pagsisisi ang Susi
Lahat tayo ay nakagagawa ng kasalanan, at dahil dito, maa-
aring maramdaman natin na hindi tayo karapat- dapat sa 
pagmamahal ng Tagapagligtas. Ngunit ibinigay Niya ang 
Kanyang buhay para sa atin—nagsakripisyo Siya para sa 
atin. Ang walang pag- iimbot na gawaing ito ay nangyari 
dahil sa pagmamahal. Ang tanging bagay na kailangan 
nating gawin upang maramdaman na karapat- dapat tayo 
sa Kanyang pagmamahal ay gamitin ang kapangyarihan ng 
Kanyang Pagbabayad- sala sa pamamagitan ng pagsisisi sa 
ating mga kasalanan. Pagsisisi ang susi upang makilala natin 
ang kahalagahan ng sarili at pagmamahal ng Tagapagligtas.
Sister Custan, edad 23, Philippines Cebu Mission

Mahalin ang Iba
Isang paraan upang makilala natin ang kahalagahan ng 
sarili ay kilalanin ang kahalagahan ng mga tao sa paligid 
natin. Ang pagtutuon ng pansin sa iba ay tumutulong sa 
atin na magkaroon ng mabuting pakiramdam sa sarili dahil 
tumutulong tayong palakasin ang ibang tao. Panalo lahat 
dito! Nang nahirapan akong magkaroon ng kumpiyansa 
sa sarili, nagpasiya ako na maglilingkod ako sa isang tao 
sa paligid ko na nangangailangan ng tulong. Araw- araw 
sa loob ng isang buwan nagbigay ako ng papuri sa isang 
kaibigan na nahihirapan. Nakatulong ang pagtutuon ko ng 
pansin sa ibang tao para madama ko na ako ay karapat- 
dapat at kabilang. Kapag sinisikap nating mahalin ang iba 
sa kung sino sila, nagiging mas madaling makita kung 
gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang pagtulong sa iba na 
maramdaman na karapat- dapat sila sa pagmamahal ay 
tutulong sa atin mismo na maramdaman na karapat- dapat 
tayo sa pagmamahal.
Jayme W., edad 15, Minnesota, USA

Nakapagsisi na ako, 
pero nakokonsensya 
pa rin ako. Paano ako 
mapapayapa?

Ano sa Palagay Mo? Isumite ang iyong sagot at, kung nais mo, maglakip 
ng isang high- resolution na retrato bago sumapit 
ang Enero 15, 2019, sa liahona .lds .org (i- klik 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 magbigay ng pananaw, 
hindi bilang mga opisyal na pahayag ng doktrina ng Simbahan.
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“Paano ako magpapasiyang magmisyon?”

Dahil sa walang- hanggang Pagbabayad- sala ni 
Jesucristo, mawawala ang pagkakonsensya mo 
kung lubos kang magsisisi. Subalit kung minsan, 
may mga sandali na nakokonsensya ang mga tao sa 
alaala ng mga pagkakasala nila kahit nagsisi na sila.

Ang pagkakonsensya, o “kalumbayang mula 
sa Dios” (II Mga Taga Corinto 7:10), ay maaaring 
makatulong. Maitutuon natin ang ating isipan kay 
Jesucristo at hihikayatin tayo nito na tunay na 
magsisi at magbago. Ang pagkapahiya, sa kabilang 
dako, ay itinutuon ang ating isipan sa ating sarili at 
hinahadlangan ang ating pagsulong.

