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PA U N A N G  S A L I TA

Isang Mensahe mula sa 
Unang Panguluhan

Minamahal naming mga Kapatid:
Sa pagkilala nang may pasasalamat sa pagpapalang hatid ng Relief 

Society sa buhay ng mga miyembro ng Simbahan, pinamahalaan namin 
ang paghahanda ng Mga Anak na Babae sa Aking Kaharian: Ang Kasaysayan 
at Gawain ng Relief Society. Dalangin namin na maging pagpapala ang aklat 
na ito sa inyo at sa buhay ng mga taong inyong inaantig.

Ipinaaabot namin ang aming pagmamahal at paghanga sa inyo at alam 
naming kayo ay pinakamamahal na mga anak na babae ng Ama sa Langit 
at matatapat na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Kayo ay bahagi ng 
isang napakalaking kapatiran ng kababaihan sa buong daigdig. Gina-
gabayan ng inyong motto na, “Ang pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay 
hindi nagkukulang,” tumutulong kayo sa pagpapatatag ng mga pamilya 
at pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa lupa.

Hinihikayat namin kayong pag-aralan ang aklat na ito at hayaang 
mabigyang-inspirasyon ng walang-hanggang mga katotohanan at nakaa-
antig na mga halimbawa nito ang inyong buhay.

Nagpapatotoo kami na ipinanumbalik ng Panginoon ang kabuuan ng 
ebanghelyo sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith at na ang Relief 
Society ay mahalagang bahagi ng panunumbalik na iyon. Maringal at 
kahanga-hanga ang pamana ng kababaihan ng Relief Society. Dalangin 
namin na ang aklat na ito ay maging mahalagang sanggunian sa panga-
ngalaga sa pamanang iyon.

Ang Unang Panguluhan
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PA M B U N G A D

“Isang Bagay na Di Karaniwan”

Sa unang miting ng Relief Society, sinabi 
ni Sister Emma Smith, “May gagawin tayong 
isang bagay na di karaniwan.” 1 Tama siya. Ang 
kasaysayan ng Relief Society ay puno ng mga 
halimbawa ng karaniwang kababaihan na 
nakagawa ng mga di karaniwang bagay dahil 

nanampalataya sila sa Ama sa Langit at kay 
Jesucristo. Ang Relief Society ay itinatag upang 
tumulong sa paghahanda sa mga anak na 
babae ng Diyos sa mga pagpapala ng buhay na 
walang-hanggan. Ang mga layunin ng Relief 
Society ay pag-ibayuhin ang pananampalataya 

Tulad nina Maria at Marta sa Bagong Tipan, ang kababaihan ngayon ay naglilingkod bilang matatapat na disipulo ni 
Jesucristo.
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at sariling kabutihan, palakasin ang mga 
pamilya at tahanan, at magbigay ginhawa sa 
pamamagitan ng paghahanap at pagtulong sa 
mga nangangailangan. Isinasakatuparan ng 
kababaihan ang mga layuning ito sa paghaha-
ngad, pagtanggap, at pagkilos nila sa personal 
na paghahayag sa kanilang mga tungkulin at 
kanilang sariling buhay.

Ang aklat na ito ay hindi kasaysayan ng 
magkakasunod na pangyayari, ni hindi nito 
tinatangkang magbigay ng buod ng lahat 
ng nagawa ng Relief Society. Sa halip, ipi-
nakikita ng aklat na ito ang kasaysayan ng 
walang-hanggang gawain ng Relief Society. 
Sa pamamagitan ng makasaysayang mga 
salaysay, personal na mga karanasan, banal 
na kasulatan, at salita ng mga propeta sa mga 
huling araw at ng mga lider ng Relief Society, 
itinuturo ng aklat na ito ang tungkol sa mga 
responsibilidad at pagkakataong ibinigay sa 
mga babaeng Banal sa mga Huling Araw sa 
plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit.

Bakit Dapat Pag-aralan ang 
Kasaysayan at Gawain ng 
Relief Society?

Si Pangulong Spencer W. Kimball, ang 
ikalabindalawang Pangulo ng Simbahan, ay 
nagsabi, “Alam natin na ang kababaihang nag-
papahalaga sa nakalipas ay magmamalasakit sa 

paghubog ng mabuting hinaharap.” 2 Ang pag-
aaral tungkol sa aklat na ito ay makatutulong 
sa kababaihan na maragdagan ang kanilang 
pagpapahalaga sa nakalipas at sa pag-unawa 
nila sa kanilang espirituwal na pamana. 

Itinuturo ng kasaysayan ng Relief Society 
ang banal na pagkatao at walang-hanggang 

Ang personal na pag-aaral ay tumutulong sa  kababaihan 
na matutuhan ang kanilang mga responsibilidad sa 
 kaharian ng Diyos.
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kahalagahan ng mga anak na babae ng Diyos. 
Ito ay kuwentong puno ng espirituwalidad ng 
mga babaeng matatag, matapat, at may layu-
nin na nakapaglingkod nang walang gaanong 
pagkilala mula sa publiko. Sa pamamagitan 
ng pag-aaral sa kasaysayang ito, makikita ng 
mga Banal sa mga Huling Araw na kilala ng 
ating Ama sa Langit ang Kanyang mga anak 
na babae, na mahal Niya sila, na ipinagkaka-
tiwala Niya sa kanila ang mga sagradong res-
ponsibilidad, at ginagabayan Niya sila habang 
ginagampanan nila ang mga responsibilidad 
na iyon. Sa kanilang mga pagsisikap, nakiisa 
ang kababaihan ng Simbahan sa kalalakihan 
na mayhawak ng priesthood upang itayo ang 
kaharian ng Diyos sa lupa at patatagin ang 
mga tahanan ng Sion.

Personal na Pag-aaral ng  
Mga Anak na Babae sa  
Aking Kaharian

Ang kahalagahan ng aklat na ito ay walang 
gaanong kinalaman sa mga petsa at katotoha-
nang laan nito kundi sa mga layunin, alitun-
tunin, at huwarang itinuturo nito. Habang 
paulit-ulit na pinag-aaralan at sinasangguni ng 
bawat kababaihan ng Relief Society ang aklat 
na ito, makikita nila na ang pamana ng Relief 
Society ay hindi lamang tungkol sa kababa-
ihang nabuhay noon; ito ay tungkol din sa 

kababaihan sa iba’t ibang dako ng mundo nga-
yon na gumagawa at tumutupad ng mga tipan. 
Makatutulong ang pang-unawang ito upang 
makahanap ng inspirasyon ang kababaihan 
mula sa nakaraan at makadama ng kapayapaan 
sa pagharap sa kinabukasan.

Ang mga itinuturo, kuwento, at mga halim-
bawa sa aklat na ito ay maaaring gumabay sa 
kababaihan sa pagtatakda ng mga prayoridad 
at gagawin sa kanilang buhay na tutulong sa 
kanila upang mag-ibayo ang kanilang pana-
nampalataya at sariling kabutihan, mapalakas 
ang mga pamilya at tahanan, at mahanap at 
matulungan ang mga nangangailangan.

Sinabi ni Sister Belle S. Spafford, ang 
ikasiyam na Relief Society general president: 
“Naniniwala ako na makabubuti para sa ka-
raniwang babae ngayon na pahalagahan ang 
kanyang kapakanan, suriin ang mga gawaing 
kanyang kinasasangkutan, at pagkatapos ay 
kumilos upang gawing simple ang kanyang 
buhay, unahin ang mga bagay na pinakama-
halaga, na nakatuong mabuti sa malalaking 
gantimpalang magtatagal, at iwasan ang mga 
aktibidad na hindi kapaki-pakinabang.” 3

Habang natututo ang kababaihan sa 
kasaysayan ng Relief Society, makatutuklas 
sila ng mga halimbawa, pahayag, at alituntu-
ning talagang makabuluhan sa kanila. Kapag 
nabigyang-inspirasyon ng mga natuklasang 
ito at ng mga itinuturo ng mga sinauna at 
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makabagong propeta, maaari nilang hangarin 
at tanggapin ang personal na paghahayag 
at kumilos ayon dito. Makatatanggap sila ng 
patnubay sa pagsisikap nilang maging ang 
mga tao na nais ng Panginoon para sa kanila 
at gawin ang mga bagay na ipagagawa Niya 
sa kanila.

Mahihikayat ang kababaihan sa mga salita 
ni Alma: “Sa pamamagitan ng maliliit at mga 
karaniwang bagay ay naisasakatuparan ang 
mga dakilang bagay.” 4 Ang maliliit at mga 
karaniwang bagay na naisasakatuparan nila 
ang tutulong sa kanila na makita kung paano 
sila pinalalakas ng Panginoon at ginagabayan 
sa kanilang buhay.

Pag-aaral ng Kasaysayan at 
Gawain ng Relief Society 
Kasama ang Iba

Ang aklat na ito ay mahalagang sanggunian 
na tutulong sa kababaihan ng Relief Society na 
sama-samang matuto kapag araw ng Linggo at 
sa iba pang mga araw. Upang makita ang mga 
pangkalahatang tagubilin tungkol sa pagtuturo 
sa mga miting sa Relief Society, ang mga lider 
ng Relief Society sa ward at branch ay maaaring 
sumangguni sa kasalukuyang hanbuk at sa  
LDS .org. Upang mahanap ang kaukulang impor-
masyon sa paggamit ng aklat na ito sa mga mi-
ting ng Relief Society, maaari nilang bisitahin ang 
LDS .org at tingnan doon ang iba pang karagda-
gang mga tagubilin na inilathala ng Simbahan.

Ang inspirasyong maibibigay ng aklat na ito 
ay hindi lamang para sa mga miting ng Relief 
Society. Maaaring sama-samang pag-aralan at 
talakayin ng mga pamilya ang mga halimbawa 
at itinuturo sa aklat na ito. Maaaring ibahagi 
ng kababaihan ng Relief Society ang aklat sa 
kanilang mga kaibigan. Maaaring gamitin ng 
lahat ng miyembro ng Simbahan ang aklat 
bilang reperensya sa mga aralin, sa pagbibigay 
ng mensahe, at mga council meeting.

Pagkilala
Pinasasalamatan ng mga naghanda sa pag-

lalathala ng aklat na ito si Lucile C. Tate at ang 

Mapalalakas ng kababaihan ang isa’t isa habang pinag-
uusapan nila ang kasaysayan at gawain ng Relief Society.
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kanyang pamangkin na si Elaine R. Harris, na 
tinawag at itinalaga noong 1996 upang mag-
tipon ng hindi nakalathalang kasaysayan ng 
Relief Society. Ang kanilang gawa ay iningatan 
bilang sanggunian sa mga archive ng Simba-
han. Ang pagsisikap nilang idokumento ang 
buhay ng mga pangkalahatang pangulo ng 
Relief Society at ang mahahalagang pangya-
yari sa Relief Society ang naging batayan ng 
aklat na ito.

Pinasasalamatan din ang mga sumusunod: 
si Susan W. Tanner, na itinalaga noong 2009 
upang isulat ang unang komprehensibong 
kasaysayang ito ng Relief Society para sa 
buong Simbahan, na ang pinagbatayan ay 
ang ginawa nina Sister Tate at Sister Harris; 
mga patnugot at nagdisenyo, na nakaunawa 
sa diwa ng kalalabasan ng aklat na ito at 
masigasig na nagtiyaga upang magawa ito; 
ang iba pang mga manunulat, nag-ambag, at 
mananalaysay, na kinilala sa pamamagitan ng 
pagbanggit sa mga nailathalang gawa nila na 
nasa mga tala sa hulihan nitong aklat.

At higit sa lahat, ang kasaysayang ito 
marahil ay hindi kailanman maisusulat kung 
hindi dahil sa pananampalataya, katapatan, at 
paglilingkod ng kababaihan ng Relief Society 
sa buong kasaysayan ng Simbahan.
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Relief Society
Panunumbalik ng Huwaran 

Noong Unang Panahon
Bagamat maaaring makabago ang pangalan, ang 

institusyon ay mula pa noong unang panahon.  

Sinabi sa atin ng ating propeta na pinaslang na 

mayroon ding ganitong organisasyon sa  

simbahan noong unang panahon.

Eliza R. Snow





K A B A N ATA  1

Relief Society
Panunumbalik ng Huwaran  

Noong Unang Panahon

Sa Kanyang mortal na ministeryo, nagpakita 
ang Tagapagligtas ng natatanging pagmamahal 
at malasakit sa kababaihan. Sinabi ni Elder 
James E. Talmage ng Korum ng Labindalawang 
Apostol, “Ang pinakadakilang tagapagtanggol 
ng kababaihan ay si Jesus, ang Cristo.” 1

Tinuruan ng Tagapagligtas ang kababaihan 
nang sama-sama at nang isa-isa, sa lansangan 
at sa dalampasigan, sa tabi ng balon at sa 
kanilang mga tahanan. Nagpakita Siya ng ma-
pagmahal na kabaitan sa kanila at pinagaling 
sila at ang mga miyembro ng kanilang pa-
milya. Sa maraming talinghaga, nagkuwento 
Siya tungkol sa mga babaeng karaniwan ang 
mga gawain. Ipinakita Niyang marami Siyang 
alam sa buhay ng kababaihan at itinuro ang 
walang-hanggang mga aral ng ebanghelyo 
mula sa kanilang mga karanasan sa araw-
araw. Pinatawad Niya sila. Tumangis Siyang 
kasama nila. Naawa Siya sa kani- kanilang 
mga kalagayan bilang mga anak na babae, 
asawa, maybahay, ina, at balo. Pinahalagahan 
at pinarangalan Niya sila.

Kahit sa napakatinding paghihirap sa krus, 
nagpakita ang Tagapagligtas ng malasakit sa 
Kanyang ina, na noon ay malamang na balo na 
at kailangang pangalagaan.2 At ang unang tao 
na pinapakitaan Niya pagkatapos ng Kanyang 
Pagkabuhay na Mag-uli ay isang babae.3

Mga Babaeng Disipulo sa 
Bagong Tipan

Bagamat kaunti lamang ang nalalaman 
tungkol sa pormal na organisasyon ng kaba-
baihan sa Bagong Tipan, malinaw na ipinapa-
kita na ang kababaihan ay mahalagang bahagi 
sa ministeryo ng Tagapagligtas. Kasama sa 
Bagong Tipan ang mga kuwento tungkol sa 
kababaihan, na pinangalanan at hindi pina-
ngalanan, na nanampalataya kay Jesucristo, 
natutuhan at ipinamuhay nila ang Kanyang 
mga itinuro, at pinatotohanan ang Kanyang 
ministeryo, mga himala, at karingalan. Ang 
mga babaeng ito ay naging mga huwarang 
disipulo at mahahalagang saksi sa gawain ng 
kaligtasan.

3



Naglakbay ang kababaihan kasama ni Jesus 
at ng Kanyang Labindalawang Apostol. Ibinigay 
nila ang kanilang kabuhayan upang tumulong 
sa Kanyang ministeryo. Pagkatapos Niyang 
mamatay at Nabuhay na Mag-uli, patuloy na 
naging matatapat na disipulo ang kababaihan. 
Nagpulong sila at sama-samang nanalangin ka-
sama ng mga Apostol. Inilaan nila ang kanilang 
mga tahanan bilang lugar ng pagtitipon para 
sa mga miyembro ng Simbahan. Buong giting 
silang nakibahagi sa gawain ng pagliligtas ng 
mga kaluluwa, kapwa temporal at espirituwal.

Si Marta at ang kanyang kapatid na si Maria 
ay mga halimbawa ng mga babaeng disipulo 
sa Bagong Tipan. Ang Lucas 10 ay naglalaman 
ng salaysay tungkol sa pagbubukas ni Marta 
ng kanyang tahanan kay Jesus. Pinaglingkuran 
niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-
aasikaso sa Kanyang temporal na mga panga-
ngailangan, at si Maria ay naupo sa paanan ng 
Guro at nakinig sa Kanyang mga itinuturo.

Sa panahong ang kababaihan ay karaniwang 
inaasahang maglaan lamang ng temporal na 
paglilingkod, itinuro ng Tagapagligtas kina 
Marta at Maria na ang kababaihan ay maaari 
ding espirituwal na makibahagi sa Kanyang 
gawain. Inanyayahan Niya silang maging Kan-
yang mga disipulo at makibahagi sa kaligtasan, 

“ang magaling na bahagi” na hindi kailanman 
aalisin sa kanila.4

Sina Maria at Marta ay naging aktibo sa paki-
kibahagi sa mortal na ministeryo ng Panginoon. 
Kalaunan sa Bagong Tipan, mababasa natin ang 
malakas na patotoo ni Marta tungkol sa pagka-
Diyos ng Tagapagligtas. Sa pakikipag-usap kay 
Jesus, sinabi niya, “Sumasampalataya ako na 
ikaw ang Cristo, ang Anak ng Dios, sa makatu-
wid baga’y ang naparirito sa sanglibutan.” 5

Maraming iba pang mga babaeng disi-
pulo ang naglakbay na kasama ni Jesus at ng 
Labindalawa, na espirituwal na natuto mula 
sa Kanya at temporal na naglingkod sa Kanya. 
Itinala ni Lucas:

“[Si] Marta ay tinanggap [si Jesus] sa kaniyang bahay.” 
Ang kanyang kapatid na si Maria ay “naupo rin naman 
sa mga paanan [ni Jesus], at pinakinggan ang kaniyang 
salita” (Lucas 10:38–39).
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“At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na 
siya’y [si Jesus] naglalakad sa mga bayan at mga nayon, 
na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng 
kaharian ng Dios, at kasama niya ang labingdalawa,

“At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang 
espiritu at sa mga sakit, si Maria, na tinatawag na 
Magdalena, na sa kaniya’y pitong demonio ang 
nagsilabas,

“At si Juana na asawa ni Chuza, katiwala ni Herodes, 
at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa 
kanila ang kanilang tinatangkilik.” 6

“Ang pagtataglay ng 
mga katangiang katulad 
ng kay Cristo ay kinaka-
ilangan at dapat patuloy 
na gawin—hindi ito 
para sa mga gumagawa 
nang panandalian 
lamang o para sa mga 
ayaw magsumikap  
nang paulit-ulit.”

Spencer W. Kimball
Ensign, Nob. 1978, 105

Sa Kanyang mortal na ministeryo, nagpakita ang Tagapagligtas ng 
natatanging pagmamahal at malasakit sa kababaihan.
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Malamang na naglaan ang mga babaeng ito 
ng kaunting suporta kay Jesus at sa Kanyang 
mga Apostol, kabilang ang paglilingkod na 
gaya ng pagluluto. Bukod sa pagtanggap sa 
ipinapangaral ni Jesus—ang mabuting balita 
ng Kanyang ebanghelyo at ang mga biyaya ng 
Kanyang kapangyarihang magpagaling—ang 
mga babaeng ito ay naglingkod sa Kanya, at 
nagbigay ng kanilang kabuhayan at katapatan.

Si Apostol Pablo ay sumulat tungkol sa 
kababaihan na naglingkod sa mga Banal 
kapwa sa katungkulan nila sa Simbahan at sa 
kusang-loob nilang paggawa. Ang paglalara-
wan niya sa isang mabuting balo ay nagpakita 
ng mga katangian ng maraming kababai-
han sa Simbahan noon: “Na may mabuting 
patotoo tungkol sa mabubuting gawa; kung 
siya’y nagalaga sa mga anak, kung siya’y 
nagpatuloy sa mga taga ibang bayan, kung 
siya’y naghugas ng mga paa ng mga banal, 
kung siya’y umabuloy sa mga napipighati, 
kung ginanap niya na may kasipagan ang 
bawa’t mabuting gawa.” 7 Nagsulat din si 
Pablo tungkol sa impluwensya ng matatalino 
at may kasanayang matatandang kababai-
han. Pinayuhan niya si Tito na hikayatin ang 
matatandang babae na maglingkod at ituro sa 
mga kabataang babae ang kanilang walang-
hanggang tungkulin bilang mga asawa at ina, 

“upang kanilang maturuan ang mga babaing 
may kabataan na magsiibig sa kanikaniyang 

asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, 
mangagpakahinahon.” 8

Kasama sa aklat ng Mga Gawa ang salaysay 
tungkol sa isang babaeng taglay ang mabubu-
ting katangiang inilarawan ni Pablo. Si Tabita, 
na kilala rin bilang Dorcas, ay nakatira noon sa 
Joppe, kung saan siya gumagawa ng mga damit 
para sa mga babaeng nangangailangan.

“Ngayon ay may isang alagad sa Joppe 
na nagngangalang Tabita, na ang kahulu-
ga’y  Dorcas: ang babaing ito’y puspos ng 

Si Tabita ay “puspos ng mabubuting gawa at ng pagkaa-
wang gawa” (Mga Gawa 9:36).
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mabubuting gawa at ng pagkaawang gawa 
na kaniyang ginagawa.

“At nangyari nang mga araw na yaon, na 
siya’y nagkasakit, at namatay. . . .

“At sapagka’t malapit ang [lungsod ng] Lidda 
sa Joppe, pagkabalita ng mga alagad na si 
Pedro ay naroroon, ay nangagsugo sa kaniya 
ng dalawa katao, na ipinamamanhik sa kaniya, 
Huwag kang magluwat ng pagparito sa amin.

“At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. 
Pagdating niya, . . . lahat ng mga babaing bao, 
na nagsisitangis, at ipinakikita ang mga tunika 
at ang mga damit na ginawa ni Dorcas, nang 
ito’y kasama pa nila.

“Datapuwa’t pinalabas silang lahat ni Pedro, 
at lumuhod, at nanalangin; at pagbaling sa 
bangkay ay kaniyang sinabi, Tabita, magbangon 
ka. At iminulat niya ang kaniyang mga mata, at 
nang makita niya si Pedro, ay naupo siya.” 9

Binabanggit din ng Bagong Tipan ang iba 
pang matatapat na kababaihan. Inilagay sa 
panganib ng mag-asawang Prisca at Aquila ang 
kanilang buhay para sa mga Apostol at ipinaga-
mit ang kanilang tahanan para sa mga pagtiti-
pon ng Simbahan.10 Isinulat ni Pablo, “Kayo’y 
binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni 
Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay.” 11

Isang babaeng nagngangalang Maria 
ang “lubhang nagpagal” para sa mga Apos-
tol.12 Isang babaeng nagngangalang Lidia 
ang nabautismuhan kasama ang kanyang 

kasangbahay at pagkatapos ay naglingkod sa 
mga nagturo sa kanya.13

Isang babaeng nagngangalang Febe ang 
sinasabing nanunungkulan sa kanyang sim-
bahan. Sinabi ni Pablo, “Ipinagtatagubilin ko 
sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na 
lingkod sa iglesia . . . upang tanggapin ninyo 
siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga 
banal, at tulungan ninyo siya sa anomang 
bagay na magiging kailangan niya sa inyo: 
sapagka’t siya nama’y naging katulong ng ma-
rami.” 14 Ang uri ng paglilingkod na ibinigay ni 
Febe at ng iba pang mga dakilang kababaihan 
ng Bagong Tipan ay nagpapatuloy ngayon sa 
mga miyembro ng Relief Society—mga lider, 
visiting teacher, ina, at iba pa—na tumutulong, 
o katuwang, ng marami.

Mga Babaeng Disipulo 
sa mga Huling Araw

Ang kababaihan sa sinaunang Simbahan ay 
mga kagalang-galang at mararangal, kailangan 
at pinahalagahan. Pinaglingkuran nila ang iba, 
nadagdagan ang sariling kabanalan, at nakiba-
hagi sa dakilang gawain ng pagliligtas ng mga 
kaluluwa.

Ang mga huwarang ito ay ipinanumbalik sa 
mga huling araw sa pamamagitan ng organi-
sasyon ng Relief Society. Ipinahayag ni Pro-
petang Joseph Smith, “Nang maorganisa ang 
kababaihan noon lamang ganap na nabuo ang 
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organisasyon ng Simbahan.” 15 Inulit ni Sister 
Eliza R. Snow, ang ikalawang Relief Society 
general president, ang turong ito. Sinabi niya: 

“Bagamat maaaring makabago ang pangalan, 
ang institusyon ay mula pa noong unang pana-
hon. Sinabi sa atin ng ating propeta na pinas-
lang na mayroon ding ganitong organisasyon 
sa simbahan noong unang panahon.” 16

Bukod kay Joseph Smith, ang iba pang mga 
propeta sa mga huling araw ay nagpatotoo na 
ang organisasyon ng Relief Society ay bahagi 
ng Panunumbalik na binigyang-inspirasyon, 
kung saan tinatawag ang kababaihan sa 
Simbahan sa mga katungkulan upang pag-
lingkuran ang isa’t isa at maging pagpapala 
sa buong Simbahan. Si Pangulong Joseph F. 
Smith, ang ikaanim na Pangulo ng Simbahan, 
ay nagsabi, “Ang samahang ito ay buong 
kabanalang itinayo, binigyang kapahintu-
lutan, pinasimulan, inorden ng Diyos para 
sa kaligtasan ng mga kababaihan at kalala-
kihan.” 17 Sa isang grupo ng kababaihan ng 
Relief Society, sinabi ni Pangulong Lorenzo 
Snow, ang ikalimang Pangulo ng Simbahan: 

“Palagi kayong nasa panig ng Priesthood, 
handang palakasin ang kanilang mga kamay 
at gawin ang inyong bahagi sa pagtulong na 
isulong ang kapakanan ng kaharian ng Diyos; 
at sa pakikibahagi ninyo sa mga gawaing 
ito, halos makatitiyak kayo na kabahagi kayo 
sa tagumpay ng gawain at sa kadakilaan at 

kaluwalhatiang ibibigay ng Panginoon sa 
Kanyang matatapat na anak.” 18

Sa pakikibahagi ng kababaihan sa Relief 
Society, nagsisilbi silang magigiting na disipulo 
ni Jesucristo sa gawain ng kaligtasan. Tulad 
ng kababaihan sa Simbahan noong unang 
panahon, kasabay silang gumagawa ng 
kalalakihang maytaglay ng priesthood upang 
mapag-ibayo ang pananampalataya at sariling 
kabutihan, mapalakas ang mga pamilya at 
tahanan, at mahanap at matulungan ang mga 
nangangailangan. Itinuro ni Sister Julie B. Beck, 
ang ikalabinlimang Relief Society general 
president: “Sa pamamagitan ng Relief Society 
natututo tayong maging mga disipulo ni Cristo. 
Pinag-aaralan natin ang gusto Niyang matutu-
han natin, ginagawa ang gusto Niyang gawin 
natin, at nagiging kung ano ang gusto Niyang 
marating natin.” 19 
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K A B A N ATA  2

“Mas Mainam”
Ang Female Relief Society  

of Nauvoo
Akin na ngayong inililipat sa inyo ang susi sa 

pangalan ng Diyos at sa samahang ito ay magagalak 

at ang kaalaman at katalinuhan ay dadaloy mula sa 

oras na ito—ito ang simula ng magagandang  

araw para sa samahang ito.

Joseph Smith





K A B A N ATA  2

“Mas Mainam”
Ang Female Relief Society of Nauvoo

Noong tagsibol ng 1842, ang mga Banal sa 
mga Huling Araw sa Nauvoo, Illinois, ay masi-
gasig na gumawa upang itayo ang isang templo 
sa kanilang lungsod. Hinikayat ni Propetang 
Joseph Smith ang lahat na tumulong. Ang kala-
lakihan ang aktuwal na nagtayo ng templo, at 
sabik na naghanap ng paraan ang kababaihan 
upang makapag-ambag din naman. Paggunita 
ni Sarah M. Kimball:

“Ang mga dingding ng Nauvoo Temple ay 
mga tatlong talampakan ang taas. Humingi ng 
tulong ang Pangulo ng Simbahan at ang iba pa 
upang maisulong ang gawain.

“Si Miss [Margaret] Cook . . . sa pag-uusap 
namin isang araw tungkol sa paksa kama-
kailan ukol sa paghingi ng pagkain, damit, 
matutulugan at iba pang mga pangangaila-
ngan para sa mga manggagawa at kanilang 
mga pamilya, ay nagsabing ikalulugod niyang 
manahi kung kakailanganin ito. Nagbigay 
ako ng mga materyal na matatahi niya, at 
iminungkahing maaari ding makibahagi ang 
iba. Pagkatapos ay [pinag-usapan] namin ang 
pagbuo ng isang samahan ng mga mananahi. 
At ang magiging layunin nito ay tumulong sa 
pagtatayo ng templo.

“Mga isang dosenang kapitbahay na kaba-
baihan ang inanyayahang magtipon sa aking 
[tahanan] nang sumunod na Huwebes.” 1

Noong panahong iyon, karaniwan sa 
kababaihan ang bumuo ng sarili nilang mga 
samahan, madalas may mga konstitusyon at 
mga tuntunin—mga itinakdang patakaran 
na mamamahala sa mga organisasyon. Ang 

Nadama ng mga Banal na kailangan nang itayo ang 
Nauvoo Temple.
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kababaihang nagtipon sa tahanan ni Sarah 
Kimball ay nagpasiyang bumuo ng konstitus-
yon at mga tuntunin, at tinanggap ni Eliza R. 
Snow ang tungkuling isulat ang mga ito. Pag-
katapos ay hiniling ng kababaihan na repasu-
hin ni Joseph Smith ang mga ito at ibigay ang 
kanyang opinyon tungkol sa mga ito. Matapos 
itong basahin ng Propeta, sinabi niyang ang 
mga ito “ay pinakamainam sa lahat ng nakita 
na niya. ‘Ngunit,’ sabi niya, ‘hindi ito ang gusto 
ninyo. Sabihin sa kababaihan na tinatanggap 
ng Panginoon ang kanilang mga handog, at 
siya ay may inilalaang mas mainam para sa 
kanila kaysa sa nakasulat na konstitusyon. 
Inaanyayahan ko silang lahat na makipagkita 

sa akin at sa ilang kalalakihan . . . sa susunod 
na Huwebes ng hapon, at aking isasaayos ang 
kababaihan sa ilalim ng priesthood ayon sa 
kaayusan ng priesthood.’” 2

Pag-oorganisa ng Relief Society
Nang sumunod na Huwebes, noong Marso 

17, 1842, nagtipon ang dalawampung kaba-
baihan sa itaas na palapag ng isang gusali, 
na madalas tawagin noon na “pulang tinda-
hang gawa sa laryo,” kung saan naroon ang 
opisina ni Joseph Smith at may negosyong 
pantustos sa kanyang pamilya. Nagpulong sila 
sa ilalim ng pamamahala ni Joseph Smith at 

Emma Smith
Unang Relief Society General President

“Nais kong mapasaakin ang Espiritu ng Diyos upang mala-
man at maunawaan ang aking sarili, upang madaig ko ang 
anumang tradisyon o pag-uugali na hindi makatutulong sa 
aking kadakilaan sa mga daigdig na walang-hanggan. Nais 
kong magkaroon ng kapaki-pakinabang at masiglang kaisi-
pan upang maunawaan ko ang mga layunin ng Diyos nang 
walang pag-aalinlangan, kapag inihayag ito sa Kanyang 
mga lingkod.”

Liham kay Joseph Smith, 1844, Church History Library
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ng dalawang miyembro ng Korum ng Labindalawang 
Apostol, na sina Elder John Taylor at Willard Richards.3

Sa halip na itulad ang organisasyon ng kababaihang 
mga Banal sa mga Huling Araw sa samahan ng ka-
babaihan na umiiral at bantog noong panahong iyon, 
inorganisa sila ni Propetang Joseph Smith sa paraang 
may inspirasyon at pahintulot ng langit.

Sa simula ng pulong, sinabi niya na sa kababaihan 
na sila ay “maaaring [maghikayat] sa kalalakihan na 
gumawa ng mabuti sa paglingap sa mahihirap—na nag-
hahanap ng mga pagkakataong maipakita ang pag-ibig 
sa kapwa, at maibigay ang kanilang pangangailangan—
upang umalalay sa pamamagitan ng pagwawasto ng 
mga pag-uugali at pagpapaibayo ng mabubuting kata-
ngian ng komunidad [ng kababaihan].” 4

“Ang Relief Society ay 
itinatag sa diwa ng 
inspirasyon, at ginaga-
bayan ng diwang iyon 
[magmula pa noon], at 
naitanim nito sa puso ng 
marami sa ating mabu-
buting kababaihan ang 
mabubuting hangarin 
na kalugud-lugod sa 
Panginoon.”

Joseph Fielding Smith
Relief Society Magazine,  
Dis. 1970, 883

Noong Marso 17, 1842, si Emma Smith ang naging unang pangulo 
ng Relief Society.
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gaya ng pagiging tagasulat para sa kanyang 
asawa at pagtitipon ng mga himno para sa 
mga Banal. Pinayuhan ng Panginoon si Emma 
na pakinggan ang mga babala, maging tapat 
at matwid, huwag bumulung-bulong, aluin 
ang kanyang asawa at tulungan siya, magturo 
mula sa mga banal na kasulatan at hikayatin 
ang Simbahan, sumulat at matuto, “isantabi 
muna ang mga bagay ng daigdig na ito, at 
hangarin ang mga bagay na mas mabuti,” 
tuparin ang mga tipan, magpakumbaba at 
mag-ingat sa kapalaluan, at sundin ang mga 
kautusan.8

Sa pagtatapos ng paghahayag, sinabi ng 
Panginoon na ang sinabi Niya kay Emma ay 
hindi lamang para sa kanya kundi iyon ang 
Kanyang “tinig sa lahat.” 9 Taglay ang awtori-
dad ng propeta, inulit ni Joseph Smith ang 
puntong ito, at binigyang-diin na ang payo at 
mga babala sa paghahayag na ito ay angkop 
sa lahat ng miyembro ng bagong inorgani-
sang samahan. Sinabi niya “hindi lamang si 
[Emma], kundi maging ang iba, ay maaaring 
magtamo ng mga pagpapala ring iyon.” 10 Ang 
paghahayag na ito ang nagtakda ng mga sali-
gang alituntunin para sa kababaihang Banal sa 
mga Huling Araw.

Pagkatapos ng kaunting talakayan, nagpasiya 
ang kababaihan na tawagin ang kanilang sarili 
na Female Relief Society of Nauvoo. Sinabi 
ni Emma Smith: “May gagawin tayong isang 

Ang asawa ni Joseph Smith na si Emma 
ang piniling maglingkod bilang pangulo ng 
bagong samahang ito. Pagkatapos ay hinikayat 
ng Propeta ang kanyang asawa na pumili ng 
mga tagapayo na kasama niyang “mamumuno 
sa samahang ito, sa pangangalaga sa mga 
maralita—pangangasiwa sa kanilang mga ka-
ilangan, at pag-aasikaso ng iba’t ibang gawain 
ng samahang ito.” Pinili ni Sister Smith sina 
Sarah M. Cleveland at Elizabeth Ann Whitney 
na maging kanyang mga tagapayo. Kalaunan 
ay itinalaga ni Elder Taylor ang bawat tagapayo 
sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga 
kamay upang gumanap sa tungkulin nito sa 
panguluhan.5

Sa pagpapatuloy ng miting, sinabi ni Joseph 
Smith na isinakatuparan ng tungkulin ng 
kanyang asawa ang isang propesiyang inihayag 
sa kanya mga 12 taon na ang nakalilipas, kung 
saan kinausap siya ng Panginoon bilang “isang 
hinirang na babae, na aking tinawag” at sinabi 
kay Emma na siya ay “oordenan sa ilalim ng 
kamay [ni Joseph Smith] upang magpaliwanag 
ng mga banal na kasulatan, at upang mang-
hikayat sa simbahan, alinsunod sa ibibigay sa 
iyo ng aking Espiritu.” 6 Binasa ni Joseph Smith 
ang buong paghahayag na iyon, na ngayon ay 
bahagi 25 ng Doktrina at mga Tipan, sa mga 
dumalo noon.7

Sa paghahayag, sinabi ng Panginoon kay 
Emma ang mga pribilehiyong mapapasakanya, 
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bagay na di karaniwan. . . . Umaasa tayong 
magkakaroon ng mga pambihirang pagkaka-
taon at mahihirap na gawain.” 11

Pagkatapos ng pulong, ibinahagi ni Elder John 
Taylor ang nasa kanyang isipan. Sinabi niya na 

“nagalak ang [kanyang] puso” 
nang makita niyang “nangu-
nguna ang mararangal na tao 
sa gayong mithiin, na nilayong 
isagawa ang bawat kabutihan 
at ipakita ang kagandahang-

loob ng kababaihan.” Nagalak din siya na 
John Taylor

“makita na inorganisa ang samahang ito ayon sa 
batas ng langit—batay sa isang paghahayag na 
naunang ibinigay kay Mrs. [Emma] Smith na 
humirang sa kanya sa mahalagang katungku-
lang ito—at makita ang lahat ng bagay na 
sumusulong sa napakagandang paraan.” 
Dalangin niya na “nawa ang mga pagpapala 
ng Diyos at ang kapayapaan ng kalangitan 
ay manatili sa samahang ito mula ngayon.” 
Pagkatapos ay isinatinig ng isang koro ang 
sinabi ni Elder Taylor, sa pag-awit ng “Tayo’y 
magalak sa araw ng kaligtasan” bago ang 
pangwakas na panalangin.12

Awtoridad, mga Huwaran,  
at Pagpapala ng Priesthood

Sa isang miting ng Relief Society makalipas 
ang anim na linggo, tinuruan ni Propetang 
Joseph Smith ang kababaihan at pagkatapos ay 
sinabing: “Ang samahang ito ay tuturuan ayon 
sa kaayusang itinakda ng Diyos—sa pamama-
gitan ng mga inatasang mamuno—at ipinipihit 
ko ngayon ang susi para sa inyo sa ngalan ng 
Diyos, at ang samahang ito ay magagalak, at 
kaalaman at katalinuhan ang dadaloy mula sa 
oras na ito—ito ang simula ng mas magagan-
dang araw sa samahang ito.” 13

Bilang propeta ng Panginoon, hawak noon 
ni Joseph Smith ang lahat ng susi ng awtori-
dad ng priesthood sa lupa. Dahil dito, nang 

Sa pamamagitan nina Pedro, Santiago, at Juan, ipinagkati-
wala ng Panginoon “ang mga susi ng [Kanyang] kaharian” 
kay Joseph Smith (tingnan sa D at T 27:13).

17



templo. Matatanggap nila ang mga ordenansa 
at gagawa ng mga sagradong tipan na tutulong 
sa kanila upang maihanda ang kanilang sarili 
at kanilang mga pamilya sa buhay na walang-
hanggan. (Para sa dagdag pang kaalaman tung-
kol sa Relief Society at sa priesthood, tingnan 
sa kabanata 8.)

Ang Pananabik Nila 
Noon sa Relief Society

Ang Female Relief Society of Nauvoo ay 
mabilis na dumami, at ang bilang ng mga 
miyembro nito ay umabot nang mahigit 1,100 
noong Agosto 1842. Noong una, hindi kaagad 
nagiging miyembro ng samahan ang lahat ng 
babaeng miyembro ng Simbahan. Kailangang 
humingi ng pahintulot ang kababaihan upang 
mapabilang, at tinatanggap sila batay sa kani-
lang kabaitan at kabutihan. Sinabi ni  Joseph 
Smith, “Dapat ay may isang natatanging 
samahan, na hiwalay sa lahat ng kasamaan 
ng mundo, piling-pili, mabuti, at banal.” 14

Usap-usapan noon ng kababaihan sa Nau-
voo ang pagsali sa Relief Society. Sabik silang 
magbigay ng temporal at espirituwal na tulong 
sa organisado at awtorisadong paraan. Kinilala 
rin nila ang walang-kapantay na pagkakataong 
maturuan ng isang propeta bilang paghahanda 
sa mas mataas na espirituwal na kaalaman 
at mga pagpapala ng templo. Gustung-gusto 

iorganisa niya ang Relief Society upang kumi-
los sa ilalim ng kanyang pamamahala, binuk-
san niya ang mga pagkakataon na makaganap 
sa mahahalagang tungkulin ang kababaihan 
ng Simbahan sa gawain ng kaharian ng Pa-
nginoon. Sila ngayon ay naglilingkod sa ilalim 
ng awtoridad ng priesthood at pinangakuan 
ng mga pagpapalang higit pa sa natanggap na 
nila. Ang mga pagpapalang ito ay darating sa 
kanila batay sa kanilang katapatan at kasi-
gasigan. Dadaloy sa kanila ang kaalaman at 
katalinuhan sa pagtanggap nila ng kabuuan 
ng mga pagpapala ng priesthood sa loob ng 

Pinangasiwaan ni Emma Smith ang mga miting ng 
Relief Society.
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katangiang itinataguyod ng Relief Society gaya 
ng obligasyon ng kalalakihan na taglayin sa 
kanilang buhay ang mga huwaran ng pag-
uugaling itinataguyod ng priesthood.” 16

Ang Relief Society ay hindi lamang isa 
pang grupo ng kababaihan na nagsisikap na 
gumawa ng kabutihan sa mundo. Kakaiba ito 
noon. Ito’y “mas mainam” dahil inorganisa 
ito sa ilalim ng awtoridad ng priesthood. Ang 
organisasyon nito ay mahalagang hakbang sa 
paghahayag ng gawain ng Diyos sa daigdig. 
Inihanda nito ang kababaihan ng Simbahan 
sa pagtanggap ng mga ordenansa at tipan ng 
priesthood, at tinulungan sila nito sa kanilang 
mga responsibilidad sa pamilya.

nilang nagkakaisa sila at kasama ang kanilang 
mga kapatid sa priesthood sa mga dakilang 
layuning ito.

Ngayong mayroon nang ganitong pribi-
lehiyo ang kababaihan, may responsibilidad 
silang mamuhay nang ayon dito. Sinabi ni 
Joseph Smith sa kanila: “Nasa situwasyon kayo 
ngayon na makakakilos kayo ayon sa habag 
na itinanim ng Diyos sa puso ninyo. Kung 
ipamumuhay ninyo ang mga alituntuning ito, 
napakadakila at napakaluwalhati nito!” 15 Tulad 
ng sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer ng Ko-
rum ng Labindalawang Apostol pagkaraan ng 
maraming taon, “Obligasyon ng isang babae 
na taglayin sa kanyang buhay ang mabubuting 

Tinuruan ni Propetang Joseph Smith ang kababaihan ng Relief Society.
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Itinuro ni Joseph Smith ang mga ali-
tuntunin na nakatulong sa kababaihan ng 
Relief Society na “magbigay-ginhawa sa 
mga dukha” at “magligtas ng mga kalu-
luwa”—mga saligang alituntunin kung saan 
nakasalig ang samahan.19 Dahil nakasalig sa 
pundasyong ito, naging matatag ang Relief 
Society at tumindi ang impluwensya nito. 
Simula noong mga unang miting ng Relief 
Society, ipinamumuhay na ng kababaihan 
ang mga itinuturo ng Propeta sa pagsisikap 
nilang pag-ibayuhin ang pananampalataya 
at sariling kabutihan, palakasin ang mga pa-
milya at tahanan, at hanapin at tulungan ang 
mga nangangailangan.

Mga Tagubilin ni Joseph Smith
Sa unang miting ng Female Relief Society of 

Nauvoo, si Sister Eliza R. Snow ang hinirang 
na maging kalihim ng samahan. Sa katungku-
lang iyon, buong ingat niyang isinulat ang mga 
detalye, na tinatawag na minutes o katitikan, ng 
bawat miting ng Relief Society na kanyang di-
naluhan. Sinabi ni Joseph Smith sa kababaihan 
na ang mga minutes o katitikang ito ang magi-
ging “konstitusyon at tuntunin” ng samahan.17

Sa karamihan ng mga miting ng Relief 
Society, iniukol ng kababaihan ang panahon 
sa pagtanggap ng tagubilin. Mapalad ang kaba-
baihan at naturuan sila ni Propetang  Joseph 
Smith sa anim sa kanilang mga miting. Habang 
nagtuturo siya, nadama nila ang matinding 
pagbuhos ng Espiritu. Sa pagtatapos ng isa 
sa mga miting na ito, itinala ni Sister Snow 
na, “Ang Espiritu ng Panginoon ay ibinuhos 
sa  napaka-makapangyarihang paraan, kaya’t 
hindi ito malilimutan kailanman ng mga du-
malo sa napakagandang okasyong iyon.” 18

Sa lahat ng mga minutes o katitikang itinala 
ni Sister Snow, ang itinala niyang mga turo 
ng Propeta ang pinaka-nakaaantig. Ang mga 
itinuro ng Propeta sa pagkakataong ito ang 
gumabay sa gawain ng kababaihan ng  Relief 
Society at ng mga lider ng priesthood na 
kasama nilang naglilingkod. Ang mga turong 
ito ay patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa 
gawain ng Simbahan ngayon.