Nagbibigay sa atin ang Aklat ni Mormon ng 
magagandang halimbawa kung paano tayo maa-
aring magsisi at pagkatapos ay magtamasa ng kapa-
yapaan kay Jesucristo:
• Ang pag- alaala sa kanyang nakaraang mga 

kasalanan ay naging dahilan para purihin ni 
Ammon ang Tagapagligtas at ang Kanyang awa, 
na naghatid sa kanya ng kagalakan sa halip na 
pagdurusa (tingnan sa Alma 26:17–20).1

• Matapos “maapuhap ng [isipan ni Alma] ang 
kaisipan” tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang 
Pagbabayad- sala, “hindi na [siya] sinaktan pa 
ng alaala ng [kanyang] mga kasalanan” (Alma 
36:17–19). Kahit naroon pa rin ang alaala, hindi 
na siya pinahirapan nito.2

MGA TALA
 1. Tingnan sa Richard G. Scott, “Katahimikan ng Budhi  

at Kapayapaan ng Isipan,” Liahona, Nob. 2004, 18.
 2. Tingnan sa Dieter F. Uchtdorf, “Hangganan ng Ligtas  

na Pagbalik,” Liahona, Mayo 2007, 101.
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Ang  

ang kaloob na  

PAGSILANG NG 

TAGAPAGLIGTAS 

GINAGAWANG 
POSIBLE  

na maibigay ng Ama sa at in ang  

“kapayapaan sa daigdig na ito,  at 

buhay na walang hanggan sa daigdig 

na darating”  [D at  T  59:23] .
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Pangulong Henry B. Eyring,  
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan,  

“Mga Kaloob ng Kapayapaan” (Pamaskong Debosyonal ng Unang Panguluhan, Dis. 4, 2016)
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Pangulong Russell M. Nelson, “Pag- asa ng Israel” (Pandaigdigang Debosyonal para sa mga Kabataan, Hunyo 3, 2018), 17, 20.

MAMUKOD- 
TANGI.  
MAGING  
KAKAIBA. 
MAGING 
LIWANAG.

MAG- AYUNO 
NANG PITONG 
ARAW MULA SA 
SOCIAL MEDIA.

MAGSAKRIPISYO 
NG ORAS LINGGU- 
LINGGO PARA SA 
PANGINOON.

MANATILI  
SA LANDAS 
NG TIPAN.

IPAGDASAL 
ARAW- ARAW 
NA MATANGGAP 
NG LAHAT NG 
ANAK NG DIYOS  
ANG MGA PAG-
PAPALA NG 
EBANGHELYO.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

MAGPATALA SA KABATAANG BATALYON 

NG PANGINOON  UPANG TUMULONG SA 

PAGTIPON NG ISRAEL

At ngayon, iniimbita ko kayo na ihanda ang inyong  
sarili sa paggawa ng . . . LIMANG BAGAY na babago sa inyo  

at tutulungan kayong baguhin ang mundo.
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Ni Juliann Tenney Doman
Batay sa tunay na buhay

“Kapag mayroong gawaing dapat gawin, gawin 
ito nang may ngiti. “Gawin ang higit pa sa hinihi-
ngi sa’yo at higitan pa ang hinihingi” (Children’s 
Songbook, 167).

Nangatog si Carl habang itinutulak niya ang kanyang 
bisikleta laban sa hangin. “Gustung- gusto ko nang 

makauwi at mainitan,” naisip niya. “At hindi na ako maka-
paghintay na magbukas ng mga regalo ngayong Pasko!”

“Gumising siya nang mas maaga ng umagang iyon  
upang maghatid ng diyaryo. Habang itinutulak niya  
ang bisikleta paakyat sa matarik na burol pauwi sa  
kanila, naisip niya ang mga homemade cinnamon roll  
na gawa ng kanyang ina. Sobrang sarap ng mga iyon. 
Halos malasahan na niya ang matamis at makrema na 
frosting niyon.

Krema! Bumagsak ang mga balikat ni Carl. Nakalimu-
tan niya na gatasan ang baka at iba pang mga gawaing- 
bahay na dapat niyang gawin. Kahit na Pasko.

Ipinarada ni Carl ang bisikleta niya sa harap ng  
bahay. Nag- unahan sila ng kapatid niya upang malaman 
kung sino ang mauunang makapaghatid ng mga diyar-
yo. Hindi niya nakita ang bisikleta ng kapatid niya, kaya 
nanalo siya!

Ang tanging problema lang sa pagkapanalo niya ay 
kailangan pa niyang hintayin ngayon ang kapatid niya 
bago sila makapagbukas ng mga regalo. Pagkatapos 
ay kailangan nilang lumabas muli at gawin ang mga 
gawaing- bahay. Nais sana ni Carl na manatili na lang 
siya sa loob ng bahay at maging masaya sa Pasko.

“Puwedeng gawin ko na ngayon ang mga gawain ko,” 
naisip ni Carl. “Nang sa gayon hindi ko na kailangang 
lumabas muli sa lamig.” Nagmamadali siyang pumunta 
sa kamalig.

Nang kunin niya ang timba at umupo upang gatasan 
ang baka, tumingin siya sa paligid. Ang lahat ng iba 
pang gawain ay kinakailangan pang gawin. Pagkata-
pos ay may naisip siya. Kung gagawin niya ang lahat 
ng gawaing- bahay nang mag- isa, masosorpresa niya 
ang kanyang pamilya at makakapagsama- sama sila sa 

umagang iyon ng Pasko. Ito ang magiging pinakama-
gandang regalo sa Pasko!

Nagmadali si Carl at ginatasan ang mga baka. Pag-
katapos ay nilinis niya ang kamalig, pinakain ang mga 
manok, at kinuha ang mga itlog. Napangiti siya nang 
maisip niya kung gaano masosorpresa ang kanyang 
pamilya.

Bumalik si Carl sa bahay. Sumilip siya sa pinto para 
makita kung may tao ba roon. Pagkatapos ay pumuslit 
siya papunta sa kusina. Katatapos lang niyang ilagay sa 
loob ng refrigerator ang gatas at mga itlog nang puma-
sok ang kanyang ina.

“O, buti na lang nakauwi ka na,” sabi ni Inay, at niyakap 
siya. “Nagsisimula na kaming mag- isip kung nasaan ka.”

Tinulungan siya ni Inay na tanggalin ang coat niya. 
“Nang nakita siya ng mga kapatid niya sumigaw sila, 
“Nandito na si Carl! Magbukas na tayo ng mga regalo!” 
Nagtipon ang lahat sa paligid ng Christmas tree at hinin-
tay si Itay na ibigay ang mga regalo. Gustong- gusto ni 
Carl na pagmasdan ang bawat isa sa pagbabahagi ng 
kanilang mga kayamanan.

“Ayos! sabi ni Itay. “Ngayo’y oras na para gawin ang 
mga gawaing- bahay. Pero bago iyan, sa tingin ko kaila-
ngan muna natin ng juice at mga cinnamon roll.”

Pumunta si Itay sa kusina at binuksan ang refrigerator. 
Natigilan siya at napatitig.

“Tingnan mo nga naman ito!” sabi ni Itay. “Puno na 
ang pitsel ng gatas, at nandito na rin ang mga itlog! Sino 
naman kaya ang gumawa nito?”

Bumalik si Itay sa sala. Sinubukan ni Carl na itago ang 
ngiti niya.

“May alam ka ba tungkol dito, Carl?” sabi ni Itay na 
nakangiti rin. “Mukhang tapos na ang mga gawain natin.”

“Maligayang Pasko!” sigaw ni Carl.
Inakbayan ni Itay si Carl. “Salamat, anak. Napakamaalala-

hanin mo. Ito na yata ang pinakamagandang Pasko natin!”
Ngumiti si Carl. Alam na niya na ito ang kanyang 

pinakamagandang Pasko. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Colorado, USA.

Ang Regalo sa  
Pasko ni Carl
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Sina Katie at Quincy
“Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng 
panahon” (Mga Kawikaan 17:17).

Gustung- gustong kumanta ni Katie. 
Gustung- gusto niyang sumayaw. 