“Palakihin ang inyong mga anak sa liwanag at 
katotohanan” (D at T 93:40).
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Pag-ibayuhin ang Pananampalataya at Sariling 
Kabutihan

Itinuro ni Joseph Smith sa kababaihan na mayroon 
silang sagradong obligasyon na hangarin ang sarili 
nilang kaligtasan. Sabi niya, “Maaari lamang tayong 
mabuhay sa pamamagitan ng pagsamba sa ating Diyos 
—kailangang gawin ito ng lahat para sa kanilang sarili—
walang maaaring gumawa nito para sa iba.” 20 Tinuruan 
niya silang maging mabubuting tao, na maging mga 
banal na tao, at maghanda para sa mga ordenansa at 
tipan sa templo. Hinikayat niya silang makipagkasundo 
sa Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa kanila, at sa 
kanilang sarili: “Kababaihan . . . , magkakaroon ba ng 
pagtatalu-talo sa inyo? Hindi ko pahihintulutan ito— 
kailangan ninyong magsisi at kamtin ang pagmamahal 
ng Diyos.” 21 “Hindi digmaan, hindi alitan [awayan], 
hindi pagtatalu-talo, o paglaban, kundi kaamuan, pag-
mamahal, kadalisayan, ang mga bagay na ito ang dapat 
mag-angat sa [atin].” 22

Sa isang miting ng Relief Society, tinalakay ni Pro-
petang Joseph ang kabanata 12 ng aklat ng I Mga Taga 
Corinto, na binibigyang-diin na bawat babae, na gu-
maganap sa kanyang tungkulin, ay mahalaga sa buong 
Simbahan. Nagbigay siya ng “mga tagubilin tungkol sa 
iba’t ibang katungkulan [sa Simbahan], at sa panganga-
ilangang kumilos ang bawat tao sa responsibilidad na 
ibinigay sa kanya; at gumanap sa iba’t ibang katungku-
lang iniatas sa kanila.” Nagbabala rin siya laban sa ugali 
[ng tao] na “itinuturing na hindi marangal ang mas 
mabababang katungkulan sa Simbahan, at naiinggit sa 
katayuan ng iba.” Sinabi niyang ito ay “walang saysay 

“Maganda ang bukas na 
naghihintay sa [Relief ] 
Society. Sa paglago ng 
Simbahan, ito ay lubos 
na mapapakinabangan, 
at lalo pa itong magaga-
mit sa kabutihan kaysa 
noon. Kung ang lahat 
ng kababaihan ay kikilos 
upang itaguyod ang 
samahan, malaking 
gawain ang maisasa-
gawa nito at patuloy 
na makatutulong sa 
Simbahan.”

Lorenzo Snow
Deseret Evening News, 
Hulyo 9, 1901, 1
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sa puso ng isang tao, ang hangarin ng isang tao 
ang ibang katungkulan [maliban] sa itinalaga 
sa kanya ng Diyos.” 23 Sa pamamagitan ng 
gayong mga turo, tinulungan niya ang kababa-
ihan na lumakad “sa kabanalan sa harapan ng 
Panginoon.” 24

“Kung haharap tayo sa Diyos,” sabi ni Joseph 
Smith sa kababaihan ng Relief Society, “ma-
ging dalisay tayo mismo.” 25

Palakasin ang mga Pamilya at Tahanan
Bagamat ang kababaihan ng Relief Society 

noon ay abala sa kanilang komunidad at han-
dang maglingkod sa kanilang kapwa, hindi nila 
nalimutan kailanman ang kanilang mga res-
ponsibilidad sa kanilang sariling mga pamilya 
at tahanan. Sila ay tapat sa kanilang angking 

mga kaloob bilang mga ina at tagapangalaga. 
Sila’y tapat din sa mga paghahayag na ibinigay 
ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph Smith 
tungkol sa mga responsibilidad sa pamilya:

“Ang tungkulin ng iyong tawag ay maging 
taga-alo ng . . . iyong asawa, sa kanyang mga 
pagdurusa, [na] may mga mapang-along salita, 
sa diwa ng kaamuan.” 26

“Yayamang ang mga magulang ay may mga 
anak sa Sion, o sa alinman sa kanyang mga 
istaka na naitatag, na hindi nagtuturo sa kanila 
na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pana-
nampalataya kay Cristo ang Anak ng buhay na 
Diyos, at ng pagbibinyag at ang kaloob na Espi-
ritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng 
mga kamay, pagsapit ng walong taong gulang, 
ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang.

“Sapagkat ito ay magiging batas sa mga 
naninirahan sa Sion, o sa alinman sa kanyang 
mga istaka na naitatag.

“At ang kanilang mga anak ay bibinyagan 
para sa kapatawaran ng kanilang mga kasa-
lanan pagsapit ng walong taong gulang, at 
tatanggapin ang pagpapatong ng kamay.

“At tuturuan din nila ang kanilang mga anak 
na manalangin, at magsilakad nang matwid sa 
harapan ng Panginoon.” 27

“Ipinag-utos ko sa inyo na palakihin ang in-
yong mga anak sa liwanag at katotohanan. . . .

“. . . Una ay isaayos [mo] ang [iyong] 
sambahayan. . . .Bautismuhan sa Helsinki Finland Temple
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Paghahanda 
sa Pagpasok sa 

Banal na Templo
Maniwala sa Ama sa Langit, kay 
Jesucristo, at sa Espiritu Santo.

Magkaroon ng patotoo sa Pagbabayad-
sala ni Jesucristo at sa ipinanumbalik 
na ebanghelyo.

Igalang at sundin ang buhay na propeta.

Maging karapat-dapat sa temple 
recommend sa pagkakaroon ng malinis 
na pagkatao, pagsunod sa Word of 
Wisdom, pagbabayad ng buong ikapu, 
at pamumuhay nang naaayon sa mga 
itinuturo ng Simbahan.

Iukol ang panahon, mga talento, 
at  kabuhayan upang tumulong sa 
 pagtatayo ng kaharian ng Panginoon.

Makibahagi sa gawain sa family history.

Maging madaling turuan at mapitagan.

Manamit nang disente at maging 
 maayos at malinis.

“Kung ano ang sinasabi ko sa isa ay sinasabi 
ko sa lahat. . . .

“. . . Tiyaking [ang mga miyembro ng pa-
milya] ay maging higit na masigasig at mapag-
malasakit sa tahanan, at manalangin tuwina.” 28

Isinasaad ng mga hango mula sa minutes o 
katitikan ng Female Relief Society of Nauvoo 

na hindi kailanman nalimutan ni Joseph 
Smith at ng kababaihan ang mga alituntu-
nin sa mga paghahayag na ito. Ipinakita ng 
kanilang mga salita at gawa na ang kanilang 
mga tahanan at ang mga tahanan ng iba 
ang nangunguna sa kanilang isipan. Halim-
bawa, itinuro ni Emma Smith na “nararapat 
pangalagaan ng mga ina ang kanilang mga 
anak na babae at hikayatin silang manatili sa 
landas ng kabanalan.” 29 Nagpakita ng lubos 
na pagmamalasakit si Propetang Joseph sa 
relasyon ng mag-asawa. Pinayuhan niya ang 
kababaihan na: “Hayaang ituro ng samahang 
ito ang pagpapahalaga sa mga asawang lalaki, 
pahalagahan sila nang may kahinahunan at 
pagmamahal. Kapag nabibigatan sa problema 
ang isang lalaki—kapag siya ay naguguluhan 
dahil sa alalahanin at paghihirap, kung siya 
ay sasalubungin ng isang ngiti sa halip na 
pakikipagtalo—kung siya ay sasalubungin ng 
kahinahunan, papayapain nito ang kanyang 
kaluluwa at pagiginhawahin ang kanyang 
pakiramdam. Kapag dumarating sa [kanyang] 
isipan ang kawalang pag-asa, kailangan nito 
ng aliw. . . . Kapag umuwi kayo ng bahay, hu-
wag na huwag pagalit na magsalita o magsabi 
ng masasakit na salita, kundi hayaang ang ka-
baitan, pag-ibig sa kapwa at pagmamahal ang 
magpadakila sa inyong mga ginagawa.” 30 Sa 
iba pang pagkakataon, gayundin ang payong 
ibinigay ng Propeta sa kalalakihan, sinasabing 
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bunga ng pagmamahal nila sa kanilang mga 
pamilya. Itinuro sa kanila ni Propetang Joseph 
na maaari silang mabinyagan para sa kanilang 
mga kaanak na pumanaw na. Pinayagan silang 
pansamantalang isagawa ang mga ordenan-
sang ito sa labas ng templo, ngunit iniutos sa 
kanila ng Panginoon na:

“Magtayo ng bahay sa aking pangalan, para 
sa Kataas-taasan upang manahanan doon.

“Dahil walang dako na matatagpuan sa 
mundo na siya ay maaaring magtungo at 
ibalik muli yaong nawala sa inyo, o yaong 
kanyang kinuha, maging ang kaganapan ng 
pagkasaserdote.

“Dahil ang lugar na pinagbibinyagan ay wala 
sa mundo, na sila, aking mga banal, ay maa-
aring binyagan para sa yaong mga patay—

“Sapagkat ang ordenansang ito ay nabibi-
lang sa aking bahay.” 36

Gusto rin nilang magtayo ng templo upang 
matanggap nila ang bago at walang hang-
gang tipan ng kasal, kung saan ang kanilang 
mga pamilya ay maaaring magkasama-sama 
magpakailanman.37

Lubos na napanatag ang mga miyembro ng 
simbahan ukol sa mga pagbibinyag para sa mga 
patay at sa pangako na walang-hanggan ang 
mga pamilya. Isa sa mga miyembrong ito ang 
isang babaeng nagngangalang Sally Randall. 
Nang mamatay ang kanyang 14-na taong 
gulang na anak na si George, ipinaabot niya 

tungkulin ng asawang lalaki na “mahalin, 
itangi, at alagaan ang kanyang asawa” at “isa-
alang-alang ang [kanyang] nadarama nang 
may kabaitan.” 31

Nang talakayin ng kababaihan ng Relief 
Society ang mga paraan para tulungan ang 
mga tao sa kanilang komunidad, madalas 
nilang pagtuunan ng pansin ang mga pamilya 
at tahanan. Ang mga minutes o katitikan ng 
kanilang mga pulong ay puno ng pahayag 
tulad ng mga sumusunod: “Binanggit ni Mrs. 
Hawkes ang pamilya Drury —maysakit pa rin 
sila at kailangan ang ating mga dasal—kung 
wala nang [magagawa pa].” 32 “Dinalaw ni 
Sister Joshua Smith . . . sina Sister McEwen at 
Sister Modley. Inabutan niya sila at ang kani-
lang mga pamilya na naghihikahos. Kailangan 
silang tulungan araw-araw.” 33 “Ilalapit ni P. M. 
Wheeler . . . sa kawanggawa ng samahang 
ito si Sister Francis Lew Law, na maysakit 
at walang tirahan, isang matandang balo 
at sa ngayon ay hirap na hirap sa buhay.” 34 
“Inireport ni Sister Peck na si Mr. Guyes at 
ang pamilya nito ay maysakit at naghihirap. 
Tumulong sa kanilang ikagiginhawa. . . . Sinabi 
ni Mrs. Kimball na si Mr. Charleston at ang pa-
milya nito ay maysakit, ang kanyang maybahay 
ay mahinang-mahina at kailangang alagaan. 
Sinabi niyang tinulungan niya sila.” 35

Ang nagkakaisang pagsisikap ng mga Banal 
na makapagtayo ng templo sa Nauvoo ay 
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Isulat ninyo sa akin ang mga pangalan ng lahat 
ng ating mga kamag-anakan na nangamatay 
na hanggang sa mga lolo’t lola natin. Nais kong 
gawin ang magagawa ko para mailigtas ang 
mga kaibigan ko. . . . Inaasahan kong iisipin 
ninyong kakaiba ang doktrinang ito ngunit 
malalaman ninyong totoo ito.”

Sa kanyang ina, na namatayan ng anak, 
nagpatotoo si Sally na, “Inay, kung tuwang-
tuwa tayo na magkaroon ng bahagi sa unang 
pagkabuhay na mag-uli, mapapasaatin ang 
ating mga anak sa gayon ding katauhan nang 
ihimlay natin sila sa kanilang libingan.” 38

ang malungkot na balita sa mga kamag-anak. 
Hindi nagtagal matapos iyon, nalaman niya 
ang tungkol sa binyag para sa mga patay. Muli 
siyang sumulat sa kanyang mga kamag-anak, 
at sa pagkakataong ito ay taglay ang bagong 
nakamtan na kapayapaan at katiyakan:

“Ang ama ni [George] ay nabinyagan para sa 
kanya at napakasaya talaga na naniwala kami 
at natanggap ang kabuuan ng ebanghelyo gaya 
ng pagkapangaral nito ngayon at maaari nang 
mabinyagan para sa lahat ng aming namatay 
na mga kaibigan at mailigtas sila hanggang 
sa kaya naming masaliksik tungkol sa kanila. 

Sa Nauvoo, Illinois, pinangunahan nina Emma at Joseph Smith ang pagtulong sa mga nagugutom, walang tahanan,  
at maysakit.
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Magbigay-Ginhawa sa Pamamagitan  
ng Paghanap at Pagtulong sa mga 
Nangangailangan

Mula nang maitatag ang Simbahan noong 
1830, naglingkod na sa maraming paraan ang 
kababaihang Banal sa mga Huling Araw. Sila 
ay naging tapat sa mga salita ng Tagapagligtas: 
“Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking 
mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay 
sa akin ninyo ginawa.” 39

Nang pangunahan ni Propetang Joseph 
Smith ang pagsisikap na magtayo ng templo 
sa Kirtland, Ohio, nakita ng kababaihan ang 
maraming pangangailangan ng mga trabaha-
dor at ng kanilang mga pamilya. Sa salaysay ni 
Sarah M. Kimball, “Gumagawa ng mantikilya 
ang kababaihan at masayang ipinadadala ito sa 
mga manggagawa sa Templo samantalang wala 
sila nito sa kanilang hapag-kainan.” 40 Nakita 

rin ng kababaihan na kailangang gumawa ng 
mga carpet o alpombra at mga kurtina para sa 
templo. Naalala ni Polly Angell ang sinabi ni 
Joseph Smith nang makita silang nagtatrabaho. 
Sabi niya: “Ang kababaihan ay laging nangu-
nguna at pinakauna sa lahat ng mabubuting 
gawa. Si Maria [Magdalena] ang una na naka-
kita sa pagkabuhay na mag-uli; at ang kababai-
han naman ngayon ang unang nakapagtrabaho 
sa loob ng templo.” 41

Sa pagkaorganisa ng Relief Society sa ilalim 
ng awtoridad ng priesthood, lalong nadagdagan 
ang pagsisikap na tulungan ang mga nagtatayo 
ng Nauvoo Temple. Sa isang miting ng Relief 
Society, pinagtuunang mabuti ng kababaihan 
ang mga praktikal na paraan na mapagli-
lingkuran nila ang kalalakihang masigasig na 
nagtatrabaho sa templo. “Isa-isang nagpahayag 
ng kanilang damdamin ang kababaihan,” na 

Joseph Smith
Unang Pangulo ng Simbahan

“Ang [Relief ] Society ay hindi lamang para 
magbigay-ginhawa sa mga dukha, kundi para 
magligtas ng mga kaluluwa.”

Relief Society Minute Book, Hunyo 9, 1842, 
Church History Library, 63
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ng yarn para gumawa ng mga medyas upang 
masuplayan ang mga manggagawa sa templo 
sa susunod na taglamig.

“Nagboluntaryo si Sis. Stringham na mag-
tatahi siya ng mga kasuotan ng kalalakihan at 
dadalhin ito sa templo.

“Sinabi ni Sis. Felshaw na magbibigay siya 
ng ilang sabon. . . .

“Iminungkahi ni Sis. Stanley na magbigay ng 
kada ikasampung libra ng flax, at isang quart 
ng gatas din sa bawat araw.

“Si Miss Beman ay magtatahi ng mga damit.
“Nagmungkahi si Sis. Smith na kumuha 

ng muslin (manipis na telang pansala) atbp. 
mula sa mabubuting mangangalakal na hindi 
miyembro ng Simbahan. . . .

“Sinabi ni Sis. Geen na mag-aambag siya ng 
sinulid na gagamitin niya mismo sa spinning o 
pagsusulid.” 42

Mula sa puso ng kababaihang ito ay dumaloy 
ang dakilang hangaring gumawa nang mabuti. 
Ginawa nila ito gamit ang lana at mga bagon, 
sabon at pananahi, pagkain at kahusayan, 
panahon at mga talento. Sa pamamagitan ng 
kanilang bagong samahan, kumilos ang kaba-
baihan ng Simbahan ayon sa likas na pagka-
mahabagin nila upang itayo ang Simbahan ng 
Panginoon.

Hinikayat ni Propetang Joseph Smith ang 
kababaihan ng Relief Society sa kanilang pagsi-
sikap na palakasin ang mga nangangailangan. 

nagpapakita ng nagkakaisang “hangarin na 
tumulong sa pagtatayo ng templo at sa pagtu-
long sa layunin ng Sion.” Nakatala sa minutes 
o katitikan ang maraming naiambag ng mga 
miyembro ng Relief Society:

“Sinabi ni Sis. Jones na handa siyang maglibot 
at manghingi ng materyal, kung ipagagawa ito sa 
kanya—nag-alok din siya ng pagkain at matutu-
luyan sa isang taong magtatrabaho sa templo.

“Sinabi ni Mrs. Durfee na kung nais ng mga 
pinuno ng samahan, handa siyang maglibot 
sakay ng bagon at mangalap ng lana atbp. para 
maisulong ang gawain.

“Iminungkahi ni Mrs. Smith na mag-ambag 
ng materyal ang mga maybahay ng mga negos-
yante para magkaroon ng trabaho ang iba.

“Si Miss Wheeler ay nagsabing handa siyang 
magbigay ng kahit ilang materyal, o ng kan-
yang buong panahon—

“Si Mrs. Granger [ay] handang gawin 
ang kahit ano, mag-knitting, manahi, o 
magbantay ng maysakit, alinman dito ang 
kailangang-kailangan.

“Sinabi ni Miss Ells na handa siyang magli-
bot at mangalap ng mga donasyon atbp.

“Si Mrs. Angell ay nagsabing handa siyang 
sulsihan at ayusin ang mga lumang damit 
kung kailangan kung wala pang makukuhang 
bagong materyal.

“Iminungkahi ni Mrs. Smith na kumuha ng 
lana at bigyan ang matatandang kababaihan 

27



Sa isang miting ng Relief Society, matapos 
silang turuan gamit ang I Mga Taga Corinto 12 
(tingnan sa pahina 21), sinimulan niyang basa-
hin ang pahayag ni Pablo tungkol sa pag-ibig 
sa kapwa-tao sa I Mga Taga Corinto 13. Sa pag-
sasalita tungkol sa kabanatang ito, sinabi niya: 
“Pahalagahan ninyo ang kabutihang ginawa 
ng inyong kapwa. . . . Kung gagawin ninyo ang 
ginawa ni Jesus, dapat ninyong pag-ibayuhin 
ang inyong pagmamahal at paggalang sa isa’t 
isa. . . . Habang nadaragdagan ang inyong 
kadalisayan at kabaitan, habang nadaragdagan 
ang inyong kabutihan, hayaang lalong magma-
hal ang inyong puso—dagdagan ang inyong 
pagmamahal at pagkahabag sa iba—kailangan 
pa ninyong magtiis at magpasensya sa mga 
pagkukulang at pagkakamali ng sangkatauhan. 
Napakahalaga ng kaluluwa ng mga tao!” 43

Sa isa pang miting ng Relief Society, itinuro 
niya: “Walang higit na makaaakay sa mga tao 
na talikuran ang kasalanan maliban sa pagha-
wak sa kanilang kamay at magiliw na panga-
ngalaga sa kanila. Kapag nagpakita ng kahit 
kaunting kabaitan at pagmamahal sa akin ang 
mga tao, lubos na naaantig ang aking damda-
min, samantalang ang paggawa ng kabaligtaran 
nito ay nagpapatindi ng lahat ng di-mabuting 
damdamin at nagpapalungkot sa tao.” 44

Tinanggap ng kababaihan ng Relief Society 
ang mapagkawanggawang paglilingkod bilang 
saligang alituntunin ng kanilang samahan. Bawat 

linggo sa pagpupulong ng Female Relief Society 
of Nauvoo, inirereport ng bawat babae ang mga 
taong nangangailangan. Tumanggap ng mga 
donasyon ang ingat-yaman, at ang mga donas-
yon ay ipinamahagi upang bigyang-ginhawa ang 
mga nangangailangan. Kasama sa mga donas-
yon ang pera, mga pagkain at kagamitan, talento, 
at panahon. Ang kababaihan ay nagbigay ng 
mga damit at mahihigaan. Nagbigay sila ng flax, 
lana, at yarn na maaaring gawing damit. Nagbi-
gay rin sila ng pagkain: mga mansanas, sibuyas, 
harina, asukal, tinapay, at mantikilya.

Si Sister Emma Smith, bilang pangulo ng 
 Relief Society, ay napakagandang halim-
bawa ng mapagkawanggawang paglilingkod. 
Binuksan niya ang kanyang tahanan sa mga 
nagugutom, walang tahanan, at maysakit. “Ang 
Home stead,” na siyang tawag minsan sa taha-
nan ng mga Smith na yari sa troso, ay mayro-
ong isang silid para sa pagtitipon at dalawang 
silid-tulugan. Nang maorganisa ang Relief 
Society, tumira sa tahanan ang 11 katao bukod 
pa kina Emma, Joseph, at 4 nilang anak.

Ang kababaihan ng Relief Society noon ay 
naglingkod sa mga nangangailangan at sila 
rin paminsan-minsan ay napaglingkuran. 
Halimbawa, si Ellen Douglas ay sumapi sa 
Relief Society pagkadating niya at ng kan-
yang pamilya sa Nauvoo noong Marso 1842. 
Makalipas ang tatlong buwan, ang kanyang 
asawang si George ay namatay. Nagtulungan 
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sila ng kanyang pamilya upang matustusan ang 
kanilang sarili, ngunit dahil wala ang kanyang 
asawa nahirapan sila. Gayunman, nakibahagi 
pa rin si Ellen sa gawain ng Relief Society sa 
pamamagitan ng aktibong pagtulong na maib-
san ang pagdurusa, sakit, at kahirapan ng iba. 
At noong Abril 1844, siya at ang ilan sa kan-
yang mga anak ay nagkasakit at nangailangan 
sila mismo ng tulong. Sumulat siya sa kanyang 
pamilya sa England at inilarawan kung paano 
siya tinulungan ng Relief Society nang bisitahin 
niya ang isang kaibigang nagngangalang Ann:

“Nang gumaling na ako, nagpunta ako sa 
lungsod para bisitahin si Ann, at lumagi ako 
roon nang dalawang gabi. . . . Sinabihan ako ng 
babaeng nakatira sa lugar nina Ann na humi-
ngi ako sa Female Relief Society ng ilang damit 
na kailangan ko at ng aking pamilya. Tumanggi 
akong gawin iyon, pero sinabi niya na nanga-
ngailangan ako at matagal akong nagkasakit 
at kung ayaw kong gawin iyon ay siya ang 
gagawa nito para sa akin.” Sa huli ay pumayag 
si Sister Douglas na humingi ng tulong. “Nag-
punta kami sa isa sa kababaihan,” pagpapatu-
loy niya, “at tinanong niya ako kung ano ang 
kailangang-kailangan ko. Sinabi ko sa kanya na 
kailangan ko ang . . . maraming bagay. Noong 
maysakit ako [nangasira] ang mga damit ng 
mga anak ko dahil hindi ko [masulsihan] ang 
mga iyon, kaya’t sinabi niyang gagawin niya 
ang makakaya niya para matulungan ako. 

Dumating si Ann pagkaraan ng ilang araw at 
nagdala sila ng bagon at binigyan ako ng rega-
long noon ko lamang natanggap.” 45

“Upang Makaupo Tayo nang 
Magkakasama sa Langit”

Inilarawan ni Elder John A. Widtsoe ng 
Korum ng Labindalawang Apostol ang sali-
gang gawain ng Relief Society: “Pag-aahon 
sa kahirapan; pagpapagaling sa karamda-
man; pagpawi sa pag-aalinlangan, pagdaig 
sa kamangmangan—pag-aalis sa lahat ng 
humahadlang sa kagalakan at pag-unlad ng 
kababaihan. Napakadakilang gawain!” 46

Toronto Ontario Temple
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Sa mga babaeng Banal sa mga Huling Araw, 
na matatatag sa pananampalataya at patotoo, 
tunay na ipinagkatiwala ang “gawain ng mga 
anghel.” 47 Itinuro ni Elder M. Russell Ballard 
ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Bawat 
kapatid na babae sa Simbahang ito na gumawa 
ng mga tipan sa Panginoon ay binigyan ng 
banal na tagubilin na tumulong sa pagliligtas 
ng mga kaluluwa, na akayin ang kababaihan 
ng daigdig, patatagin ang mga tahanan sa Sion, 
at itayo ang kaharian ng Diyos.” 48

Nang magpasiya sina Sarah M. Kimball at 
Margaret Cook na simulan ang samahan ng 
mananahi, nais nilang tumulong sa pagha-
handa ng templo para sa mga tao. Sa inspiras-
yon at patnubay ng isang propeta at iba pang 
mga pinuno ng priesthood, sa huli ay naihanda 
nila at ng kababaihan ang mga tao para sa 
templo.

Patuloy pa rin ang gawaing ito ngayon. 
Nagagabayan ng mga alituntuning itinuro ni 
Joseph Smith, sama-samang gumagawa ang 
kababaihan ng Relief Society upang ihanda 
ang kababaihan at ang kanilang mga pamilya 
sa pinakadakilang mga pagpapala ng Diyos. 
Masaya nilang sinusunod ang payo ng ina ni 
Joseph Smith na si Lucy Mack Smith: “Kaila-
ngan nating pakamahalin ang isa’t isa, [panga-
lagaan] ang isa’t isa, aliwin ang isa’t isa at 
maturuan, upang makaupo tayo nang magka-
kasama sa langit.” 49 
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K A B A N ATA  3

“Tuparin ang 
mga Tipan”

Paglalakbay, Pandarayuhan,  
at Paninirahan

Hindi kailanman nalimutan ng kababaihan ang 

samahan, ni ang mga ipinangako sa kanila ni 

Pangulong Joseph Smith. . . . Lagi silang handang 

gumawa at dumamay upang maipakita ang 

pagmamahal at pag-ibig sa kapwa, at marami  

noon ang nangangailangan ng gayong kabaitan 

sapagkat iyon ay panahon ng paggawa,  

at pagdurusa, pagdarahop at kahirapan.

Emmeline B. Wells





K A B A N ATA  3

“Tuparin ang mga Tipan”
Paglalakbay, Pandarayuhan, at Paninirahan

Noong Hunyo 27, 1844, isang grupo ng ar-
madong mandurumog ang nagpunta sa maliit 
na bilangguan sa Carthage, Illinois, kung saan 
di-makatarungang ikinulong si Joseph Smith 
kasama ang kanyang kapatid na si Hyrum at 
sina Elder John Taylor at Elder Willard Richards. 
Nang umalis ang mga mandurumog, naiwang 
patay sina Joseph at Hyrum at sugatan naman 
si Elder Taylor.

Ang pagkamatay nina Joseph at Hyrum 
Smith bilang martir ay hindi nagpatigil sa 
pananampalataya at katapatan ng mga Banal. 
Hindi rin ito hudyat ng pagtatapos ng pang-
uusig sa mga miyembro ng Simbahan. Dahil 
sa patuloy na pang-uusig, ang bagong lider ng 
Simbahan na si Pangulong Brigham Young ay 
nagpayo sa mga Banal na lisanin na ang Nau-
voo, Illinois, para pumunta sa isang bagong 
tirahan, kung saan umaasa silang mamumuhay 
at sasamba nang payapa. Marami ang sumu-
nod kay Pangulong Young, at sinimulan ang 
kanilang paglalakbay noong Pebrero 1846.

Humantong sa mahirap na panahong ito, 
ang pormal na organisasyon ng Female Relief 
Society ay hindi naipagpatuloy. Gayunman, 

ang hangarin ng kababaihan na ibsan ang pag-
durusa, patatagin ang mga pamilya, at maging 
tapat at banal ay patuloy na tumindi. Sinunod 
nila ang utos na ibinigay ng Panginoon sa 
unang pangulo ng Relief Society: “Tuparin 
ang mga tipan na iyong ginawa.” 1

Paglalakbay: Pinalakas 
ng mga Tipan

Ang unang kababaihan ng Relief Society ay 
tulad ng mga tao ni Ammon noon na “nakilala 
. . . sa kanilang pagiging masigasig sa Diyos” 
at “matatag sa pananampalataya kay Cristo.” 2 
Tinuruan sila ni Propetang Joseph Smith, at pi-
nagpala sila sa pamamagitan ng kanilang orga-
nisasyon sa ilalim ng awtoridad ng priesthood. 
Ngayon ay kailangan nila ang mga pagpapala 
ng templo.

Dumagsa ang mahigit 5,000 mga Banal sa 
Nauvoo Temple pagkatapos itong mailaan 
upang matanggap nila ang endowment at ang 
ordenansa ng pagbubuklod bago simulan ang 
kanilang paglalakbay tungo sa hindi tiyak na 
hinaharap. Nagpunta sila sa templo buong 
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maghapon at buong magdamag. Isinulat ni 
Pangulong Brigham Young na gayon na lamang 
ang pananabik nilang matanggap ang kani-
lang mga ordenansa kaya’t “inilaan ko na ang 
aking sarili sa gawain ng Panginoon sa Templo 
sa gabi at araw. Karaniwan ay hindi natutulog 
nang higit pa sa apat na oras sa bawat araw, at 
umuuwi ako minsan lamang sa isang linggo.” 3

Ang lakas, kapangyarihan, at mga pagpapala 
ng tipan sa templo ang magpapalakas sa mga 
Banal sa mga Huling Araw sa kanilang paglalak-
bay, kapag daranas na sila ng lamig, init, gutom, 
kahirapan, karamdaman, sakuna, at kamatayan. 
Sila ay pinalakas at binigyang-kapangyarihan—
handa sa espirituwal sa paglisan sa Nauvoo patu-
ngo sa napakahirap nilang paglalakbay sa ilang.

Gaya ng maraming kababaihan sa Relief 
Society, si Sarah Rich ay napalakas ng mga 
pagpapala ng templo nang maharap siya sa 
mga hamon ng paglalakbay. Bago umalis ng 
Nauvoo, nakatanggap siya ng tawag mula kay 
Brigham Young na gumawa sa templo. Sinabi 
niya kalaunan:

“Marami kaming natanggap na pagpapala 
sa bahay ng Panginoon, na nagdulot ng 

galak at kapanatagan sa 
amin sa gitna ng lahat ng 
aming pagdurusa at naging 
dahilan upang sumampala-
taya kami sa Diyos, batid na 
gagabayan at palalakasin Sarah Rich

Niya kami sa walang katiyakang paglalakbay 
na aming haharapin. Kung hindi sa pana-
nampalataya at kaalamang ipinagkaloob sa 
amin ng inspirasyon at tulong ng Espiritu ng 
Panginoon sa templong iyon, ang paglalak-
bay namin marahil ay parang paghakbang 
ng isang tao sa kadiliman. Kung maglalak-
bay kami sa taglamig sa kalagayan at 
kahirapan namin noon, para kaming 
nagpapakamatay. Ngunit sumampalataya 
kami sa ating Ama sa Langit, at nagtiwala sa 
Kanya na nadaramang kami ay Kanyang 
piling mga tao at natanggap na namin ang 
Kanyang ebanghelyo, at sa halip na malung-
kot, nagalak kami sa pagdating ng araw ng 
aming kaligtasan.” 4

Gaya ng sinabi ni Sister Rich, ang paglalak-
bay ay hindi isang “paghakbang sa kadiliman” 
para sa matatapat na babaeng Banal sa mga 
Huling Araw. Pinalakas sila ng kanilang mga 
tipan. Gaya ng mga anak ni Israel noon, su-
munod sila sa isang propeta papunta sa ilang 
sa pag-asang maliligtas. Bilang paghahanda 
sa paglalakbay, ganito ang sinabi ni Pangulong 
Brigham Young sa mga Banal: “Ito ang ating 
magiging tipan—na tayo ay lalakad sa lahat 
ng ordenansa ng Panginoon.” 5 Naglakad ang 
mga Banal sa mga Huling Araw patungo sa 
ilang na bigkis ng tipang ginawa sa Diyos, sa 
kanilang mga pamilya, at sa kapwa nila mga 
manlalakbay.
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Pandarayuhan: Pananampalataya, 
Pag-ibig sa Kapwa, at Pagtutulungan

Bago lisanin ang Nauvoo, isinulat ng isang grupo ng 
mga Banal sa mga Huling Araw ang mensaheng ito sa 
dingding ng assembly hall ng iniwan nilang templo: 

“Nakita ng Panginoon ang aming sakripisyo: sundan 
ninyo ang aming halimbawa.” 6 Ibinuod ng mga salitang 
ito ang kanilang katapatan at pinagsama-samang pag-
sisikap. Naglakbay ang mga Banal nang may pagsasa-
kripisyo, paglalaan, at pananampalataya sa Diyos. Hindi 
sila naglakbay nang magkakahiwalay kundi bilang 

“Kampo ng Israel,” isang komunidad na inorganisa sa 
mas maliliit na grupo, na tinawag na mga samahan, 
para magtulung-tulong.

“Sa anumang panahon at 
sa bawat kapanahunan 
ng daigdig kapag 
tinawag o inutusan ng 
Diyos ang isang tao o 
mga tao na gawin ang 
isang gawain, sila 
sa pamamagitan ng 
determinasyon at tiyaga, 
at pananampalataya sa 
kanya, ay naisasakatu-
paran ito.”

Wilford Woodruff
Deseret News: Semi-Weekly, 
Hulyo 26, 1881, 1

Mahigit 5,000 Banal ang tumanggap ng mga pagpapala ng templo 
sa Nauvoo, Illinois, bago sila nagsimulang maglakbay papunta sa 
Salt Lake Valley.
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Sa isang paghahayag na ibinigay kay Brig-
ham Young “hinggil sa Kampo ng Israel sa 
kanilang paglalakbay patungong Kanluran,” 
inutusan ng Panginoon ang mga pioneer na 

“bawat samahan ay magdala ng magkasukat na 
panustos, alinsunod sa pakinabang ng kanilang 
ari-arian, sa pagsasama sa mga maralita, balo, 
ulila sa ama, at sa mag-anak ng mga yaong 
umanib sa hukbo.” 7

Kadalasan sa pandarayuhan, mas kakaunti 
ang kalalakihan kaysa kababaihan at mga 
bata. Noong tagsibol ng 1847, matapos gugulin 

ng maraming Banal ang taglamig sa lugar na 
tinawag nilang Winter Quarters, mga 520 ka-
lalakihan, na may kasamang 35 kababaihan at 
42 mga bata, ang umanib sa Mormon Battalion 
upang tumugon sa panawagan na maglingkod 
sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos. 
Isa pang grupo ng 143 kalalakihan, 3 kababa-
ihan, at 2 bata ang sumama sa unang pioneer 
company, at inihanda ang daraanan para sa iba 
pa. Naalala ng isang babaeng nagngangalang 
Presendia Kimball: “Iilan lamang ang naiwang 
kalalakihan para magtanim ng butil at mga 

Habang naglalakbay ang mga Banal papunta sa Salt Lake Valley, nagtulungan ang kababaihan sa pangangalaga sa 
kanilang mga pamilya.
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gulay, at protektahan ang kababaihan at mga 
bata. . . . At naiwan ang matatanda, mahihina, 
ang kababaihan at mga bata.” 8

Binasbasan ang mga Banal ng kapang-
yarihan ng priesthood sa pamamagitan ng 
pagpapatong ng mga kamay ng kalalakihang 
mayhawak ng priesthood. Natulungan din sila 
ng pananampalataya sa Diyos, pagkakawang-
gawa, lakas, at mga panalangin ng kababaihan.

Dahil laganap ang sakit, ang kababaihan ang 
nagsilbing mga doktor at nars sa kani- kanilang 
pamilya at sa isa’t isa, gaya ng ginawa nila 
noon sa Nauvoo. Naalala ni Drusilla Dorris 
Hendricks na, “Bawat bagon sa buong kampo 
ay may lulang maysakit, [ngunit] tiniis namin 
ito gaya ng pagtitiis ni Job.” 9 Marami ang na-
matay, lalo na sa mga sanggol.10

Si Eliza Partridge Lyman ay nagsilang ng anak 
na lalaki noong Hulyo 14, 1846, sa loob ng isang 
bagon. Gaya ng maraming sanggol ng mga pio-
neer, hindi nabuhay ang bata. Sa isang journal, 
inilarawan ni Eliza ang kanyang mga naranasan:

Hulyo 14, 1846: “Hindi komportable ang 
kalagayan ko lalo pa nga na maysakit ako. Ang 
napakainit na sikat ng araw sa bagon sa buong 
maghapon at ang malamig na hangin sa gabi, 
ay hindi nakabubuti sa kalusugan.”

Oktubre 15, 1846: “Nakalipat na kami nga-
yon sa bahay naming yari sa troso. Ang unang 
bahay na natirhan ng aking sanggol. Labis ang 
pasasalamat ko sa pribilehiyong makaupo sa 

tabi ng siga kung saan hindi ito mahihipan ng 
hangin sa kabi-kabilang direksiyon, at mapa-
painitan ko na ang isang bahagi ng katawan 
ko nang hindi nilalamig ang kabila. Ang bahay 
namin ay walang sahig at marami pang bagay 
ang wala rito ngunit napoprotektahan kami ng 
mga dingding laban sa hangin kahit na hindi 
kami maprotektahan ng bubong na yari sa 
dayami mula sa ulan.”

Disyembre 6, 1846: “Ang aking sanggol ay 
may sakit at lumalala ang kanyang kalagayan. 
Maghapon siyang umiiyak ngunit hindi ko 
makita kung ano ang masakit sa kanya.”

Maraming babaeng Banal sa mga Huling Araw ang nagsi-
lang habang naglalakbay sila papunta sa Salt Lake Valley.
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Bathsheba W. Smith
Ikaapat na Relief Society General President

“Nang marinig ko ang Ebanghelyo alam ko nang totoo ito; 
nang una kong mabasa ang Aklat ni Mormon, alam kong 
binigyang-inspirasyon ito ng Diyos; nang una kong makita 
si Joseph Smith alam kong nakatayo ako sa harap ng isang 
propeta ng Diyos na buhay, at wala akong alinlangan sa 
aking isipan tungkol sa kanyang awtoridad.”

Young Woman’s Journal, Okt. 1901, 440

Disyembre 12, 1846: “Namatay ang sanggol at 
labis ang kalungkutan ko sa kanyang pagpanaw. 

Ginawa na namin ang alam 
naming makapagpapagaling 
sa kanya, ngunit walang 
buting idinulot ito; patuloy 
siyang nanghina mula nang 
magkasakit siya. Gabi-gabi 

kaming nagpupuyat ng kapatid kong si Caroline 
at sinikap naming iligtas siya sa kamatayan, 
dahil hindi namin kayang mawalay sa kanya, 
ngunit wala kaming magawa. . . .

“Nariyan pa rin ang mahal kong mga 
kaibigan. Kung wala sila malamang na 
gugustuhin ko na ring mamaalam sa mun-
dong ito, dahil puno ito ng pagkasiphayo at 
kalungkutan. Ngunit naniniwala akong may 

Eliza Partridge 
Lyman

isang kapangyarihang nagbabantay sa atin at 
ginagawa ang lahat ng makabubuti.” 11

Gaya ng sinabi ni Eliza, nakatulong sa kanya 
ang pakikipagkaibigan ng mapagmalasakit na 
kababaihan. Kalaunan ay ipinakita niya ang 
gayong pakikipagkaibigan at pagkahabag sa 
pagtulong sa iba pang kababaihan na may 
gayon ding kapighatian. Noong Hunyo 1, 1847, 
isinulat niya: “Namatay ang sanggol ni Sister 
Elvira Holmes. Tumanggap ako ng paanyaya 
. . . na magpunta at samahan siya sa maghapon 
at tinanggap ko naman. Sinamahan ko siya sa 
pagdalaw sa puntod ng kanyang anak.” 12

Sa gayong mga panahon ng pagsubok, ang 
kababaihan ay umasa sa kapangyarihan ng 
kanilang mga tipan. Nagunita kalaunan ni 
Bathsheba W. Smith, ang ikaapat na Relief 
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Society general president, ang mga karana-
sang iyon:

“Hindi ko na susubukang ilarawan pa kung 
paano kami naglakbay habang humahampas 
ang niyebe, hangin, at ulan; kung paano kinai-
langang gumawa ng mga daanan, magtayo ng 
mga tulay, at gumawa ng mga balsa; kung pa-
ano kinailangang hilahin ang kawawa naming 
mga hayop na may kakaunting pagkain sa 
araw-araw; o kung paano dumanas ang aming 
mga kampo ng kahirapan, karamdaman, at ka-
matayan. Napanatag kami . . . sa pagkakaroon 
ng payapang pagpupulong nang magkakasama 
at nang pribado, nagdarasal at kinakanta ang 
mga awitin ng Sion, at nagagalak na iiwanan 

na namin ang mga nagpapahirap sa amin. Lalo 
pa kaming napanatag nang makita namin 
ang kapangyarihan ng Diyos na ipinamalas 
sa pamamagitan ng mga pagpapatong ng 
mga kamay ng mga elder, na nagpagaling sa 
mga maysakit, at nagpalakad sa mga lumpo. 
Kasama namin ang Panginoon at ang kanyang 
kapangyarihan ay ipinamalas sa araw-araw.” 13

Lumakas din ang espirituwalidad ng kababa-
ihan dahil sa pagmamahal at habag sa isa’t isa. 
Sa buong paglalakbay, habang dumaranas sila 
ng karamdaman at kamatayan, nanalangin sila 
nang may pananampalataya para sa isa’t isa at 
inalo ang bawat isa. “Dumaloy ang pag-ibig ng 
Diyos sa bawat puso,” pagsulat ni Helen Mar 

Ang kababaihan “ay palaging handang gumawa at dumamay upang magpakita ng pagmamahal” (Emmeline B. Wells).
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Whitney, “hanggang sa tila wala nang magawa 
ang masama (Satanas) sa pagpupumilit niyang 
pumagitan sa amin at sa Panginoon, at ang 
kanyang malupit na mga palaso, sa ilang pag-
kakataon, ay hindi na nakapanakit pa.” 14

Sa pag-alaala sa nakaaantig na tagubilin ni 
Propetang Joseph Smith, nagkaroon ng ideya 
ang matatapat na kababaihang pioneer na ito 
tungkol sa kanilang kakayahan at potensiyal 
na maglingkod. Tumulong sila sa pagtatayo ng 
mga tahanan at komunidad. Sa pamamagitan 
ng paggawa nang may pananampalataya at 
pag-ibig sa kapwa, nakapagligtas sila ng mga 
kaluluwa. Ang kanilang mga sakripisyo ay 
nagpabanal sa kanilang sarili at sa mga taong 
tinulungan nila.