Pero higit sa lahat, gustung- gusto niya 
ang mga araw ng Linggo! Noon niya naki-
ta ang kaibigan niyang si Quincy.

Si Katie ay may Down syndrome.  
Kung minsan sa simbahan ay nalilito  
siya at hindi malaman ang gagawin. Ngunit 
alam niyang naroon si Quincy para tulu-
ngan siya.

Kumakapit si Quincy sa kamay ni Katie 
at lumalakad sila papunta sa Primary. Kung 
minsan nanginginig si Katie sa oras ng 
pagbabahagi, at niyayakap siya ni Quincy.  
Laging nagpapakalma iyon kay Katie. 
Pagkatapos ng oras ng pagbabahagi, tinu-
lungan ni Quincy si Katie na mahanap ang 
klase niya. Mahal ni Katie si Quincy.

Isang araw nalaman ni Katie na may  
nangyaring malungkot sa pamilya ni  
Quincy. Namatay ang kuya ni Quincy  
na si Cory! Alam ni Katie na malulungkot 
nang husto ang kaibigan niya. Alam niya na 
mahal na mahal ni Quincy ang kuya nito.

Sabi ni Inay kay Katie na ngayong gabi 
ay magpupuntahan sa simbahan ang mga 
tao para ipakita sa pamilya ni Quincy na 
may nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ay 
ililibing na si Cory kinabukasan.

“Gusto mo bang sumama sa amin ni Itay 
papuntang simbahan ngayong gabi?” tanong 
ni Inay kay Katie.

Tumango si Katie. Gusto niyang sabihin kay Quincy 
na mahal niya ito!

Tinulungan ni Inay si Katie na magsuot ng magandang 
damit. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa simbahan.

Pagdating nila roon, nakita ni Katie na maraming tao. 
Kilala niya ang ilan sa mga ito sa simbahan. Nakita niya 
ang bishop niya. Nakita niya ang kanyang guro sa Pri-
mary. Pero hindi niya makita ang kaibigan niya.

“Inay, nasaan si Quincy?” tanong ni Katie.

Nina Evan Valentine at Marissa Widdison
Batay sa tunay na buhay
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Hindi alam ni Inay.
“Bakit hindi natin ipagtanong?” sabi ni Inay.
Kadalasa’y ayaw magsalita ni Katie kapag maraming 

tao. Pero ngayong gabi ay kailangan niyang makita si 
Quincy. Pakiramdam ni Katie ay matapang siya. Nag-
punta siya sa bishop.

“Malungkot si Quincy. Kailangan ko pong makita si 
Quincy!” sabi niya rito.

Ngumiti ang bishop at hinawakan sa kamay si Katie. 
“Tara, hanapin natin si Quincy.”
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MGA KAIBIGANG MAY MGA KAPANSANAN
Ang ilang kapansanan ay nagpapahirap na ikilos ang katawan. Ang 
ibang mga kapansanan ay nagpapahirap na paganahin ang utak. Ang 
ilang tao ay may kapansanan na nakakaapekto sa kanilang utak at 
katawan. Anuman iyon, lahat ng bata ay mahalaga at minamahal na 
anak ng Diyos!

Kung may makilala kang isang tao na may kapansanan:

Huwag silang . . .
Titigan, ituro, o pagbulung- bulungan.
Balewalain.
Pagtawanan.
Bansagan ng di magandang pangalan.

Ang gawin mo ay . . .
Batiin at igalang sila.
Magtanong sa magalang na paraan.
Ipagtanggol sila kung sinasalbahe sila ng iba.
Tandaan na sila ay anak ng Diyos, tulad mo!

Magkakasama, nilibot 
ng bishop, ni Inay, at ni 
Katie ang simbahan. Sa 
wakas ay natagpuan nila ito! 
Nakaupo si Quincy sa isang 
sulok. Talagang sobrang napa-
kalungkot niya.

Nilapitan ni Katie ang kaibigan 
niya at niyakap ito. Naisip niya kung 
gaano nangungulila si Quincy sa kuya nito.

“Ayos lang iyan, Quincy. Aalagaan ni Jesus 
si Cory,” sabi ni Katie. Marahan niyang tinapik- tapik sa 
buhok si Quincy, na tinitiyak na maging marahan.

Nagsimulang umiyak si Quincy. Hinigpitan ni Katie 
ang yakap dito.

“OK lang,” sabi ni Katie. 
“Aalagaan ni Jesus si Cory.”

Umiyak nang umiyak  
si Quincy. Panay ang yakap 

ni Katie sa kaibigan niya. 
Di- nagtagal, tumahan na nang 

kaunti si Quincy. Humihikbi pa 
rin ito, pero hindi na gaanong umii-

yak. Tumingala ito kay Katie.
“Salamat, Katie,” sabi nito. “Tama ka. 

Aalagaan ni Jesus ang kuya ko.”
Masaya si Katie na natulungan niyang gumanda  

ang pakiramdam ng kaibigan niya. Mahal niya si  
Quincy! ◼
Ang mga awtor ay naninirahan sa Utah, USA.
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Ni Luaipou W., edad 10, Victoria, Australia

Noong Biyernes ay sinabi sa akin 
ng titser ko na magbasa ng isang 

tulang isinulat ko sa harap ng lahat 
ng estudyante, titser, at magulang sa 
aming school assembly. Nasasabik 

talaga ako, kaya sinabi kong, “Opo!” Pero talagang 
kinakabahan din ako tungkol dito.

Habang ako ay nakaupo sa entablado at hinihintay 
na basahin ang tula ko, ang aking puso ay nagsimulang 
tumibok nang napakabilis. Lubhang kinakabahan ako 
tungkol sa pagbabahagi ng isang bagay na isinulat ko sa 
napakaraming tao.

Pagkatapos ay may naisip ako. Naisip ko kung paano 
nagbabasa ang aking pamilya at ako mula sa Aklat ni 
Mormon nang magkakasama kapag umaga bago ang 
eskuwela. Ang alaala ng pagbabasa ng mga banal na 
kasulatan kasama ng aking pamilya ay nagdulot sa akin 
na isipin ang Ama sa Langit. Naisip ko kung gaano Niya 

ako kamahal. Ako ay nakadama ng kapanatagan at hindi 
na nag- iisa. Ang aking puso ay hindi na tumitibok nang 
ganoong kabilis, at nadama ko na magalang ako.

Sa Aklat ng mga Awit Pambata sa pahina 12, sinasabi 
ng mga titik na,

Paggalang, hindi lang katahimikan:
Ito’y pag- alala sa D’yos,
Nararamdaman ‘pag biyaya’y nakamtan.
Paggalang ay pagmamahal.
Ang paggalang ko‘y nasa kilos at wika.
Daan sa ‘ki‘y ‘pinakita.
Kapag may galang aking nadarama,
Ama‘t si Jesus ay kasama.

Nagpapasalamat ako na nadama ko ang pagmamahal 
ng Ama sa Langit noong kinakabahan ako sa assembly. 
At nagpapasalamat ako na malaman na ako ay mahal na 
mahal Niya.

Nalalaman ko na sa mahihirap na sitwasyon, mapipili 
kong maging magalang at maisip ang Diyos. ◼

Ang Paggalang ay Pagmamahal
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“Ibabahagi ko ang pag- ibig ni Cristo at sa kapwa tao, 
maglilingkod ako” (Aklat ng mga Awit Pambata, 42).

Ang pamilya ko ay naninirahan sa São Paulo, Brazil. 
 Sa kabilang panig ng aming kalye, may kakahuyan 

ng mga punong bakawan. Ang mga kakahuyang baka-
wan ay may mga ilog na bumabagtas sa pagitan ng mga 
puno. Ang lupa ay napakamaputik.