Kahit walang pormal na mga miting ng 
Relief Society, sinunod ng kababaihang pioneer 
ang mga itinuturo ng propeta at tinupad ang 
kanilang mga tipan sa templo, at dahil dito ay 
nakapag-ambag sila sa isang natatanging ka-
banata sa kasaysayan ng Simbahan at ng Kan-
lurang Amerika. Isinulat ng isang bantog na 
manunulat ng kasaysayan na hindi–Latter-day 
Saint: “Ang hindi ko paniniwala sa relihiyon 
nila ay hindi nangangahulugan na nagdududa 
ako sa katapatan at kabayanihan nila sa pagli-
lingkod dito. Lalo na ang kanilang kababaihan. 
Kahanga-hanga ang kanilang kababaihan.” 15

Paninirahan: “Laging Handang . . . 
Gumawa nang may Pagmamahal 
at Pag-ibig sa Kapwa”

Nang dumating ang mga unang pioneer 
company sa Salt Lake Valley, nagtanim sila at 
nagtayo ng mga tirahan para mabuhay. Tinu-
gunan din nila ang mga pangangailangan ng 
iba. Pinayuhan ni Pangulong Brigham Young 
ang mga Banal na tulungan ang mga nanga-
ngailangan, kapwa sa espirituwal at temporal. 
Ang kanyang payo ay tulad ng panghihikayat ni 
Amulek sa Aklat ni Mormon sa mga maralitang 
Zoramita: “Kung inyong tatalikuran ang mga 
nangangailangan, at ang hubad, at hindi ninyo 
dinadalaw ang may karamdaman at naghihirap, 
at ibahagi ang inyong kabuhayan, kung kayo 

Noong 1856, ang kababaihan ng Relief Society ay nag-
tipon ng mga quilt o kubrekama para sa nahihirapang 
mga handcart pioneer.
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ay mayroon, sa mga yaong nangangailangan— 
sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo gagawin 
ang alinman sa mga bagay na ito, masdan, ang 
inyong mga panalangin ay walang kabuluhan, 
at wala kayong pakikinabangan, at kayo ay 
kagaya ng mga mapagkunwari na itinatatwa 
ang relihiyon.” 16

Inilarawan ni Sister Emmeline B. Wells, na 
naglingkod kalaunan bilang ikalimang Relief 
Society general president, ang kabutihan at 
paglilingkod ng kababaihan: “Nang lisanin ng 
mga Banal ang Nauvoo at sa kanilang pagla-
lakbay, kinailangang itigil ang mga pulong ng 
Relief Society, gayunpaman, hindi kailanman 
nalimutan ng kababaihan ang samahan, ni ang 
mga ipinangako sa kanila ni Pangulong Joseph 
Smith, bagkus ay ipinagpatuloy pa rin nila ang 
pagkakawanggawa sa lahat ng dako at sa lahat 
ng oras kapag hinihingi ng pagkakataon; lagi 
silang handang gumawa at dumamay upang 
maipakita ang pagmamahal at pag-ibig sa 
kapwa, at marami noon ang nangangailangan 
ng gayong kabaitan sapagkat iyon ay panahon 
ng paggawa, at pagdurusa, at pagdarahop, at 
kahirapan.” 17

Noong 1854, nadama ni Matilda Dudley ang 
maraming pangangailangan ng mga American 
Indian sa lugar na iyon. Siya muna ang tumu-
long at kalaunan sa tagubilin ni Pangulong 
Brigham Young, inorganisa niya ang kababa-
ihan sa patnubay ng kanyang bishop upang 

gumawa ng kasuotan para sa katutubong kaba-
baihan at mga bata. Nabuo rin ang gayong mga 
grupo sa iba pang lugar habang sinusunod ng 
mga babaeng Banal sa mga Huling Araw ang 
pagkakawanggawa sa kanilang puso at nagli-
lingkod upang matugunan ang mga panganga-
ilangan ng mga tao sa kanilang paligid.

Nagpatuloy ang ganitong gawain sa pagda-
ting ng mas marami pang mga Banal sa mga 
Huling Araw sa Salt Lake Valley. Nanawagan 
ang mga lider ng Simbahan na manirahan ang 
mga tao sa malalayong lugar ng teritoryo, na 
umaabot hanggang sa hilaga at timog ng Salt 
Lake City. Naalala ng kababaihan ang pamana 
at saligang alituntunin ng Female Relief Society 
of Nauvoo, at maraming grupo ang nanirahan 
doon upang maglingkod at bigyang-ginhawa 
ang mga dukha.

Si Lucy Meserve Smith, halimbawa, ang na-
muno sa grupo ng kababaihang Banal sa mga 
Huling Araw sa Provo, Utah. Siya at ang iba 
pang kababaihan ay tumugon sa mga panawa-
gan na tulungan ang mga Banal sa mga Huling 
Araw na dumating sa Utah. Sa pangkalahatang 
kumperensya noong Oktubre 1856, ibinalita ni 
Pangulong Brigham Young na napadpad ang 
mga handcart pioneer sa layong daan-daang 
milya. Sabi niya: “Ang inyong pananampala-
taya, relihiyon, at pangangaral ng relihiyon, ay 
hindi makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa 
sa inyo sa kahariang selestiyal ng ating Diyos, 
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kung hindi ninyo susundin ang mga alituntu-
ning itinuturo ko sa inyo ngayon. Humayo kayo 
at dalhin dito ang mga taong nasa kapatagan 
ngayon, at [isagawang] mabuti ang mga bagay 
na tinatawag nating temporal, o temporal na 
tungkulin, dahil kung hindi mawawalang- 
saysay ang inyong pananampalataya.” 18

Isinulat ni Sister Smith sa kanyang talambu-
hay na pagkatapos ng panghihikayat ni Pangu-
long Young, ang mga dumalo ay kumilos upang 
tulungan at bigyang-ginhawa ang kanilang 
mga kapatid. Ang kababaihan ay “naghubad 
ng kanilang mga petticoat [mga pang-ilalim 
sa palda na bahagi ng usong kasuotan noon at 
nagbibigay ng init], stocking, at bawat bagay 
na maibibigay nila, doon mismo sa Tabernacle, 
at ikinarga [ang mga ito] sa mga bagon upang 
maipadala sa mga Banal na nasa kabundukan.”

Patuloy silang nagtipon ng mga kagamitan 
sa pagtulog at damit para sa darating na mga 
Banal na kakaunti lamang ang dalang ari-arian 
sa maliliit na kariton. Isinulat ni Sister Smith: 

“Ginawa namin ang lahat ng aming magagawa, 
sa tulong ng mabubuting miyembro, upang 
bigyang-ginhawa ang mga nangangailangan 
pagdating nila gamit ang mga kariton sa huling 
bahagi ng taglagas. . . . Dahil kulang sa pondo 
ang aming samahan, wala kaming masyadong 
magawa, ngunit halos hindi mabuhat ng apat 
na bishop ang mga gamit sa pagtulog at iba 
pang damit na natipon namin sa una naming 

pagpupulong. Hindi kami tumigil sa paggawa 
hangga’t hindi natutugunan ang pangangaila-
ngan ng lahat.” Sinabi ni Sister Smith na nang 
dumating ang mga handcart company, isang 
gusali sa bayan ang “puno ng pagkain at ka-
gamitan para sa kanila.” Pagpapatuloy pa niya: 

“Hindi pa ako kailanman higit na nasiyahan at, 
masasabi kong, natuwa sa anumang pagsisikap 
na ginawa ko sa aking buhay, gayon ang nanaig 
na damdamin ng pagkakaisa. Ang kailangan ko 
lang gawin ay magpunta sa tindahan at sabihin 
kung ano ang aking kailangan; kung tela man 

Ang kababaihan ng Relief Society ay patuloy na nagling-
kod at pinalakas ang isa’t isa nang makarating na sila sa 
Salt Lake Valley.
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iyon, sinusukat at pinuputol iyon at ibinibigay 
nang libre. Naglakad [kami sa makapal na] 
niyebe hanggang sa mabasa ang aming damit 
nang hanggang isang talampakan para lamang 
matipon ang mga bagay-bagay.” 19

“Ano ang Susunod na 
Gagawin ng mga Taong 
Handang Tumulong?”

Ang kababaihang ito ng Relief Society ay 
nagpakita ng pag-ibig sa kapwa, “ang dalisay 
na pag-ibig ni Cristo,” 20 sa pagbibigay nila ng 
kanilang mga petticoat at quilt o kubrekama 
upang mailigtas ang giniginaw at nagugutom 
na mga Banal na hindi pa nila nakikilala. 
Nakadama sila ng malaking kagalakan sa 
paglilingkod na ito. Pagkatapos nilang gawin 
ang lahat upang tulungan ang mga handcart 
pioneer, nagpatuloy sila sa pagtulong sa iba. 
Ipinahayag ng mga salita ni Lucy Meserve 
Smith ang nadarama ng kanilang mga puso: 

“Ano ang susunod na gagawin ng mga taong 
handang tumulong?” 21 Ang tanong na ito ay 
halimbawa ng kabutihan ng kababaihan ng 
Relief Society—noon at ngayon. 
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at Malaking 

Responsibilidad”
Kung mayroon mang mga anak na babae o 

mga ina sa Israel na nakadarama kahit paano 

na [limitado] ang nagagawa nila, ngayon ay 

magkakaroon sila ng sapat na pagkakataon na 

maipakita ang lakas at kakayahan nila sa paggawa 

ng kabutihan na saganang ipinagkaloob sa 

kanila. . . . Binigyang-awtoridad na ni Pangulong 

Young ang pagsasagawa sa malawak at malaking 

responsibilidad at kapakinabangan.

Eliza R. Snow





K A B A N ATA  4

“Isang Malawak at  
Malaking Responsibilidad”

Noong Disyembre 26, 1866, nagpulong ang 
Unang Panguluhan at ang Korum ng Labin-
dalawang Apostol sa ilalim ng pamamahala ni 
Pangulong Brigham Young. Sa pagtatapos ng 
miting, ipinahayag ni Pangulong Young, na ika-
lawang Pangulo ng Simbahan, ang hangarin na 
muling itatag ang mga Relief Society sa buong 
Simbahan.1

Nang sumunod na taon, nadama ni Pangu-
long Young na kailangan pang alalayan ang 
mga bishop sa kanilang responsibilidad na 
hanapin at tulungan ang mga nangangaila-
ngan. Sa pagsisikap na simulan ang muling 
pagtatatag ng Relief Society sa bawat ward, 
ibinahagi niya ang payong ito sa mga bishop: 

“Hayaang iorganisa [ng kababaihan] ang mga 
Female Relief Society sa iba’t ibang ward. 
Marami sa ating kababaihan ang may angking 
talino, at sana makatulong sila sa atin sa bagay 
na ito. Maaaring isipin ng ilan na maliit na 
bagay lamang ito, ngunit hindi; at makikita 
ninyong ang kababaihan ang mangunguna sa 
pagkilos. Hayaang makinabang sila sa inyong 
karunungan at karanasan, ipadama sa kanila 
ang inyong mabuting impluwensya, gabayan 

at akayin sila nang buong talino at kahusayan, 
at hahanapan nila ng silid ang mga maralita at 
hahanap ng paraan upang masuportahan sila 
nang sampung beses ang bilis kaysa magagawa 
ng Bishop.” 2

Minsan pa ang kababaihan ay maoorganisa 
sa ilalim ng awtoridad ng priesthood at, gaya 
ng sinabi ni Propetang Joseph Smith, sila ay 

“nasa sitwasyon . . . na makakikilos sila . . . ayon 

Pagtatayo ng Salt Lake Temple, 1877
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sa habag na itinanim ng Diyos sa [kanilang] 
puso.” 3 Palalakasin nila ang kanilang mga 
pamilya at ang ibang nangangailangan, kapwa 
sa temporal at espirituwal. Sa pamamagitan ng 
paglilingkod na ito, ang kanilang pananam-
palataya at kabutihan ay mag-iibayo. Itinuro 
ni Sister Eliza R. Snow na ang Relief Society 
ay “dadalisayin at iaangat [ang kababaihan], at 
higit sa lahat palalakasin ang kanilang pana-
nampalataya sa Ebanghelyo, at sa paggawa nito, 
ay maaaring maging kasangkapan sa paglilig-
tas ng marami.” 4

Isang Relief Society 
sa Bawat Ward

Tinawag ni Pangulong Young si Sister Snow 
na maglingkod sa Simbahan sa pamamagitan 
ng paglalakbay sa buong teritoryo, na tinutu-
lungan ang mga bishop na iorganisa ang mga 
Relief Society. Sinabi niya, “Iniutos ni Pangu-
long Young sa mga Bishop na iorganisa ang 
mga Female Relief Society sa kani-kanyang 
Ward, at . . . inulit ang kahilingan, at ipinaa-
bot ito sa lahat ng lugar ng paninirahan, na 
nananawagan sa kababaihan na pumasok sa 

Eliza R. Snow
Ikalawang Relief Society General President

“Gusto nating mapahalagahan ngunit kung hindi man natin ma-
kuha ang lahat ng pagpapahalagang inaakala nating nararapat 
sa atin, mahalaga pa ba iyon? Alam nating nag-atang ng mabi-
gat na responsibilidad ang Panginoon sa atin, at walang naisin 
o hangaring itinanim ang Panginoon sa ating puso sa kabutihan 
na hindi magagawa, at ang pinakamabuting magagawa natin sa 
ating sarili at sa isa’t isa ay dalisayin at paghusayin ang ating 
sarili sa lahat ng mabuti at marangal para maging karapat- 
dapat sa mga responsibilidad na iyon.”

Relief Society Minute Book, 1868–79, Lehi Ward, Alpine Stake, 
Okt. 27, 1869, Church History Library, 27; ginawang makabago 
ang pagbabantas at pagbabaybay
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mga samahan, hindi lamang para bigyang-ginhawa ang 
mahihirap, kundi para maisagawa ang bawat mabuti at 
dakilang gawain.” 5

Bilang sekretarya ng unang Female Relief Society 
sa Nauvoo, Illinois, isinulat ni Sister Snow ang mga 
katitikan o pinag-usapan sa mga miting, pati na ang 
mga tagubilin ni Joseph Smith (tingnan sa kabanata 2). 
Sa paglalakbay mula sa Nauvoo papuntang Salt Lake 
Valley, iningatan niyang mabuti ang kanyang aklat 
ng katitikan. Naunawaan niya ang kahalagahan ng 

“Ito ang nais naming 
matanim sa puso ng 
kababaihan—ang 
maging kapaki- 
pakinabang sa kanilang 
ginagawa at huwag 
panghinaan ng loob 
dahil sa mga paghihirap 
na nakakaharap nila, 
kundi magtiwala sa 
Diyos at umasa sa 
Kanya, at sa Kanyang 
kagila-gilalas na mga 
pagpapala, na ipinapa-
ngako kong ibubuhos  
sa inyo.”

Lorenzo Snow
Young Woman’s Journal,  
Set. 1895, 578

Mula kaliwa pakanan: Elizabeth Ann Whitney, Emmeline B. Wells, 
at Eliza R. Snow
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itinuro sa kababaihan sa mga miting na iyon. 
Alam niya kung paano dapat iorganisa ang 
samahan, at naalala niya ang mga alituntu-
ning pinagsaligan nito. Naunawaan niya na 
ang organisasyon ay mahalagang bahagi ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw. “Hindi pangkaraniwan,” 
paliwanag niya, “ang magpulong sa ganitong 
uri ng organisasyon. Ang organisasyong ito 
ay kabilang sa organisasyon ng Simbahan ni 
Cristo, sa lahat ng dispensasyon kapag nasa 
kaganapan ito.” 6 Ngayon, sa pagpunta niya sa 
bawat ward, paulit-ulit siyang nagturo mula 
sa katitikan.

Pagpapalawak ng Pananaw 
at Mabuting Impluwensya 
ng Kababaihan

Bukod sa paghiling kay Sister Snow na ma-
kipagtulungan sa mga lider ng priesthood sa 
bawat ward, dinagdagan ni Pangulong Young 
ang kanyang tungkulin. Sabi niya, “Gusto 
kong turuan mo ang kababaihan.” 7 Baga-
mat hindi siya naitalaga bilang ikalawang 
Relief Society general president hanggang 
noong 1880, binigyan siya ng mga respon-
sibilidad na tulad ng ibinigay ng Panginoon 
kay Sister Emma Smith: “magpaliwanag ng 
mga banal na kasulatan, at . . . manghikayat 

Tinuruan ni Sister Eliza R. Snow ang kababaihan ng Relief Society.
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sa simbahan, alinsunod sa ibibigay sa iyo ng 
aking Espiritu.” 8

Pinayuhan din ni Pangulong Young ang 
kababaihan ng Simbahan. Ang kanyang mga 
panghihikayat at mga turo ni Sister Snow ay 
pinagsama upang palawakin ang pananaw ng 
kababaihan sa kanilang kakayahang implu-
wensyahan sa kabutihan ang kanilang mga 
pamilya, ang Simbahan, at ang daigdig. Sinabi 
ni Sister Snow:

“Kung mayroon mang mga anak na babae o 
mga ina sa Israel na nakadarama kahit paano 
na [limitado] ang nagagawa nila, ngayon ay 
magkakaroon sila ng sapat na pagkakataon na 
maipakita ang lakas at kakayahan nila sa pag-
gawa ng kabutihan na saganang ipinagkaloob 
sa kanila. . . . Binigyang-awtoridad na ni Pa-
ngulong Young ang pagsasagawa sa malawak at 
malaking responsibilidad at kapakinabangan.” 9

Ang pagrerepaso sa ilan sa mga turo at 
gawain na naglarawan sa Relief Society noong 
mga huling bahagi ng 1800s ay nagpapakita 
kung paano pinalawak ng muling itinatag na 
Relief Society ang pananaw at impluwensya 
sa kabutihan ng mga babaeng Banal sa mga 
Huling Araw.

Pag-ibig sa Kapwa-Tao
Tapat sa huwarang pinasimulan nina Joseph 

at Emma Smith sa Nauvoo, ang pag-ibig sa 
kapwa-tao ang patuloy na naging pundasyon 

ng lahat ng bagay, kapwa espirituwal at tempo-
ral, na siyang itinakdang gawin ng kababaihan 
ng Relief Society. Itinuro ni Pangulong Young:

“Lahat ng ito ay kasama sa ating relihiyon. 
Bawat salita at gawa ng kabutihan, lahat ng 
temporal na bagay, at lahat ng espirituwal 
na bagay, lahat ng bagay sa langit, lahat ng 
bagay sa lupa, at ang mga bagay na nasa ilalim 
ng lupa ay nakapaloob sa ating relihiyon. . . . 
Kung ginagawa natin ang mga bagay na ito, at 
natutuwa sa paggawa ng tama, ang ating mga 
paa ay magiging [matatag] at hindi matitinag 
gaya ng paanan ng walang-hanggang mga 
burol na ito. Hindi natin dapat hangarin ang 
anumang bagay [maliban] sa mga alituntunin 
ng kabutihan, at kung nais natin ang tama, 
ibahagi natin ito sa iba, sa pagiging mabait at 
puno ng pagmamahal at pagkakawanggawa sa 
lahat ng tao.” 10

Pagtalikod sa mga Makamundong 
Impluwensya

Sa kanyang tahanan, itinuro ni Pangulong 
Brigham Young sa kanyang mga anak na babae 
na “[iwaksi] ang lahat ng bagay na masama 
at walang kabuluhan, at dagdagan ang bawat 
bagay na mabuti at maganda.” 11 Ang pag-
wawaksi ay pag-aalis ng isang bagay. Nang 
payuhan ni Pangulong Young ang kanyang mga 
anak na babae na iwaksi ang mga bagay-bagay, 
ang ibig niyang sabihin ay talikuran nila ang 
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makamundo, ang mga bagay na walang kabu-
luhan, at mahahalay na pag-uugali at panana-
mit. Ipinangaral din niya ang pagwawaksi at 
pagbabago sa buong Simbahan.

Sa pagpapayo sa mga Banal na talikuran 
ang mga gawi ng mundo, si Pangulong Young 
ay karaniwang nagbibigay ng praktikal na 
payo na may kaugnayan sa pang-araw-araw 
na pamumuhay. Hinikayat niya ang pagtitipid 
at kasipagan. Halimbawa, pinayuhan niya ang 
kababaihan ng Relief Society na simplihan 
ang kanilang gawi sa pagkain at pag-aayos 
ng tahanan. Ngunit ang pagwawaksi ay hindi 

lamang pamumuhay nang mas simple; ang 
ibig sabihin nito ay pagbabago ng puso. Dapat 
ihiwalay ng kababaihan ang kanilang sarili 
sa mundo—tunay na maging mga Banal, na 
mga tao ng Panginoon. Sinabi ni Sister Eliza R. 
Snow: “Ano ang gusto kong iwaksi? Ang 
aking kamangmangan at lahat ng bagay na 
hindi sa Diyos.” 12

Personal na Paghahayag
Sinunod ni Sister Snow ang payo ng mga 

lider ng priesthood, at nangako siya sa kanyang 
mga kapatid sa Relief Society na pagpapalain 
sila kapag ginawa rin nila ang gayon. Itinuro 
din niya na maaaring tumanggap ng inspiras-
yon ang bawat babae na gagabay sa kanilang 
buhay, mga pamilya, at mga tungkulin sa 
Simbahan. Sinabi niya: “Sabihin sa kababaihan 
na humayo sila at gampanan ang kanilang 
mga tungkulin, nang may kababaang-loob at 
katapatan at ang Espiritu ng Diyos ay mapa-
pasakanila at pagpapalain ang kanilang mga 
pagsisikap. Maghangad sila ng karunungan 
sa halip na kapangyarihan at mapapasakanila 
ang lahat ng kapangyarihan na magagamit nila 
nang buong karunungan.” 13

Ang kanyang mabuting tagubilin ay naka-
tulong sa kababaihan ng Relief Society na ha-
rapin ang mga pagsubok sa kanilang panahon. 
Itinuro niya na kung patuloy nilang hahangarin 
ang patnubay at kapanatagan mula sa Espiritu 

Sa pagdarasal ng kababaihan ng Relief Society nang 
mag-isa at nang kasama ang kanilang mga pamilya, 
makatatanggap sila ng inspirasyon na gagabay sa kanila.
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Santo, makadarama sila ng kapayapaan kahit sa gitna 
ng kahirapan. Sinabi niya na ang Espiritu ay “nagbibi-
gay-kasiyahan at pumupuno sa bawat inaasam ng puso 
ng tao, at pumupuno sa bawat kahungkagan. Kapag 
puspos ako ng Espiritung iyon,” pagpapatuloy niya, 

“nasisiyahan ang aking kaluluwa, at masasabi kong 
mabuti na ang mga walang-kabuluhang bagay ng pa-
nahong ito ay walang anumang epekto sa aking buhay. 
Ngunit hayaan akong lumayo sa diwa at kapangyarihan 
iyon ng Ebanghelyo, at makibahagi sa impluwensya 
ng mundo, nang kahit kaunti lamang, at darating ang 
gulo; may mangyayaring mali. Sinubukan ako, at ano 
ang makapapanatag sa akin? Hindi mo ako mabibigyan 
ng kapanatagan na magbibigay-kasiyahan sa imortal 
na isipan, kundi iyong nagmumula sa Bukal sa itaas. At 
hindi nga ba’t pribilehiyo nating mamuhay sa paraan na 
palagian itong dadaloy sa ating kaluluwa?” 14

Pagtatanggol sa Pag-aasawa nang Higit sa Isa
Noong mga unang araw ng Simbahan, ang pag-

aasawa nang higit sa isa ay inihayag kay Joseph Smith.15 
Bagamat sa una ay marami ang nahirapang tanggapin 
ang gawaing ito, alam ng matatapat na Banal na si 
Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Sinunod nila ang 
kalooban ng Panginoon ayon sa inihayag sa kanilang 
propeta. Gumawa sila ng mga tipan sa Diyos at matatag 
at tapat sa pagtupad sa mga tipang iyon.

Nang muling maitatag ang Relief Society sa huling 
bahagi ng 1860s, ang pag-aasawa nang higit sa isa ay 
bahagi pa rin ng buhay ng mga miyembro ng Sim-
bahan. Gayunman, naniniwala ang maraming tao sa 

“Saliksikin ang mga 
Banal na Kasulatan— 
saliksikin ang mga 
pahayag na inilathala 
natin, at hilingin sa 
inyong Ama sa Langit, 
sa pangalan ng Kanyang 
Anak na si Jesucristo, na 
ipaalam ang katotohanan 
sa inyo, at kung gagawin 
ninyo ito na ang mga 
mata ay nakatuon sa 
Kanyang kaluwalhatian, 
nang walang pag- 
aalinlangan, sasagutin 
Niya kayo sa pamamagi-
tan ng kapangyarihan 
ng Kanyang Banal na 
Espiritu. Sa gayo’y 
malalaman ninyo ito sa 
inyong sarili at hindi sa 
iba. At hindi kayo aasa 
sa tao para makilala 
ang Diyos.”

Joseph Smith
History of the Church, 1:282

55



Estados Unidos na ang kababaihan na namu-
hay ayon sa batas ng pag-aasawa nang higit 
sa isa ay walang-dangal at inaabuso. Bunga 
ng maling pagkaunawa ng lahat tungkol sa 
mga Banal sa mga Huling Araw at sa kanilang 
pinaniniwalaan, nagpanukala ng batas ang 
pamahalaan na nagbabawal sa pag-aasawa 
nang marami.

Isang grupo ng mga babaeng Banal sa mga 
Huling Araw ang nagtipon sa Salt Lake City 
noong Enero 1870 bilang tugon sa paggawa 
ng batas na ito. Sa harap ng mga reporter ng 

mga pahayagan sa iba’t ibang panig ng Estados 
Unidos, ipinakita ng kababaihang ito ang ka-
nilang suporta sa buhay na mga propeta at sa 
mga gawain ng Simbahan. Ipinagtanggol nila 
ang kanilang mga sarili at kanilang mga asawa 
at ipinahayag ang kanilang pananampalataya 
at kanilang mga tipan. Sinabi ni Sister Eliza R. 
Snow: “Panahon na [upang] manindigan sa 
dignidad ng ating tungkulin at magsalita para 
sa ating sarili. . . . Hindi tayo kilala ng daigdig, 
at hinihingi ng katotohanan at katarungan para 
sa ating kapatid na kalalakihan at sa ating sarili 

Isang pagtitipon ng mga ina at mga anak na babaeng Banal sa mga Huling Araw, 1893
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sa pagtigil ng Simbahan sa pag-aasawa nang 
higit sa isa. Isinulat niya ang paghahayag na ito 
sa isang dokumento na kilala bilang Manipesto 
o Opisyal na Pahayag. Ganito ang sinabi niya 
tungkol sa pagsulat ng Manipesto o Opisyal na 
Pahayag: “[Inutusan ako] ng Diyos ng langit 
na gawin ang ginawa ko; at nang sumapit ang 
oras na ako ay inutusang gawin ito, ang lahat 
ay naging malinaw sa akin. Ako ay dumulog sa 
harap ng Panginoon, at isinulat ko ang sinabi 
ng Panginoong isulat ko.” 20

Dahil tinanggap ng mga tao ang payo ng 
propeta na mag-asawa nang higit sa isa at 
ginawa at tinupad ang kanilang mga tipan, ang 
bagong paghahayag na ito minsan pa ay mahi-
rap para sa marami, ngunit muli’y determinado 

na magsalita tayo. . . . Hindi tayo mahina kum-
para sa kababaihan ng mundo, at ayaw nating 
magmukhang gayon.” 16

Ipinahayag ng isang babaeng Banal sa 
mga Huling Araw ang damdamin ng marami 
nang sabihin niyang: “Wala nang lugar pa sa 
malawak na mundong ito kung saan mas lubos 
na ipinagkakaloob sa kababaihan ang kabai-
tan at pagmamahal, at ipinagtatanggol nang 
may paggalang ang kanyang mga karapatan 
maliban sa Utah. Narito kami para ipahayag 
ang aming pagmamahal sa isa’t isa, at ipakita 
sa mundo ang aming katapatan sa Diyos na 
aming Ama sa Langit; at ipakita ang aming 
kahandaang sumunod sa hinihingi ng Ebang-
helyo; at ang batas ng Selestiyal na Kasal ay isa 
sa mga kailangan at determinado kaming iga-
lang, ituro, at gawin ito, at nawa ay bigyan kami 
ng Diyos ng lakas para magawa ito.” 17

Ayon sa mga reporter ng mga pahayagan 
ito ay “kakaibang pagpupulong.” 18 Isinulat 
ng isang reporter, “Sa lohika at retorika ang 
tinatawag na hamak na kababaihan ng mga 
Mormon ay nakakapantay sa . . . kababaihan 
ng Silangan.” 19 Nang sumunod na ilang buwan, 
mas marami pang kababaihan ang nakilahok 
sa gayong mga pulong o miting sa buong 
teritoryo.

Noong 1890, tumanggap si Pangulong 
 Wilford Woodruff, ang ikaapat na Pangulo ng 
Sim bahan, ng isang paghahayag na humantong 

“Magpakabusog kayo sa mga salita ni Cristo” (2 Nephi 32:3).
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kababaihang ito ay iginagalang ng matatapat 
nilang inapo.

Si Helen Mar Whitney, na namuhay ayon 
sa batas ng pag-aasawa nang higit sa isa, ay 
sumulat, “Nababasa natin ang kasaysayan ng 
mga martir at magigiting na mananakop, at ng 
maraming dakila at mabubuting lalaki at babae, 
ngunit ang tungkol sa mabubuting babae at 
magagandang anak na babae ng Sion, na dahil 
sa pananampalataya sa mga pangako ng Diyos 
ng Israel ay napagtagumpayan ang sarili at 
sinunod ang Kanyang mas mataas na batas, 
at tumulong sa Kanyang mga tagapaglingkod 
upang maitatag ito sa lupa, . . . natitiyak ko na 
itinala ng mga anghel ang kanilang mga gi-
nawa na makikita sa mga talaan ng kawalang-
hanggan, na nasusulat sa mga titik na ginto.” 22

ang matatapat na Banal sa mga Huling Araw 
na sundin ang propeta. Noong araw na marinig 
ng lahat ng miyembro ng Simbahan ang Mani-
pesto o Opisyal na Pahayag at sinang-ayunan 
ito, sinabi ni Sister Zina D. H. Young, na nagli-
lingkod noong panahong iyon bilang ikatlong 
Relief Society general president na, “Ngayon 
lahat ng puso ay sinubukan ngunit umasa sila 
sa Diyos at sumunod.” 21

Ang kababaihan ng Simbahan na, sa pa-
mamagitan ng paghahayag, ay tinanggap ang 
pag-aasawa nang higit sa isa at kalaunan sila, 
sa pamamagitan ng paghahayag, ay tinang-
gap ang Manipesto o Opisyal na Pahayag ay 
karapat-dapat na hangaan at pasalamatan. Sila 
ay lubos na masunurin sa kanilang mga tipan 
at sa payo ng buhay na propeta. Ngayon ang 

Brigham Young
Ikalawang Pangulo ng Simbahan

“Ang mga kapatid sa mga Female Relief Society ay na-
kagawa na ng napakaraming kabutihan. Masasabi ba 
ninyo kung gaanong kabutihan ang kayang gawin ng 
mga ina at mga anak na babae sa Israel? Hindi, impo-
sibleng gawin ito. At ang kabutihang gagawin nila ay 
mapapasakanila sa buong kawalang-hanggan.”

Deseret News: Semi-Weekly, Hunyo 16, 1869, 228
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sa harap ng mga tao: “Noong unang pagka-
kataon na hinilingan [niya] akong magsalita 
sa isang pulong, hindi ko magawa, at sinabi 
niyang, ‘Huwag na nga lang, pero kapag 
hinilingan ka muli na magsalita, subukan 
mo at magsalita ka lang,’ at nagawa ko nga.” 25 
Patuloy na humusay si Sister Richards sa pag-
sasalita sa publiko, at noong 1889 nagsalita 
siya sa National Woman Suffrage Association 
convention sa Washington, D. C.

Isang journalist ang naglarawan kay 
Sister Richards na “bahagyang kinakabahan 

 Pag-asa  
sa Sariling 
Kakayahan

Matutong mahalin ang trabaho at 
iwasan ang katamaran.

Matutong magsakripisyo.

Tumanggap ng responsibilidad para 
mapalakas ang espirituwalidad.

Tumanggap ng responsibilidad para sa 
sariling kalusugan, edukasyon, trabaho, 
pananalapi, pagkain, at iba pang mga 
kailangan upang mabuhay.

Manalangin na magkaroon ng pana-
nampalataya at lakas ng loob na harapin 
ang mga hamong dumating.

Palakasin ang iba na nangangailangan 
ng tulong.

Mahusay na Pagpapahayag ng mga 
Pinaniniwalaan

Si Sister Eliza R. Snow ay mahusay na 
manunulat at tagapagsalita sa publiko. Na-
kilala siya ng maraming tao bilang “makata 
ng Sion” dahil sa kahusayan niya sa wikang 
Ingles.23 Siya ay maalam, organisado, matapat, 
walang-kapaguran, walang inuurungan, ma-
talino, at mahusay sa pagsasalita at pagsusu-
lat, at sinunod niya ang mga ipinadarama ng 
Espiritu habang tumutulong siya sa pagtatayo 
ng kaharian ng Panginoon. Madalas niyang 
ibahagi ang kanyang kaalaman at patotoo, 
at hinikayat niya ang mga babaeng Banal sa 
mga Huling Araw na gawin din ang gayon 
sa mga miting ng Relief Society—na huwag 
umasang palaging ibang tao ang magtuturo 
sa kanila.

Nakadama ang ilang kababaihan ng pag-
aatubili at hindi pa sila handang magsalita sa 
harap ng mga tao. Ibinigay ni Sister Snow ang 
payong ito sa gayong kababaihan: “Huwag 
hayaang ang pangulo ninyo ang siya lamang 
magsalita. . . . Hindi ba’t binigyan kayo ng 
Diyos ng kaloob na magsalita? . . . Kung kayo 
ay pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, kahit 
gaano pa kasimple ang inyong mga kaisipan, 
makapagpapalakas ito sa mga taong nakariri-
nig sa inyo.” 24

Sinabi ni Emily S. Richards na tinulungan 
siya ni Sister Snow na matutong magsalita 
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dahil nakatingin sa kanya ang mga tao, 
gayunman siya’y nakahanda, tiwala sa sarili, 
kagalang-galang, at dalisay at magiliw na 
tulad ng isang anghel. . . . Hindi ang mga 
salita mismo kundi ang kabaitan [na] nadama 
sa mga salita at naghatid ng kasiyahan sa 
bawat puso.” 26

Ngayon, sinusundan ng kababaihan ng 
Relief Society ang huwarang ipinakita nina 
Sister Snow, Sister Richards, at ng iba pang 
mga naunang miyembro ng Relief Society. 

Masigasig sila sa paghahangad na magkaroon 
ng kaalaman sa ebanghelyo at pagkatapos 
ay ibinabahagi ang kaalamang iyon sa iba. 
Sa paggawa nito, sinusunod nila ang payo ng 
mga propeta sa mga huling araw. Si Pangulong 
Spencer W. Kimball, ang ikalabindalawang 
Pangulo ng Simbahan, ay nagsabi:

“Binibigyang-diin ko . . . na kailangan ng 
bawat babae na pag-aralang mabuti ang 
mga banal na kasulatan. Gusto nating ang 
ating mga tahanan ay mapagpala ng mga 

Kababaihan noon ng Relief Society na umaani ng silk o seda, mga bandang 1890
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kababaihang maalam sa mga banal na kasulatan—may 
asawa man kayo o wala, bata o matanda, biyuda o 
nakatira sa isang pamilya. 

“Anuman ang inyong kalagayan, habang nagiging 
maalam kayo sa mga katotohanan ng mga banal na 

kasulatan, mas magiging epektibo 
kayo sa pagsunod sa pangalawang 
dakilang utos, mahalin ang inyong 
kapwa gawa ng inyong sarili. Maging 
maalam sa mga banal na kasulatan—
hindi para hamakin ang iba, kundi 

para pasiglahin sila! Kunsabagay, sino pa ba ang mas 
nangangailangang ‘magpahalaga’ sa mga katotohanan 
ng ebanghelyo (na maaasahan nila sa mga sandali ng 
pangangailangan) kundi ang  kababaihan at mga inang 
maraming inaalagaan at tinuturuan?”

Nagpatotoo si Pangulong Kimball na ang kababaihan 
ng Relief Society ay magiging napakalakas na implu-
wensya sa kabutihan sa “mabubuting kababaihan ng 
mundo” dahil “nakikita sa kanilang buhay ang kabuti-
han at kahusayan.” 27

Iisa ang pananaw nina Sister Snow, Pangulong 
 Kimball, at ng marami pang lider ng Simbahan 
tungkol sa impluwensya ng Relief Society sa 
kabutihan. Habang mahusay na naipapakita ng 
kababaihan ang kanilang mga pinaniniwalaan sa 
salita at gawa, mapalalakas nila ang pananampalataya 
ng bawat isa sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. 
Matutulungan nila ang bawat isa na maghanda para 
tanggapin ang lahat ng pagpa palang makakamtan sa 
plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit.

Spencer W. Kimball

“Sa kapangyarihan ng 
Diyos na buhay maga-
gawa natin at matutus-
tusan natin ang ating 
sarili at magiging mga 
nilikhang lubos na 
nakakaasa sa sariling 
kakayahan sa selestiyal 
na daigdig.”

Harold B. Lee
Church News, Peb. 12, 1944, 8
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Pag-asa sa Sariling Kakayahan upang 
Matugunan ang Temporal na mga 
Pangangailangan

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay 
nagtipon sa Salt Lake Valley pagkatapos silang 
usigin at sapilitang paalisin nang maraming 
beses sa kanilang mga tahanan at komunidad. 
Ngayong nakapandayuhan na sila sa isang 
malayo at liblib na disyerto, nais ni Pangulong 
Brigham Young na umunlad sila at magtatag 
ng permanenteng tahanan para sa kanilang 
sarili. Nais niyang maging ligtas sila sa pisikal 

na kapahamakan, at nais din niyang panatilihin 
nilang ligtas ang kanilang sarili mula sa mga 
makamundong impluwensya na maaaring 
makapinsala sa kanilang pananampalataya at 
patotoo. Nais niyang hindi sila umasa sa mga 
bagay na makamundo, kapwa sa temporal at 
espirituwal.

Ibig sabihin nito kailangang matuto ang 
mga Banal ng mga kasanayang magiging daan 
upang matugunan nila ang lahat ng kanilang 
mga pangangailangan. Sa pagsisikap na ito, 
napakalaki ng tiwala ni Pangulong Young sa 
mga kakayahan, talento, katapatan, at kahan-
daan ng kababaihan. Pinaalalahanan niya ang 
kababaihan ng Relief Society na gampanan 
ang kanilang mga tungkulin sa tahanan at sa 
kanilang asawa at mga anak.28 Itinuro din niya 
ang iba pang tungkulin sa pag-asa sa sariling 
kakayahan upang matugunan ang temporal 
na mga pangangailangan, at ang ilan dito ay 
binanggit sa ibaba. Bagamat kaiba sa ngayon 
ang maraming partikular na mga temporal na 
tungkulin, ang mga alituntunin sa likod ng 
mga tungkuling ito ay hindi nagbabago: ang 
mga Banal sa mga Huling Araw ay pinayuhang 
gawin ang lahat ng magagawa nila upang 
matustusan ang temporal na mga panganga-
ilangan sa buhay para sa kanilang sarili at sa 
kanilang mga pamilya.

Pananahi. Pinayuhan ni Pangulong Young 
ang kababaihan na manahi ng mga damit para 

Isang bulwagan na pinagpupulungan ng Relief Society, 
sa itaas na palapag ng isang tindahan ng groseri sa Salt 
Lake City, Utah, 1892
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general president, ay naatasang mamahala sa 
central wheat committee.

Sa pakikipagsapalarang ito, nahikayat ang 
kababaihan ng kanilang hangarin bilang mga 
ina na iligtas ang kanilang mga pamilya sa 
pagkagutom. Sinabi ni Sister Wells na: “Sino 
pa nga ba ang lubos na makadarama ng mga 
bagay na ito kundi ang isang ina? Isipin na 
lamang ang madarama ninyo kapag narinig 
ninyo ang inyong munting anak na umiiyak 
at humihingi ng tinapay.” 32

Ang mga pangulo ng Ward Relief Society ay 
regular na nagpupulong upang talakayin ang 
mga paraan ng pagkuha at pag-iimbak ng butil. 
Ang ipinakitang kahandaan ni Sarah Howard, 
isang ward Relief Society president sa Salt Lake 
City, ay sumagisag sa nadarama ng maraming 
kababaihan noong panahong iyon. Sinabi niya: 

“Dama ko na ito’y isang pribilehiyong ibinigay 
sa atin ng Panginoon, at susubukan natin ito at 
magkakaisa tayo rito. Para sa akin susubukan 
ko at gagawin ko ang lahat ng magagawa ko, 
at nadarama kong magbibigay ng paraan ang 
Panginoon upang makakuha tayo ng butil, ba-
gamat medyo huli na sa panahon.” 33 Si Sarah M. 
Kimball, na naglingkod din bilang ward Relief 
Society president, ay may plano na ng pag- 
iimbak nang dumalo siya sa isang miting. Sa 
unang taon ng proyekto, ang kanyang ward Re-
lief Society ay nagtayo ng isang fireproof granary 
na kayang mag-imbak ng 30,000 litro ng trigo.

sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. 
Sabi niya, “Nananawagan ako sa aking mga 
kapatid na . . . manahi ng sarili ninyong kasuo-
tan, at gawing kaaya-aya ito para sa inyong sa-
rili at hindi naiimpluwensyahan ng mundo.” 29 
Iniulat ni Sister Eliza R. Snow na hinikayat ni 
Pangulong Young ang kababaihan na magpa-
uso ng “mga kasuotan na magiging—kaaya-
ayang tangkilikin ng mga disente, mahihinhin 
at matatalinong kababaihan na namumuno, na 
siyang totoong ginagawa natin, sa daigdig.” 30

Seda. Itinatag ni Pangulong Young ang 
Deseret Silk Association, na si Zina D. H. 
Young ang pangulo nito. Ang grupong ito ay 
nag-alaga ng mga silkworm, at pinakakain ang 
mga ito ng mga dahon ng mulberry. Suklam na 
suklam si Sister Young sa mga uod at may mga 
bangungot pa siya tungkol sa mga ito, ngunit 
sumunod siya at napangitlog at inalagaan ang 
mga ito sa sarili niyang cocoonery at tinuruan 
ang iba na gawin din ang gayon. Sa kanyang 
pamamahala, ang Deseret Silk Association ay 
nakapag-alaga ng mga silkworm sa loob nang 
mahigit 20 taon. Bagamat ang kanilang trabaho 
ay hindi pinagkakitaan, nakapag-ikid sila ng 
magagandang seda para sa kanilang sarili.

Trigo. Ipinayo ni Pangulong Young sa kababa-
ihan na, “Matutong buhayin ang inyong sarili; 
mag-imbak ng butil at arina, at mag-ipon para 
sa araw ng kasalatan.” 31 Si Emmeline B. Wells, 
na kalaunan ay naging ikalimang Relief Society 
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Hinikayat ni Pangulong John Taylor ng 
Korum ng Labindalawang Apostol ang kala-
lakihan sa Kaysville, Utah, na tulungan ang 
kababaihan sa gawaing ito. Ikinuwento niya 
ang tungkol sa isang babae na nakadamang 

“magastos at may pagkabulagsak” ang kan-
yang asawa sa pananalapi ng pamilya. Bawat 
linggo ay kumukuha siya nang kaunti sa badyet 
ng pamilya at iniipit ito sa Biblia ng pamilya. 

“Makalipas ang ilang taon nagkaroon ng krisis 
sa pera, at nabahala [ang] asawang lalaki. 

Kaagad napansin ng babae ang pagbabago sa 
hitsura ng kanyang asawa, at sinabi sa lalaki na 
sabihin sa kanya ang dahilan ng pagkabalisa 
nito. Sinabi niya sa babae na may kailangan 
siyang bayaran, at nangangamba siya na hindi 
niya ito mabayaran. Sinikap niyang hikayatin 
ang lalaki sa pagsasabing manampalataya 
siya sa Diyos, at itinuro ang lumang Biblia, at 
sinabing basahin niya ito, upang kahit paano’y 
mapanatag siya nito. Iniabot niya ang Biblia 
sa lalaki, at nang buksan niya ito at buklatin 

Zina D. H. Young
Ikatlong Relief Society General President

“Nagagalak akong ibigay ang aking patotoo sa harapan ng mga 
anak na babae ng Sion, upang mapalakas ang kanilang pana-
nampalataya, at magpatuloy ang mabuting gawain. Hangaring 
magkaroon ng patotoo, gaya ng gagawin ninyo, minamahal 
kong mga kapatid, sa isang natatagong diyamante. Kung may 
nagsabi sa inyo na sa paghuhukay pa nang malalim sa isang 
lugar ay may makikita kayong mamahaling dyamante, sa 
palagay ba ninyo ay ipagkakait pa ninyo ang panahon o la-
kas, o paraan upang makuha ang kayamanang iyon? . . . Kung 
 susuriin ninyo ang nasa kaibuturan ng sarili ninyong puso ay 
makikita ninyo, sa tulong ng Espiritu ng Panginoon, ang maha-
lagang perlas, ang patotoo sa katotohanan ng gawaing ito.”

Young Woman’s Journal, Abr. 1893, 319
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ang mga pahina nagsimulang mangalaglag 
ang [mga pera].” Sa pagtatapos ay sinabi ni 
Pangulong Taylor na, “Maaaring may pagka-
kataon na kailanganin natin ang trigong ito na 
iniimbak ng ating kababaihan; huwag tayong 
masyadong magtiwala sa ating mga ginagawa, 
at gawin ang magagawa natin sa pamamagitan 
ng pagtulong sa kanila.” 34

Sinabi ni Sister Emmeline B. Wells sa kababa-
ihan na ang kanilang matiyagang pagsisikap ay 
magiging “temporal na kaligtasan ng mga ta-
ong ito sa oras ng biglaang pangangailangan.” 35 
Natupad ito noong 1898 at 1899, nang ang trigo 
ng Relief Society ang naging pagkain habang 
may matinding tagtuyot sa katimugang Utah.