Maraming tao ang nagtayo ng mga tirahan sa mapu-
tik na lupang iyon. Naglagay sila ng malalaking troso 
sa putikan. Pagkatapos ay itinayo nila ang kanilang 
tahanan sa ibabaw ng mga ito. Subalit kapag umuulan, 
umaapaw ang ilog. Pumapasok ang tubig sa kanilang 
mga bahay. Pagkatapos ay walang matutulugan kapag 
gabi ang mga tao.

Kapag nangyayari iyan, ang ama ko ay inaanyayahan 
silang lahat sa aming tahanan. Kung minsan ay kasinrami 
ng 15 tao ang naroroon! Sila ay dinadala niya sa aming 
sala at binibigyan ng mga kumot. Si ina ay ipinagluluto 
sila ng anumang makakain. Pagkatapos ay matutulog sila 
sa aming bahay hanggang sa kinabukasan.

Ito ay nangyari nang hindi bababa sa tatlo o apat na 
beses. Naalala ko na iniisip ko na, “Hindi maraming tao 
ang tatanggap ng mga di kakilala.” Ang ama ko naman 
ay pumapayag na ang mga taong hindi namin gaanong 
kakilala ay matulog sa aming bahay! Subalit pagkatapos 
ay naiisip ko na, “Wala na silang ibang mapupuntahan.”

Ang mga magulang ko ay palaging gumagawa ng 
mga bagay para tumulong sa mga tao. Subalit ang pagli-
lingkod nila ay higit pa sa pagtulong at pagbibigay lang. 
Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa aming kapitbahay, 
maging kapag ang aming kapitbahay ay isang tao na 
hindi namin gaanong kakilala.

Dapat tayong tumulong sa mga taong nangangaila-
ngan. Dapat tulungan natin sila sa abot ng ating makaka-
ya. Hindi natin dapat limitahan kung ano ang magagawa 
natin para makatulong sa mga tao. Makapagbibigay tayo 
ng matitirhan at mga kinakailangan. Makapagbabahagi 
tayo ng ating oras. Makapagbabahagi tayo ng ating kaa-
laman tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesucristo, lalo na 
ngayong panahon ng Kapaskuhan. ◼

Nailigtas mula sa Putik
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Ni Elder Adilson 
de Paula Parrella

Ng Pitumpu
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P I N A T O T O T O H A N A N  N G  M G A  A P O S T O L  S I  C R I S T O

PA
G

LA
LA

RA
W

AN
 N

I A
UB

RE
Y 

BL
AC

KH
AM

“Nabubuhay si Jesucristo at Siya ang Tagapagligtas at Manunubos ng  
mundo. Inilaan Niya ang landas na tatahakin tungo sa tunay na kaligayahan.”
Ni Elder Quentin L. Cook
Ng Korum ng Labindalawang Apostol
“Sinusunod Natin si Jesucristo,” Liahona, Mayo 2010, 86.
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“Gustung- gusto ko ang plano ng 
Ama sa Langit,” ni Irreantum D. at 
“Nais kong magbahagi sa lahat,” 
ni Verlann T., Luzon, Philippines

ANG ATING  
PAHINA

Masayang- masaya akong lumakad patungo sa mga 
tubig ng binyag at makumpirmang miyembro ng 
Simbahan ni Jesucristo. Makakasama ko palagi ang 
Banal na Espiritu kung mananatili akong dalisay at 
sumusunod sa mga kautusan. Alam ko na ang Diyos 
ay buhay, na mahal Niya tayo, na ang Simbahan ay 
totoo, at na ang Aklat ni Mormon ay totoo.
Juan O., edad 8, Cali, Colombia

Bawat kaarawan ay espesyal, pero mula noong 
bata pa ako ay naghahanda na ako para  

sa binyag ko. Ngayong nabinyagan na ako ay 
napakasaya ko. Alam ko na masaya ang aking 

Ama sa Langit at mahal Niya ako.
Danna M., edad 9, Chimaltenango, Guatemala

“Mga Missionary ng Panginoon,” Emilio A., 
edad 9, Formosa, Argentina
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Mga Kapatid na  
Nililiwanagan  

ang Sanglibutan

P A N I N G N I N G I N  A N G  I N Y O N G  L I W A N A G

Jayden: Isang Pamaskong Awitin
Isinadula ng klase namin sa paaralan 
ang pagsilang ni Cristo, at ako ang 
tumugtog ng piano sa buong  
programa. Tinuruan ko ang lahat  
na kantahin ang “Oh Holy Night.”

3

1

2
Jayden: Pagtuturo sa mga Kapitbahay
Gusto kong turuan ang mga kapitbahay 
namin kapag naglalaro kami dahil gusto ko 
silang paglingkuran. Sa Mateo 5:16, itinuro 
sa atin ni Jesus na paningningin ang  
ating liwanag. Kapag ginagawa  
ko ito, sumasaya ako.

Hubert: Pagtulong sa mga 
Nagugutom
Sa break time sa paaralan, nakikita ko 
ang mga taong nagugutom at walang 
makain. Hinahatian ko sila ng pagkain 
ko at tumutulong na pagandahin ang 
pakiramdam nila. Matapos ko silang 
hatian, sumasaya ako.

Kami sina  
Hubert  

at Jayden.  

Hi!  
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4

5

Nakatira kami sa  
isang bansang tinatawag  

na Ghana. Malapit ang 
lungsod naming Accra sa  

Karagatang Atlantiko.  
May magandang  
templo rin doon!

Hubert: Pagtugtog ng Organ
Sa simbahan ako ang tumu-
tugtog ng organ para 
kumanta ang mga 
miyembro. Kapag 
ginagawa ko ito, 
sumasaya ako.

Liwanagan Natin  
ang Mundo
Sabi sa mga banal na 
kasulatan, si Jesus ang 
Ilaw at Buhay ng sang-
libutan. Kaya liwanagan 
natin ang mundo!

Salamat sa Pagpapadala ng Inyong 
mga Butuin sa Liahona! 
Ngayong taon pinuno ninyo ng libu- 
libong bituin at kuwento ng inyong 
mapagmahal na paglilingkod ang ating 
kalangitan. Tunay na napaningning 
ninyo ang inyong ilaw!

Kami sina  
Hubert  

at Jayden.  
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Si Jonas at ang Balyena
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
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Dumating ang isang 
napakatinding 
bagyo. Natakot ang 
mga mandaragat na 
baka lumubog ang 
kanilang barko! 

Sinabi ng Diyos kay Jonas na magmisyon. Pupunta siya dapat sa 
isang lungsod na tinatawag na Ninive at sasabihin sa mga tao na 
magsisi. Subalit hindi nais na Jonas na pumunta roon. Sumakay siya 
sa isang barko na patungo sa ibang lungsod.

Ni Kim Webb Reid
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Nagpadala ang Diyos ng isang balyena upang sagipin si Jonas. 
Siya ay nanatili sa tiyan ng balyena nang tatlong araw. Si Jonas 
ay nanalangin. Siya ay nagpasiyang magsisi at sundin ang 
Diyos. Sinabi ng Diyos sa balyena na ilabas si Jonas sa lupa.

Alam ni Jonas na 
ipinadala ng Diyos ang 

bagyo dahil tumakas 
siya. Sinabi niya sa mga 

mandaragat na ihagis 
siya sa dagat upang 
tumigil ang bagyo.
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Kapag nakagawa 
ako ng maling 
pagpili, ako ay 
makapagsisisi at 
makasusubok muli. 
Mahal ng Diyos si 
Jonas, at mahal ako 
ng Diyos! ◼

Mula sa Jonas 1–4.