Ang pagtitiyaga ng kababaihan na mai-
preserba ang trigo ang naging daan upang 
mapaglingkuran ng mga babaeng Banal sa mga 
Huling Araw ang mga tao bukod sa kanilang 
mga pamilya at kapwa mga Banal. Ang Simba-
han ay nagpadala ng trigo ng Relief Society sa 
mga American Indian sa Utah; sa mga naka-
ligtas sa napakalakas na lindol at sunog sa San 
Francisco, California, noong 1906; at sa mga 
mamamayan ng China na dumanas ng taggu-
tom noong 1907.36 Ang trigo ay naging pagkain 
din ng libu-libong tao noong Unang Digmaang 
Pandaigdig, nang magbenta ang Relief Society 
ng 6,057,000 litro sa pamahalaan ng Estados 
Unidos.37 Ang pamanang ito ng pagpepreserba 
at paglilingkod ay tumulong sa pagpapasimula 

ng huwaran para sa mga pagsisikap ng 
Simbahan sa kasalukuyan na magbigay ng 
tulong-pantao sa iba’t ibang panig ng daigdig, 
saanman may mga taong nangangailangan.

Pangangalagang pangkalusugan at pag-aaral 
ng medisina. Noong Setyembre 1873, iniulat 
ni Sister Eliza R. Snow na nais ni Pangulong 
Brigham Young “na makapag-aral na mabuti 
ang maraming [kababaihan], at pagkatapos ay 
makatapos sa Medisina.” 38

Si Sister Zina D. H. Young ay nagsilbing 
halimbawa ng isang kapatid sa Relief Society 
na nakapaglingkod nang malaki sa larangan 
ng medisina. Sinabi sa kanyang patriarchal 
blessing na mayroon siyang kaloob na magpa-
galing, at inihanda niya ang kanyang sarili na 
pakinabangan ang kaloob na ito sa pamama-
gitan ng pagkuha ng kurso sa obstetrics—ang 
panggagamot na may kinalaman sa pagluluwal 
o pagsilang ng mga sanggol. Tumulong siya sa 
pagpapaluwal ng maraming sanggol sa Salt 
Lake Valley. Sa kanyang serbisyo, ang kanyang 
pinag-aralan ay tumugma sa mga kaloob sa 
kanya na ukol sa pangangalaga ng katawan, 
espirituwal na pagpapagaling, at pagpapanatag 
ng kalooban. Ganito ang sinabi ni Sister Emme-
line B. Wells tungkol sa kanya: “Hindi mabibi-
lang ang mga pagkakataon na nangalaga siya sa 
mga maysakit, nang tila nabigyang- inspirasyon 
siya ng isang mas mataas na kapangyarihan na 
higit sa kanya . . . sa panahong pinanghinaan 
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na ng loob at pananampalataya ang mga taong 
nakapalibot sa may karamdaman. Sa gayong 
mga pagkakataon siya ay tila isang tunay na 
anghel ng awa.” 39

Sa kabila ng lahat ng serbisyong ipinagka-
loob ni Sister Young habang umaasa siya sa 
kanyang mga espirituwal na kaloob at limi-
tadong pinag-aralan, batid niya na hindi niya 
matutugunan ang lahat ng pangangailangang 
medikal ng lumalaking populasyon sa Utah. 
Hinikayat niya ang kababaihang mga Banal 
sa mga Huling Araw na sundin ang payo ni 
Pangulong Young na mag-aral ng medisina.

Sinabi ni Sister Snow: “Mayroon ba dito 
ngayong mga babae na may sapat na ambisyon, 
at natatanto na kailangan ito, para sa kapaka-
nan ng Sion, na pag-aralan ang kursong ito? 
May ilang talagang hilig nang maging nars; at 
ang ganitong mga tao ay mainam na mag-aral 
ng Medisina. . . . Kung hindi nila kayang tus-
tusan ang kanilang pag-aaral, mayroon tayong 
kakayahang tustusan ito.” 40

Sa panghihikayat na ito, nag-aral ng medi-
sina ang ilang kababaihan ng Relief Society sa 
silangang bahagi ng Estados Unidos. Nagbalik 
sila sa Utah bilang mga doktor at nagturo 
ng mga klase sa midwifery (komadrona) at 
home nursing (pag-aalaga sa maysakit). Itinala 
ni Emma Andersen Liljenquist, na dumalo 
sa mga klase sa Utah, ang ilan sa kanyang 
mga karanasan:

“Nasiyahan akong mabuti [sa kurso], at 
pagkatapos i-set apart o italaga ni Apostol 
John Henry Smith at ng ilan pang katao, 
umuwi ako para gawin ang aking trabaho, 
na may pangako ng mga Apostol na kung 
mamumuhay ako nang matwid ay palagi 
kong malalaman ang dapat kong gawin sa 
oras ng kagipitan. . . .

“Talagang natupad ang pangakong iyon. 
Maraming beses kapag matindi ang karamda-
man ng isa sa mga pasyente ko, humihingi ako 
ng tulong sa aking Ama sa Langit, at sa bawat 
pagkakataon ay ibinigay ito sa akin. Isa na rito 
ang isang babae na kapapanganak pa lamang 
sa isang sanggol at nagkaroon siya ng pag-
durugo. Tinawag ng asawa ang doktor, ngunit 
hindi niya alam na malubha ang kalagayang 
iyon. Hiniling ko . . . sa Panginoon na tulungan 
kami. Tumigil ang pagdurugo at ginawa ko 
ang kailangang gawin para sa kanya. Nang 
dumating ang doktor, sinabi niya na halos 
hindi siya makapaniwala sa nangyari, ngunit 
sinabing ginawa ko ang nararapat at iyon din 
ang gagawin niya. . . .

“. . . Nakapagpaluwal ako ng mahigit isang 
libong sanggol [sa daigdig]. Minsan pa ay 
nagpapasalamat ako sa tulong ng aking 
Ama sa Langit at sa lakas na ibinigay sa akin 
ng Panginoon, sapagkat kung wala iyon ay 
hindi ko marahil napaglingkuran ang kaba-
baihan o ang aming komunidad. Isa sa mga 
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pinaka-nakaaantig tungkol sa pagluluwal ay 
ang pag-aalala muna ng ina sa kanyang sang-
gol, bago sa kanyang sarili.” 41

Noong 1882 itinatag ng Relief Society 
ang Deseret Hospital, “kung saan maaaring 
gamutin ang mga maysakit sa mga tao ng 
Panginoon at makinabang sa mga ordenansa 
ng Simbahan [mga basbas ng priesthood] 
gayundin ng mahusay na panggagamot.” 42 
Ang ospital ay patuloy na ginamit sa loob nang 
mahigit isang dekada hanggang sa ang mga 
gastusin sa pagpapatakbo nito ay humigit sa 
mga donasyong ibinibigay at nagkaroon na ng 
iba pang mga pasilidad.

Karapatang Bumoto ng Kababaihan
Noong Pebrero 1870 ipinagkaloob ng pama-

halaan ng teritoryo ng Utah sa kababaihan ang 
karapatang bumoto sa mga eleksiyon ng pama-
halaan. Noong panahong iyon, ang teritoryo ng 
Wyoming lamang ang isa pang lugar sa Estados 
Unidos na nagbigay ng ganitong karapatan sa 
kababaihan. Kalaunan  pinawalang- bisa ng pa-
mahalaan ang pribilehiyong ito bilang bahagi 
ng kaparusahan sa mga Banal sa mga Huling 
Araw sa pagsunod sa batas ng pag-aasawa 
nang higit sa isa. Ngunit ang mga babaeng 
Banal sa mga Huling Araw ay hayagan at 
tuwiran pa ring nagsalita tungkol sa kanilang 
mga karapatan. Maraming babae ang aktibong 
naghangad ng kanilang karapatang bumoto. 
Ang ibayo nilang kakayahang magsalita nang 
mahusay ay isang biyaya nang kinailangan 
nilang katawanin ang kanilang sarili bilang 
matatatag, kagalang-galang, at mararangal na 
kababaihan. Sa pamamagitan ng kanilang mga 
pagsisikap, muli nilang nakamtan ang karapa-
tang bumoto nang gawing estado ng Estados 
Unidos ng Amerika ang Utah. Nakamtan din 
nila ang respeto ng iba pang mga samahan ng 
kababaihan sa Estados Unidos at sa iba’t ibang 
panig ng mundo.

Mga Lathalain
Sa ilalim ng pamumuno ni Sister Eliza R. 

Snow, sinuportahan ng Relief Society ang Mga nagtapos ng nursing sa LDS Hospital, klase ng 1911
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isang pahayagan na pinangalanang Woman’s 
Exponent. Ang pahayagang ito ay isinulat 
para sa mga babaeng Banal sa mga Huling 
Araw upang tulungan silang matutuhan ang 
kanilang gawain, kanilang buhay, at kani-
lang kasaysayan. Si Sister Emmeline B. Wells 
ang nagsilbing editor sa karamihan ng mga 
nailathala ng pahayagan. Sa kanyang diary ay 
isinulat niya, “Nais kong gawin ang lahat sa 
abot ng aking makakaya upang maiangat ang 
kondisyon ng aking mga kababayan, lalo na 
ng kababaihan.” 43 Kalaunan ay isinulat niya, 

“Buong puso kong hinahangad na gawin ang 
mga bagay na magsusulong sa kababaihan sa 
kagandahang-asal at sa espirituwal gayundin 
sa edukasyon at tumulong sa pagpapalaganap 
ng gawain ng Diyos sa lupa.” 44

Pagkaraan ng 42 taon ng paglalathala, ang 
Woman’s Exponent ay itinigil noong 1914. Nang 
sumunod na taon, sinimulan ng Relief Society 
na ilathala ang Relief Society Magazine, na 
kinapalooban ng mga aralin para sa linggu-
hang miting ng Relief Society. Ang magasin 
ay mahalagang sanggunian ng kababaihan. Ini-
ngatan ng kababaihan ang kanilang mga kopya, 
natuto mula sa mga ito at nagturo mula sa mga 
ito. Noong 1971, ang Relief Society Magazine at 
iba pang mga magasin para sa mga miyembro 
ng Simbahan na nasa hustong gulang at Ingles 
ang gamit na wika ay pinagsama sa isang 
magasin, na tinawag na Ensign. Simula noon, 
ang Ensign ay naglaan ng mga artikulo upang 
turuan at bigyang-inspirasyon ang kababaihan 
ng Relief Society.

Ang Simbahan ay nagsimulang maglathala 
ng mga magasin sa iba pang mga wika bukod 
sa Ingles noong kalagitnaan ng 1800s. Marami 
sa mga magasing ito ay inilathala sa ilalim ng 
pamamahala ng mga mission president. Noong 
1967 pinagsama ang mga ito sa isang magasin 
na may gayon ding pormat at nilalaman, at 
isinalin sa maraming wika. Ang internasyo-
nal na magasing ito—na tinatawag ngayong 

Ang Woman’s Exponent, isang pahayagan para sa 
kababaihan ng Relief Society, ay inilathala mula 1872 
hanggang 1914.
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Liahona—ay palaging may mga artikulo na 
tumutulong sa kababaihan na ipamuhay ang 
ebanghelyo.

Simula noong 1987, ang mga mensahe 
sa visiting teaching ay inilathala sa Liahona 
at sa Ensign. Ang mga mensahe ng visiting 
teaching ay ipinamamahagi rin bilang hiwalay 
na lathalain sa mga lugar kung saan bago pa 
lamang ang Simbahan at kaunti ang bilang ng 
mga miyembro.

Paghahanda sa mga Bata at mga Kabataang 
Babae para sa Paglilingkod sa Kaharian 
ng Diyos

Noong mga huling bahagi ng 1800s, ang 
mga lider ng priesthood at Relief Society ay 
nagpasimula ng gawain upang pagandahin pa 
ang buhay ng mga bata at ng mga kabataang 
babae. Sa pagtugon sa panawagan ni Pangu-
long Brigham Young na magbago at iwaksi 
ang ibang bagay (tingnan sa mga pahina 
53–54), itinatag ng mga lider ng Relief Society 
ang Young Ladies Department ng kanilang 
Senior and Junior Cooperative Retrenchment 
Association noong 1870. Humantong ito sa 
organisasyon ng Young Women ngayon. Ang 
Primary ay itinatag para sa mga bata noong 
1878. Noong una, ang mga lider ng Relief 
Society ang sumusubaybay sa gawain ng mga 
organisasyong ito sa patnubay ng mga lider 
ng priesthood. Noong 1880, si Pangulong John 

Taylor, ang ikatlong Pangulo ng Simbahan, ay 
tumawag ng pangkalahatang panguluhan ng 
Relief Society, pangkalahatang panguluhan ng 
Young Women, at pangkalahatang panguluhan 
ng Primary, na nagsasaad ng pagkakaiba ng 
gawain ng tatlong organisasyong ito.

Simula noon, ang kababaihan ng Relief So-
ciety ay palaging namumuno at naglilingkod sa 
mga organisasyon ng Young Women at Primary. 
Napalakas din nila ang kasunod na henerasyon 
sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba pang 
mga organisasyon, gaya ng Sunday School at 
mga seminary at institute.

Pagsulong
Ang muling pagkatatag ng Relief Society ay 

humantong sa mas malalaking responsibilidad 
at mas malalaking oportunidad para sa mga 
babaeng Banal sa mga Huling Araw. Ipinaha-
yag ni Eliza R. Snow:

“Hindi ba ninyo nakikita na lumalawak ang 
ating impluwensya? Ang ating impluwensya 
ay patuloy na lalawak, at hindi kailangang 
tumangis ang sinumang babae sa Sion dahil 
sa kakaunti lang ang kanyang nagagawa.

“Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, at 
hinihikayat ko kayo, upang mapuspos kayo ng 
liwanag, at matanto na wala kayong ibang ha-
ngarin kundi ang kapakanan ng Sion. Unahin 
ninyong gawin ang inyong mga tungkulin sa 
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tahanan. Ngunit, yayamang kayo ay matata-
linong katiwala, makahahanap kayo ng oras 
para sa mga tungkuling panlipunan, sapagkat 
ito ay likas sa atin bilang mga anak na ba-
bae at mga ina sa Sion. Sa paghahangad na 
gampanan ang bawat tungkulin makikita ninyo 
na madaragdagan ang inyong kakayahan, at 
magugulat kayo sa maaari ninyong magawa.” 45

Ang pagpapakita ni Sister Snow ng kanyang 
pananampalataya at mabuting pananaw ay 
maaaring magsilbing gabay sa lahat ng Banal 
sa mga Huling Araw. “Magpapatuloy ako,” sabi 
niya. “Ngingitian ko ang pagngangalit ng unos, 
at sasakay nang walang takot at matagumpay 
patawid sa maalong karagatan ng pagkakataon 
. . . at ang ‘patotoo kay Jesus’ ang ilawan na 
tatanglaw sa aking paningin sa pagdaan ko 
sa mariringal at malalawak na pinto ng 
imortalidad.” 46 

“Magpapatuloy ako. . . . Ang patotoo kay Jesus ang . . . 
tatanglaw sa aking paningin” (Eliza R. Snow).
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K A B A N ATA  5

“Ang Pag-ibig 
sa Kapwa-Tao 

Kailanman ay Hindi 
Nagkukulang”

Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagtitiis nang 

matagal, at mabait, at hindi naiinggit, at hindi 

palalo, hindi naghahangad para sa kanyang sarili, 

hindi kaagad nagagalit, hindi nag-iisip ng masama, 

at hindi nagagalak sa kasamaan kundi nagagalak 

sa katotohanan, binabata ang lahat ng bagay, 

naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat 

ng bagay, nagtitiis sa lahat ng bagay.

Moroni 7:45





K A B A N ATA  5

“Ang Pag-ibig sa  
Kapwa-Tao Kailanman  

ay Hindi Nagkukulang”

Nang tawagin si Sister 
Emmeline B. Wells noong 
1910 na maglingkod bilang 
ikalimang pangkalahatang 
pangulo ng Relief Society, 
siya ay handa sa responsi-
bilidad. Bilang isa sa mga 
nandayuhan sa Salt Lake 
Valley, nakipagtulungan siya 
sa kababaihang may matatag na patotoo sa 
ebanghelyo ni Jesucristo at nakauunawa sa 
mga saligang alituntunin ng Relief Society. 
Naglingkod siya bilang sekretarya sa dala-
wang pangkalahatang pangulo ng Relief So-
ciety, sina Zina D. H. Young at Bathsheba W. 
Smith, mula 1888 hanggang 1910.

Taglay ang patotoo na ang Relief Society 
ay inorganisa sa pamamagitan ng paghaha-
yag, nangako si Sister Wells at ang kanyang 
mga tagapayo na sina Clarissa S. Williams at 
Julina L. Smith, na pangangalagaan nila ang 
mga alituntuning saligan ng samahan. Noong 
Oktubre 1913 sinabi nilang:

“Ipinapahayag namin na 
layon naming panatilihing 
buo ang orihinal na pangalan 
at dating diwa at layunin ng 
dakilang samahang ito, na ma-
higpit na sinusunod ang mga 
inspiradong turo ni Propetang 
Joseph Smith nang ihayag niya 
ang plano kung saan binigyang 

karapatan ang kababaihan sa pamamagitan ng 
pagtawag ng priesthood na maigrupo sa angkop 
na mga samahan para mangalaga sa maysakit, 
tulungan ang mga nangangailangan, bigyang- 
kapanatagan ang may edad na, bigyang-babala 
ang walang-ingat, at kalingain ang mga ulila.” 1

Ilang buwan bago ito, ang layuning ito ang 
nakahikayat kay Sister Wells at sa kanyang 
mga tagapayo na magkaroon ng isang motto 
na magpapaalala sa tuwina sa mga saligang 
alituntunin ng samahan at sa inspiradong pi-
nagmulan nito. Pinili nila ang isang pahayag sa 
banal na kasulatan: “Ang pag-ibig sa kapwa-tao 
kailanman ay hindi nagkukulang.” 2 Nakapaloob 
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Emmeline B. Wells
Ikalimang Relief Society General President

“Matindi ang [aking] hangarin na matutuhan ng ating 
mga kabataang babae ngayon ang gawain ng mga na-
unang miyembro na, kahit wala ang mga pasilidad sa 
kasalukuyan, ay pinapanatag nila ang mga  nalulungkot 
at naliligalig, dinalaw ang mga balo at ulila sa ama, 
at nangasiwang gaya ng mga anghel.”

Relief Society Bulletin, Mayo 1914, 3

sa walong salitang ito ang utos na ibinigay ng 
Propetang Joseph Smith sa kababaihan ng Relief 
Society: ang “bigyang-ginhawa ang mga dukha” 
at “magligtas ng mga kaluluwa.” 3

Noon, ang kababaihang pioneer ay nagpa-
kita ng pag-ibig sa kanilang kapwa na nakatira 
malapit sa kanila. Ngayon ay inoorganisa ng 
kababaihan ng Relief Society ang kanilang 
sarili upang ipakita rin ang pag-ibig sa kapwa, 
“ang dalisay na pag-ibig ni Cristo,” 4 sa mga 
tao sa iba’t ibang dako ng mundo.

Binuo ni Sister Wells at ng kanyang mga 
tagapayo ang motto na ito sa panahon ng 
kapayapaan at kaunlaran. Hindi nila alam na 
masusubukan ang kanilang motto ng mga 
mangyayari sa darating na mga taon.

Pamumuhay nang Payapa 
sa Panahon ng Digmaan

Nagsimula ang digmaan sa Europa noong 
1914. Nang matapos ang digmaan noong Nob-
yembre 1918, marami nang bansa ang sumali 
sa kaguluhan, na nakilala bilang Unang Dig-
maang Pandaigdig. Sa panahong ito, nang ang 
kalupitan at hindi pagpaparaya ay banta sana 
sa mapagkawanggawang damdamin na inaasa-
han sa kababaihan ng Relief Society, ipinalabas 
ni Sister Emmeline B. Wells at ng kanyang mga 
tagapayo ang kasunod na mensahe sa lahat ng 
kababaihan sa Simbahan:

“Pangalagaan nang may pagmamahal 
at pagtitiis ang inyong asawa at mga anak; 
bantayan ang inyong mga musmos; huwag 
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silang hayaang maging hindi mapagparaya o masuklam 
sa anumang bansa o sa sinumang tao; huwag silang 
pahawakin ng baril; huwag silang palaruin ng kunwa-
kunwariang digmaan ni gayahin ang namamatay sa 
labanan; turuan sila ng katapatan sa bansa at watawat, 
ngunit tulungan silang madama na sila ay mga kawal 
ng Langit at kung kinakailangang sila ay makidigma sa 
pagtatanggol ng kalayaan, ng bansa at mga tahanan, 
gagawin nila ito nang walang matinding pagkapoot at 
kalupitan. . . . Ituro ang mga payapang bagay ng kaha-
rian [at] mas masigasig na lingapin ang mga nangangai-
langan nang higit kailanman.” 5

Sa pagpapadala ng mensaheng ito, hinimok ni Sister 
Wells ang kababaihan na kumilos at ipakita ang pag-
ibig sa kapwa, gaya ng itinuro ni Propetang Joseph 

“Ang ating damdamin sa 
mundo ng sangkatau-
han, sa pangkalahatan, 
ay dapat na maging 
katulad ng ipinakita ni 
Jesus sa kanila. Kanyang 
hinangad na maisulong 
ang kanilang kapakanan, 
at ang ating kasabihan 
ay dapat na tulad ng sa 
Kanya—‘at sa lupa’y 
kapayapaan sa mga 
taong kinalulugdan 
niya.’”

John Taylor
Mga Turo ng mga Pangulo 
ng Simbahan: John Taylor 
(2001), 34; na tinutukoy ang 
Lucas 2:14.

Inihahanda ng kababaihan ng Relief Society ang mga layette  
(mga damit ng sanggol) para sa mga pamilyang nangangailangan
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Smith mahigit 70 taon na ang nakararaan. Hi-
nikayat niya silang maging mapagpasensiya sa 
mga mahal sa buhay at mabait sa kapwa—pati 
na sa mga kaaway—at paglingkuran ang mga 
nangangailangan. Sinunod ng kababaihan ng 
Relief Society ang payong ito. Hinangad nilang 
matanggap at ibahagi ang dalisay na pag-ibig 
ni Cristo, na alam nilang hindi magkukulang 
kailanman.6 Palalakasin sila ng pagmamahal na 
ito sa panahon ng digmaan at kapayapaan.

Noong Unang Digmaang Pandaigdig, buong 
pusong nakipagtulungan ang Relief Society sa 
Estados Unidos kasama ang mga organisasyon 
sa komunidad gaya ng National Council of 
Defense at American Red Cross. Nakibahagi 
ang kababaihan sa produksyon at pagtitipid 
ng pagkain, mga pangangalap ng pondo, 
kalinisan, pagkakawanggawa sa mga bata, at 
iba pang paglilingkod. Masigasig at masigla 
silang nakipagtulungan sa mga gawaing ito ng 
komunidad. Gayunman, ipinaalala ng kanilang 
propeta na hindi nila dapat kailanman kalimu-
tan ang banal na pinagmulan ng Relief Society.

Sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, ang 
ikaanim na Pangulo ng Simbahan, na samanta-

lang ang mga organisasyon 
ng mundo ay “gawa [ng] tao, 
o gawa [ng] kababaihan,” 
ang Relief Society “ay buong 
kabanalang itinayo, binigyang 
kapahintulutan, pinasimulan, Joseph F. Smith

inorden ng Diyos para sa kaligtasan ng mga 
[kaluluwa ng] kababaihan at kalalakihan.” 
Ayaw niyang “dumating ang panahon na ang 
ating mga Relief Society ay susunod, o maki-
kihalubilo at mawawala ang kanilang sariling 
pagkakakilanlan sa pakikisalamuha sa mga 
organisasyong ito na gawa ng kababaihan at 
lumilipas. . . . Kayo dapat,” ang sabi niya sa 
kababaihan ng Relief Society, “ang umakay sa 
daigdig at akayin lalo na ang kababaihan ng 
daigdig, sa lahat ng bagay na maipagkakapuri, 
sa lahat ng bagay na maka-Diyos, sa lahat ng 
bagay na nagbibigay-sigla at nakapagpapadali-
say sa mga anak ng tao. Kayo ang ulo, hindi 
ang buntot.” 7 Ganito rin ang pananaw ni Sister 
Emmeline B. Wells. Ginabayan niya ang Relief 
Society sa pakikipagtulungan sa iba pang mga 
organisasyon, ngunit tumulong din siya upang 
mapanatili ang kakaibang layunin ng samahan 
at ang banal na katangian nito.

Bukod sa pakikipagtulungan sa iba pang 
mga organisasyon, ang kababaihan ng Relief 
Society ay gumawa nang maraming iba’t ibang 
bagay sa kanilang sarili at sa kanilang mga 
ward upang makapaglaan ng mga kalakal at 
makaipon ng pera para sa mga nangangai-
langan. Ang ilang kababaihan ay nanahi at 
nagbenta ng mga damit, apron, mga damit na 
pambata, quilt o kubrekama, at mga sumbrero 
at basahan na gawang-kamay. Ang ilan ay nag-
alaga at nagbenta ng mga baka at tupa.
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Nalaman ng isang kapatid na babae sa 
Tooele, Utah, na ang ginawa niyang quilt o 
kubrekama ay nakapagbigay-ginhawa sa isang 
pamilyang British sa panahon ng digmaan. 
Ginawa ng kapatid na ito sa Relief Society ang 
quilt o kubrekama noong 1906, nag-ipit ng ma-
ikling sulat sa loob nito, at ipinadala ito sa San 
Francisco, California, upang tulungan ang mga 
biktima ng isang malakas na lindol. Makalipas 
ang labing-isang taon, ang quilt o kubrekama 
ay ibinigay sa Red Cross at ipinadala sa Great 
Britain. Nang makita ang maikling sulat ng 
British na tumanggap nito, nagpadala siya ng 

personal na liham ng pasasalamat, na nagsa-
sabing ang quilt o kubrekama “ay nakatulong 
nang malaki, lalo pa’t namatay ang aking asawa 
sa digmaan.” Naiwan sa kanya ang walong 
anak at walang posibilidad na makapagtra-
baho, inamin ng balong ito na, “Ito lang ang 
magagawa ko.” 8

Maraming kababaihang miyembro sa Great 
Britain ang nagboluntaryo na manahi at mag-
knit para sa mga sundalo, ngunit wala silang 
perang pambili ng mga kailangang materyal. 
Ang mga American at Canadian Relief Society 
ay buong pananabik na nag-ambag sa isang 

Mga kababaihan ng Relief Society sa Kidderminster, England
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emergency fund para makatulong. Nagpadala 
sila ng pera sa bawat branch sa Great Britain 
para makabili ang mga miyembrong British ng 
mga materyal sa paggawa ng mga kubrekama, 
punda ng unan, at damit.

Nang ipagbili ng Relief Society ang nati-
tira nitong trigo sa pamahalaan ng Estados 
Unidos noong 1918 (tingnan sa kabanata 4), 
napansin ni Sister Wells na, “Sa mga taong ito 
hindi natin gaanong kinailangang gamitin ang 
butil na inimbak para sa nilayong paggamitan 
nito, ngunit dahil sa mabigat na pagsubok na 
nakaabang at nagbabanta sa mundo tulad ng 

nangyayari ngayon, makikita natin ang karu-
nungan ni Pangulong Young bilang propeta sa 
pananawagan sa kababaihan na mag-imbak ng 
butil para sa oras ng pangangailangan.” 9

Ang pinagbentahan ng trigo ay hindi lamang 
naglaan ng pagkain sa mga taong nagugutom. 
Iminungkahi ni Sister Clarissa S. Williams, 
na naglingkod bilang isa sa mga tagapayo sa 
panguluhan, na itabi ng Relief Society ang 
pondo mula sa pinagbentahan sa isang central 
account at gamitin nila ang interes para matus-
tusan ang adhikaing mapabuti ang kalusugan 
ng kababaihan at mga bata. Kalaunan, nang 

Nasisiyahan ang mga nars at mga bata sa musika sa LDS Hospital sa Salt Lake City, Utah, 1934
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binibigyang-diin “ang pag-aaral sa mga situ-
wasyon ng pamilya, paggawa ng mga plano at 
badyet, pagsasaayos ng tulong kung saan may 
mga pamilyang LDS, at pagbibigay ng training 
sa mga manggagawa.” 10

Isinasaisip ang mithiing ito, ang Social  Service 
Department ay lumikha ng anim- na-linggong 
training program ukol sa kapakanan ng pamilya. 
Pumasok sa klaseng ito ang mga stake worker at 
pagkatapos ay nagbalik sa kanilang mga ward at 
komunidad at itinuro ito. Mahigit 4,000 kababai-
han ang nabigyan ng training.

Simula noong 1902, itinaguyod ng Relief 
Society general presidency ang isang programa 

maglingkod si Sister Williams bilang ikaanim 
na Relief Society general president, pinangasi-
waan niya ang paggamit ng pondong iyon para 
sa gayong mga layunin.

Pagpapalakas sa mga 
Indibiduwal at Pamilya

Nang matapos ang Unang Digmaang Pan-
daigdig, maraming pamilya at mga indibiduwal 
ang nangailangan ng tulong—sa pinansiyal, 
pisikal, emosyonal, at espirituwal. Upang matu-
gunan ang mga pangangailangang ito, itinatag 
ng Relief Society ang Relief Society Social 
Service Department noong 1919, na lubos na 
sinuportahan ni Pangulong Heber J. Grant, 
ang ikapitong Pangulo ng Simbahan. Si Sister 
Amy Brown Lyman, na kalaunan ay naging 
ikawalong Relief Society general president, 
ang nagsilbing direktor ng departamento. Sa 
pamamagitan ng Social Service Department, 
nakipagtulungan ang Relief Society sa mga 
ward at stake sa pagtulong sa mahihirap na 
kababaihan at batang babae na makahanap 
ng trabaho at sa pagpapaampon ng mga bata. 
Gayunman, ang pangunahing layunin nito 
ay magbigay ng praktikal na training para 
sa mga pamilya. Sinabi ni Sister Lyman na 
ang Relief Society Social Service Department 
ay hindi “ahensiyang nagbibigay-ginhawa” 
kundi isang “departamento ng serbisyo,” na 

Si Joseph W. Booth at ang kababaihan ng Relief Society 
mula sa Armenia noong mga unang bahagi ng 1920s
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Louise Y. Robison
Ikapitong Relief Society General President

“Kung kalahati lamang ng gawain ang ating ginagawa 
hindi tayo masisiyahan, kung ginagawa natin ito dahil 
sa tungkulin natin ito hindi tayo magagalak, ngunit kung 
nadarama nating bahagi tayo ng gawaing ito, at ipina-
dama ng ating Ama sa Langit na karapat-dapat tayong 
maging miyembro ng gawaing iyan, at maisasakatuparan 
natin ito kapag narito na ito para gawin, doon lamang 
tayo magkakaroon ng kagalakan.”

Relief Society Magazine, Nob. 1933, 649

para bigyan ng training ang mga nars. Pagsa-
pit ng 1920, ang propesyonal na training para 
sa mga nars ay naging mas ekstensibo, kaya’t 
ang Relief Society ay nagpasimula ng training 
program para sa mga nurses’ aide. Ang isang 
taong kurso, na nagsimula sa LDS Hospital 
sa Salt Lake City, Utah, ay hindi sumingil ng 
matrikula. Sa halip, ang mga estudyante ay 
hinilingang magbigay ng 30 araw na libreng 
paglilingkod bilang nars sa kanilang mga ko-
munidad. Pagkatapos ng 4 na taon kung saan 
46 na mga aide ang sinanay, itinigil ng Relief 
Society ang programa at sumuporta naman sila 
sa mga kurso ng Red Cross sa home-nursing. 

Gaya ng iba pang mga programa, ginamit ng 
Relief Society ang programang ito upang tugu-
nan ang partikular na temporal na pangangai-
langan noong panahong iyon at pagkatapos ay 
inilipat sa iba pang mga ahensiya ang gawain.

Hinikayat ng mga lider ng Relief Society ang 
kababaihan na patuloy na paglingkuran ang 
isa’t isa sa mapagkawanggawang paraan, gaya 
ng ginawa nila noon sa Nauvoo. Inalagaan 
ng kababaihan ang mga maysakit, nanahi ng 
damit para sa mga nangangailangan nito, at tu-
mulong sa iba pang paraan sa mga nanganga-
ilangan. Halimbawa, noong 1921 isang grupo 
ng mga Armenian na Banal sa mga Huling 
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Araw na nakatira sa Turkey ang kinailangang lumikas 
sa kanilang mga tahanan. Tinulungan sila ni Joseph W. 
Booth, ang pangulo ng Palestine-Syrian Mission, na lu-
mipat sa Aleppo, Syria, kung saan bumuo siya ng isang 
branch na may 30 kababaihan sa Relief Society. Karami-
han sa mga babaeng ito ay talagang mahihirap, gayun-
man nadama nilang pribilehiyo at tungkulin nila bilang 
kababaihan ng Relief Society na paglingkuran ang mga 
taong mas kapus-palad sa kanila. Kaya’t nagtipun-tipon 
sila at nanahi ng mga damit mula sa 100 yarda ng tela 
na binili ni President Booth. Naghanda rin sila ng pag-
kain para sa mga kapwa refugee na kulang sa nutrisyon.

Noong Abril 1921, si Sister Clarissa S. Williams ang 
humalili kay Sister Emmeline B. Wells bilang Relief Society 
general president. Dahil nakapaglingkod sa presidency 
kasama ni Sister Wells, handa siya sa mga hamon na dara-
ting. Nakilala siya sa kanyang kahusayan sa pag-oorganisa 
at sa kanyang pagmamahal at pakikipagkaibigan sa lahat.

Nag-alala si Sister Williams sa dami ng bilang ng 
mga namamatay na ina at sanggol. Nag-alala rin siya 
sa kawalan ng mga oportunidad ng mga may kapansa-
nan at sa mababang uri ng pamumuhay ng maraming 
kababaihan. Sa ilalim ng kanyang matalino at mahusay 
na pamumuno, nagpatuloy ang mga Relief Society sa 
kanilang mga pagsisikap na ibsan ang ganitong mga 
problema. Noong 1924, sa suporta at panghihikayat 
ng mga pangkalahatan at lokal na mga lider ng priest-
hood at ni Sister Williams, ang Cottonwood Stake Relief 
Society ay nagtatag ng isang hospital para sa mga buntis 
o nagdadalantao. Ang hospital na ito ay naging bahagi 
kalaunan ng maraming hospital ng Simbahan.

“Aming . . . hinihikayat, 
nang buong sigasig at 
sa tuwina sa mga tao, 
ang kahalagahan ng 
pamumuhay nang 
matwid; ng pag-iwas sa 
sobrang paggastos; ng 
pag-uugaling magtipid 
at magsipag; ng pamu-
muhay nang naaayon 
sa kanilang kinikita; at 
pagtatabi kahit paano, 
gaano man kaunti ang 
halaga, para sa panahon 
ng mas matinding 
kagipitan na maaaring 
dumating sa atin.”

Unang  Panguluhan 
(Heber J. Grant, 
 Anthony W. Ivins,  
J. Reuben Clark Jr.)
Deseret News, Set. 2, 1933, 
Church section, 7; iniayon sa 
pamantayan ang pagbabantas
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Nakita ni Sister Williams na kailangan tala-
gang isulong ang “kalusugan, oportunidad, at 
disenteng pamantayan ng pamumuhay para sa 
lahat ng makikilala nating nangangailangan.” 
Sinabi niya, “Ang gayong adhikain para sa mas 
ikabubuti ng lahat ay kinapapalooban ng ma-
ingat na paghahanda, pagsasanay, pag-aaral, 
at aktuwal na paglilingkod.” 11 Nakatulong ang 
mga pagsisikap na ito upang matugunan ang 
kasalukuyang mga pangangailangan, at nagbi-
gay ng pagkakataon sa mga bishop na maka-
tulong sa mga pamilyang nangangailangan. 
Inihanda rin nito ang Simbahan na tumugon 
sa mga kahirapan na darating sa susunod na 
ilang taon.

Matutong Umasa sa 
Sariling Kakayahan

Sa loob ng mahigit isang dekada pagkatapos 
ng Unang Digmaang Pandaigdig, kumilos ang 
Relief Society upang pagandahin ang uri ng 
pamumuhay ng kababaihan at mga pamilya, 
sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa 
kalusugan, trabaho, at edukasyon. Nagpatuloy 
rin ang Relief Society sa paghikayat na maging 
mabuti at magkawanggawa. Pagkatapos, nang 
halos walang babala, ang daigdig ay biglang 
dumanas ng matinding kahirapan sa ekono-
miya sa pagtatapos ng 1929.

Minsan pa ang mga katangiang itinuro at 
natutuhan sa Relief Society ay nagpalakas sa 
mga indibiduwal at pamilya sa panahon ng 
krisis. Ang mga babaeng Banal sa mga Huling 
Araw ay nagkaroon ng lakas sa kanilang pana-
nampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo, 
ginamit ang kanilang mga kasanayan sa 
pag-asa sa sariling kakayahan, at nagtrabaho 
upang ipakita ang pagkakawanggawa na nasa 
kanilang mga puso. Taglay ang mga alituntu-
ning ito na gagabay sa kanila, nagawa nilang 
pangalagaan ang kanilang sarili at kanilang 
mga pamilya habang tumutulong sa iba.

Noong 1928, tinawag ni Pangulong Heber J. 
Grant si Sister Louise Y. Robison na magling-
kod bilang ikapitong Relief Society general 
president. Hindi na bago kay Sister Robison 
ang mga kahirapan sa ekonomiya. Lumaki siya 

Nagpepreserba ng pagkain ang kababaihan ng Relief 
Society sa California para sa kanilang programang 
pangkapakanan sa stake, mga bandang 1940
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85% ng kababaihan ng ating Simbahan ay 
simpleng mga babae. Tinatawag ka namin 
na maging pinuno nila.’” 12

Dahil nahikayat sa mga salita ni Pangulong 
Grant, ibinahagi ni Sister Robison ang kanyang 
natatanging mga kaloob at buong pusong 
naglingkod, una bilang tagapayo at pagkatapos 
bilang pangulo. Siya ay matalino, mahabagin, 
at masipag. Ang kakulangan niya ng pormal 
na edukasyon at materyal na kayamanan ang 
naging daan upang maunawaan at matulu-
ngan niya ang mga nasa gayunding kalagayan. 
Ang kanyang payo sa mga tagapangasiwa ng 
tahanan at mga ina ay praktikal at malinaw. 
Naunawaan niya ang hirap ng pamumuhay 
sa kaunting badyet, gayunman alam niya ang 
kahalagahan ng impluwensya ng isang ina sa 
tahanan. Kaya’t hinikayat niya ang mga ina na 
gawin ang lahat sa abot ng kanilang makakaya 
na manatili sa tahanan na kasama ng kanilang 
mga anak sa halip na iwanan sila at magtra-
baho sa labas.

Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay bu-
muo ng maraming relief program sa pagsisikap 
na baguhin ang takbo ng krisis sa ekonomiya. 
Pansamantalang nakipagtulungan ang Relief 
Society Social Service Department sa mga 
ahensiyang ito ng komunidad upang pagling-
kuran ang mga pamilyang nangangailangan, 
ngunit lumaki ang pangangailangan at hindi 
na ito nakayanan ng departamento. Nakita ng 

sa isang simpleng tahanang yari sa troso sa 
nayon ng Scipio, Utah, kung saan natuto siyang 
magsaka, maghalaman, manahi, magtrabahong 
mabuti, mabuhay sa kaunting kinikita, at ma-
ging masayahin.

Pitong taon bago tinawag si Sister Robison 
na maging Relief Society general president, 
itinalaga siya ni Pangulong Grant na magling-
kod bilang pangalawang tagapayo sa pangkala-
hatang panguluhan ng Relief Society. Nadama 
niya ang kanyang mga kakulangan, na isinalay-
say ng kanyang anak na babae:

“Nang magpunta si Inay sa opisina ni 
Pangulong Grant para ma-set apart o italaga, 

tiyak niya na mali ang 
impormasyong ipinarating 
kay Pangulong Grant 
tungkol sa kanyang mga 
kakayahan, kaya’t sinabi 
niya na ikalulugod niyang 

gawin ang lahat sa abot ng kanyang maka-
kaya anuman ang ipagawa sa kanya, ngunit 
gusto niyang malaman ni Pangulong Grant 
na limitado ang kanyang pinag-aralan, at 
kakaunti lang ang pera niya at hindi siya 
kilala sa lipunan, at nangangamba siya na 
baka hindi siya ang huwarang inaasahan 
ng kababaihan ng Relief Society sa isang 
pinuno. Nagtapos siya sa pagsasabing ‘Ako 
po’y isang simpleng babae lamang!’ Suma-
got si Pangulong Grant na, ‘Sister Louizy, 

Heber J. Grant
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Clarissa S. Williams
Ikaanim na Relief Society General President

“Sa pamamagitan ng ating samahan ay naipangaral ang 
ebanghelyo, napangalagaan ang mga nangangailangan, 
 naalagaan ang mga may karamdaman, napasaya ang mga 
nahahapis, at ang mensahe ng pagmamahal at pagpapala 
ay nagmumula tuwina sa mga nasa Relief Society. . . . Ang 
pinakadakilang bagay sa daigdig ay ang pag-ibig. At kung 
pananatilihin natin iyan sa ating mga puso, at ibibigay 
ang mensaheng ito sa mga nakapaligid sa atin, tayo ay 
pagpapalain at magiging mga kasangkapan sa pagpapala 
sa mga taong nakakasalamuha natin.”

Relief Society Magazine, Hunyo 1922, 312

isang tauhan sa departamento ang pagdami ng 
gawain niya mula sa 78 pamilya noong 1929 na 
naging mahigit sa 700 noong 1934.13

Pinasalamatan ng Simbahan ang mga pag-
pupursigi ng mga ahensiya ng pamahalaan. 
Sinabi ni Sister Robison na “napakaganda ng 
ginagawa” ng pamahalaan ng Estados Unidos 
sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. 
Gayunman, nakiisa siya sa mga lider ng priest-
hood sa pagsasabing kailangang patuloy na 
sundin ng mga miyembro ng Simbahan ang 
mga pangunahing pinahahalagahan ng pag-
asa sa sariling kakayahan. Sinabi niya: “Sa loob 

ng siyamnapu’t tatlong taon ay sinasabi ng 
Relief Society na pangalagaan natin ang mga 
kasamahan nating nangangailangan. Naiisip 
ko na baka masyado nating ipinauubaya ito 
ngayon sa Pamahalaan.” 14

Noong Abril 1936, pinasimulan ng Unang 
Panguluhan ang welfare program o progra-
mang pangkapakanan sa buong Simbahan. 
Dahil dito mas nakatulong ang Simbahan sa 
mga miyembrong nangangailangan. Sa pang-
kalahatang kumperensya noong Oktubre 1936, 
ipinaliwanag ni Pangulong Heber J. Grant ang 
layunin ng programa.
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“Ang ating pangunahing layunin,” ang sabi 
niya, “ay magtayo, sa abot ng ating makakaya, 
ng [isang] sistema kung saan mapapawi ang 
sumpa ng katamaran, mawawala ang kasa-
maan ng paglilimos, at minsan pang makintal 
sa ating mga tao ang pagtayo sa sariling paa, 
kasipagan, katipiran, at paggalang sa sarili. Ang 
layunin ng Simbahan ay tulungan ang mga tao 
na tulungan ang kanilang sarili. Ang trabaho ay 
dapat muling bigyan ng halaga bilang nama-
mayaning alituntunin sa buhay ng mga miyem-
bro sa ating Simbahan.” 15

Makalipas ang ilang taon, binanggit muli ni 
Pangulong Thomas S. Monson, ang ikalabing-
anim na Pangulo ng Simbahan, ang itinurong 
ito. “Alalahanin,” sabi niya, “ang tulong ng 
Simbahan ay nilayon upang tulungan ang 
mga tao na tulungan ang kanilang sarili. Ang 
pagpapanibago ng buhay ng mga miyembro ay 
responsibilidad ng indibiduwal at ng pamilya, 
sa tulong ng korum ng priesthood at ng Relief 
Society. Sinisikap nating makaasa sa sariling 
kakayahan, at hindi maging palaasa. Hangad 
ng bishop na magkaroon ng integridad, respeto 
sa sarili, dignidad, at mabuting pagkatao ang 
bawat taong tinutulungan, na hahantong sa 
lubusang pagtayo sa sariling paa.” 16

Isa sa mga gumagabay na alituntunin ng 
programang pangkapakanan ay na dapat 
nagtutulungan nang may pagkakaisa ang kaba-
baihan ng Relief Society at ang kalalakihan 

sa priesthood. Si Pangulong Harold B. Lee, 
ang ikalabing-isang Pangulo ng Simbahan, ay 
tumulong sa pagpapasimula ng programang 
pangkapakanan noong naglilingkod pa siya 
bilang stake president. Sabi Niya:

“Ang pinakamahalagang bagay na dapat ma-
isakatuparan ng [programang pangkapakanan 
ng Simbahan] ay ang pagkakaroon ng pagtutu-
lungan at pagkakaisa sa buong Simbahan. . . .

“Kapag kumilos ang mga Relief Society Or-
ganization sa mga Ward sa pakikipagtulungan 
sa mga Korum ng Priesthood at mga Bishopric, 
magkakaroon ng programang [pangkapaka-
nan] sa ward na iyon.” 17

Ang papel na ginagampanan ng ward Relief 
Society president ay napakahalaga, sabi ni 
Bishop Joseph L. Wirthlin, na noon ay Presiding 

Isang pagtitipon ng kababaihan ng Relief Society sa  
Del Rio, Texas, mga bandang 1950
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Bishop ng Simbahan: “Sa naiisip ko, iisa lamang 
ang taong makapupunta sa isang tahanan, 
makaaalam sa mga pangangailangan nito, at 
buong talinong matutustusan ang mga ito. Ang 
taong iyon ay matatawag nating tagapangasiwa 
ng tahanan, isang pangulo ng Relief Society. . . . 
Yamang lahat ng kahanga-hangang kababai-
hang ito ay may kani-kanyang sariling tahanan, 
dumaan sa pagiging ina at sa pangangasiwa ng 
mga tahanan.” 18

Ang mga Relief Society ay may mahalagang 
tungkulin sa gawaing pangkapakanan ng 
ward. Sa patnubay ng mga bishop, inaalam nila 
ang mga pangangailangan ng mga pamilya 
at pagkatapos ay nagbibigay ng pinatuyo at 
napreserbang mga prutas at gulay, kasuotan, 
at gamit sa pagtulog kung kinakailangan. May 
panahon na hinilingan ang kababaihan na 
nagpepreserba ng prutas na ibigay ang bawat 
ikasampung garapon sa programang pangka-
pakanan o welfare program. Naalala ni Sister 
Belle S. Spafford, ang ikasiyam na Relief Society 
general president, na tinipon nila noon ang 
mga prutas na nalaglag sa lupa dahil sa lakas 
ng hangin, ipinreserba ang mga ito sa mga 
garapon, at ibinigay sa mga babaeng nanga-
ngailangan. Sa pamamagitan ng pagkakataong 
ito na maglingkod, lalo niyang pinahalagahan 
ang layunin ng Relief Society.

Ang mga lider ng Relief Society ay maha-
lagang bahagi ng welfare system o sistemang 

pangkapakanan ng Simbahan. Sa pangkala-
hatan, sa stake, at sa ward, nakikilahok sila sa 
mga welfare committee meeting, at tumutu-
long sila sa paggawa ng mga desisyon at sa 
sama-samang pagsisikap. Ang koordinasyong 
ito ay mahalaga sa paglago ng mga bukirin, 
pabrika, distribution center, at iba pang mga 
pasilidad ng welfare system ng Simbahan. Ang 
Relief Society Social Service Department ay 
isinama sa Church Welfare and Social Services 
noong 1969.

Pagpapatibay sa Bigkis 
ng Pagkakawanggawa

Mula 1939 hanggang 1945, malaking bahagi 
ng daigdig ang sangkot sa Ikalawang Digma-
ang Pandaigdig. Karamihan sa mga programa 
ng Simbahan ay apektado ng kaguluhang 
ito sa buong mundo. Noong Marso 1940, si 
Pangulong J. Reuben Clark Jr., Unang Tagapayo 
ni Pangulong Heber J. Grant, ay nakipagpu-
long sa mga auxiliary president upang muling 
suriin ang lahat ng programa at mga aktibidad. 
Ibinalangkas nila ang apat na pangunahing 
layunin ng bawat organisasyon ng Simba-
han: “bawasan ang ‘napakabigat na pasanin’ 
ng mga miyembro sa pakikibahagi sa mga 
aktibidad ng simbahan, bawasan ang pasanin 
ng mga bishop, bawasan ang mga programang 
nangangailangan ng malalaki at mamahaling 
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mga meetinghouse, at tustusan ang Simbahan ayon sa 
kakayahan nito.” Ang Relief Society at iba pang mga 
organisasyon ay hinilingang pagsamahin, pagtulungan, 
bawasan, simplihan, at iakma ang kanilang gawain 
upang makiisa sa [Unang] Panguluhan sa pagsasakatu-
paran ng mga mithiing nakasaad sa itaas.” 19

Pangangalaga sa Pamilya
Ang pangunahing layunin ng mga lider ng Simbahan 

sa pagpapasimple sa kanilang mga programa ay upang 
pangalagaan ang pamilya. Nag-alala ang mga lider ng 
priesthood at auxiliary na winawasak ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig ang mga tahanan at pamilya. 

“Ang ating kaligayahan 
sa walang-hanggan ay 
ibabatay sa paraan ng 
pag-uukol natin ng 
ating sarili sa pagtulong 
sa iba.”

George Albert Smith
Sa Conference Report,  
Okt. 1936, 71

Si Gertrude Zippro, sa gitna, kasama ang kanyang mga kapatid at 
mga anak
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Amy Brown Lyman
Ikawalong Relief Society General President

“Hindi gaanong alam ng mga orihinal na miyembro  
ng organisasyon . . . kung gaano kalaki ang magiging 
pag-unlad ng pinakamamahal nilang Samahan.”

Relief Society Magazine, Mar. 1944, 139

Sa pagpunta ng kalalakihan sa digmaan, ang 
kababaihan ang kinailangang magtaguyod sa ka-
nilang mga pamilya nang walang agarang tulong 
mula sa kanilang asawa at malalaking anak na 
lalaki. Muling hinikayat ng mga lider ng Sim-
bahan ang mga ina na kapiling ang mga anak 
sa tahanan na maghanap ng mga paraan, kung 
maaari, na maitaguyod ang mga anak nang hindi 
maghapong nagtatrabaho sa labas ng tahanan. 
Hinikayat ng mga lider na ito ang kababaihan ng 
Relief Society na magkaroon ng mahahalagang 
kasanayan para makaasa sa sariling kakayahan: 
paggawa ng quilt, pananahi ng damit, pagtata-
nim, at pagpepreserba at pag- iimbak ng mga 
prutas at gulay. Binigyang-diin din nila ang 
espirituwal na papel na ginagampanan ng ina sa 
tahanan. Ang mga bansang winasak ng digmaan 
ay nangangailangan ng mabubuting kabataang 

mamamayan na naturuan ng kagandahang-asal 
at kabutihan ng kanilang mga ina.

Pakikipagtulungan sa mga Organisasyon 
ng Komunidad at sa mga Kapatid sa 
Priesthood

Gaya sa naunang digmaang pandaigdig, 
tumugon ang mga miyembro ng Relief Society 
na nasa Estados Unidos sa panawagan na mag-
boluntaryo at suportahan ang pagsisikap ng iba 
pang mabubuting organisasyon. Noong 1942, 
mahigit 10,000 kababaihan ng Relief Society 
ang nakatapos sa kurso ng Red Cross sa home 
nursing, first aid, at nutrisyon. Gayundin, na-
ngampanya ang Simbahan laban sa tabako at 
alak upang pangalagaan ang kalusugan ng mga 
Banal sa mga Huling Araw na naglilingkod sa 
militar. Sa pamamagitan ng kanilang suporta sa 
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mga programang ito at sa kanilang mahabagin 
at mapagkawanggawang paglilingkod, nai-
taguyod ng kababaihan ng Relief Society ang 
mabuting kalusugan at pakikipagkapwa.

Ito ay panahon ng pagtutulungan ng kaba-
baihan ng Relief Society, kapwa sa komunidad 
at sa mga lider ng priesthood. Si Sister Amy 
Brown Lyman, na naglingkod bilang ikawa-
long Relief Society general president noong 
halos buong panahon ng Ikalawang Digmaang 
 Pandaigdig, ay nagsabing:

“Sa palagay ko ang isa sa mga bagay na 
talagang pinasasalamatan ko higit sa ano pa 
man . . . ay ang suportang palaging natatang-
gap ng kababaihan ng Relief Society mula sa 
priesthood—mula sa mga General Authority ng 
Simbahan at mula rin sa mga lokal na priest-
hood, lalo na sa mga bishop ng ward.

“Binigyan ng mga General Authority 
ang kababaihang Mormon na mga lider ng 
mga auxiliary organization hindi lamang ng 
pambihirang mga pagkakataon sa loob ng 
Simbahan, kundi hinikayat pa sila sa kanilang 
pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensiya 
sa pagkakawanggawa.” 20

Isang halimbawa ng pakikipagtulungang ito 
ay ang Indian student placement program, na 
nagsimula noong 1947 sa pagsuporta ni Elder 
Spencer W. Kimball, na noon ay nasa Korum ng 
Labindalawang Apostol. Sa pamamagitan ng 
programang ito, ang mga kabataang American 

Indian mula sa maliliit na komunidad ay tuma-
tanggap ng mga imbitasyon na pansamantalang 
tumira sa mga pamilyang Banal sa mga Huling 
Araw sa lugar kung saan makapag-aaral sila at 
kung saan matatag na ang Simbahan. Hinikayat 
ng programa ang mga kabataang ito na lawakan 
ang kanilang kaalaman, at itinaguyod din nito 
ang pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakai-
bang kultura.

Tumulong ang mga lider ng Relief Society, 
lalo na si Sister Belle S. Spafford, ang ikasiyam 
na Relief Society general president, sa panga-
ngasiwa ng programa sa ilalim ng pamama-
hala ni Elder Kimball. Maraming kababaihan 
ang talagang naglingkod sa mga kabataan sa 
pamamagitan ng pangangalaga sa kanila na 
para bang sila’y sarili nilang mga anak. Ang 
programa ay nagpatuloy hanggang 1996. Kala-
unan ay napuna ni Pangulong Boyd K. Packer 
ng Korum ng Labindalawang Apostol na: 
“Naisakatuparan ng Indian Placement program 
ang layunin nito, at itinigil na ito. At nangyayari 
iyan. . . . Inaalis natin ang scaffolding kapag 
tapos na ang gawain ng pagtatayo.” 21

“Ang Dalisay na Pag-ibig ni 
Cristo”: Pagkakawanggawa

Matindi ang pinsalang naranasan ng kaba-
baihan ng Relief Society sa Europa mula sa 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nagpakita 
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rin sila ng kapuri-puring katapangan sa pag-
lilingkod sa isa’t isa sa kabila ng napakahirap 
na kalagayan. Nanatili silang tapat at umasa 
sa kanilang mga patotoo at sa Pagbabayad-
sala ni Jesucristo. Tunay na nakapagbibigay- 
inspirasyon ang kanilang buhay at mga patotoo 
mula sa panahong ito.

Pagkatapos ng digmaan, si Maria Speidel, 
na naglingkod bilang pangulo ng Germany 
Stuttgart District Relief Society, ay sumulat:

“Ang nakaraang limang taon ay napakahi-
rap at kami ay lubos na nagpakumbaba. Ang 
aming tiwala sa Panginoon at aming patotoo 
sa kanyang Simbahan ang nagpalakas sa amin. 
Buong awa niya kaming pinangalagaan, at 
bagama’t marami pang dapat tiisin, binahagi-
nan niya kami ng kanyang lakas. Nawalan ang 
ilan sa amin ng lahat ng aming ari-arian, bawat 
bagay na nahahawakan na mahalaga sa amin, 
at kapag sinabi naming ‘Mas makabubuting 
lumakad na kasama ng Diyos sa kadiliman 
kaysa lumakad sa liwanag nang wala Siya,’ 
alam namin ang ibig naming sabihin. . . .

“. . . Buong kagalakan naming kakantahin 
ang mga awitin ng Sion at magtitiwala kami 
sa Panginoon. Ginagawa Niyang maayos ang 
lahat.” 22

Si Gertrude Zippro, isa pang district Re-
lief Society president, ay lumakad na kasama 
ng Diyos sa kadiliman sa loob ng maraming 
gabi upang mahalin at paglingkuran ang 

kababaihan. Tumira siya noon sa Holland sa 
panahong sinakop ng militar ang bansa. Dahil 
madalas patigilin at halughugin ng mga gu-
wardiya ang mga manlalakbay, nagdala siya ng 
identification o pagkakakilanlan para mabisita 
niya ang mga branch Relief Society sa district.

Sinabi ng anak ni Sister Zippro na si John 
na “lalong naging mapanganib ang lumabas 
sa gabi sa pagpapatuloy ng pananakop sa loob 
ng limang taon.” Sa paggunita sa katapatan 
ng kanyang ina, sinabi niyang, “Nakikinita ba 
ninyo ang katapangan ng nanay ko sa mga 
pagkakataong iyon at ang paglabas niya sa gabi 
sakay ng kanyang bisikleta nang maraming ulit, 
para dalawin ang iba pang branch?” Paggunita 
niya: “Kahit ano pa ang pakiramdam niya o 
kalagayan noon, tinutupad niya ang kanyang 
obligasyon. Isa siyang dakilang babae at lider! 
Walang duda ngayon sa isipan ko na pinili siya 
ng Panginoon na maging Relief Society Presi-
dent noong panahong iyon.”

Sinabi ng anak ni Sister Zippro, “Lubos 
siyang nagtitiwala sa Panginoon para paulit-ulit 
na gawin ang gayon sa ganoong kalagayan, 
nang hindi nalalaman kung anong problema 
ang makakaharap niya.” 23

Sa Denmark, mas maganda ang katayuan 
ng mga Banal kaysa sa mga nasa ibang bansa. 
Mayroon silang pagkain, kaya’t ibinabahagi 
nila ito sa mga kapitbahay nilang kapus-palad. 
Sinabi ni Eva M. Gregersen, pangulo ng Danish 
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Mission Relief Society, na: “Noong panahon ng 
digmaan ay tinulungan namin ang naguguton 
naming karatig-bayan, ang Norway. Kasama 
ng mission office, nagbibigay kami noon ng 
pera para sa layuning ito at bawat buwan ay 
maraming pakete ng pagkain ang ipinadadala 
sa aming mga kapatid sa Norway, na labis-labis 
ang pasasalamat.” 24

Si Pangulong Hugh B. Brown ay saksi 
mismo sa ipinakitang pag-ibig sa kapwa. Nag-
lingkod siya bilang pangulo ng British Mission 
mula 1937 hanggang 1939, bilang coordinator 
ng mga sundalong Banal sa mga Huling Araw 

sa Europa mula 1939 hanggang 1945, at muli 
bilang pangulo ng British Mission mula 1945 
hanggang 1946. Kalaunan ay naglingkod 
siya bilang miyembro ng Korum ng Labin-
dalawang Apostol at ng Unang Panguluhan. 
Iniulat niya ang paglilingkod na nakita niya sa 
kababaihan ng Relief Society noong Ikala-
wang Digmaang Pandaigdig:

“May daan-daang kababaihan ng Relief 
Society na nasa lugar ng digmaan na lantad 
sa mga panganib, pagsubok at kahirapan, na 
maikukumpara sa ating kalalakihan na nasa 
digmaan. Ang matatapang na kababaihang ito 
ay matatatag sa harap ng halos hindi makaya-
nang paghihirap. . . .

“Ang lumuhod at manalangin kasama ang 
kababaihang ito at marinig silang nagpapasa-
lamat sa Diyos sa mga simpleng pagpapala sa 
kanila, sa pagliligtas sa kanilang buhay at sa 
buhay ng kanilang mga minamahal, at sa ka-
kaunti nilang pagkain at kanilang mga tahanan 
na walang bintana ay isang inspirasyon at pag-
sansala rin sa marami sa atin na tumatanggap 
ng napakaraming pagpapala kaysa sa tinata-
masa ng mga kababaihang ito, ngunit palagi 
tayong nagrereklamo kapag napagkakaitan ng 
ilang karangyaan sa buhay.” 25

Si Hedwig Biereichel, isang kapatid na taga-
East Germany, ay naglaan ng pagkain para sa 
nagugutom na mga Russian na bilanggo ng 
digmaan, kahit na maaari siyang mabilanggo 

“Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni 
Cristo, at iyon ay nagtitiis magpakailanman”  
(Moroni 7:47).
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at ang kanyang pamilya o kaya’y mapatay sa 
gayong pagkakawanggawa.26 Makalipas ang 
ilang taon, siya ay ininterbyu tungkol sa mga 
naranasan niya, gayundin ang iba pa na du-
manas ng gayong pagsubok noong Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig. Sa pagtatapos ng bawat 
interbyu, itinanong ng nag-iinterbyu, “Paano 
mo iningatan ang iyong patotoo sa kabila ng 
lahat ng pagsubok na ito?” Ibinuod ng nag-
iinterbyu ang lahat ng sagot na natanggap niya 
sa ganitong pangungusap: “Hindi ko ininga-
tan ang patotoo sa panahong iyon—ako ang 
iningatan ng patotoo.” 27

Nang matapos ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig noong 1945, dumanas ang kababa-
ihan ng Relief Society ng matinding kalungku-
tan at kasalatan. Gayunman, sa kabila ng lahat 
ng ito, patuloy nilang pinaglingkuran ang isa’t 
isa, pinalakas ang mga pamilya, at pinatatag 
ang mga patotoo.

Bilang saksi ng maraming pagdurusa at ng 
hindi makasariling paglilingkod, sinabi ni Sister 
Amy Brown Lyman:

“Ang [aking] patotoo ang naging saligan ko 
at nagpatatag sa akin, ang aking kasiyahan sa 
panahon ng tuwa at galak, ang nagbibigay sa 
akin ng kapanatagan sa panahon ng kalungku-
tan at panghihina ng kalooban. . . .

“Nagpapasalamat ako sa pagkakataong 
makapaglingkod . . . sa Relief Society kung 
saan malaking bahagi ng buhay ay maligaya 

at kontento akong nakipagtulungan sa libu-
libong mga miyembro nito. Napuntahan ko 
ang kanilang mga tahanan, natulog sa kanilang 
mga higaan, at kumain sa kanilang mga mesa, 
at sa gayon ay nalaman ko ang kagandahan 
ng kanilang pag-uugali, ang kanilang hindi 
pagkamakasarili, ang maunawain nilang puso, 
ang kanilang katapatan, at mga pagsasakri-
pisyo. Walang salitang makapaglalarawan sa 
paggalang ko sa dakilang kapatirang ito ng 
paglilingkod.” 28

Sa panahon ng pagsubok at kawalang- 
katiyakan, sinunod ng kababaihan ng Relief 
Society sa buong mundo ang payo ni Mormon 
na “manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao, na 
pinakadakila sa lahat.” Naipakita nila ang 
kanilang malinaw na pagkaunawa na bagamat 
“lahat ng bagay ay nagkukulang . . . ang 
pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig 
ni Cristo, at iyon ay nagtitiis magpakailan-
man.” 29 Sila ay naging tapat sa tuwina sa 
kanilang motto: “Ang pag-ibig sa kapwa-tao 
kailanman ay hindi nagkukulang.” 
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bawat babae na tulad ng isang muog.

Boyd K. Packer





K A B A N ATA  6

Isang Pandaigdigang 
Kapatiran ng Kababaihan

Nang makipagpulong si Propetang Joseph 
Smith sa kababaihan ng Relief Society sa 
Nauvoo, itinuro niya na bukod sa pagbibigay ng 
temporal na paglilingkod, palalakasin nila sa es-
pirituwal ang mga tao (tingnan sa kabanata 2). 
Gamit ang payong ito bilang saligan, natagpuan 
ng kababaihan ng Relief Society ang pagmama-
hal at kaligtasan mula sa mga unos ng buhay sa 
paglilingkod nila sa isa’t isa. Naibahagi nila ang 
ebanghelyo ni Jesucristo sa isa’t isa at sa mga 
nasa paligid nila. Ang Relief Society ay naging 
kublihan mula sa daigdig—isang lugar na kan-
lungan—at sentro ng liwanag sa mundo—isang 
lugar na puno ng inspirasyon.

Sa isang miting ng Relief Society sa Ogden, 
Utah, buong pasasalamat na kinilala ni Sister 
Eliza R. Snow, ang ikalawang Relief Society 
general president, ang mga pagsisikap ng 
kababaihan na palakasin ang isa’t isa sa tem-
poral at espirituwal. Sinabi niya sa kanila na 
bagamat hindi naitala ng Simbahan ang ba-
wat donasyong ibinigay nila upang tulungan 
ang mga nangangailangan, ang Panginoon 
ay may perpektong talaan ng kanilang mga 
gawain ng pagliligtas:

“Alam ko na talagang napakaraming donas-
yon na hindi naisulat sa mga aklat ng [talaan]. 
Sinabi ni Pangulong Joseph Smith na ang 
samahang ito ay itinatag upang magligtas ng 
mga kaluluwa. Ano ang ginawa ng kababaihan 
upang maibalik ang mga naligaw ng landas?—
upang paningasin ang puso ng mga nanlala-
mig na sa ebanghelyo?—May isa pang aklat 

Natagpuan ng kababaihan ng Relief Society ang pag-
mamahal at kaligtasan mula sa mga unos ng buhay sa 
paglilingkod nila sa isa’t isa.
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na iniingatan at ito ay naglalaman ng inyong 
pananampalataya, kabaitan, mabubuting gawa, 
at mga salita. May isa pang talaan na iniinga-
tan. Walang paglilingkod na nalilimutan.” 1

Isang talaan sa langit ang iniingatan na 
naglalaman ng gawain ng kababaihan ng Relief 
Society sa pagtulong nila sa mga taong ang 
puso’y nanlalamig na at nangangailangan ng 
pananampalataya, kabaitan, mabubuting gawa, 
at mabubuting salita.

Pandaigdigang Kapatiran 
ng Kababaihan

Sa kalagitnaan ng mga 1900, habang nag-
durusa ang mundo sa mga epekto ng digmaan 
at kalamidad, ang gawain ng Relief Society ay 
patuloy na lumawak. Tapat sa mga layunin ng 
organisasyon—pag-iibayo ng pananampalataya 
at sariling kabutihan, pagpapalakas ng mga 
pamilya at tahanan, at paghahanap at pagtulong 
sa mga nangangailangan—ang Relief Society ay 
nagsilbing kanlungan ng mga babaeng Banal sa 
mga Huling Araw at isang impluwensya sa ka-
butihan. Noong 1947 itinuro ng pangkalahatang 
panguluhan ng Relief Society (sina Sister Belle S. 
Spafford, Marianne Sharp, at Gertrude Garff) na, 

“Ang misyon natin ay magpagaling at nanganga-
ilangan ito ng mas malaking puso, mas magiliw 
na pangangalaga, mas matatag na kaisipan.” 2

Noong panahong iyon, hinigpitan ng ilang 
gobyerno ang kanilang batas at nagtayo pa ng 

ilang harang sa kanilang lugar. Ang mga paghi-
higpit at harang na iyon, na nakilala at tinawag 
na Iron Curtain at Berlin Wall, ay itinayo upang 
limitahan ang ilang tao at hindi ibilang ang iba 
pa. Kabaligtaran nito, ang kababaihan ng Relief 
Society ay nagtayo ng mga espirituwal na pader 
na mapagkakanlungan upang pangalagaan 
at ibilang ang mga tao. Nagsama-sama sila sa 
isang pandaigdigang kapatiran ng kababaihan 
at inanyayahan ang iba pa na sumama sa kanila.

Kahit sa mga bansa na may pulitikal na 
hangganan at batas na nagbabawal sa haya-
gang partisipasyon sa relihiyon, nadarama 
ng mga miyembro ng mga Relief Society ang 
kaugnayan nila sa kanilang mga kapatid na 
babae sa buong mundo. Tahimik silang nana-
tiling tapat sa kanilang mga patotoo sa ipina-
numbalik na ebanghelyo at sa mga layunin ng 
Relief Society.

Noong 1980, dinalaw ni Pangulong Boyd K. 
Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol 
at ng kanyang asawang si Donna, ang Relief 
Society sa Czechoslovakia (na ngayon ay Czech 
Republic at Slovakia). Kalaunan ay ginunita niya:

“Hindi madaling kumuha ng mga visa, at na-
ging napakaingat namin upang hindi malagay 
sa panganib ang kaligtasan at kapakanan ng 
ating mga miyembro, na sa loob ng maraming 
henerasyon ay nagpursiging mapanatili ang 
kanilang pananampalataya sa kalagayan na 
may matinding paniniil.
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“Ang pinaka-hindi malilimutang pulong o miting ay 
ginanap sa silid sa itaas. Nakasara ang blinds. Maging sa 
gabi, iba’t ibang oras ang pagdating ng mga dumadalo, 
nagmumula sila sa kabi-kabilang direksiyon, upang 
hindi sila mapansin.

“May 12 kababaihang dumalo noon. Kinanta namin 
ang mga himno ng Sion mula sa mga himnaryo—nang 
walang saliw ng musika—na inilimbag mahigit 50 taon 
na noon ang nakararaan. [Isang aralin] ang mapita-
gang ibinigay mula sa mga pahina ng isang manwal na 
gawang-kamay. . . .

“Sinabi ko mga kababaihang iyon na kabilang sila sa 
pinakamalaki at pinakadakilang samahan ng kababaihan 

“Kayo ay pinili na 
maging matatapat na 
kababaihan ng Diyos 
sa ating panahon, na 
maninindigan laban 
sa kakitiran ng utak, 
pagtsismis, pagkamaka-
sarili, kahalayan, at 
lahat ng uri ng hindi 
pagkamakadiyos. Kilala-
nin ang inyong banal na 
karapatan bilang mga 
anak na babae ng ating 
Ama sa Langit.”

Howard W. Hunter
Ensign, Nob. 1992, 97

Ang mga miyembro ng Relief Society ay nagsasama-sama sa isang 
malaking kapatiran.
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sa mundo. Binanggit ko ang sinabi ni Propetang 
Joseph Smith nang iorganisa niya at ng mga 
Kapatid ang Relief Society. . . .

“Naroon ang Espiritu. Ang mabait na babae 
na buong giliw at pagpipitagang nangasiwa ay 
talagang umiyak.

“Sinabi ko sa kanila na sa pagbabalik namin 
ay naatasan akong magsalita sa isang kumpe-
rensya ng Relief Society; at kung may ipaaabot 
ba silang mensahe sa kanila? Sumulat ang ilan 
sa kanila; bawat pahayag, bawat isa, ay sa diwa 
ng pagbibigay—hindi ng paghiling ng anupa-
mang bagay. Hindi ko malilimutan kailanman 
ang isinulat ng isang babae: ‘Isang maliit na 
samahan ng kababaihan ang ibinibigay ang 

kanilang buong puso at pag-iisip sa lahat ng 
kababaihan at sumasamo sa Panginoon na 
tulungan tayong sumulong.’

“Ang mga salitang iyon, samahan ng kababa-
ihan, ay nagbigay-inspirasyon sa akin. Para ko 
silang nakikitang nakapaikot hindi lamang sa 
silid na iyon kundi maging sa buong mundo.” 3

Sa paggunita sa miting na iyon, sinabi 
ni Pangulong Packer, “Nakatayo ako, nang 
sandaling iyon, sa samahang iyon at nadama 
ko ang matinding pananampalataya at lakas 
ng loob at pagmamahal na nagmumula sa 
magkabilang panig.” 4

Ang gayong pananampalataya at lakas 
ng loob at pagmamahal ay nagsama-sama 

Belle S. Spafford
Ikasiyam na Relief Society General President

“Sa paglipas ng mga taon, ang Relief Society ay hindi pa 
rin nagbabago sa layunin nito gaya ng hindi pagbabago 
ng katotohanan. Ang mga layunin na mahalaga sa iilang 
kababaihan sa Nauvoo ay mahalaga pa rin sa kababaihan 
ngayon sa iba’t ibang dako ng mundo. Iyan ang himala ng 
Relief Society.  Maraming taon na akong naglilingkod sa 
Relief Society, at ngayon ko pa lamang mas nauunawaan 
ang kadakilaan nito.”

Ensign, Hunyo 1974, 15
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upang bumuo ng pamana ng kababaihan ng 
Relief Society sa lahat ng dako. Hinikayat ni 
Pangulong Henry B. Eyring, isang tagapayo sa 
Unang Panguluhan, ang kababaihan ng Relief 
Society na ibahagi ang pamanang ito. “Nai-
papasa ninyo ang pamana sa pagtulong ninyo 
sa iba na tanggapin ang kaloob na pag-ibig sa 
kapwa sa puso nila,” ang sabi niya. “Sa gayon 
ay maipapasa nila ito sa iba. Ang kasaysayan 
ng Relief Society ay mababasa at mabibilang, 
ngunit ipinapasa ang pamana nang puso sa 
puso.” 5 Nangyayari ito sa kapatiran ng Relief 
Society.

Isang Lugar na Kanlungan
Simula noong mga unang araw ng Relief 

Society, ang kababaihan ay naglalaan ng kanlu-
ngan—isang lugar ng pagpapagaling, pagma-
mahal, kabaitan, pangangalaga, at pagiging 
kabilang. Sa Nauvoo, ang kababaihan ay naka-
tagpo ng kanlungan sa Relief Society sa pag-
asa nila sa pananampalataya at mga kasanayan 
ng bawat isa at sa pagbibigay nila ng pagkain 
at kasuotan. Nagpatuloy ito sa pagtawid nila 
sa kapatagan at habang nagsisimula silang 
manirahan sa Utah Territory. Ngayon, habang 
lumalago ang Simbahan sa buong mundo, ang 
kababaihan ay patuloy na nakatatagpo ng 
kanlungan sa Relief Society.

Sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer: “Ang 
malaking samahang ito ng kababaihan ay 
magiging proteksiyon ng bawat isa sa inyo at 
ng inyong mga pamilya. Ang Relief Society ay 
maaaring ihalintulad sa isang kanlungan—ang 
lugar ng kaligtasan at proteksiyon—ang santu-
waryo noong unang panahon. Magiging ligtas 
kayo dito. Pinalilibutan nito ang bawat babae 
na tulad ng isang muog.” 6

Noong 1999, si Bobbie Sandberg, na isang bata 
pang asawa at ina, ay lumipat kasama ng kan-
yang pamilya sa Taiwan mula sa Estados Unidos. 
Bagamat anim na buwan lamang siyang mama-
malagi roon habang nagtuturo silang mag-asawa 
ng English class, lubos siyang pinangalagaan ng 
kababaihang Taiwanese sa Relief Society.

Kahit saan pa magpunta [ang isang pamilya], naghi-
hintay sa kanila ang Simbahan na kanilang  pamilya” 
(Boyd K. Packer).
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mapapabilang sa isang korum ng priesthood at 
ang babae ay mapapabilang sa Relief Society.” 7

Isang Lugar na Puno 
ng Inspirasyon

Si Sister Belle S. Spafford ay tinawag bilang 
ikasiyam na Relief Society general president no-
ong Abril 1945, at si Pangulong George Albert 
Smith ay naitalaga bilang ikawalong Pangulo 
ng Simbahan mga anim na linggo na noon 
ang nakararaan. Hinikayat ni Pangulong Smith 
si Sister Spafford at ang lahat ng kababaihan 
ng Relief Society na magbigay ng temporal na 
suporta sa mga taong patuloy na nagdurusa sa 
mga epekto ng Ikalawang Digmaang Panda-
igdig. Hiniling din niya sa kanila na maging 
inspirasyon sa lahat ng kababaihan sa mundo. 
Sabi niya, “Nang ipinihit ni Propetang Joseph 

Kitang-kita ang pangangalagang ito nang 
yanigin ng isang napakalakas na lindol ang 
bansa, at ang epicenter nito ay malapit sa 
tahanan ng mga Sandberg. Gumuho ang 
mga gusali sa magkabilang panig ng paaralan 
kung saan sila naninirahan. Sa loob ng ilang 
oras matapos ang unang malakas na pagya-
nig, dumating ang Relief Society president ni 
Sister Sandberg na parang isang anghel ng 
awa sa pamilya upang alamin ang kanilang 
mga pangangailangan at tulungan sila. Dahil 
maraming lansangan at mga gusali ang nasira 
at naputol ang mga linya ng komunikasyon, 
ginamit ng mapagmahal na pangulong ito 
ang tanging transportasyong masasakyan niya 
roon. Nagbisikleta siya sa gitna ng mga guho 
hanggang sa mabisita niya ang maraming 
kababaihan sa ward.

Sa gitna ng kaguluhan, si Sister Sandberg 
ay nasa ligtas na pangangalaga ng isang Relief 
Society. Ang kanyang Relief Society president 
ay nag-alala sa kaligtasan at mga pangangaila-
ngan ng bawat babae sa kanyang ward.

Tulad ni Sister Sandberg, maraming Banal sa 
mga Huling Araw sa buong mundo ang ma-
kapagpapatunay sa katotohanan ng pahayag 
na ito ni Pangulong Packer: “Nakapapana-
tag na malaman na kahit saan pa magpunta 
[ang isang pamilya], naghihintay sa kanila 
ang Simbahan na kanilang pamilya. Mula 
sa araw ng kanilang pagdating, ang lalaki ay 

Relief Society Building, Salt Lake City, Utah, 1956
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Smith ang susi para sa kalayaan ng kababaihan, 
ipinihit ito para sa buong daigdig.” 8

Ang Relief Society Building, Isang Sentro 
ng Inspirasyon

Noong Oktubre 1945, ibinalita ang planong 
magtatayo ng isang gusali ng Relief Society.9 
Noong Oktubre 1947, inaprubahan ng Unang 
Panguluhan ang planong iminungkahi ni Sister 
Belle S. Spafford: bawat miyembro ng Relief 
Society, na ang bilang noon ay 100,000 katao, 
ay hinilingang mag-ambag ng limang dolyar sa 
proyekto. Ang kababaihan mula sa iba’t ibang 
panig ng mundo ay nagpadala ng mga donas-
yon. May ilang nagpadala ng mga gawang-
sining mula sa kanilang sariling bayan upang 
pagandahin ang loob ng gusali. Sa loob ng isang 
taon, ang kababaihan ay nakalikom ng $554,016.

Sinabi ni Sister Spafford: “Ang nagawang 
ito ay nagpapakita ng malaking halaga ng 
pera, ngunit hindi lamang ng pera. Ipinapakita 
rito ang maraming pinahahalagahan na hindi 
nahahawakan—mga pinakamahalaga—pagpa-
pahalaga sa kagalang-galang na katayuan ng 
kababaihan sa plano ng ebanghelyo; patotoo sa 
kabanalan ng gawain ng samahan; at pasasa-
lamat sa pagkakataong ibinigay sa kababaihan 
ng Simbahan na maglingkod . . . ; katapatan 
sa pamumuno; di-makasariling katapatan sa 
dakilang adhikain. Ito ay isang patunay ng 
kadakilaan na likas sa samahan.” 10

Ang gusali, na nasa hilagang-silangan ng 
Salt Lake Temple, ay inilaan noong Oktu-
bre 3, 1956. Sa panalangin ng paglalaan, si 
Pangulong David O. McKay, ang ikasiyam na 
Pangulo ng Simbahan, ay nagsalita tungkol sa 
inspirasyong madarama sa iba’t ibang dako 
ng daigdig na magmumula sa gusaling iyon: 

“Upang maging mas epektibo sa kanilang pag-
lilingkod sa mga nangangailangan at nagdu-
rusa sa Simbahan at sa buong Daigdig, itinayo 
ng Relief Society sa tulong ng mga miyembro 

Si Sister Belle S. Spafford, kaliwa, sa isang miting ng 
International Council of Women
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ng Simbahan ang magandang tahanang ito ng 
Relief Society.” 11

Simula 1984 ang gusali ay naglaan din ng 
lugar para sa mga tanggapan ng Young Women 
general presidency at ng Primary general 
presidency.

Mabuting Impluwensya sa mga Taong 
 Kabilang sa Ibang Relihiyon

May natutuhang magandang aral si Sister 
Spafford mula kay Pangulong George Albert 
Smith tungkol sa pagbabahagi ng mga pinaha-
halagahan ng Simbahan sa kababaihan sa buong 
daigdig. Kaagad pagkatapos siyang sang-ayunan 
bilang Relief Society general president, “isang 
liham ang dumating mula sa National Council 
of Women, na nagbabalita sa kanilang taunang 
pulong o miting na gaganapin sa New York City.

“Nakadalo na noon si Sister Spafford sa 
gayong mga miting, at dahil sa kanyang kara-
nasan noong una, pinag-aralan niyang mabuti 
at ng kanyang mga tagapayo ang paanyaya sa 
loob ng ilang linggo.

“Nagpasiya silang irekomenda sa Pangulo ng 
Simbahan na tapusin na ng Relief Society ang 
pagiging miyembro nito sa mga konsehong 
iyon. Naghanda sila ng rekomendasyon, at 
inilista ang lahat ng dahilan sa paggawa nito.

“Nangangamba at nag-aalangan, inilagay ni 
Sister Spafford ang papel sa mesa ni Pangulong 
George Albert Smith, na nagsasabing, ‘Nais 

irekomenda ng Relief Society Presidency na 
tapusin na ng General Board ang pagiging 
miyembro nito sa National Council at sa 
International Council of Women, dahil sa mga 
kadahilanan na nakasulat sa papel na ito.’

“Binasang mabuti ni Pangulong Smith ang 
nakasulat. Hindi ba’t mahigit kalahating siglo 
na silang miyembro nito? tanong niya.

“Ipinaliwanag ni Sister Spafford kung gaano 
kagastos ang magpunta sa New York, ang oras 
na gugugulin dito, at inilarawan ang kahihi-
yan na paminsan-minsan nilang nararanasan. 

Ang mga kababaihan ng Relief Society at mga full-time 
missionary sa San Antonio, Texas, mga 1950
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Inirekomenda niya na itigil na nila ang pagiging miyem-
bro nito dahil ‘wala tayong anumang napapala mula sa 
mga konsehong ito.’

“Sumandal sa kanyang upuan ang matalino at matan-
dang propetang ito at tumingin sa kanya na mukhang 
naguguluhan. ‘Gusto ninyong tumigil na dahil wala 
kayong napapala dito?’ tanong niya.

“‘Iyan po ang nadarama namin,’ sagot ng babae.
“‘Sabihin ninyo sa akin,’ sabi niya, ‘kung ano ang 

iniaambag ninyo dito?
“‘Sister Spafford,’ pagpapatuloy niya, ‘ginugulat mo 

ako. Ang lagi bang nasa isip ninyo ay kung ano ang ma-
kukuha o mapapala ninyo? Hindi ba ninyo iniisip kung 
ano naman ang maibibigay ninyo?’

“Ibinalik niya ang papel kay Sis. Spafford at iniunat 
ang kanyang kamay. Mariin niyang sinabi, ‘Ipagpatuloy 
ninyo ang pagiging miyembro sa mga konsehong ito at 
ipadama ang inyong mabuting impluwensya.’” 12

Ipinadama nga niya ang kanyang mabuting implu-
wensya. Nakibahagi siya sa National Council of Women 
at sa International Council of Women at ilang taon ding 
humawak ng mga posisyon sa mga organisasyong iyon. 
Nanindigan siya sa mga alituntunin ng ebanghelyo ni 
Jesucristo at sa mga layunin ng Relief Society.

Sa tuwing pupunta si Sister Spafford sa International 
Council of Women (ICW), itinatalaga siya sa sesyon ng 

“social at moral welfare.” Paggunita niya:
“Minsan tinanggihan kong pumunta sa [ses-

yon ng] social at moral welfare, at sa panahong iyon 
 magkapalagayang-loob na kami ng ICW president. . . . 
Sabi ko, ‘Lagi akong dumadalo sa sesyong ito, at medyo 

“Kapag naging kwalipi-
kado tayo dahil sa 
karapat-dapat tayo, 
kapag sinikap nating 
gampanan nang may 
di-natitinag na pana-
nampalataya ang mga 
tungkuling iniatas sa 
atin, kapag hangad 
natin ang inspirasyon 
ng Makapangyarihang 
Diyos sa pagtupad sa 
ating mga tungkulin, 
magagawa natin ang 
imposible.”

Thomas S. Monson
Sa Conference Report,  
Abr. 1988, 52; or Ensign, 
Mayo 1988, 43
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nakakasawa na kaya’t gusto ko sa iba naman.’ 
Sinabi niyang, ‘Sige, may karapatan ka namang 
hilingin iyan, at titiyakin kong mapagbibigyan ka.’

“Pagkatapos ay bumalik siya at sinabing, 
‘Hindi namin mapagbibigyan ang kahilingan 
mo dahil iginigiit ng konseho mo mismo 
na manatili ka sa sesyon ng moral at social 
welfare.’ Sabi niya, ‘Baka gusto mong mala-
man ang dahilan. Sinasabi ng inyong national 
president na palagi mong pinaninindigan ang 
posisyon ng inyong Simbahan sa mga bagay 
na ito at alam nila ang posisyon ng Simbahang 
Mormon at pakiramdam nila napapangalagaan 
sila kapag naroon ka.’” 13

Alam ng kababaihan sa mga samahang ito 
na ang kaibigan nilang si Belle Spafford ay 
maninindigan sa mga alituntunin ng Sim-
bahan, at kailangan nila ang gayong uri ng 
karunungan at lakas. Noong 1954 napili siyang 
maging lider ng delegasyon ng Estados Unidos 
sa Inter national Council of Women sa Helsinki, 
Finland. Habang pinangungunahan niya ang 
pagpasok sa pagsisimula ng kumperensya, 
nagbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari:

“Habang nakatingin ako sa mga manonood 
na nagmula sa maraming bansa . . . , bigla 
kong naalala ang mga sinabi ng ating mga 
pioneer na lider [ng Relief Society] . . . ‘na 
namumuno tayo sa kababaihan ng daigdig,’ 
. . . ‘para sa mga karapatan ng kababaihan ng 
Sion at sa mga karapatan ng kababaihan ng 

lahat ng bansa.’ . . . Alam ko na ang ating mga 
pioneer na lider ng kababaihan ay binigyan 
ng kaalaman ng langit tungkol sa tadhana ng 
Relief Society. . . . Naniniwala ako na panahon 
na para madama ng kababaihan sa buong 
mundo ang mabuting impluwensya ng Relief 
Society.” 14

Noong 1987 pinayuhan ng Unang Pangulu-
han ang Relief Society na tumigil na sa pagiging 
miyembro ng National Council of Women at 
ng International Council of Women. Panahon 
na upang mas pagtuunan ng pansin ng Relief 
Society general presidency ang mabilis na pag-
lago ng samahan sa iba’t ibang dako ng mundo 
sa halip na magtuon ng pansin sa iba pang 
adhikain ng bansa at ng daigdig. Ngunit sa 
paglago ng Simbahan, patuloy na ipinadarama 
ng mga babaeng Banal sa mga Huling Araw 
ang kanilang mabuting impluwensya sa buong 
mundo—sa kanilang mga komunidad, paaralan, 
at kapaki-pakinabang na mga organisasyon sa 
kanilang lugar. Sinunod nila ang huwarang iti-
natag nina Pangulong Smith at Sister Spafford, 
na iniisip kung ano ang kanilang maibibigay, 
at hindi kung ano ang kanilang makukuha o 
mapapala.

Pangangalaga at Pagtuturo sa mga 
 Investigator at Bagong Miyembro

Sa paglago ng Simbahan sa iba’t ibang 
dako ng daigdig, ang Relief Society ay isang 
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mabuting impluwensya sa mga investigator 
at bagong miyembro. Bahagi ng mabuting 
impluwensyang ito ang pagbibigay sa mga 
bagong miyembro ng mga pagkakataong 
maglingkod at mamuno. Ikinuwento ni 
 Silvia H. Allred, unang tagapayo sa Relief 
Society general presidency, ang kanyang inang 
si Hilda Alvarenga, na tinawag na maglingkod 
bilang branch Relief Society president sa San 
Salvador, El Salvador:

“Kabibinyag pa lang ng aking ina sa Sim-
bahan nang matawag siyang Relief Society 
president sa maliit na branch namin sa San 
Salvador. Sinabi niya sa branch president na 
wala siyang karanasan, hindi handa, at hindi 
karapat-dapat. Siya ay mahigit 30 anyos, kaka-
unti ang pinag-aralan, at buong buhay niya ay 
inilaan niya sa pag-aaruga sa kanyang asawa 
at pitong anak. Pero tinawag pa rin siya ng 
branch president.