Pumunta si Jonas sa Ninive. Nagturo siya sa mga tao roon. At nakinig 
ang mga tao sa Ninive! Sila ay nagsimula muling sundin ang Diyos.
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P A H I N A N G  K U K U L A Y A N
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“Dinadalhan ko kayo ng mabubuting  
balita ng malaking kagalakan.”  

—Lucas 2:10



80 L i a h o n a

Itinuturo at pinatototohanan natin na ang kaligtasan ay nasa 
kay Cristo. Siya ang ating Panginoon, ating Diyos, ating Hari. 

Sinasamba natin ang Ama sa pangalan Niya, tulad ng lahat ng 
banal na propeta, at lahat ng Banal sa lahat ng panahon.

Nagagalak tayo sa Kanya at sa Kanyang nagbabayad- salang 
sakripisyo. Ang Kanyang pangalan ay mas mahalaga kaysa 
lahat ng iba pang pangalan, sa Kanya luluhod ang bawat tuhod 
at magtatapat ang bawat dila na Siya ang Panginoon ng lahat, 
na kung wala Siya ay walang imortalidad ni buhay na walang 
hanggan.

Ngunit magsasalita ako ngayon tungkol isa pang tao, na 
nagparating ng kaalaman tungkol kay Cristo at sa kaligtasan 
sa ating panahon. . . .

Magsasalita ako tungkol kay Joseph Smith, Jr., ang daki-
lang propeta ng Panunumbalik, ang siyang unang nakarinig 
sa tinig na nagmula sa langit sa dispensasyong ito, ang naging 
kasangkapan sa muling pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa 
mga tao. . . .

Noong tagsibol ng 1820 hinati [ng Diyos Ama at ng Kanyang 
Anak na si Jesucristo] ang lambong ng kadiliman na matagal na 
panahong nakatakip sa lupa. . . . Bumaba Sila mula sa Kanilang 
selestiyal na tahanan patungo sa isang kakahuyan malapit sa 
Palmyra, New York. Tinatawag ang batang si Joseph sa panga-
lan, sinabi Nila sa kanya na . . . siya ang magiging kasangkapan 
sa Kanilang mga kamay sa pagpapanumbalik ng kabuuan ng 
Kanilang walang- hanggang ebanghelyo. . . .

Makabubuting itanong ng lahat ng tao sa sarili nila kung 
saang panig sila nakatayo tungkol kay Joseph Smith at sa 
kanyang banal na misyon. Nagtatanong ba sila tungkol sa 
kanya at hinahanap ba nila ang kaligtasang iyon na matatag-
puan lamang sa ebanghelyo ni Jesucristo tulad ng inihayag 

sa Kanyang propeta sa mga huling araw . . . ? Ang malaking 
katanungan na kailangang sagutin ng lahat ng tao sa ating 
panahon—at maaaring ikawala ng sarili nilang kaligtasan—ay: 
Tinawag ba ng Diyos si Joseph Smith? . . .

. . . Huwag tayong magkamali sa pag- unawa. Tayo ay mga 
saksi ni Jesucristo. Siya ang ating Tagapagligtas. . . . Ngunit 
tayo ay mga saksi rin ni Joseph Smith, na nagbigay sa atin ng 
kaalaman tungkol kay Cristo, at siyang legal na tagapangasiwa 
na binigyan ng kapangyarihang magbigkis sa lupa at magbuk-
lod sa langit, upang lahat ng tao magmula sa kanyang panahon 
ay maging mga tagapagmana ng kaligtasan. ◼
Mula sa “Joseph Smith—The Mighty Prophet of the Restoration,” 
Ensign, Mayo 1976, 94–96. Pinagpare- pareho ang pagpapalaki  
ng mga letra.

Pagkilala kay Cristo sa Pamamagitan  
ni Joseph Smith

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
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Ni Elder Bruce R. 
McConkie (1915–85)
Ng Korum ng 
Labindalawang  
Apostol

May isang tao na nagparating ng kaalaman tungkol  
kay Cristo at sa kaligtasan sa ating panahon.
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