Tulad ng mga Apostol ng Tagapagligtas noon, ang kababaihan ng Relief Society ay maaaring maging mga kasangkapan 
sa mga kamay ng Diyos.
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“Pinanood ko ang mahusay na pagganap 
ng aking ina sa kanyang tungkulin. Habang 

naglilingkod, natuto siyang 
mamuno at nagkaroon ng 
mga bagong kaloob tulad ng 
pagtuturo, pagsasalita sa 
publiko, at pagpaplano at 
pag-oorganisa ng mga miting, 

aktibidad, at proyektong paglilingkod. Naging 
inspirasyon siya sa kababaihan sa branch. 
Pinaglingkuran niya sila at tinuruan silang 
maglingkod sa isa’t isa. Minahal siya at iginalang 
ng kababaihan. Tinulungan niya ang iba pang 
mga babae na tumuklas, gumamit, at magtaglay 

Hilda Alvarenga

ng mga kaloob at talento; tinulungan niya 
silang maging mga tagapagtayo ng kaharian at 
magkaroon ng matibay at espirituwal na pamilya. 
Nanatili siyang tapat sa ginawa niyang mga tipan 
sa templo. Nang pumanaw siya, payapa siyang 
pumaroon sa kanyang Lumikha.

“Lumiham sa akin ang isang babaeng kasama 
niyang naglingkod bilang tagapayo sa Relief 
Society pagkaraan ng ilang taon: ‘Ang nanay mo 
ang nagturo sa akin kung paano marating ang 
narating ko ngayon. Mula sa kanya, natuto ako 
ng pag-ibig sa kapwa, kabaitan, katapatan, at 
responsibilidad sa aking mga tungkulin. Siya ang 
aking guro at halimbawa. Ako ngayo’y 80 anyos 

Elaine L. Jack
Ikalabindalawang Relief Society General President

“Tayo ay bahagi ng isang malaking kabuuan. Kailangan na-
tin ang bawat isa upang maging lubos ang ating kapatiran. 
Kapag tumutulong tayo at hinahawakan ang mga kamay ng 
ating mga kapatid na babae, naaabot natin ang bawat konti-
nente, sapagkat tayo ay nasa bawat bansa. Tayo ay nabibig-
kis habang sinisikap nating unawain ang gustong sabihin ng 
Panginoon sa atin, kung ano ang nais Niyang marating natin. 
Magkakaiba ang mga wika natin, gayunman tayo ay isang 
pamilya na maaaring magkaisa sa puso.”

Ensign, Mayo 1992, 91
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Noong nasa unibersidad pa si Olga, nakilala 
niya si Otakar Vojkůvka, isang 75-taong gulang 
na lalaking Banal sa mga Huling Araw. Kalaunan 
ay ginunita niya: “Kahit pitumpu’t limang taong 
gulang ang kanyang edad ang kanyang puso ay 
parang halos labingwalong taong gulang lamang 
at masayahin siya. Hindi ito pangkaraniwan 
sa Czechoslovakia noong panahong iyon ng 
pagdududa at kawalang-pag-asa. . . . Nakita ko 
na hindi lamang siya nakapag-aral kundi alam 
din niya kung paano mamuhay nang maligaya.” 
Itinanong niya sa lalaki at sa pamilya nito ang 
tungkol sa kahulugan ng buhay, at kalaunan ay 
ipinakilala nila siya sa iba pang mga miyembro 

na, ngunit nananatili akong tapat sa Tagapaglig-
tas at sa Kanyang ebanghelyo. Nagmisyon ako, 
at labis akong pinagpala ng Panginoon.’” 15

Tumulong ang matapat na Relief Society 
president na ito sa pagpapatatag ng patotoo ng 
kababaihan na mga miyembro na ng branch. 
Pinangalagaan din niya ang pananampalataya 
ng kababaihan na nagsisiyasat sa Simbahan at 
ng mga bagong binyag at katatanggap lamang 
ng kumpirmasyon. Pinangunahan niya ang 
mga pagsisikap upang maging kalugud-lugod 
at lugar ng pangangalaga ang Relief Society.

Pag-impluwensya sa Iba sa Pamamagitan 
ng Pagbabahagi ng Ebanghelyo

Hindi nagtagal matapos dalawin nina Pre-
sident at Sister Packer ang maliit na samahan 
ng kababaihan sa Czechoslovakia, isang dalaga 
na naghahanap ng espirituwal na kanlungan, 
pagmamahal, at kahulugan ng kanyang buhay 
ang naging malapit sa mismong samahang 
iyon. Ang kanyang pangalan ay Olga Kovářová, 
at noong panahong iyon siya ay nagpapaka-
dalubhasa sa pag-aaral sa isang unibersidad 
sa lungsod ng Brno. Itinuturo ng unibersidad 
ang ateismo sa mga estudyante. Pakiramdam 
ni Olga ay walang patutunguhan ang mga 
estudyante at ang iba pang mga tao sa kan-
yang paligid. Nagutom siya sa mga bagay na 
espirituwal, at nadama niyang gayon din ang 
kanyang mga kaibigan at kasamahan.

Kayang baguhin ng paglilingkod ang mundo tungo sa 
kabutihan.
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ng Simbahan. Gusto niyang malaman kung 
paano nila natagpuan ang kagalakan at saan nila 
nababasa ang tungkol sa Diyos. Binigyan nila si 
Olga ng kopya ng Aklat ni Mormon, na buong 
pananabik nitong sinimulang basahin.

Si Olga ay naniwala sa ipinanumbalik na 
ebanghelyo, at nagdesisyon siyang magpabin-
yag. Kinailangan siyang binyagan sa kakahuyan 
sa gabi upang hindi mapansin ng mga tao ang 
gagawing pagbibinyag. Sa kasamaang-palad, 
maraming mangingisda ang nasa kakahuyan 
noong gabing siya ay bibinyagan. Ngunit ma-
tapos maghintay si Olga at ang kanyang mga 
kaibigan at sa huli ay nag-alay ng taimtim na 
panalangin, umalis ang mga mangingisda.

Isang miyembro ng Simbahan na dumalo sa 
binyag ni Olga ang nagtanong sa kanya, “Alam 
mo ba kung bakit maraming mangingisda sa 
tabing-dagat ngayong gabi?” At pagkatapos 
ay sinabi niyang, “Alalahanin mo na sinabi ni 
Jesus, habang naglalakad siya sa tabi ng Dagat 
ng Galilea, kina Simon Pedro at Andres, na nag-
hahagis noon ng lambat sa dagat, ‘Magsisunod 
kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga 
mamamalakaya ng mga tao.’” Nadama ni Olga 
na “ibig niyang sabihin ay magiging kasang-
kapan ako kalaunan sa mga kamay ng Diyos 
upang dalhin ang mga kabataan sa Simbahan.”

Iyon nga ang ginawa ni Olga. Naging inspiras-
yon siya sa maraming naghahanap ng katoto-
hanan at kaligayahan. Dahil hindi pinapayagan 

ang proselyting o pagtuturo ng ebanghelyo sa 
kanilang bansa, siya at ang pamilya Vojkůvka 
ay nagdaos ng isang klase na tinawag nilang 

“School of Wisdom”. Sa ganitong mga lugar, 
itinuro nila ang moralidad at kagandahang-asal 
upang tulungan ang mga tao na mahanap ang 
espirituwalidad at kagalakan sa buhay. Nadama 
ng marami sa kanilang mga estudyante ang 
inspirasyong mula sa Espiritu, at madalas na 
nagkaroon ng mga pagkakataong matalakay sa 
ilang piling indibiduwal ang tungkol sa Ama sa 
Langit at sa ebanghelyo ni Jesucristo.16

Kalaunan, noong si Sister Barbara W. 
Winder ang naging ikalabing-isang Relief 
Society general president, nagkaroon siya ng 
pagka kataong magpunta sa Czechoslovakia 
kasama ang kanyang asawang si Richard W. 
Winder, na nakapagmisyon doon. Pagpasok 
nila sa isang tahanan kung saan gaganapin ang 
miting, isang masayahing babae ang lumapit sa 
kanila at sinabing, “Maligayang pagdating! Ako 
po si Olga, at ako ang Relief Society president.” 
Napansin nina Brother at Sister Winder ang 
kasiyahan sa kanyang mukha at ang Espiritu 
ng Panginoon na nasa kanya. Bilang Relief 
Society president ng kanyang munting branch, 
si Olga Kovářová ay naging impluwensya sa 
kabutihan sa isang daig dig na puno ng paniniil 
ng pulitika at pang-uusig sa relihiyon, at 
tumulong siya upang maglaan ng kanlungan 
para sa mga taong sumapi sa Simba han at 
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naging mga miyembro ng Relief Society. Tumulong 
siya sa pagliligtas ng mga kaluluwa ng ibang tao sa 
pamamagitan ng pagdadala sa kanila kay Cristo.

Ang kuwento ng pagiging miyembro ni Sister 
Kovářová at ang kanyang gawaing misyonero ay 
bahagi ng katuparan ng isang propesiya ni Pangulong 
Spencer W. Kimball, ang ikalabindalawang Pangulo 
ng Simbahan: “Karamihan sa malalaking pag-unlad 
na mangyayari sa Simbahan sa mga huling araw ay 
darating dahil marami sa mabubuting kababaihan ng 
mundo (na kadalasan ay may gayong kalalim na espi-
rituwalidad) ang madadala sa Simbahan. Mangyayari 

“Kayo ay mga miyembro 
ng pinakadakilang 
samahan ng kababaihan 
sa daigdig, isang organi-
sasyon na mahalagang 
bahagi ng kaharian 
ng Diyos sa lupa at 
mahusay na ipinlano at 
pinamamahalaan kaya’t 
natutulungan nito ang 
matatapat na miyembro 
upang magkaroon ng 
buhay na walang- 
hanggan sa kaharian 
ng ating Ama.”

Joseph Fielding Smith
Relief Society Magazine, 
Dis. 1970, 883

Ang kakayahang bumasa ay tumutulong sa kababaihan na paunlarin 
ang kanilang kalagayan, pag-aralan ang ebanghelyo, at turuan ang 
kanilang mga anak.
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ito sa antas na magpapakita ng kabutihan at 
katalinuhan ang kababaihan ng Simbahan sa 
kanilang buhay at sa paraang makikitang kaka-
iba—sa masayang paraan—kung ihahambing 
sa kababaihan ng mundo.” 17

Pag-impluwensya sa Iba sa Pamamagitan 
ng Paglilingkod

Noong 1992, ipinagdiwang ng kababaihan 
sa buong mundo ang ika-150 anibersaryo ng 
Relief Society sa pamamagitan ng pagsali sa 

mga proyektong paglilingkod sa kanilang mga 
komunidad. Sa pamamagitan ng gawaing ito, 
na inorganisa sa ilalim ng pamamahala ng 
pangkalahatan at lokal na mga lider ng priest-
hood, ibinahagi ng kababaihan ang mabuting 
impluwensya ng Relief Society sa iba’t ibang 
dako ng mundo. Si Sister Elaine L. Jack, na 
naglingkod bilang ikalabindalawang Relief 
Society general president, ay nagsabi:

“Hiniling namin sa bawat isa sa ating 
mga lokal na yunit na asikasuhin ang mga 

Isang koro ng Relief Society na kumakanta sa Salt Lake Tabernacle, 1956
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pangangailangan ng kanilang sariling komu-
nidad at magpasiya kung anong serbisyo ang 
kailangang-kailangan ng komunidad. Naiisip 
ba ninyo kung ano ang nagawa niyan sa mun-
dong ito?

“Isa sa ating mga Relief Society president 
ang lumapit sa isa sa konseho ng lungsod 
sa California at nagsabing, ‘Ano ho ang mga 
bagay na sa tingin ninyo ay kailangan sa 
komunidad na ito na maaari naming gawin?’ 
At sinabi ng mga kalalakihan, ‘Ibig ba ninyong 
sabihin 20,000 grupo sa buong mundong ito 
ang ganito rin ang gagawin?’ At sinabi niyang 
opo. At sinabi [ng isa sa mga miyembro ng 
konseho], ‘Babaguhin ninyo ang mundo.’ At 
sa palagay ko’y binago nga natin . . . para sa 
mas mabuti. Isa iyan sa mga bagay na nag-
dudulot ng pagkakaisa. At [mayroong] iba’t 
ibang uri ng paglilingkod. . . . Gumawa [ang 
mga kababaihan] ng mga lap rug sa South 
Africa para sa matatandang nasa tahanan. . . . 
Nagtanim sila ng mga bulaklak sa paligid ng 
[isang] clock tower sa Samoa. At marami pa 
silang ginawang mga bagay sa mga bahay-
kalinga o nagbigay ng mga aklat sa mga bata 
o nagpintura ng mga tahanan para sa mga 
dalagang-ina, mga bagay na tulad niyon. Na-
dama namin na sa iba’t ibang dako ng mundo 
ang mga proyektong ito ng paglilingkod sa 
komunidad ay malaking bagay, kapwa sa 
kababaihan at sa komunidad.” 18

Pag-impluwensya sa Iba sa Pamamagitan 
ng Pagkatutong Bumasa at Sumulat

Habang nag-oorganisa ang kababaihan ng 
Relief Society ng mga proyektong paglilingkod 
sa komunidad, si Sister Jack at ang kanyang 
mga tagapayo ay nagtuon sa paglilingkod 
sa iba’t ibang dako ng mundo: pagtulong sa 
kababaihan na matutong magbasa. “Dama 
namin na kailangang matutong bumasa ang 
kababaihan sa buong mundo, at marami ang 
hindi nakakabasa,” sabi niya. “Isipin ninyo—
kung hindi sila marunong bumasa, paano nila 
matuturuan ang kanilang mga anak, paano nila 
mapabubuti ang kanilang kalagayan, paano 

“Ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig na ipina-
pakita sa gawa. Kailangan ang pag-ibig sa kapwa-tao sa 
lahat ng dako” (Thomas S. Monson).
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nila pag-aaralan ang ebanghelyo? Kaya’t naisip 
namin na wala nang mas kapaki-pakinabang 
na gawain kundi ang itaguyod ang pagkatu-
tong bumasa at sumulat. . . . Ngunit layon din 
naming hikayatin ang bawat babae na habam-
buhay na mag-aral at matuto.” 19

Si Pangulong Thomas S. Monson, ang 
ikalabing-anim na Pangulo ng Simbahan, 

ay may nakilala minsan na 
isang babae sa Monroe, 
Louisiana, na nabiyayaan 
ng paglilingkod ng Relief 
Society at ibinahagi ang 
pagpapalang ito sa iba. 

Nilapitan siya ng babae sa isang paliparan at 
sinabing: “Pangulong Monson, bago po ako 
sumapi sa Simbahan at naging miyembro 
ng Relief Society, hindi po ako marunong 
bumasa. Hindi ako marunong sumulat. 
Walang marunong sa pamilya ko.” Sinabi niya 
kay Pangulong Monson na tinuruan siya ng 
mga kapatid sa Relief Society na bumasa at 
ngayon ay tinutulungan niya ang iba pa na 
matutong bumasa. Pagkatapos makipag-usap 
sa babae, naisip ni Pangulong Monson “ang 
matinding kaligayahang nadama ng babae 
nang buksan niya ang kanyang Biblia at 
basahin sa unang pagkakataon ang mga 
salita ng Panginoon. . . . Noong araw na iyon 
sa Monroe, Louisiana,” sabi niya, “nakatang-
gap ako ng patunay ng Espiritu sa dakila 

Thomas S. Monson

ninyong mithiing mapaunlad ang kaalaman 
ng mga kababaihan.” 20

Pag-impluwensya at Pagpapatatag sa 
 Kababaihan sa mga Ward at Branch

Kahit na naipadama ng matatapat na kaba-
baihan ng Relief Society ang kanilang mabu-
ting impluwensya sa kanilang mga komunidad 
at sa iba’t ibang dako ng mundo, hindi nila na-
lilimutang patatagin ang isa’t isa sa sarili nilang 
mga ward at branch. Si Sister Julie B. Beck, na 
kalaunan ay naglingkod bilang ikalabinlimang 
Relief Society general president, ay nakatagpo 
ng kapatiran, kanlungan, at inspirasyon sa 
Relief Society noong bata pa siya at wala pang 
kaalaman sa pagiging ina at tagapangasiwa ng 
tahanan. Paggunita niya:

“Ang Relief Society ay dapat maging organi-
sado, nakaayon, at kumikilos sa pagpapatatag 
ng mga pamilya at pagtulong sa ating mga 
tahanan na maging mga sagradong kanlu-
ngan mula sa mundo. Natutuhan ko ito noong 
bagong kasal pa lang ako. Ibinalita ng mga 
magulang ko, na kapitbahay namin noon, na 
lilipat sila sa ibang bansa. Umasa ako noon sa 
nagpapalakas, matalino, at nakahihikayat na 
halimbawa ng aking ina. Ngayon ay mata-
gal siyang mawawala. Nangyari ito bago pa 
nagkaroon ng e-mail, mga fax machine, cell 
phone, at Web camera, at napakabagal mag-
padala ng liham sa koreo. Isang araw bago 
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siya umalis, naupo akong umiiyak sa kanya at 
nagtanong, ‘Sino na ang magiging nanay ko?’ 
Matamang nag-isip si Inay, at taglay ang Espi-
ritu at kapangyarihang maghayag na duma-
rating sa ganitong uri ng kababaihan, sinabi 
niya sa akin, ‘Kung hindi na ako makabalik, 
kung hindi mo na ako muling makita, kung 
hindi na kita matuturuan pa, makiisa ka sa 
Relief Society. Ang Relief Society ang magi-
ging nanay mo.’

“Alam ni Inay na kapag nagkasakit ako, 
aalagaan ako ng kababaihan, at kapag na-
nganak ako, tutulungan nila ako. Ngunit ang 
pinakaaasam ng aking ina ay maging malakas 
at espirituwal na mga lider ko ang kababaihan 
sa Relief Society. Mula noon marami akong 
natutuhan sa kababaihang mahuhusay at may 
pananampalataya.” 21

Patuloy na Lumalaking 
Samahan ng Kababaihan

Noong unang banggitin ni Pangulong Boyd K. 
Packer sa publiko ang tungkol sa kanyang 

nalaman sa kababaihan ng 
Relief Society sa Czecho-
slovakia, siya ay nagsasalita sa 
pangkalahatang pulong ng 
Relief Society noong 1980. 
Sinabi niya, “Nasiyahan ako 

tungkol sa malaking samahang ito ng kababai-
han.” 22 Noong 1998 ay muli niyang binanggit 

Boyd K. Packer

ang karanasang ito, sa pagkakataong ito sa 
isang mensahe sa pangkalahatang kumperen-
sya sa buong Simbahan. Napuna niya, “Ang 
Relief Society ay higit pa sa isang samahan 
ngayon; ito ay higit na katulad ng isang telang 
lace na nakalatag sa iba’t ibang kontinente.” 23

Ang kababaihan ng Relief Society ay bahagi 
ng organisasyong may-inspirasyon mula sa 
langit na itinatag ni Propetang Joseph Smith 
sa ilalim ng awtoridad ng priesthood. Habang 
nakikibahagi ang kababaihan sa Relief Society 
at inilalaan ang kanilang sarili dito, patuloy 
silang maglalaan ng kanlungan at kapatiran 
at magiging napakalakas na impluwensya sa 
kabutihan. Nangako si Pangulong Packer ng 
malalaking pagpapala sa kababaihan na nagli-
lingkod sa ganitong adhikain:

“Matutugunan ang lahat ng inyong panganga-
ilangan, ngayon, at sa mga kawalang-hanggan; 
lahat ng kapabayaan ay mabubura; lahat ng 
pang-aabuso ay maitatama. Lahat ng ito ay ma-
aaring mangyari sa inyo, at magaganap kaagad, 
kapag iniukol ninyo ang sarili sa Relief Society.

“Nagiging ganap at banal ang bawat babae 
sa paglilingkod sa Relief Society. Dapat nin-
yong isapuso ang pagiging miyembro ninyo 
sa Relief Society. Kapag naging tapat kayo sa 
Relief Society at inorganisa ito at pinangasi-
waan ito at nakibahagi rito, itinataguyod ninyo 
ang gawaing magpapala sa bawat babae na 
nasasakupan nito.” 24
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Pagpapatatag sa Kapatiran ng 
Kababaihan sa Pamamagitan  
ng Pagpapakita ng Pag-ibig  
sa Kapwa

Sa isang mensahe sa kababaihan ng Relief 
Society, nagbahagi si Pangulong Thomas S. 
Monson ng mga kaisipan kung paano mapala-
lakas ng pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa ang 
bigkis ng kapatiran sa Relief Society:

“Itinuturing ko ang pag-ibig sa kapwa—o ang 
‘dalisay na pag-ibig ni Cristo’—na kabaligtaran 
ng pamimintas at panghuhusga. Patungkol 

sa pag-ibig sa kapwa-tao, hindi ko naiisip sa 
sandaling ito ang kaginhawahan ng mga nag-
durusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating 
kabuhayan. Iyan, mangyari pa, ay kailangan at 
nararapat. Gayunman, ngayong gabi naiisip ko 
ang pag-ibig sa kapwa na namamalas kapag 
nagparaya tayo sa iba at hindi tayo mahigpit sa 
kanilang mga pagkilos, ang uri ng pag-ibig sa 
kapwa na nagpapatawad, ang uri ng pag-ibig sa 
kapwa na mapagpasensya.

Naiisip ko ang pag-ibig sa kapwa na nag-
tutulak sa atin na makisimpatiya, mahabag, at 

Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nadarama sa paanyayang “Halika—tabi-tabi tayo.”
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maawa, hindi lamang sa oras ng pagkakasakit 
at pagdurusa at pagkaligalig kundi maging sa 
oras ng kahinaan o pagkakamali ng iba.

Lubhang kailangan ang pag-ibig sa kapwa na 
nag-uukol ng pansin sa mga hindi napupuna, 
pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob, tulong 
sa mga nagdurusa. Ang tunay na pag-ibig sa 
kapwa ay pag-ibig na ipinapakita sa gawa. Ka-
ilangan ang pag-ibig sa kapwa sa lahat ng dako.

“Kailangan ang pag-ibig sa kapwa na hindi 
natutuwang makarinig o magpaulit-ulit ng 
mga ulat ng kasawiang-palad ng iba, maliban 
kung sa paggawa nito ay makikinabang ang 
sawimpalad na tao. . . .

“Ang pag-ibig sa kapwa ay pagpapasensya sa 
isang taong bumigo sa atin. Ito ay paglaban sa 
bugso ng damdamin na madaling masaktan. Ito 
ay pagtanggap sa mga kahinaan at pagkuku-
lang. Ito ay pagtanggap sa mga tao kung sino 
sila talaga. Ito ay pagtingin nang higit pa sa 
mga panlabas na anyo sa mga katangiang hindi 
kumukupas sa paglipas ng panahon. Ito ay pag-
tanggi sa bugso ng damdamin na uriin ang iba.

“Ang pag-ibig sa kapwa, ang dalisay na pag-
ibig na iyon ni Cristo, ay nakikita kapag nag-
lakbay nang daan-daang milya ang isang grupo 
ng mga kabataang babae mula sa isang singles 
ward upang dumalo sa serbisyo sa burol para 
sa ina ng isa sa mga miyembro nila sa Relief 
Society. Ang pag-ibig sa kapwa ay naipapa-
malas kapag ang matatapat na visiting teacher 

ay bumabalik buwan-buwan, taun-taon sa 
isang hindi interesado, at tila mapamintas na 
miyembro. Kitang-kita ito kapag ang isang ma-
tandang babaeng balo ay naaalala at dinadala 
sa mga aktibidad ng ward at Relief Society. Na-
darama ito kapag ang miyembro na mag-isang 
nakaupo sa Relief Society ay tumanggap ng 
paanyayang, ‘Halika—tabi-tabi tayo.’

“Sa mga mumunting paraan, lahat kayo ay 
nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Hindi per-
pekto ang buhay ng sinuman sa atin. Sa halip 
na husgahan at pintasan ang isa’t isa, nawa’y 
mapasaatin ang dalisay na pag-ibig ni Cristo sa 
ating kapwa mga manlalakbay sa buhay na ito. 
Nawa’y matanto natin na ginagawa ng bawat 
isa ang lahat ng kanyang makakaya upang ha-
rapin ang mga hamong dumarating sa kanyang 
buhay, at nawa’y gawin natin ang lahat upang 
makatulong.

“Ang pag-ibig sa kapwa-tao ‘ang pinaka-
dakila, pinakamarangal, pinakamasidhing 
uri ng pag-ibig,’ ang ‘dalisay na pag-ibig ni 
Cristo . . . ; at sinumang matagpuang mayroon 
nito sa huling araw, ay makabubuti sa kanya.’

“ ‘Ang pag-ibig sa kapwa-kao kailanman ay 
hindi nagkukulang.’ Nawa’y gabayan kayo ng 
matagal nang sawikaing [motto] ito ng Relief 
Society, ang walang hanggang katotohanang 
ito, sa lahat ng inyong gawain. Nawa’y tumimo 
ito sa inyong kaluluwa at makita sa lahat ng 
inyong iniisip at ikinikilos.” 25 
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K A B A N ATA  7

“Dalisay na 
Relihiyon”

Pangangalaga at Pangangasiwa 
sa Pamamagitan ng  
Visiting Teaching

Napaliligiran tayo ng mga taong nangangailangan ng 

ating pansin, ating paghikayat, ating suporta, pag-alo, 

at kabaitan. . . . Tayo ang mga kamay ng Panginoon 

dito sa lupa, na inutusang maglingkod at tulungan 

ang Kanyang mga anak. Umaasa Siya  

sa bawat isa sa atin.

Thomas S. Monson





K A B A N ATA  7

“Dalisay na Relihiyon”
Pangangalaga at Pangangasiwa  

sa Pamamagitan ng Visiting Teaching

Noong nasa lupa pa si Jesucristo, ipina-
kita Niya sa atin ang dapat na paraan ng 
ating pamumuhay. “Namuno S’ya at landas 
ay ‘tinuro,” pagsulat ni Sister Eliza R. Snow.1 
Ipinakita Niya sa atin kung paano magling-
kod—paano pangalagaan at patatagin ang 
isa’t isa. Siya ay naglingkod sa mga tao, sa 
bawat tao. Itinuro Niya na dapat nating iwan 
ang siyamnapu’t siyam upang iligtas ang isang 
naliligaw.2 Pinagaling at tinuruan Niya ang 
mga tao, at pinag-ukulan pa ng panahon ang 
bawat isa sa pulutong ng 2,500 katao, kaya’t 
personal na nasaksihan ng bawat isa ang 
Kanyang kabanalan o pagka-Diyos.3

Tinawag ng Tagapagligtas ang Kanyang 
mga disipulo upang tulungan Siya sa Kan-
yang ministeryo, na nagbigay sa kanila ng 
pagkakataong maglingkod sa iba at maging 
higit na katulad Niya. Sa Relief Society, 
bawat miyembro ay may pagkakataong 
pangalagaan at patatagin ang bawat babae 
sa pamamagitan ng visiting teaching. Sinabi 
ni Sister Julie Beck, ang ikalabinlimang Relief 

Society general president, “Dahil sinusu-
nod natin ang halimbawa at mga turo ni 
Jesucristo, mahalaga sa atin ang sagradong 
[tungkulin] na magmahal, umalam, magling-
kod, umunawa, magturo, at magministeryo 
alang-alang sa Kanya.” 4

Sa pamamagitan ng Kanyang halimbawa, itinuro sa atin 
ng Tagapagligtas kung paano pangalagaan at palakasin 
ang isa’t isa.
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Mga Simulain ng  
Visiting Teaching:  
Pagkolekta ng mga  
Donasyon at Pag-oorganisa  
ng Paglilingkod

Noong 1843, habang nadaragdagan ang 
populasyon ng Nauvoo, Illinois, ang lungsod 
ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nahati 
sa apat na ward. Sa isang miting na ginanap 
noong Hulyo 28 ng taong iyon, ang mga lider 
ng Relief Society ay humirang ng visiting com-
mittee na binubuo ng apat na babae para sa 
bawat ward. Ang mga pangunahing tungkulin 
ng mga visiting committee noon ay alamin ang 
mga pangangailangan at mangolekta ng mga 
donasyon.

Ang mga donasyon ay kinabibilangan ng 
salapi, pagkain, at kasuotan. Bawat linggo, 
ibinibigay ng mga visiting committee ang mga 
donasyon na nakolekta nila sa treasurer ng 
Relief Society. Ginamit ng Relief Society ang 
mga donasyong ito sa pagtulong at pagbibigay-
ginhawa sa mga nangangailangan.

Sa pagtupad sa tungkuling ito, ipinahayag ng 
isang babae ang kanyang paniniwala na “ang 
ating kaligtasan ay nakasalalay sa  pagkabukas-
palad natin sa mahihirap.” Ipinahayag ng isa 
pang babae ang kanyang pagsang-ayon, na 
nagsasabing: “Paulit-ulit itong pinagtitibay 
ng Panginoon. Natutuwa Siya sa ating mga 
pagkakawanggawa.” 5

Ang gawaing ito ay nagpatuloy hanggang sa 
ikadalawampung siglo. Karaniwan ang mga 
babaeng naatasang magbisita ay may dala-
dalang mga basket, at tumatanggap ng mga 
bagay gaya ng mga posporo, bigas, baking soda, 
at mga prutas na naka-garapon. Karamihan 
sa mga donasyon ay ginamit upang tumulong 
sa mga lokal na pangangailangan, ngunit ang 
ilan naman ay ginamit upang tugunan ang 
mga pangangailangan sa mga lugar na libong 
milya ang layo. Halimbawa, pagkatapos ng 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang kaba-
baihan ng Relief Society sa Estados Unidos ay 
nagtipon, nagbukod-bukod, nagsulsi, at nag-
impake nang mahigit 500,000 mga kasuotan at 
ipinadala ang mga ito sa Europa.

Bukod sa pagkolekta ng mga donasyon, 
inalam ng mga visiting committee ang mga 
pangangailangan sa tahanan na kanilang bini-
bisita. Inireport nila ang kanilang mga nalaman 
sa mga lider ng Relief Society, na nagsaayos ng 
mga gagawing tulong.

Ikinuwento ni Pangulong Joseph F. Smith, 
ang ikaanim na Pangulo ng Simbahan, ang 
isang pangyayari na nakita niya ang kababai-
han ng Relief Society na lubos na nagpakita ng 
pagmamahal na katulad ng kay Cristo sa isang 
pamilya:

“Hindi pa [katagalan] nang magkaroon 
ako ng pribilehiyong dumalaw sa isa sa mga 
panirahan sa isang liblib na Istaka ng Sion 
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kung saan may laganap na sakit nang panahong iyon, at 
bagaman maraming araw kaming naglalakbay at gabi 
na nang marating namin ang lugar, nahilingan kaming 
samahan ang pangulo sa pagdalaw sa ilang maysakit. 
[Nakita] namin ang isang [kaawa-awang] kapatid na 
babae na nakaratay sa banig ng karamdaman, na nasa 
malubhang kalagayan. Alalang-alalang nakaupo sa 
kanyang tabi ang asawa dahil sa sakit ng kabiyak na ito 
na ina ng maliliit na anak na nakapaligid sa kanya. Ang 
pamilya ay mukhang walang-wala sa buhay.

“Isang butihing ginang ang pagdaka’y pumasok 
sa bahay, bitbit ang isang basket na naglalaman ng 

“Magdamayan tayo sa 
bawat isa, at buong 
pagmamahal na arugain 
ng malalakas ang 
mahihina hanggang sa 
lumakas, at gabayan ng 
mga nakauunawa ang 
mga mangmang hang-
gang sa makita nila 
mismo ang tamang 
landas.”

Brigham Young
Mga Turo ng mga Pangulo 
ng Simbahan: Brigham 
Young (1997), 245

Ang mga visiting committee ay nangolekta ng mga donasyon upang 
tumulong sa mga lokal na pangangailangan.
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masusustansiyang pagkain at ilang piling 
pagkain para sa naghihirap na pamilya. Sa 
pagtatanong nalaman namin na naitalaga siya 
ng [Relief Society] ng [ward] para [bantayan] 
at alagaan ang maysakit na babae sa buong 
magdamag. Naroon siya at handang alagaan 
ang maliliit na bata, tiyakin na nalilinis sila 
nang wasto at napapakain at pinapatulog; 
linisin ang bahay at gawing komportable ang 
lahat hangga’t maaari para sa maysakit at sa 
kanyang pamilya. Nalaman din namin na may 
isa pang [butihing babae] na papalit sa kanya 
sa pag-aaruga kinabukasan; magpapatuloy 
ito sa araw-araw. Natanggap ng kaawa-awa 
at naghihirap na pamilyang ito ang pinaka-
mahusay na pag-aaruga at atensiyon mula sa 
mga kapatid sa [Relief Society] hanggang sa 
gumaling ang maysakit at maibsan ang paghi-
hirap nito.

“Nalaman din namin na ang [Relief Society] 
na ito ay [napaka-organisado] at disiplinado 
kaya ang lahat ng maysakit sa lugar na iyon ay 
nakatatanggap ng ganoon ding atensiyon at 
paglilingkod para sa kanilang [ikapapanatag] at 
ikagiginhawa. [Ngayon ko pa lang] nakita nang 
ganito kalinaw ang kahalagahan at kagandahan 
ng maringal na samahang ito dahil sa halimba-
wang nasaksihan namin, at naisip kong kayda-
kila ng bagay na ito na binigyan ng inspirasyon 
ng Panginoon si Propetang Joseph Smith na 
magtatag ng gayong samahan sa Simbahan.” 6

Ang Visiting Teaching Bilang 
Espirituwal na Paglilingkod

Bagamat laging naririyan ang pag-aasikaso 
ng mga visiting teacher sa mga temporal na 
pangangailangan ng mga tao at pamilya, may-
roon pa silang mas mataas na layunin. Itinuro 
ni Sister Eliza R. Snow, ang ikalawang Relief 
Society general president: “Itinuturing kong 
mataas at banal na tungkulin ang katungkulan 
ng isang guro. Sana ay hindi iniisip ng kababa-
ihan na ito ay paghingi lamang ng donasyon 
para sa mga maralita. Nais ninyong mapus-
pos ng Espiritu ng Diyos, ng karunungan, ng 
 kababaang-loob, ng pag-ibig, upang sakaling 
wala silang maibibigay ay hindi nila katakutan 
ang inyong pagdating.”

Umasa si Sister Snow na “mahihiwatigan” 
ng mga kababaihan “ang nagawang kaibhan 
sa mga tirahan [ng kanilang binibisita]” ma-
tapos nilang dalawin ito.7 Pinayuhan niya ang 
mga visiting teacher na espirituwal na ihanda 
ang kanilang sarili bago sila dumalaw sa mga 
tahanan upang malaman nila at matugunan 
ang mga espirituwal na pangangailangan 
gayundin ang mga temporal na pangangai-
langan: “Ang isang guro . . . ay dapat nagta-
taglay ng Espiritu ng Panginoon, upang sa 
pagpasok niya sa isang tahanan ay mahiwa-
tigan niya ang diwang naroon. . . . Magsu-
mamo sa Diyos at sa Espiritu Santo upang 
mapasainyo [ang Espiritu] nang sa gayon 
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ay maharap ninyo ang diwang nananaig sa 
bahay na iyon . . . at makapangusap kayo ng 
mga salita ng kapayapaan at kapanatagan, at 
kung makikita ninyong nanghihina sa pana-
nampalataya ang isang babae, yakapin ninyo 
siya tulad ng pagyakap ninyo sa isang bata at 
pasiglahin [siya].” 8

Si Sarah M. Kimball, na naglingkod bilang 
ward Relief Society president noong huling 

bahagi ng 1860s, ay nagbigay 
ng gayunding payo sa 
kababaihan sa kanyang ward: 

“Tungkulin ng mga visiting 
teacher na dalawin ang 
[kababaihang nakatalaga] sa 

kanila minsan sa isang buwan, upang alamin 
kung umuunlad at masaya ang mga miyembro. 
Tungkulin nilang mangusap ng mga salita ng 
karunungan, ng kapanatagan at kapayapaan.” 9 
Binigyang-diin ng mga lider ng Relief Society 
na ang mga visiting teacher ay “hindi lamang 
nangongolekta ng donasyon kundi nagtuturo 
at nagpapaliwanag din ng mga alituntunin ng 
ebanghelyo.” 10 Noong 1916, ang mga visiting 
teacher ay pormal na hinilingang talakayin ang 
isang paksa ng ebanghelyo bawat buwan at 
magbigay rin ng temporal na paglilingkod. 
Noong 1923, sinimulan ng general Relief 
Society presidency ang paggamit ng iisang 
mensahe na ibibigay ng lahat ng mga visiting 
teacher kada buwan.

Sarah M. Kimball

“Ang Muling Pagsisimula ng 
Visiting Teaching”—“Isang 
Magandang Karanasan para  
sa Kababaihan”

Noong 1944, walong taon makaraan ang 
pagpapatupad ng planong pangkapakanan 
ng Simbahan (tingnan sa kabanata 5), nag-
simulang magtanong si Sister Amy Brown 
Lyman, ang ikawalong Relief Society general 
president, tungkol sa nakaugaliang tungkulin 
ng mga visiting teacher na mangolekta ng 
mga donasyon. Pagkatapos pag-aralan ang 
bagay na ito, inirekomenda niya at ng kan-
yang mga tagapayo sa Presiding Bishopric na 

“ang pagkolekta ng mga pondo . . . ay dapat 

Palaging sinisikap ng mga visiting teacher na tugunan 
ang mga espirituwal at temporal na pangangailangan 
ng kanilang mga binibisita.
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pagpasiyahan ng mga General Authority ng 
Simbahan sa halip na pagpasiyahan ng Relief 
Society.”

Ipinarating ng Presiding Bishop na si LeGrand 
Richards sa Unang Panguluhan ang rekomen-
dasyon. Kalaunan ay inireport niya na nadama 
ng Unang Panguluhan at ng Bishopric na 

“makabubuting itigil ng mga visiting teacher ng 
Relief Society ang pagkolekta ng mga pondong 
pangkawanggawa.” 11

Ibinahagi ni Sister Belle S. Spafford, na nag-
lilingkod noon bilang pangalawang tagapayo 
ni Sister Lyman, ang sariling karanasan tung-
kol sa pagbabagong ito sa visiting teaching:

“Sinabi ng Mga Kapatid na, ‘Hindi na ma-
ngongolekta ng mga pondong pangkawang-
gawa ang mga visiting teacher ng Relief Society. 
Kayo ay magiging isang samahan ng pagliling-
kod, hindi samahan na tumutustos ng salapi sa 
pagkakawanggawa.’

“. . . Tandang-tanda ko pa na isang araw ay 
naroon ako sa miting kasama ang mga miyem-
bro ng Relief Society presidency at ang sekre-
tarya at dalawa o tatlo sa mga board member, 
nang sabihin ng isang babae, ‘Inihudyat na nila 
ang katapusan ng visiting teaching. Kung hindi 
na sila maaaring mangolekta para sa mahihirap, 
sino ang gugustuhing magbahay-bahay para 
lamang magbisita?’ . . . Nagsalita ako at sinabi 
kong, ‘Hindi ako naniniwala na katapusan na 
iyan. Naniniwala akong ito ang muling pagsi-
simula ng visiting teaching. At naniniwala ako 
na ang napakaraming babae na tumangging 
maglingkod bilang mga visiting teacher ay ma-
tutuwa na ngayong pumunta bilang mga kaibi-
gang bumibisita para alamin ang kalagayan ng 
tahanan kung saan may pangangailangan nang 
hindi na kailangan pang mag-imbistiga; kung 
saan hindi nila madaramang nanghihingi sila 
ng donasyon. Malalaman nila na pumupunta 
sila upang patatagin ang espirituwalidad sa ta-
hanan. At magiging magandang karanasan ito 
sa mga kababaihan na nangangailangan nito. 
. . . Ni minsan ay hindi ko naisip na ito na ang 
katapusan ng visiting teaching.’

Naglalakbay ang mga visiting teacher sa gitnang Africa 
para dalawin ang kanilang mga kapatid
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“Hindi ganoon ang kinalabasan. Magmula 
noon ang programa ay nagsimulang lumaganap 
at ang mga kababaihang hindi nakapaglingkod 
noong una ay humiling na maging visiting 
teacher sila.” 12

Si Sister Spafford ay naglingkod kalaunan 
bilang ikasiyam na Relief Society general pre-
sident. Marami siyang nakitang halimbawa ng 
kabutihang dulot ng visiting teaching sa buhay 
ng lahat ng kababaihan ng Relief Society. Nag-
patotoo siya na:

“Ang ilan sa mga napakahusay na gawa ay 
mula sa ating mga visiting teacher at ating mga 
Relief Society president, dahil humahayo sila sa 

diwa ng kanilang tungkulin at sila’y mga kina-
tawan ng Relief Society. . . . Sila’y mga ina, at 
nauunawaan nila ang iba pang kababaihan at 
kanilang mga pighati. Kaya’t hindi natin dapat 
limitahan sa nagugutom o mga maralita ang 
konsepto natin tungkol sa kapakanang panli-
punan. Hindi ba’t iniutos sa atin ng Tagapaglig-
tas na alalahanin ang mga aba sa espiritu? At 
hindi ba’t nagkakasakit ang mayayaman, tulad 
din ng mga maralita; at hindi ba sila nahihira-
pang maghanap ng mag-aalaga sa kanila? . . . 
Ngayon iyan naman ang dapat gawin ng Relief 
Society. Marami akong maikukuwento sa inyo 
tungkol sa mga visiting teacher na mahusay 
na tumulong sa pagpapagaan ng problema 
ng isang tahanan, sa pamamagitan lamang ng 
kanilang tungkulin.” 13

Isang Pribilehiyo, Isang 
Tungkulin, at Isang Pangako: 
Pagbabahagi ng Pananaw 
ng Visiting Teaching 
sa Buong Mundo

Si Pangulong Henry B. Eyring, isang taga-
payo sa Unang Panguluhan, ay nagpatotoo na 
ang visiting teaching ay bahagi ng plano ng 
Panginoon na maglaan ng tulong para sa mga 
tao sa buong mundo:

“Ang tanging sistemang makapaglalaan 
ng tulong at kapanatagan sa isang buong 

Si Sister Geraldine Bangerter, kaliwa ibaba, kasama 
ng mga Brazilian sister na tumulong sa pagtatatag ng 
Relief Society sa kanilang bansa
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simbahang napakalaki sa isang mundong na-
pakagulo ay sa pamamagitan ng mga lingkod 
na malapit sa mga taong nangangailangan. 
Nakita na ng Panginoon ang pagdating niyan 
sa simula pa lang ng Relief Society.

“Nagtakda Siya ng huwaran. Tinatanggap 
ng dalawang kababaihan sa Relief Society 
ang kanilang atas na bisitahin ang iba bilang 
panawagan ng Panginoon. Totoo iyan sa simula 
pa lang. . . .

“Ang mga miyembro ng Relief Society ay 
noon pa pinagkakatiwalaan ng mga lokal na 
pastol ng priesthood. Bawat bishop at branch 
president ay may isang Relief Society president 
na maaasahan. Mayroon itong mga visiting 
teacher, na nakakaalam ng mga pagsubok 
at pangangailangan ng bawat miyembrong 
babae. Malalaman niya, sa pamamagitan nila, 
ang mga nasa puso ng mga tao at pamilya. 
Makakatugon siya sa mga pangangailangan at 
makakatulong sa bishop sa tungkulin nitong 
kalingain ang mga tao at pamilya.” 14

Gaya ng napuna ni Pangulong Eyring, ang 
visiting teaching ay akmang-akma sa paglago 
ng Simbahan sa buong daigdig. Sa pamamagi-
tan ng sistemang ito ng pangangalaga, bawat 
babaeng Banal sa mga Huling Araw ay may 
pagkakataong maging kasangkapan sa mga 
kamay ng Panginoon.

Ang kababaihan ng Relief Society ay masi-
gasig na gumagawa upang itatag ang visiting 

teaching sa iba’t ibang dako ng mundo. Ha-
limbawa, noong bago pa lamang ang Simba-
han sa Brazil, karamihan sa mga branch ay 
walang mga Relief Society o hindi nila alam 
kung paano itatag ang mga ito. Dahil talagang 
hindi pamilyar ang mga lokal na lider sa Relief 
Society, tinawag ni William Grant Bangerter, 
ang mission president noong panahong iyon, 
ang kanyang asawang si Geraldine Bangerter, 
na maging mission Relief Society president. 
Hindi siya pamilyar sa bansang iyon, hindi 
pa siya mahusay sa paggamit ng wika, at 
kapapanganak lamang niya sa kanyang ikapi-
tong anak. Gayon pa man, nagsimula siyang 
makipagtulungan sa mga tagapayo at isang 
sekretarya. Sa tulong ng mga sister missionary 
na nagsilbing mga interpreter, nagpasiya ang 
kababaihang ito na “ang una nilang kaila-
ngang gawin ay turuan ang kababaihan kung 
paano bibisitahin ang isa’t isa at aalamin ang 
kanilang mga pangangailangan. Kaya’t sinabi 
nilang, ‘Ituturo namin ang tungkol sa visiting 
teaching.’ . . .

“Nagpasiya silang magsimula sa isang maliit 
na branch [sa] São Paulo sa industriyalisadong 
bahagi ng lungsod, na ang mga naninirahan ay 
halos mahihirap. Ang panguluhan ay kaagad 
nagparating ng mensahe sa ilang kababaihan 
ng branch na iyon na nagsasabing, ‘Mangya-
ring makipagkita kayo sa amin sa ganitong 
oras sa inuupahan nating gusali.’”
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Si Sister Bangerter at ang isa sa kanyang mga taga-
payo “ay nagtungo sa lungsod na may labindalawang 
milyong katao. Nagpunta sila sa branch, kung saan . . . 
mayroong pitong mapagpakumbabang kababaihan.”

Matapos simulan ng kababaihan ang miting sa 
pamamagitan ng pag-awit at panalangin, tumayo ang 
isa sa mga tagapayo ni Sister Bangerter upang magturo 
tungkol sa visiting teaching. “Mayhawak siyang maliit 
na papel; halata sa hawak niyang papel ang pangingi-
nig niya. Tumayo siya at binasa ang kanyang mensahe. 
Tumagal iyon ng limang minuto.

“Umupo siya, at lumingon silang lahat kay [Sister 
Bangerter], na nagsabing, ‘hindi ako marunong ng 
Portuges.’ Ngunit gusto nilang siya ang magturo sa 
kanila. Wala ni isa sa silid na marunong ng Ingles. Tu-
mayo siya at binigkas ang lahat ng alam niyang salita 
sa Portuges. Iyon ay naging isang talata na may apat 
na pangungusap:

“Sino, kahit sa hinagap, 
ang makakaunawa sa di 
mabilang na pagkaka-
wanggawa, sa pagkaing 
naihain sa mga mesang 
walang-laman, sa 
pananampalatayang 
napangalagaan sa mga 
oras ng karamdaman, 
sa mga sugat na 
 nabigyang-lunas, sa 
pait na napawi ng 
mapagmahal na mga 
kamay at tahimik at 
nakakapanatag na 
mga salita, sa aliw na 
naiparating sa oras ng 
kamatayan at dulot 
nitong kalungkutan?”

Gordon B. Hinckley
Ensign, Mar. 1992, 4

Sa pagbibigay ng madamaying paglilingkod, tinutularan ng 
 kababaihan ng Relief Society ang halimbawa ni Jesucristo.
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“‘Eu sei que Deus vive.’ Alam ko na ang 
Diyos ay buhay.

“‘Eu sei que Jesus é o Cristo.’ Alam ko na si 
Jesus ang Cristo.

“‘Eu sei que esta é a igreja verdadeira.’ Alam 
kong ito ang totoong simbahan.

“‘Em nome de Jesus Cristo, amém.’ Sa pa-
ngalan ni Jesucristo, amen.

“Iyon ang kauna-unahang miting ng Relief 
Society na idinaos sa branch na iyon—isang 
limang minutong mensahe tungkol sa visiting 
teaching mula sa isang babae na hindi pa 
kailanman nagkaroon ng visiting teacher, naka-
kita ng visiting teacher, o naging isang visiting 

teacher, na [sinundan ng] isang patotoo sa 
ebanghelyo.

“. . . Mula sa maliit na grupong iyon at sa iba 
pang mga katulad niyon ay lumago ang isang 
kahanga-hanga, masigla, puno ng pananam-
palataya na grupo ng kababaihan sa bansang 
Brazil. Sila ay may mga talento, nakapag-aral, 
matatalino, mahuhusay na mga lider, at hindi 
nila mararating ang narating nila ngayon kung 
wala ang ebanghelyo ni Jesucristo at ang kani-
lang pananampalataya.” 15

Ang visiting teaching ang naging instru-
mento ng mga babaeng Banal sa mga Huling 
Araw sa iba’t ibang dako ng mundo upang 
magmahal, mangalaga, at maglingkod—
upang “[kumilos] ayon sa habag na itinanim 
ng Diyos sa puso ninyo,” na itinuro ni Joseph 
Smith.16

Ang matatapat na visiting teacher ay tumu-
tugon sa panawagan ng mga propetang Banal 
sa mga Huling Araw na maglingkod nang 
katulad ng kay Cristo. Itinuro ni Pangulong 
Spencer W. Kimball, ang ikalabindalawang 
Pangulo ng Simbahan: “Napapansin tayo 
ng Diyos, at binabantayan Niya tayo. Ngunit 
karaniwa’y sa pamamagitan ng isang tao niya 
tinutugunan ang ating mga pangangailangan. 
Kung gayon, mahalagang paglingkuran natin 
ang isa’t isa sa kaharian.” 17 Sinabi ni Pangu-
long Thomas S. Monson, ang ikalabing-anim 
na Pangulo ng Simbahan: “Napaliligiran tayo 

Mapalalakas at mapasisigla ng mga visiting teacher at 
ng mga pinaglilingkuran nila ang isa’t isa.
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ng mga taong nangangailangan ng ating 
pansin, ating panghihikayat, ating suporta, 
pag-alo, kabaitan. . . . Tayo ang mga kamay ng 
Panginoon dito sa lupa, na inutusang mag-
lingkod at tulungan ang Kanyang mga anak. 
Umaasa Siya sa bawat isa sa atin.” 18

Mga 
Maaaring Itanong 

ng mga Visiting Teacher
Ang mga sumusunod na tanong ay maa-
aring magbigay ng mga pagkakataon sa 
mga visiting teacher na makapagdulot ng 
kapanatagan, magbahagi ng napapana-
hong aral ng ebanghelyo, at magbigay ng 
makabuluhang paglilingkod.

Ano ba ang mga bagay na bumabagabag 
sa inyo?

Ano ang mga tanong ninyo tungkol sa 
ebanghelyo o sa Simbahan?

Papayag ba kayong tulungan namin 
kayo sa  ?

Kapag nagtatanong ng tulad nito, ang 
mga visiting teacher ay dapat mag-alok 
ng tulong sa partikular na paraan, gaya 
ng pag-aalaga sa mga bata sa maikling 
panahon, pagtulong sa isang gawain 
sa bahay, o pagtulong na gawin ang 
pagbili o pagpunta sa isang lugar para 
sa taong iyon. Hindi makatutulong ang 
pagsasabing, “Tawagan n’yo lang kami 
kapag may kailangan kayo.”

Visiting Teaching Ngayon: 
Isang Patuloy na Pagsisikap 
na Sundin si Jesucristo

Ang kuwento ng visiting teaching ay nag-
papatuloy sa buhay ng kababaihan sa lahat 
ng dako, habang tinutupad ng mga babaeng 
Banal sa mga Huling Araw ang kanilang tipan 
na susundin si Jesucristo. Sinabi ni Pangulong 
Dieter F. Uchtdorf, isang tagapayo sa Unang 
Panguluhan: “Kayong kahanga-hangang 
kababaihan ay nagkakawanggawa sa iba para 
sa higit na kapakanan ng iba kaysa sa inyong 
sarili. Dito ninyo natutularan ang Tagapagligtas, 
na, bagama’t hari, ay hindi naghangad ng ka-
tungkulan, ni nabahala kung napapansin Siya 
ng iba. Hindi Siya nag-abalang makipagpa-
ligsahan sa iba. Ang Kanyang isipan ay laging 
nakatuon sa pagtulong sa iba. Siya ay nagturo, 
nagpagaling, nakipag-usap, at nakinig sa iba. 
Alam Niya na ang kadakilaan ay walang kina-
laman sa lantad na kasaganaan o katungkulan. 
Itinuro Niya at ipinamuhay ang doktrinang ito: 
‘Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod 
ninyo.’” 19

Sa paglipas ng mga taon, nalaman ng 
kababaihan na ang visiting teaching ay na-
ngangailangan ng katapatan, dedikasyon, at 
sakripisyo. Nalaman nila na kailangan nila ang 
Espiritu na gagabay sa kanilang mga pagbisita. 
Nakita nila ang kapangyarihan na nagmumula 
sa pagtuturo ng katotohanan at pagpapatotoo, 
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pagbibigay ng temporal na tulong nang may 
pagmamahal, at kahandaang makidalamhati, 
umalo, at mapagaan ang mga pasanin ng mga 
miyembrong babae.

Katapatan, Dedikasyon, at Sakripisyo
Binigyang-diin ni Pangulong Kimball na 

kailangang lubos ang katapatan at dedikas-
yon ng mga visiting teacher. Sinabi niya: “Ang 
inyong mga tungkulin sa maraming paraan ay 
katulad ng sa mga [home] teacher, na ‘panga-
lagaan ang simbahan tuwina’—hindi lamang 
dalawampung minuto sa bawat buwan kundi sa 
tuwina—‘at makapiling at palakasin sila’—hindi 
lamang kumatok sa pinto, kundi makasama sila, 
at pasiglahin sila, at palakasin sila, at patatagin 

sila— ‘at tiyakin na walang kasamaan, . . . ni 
samaan ng loob, . . . paninirang- puri, ni pag-
sasalita ng masama.’” 20 Nakita ni Pangulong 
Kimball ang gayong katapatan sa kanyang asa-
wang si Camilla, na ganito ang sinabi tungkol sa 
pagsisikap nito bilang visiting teacher: “Sinikap 
kong huwag pigilan ang anumang nadarama 
kong magiliw na salita o mabuting gawa.” 21

Ang visiting teaching ay isang tuluy-tuloy 
na gawain; hindi ito kailanman natatapos. Ang 
mga visiting teacher ay kadalasang kailangang 
magsakripisyo at huwag panghinaan ng loob. 
Totoo ito lalo na kapag tila walang nangyayari 
sa ginagawa nilang pagsisikap, gaya ng ku-
wento ni Cathie Humphrey:

“Noong una akong tawagin na maging visit-
ing teacher, naatasan akong bumisita sa isang 
babaing hindi kailanman nagsimba. . . . Matapat 
akong bumisita buwan-buwan at kumatok sa 
kanyang pinto. Bubuksan niya ang pinto sa loob 
pero iiwanang nakasara ang screen door. . . . 
Wala siyang imik. Basta tatayo lang siya roon. At 
masaya akong babati ng, ‘Hi, ako si Cathie, ang 
visiting teacher mo.’ At dahil hindi siya kikibo, 
sasabihin kong, ‘Ngayon, ang lesson natin ay 
tungkol sa . . .’ at sisikapin kong magsabi ng 
anumang [bagay na magpapasigla at magpapa-
saya sa kanya]. Kapag [tapos na] ako, sasabihin 
niyang, ‘Salamat,’ at isasara ang pinto.

“Ayokong pumupunta doon. . . . Pero nag-
punta ako dahil gusto kong maging masunurin. 

Sa pagbabahagi ng mga visiting teacher ng mga katoto-
hanan at patotoo, tinutulungan nila ang iba na sundin 
ang Tagapagligtas.
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kanyang bagong silang na sanggol. Hindi ko 
alam kung kailan siya talaga manganganak pero 
alam kong malapit na. Tinipon ko ang isang 
grupo ng kababaihan at gumawa kami ng mga 
damit para sa kanyang sanggol. Ayaw naming 
iuwi niya ang sanggol na iyon na nakabalot lang 
ng diyaryo. Hindi namin matawagan sa telepono 
ang isa’t isa kaya’t nanalangin ako at ipinadama 
sa akin kung kailan ako dapat magpunta sa ospi-
tal para ihatid ang mga damit na ito ng sanggol. 
Pagdating ko sa ospital kapapanganak lang niya 
at naibigay ko sa kanya ang mga damit na galing 
sa mga miyembro sa Relief Society.” 23

Makaraan ang mga pito o walong buwang 
ganitong pagbisita, tinawagan ako ng bishop.

“‘Cathie,’ sabi niya, ‘kapapanganak lamang 
ng babaeng binibisita mo at ilang araw lang 
nabuhay ang sanggol. Silang mag-asawa ay 
magdaraos ng serbisyo sa puntod, at pinakiu-
sapan niya akong tanungin ka kung puwede 
kang pumunta at samahan siya roon. Ikaw 
lang daw ang kaibigan niya.’ Nagpunta ako 
sa sementeryo. Naroon kami ng bata pang ina 
kasama ang kanyang asawa, at ang bishop, sa 
tabi ng puntod. [Kami] lang.

“Ilang minuto ko lang siyang nakikita minsan 
sa isang buwan. Ni hindi ko [nakita sa screen 
door na] buntis pala siya, [gayunman ang aking 
hindi pa bihasa ngunit masigasig na] pagbisita 
ay nagpala sa aming dalawa.” 22

Paghahangad ng Espirituwal na Patnubay
Sa tuwi-tuwina, naghahangad at tumatang-

gap ng espirituwal na patnubay ang matatapat 
na visiting teacher. Ikinuwento ng isang mi-
yembro sa Relief Society sa Brazil ang pagtu-
long sa kanya ng Panginoon:

“Hindi ko matawagan ang mga miyembrong 
babae sa telepono. Wala kaming mga telepono. 
Kaya’t lumuluhod ako at nagdarasal upang 
alamin kung sino sa kababaihan ang nanganga-
ilangan sa akin sa linggong iyon. Palagi akong 
sinasagot. [Halimbawa], may isang bata pang 
babae sa aming ward na walang damit para sa 

Ang mga visiting teacher ay makatatanggap ng patnubay 
mula sa Espiritu Santo kapag sila ay nanalangin na 
matulungan.
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Mary Ellen Smoot
Ikalabintatlong Relief Society General President

“Kailangan natin ang isa’t isa. Kailangan natin ng 
mga visiting teacher . . . na talagang interesado sa 
mga binibisita nila at natatanto ang kahalagahan ng 
kanilang tungkulin habang sinisikap nilang  tulungan 
ang mga taong ito.”

Ensign, Peb. 2002, 47

Yamang magkakaiba ng kalagayan ang bawat 
babae, kailangan ng mga visiting teacher ng 
espesyal na patnubay mula sa Espiritu Santo 
upang malaman kung paano nila pinaka-
mainam na matutulungan ang bawat isa. Si 
Florence Chukwurah ng Nigeria ay nakatanggap 
ng ganoong patnubay nang siya ay “atasang 
bisitahin ang isang kapatid na nagkakapro-
blema sa kanyang asawa at sa bahay, [kaya’t] 
kinailangan pa nilang magkita sa palengke para 
magkausap. Matapos pakinggan at obserbahan 
ang mga problema ng kapatid na ito, humingi 
ng basbas ng priesthood si Sister Chukwurah sa 
asawa niya para malaman kung paano tutulu-
ngan ang nababagabag na kapatid na ito. Ka-
sunod ng basbas nadama niyang talakayin dito 
ang kahalagahan ng ikapu. ‘Lumuluhang sinabi 

niya sa akin na hindi siya nagbabayad ng ikapu 
dahil hindi sapat ang kinikita niya,’ pag-alaala ni 
Sister Chukwurah. ‘Iminungkahi kong talaka-
yin naming dalawa ang Malakias 3:10 sa bahay 
ko para makapahinga kami at makapag-usap 
nang sarilinan. Pumayag siya. Matapos kaming 
magtalakay hinikayat ko siyang sumampalataya 
at bayaran ang kanyang ikapu kahit sa loob lang 
ng anim na buwan. Nagpatotoo ako sa kanya sa 
pamamagitan ng Espiritu.’

“. . . Sa loob ng ilang buwan ng pagkikitang 
iyon, malaki ang ipinagbago sa sitwasyon ng 
kapatid na ito. Tumanggap ng scholarship 
ang kanyang anak na dalaga para sa high 
school, nakipagtulungan ang asawa niya sa 
bishop para maging aktibo at makatanggap 
ng katungkulan, nagtulungan ang mag-asawa 
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para mapabuti ang kanilang kabuhayan at relasyon, at 
naging inspirasyon sila sa iba kalaunan.” 24

Pagtuturo ng mga Katotohanan at Pagpapatotoo
Itinuro ni Pangulong Kimball na kapag ibinabahagi 

ng mga visiting teacher ang ebanghelyo at kanilang pa-
totoo, matutulungan nila ang mga miyembrong babae 
na sumunod sa Tagapagligtas:

“Napakagandang pagkakataon para sa dalawang babae 
ang magpunta sa isang tahanan. . . .

“Walang pamimilit sa programang ito batay sa naki-
kita ko. Kailangan lamang dito ang panghihikayat at 
pagmamahal. Kagila-gilalas na malaman kung gaano 
karaming tao ang maaari nating mapagbago at maganyak 

“[Responsibilidad 
nating] pakainin ang 
nagugutom, damitan 
ang hubad, tulungan 
ang balo, pahirin ang 
luha ng mga ulila, 
aliwin ang nagdurusa, 
sa simbahan mang ito, 
o sa iba pa, o sa walang 
kinabibilangang simba-
han, saanman [natin 
sila] makita.”

Joseph Smith
Mga Turo ng mga Pangulo 
ng Simbahan: Joseph Smith 
(2007), 500.

Ipinamumuhay ng matatapat na visiting teacher ang “dalisay na 
relihion” (Santiago 1:27).
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sa pamamagitan ng pagmamahal. Tayo ay 
‘magbababala, magpapaliwanag, manghihikayat, 
at magtuturo, at mag-aanyaya . . . na lumapit 
kay Cristo’ (D at T 20:59), gaya ng sinabi ng 
Panginoon sa kanyang mga paghahayag. . . .

“Huwag tayong masiyahan sa pagdalaw 
lamang, sa pakikipagkaibigan; mangyari pa, 
may panahon para diyan. . . . Ang pakikipag-
kaibigan, siyempre, ay mahalaga, ngunit may 
mas mainam pa bang paraan ng pakikipag-
kaibigan maliban sa turuan ang isang tao ng 
mga walang-hanggang alituntunin ng buhay 
at kaligtasan? . . .

“Ang inyong patotoo ay napakagandang 
paraan. . . . Hindi ninyo kailangang ibigay ito 

palagi sa pinakapormal na paraan; maraming 
iba’t ibang paraan. . . .

“. . . Ang mga visiting teacher . . . ay dapat 
manguna sa kasiglahan, at magandang pana-
naw, at kahusayan—at sa patotoo.” 25

Pinasalamatan ng isang bata pang ina ang 
kanyang mga visiting teacher na tumulong sa 
kanyang muling ipamuhay ang ebanghelyo:

“Nagpapasalamat ako ngayon sa aking mga 
visiting teacher dahil minahal nila ako at hindi 
ako hinusgahan. Talagang ipinadama nila sa 
akin na mahalaga ako at may puwang ako sa 
Simbahan.

“Pumupunta sila sa aking tahanan at mauupo 
kami at mag-uusap . . . , at iiwanan nila ako ng 
mensahe bawat buwan.

“At pagdating nila sa bawat buwan, dama ko 
na talagang mahalaga ako at talagang parang 
nagmamalasakit sila sa akin at parang mahal 
na mahal nila ako at pinahahalagahan.

“Sa pamamagitan ng kanilang pagdalaw at 
pakikipagkita sa amin, nagpasiya akong pana-
hon na para bumalik ako sa simbahan. Palagay 
ko talagang hindi ko alam noon kung paano 
bumalik, at sa pagpunta nila at pagtulong sa 
akin, naging daan sila para makabalik ako.

“Dapat nating matanto na mahal tayo ng Pa-
nginoon kahit sino pa tayo, at tinulungan ako ng 
aking mga visiting teacher na makitang tama ito.

“Ngayon kami ng asawa ko ay nabuklod na 
sa templo.” 26

Sa pamamagitan ng visiting teaching, alam ng kababaihan 
ng Relief Society na may mga kaibigan silang nagmama-
lasakit sa kanila.
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Ang visiting teaching ay isang paraan upang 
ihatid ang ebanghelyo ni Jesucristo sa buhay ng 
kababaihan at ng kanilang mga pamilya. Sinabi 
ni Sister Mary Ellen Smoot, ang ikalabintatlong 
Relief Society general president: “Gusto kong 
makiusap sa ating kababaihan na huwag nang 
alalahanin ang pagtawag sa telepono o ang 
kada tatlong buwan o kaya’y buwanang pagbi-
sita, at kung pupuwede na ba iyon, at sa halip 
ay pagtuunan ang pangangalaga sa mga kalulu-
wang kailangan pang kalingain. Tungkulin na-
ting tiyakin na patuloy na nag-aalab ang apoy 
ng ebanghelyo. Tungkulin nating hanapin ang 
nawawalang tupa at tulungan silang madama 
ang pagmamahal ng ating Tagapagligtas.” 27

Itinuro ni Pangulong Kimball:
“Maraming kababaihan ang namumuhay sa 

basahan—espirituwal na mga basahan. May 
karapatan silang magsuot ng magagandang 
bata, ng mga espirituwal na bata. . . . Pribile-
hiyo ninyong magpunta sa mga tahanan at 
palitan ng mga bata ang mga basahan. . . .

“. . . Kayo ay makapagliligtas ng mga kaluluwa, 
at sino ang makapagsasabi na ang marami sa 
mga aktibong tao sa Simbahan ngayon ay aktibo 
dahil sa nagpunta kayo sa kanilang mga taha-
nan at binigyan ninyo sila ng bagong pananaw 
sa buhay. Hinawi ninyo ang kurtina. Nilawakan 
pa ang naaabot ng kanilang tanaw. . . .

“Nakita na ninyo, hindi lamang ninyo 
inililigtas ang kababaihang ito, kundi marahil 

ay inililigtas din ninyo ang kanilang asawa at 
kanilang mga tahanan.” 28

Pagbibigay ng Temporal na Tulong nang 
may Pagmamahal

Ang pag-ibig sa kapwa ang pinakaugat ng 
temporal na paglilingkod at pangangalagang 
ibinibigay ng mga visiting teacher. Kadalasan 
ang isang babae at mga miyembro ng kanyang 
pamilya ay may mga temporal na pangangai-
langan na mahirap o imposible nilang panga-
siwaan nang mag-isa. Maaaring mangyari ito 
kapag may bagong silang na sanggol o kapag 
maysakit o kaya’y namatay ang isang miyem-
bro ng pamilya. Gaya ng mga kababaihan ng 
Relief Society noon sa Nauvoo at sa landas 
pakanluran sa Salt Lake Valley, ang mga visiting 
teacher sa makabagong panahon ang kada-
lasang nauunang tumulong. Si Sister Silvia H. 
Allred, na tagapayo sa Relief Society general 
presidency, ay nagsabing:

“Namamangha akong masaksihan ang di-
mabilang na pagkakawanggawa ng mga visiting 
teacher sa araw-araw sa iba’t ibang panig ng 
mundo na tumutugon sa mga pangangailangan 
ng bawat miyembrong babae at ng kanilang 
mga pamilya sa di-makasariling paraan. Sa 
matatapat na visiting teacher na ito, sinasabi 
ko, ‘Sa pamamagitan ng maliliit na pagka-
kawanggawang iyon, sinusunod ninyo ang 
Tagapagligtas at nagiging kasangkapan kayo sa 
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sa paraang hindi kayang isatinig. Maraming 
naipadarama ang mainit na yakap. Pinagkakaisa 
tayo ng sama-sama nating pagtawa. Ang isang 
sandali ng pagbabahagi ay  nagbibigay-sigla 
sa ating mga kaluluwa. Hindi natin palaging 
mapagagaan ang pasanin ng isang taong may 
problema, ngunit mapapasigla natin siya upang 
mapagtiisan niya itong mabuti.” 30

Isang babae na kamakailan lamang nabalo 
ang nagpasalamat sa mga visiting teacher na 
nakidalamhati sa kanya at umalo sa kanya. 
Isinulat niya: “Kailangang-kailangan ko noon 
ng isang taong makakausap; isang taong maki-
kinig sa akin. . . . At nakinig sila. Inalo nila ako. 
Umiyak silang kasama ko. At niyakap nila ako 
. . . [at] at tinulungan akong makabangon mula 
sa matinding kalungkutan at depresyon sa mga 
unang buwang iyon ng pangungulila.” 31

Ipinahayag ng isa pang babae ang kanyang 
nadarama nang tumanggap siya ng taos-pusong 
pagtulong mula sa isang visiting teacher: “Alam 
kong mahalaga ako sa kanya, hindi dahil isa 
lang ako sa mga nakalistang bibisitahin niya. 
Alam ko na nagmamalasakit siya sa akin.” 32

Paano Pinagpapala ng 
Visiting Teaching ang 
mga Visiting Teacher

Kapag pinaglilingkuran ng kababaihan ang 
iba bilang mga visiting teacher, sila mismo ay 

Kanyang mga kamay kapag kayo ay tumutu-
long, nangangalaga, nagpapasigla, nagbibigay-
ginhawa, nakikinig, naghihikayat, nagtuturo, 
at nagpapalakas sa kababaihang nasa inyong 
pangangalaga.’ Magbabahagi ako ng [dalawang] 
maiikling halimbawa ng ganitong paglilingkod.

“Si Rosa ay may malubhang diabetes at iba 
pang karamdaman. Sumapi siya sa Simbahan 
ilang taon na ang nakararaan. Siya ay nag-iisang 
magulang na may binatilyong anak. May  
mga panahon na madalas siyang maospital 
nang ilang araw. Hindi lamang siya dinadala sa 
ospital ng mababait na visiting teacher, kundi 
binibisita at pinapanatag din siya ng mga ito sa 
ospital habang binabantayan din ang kanyang 
anak sa bahay at paaralan. Ang kanyang mga 
visiting teacher ang nagsisilbing mga kaibigan 
at pamilya niya.

“Matapos ang ilang pagbisita sa miyembrong 
ito, nalaman ni Kathy na hindi ito marunong 
magbasa ngunit gustong matuto. Nag-alok ng 
tulong si Kathy kahit alam niyang maraming 
oras, tiyaga, at sigasig ang kailangan.” 29

Nakikidalamhati sa mga Nagdadalamhati, 
Umaalo, at Tumutulong sa Pagpasan ng 
mga Dalahin

Itinuro ni Sister Elaine L. Jack, ang ikalabin-
dalawang Relief Society general president: “Sa 
 visiting teaching ay tinutulungan natin ang bawat 
isa. Ang mga kamay ay madalas makapangusap 
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pinakamalaking pagpapala sa kanilang 
buhay.” 33

Ikinuwento ng isang babae ang mga pagpa-
palang ibinuhos sa kanya sa paglilingkod niya 
sa mga miyembrong babae:

“Hindi nagtagal pagkatapos kaming makasal, 
lumipat kaming mag-asawa sa New Jersey. Sa 
unang taon ng pag-aaral ng medisina, bihirang 
makauwi ang asawa ko bago mag-alas 11:30 
n.g. . . . Hindi rin ako kaagad nagkaroon ng 
mga kaibigan. Nalungkot at nahirapan ako sa 
paglipat na ito.

tumatanggap ng mga pagpapala. Itinuro ni 
Sister Barbara W. Winder, ang ikalabing-isang 
Relief Society general president: “Mahala-
gang mayroong mga visiting teacher ang ba-
wat babae—upang maipadama na kailangan 
siya, na may nagmamahal at nagmamalasakit 
sa kanya. Ngunit kasinghalaga rin nito ang 
pag-iibayo ng pag-ibig sa kapwa ng visiting 
teacher. Sa pag-aatas sa ating kababaihan na 
gawin ang visiting teaching, binibigyan natin 
sila ng pagkakataon na magkaroon ng dalisay 
na pag-ibig ni Cristo, na maaaring maging 

Sa pamamagitan ng visiting teaching, ang kababaihan ng Relief Society ay makadarama ng kaligayahan sa paglilingkod 
sa isa’t isa.
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“Hiniling ng bishop ng bago kong ward na pa-
ngasiwaan ko ang isang programa para sa mga 
miyembro sa aming ward na Espanyol ang ga-
mit na wika. Nangahulugan ito ng  pagsasaling-
wika sa sakrament miting, pagtuturo sa klase 
ng doktrina ng ebanghelyo, at pagsubaybay sa 
Relief Society. Bukod sa mga katutubong Espan-
yol, ako lamang ang babae sa ward na mahusay 
magsalita ng Espanyol.

“Bilang karagdagan sa aking mga responsibi-
lidad, binigyan ako ng Relief Society president 
ng listahan ng 12 kababaihang bibisitahin 
na nakatira sa isang baryo sa kabilang bayan. 
Inaamin ko na hindi ako nasabik sa bagong 

tungkulin ko. Abala ako sa iba ko pang mga 
tungkulin, at nangamba ako na baka hindi ko 
alam kung paano tumulong. . . . Ngunit gu-
mawa ako ng ilang visiting teaching appoint-
ment, at bago ko pa namalayan ay nakaupo na 
ako sa sala ng mga Dumez.

“‘Ikaw ang visiting teacher ko?’ tanong ni Sis-
ter Dumez pagpasok niya sa sala. ‘Maligayang 
pagdating sa aking tahanan. Dalawang taon na 
akong walang visiting teacher.’ Pinakinggan 
niyang mabuti ang mensahe, nagkumustahan 
kami, at paulit-ulit niya akong pinasalamatan sa 
pagpunta.

“Bago ako umalis tinawag niya ang kanyang 
limang anak para kantahin sa Espanyol ang 
‘Ako ay Anak ng Diyos.’ Niyakap niya ako at 
pinisil ang aking kamay. . . .

“Lahat ng pagbisita sa unang paglabas ko ay 
naging mas maganda naman kaysa inakala ko. 
Nang sumunod na mga buwan, habang malu-
god akong tinatanggap ng mga kapatid sa ka-
nilang tahanan, nagsimula akong manabik sa 
aking mga pagbisita. Ngunit hindi ako handa 
sa narinig kong mga kuwento ng kalungkutan 
at kahirapan habang lalo kong nakikilala ang 
mababait na taong ito. Nagpasiya akong kahit 
paano’y sikapin kong gawing mas komportable 
ang buhay para sa mga kapatid na ito at kani-
lang mga pamilya, na karamihan ay kinakapos 
sa pera. Nagsimula akong magdala ng mga lu-
tong pagkain kapag bumibisita ako. Ipinapasyal 

“Kapag kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, 
kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos” 
(Mosias 2:17).
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ko ang mga pamilya. Ipinagmamaneho ko sila 
kapag magpapatingin sila sa doktor at kapag 
pupunta sa tindahan ng groseri.

“Mabilis kong nalimutan ang aking kalungku-
tan nang maglingkod ako sa iba. Ang mga kaba-
baihan na sa unang tingin ko ay kaiba sa akin ay 
naging mabubuti kong kaibigan. Sila’y matata-
pat, matatatag na kaibigan na nagpapasalamat 
maging sa pinakamaliliit na bagay na ginawa 
ko para sa kanila. At alam din nila ang mga pa-
ngangailangan ko: Palagi akong nakakatanggap 
ng tawag sa telepono at mga regalong mula sa 
puso. Isang kapatid ang gumawa ng doily para 
sa aking mesa. Kumatha naman ng tula ang isa 
pang kapatid para sa aking kaarawan.

“Gayunman, pagkaraan ng ilang buwan sa 
aking mga tungkulin, nalungkot ako sa kaku-
langan ko ng kakayahan na gawing mas ligtas 
o mas komportable ang buhay ng aking mga 
kaibigan. . . .

“Isang gabi ay nakadama ako ng pang-
hihina ng kalooban. Lumuhod ako para 
manalangin, nakikiusap sa Panginoon na 
ipakita sa akin ang direksiyon na dapat kong 
tahakin. Nadama kong nais ng Panginoon 
na tulungan ko ang mga kababaihang ito 
na matutong tustusan ang kanilang sariling 
pangangailangan at paglingkuran ang isa’t 
isa. Inaamin ko na nag-alinlangan ako na 
baka hindi makaya ng mga taong may gayon 
kabibigat na pasanin na tulungan ang isa’t isa, 

 Paano 
Minamahal, 

 Pinangangalagaan,  
at  Pinalalakas ng  

mga Visiting Teacher  
ang Isang Miyembro

Magdasal araw-araw para sa kanya at sa 
kanyang pamilya.

Humingi ng inspirasyon na makilala 
siya at ang kanyang pamilya.

Palagi siyang dalawin para malaman 
kung ano na ang nangyayari sa kanya 
at aliwin at palakasin siya.

Palaging makipag-ugnayan sa pama-
magitan ng mga pagbisita, pagtawag 
sa telepono, pagliham, pagpapadala ng 
email, mga text message, at mumunting 
pagpapakita ng kabaitan.

Batiin siya sa mga pulong o miting sa 
Simbahan.

Tulungan siya kapag mayroong 
 emergency, karamdaman, o iba  
pang biglaang pangangailangan.

Ituro sa kanya ang ebanghelyo mula 
sa mga banal na kasulatan at sa mga 
mensahe sa visiting teaching.

Himukin siya sa pamamagitan ng pag-
papakita ng mabuting halimbawa.

Ireport sa lider ng Relief Society ang 
kanilang ginagawang paglilingkod 
at ang espirituwal at temporal na 
 kapakanan ng miyembro.

143



ngunit alam kong kailangan kong sundin ang 
ipinahiwatig sa akin.

“Sinimulan ko sa pagsasaayos ng visiting 
teaching program sa Relief Society na Espan-
yol ang gamit na wika. Isa sa matatapat kong 
kaibigan, si Sister Moreira, ang nagboluntaryong 
dumalaw nang mag-isa sa anim na kababaihan. 
Pagtanggi ang naging sagot ko, ‘Hindi mo maka-
kayang puntahan iyon nang walang kotse. Mas-
yadong malayo kung lalakarin!’ Ngunit naalala 
ko ang ipinahiwatig sa akin na hayaang pag-
lingkuran ng kababaihan ang isa’t isa. Inilagay 
ko lahat ang anim na babaeng iyon sa bagong 
listahan ng visiting teaching ni Sister Moreira.

“Nang makabalik mula sa paglalakad niya 
para maisagawa ang visiting teaching, tina-
wagan ako ni Sister Moreira, na puspos ng 
Espiritu. . . . Masasakit ang kanyang mga paa, 
ngunit pinagaan ng Panginoon ang kanyang 
pasanin at kanyang puso.

“Pagkatapos ng ilan pang pagbisita, may 
nakuha si Sister Moreira na isa pang kapatid 
na makakasama niya sa paglalakad. . . .

“Nang simulan kong maghanap, marami 
akong nakitang paraan upang matulungan ang 
mga kapatid na ito na tulungan ang kanilang 
sarili at ang isa’t isa. . . .

“Nang may nakikita na akong malaking es-
pirituwal na pag-unlad sa mga miyembro ng 
aking ward, nakatanggap kami ng asawa ko 
ng pabatid na lilipat kami. . . . Ni ayaw kong 

isipin noon na iiwan ko ang mababait kong 
kaibigan. Gusto kong patuloy na maglingkod 
na kasama nila—marami na kaming nagawa 
sa isa’t isa. Ngunit kahit paano nakita kong 
malakas na kumikilos ang ebanghelyo sa 
kanilang buhay, at pinangangalagaan nila ang 
isa’t isa. Ako, na sa una ay napilitan lang na 
magtrabaho sa bukid, ay umuwing puno ng 
tungkos [ng uhay].” 34

Itinuro ni Pangulong Lorenzo Snow, ang 
ikalimang Pangulo ng Simbahan, na ang 

kababaihan ng Relief Society 
ay halimbawa ng dalisay na 
relihiyon. Sabi niya: “Sinabi 
ng Apostol na si Santiago na 
‘ang dalisay na relihion at 
walang dungis sa harapan ng 

ating Dios . . . ay ito: Dalawin ang mga ulila at 
mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at 
pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili 
sa sanglibutan.’ Dahil sang-ayon sila na totoo 
iyan, talagang ipinakikita ng mga miyembro ng 
Relief Society sa kanilang buhay ang dalisay at 
walang-dungis na relihiyon; tinulungan nila 
ang mga taong naghihirap, niyakap at minahal 
ang mga ulila sa ama at mga balo, at pinanatili 
ang kanilang sarili na walang bahid-dungis sa 
mundo. Mapatototohanan ko na wala nang 
mas dalisay at mayroong takot sa Diyos na 
kababaihan sa mundo maliban sa kababaihan 
ng Relief Society.” 35

Lorenzo Snow
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Ang mga dalisay at mayroong takot sa Diyos 
na kababaihan ng Relief Society ay nangalaga 
at nagpalakas sa isa’t isa simula pa noon sa 
Nauvoo hanggang sa ngayon, sa pamamagitan 
ng mapagmahal at binigyang-inspirasyong 
visiting teaching. Ito ay isang paglilingkod na 
ibinabahagi sa bawat isa, nang buong puso. 

145





K A B A N ATA  8

Mga Pagpapala ng 
Priesthood sa Lahat

Hindi Maihihiwalay na 
Kaugnayan sa Priesthood

Malakas at malaki ang kakayahan ng kababaihan 

ng Simbahang ito. May pamumuno at patutunguhan, 

isang tiyak na diwa ng kasarinlan, gayunman may 

malaking kasiyahan sa pagiging bahagi ng kaharian 

na ito ng Panginoon, at sa pakikipagtulungan 

sa priesthood upang maisulong ito.

Gordon B. Hinckley





K A B A N ATA  8

Mga Pagpapala ng 
Priesthood sa Lahat

Hindi Maihihiwalay na  
Kaugnayan sa Priesthood

Sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, 
ang priesthood ng Diyos ay naipanumbalik sa 
lupa sa kabuuan nito. Ang priesthood ay ang 
 walang-hanggang kapangyarihan at awtoridad 
ng Diyos at sa pamamagitan nito Kanyang pi-
nagpapala, tinutubos, at dinadakila ang Kanyang 
mga anak, at isinasakatuparan “ang kawalang- 
kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao.” 1

Ang karapat-dapat na mga anak na lalaki ng 
Ama sa Langit ay inoorden sa mga katungkulan 
sa priesthood at binibigyan ng partikular na mga 
tungkulin at responsibilidad. Sila ay may pahin-
tulot na kumilos sa Kanyang pangalan upang 
mapangalagaan ang Kanyang mga anak at 
tulungan silang matanggap ang mga ordenansa 
at gawin at tuparin ang mga tipan. Ang lahat ng 
mga anak na lalaki at anak na babae ng Ama sa 
Langit ay parehong pinagpapala kapag nakasa-
lig sila sa kapangyarihan ng priesthood.

Sa isang mensahe sa pangkalahatang kumpe-
rensya, itinuro ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum 
ng Labindalawang Apostol: “Bagama’t kung 

minsan itinuturing natin ang mga mayhawak 
ng priesthood bilang ‘ang priesthood,’ hindi 
natin dapat kalimutan na ang priesthood ay 
hindi pag-aari ng mga humahawak nito. Ito ay 
sagradong ipinagkatiwala upang gamitin ito para 
sa kapakanan ng kalalakihan, kababaihan, at ga-
yundin ng mga bata.” 2 Pagkatapos ay binanggit 
ni Elder Oaks ang sinabi noon ni Elder John A. 
Widtsoe, na naglingkod din bilang miyembro 
ng Korum ng Labindalawa: “Hindi humihigit 
ang karapatan ng mga kalalakihan kaysa sa mga 
kababaihan sa mga pagpapalang nanggagaling 
sa Priesthood at kaakibat ng pagtataglay nito.” 3

“Lubusang Kabahagi 
ng mga Espirituwal na 
Pagpapala ng Priesthood”

Maraming babaeng Banal sa mga Huling Araw 
ang nagpatotoo sa mga pagpapala ng priesthood 
sa kanilang buhay. Ipinahayag ni Sister Elaine L. 
Jack, ang ikalabindalawang Relief Society general 
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at binibigyang-inspirasyon tayo nito; ang mga 
ito ang gumaganyak sa atin upang maging tapat 
tayo. Lahat tayo ay maaaring makibahagi sa 
mga espirituwal na pagpapalang ito.” 4

Binanggit muli ni Sister Sheri L. Dew, na 
naglingkod bilang tagapayo sa pangkalaha-
tang panguluhan ng Relief Society, ang mga 
turong ito: “Mga kapatid, tatangkain ng ilan na 
paniwalain kayo na dahil hindi kayo naorden sa 
priesthood, kayo ay nadaya. Mali sila, at hindi 
nila nauunawaan ang ebanghelyo ni Jesucristo. 
Ang mga pagpapala ng priesthood ay maaaring 
makamtan ng bawat karapat-dapat na lalaki at 
babae. Maaaring mapasaating lahat ang Espiritu 
Santo, magkaroon ng personal na paghahayag, 
at matanggap ang endowment sa templo, kung 
saan tayo ‘magtataglay’ ng lakas. Ang kapang-
yarihan ng priesthood ay nakapagpapagaling, 
nagpoprotekta, at pananggalang ng lahat ng 
mabubuti laban sa mga puwersa ng kadiliman. 
Higit sa lahat, ang kaganapan ng priesthood na 
nakapaloob sa pinakamataas na mga ordenansa 
ng bahay ng Panginoon ay matatanggap lamang 
ng isang lalaki at babae na magkasama.” 5

Mga Ordenansa, Tipan, at Pagpapala
Nang iorganisa ni Joseph Smith ang Relief 

Society sa Nauvoo, Illinois, noong tagsibol ng 
1842, ang mga miyembro nito ay kababaihan 
na nabiyayaan na ng ilang ordenansa at tipan 
ng priesthood. Sila ay nabinyagan para sa 

president, ang damdamin ng iba pang kababai-
han sa Relief Society. “Mayroon akong matibay 
na patotoo sa kapangyarihan ng priesthood sa 
buhay ng lahat ng miyembro ng Simbahan,” ang 
sabi niya. “Sa Doktrina at mga Tipan tayo ay . . . 
sinabihan na ang Melchizedek Priesthood ang 
humahawak ‘ng mga susi ng lahat ng pagpapa-
lang espirituwal ng simbahan’ (D at T 107:18). 
Alam kong ito ang kapangyarihan at awtoridad 
ng Diyos sa lupa na magpapala sa ating buhay 
at tutulungan tayong iugnay ang ating mga 
naranasan sa lupa tungo sa kawalang-hanggan. 
Kapag natatanggap natin ang mga pagpapala ng 
priesthood, humuhugot tayo sa lakas at biyaya 
ng Diyos.” Pagpapatuloy pa ni Sister Jack:

“Makabuluhan sa akin na ang kababaihan ay 
naorganisa sa ilalim ng awtoridad ng priest-
hood. Itinataguyod natin ang priesthood at tayo 
ay itinataguyod ng kapangyarihan nito. Pinaha-
halagahan ng kababaihan ng Simbahan . . . ang 
pagkakataon nating maging lubusang kabahagi 
ng mga espirituwal na pagpapala ng priesthood.

“Bawat isa atin ay magagabayan at mapagpa-
pala sa ating walang-hanggang pag-unlad sa 
pamamagitan ng pagtanggap sa mga pagpapa-
lang ito. Ang mga ordenansa, tipan, pagbubuk-
lod, at ang kaloob na Espiritu Santo ay mahalaga 
sa kadakilaan. Marami ring mga pagpapala 
ang priesthood sa bawat tao. Ang mga pagpa-
pala ng priesthood ay pumapatnubay sa atin; 
iniaangat nito ang ating pananaw; hinihikayat 
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ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Natanggap nila 
ang kaloob na Espiritu Santo, na nagbibigay sa kanila ng 
karapatan sa palagiang pagsama ng Espiritu at sa kaka-
yahang magabayan ng personal na paghahayag. Nakiba-
hagi sila sa sakramento bilang pag-alaala kay Jesucristo 
at sa kanilang mga tipan. Nakatanggap sila ng mga 
kaloob ng Espiritu. May ilang tumanggap ng mga patri-
archal blessing, nalaman ang kani-kanyang mga kaloob 
at potensiyal at ang pagiging bahagi nila sa sambahayan 
ni Israel. Pinagaling sila ng Panginoon, pinanatag sila, at 
tinuruan ayon sa kanilang mga pangangailangan, kani-
lang pananampalataya, at Kanyang kalooban.

“Kapag dumadalo kayo sa 
templo at nagsasagawa 
ng mga ordenansang 
patungkol sa Bahay ng 
Panginoon, may mga 
pagpapalang darating sa 
inyo. . . . Matatanggap 
ninyo ang susi ng 
kaalaman tungkol sa 
Diyos. (Tingnan sa 
D at T 84:19.) Matutu-
tuhan ninyo kung  
paano kayo matutulad  
sa Kanya. Maging ang 
kapangyarihan ng 
pagkadiyos ay makikita 
sa inyo. (Tingnan sa 
D at T 84:20.)”

Ezra Taft Benson
Ensign, Ago. 1985, 10

Habang gumagawa at tumutupad sa mga tipan ang mga babaeng 
Banal sa mga Huling Araw, pinalalakas sila ng Panginoon upang 
makapaglingkod sa Kanyang kaharian.
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Nalaman ni Sister Elizabeth Ann Whitney, 
na dumalo sa unang miting ng Relief Society, 

ang tungkol sa ipinanumba-
lik na ebanghelyo 12 taon na 
ang nakararaan, noong 1830. 

“Pagkarinig ko sa Ebanghelyo 
na ipinangaral ng mga Elder,” 
sabi niya kalaunan, “Alam ko 

na iyon ang tinig ng Mabuting Pastol.” Siya ay 
“nabinyagan kaagad,” at ang kanyang asawang 
si Newel K. Whitney, ay nabinyagan makalipas 
ang ilang araw.6 Sa paggunita sa karanasang 
ito, ikinuwento niya ang mga pagpapalang 
natanggap niya sa pamamagitan ng mga 
ordenansa ng priesthood na pagbibinyag at 
kumpirmasyon:

“Kung mayroon mang mga alituntunin na 
nagbigay sa akin ng kalakasan, at sa pama-
magitan nito ay natutuhan kong mamuhay 
nang kapaki-pakinabang, para sa akin ay tila 
nanaisin kong ibahagi sa iba ang kagalakan at 
kalakasang ito; upang sabihin sa kanila kung 
ano ang Ebanghelyo para sa akin, simula nang 
tanggapin ko ito at natutong mamuhay ayon sa 
mga batas nito. Isang panibagong paghahayag 
ng Espiritu sa bawat araw, paghahayag ng mga 
hiwaga na noon ay madilim, malalim, hindi 
maipaliwanag at hindi maunawaan; lubos na 
pananampalataya sa isang banal na kapang-
yarihan, sa walang-hanggang katotohanan na 
nagmumula sa Diyos Ama.” 7

Elizabeth Ann 
Whitney

Mga Kaloob ng Espiritu
Noong Abril 28, 1842, si Joseph Smith ay 

nagsalita sa isang miting ng Female Relief 
Society of Nauvoo. Bahagi ng diskursong ito 
ay batay sa mga turo ni Apostol Pablo sa I Mga 
Taga Corinto 12–13 tungkol sa mga kaloob ng 
Espiritu. Binigyang-diin ni Joseph Smith na 

“ang mga palatandaang ito, gaya ng pagpapa-
galing ng maysakit, pagtataboy ng masasamang 
espiritu, atbp. ay dapat matanggap ng lahat ng 
nananampalataya.” 8

Dahil natanggap ng kababaihang Banal sa 
mga Huling Araw ang kaloob na Espiritu Santo, 

Nagdasal si Amanda Smith na tulungan siyang pangala-
gaan ang kanyang anak.
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Warren at ang kanilang anak na si Sardius sa 
mga namatay. Ang isa pang anak na lalaki na si 
Alma, ay malubhang nasugatan. Nawasak ang 
kanyang balakang sa pagsabog ng isang baril. 
Kalaunan ay ikinuwento ni Amanda ang per-
sonal na paghahayag na natanggap niya upang 
gumaling ang kanyang anak:

“[Naroon] ako, sa mahaba at nakasisindak 
na gabing iyon, kasama ang namatay kong 
asawa at anak at ang sugatan kong anak, at 
tanging ang Diyos ang makagagamot at ma-
katutulong sa amin.

“O aking Ama sa Langit, nagsumamo ako, 
ano ang dapat kong gawin? Nakikita po Ninyo 
ang kawawa kong anak na sugatan at nababa-
tid ang kakulangan ko ng karanasan. O Ama sa 
Langit tagubilinan po Ninyo ako kung ano ang 
aking gagawin!

maaari nilang hangarin at mabibiyayaan sila ng 
mga espirituwal na kaloob na gaya ng “kaloob 
na mga wika, propesiya, paghahayag, mga pa-
ngitain, pagpapagaling, pagbibigay-kahulugan 
sa mga wika, at iba pa.” 9 Sa buong kasaysayan 
ng Simbahan, natanggap ng kababaihang Banal 
sa mga Huling Araw ang mga kaloob ng Es-
piritu at ginamit ang mga ito upang pagpalain 
ang kanilang mga pamilya at ang ibang tao.

Si Amanda Barnes Smith ay naroon noong 
Abril 28, 1842, nang ituro ni Joseph Smith sa 
kababaihan ng Relief Society ang tungkol sa 
mga kaloob ng Espiritu. Alam niya ang katoto-
hanan ng kanyang mga itinuturo, sapagkat siya 
ay nabiyayaan ng kaloob na paghahayag noong 
mga apat na taon na ang nakararaan nang ka-
ilanganin niya ang tulong ng Panginoon upang 
mailigtas ang kanyang anak.

Sa huling bahagi ng Oktubre 1838, si 
Amanda at ang kanyang asawa na si Warren, 
kasama ang kanilang mga anak at iba pang 
mga miyembro ng Simbahan ay papunta sa Far 
West, Missouri. Tumigil sila sa isang panda-
yan upang kumpunihin ang kanilang bagon. 
Habang naroon sila, nilusob ng mga mandu-
rumog ang mga Banal sa mga Huling Araw na 
nagtatrabaho sa pandayan, na ikinamatay ng 
17 kalalakihan at mga batang lalaki at ikinasu-
gat ng 15 katao. Si Amanda, na nakapagtago 
habang lumulusob ang mga mandurumog, 
ay nagbalik at natuklasan niyang kabilang si Nauvoo Illinois Temple
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“At pagkatapos ako ay pinatnubayan ng isang 
tinig na nangusap sa akin.”

Sinabihan si Amanda na gumawa ng lye 
(lihiya), o panghugas, mula sa abo ng kanilang 
siga upang linisin ang sugat. Pagkatapos ay 
pinagawa siya ng makapal na pantapal mula 
sa banakal at malaking dahon ng puno ng elm 
na pampasak sa sugat. Nang sumunod na araw 
may nakita siyang kaunting balsamo (maba-
ngong pamahid) at ibinuhos ito sa sugat upang 
maibsan ang hirap ni Alma.

“‘Alma, anak ko,’ ang sabi ko, ‘naniniwala 
ka bang ang Panginoon ang gumawa sa iyong 
balakang?’

“‘Opo, inay.’
“ ‘Kung ganoon, makagagawa ang Panginoon 

ng pamalit sa iyong balakang, hindi ka ba nani-
niwalang kaya Niya, Alma?’

“‘Sa palagay ninyo ay kaya ng Panginoon, inay?’ 
tanong ng bata, sa kanyang kawalang-malay.

“‘Oo, aking anak,’ sagot ko, ‘ipinakita niyang 
lahat ito sa akin sa isang pangitain.’

Mga temple ordinance worker sa mga baitang ng Salt Lake Temple, 1917
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“Pagkaraan ay maayos ko siyang inihiga nang padapa, 
at nagsabing: ‘Ngayon, humiga ka nang ganyan, at 
huwag kang gagalaw, at gagawan ka ng Panginoon ng 
isa pang balakang.’

“Kung kaya’t nahigang padapa si Alma sa loob ng 
limang linggo, hanggang sa ganap na siyang guma-
ling—isang malambot na litid ang tumubo sa lugar ng 
nawalang kasu-kasuan, . . . na ikinagulat nang malaki 
ng mga doktor.

“Noong araw na muli siyang nakalakad nasa labas ako 
at nag-iigib ng isang timbang tubig, nang makarinig ako 
ng hiyawan ng mga bata. Patakbo akong bumalik, na 
takot na takot, at pagpasok ko, naroon si Alma na naka-
tayo at nagsasayaw, at ang mga bata ay nagsisigawan sa 
pagkamangha at kagalakan.” 10

Sa pamamagitan ng espirituwal na kaloob ng pagha-
hayag, itinuro ng Panginoon kay Sister Smith kung pa-
ano aalagaan ang kanyang anak. Siya, tulad ni Elizabeth 
Ann Whitney at ng marami pang iba, ay tumanggap ng 
“kalagakan at kalakasan” at “panibagong paghahayag 
ng Espiritu” 11 dahil sa kanyang katapatan.

Mga Pagpapala ng Templo
Ang isa sa mga layunin ng Panginoon sa pag- organisa 

ng Relief Society ay upang ihanda ang Kanyang mga 
anak na babae para sa mas dakilang mga pagpapala 
ng priesthood na matatagpuan sa mga ordenansa at 
tipan ng templo. Inasahan ng kababaihan noon sa 
Nauvoo ang pagtatapos ng templo nang may matinding 
pananabik, sapagkat alam nila, tulad ng ipinangako ni 
Propetang Joseph Smith kay Mercy Fielding Thompson, 

“Ang tanging lugar sa 
mundo kung saan natin 
maaaring matanggap 
ang kaganapan ng mga 
pagpapala ng priesthood 
ay sa loob ng banal na 
templo. Iyan lamang 
ang tanging lugar kung 
saan, sa pamamagitan 
ng mga banal na 
ordenansa, ay maaari 
nating matanggap ang 
magpapamarapat sa atin 
para sa kadakilaan sa 
kahariang selestiyal.”

Harold B. Lee
Stand Ye in Holy Places 
(1974), 117
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na ang endowment ang maglalabas sa kanila 
“mula sa kadiliman tungo sa kagila-gilalas na 
liwanag.” 12

Sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, 
inihayag ng Panginoon ang sumusunod sa mga 

Banal sa mga Huling Araw na nasa Kirtland, 
Ohio: “Ibinigay ko sa inyo ang isang kautu-
san na dapat kayong magtayo ng isang bahay, 
kung saan ay balak kong pagkalooban ang 
mga hinirang ko ng kapangyarihan mula sa 
kaitaasan.” 13 Ipinangako Niya na bibigyan Niya 
ang matatapat na Banal ng “pagkarami-raming 
pagpapala,” 14 at sinabi Niya na ang templo 
ay magiging “isang lugar ng pagbibigay- 
pasalamat para sa lahat ng banal, at . . . isang 
lugar ng pagtuturo para sa lahat ng tinawag sa 
gawain ng ministeryo sa lahat ng kanilang iba’t 
ibang tawag at mga katungkulan; upang sila 
ay maging ganap sa kanilang pag-unawa sa 
kanilang ministeryo, sa teoriya, sa alituntunin, 
at sa doktrina, sa lahat ng bagay na nauukol sa 
kaharian ng Diyos sa mundo.” 15

Sa Nauvoo, muling inutusan ng Panginoon 
ang mga Banal na magtayo ng templo, na 
sinasabing ibabalik Niya ang “kaganapan ng 
pagkasaserdote” at “[ihahayag ang Kanyang] 
mga ordenansa” roon.16

Nagtulungan ang kababaihan ng Relief So-
ciety sa paghahanda para sa mga ordenansang 
ito at kaakibat nitong mga tipan. Nag-ambag 
sila sa pagtatayo ng templo, natuto mula sa 
Propeta at sa isa’t isa sa mga miting ng Relief 
Society, mapagmahal na naglingkod sa isa’t isa, 
at hinangad ang higit na banal na pamumuhay.

Nang malapit nang matapos ang templo, 36 
na kababaihan ang tinawag na maglingkod 

 Sagradong 
Kasuotan

Hiniling ni Joseph Smith sa matatapat 
na kababaihan sa Nauvoo na gumawa 
ng mga sagradong kasuotan na gagami-
tin sa mga ordenansa ng templo. Ang 
pananahi ng mga kasuotan sa templo ay 
naging responsibilidad ng Relief Society 
sa loob ng maraming taon. Ngayon, 
ang kababaihan ay may mahalagang 
ginagampanan pa rin na may kaug-
nayan sa kasuotan sa templo at sa 
temple garment. Itinuturo nila kung 
paano dapat igalang at pangalagaan 
ang kasuotang ito. Itinuturo din nila na 
kailangang manatili ang kadisentihan sa 
pagsusuot ng temple garment. Masasa-
got ng Relief Society president sa bawat 
ward o branch ang mga katanungan 
tungkol sa paggamit at pangangalaga ng 
sagradong kasuotan, na sumasangguni 
sa kasalukuyang hanbuk ng Simbahan. 
Ang paggalang sa sagradong kasuotan 
ay tanda ng pagpipitagan para sa mga 
pagpapala ng templo. 

156



Sa Simbahan ngayon, ang matatapat na 
kababaihan at kalalakihan ay patuloy na 

naglilingkod sa loob ng 
templo at nakatatagpo ng 
kalakasan sa mga pagpapala 
na matatanggap lamang sa 
pamamagitan ng mga 
ordenansa sa templo. Tulad ng 

sinabi noon ni Pangulong Joseph Fielding Smith, 
ang ikasampung Pangulo ng Simbahan, “Saklaw 
ng pribilehiyo ng kababaihan ng Simbahang ito 
ang tumanggap ng kadakilaan sa kaharian ng 
Diyos at tumanggap ng awtoridad at kapangyari-
han bilang mga reyna at babaeng saserdote.” 19

Joseph Fielding 
Smith

bilang mga temple ordinance worker. Na-
gunita ni Elizabeth Ann Whitney, isa sa mga 
unang ordinance worker na iyon: “Iniukol ko 
ang aking sarili, ang panahon at atensiyon ko 
sa misyong iyon. Araw-araw akong gumawa 
sa Templo nang walang tigil hanggang sa 
magsara ito.” 17

Sa mga ordenansa ng nakatataas na priest-
hood na natanggap ng mga Banal sa Nauvoo 
Temple, “ang kapangyarihan ng kabanalan [ay 
ipinakita].” 18 Sa pagtupad ng mga Banal sa 
kanilang mga tipan, pinalakas at tinulungan 
sila nito sa mga pagsubok sa sumunod na mga 
araw at taon (tingnan sa kabanata 3).

Sina Eva at Adan ay nagkaisa sa tipan.
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Ang Priesthood sa Tahanan
Tinutulungan ng Relief Society ang kababa-

ihan na palakasin ang mga tahanan at pamilya, 
at sa gayon ay tumutulong sa pagsasakatu-
paran ng isa sa mga pangunahing layunin 
ng priesthood. “Ibinalik ang [awtoridad ng] 
priesthood,” sabi ni Elder Russell M. Nelson 
ng Korum ng Labindalawang Apostol, “upang 
mabuklod sa kawalang-hanggan ang mga 
pamilya.” 20 Itinuro din ni Elder Richard G. 
Scott, na miyembro rin ng Korum ng Labin-
dalawa, na: “Ang pamilya at ang tahanan ang 
pundasyon ng matwid na pamumuhay. Ang 
priesthood ang kapangyarihan at ang awtori-
dad ng priesthood ang paraang ibinigay ng 
Panginoon upang suportahan ang pamilya.” 21 
Ang Relief Society ay nakasuporta sa gawaing 

ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kababai-
han at sa kanilang mga pamilya na ipamuhay 
ang ebanghelyo sa paraan na matatanggap 
nila ang ipinangakong mga pagpapala ng 
priesthood.

Ang Mag-asawa
Sinabi ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum 

ng Labindalawang Apostol: “Ang sukdulan 
at pinakadakilang ugnayan ng babae at lalaki 
ay nasa bago at walang-hanggang tipan ng 
kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. 
Tanging ang pagsasamang ito ang humahan-
tong sa kadakilaan. Tulad ng itinuro ni Apostol 
Pablo, ‘Ang babae ay di maaaring walang lalake 
at ang lalake ay di maaaring walang babae, sa 
Panginoon.’” 22 Pinagtitibay ito ng sinaunang 

Barbara B. Smith
Ikasampung Relief Society General President

“Sa patuloy na pagpapayo ng priesthood at dahil sa 
mga lider ng Relief Society na tinawag ng Panginoon 
sa pamamagitan ng inspirasyon, ang kababaihan ng 
Simbahan ay may banal na patnubay para sa gawaing 
iniatas sa kanila, at ang Samahan ang gumagawa ng 
paraan na maisakatuparan ang gawaing iyon.”

Ensign, Mar. 1983, 23
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banal na kasulatan sa mga kuwento ng kasal 
sa loob ng tipan sa pagitan nina Abraham at 
Sara, Isaac at Rebeca, at Jacob at Raquel. Ang 
ordenansa ng pagbubuklod ang nagbibigkis sa 
mag-asawa sa isa’t isa, sa kanilang mga anak, 
at sa kanilang Ama sa Langit. “Dahil dito,” 
pagpapatuloy ni Elder Oaks, “ang iisang layu-
nin . . . sa ating mga korum sa priesthood at . . . 
sa ating mga Relief Society ay ang pagsamahin 
ang kalalakihan at kababaihan sa sagradong 
kasal at mga ugnayan ng pamilya na hahan-
tong sa buhay na walang-hanggan, na ‘pinaka-
dakila sa lahat ng kaloob ng Diyos.’” 23

Kapag ang isang mag-asawa ay nabiyayaan 
ng pagkakataong maging mga magulang, 

magkatuwang sila sa banal na responsibilidad 
na tulungan ang kanilang mga anak na mauna-
waan at tanggapin ang mga ordenansa at tipan 
ng priesthood.24 Ipinakita ng ating unang mga 
magulang, sina Eva at Adan, ang halimbawa ng 
relasyong nagtutulungan at nagkakaisa nang 
turuan nila ang kanilang mga anak. Itinuro ni 
Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labin-
dalawang Apostol:

“Hindi lamang si Adan, ang gumagawa sa 
mga bagay na ito. . . .

“Si Eva ay aktibong kabahagi nito. Narinig 
niya ang lahat ng sinabi ni Adan. Binanggit 
niya ang tungkol sa ‘ating paglabag,’ ang 
‘kagalakan ng ating pagkakatubos,’ ang ‘binhi’ 
na mapapasakanila, at ang ‘buhay na walang-
hanggan’ na hindi maaaring dumating sa kahit 
sino sa kanila kung mag-isa lamang sila, kundi 
palaging inilalaan para sa isang lalaki at isang 
babae na magkasama.

“Siya at si Adan ay kapwa nanalangin; kapwa 
nila pinuri ang pangalan ng Panginoon; kapwa 
nila tinuruan ang kanilang mga anak; kapwa 
sila tumanggap ng paghahayag; at kapwa 
iniutos sa kanila ng Panginoon na sumamba at 
maglingkod sa kanya sa pangalan ni Jesucristo 
magpakailanman.” 25

Hinikayat ng mga propeta at apostol sa mga 
huling araw ang mga mag-asawa na tularan 
ang huwarang ito sa kanilang mga tahanan: “Sa 
plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo 

Sinusuportahan ng Relief Society ang kababaihan ha-
bang pinangangalagaan nila ang kanilang mga anak.
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sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at 
kabutihan at ang may tungkuling maglaan para 
sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan 
ng kanilang mga mag-anak. Ang mga ina ang 
may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa 
kanilang mga anak. Sa mga banal na tungku-
ling ito, ang mga ama at ina ay may pananagu-
tang magtulungan bilang magkasama na may 
pantay na pananagutan. Ang pagkakaroon ng 
kapansanan, ang kamatayan, o iba pang kala-
gayan ay maaaring magpabago sa mga takdang 
tungkulin ng bawat isa sa pagkalinga sa mag-
anak. Ang mga kamag-anak ay dapat magbigay 
ng tulong kung kinakailangan.” 26

Sinusunod ng mga Banal sa mga Huling 
Araw sa buong mundo ang payong ito sa 
simple ngunit napakabisang paraan. Tiniti-
pon ng mga mag-asawa ang kanilang mga 
anak upang manalangin at basahin ang mga 
banal na kasulatan. Sa maraming tahanan, 
ang mga magulang ay naglalaan ng isang 
espesyal na lugar—marahil isang simpleng 
istante—kung saan nila mailalagay ang mga 
banal na kasulatan at iba pang mga materyal 
ng Simbahan. Itinuturo nila ang ebanghelyo 
sa pamamagitan ng kanilang mga salita at 
kanilang mga halimbawa. Tinutulungan nila 
ang kanilang mga anak na maghanda sa pag-
tanggap ng mga pagpapala ng templo, mag-
lingkod sa full-time mission, bumuo ng sarili 
nilang tahanan, at patuloy na maglingkod sa 

Simbahan. Tulad nina Eva at Adan, magkatu-
wang sila sa mga responsibilidad na magturo, 
manalangin,  paglingkuran, at sambahin ang 
Panginoon.

Sa ilang pagkakataon, maaaring madama 
ng isang lalaki o babae na mag-isa siya sa mga 
responsibilidad na ito dahil ang kanilang kabi-
yak ay hindi nakagawa ng mga tipan o kaya’y 
lumabag sa mga tipang ginawa. Maging sa mga 
ganitong situwasyon, hindi dapat madama ng 
matatapat na miyembro ng pamilya na nag-
iisa sila. Sila ay pinagpapala at pinalalakas sa 
pamamagitan ng mga ordenansa ng priesthood 
na natanggap nila at ng mga tipan na tinutu-
pad nila. Makahihingi rin sila ng tulong sa mga 
kamag-anakan at iba pang mga Banal sa mga 
Huling Araw.

Mga Babaeng Walang-Asawa at ang 
Priesthood

Maraming Banal sa mga Huling Araw ang 
hindi nag-asawa. Ang iba ay nag-iisa dahil sa 
pagkamatay ng kabiyak, pag-iwan sa kanya, 
o diborsiyo. Tulad ng lahat ng miyembro ng 
Simbahan, ang mga miyembrong ito ay pagpa-
palain kapag nanatili silang tapat sa kanilang 
mga tipan at ginagawa ang lahat upang maka-
pamuhay na gaya ng isang walang-hanggang 
pamilya. Matatamasa nila ang mga pagpapala, 
lakas, at kapangyarihan ng priesthood sa ka-
nilang buhay at mga tahanan sa pamamagitan 
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ng mga ordenansang natanggap nila at ng mga tipan 
na kanilang tinutupad.

Ikinuwento ni Elder Dallin H. Oaks ang katapatan ng 
kanyang ina, na nabalo sa murang edad. Dahil nabuklod 
sa kanyang asawa sa templo, hindi niya itinuring ang 
kanyang sarili na walang-asawa; gayunman, kinailangan 
niyang palakihing mag-isa ang kanyang tatlong anak. 
Paggunita ni Elder Oaks:

“Namatay ang tatay ko noong pitong taon ako. Ako 
ang panganay sa tatlong maliliit na anak na pinaghira-
pang itaguyod ng aming nabiyudang ina. Nang maorden 
akong deacon, napakasaya raw niya na magkaroon ng 
isang maytaglay ng priesthood sa tahanan. Pero patuloy 
na ginabayan ni Inay ang pamilya, pati na kung sino 

“Dalangin ko na luma-
ganap ang diwa ng 
pagkakaisa sa buong 
Simbahan, na ito ay 
taglayin ng mga Pangu-
luhan ng mga Stake at 
mga High Council, 
Bishopric, [Home 
Teacher], at lalo na ng 
mga korum at auxiliary 
ng Simbahan, upang 
silang lahat ay magka-
isa, tulad ng sinabi ng 
Tagapagligtas, na gaya 
niya at ng kanyang 
Ama na iisa.”

David O. McKay
Sa Conference Report,  
Abr. 1937, 121–22;  
sa pagbanggit sa Juan 17:21

Ang damdaming pagiging kabilang sa Relief Society “ay kailangang 
maitanim sa puso ng bawat babae” (Boyd K. Packer).
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kawalang- hanggan ng kanilang kasal sa 
templo. Madalas niyang ipaalala sa amin ang 
gustong ipagawa sa amin ni Itay para ma-
kamtan namin ang pangako ng Tagapagligtas 
na maaari kaming maging walang-hanggang 
pamilya.” 27

Ikinuwento ng isa pang lalaki ang tungkol 
sa pamumuno ng kanyang ina sa tahanan: 

“Habang naghahanda akong maglingkod sa 
full-time mission, iniwan ng aking Itay ang 
aming pamilya at ang Simbahan. Sa ganitong 
kalagayan, mahirap para sa akin ang umalis 
ng tahanan sa loob ng dalawang taon, ngunit 
humayo pa rin ako. At habang pinagliling-
kuran ko ang Panginoon sa malayong lupain, 
nalaman ko ang katatagan ng aking ina sa ta-
hanan. Kailangan niya noon at pinasalamatan 

sa amin ang magdarasal kapag sama-sama 
kaming nakaluhod tuwing umaga. . . .

“Pagkamatay ng tatay ko, nanay ko ang na-
muno sa pamilya namin. Wala siyang katung-
kulan sa priesthood, pero dahil siya ang buhay 
na magulang siya ang [namuno] sa kanyang 
pamilya. Kasabay nito, laging lubos ang pagga-
lang niya sa awtoridad ng priesthood ng aming 
bishop at iba pang mga lider ng Simbahan. 
Siya ang namuno sa kanyang pamilya, pero 
sila ang namuno sa Simbahan. . . .

“Ang tapat na biyudang ina na nagpalaki 
sa amin ay hindi nalito tungkol sa walang- 
hanggang katangian ng pamilya. Iginalang 
niya tuwina ang posisyon [sa pamilya] ng 
pumanaw naming ama. Siya ang tumayong 
ama sa aming tahanan. Binanggit niya ang 

Barbara W. Winder
Ikalabing-isang Relief Society General President

“Gustung-gusto ko, at nais ko, na magkaisa tayo, kaisa ng 
priesthood, na naglilingkod at itinatayo ang kaharian ng 
Diyos dito ngayon at ipinalalaganap ang kagalakan ng 
ebanghelyo sa mga tunay na nangangailangan nito. Ito ang 
Kanyang kaharian. May malaki tayong responsibilidad na 
ibahagi ito.”

Sa Conference Report, Abr. 1984, 79; o Ensign, Mayo 1984, 59
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mga bishop at stake president. Sa Relief Society, 
ang huwarang ito ay naitakda sa unang miting 
ng Relief Society. Sa tagubilin ni Propetang 
Joseph Smith, ipinatong ni Elder John Taylor 
ng Korum ng Labindalawang Apostol ang 
kanyang mga kamay sa uluhan ni Sister Emma 
Smith at ng kanyang mga tagapayo na sina 
Sister Sarah M. Cleveland at Elizabeth Ann 
Whitney. Binasbasan niya sila na magabayan 
sa kanilang paglilingkod. Magmula noon, ang 
kababaihan na naglingkod sa mga katungkulan 
sa Relief Society, sa lahat ng iba pang tungkulin 
sa Simbahan, at bilang mga visiting teacher ay 
nakapaglingkod sa ilalim ng awtoridad ng mga 
mayhawak ng mga susi ng priesthood.

Sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum 
ng Labindalawang Apostol:

“Ang Relief Society ay kumikilos sa ilalim 
ng pamamahala ng Melchizedek Priesthood, 
sapagkat ang ‘lahat ng ibang mga maykapang-
yarihan o tungkulin sa simbahan ay nakaakibat 
sa pagkasaserdoteng ito.’ Ito ay inorganisa 
‘ayon sa huwaran ng priesthood.’ . . .

“Alam ng mga Kapatid na kabilang sila 
sa isang korum ng priesthood. Gayunman, 
napakaraming kababaihan ang nag-akalang 
ang Relief Society ay isang klase lamang na 
dadaluhan. Ang damdaming pagiging kabilang 
sa Relief Society ay dapat maitanim sa puso 
ng bawat babae sa halip na isiping pagdalo 
lamang ito sa isang klase.” 29

niya ang espesyal na atensiyon na natatang-
gap niya mula sa kalalakihan na mayhawak 
ng priesthood—ang kanyang ama at mga 
kapatid na lalaki, kanyang mga home teacher, 
at iba pang kalalakihan sa ward. Gayunman, 
ang kanyang pinakalakas ay nagmula mismo 
sa Panginoon. Hindi niya kailangang mag-
hintay na dalawin siya upang makatanggap 
ng basbas ng priesthood sa kanyang tahanan, 
at kapag umalis na ang mga bisita, ang mga 
pagpapalang iyon ay naiiwan sa kanya. Dahil 
tapat siya sa mga tipan na ginawa niya sa mga 
tubig ng binyag at sa loob ng templo, palagi 
siyang nabibiyayaan ng priesthood sa kanyang 
buhay. Binigyan siya ng Panginoon ng ins-
pirasyon at kalakasan na lampas sa kanyang 
kakayahan, at pinalaki niya ang mga anak na 
ngayon ay tumutupad sa mga tipan ding iyon 
na nagpalakas sa kanya.” 28

Naunawaan ng kababaihang ito na naka-
tanggap sila ng dagdag na kalakasan at tulong 
sa pamamagitan ng mga tipan na ginawa nila 
at tinupad.

Paglilingkod sa Simbahan
Ang lahat ng naglilingkod sa isang katung-

kulan sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw ay ginagawa ito sa 
ilalim ng patnubay at awtoridad ng mga may-
hawak ng mga susi ng priesthood, katulad ng 
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Ang mga korum ng priesthood ay inoorganisa 
ang kalalakihan sa isang kapatiran upang mag-
bigay ng paglilingkod, matutuhan at gampanan 
ang kanilang mga tungkulin, at pag-aralan ang 
mga doktrina ng ebanghelyo. Isinasakatuparan 
ng Relief Society ang gayunding mga layunin 
para sa kababaihan ng Simbahan. Lahat ng 
kababaihan sa Simbahan ay kabilang sa Relief 
Society, kahit dahil sa iba pa nilang mga respon-
sibilidad ay nahihirapan silang dumalo sa lahat 
ng miting ng Relief Society. Patuloy silang pina-
ngangalagaan at tinuturuan sa pamamagitan ng 
kapatiran ng Relief Society.

Pagkakaisa: “Lahat ay Dapat Magkaisa sa 
Pagkilos”

Sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw, dapat palakasin at pata-
tagin ng kalalakihan at kababaihan ang isa’t 
isa at gumawa nang may pagkakaisa. Sinabi ng 
Panginoon, “Maging isa; at kung hindi kayo isa 
kayo ay hindi sa akin.” 30

Itinuro ni Propetang Joseph Smith, “Lahat ay 
dapat magkaisa sa pagkilos, o walang anumang 
magagawa.” 31 At ipinakita niya ang halimbawa 
sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba. 
Naalala at pinahalagahan ni Sister Eliza R. Snow 
ang halimbawang ito sa buong buhay niya. 
Ibinahagi niya ito sa mga lokal na lider ng Sim-
bahan nang muling itatag ang Relief Society sa 
Utah. Itinuro niya na ang “dapat na pakikitungo” 

ng mga bishop sa mga ward Relief Society ay 
katulad ng ginawa noon ni Joseph Smith sa 
Relief Society sa Nauvoo. Itinuro din niya na ang 

“bawat samahan . . . ay hindi maaaring umiral 
kung wala ang payo [ng bishop].” 32

Nang maglingkod si Sister Bathsheba W. 
Smith bilang ikaapat na Relief Society general 
president, naalala niya ang mga itinuro at halim-
bawa ni Joseph Smith. Iniutos niya sa kababa-
ihan ng Relief Society na makipagtulungan sa 
mga lider ng priesthood. Sinabi niya: “Mapag-
pakumbaba naming hinahangad na magam-
panang mabuti ang mga tungkuling ibinigay sa 
amin ng Panginoon, at upang magawa ito sa 
katanggap-tanggap na paraan, kakailanganin 
namin ang pananampalataya at suporta ng 
Unang Panguluhan ng Simbahan, ng mga Apos-
tol, mga pangulo ng mga Stake at mga Bishop, 
na dama naming dapat talagang sang-ayunan, 
at nais naming maging kaisa sa paggawa.” 33

Ang huwarang ito ay sinunod sa loob ng ma-
raming dekada. Sinabi ni Pangulong Henry B. 
Eyring, isang tagapayo sa Unang Panguluhan, 

“Kitang-kita ang isang magandang bahagi 
ng pamana ng Relief Society sa paggalang sa 
kanila ng priesthood at sa paggalang naman ng 
Relief Society sa kanila.” 34

Nang simulan ni Sister Barbara W. Winder 
ang kanyang serbisyo bilang ikalabing-isang 
Relief Society general president, hiniling sa 
kanya ni Pangulong Gordon B. Hinckley, na 
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tagapayo noon sa Unang Panguluhan, na 
pagkaisahin ang kababaihan na naglingkod 
sa Relief Society, Young Women, at Primary sa 
ilalim ng priesthood. Natanto ni Sister Winder 
na ang pagkakaisa ay “hindi lamang pagtu-
tulungan ng kababaihan, kundi tayo ay mga 
katuwang ng mga kalalakihan ng priesthood. 
Tayo ay magkasama sa gawain.” 35

Sinabi ni Sister Winder na kaagad pagka-
tapos siyang tawaging maglingkod bilang 
Relief Society general president, hiniling ni 
Elder Dallin H. Oaks na makipagkita siya sa 
kanya. Nahilingan si Elder Oaks na maghanda 
ng isang pahayag para sa Simbahan tungkol 
sa isang mahalagang isyu, at nadama niyang 
kailangan niya ang opinyon ng mga babaeng 
lider ng Simbahan. Nagpakita siya ng pagga-
lang at pasasalamat sa kaalaman, mga opinyon, 
at inspirasyon ni Sister Winder sa paghingi ng 
tulong sa kanya at paggamit nito.

Kalaunan ay itinuro ni Sister Winder na 
kailangang magtulungan sa gawain ang kala-
lakihan at kababaihan sa Simbahan. “Nalaman 
ko na kapag inanyayahan ka sa isang pulong,” 
paliwanag niya, “hindi ka inanyayahan upang 
dumalo at ireklamo ang lahat ng iyong pro-
blema, kundi inanyayahan ka upang dumalo na 
may dalang mga solusyon. Pagkatapos ay mag-
kasama ninyong pag-uusapan ang mga ideya 
para alamin kung ano ang uubra. Inaasahan at 
kailangan ng mga kapatid sa priesthood ang 

pananaw ng kababaihan ng Simbahan. Kaila-
ngan tayong maging handa at tulungan sila.” 36

Ang pagkakaisa ng layunin ay kitang-kita sa 
mga council meeting ng Simbahan. Habang 
pinakikinggan ng kalalakihan at kababaihan sa 
mga council na ito ang isa’t isa, hinahangad ang 
patnubay ng Espiritu, at nagkakaisa sa paggawa, 
tumatanggap sila ng inspirasyon na malaman 
kung paano tutugunan ang mga pangangaila-
ngan ng bawat tao at mga pamilya. Sinabi ng 
Panginoon, “Kung saan may dalawa o tatlong 
nagkakatipon sa aking pangalan, ukol sa isang 
bagay, masdan, ako ay naroroon sa gitna nila.” 37

Si Pangulong Thomas S. Monson, ang 
ikalabing-anim na Pangulo ng Simbahan, ay 

Sa Simbahan, ang kalalakihan at kababaihan ay nagka-
kaisa sa paggawa.
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nagbahagi ng halimbawa ng maaaring mang-
yari kapag nagtulungan ang kababaihan ng 
Relief Society at ang kalalakihan ng priesthood 
sa paglilingkod sa Panginoon:

“Noong Agosto 24, [1992,] hinagupit ng 
Hurricane Andrew ang baybayin ng Florida 
sa katimugang bahagi ng Miami. Mahigit 
dalawang daang milya kada oras ang bugso ng 
hangin. . . . Walumpu’t pitong libong mga taha-
nan ang nasira, at 150,000 katao ang nawalan 
ng tahanan. . . .

“Mabilis na kumilos ang mga lokal na lider 
ng priesthood at Relief Society upang alamin 
ang pinsalang idinulot nito at tumulong na 
rin sa paglilinis. Tatlong malalaking grupo ng 
mga miyembrong nagboluntaryo, na mahigit 
limang libo ang bilang, ang nagkakaisang 
kumilos kasama ang mga naninirahan sa lugar 
na nasalanta, at tumulong sa pagkukumpuni 
ng tatlong libong mga tahanan, isang sinagoga 
ng mga Judio, isang simbahang Pentecostal, at 
dalawang paaralan.” 38

Pakikiisa sa Priesthood”: Inspiradong Payo 
mula sa mga Propeta sa mga Huling Araw

Nagsalita ang mga propeta sa mga huling 
araw tungkol sa mga pagpapalang dumara-
ting sa Simbahan at sa mga pamilya kapag 
nagtulungan ang matatapat na kalalakihan ng 
priesthood at ang matatapat na kababaihan ng 
Relief Society.

Si Pangulong Spencer W. Kimball, ang ikala-
bindalawang Pangulo ng Simbahan, ay nagsa-
bing, “May kapangyarihan sa organisasyong ito 
na hindi pa lubusang nagagamit para palakasin 
ang mga tahanan ng Sion at itayo ang Kaharian 
ng Diyos—at hindi ito magagamit hangga’t 
hindi nauunawaan kapwa ng kababaihan at ng 
priesthood ang mithiin ng Relief Society.’” 39

Ibinuod ni Pangulong Joseph Fielding Smith 
ang ugnayan sa pagitan ng Relief Society at ng 
mga korum ng priesthood:

“Sila [ang kababaihan] ay may sariling mga 
miting, gaya ng Relief Society, kung saan 

“Malakas at malaki ang kakayahan ng kababaihan ng 
Simbahang ito” (Gordon B. Hinckley).
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binigyan sila ng kapangyarihan at awtoridad na 
gawin ang maraming dakilang bagay. . . .

“Ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang 
karunungan ay tinawag ang ating mga kapatid 
na babae upang makatulong sa Priesthood. 
Dahil sa kanilang simpatiya, malambot na puso, 
at kabaitan, sila ay binabantayan ng Panginoon 
at binibigyan sila ng mga tungkulin at respon-
sibilidad na tulungan ang mga nangangaila-
ngan at nagdadalamhati. Itinuro niya ang daan 
na dapat nilang tahakin, at ibinigay niya sa ka-
nila ang napakalaking organisasyong ito kung 
saan mayroon silang awtoridad na maglingkod 
sa ilalim ng pamamahala ng mga bishop ng 
mga ward at makipagtulungan sa mga bishop 
ng mga ward, na pinangangalagaan ang kapa-
kanan ng ating mga tao kapwa sa espirituwal at 
temporal.” 40

Noong naglilingkod si Pangulong Gordon B. 
Hinckley bilang ikalabinlimang Pangulo ng 
Simbahan, ibinahagi niya ang sumusunod sa 
kababaihan ng Relief Society:

“Hayaang sabihin ko sa inyong kababaihan 
na mahalaga ang inyong katayuan sa plano 
ng ating Ama para sa walang-hanggang 
kaligayahan at kapakanan ng Kanyang mga 
anak. Kayo ay tunay na mahalagang bahagi 
ng planong iyon.

“Kung wala kayo hindi maisasagawa ang 
plano. Kung wala kayo ang buong plano ay 
mawawalang-saysay. . . .

“Bawat isa sa inyo ay anak na babae ng Diyos, 
na pinagkalooban ng banal na pagkapanganay. 
Hindi ninyo kailangang ipagtanggol ang posis-
yong iyan. . . .

“. . . Malakas at malaki ang kakayahan ng ka-
babaihan ng Simbahang ito. May pamumuno 
at patutunguhan, isang tiyak na diwa ng kasa-
rinlan, gayunman may malaking kasiyahan sa 
pagiging bahagi ng kahariang ito ng Panginoon, 
at sa pakikiisa sa pagtulong sa priesthood 
upang maisulong ito.” 41 
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K A B A N ATA  9

“Mga 
Tagapangalaga 

ng Tahanan”
Pagpapatatag, Pagkalinga,  
at Pagtatanggol sa Pamilya

Ang maging mabuting babae sa huling panahon 

ng mundong ito, bago ang ikalawang pagparito 

ng ating Tagapagligtas, ay natatanging dakilang 

tungkulin. . . . Inilagay siya rito para tumulong 

na pagyamanin, protektahan, at bantayan 

ang tahanan—na siyang pangunahin at 

pinakamarangal na institusyon ng lipunan.

Spencer W. Kimball





K A B A N ATA  9

“Mga Tagapangalaga ng Tahanan”
Pagpapatatag, Pagkalinga,  
at Pagtatanggol sa Pamilya

Noong Setyembre 23, 1995, si Pangulong 
Gordon B. Hinckley, ang ikalabinlimang 
Pangulo ng Simbahan, ay tumayo sa harap ng 
kababaihan ng Simbahan sa isang pangkala-
hatang miting ng Relief Society. Pinasalama-
tan niya ang katapatan at kasigasigan ng mga 
babaeng Banal sa mga Huling Araw—bata 
at matanda, may-asawa at wala, may mga 
anak at walang anak. Sa pagkilala sa mabi-
gat na pagsubok na nararanasan nila, siya 
ay naghikayat, nagpayo, at nagbabala upang 
tulungan silang gampanan ang kanilang mga 
responsibilidad at magkaroon ng kagalakan 
sa buhay. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, 
sinabi niyang:

“Dahil sa dami ng tusong pangangatwiran 
na ipinapasa bilang katotohanan, sa dami ng 

panlilinlang na may kinala-
man sa mga pamantayan at 
pinahahalagahan, sa dami ng 
pang-aakit at panggaganyak 
na gawin ang mga kasala-
nang unti-unting 

lumalaganap sa mundo, nadama namin na 
kailangan kayong bigyang-babala. Bilang 
karagdagan dito kami ng Unang Panguluhan 
at ng Konseho ng Labindalawang Apostol ay 
nagpapalabas ngayon ng isang pahayag sa 
Simbahan at sa daigdig bilang pagpapahayag 
at muling pagpapatibay sa mga pamantayan, 
doktrina, at gawaing may kinalaman sa pa-
milya na paulit-ulit na binabanggit ng mga 
propeta, tagakita, at tagapaghayag ng simba-
hang ito sa buong kasaysayan nito.” 1 Pagkata-
pos ay binasa niya ang “Ang Mag-anak: Isang 
Pagpapahayag sa Mundo.” Ito ang kauna- 
unahang pagkakataon na binasa sa publiko 
ang pagpapahayag na ito.

Sa pagpapahayag, sinabi ng Unang Pangu-
luhan at ng Korum ng Labindalawang Apostol 
na ang “kaligayahan sa buhay ng mag-anak 
ay lalong higit na makakamit kapag isinalig sa 
mga turo ng Panginoong Jesucristo.” Sila ay 

“taimtim na nagpapahayag na ang kasal sa pa-
gitan ng isang lalaki at isang babae ay inorden 
ng Diyos at ang pamilya ang sentro sa plano Gordon B. Hinckley
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Si Sister Barbara Thompson, na tinawag 
kalaunan na maglingkod bilang tagapayo 

sa Relief Society general 
presidency, ay nasa Salt 
Lake Tabernacle noon 
nang basahin ni Pangulong 
Hinckley ang pagpapahayag. 
“Napakagandang okasyon 

niyon,” paggunita niya. “Nadama ko ang 
kahalagahan ng mensahe. Naisip ko rin sa 
sarili ko na, ‘Magandang gabay ito para sa mga 
magulang. Mabigat ding responsibilidad ito 
para sa kanila.’ Inakala ko sandali na hindi 
naman talagang nauukol iyon sa akin dahil 
dalaga naman ako at walang mga anak. Pero 
kaagad ko ring naisip, ‘Pero talagang ukol iyon 
sa akin. Miyembro ako ng isang pamilya. Ako 
ay isang anak, kapatid, tita, pinsan, pamangkin, 
at apo. Talagang may mga responsibilidad 
ako—at mga pagpapala—dahil miyembro 
ako ng isang pamilya. Kahit na ako lang ang 
nabubuhay na miyembro ng aking pamilya, 
miyembro pa rin ako ng pamilya ng Diyos, at 
responsibilidad kong tumulong na mapalakas 
ang iba pang mga pamilya.’” 4

Si Sister Bonnie D. Parkin, na kalaunan ay 
naglingkod bilang ikalabing-apat na Relief 
Society general president, ay naroon din sa 
Taber nacle nang basahin ni Pangulong Hinck-
ley ang pagpapahayag. Paggunita niya: “Kayta-
himik ng kongregasyon ngunit mayroon ding 

Barbara Thompson

ng Tagapaglikha para sa walang hanggang 
tadhana ng Kanyang mga anak.” Ipinaaalala 
nila sa mga mag-asawa ang kanilang “banal na 
tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa 
at ang kanilang mga anak.” 2

Gaya ng binibigyang-diin ng pamagat ng 
pagpapahayag, ito ay inilathala bilang “Isang 
Pagpapahayag sa Mundo”—na ipinaaalala 
sa lahat ng tao, kabilang na ang mga lider 
ng bansa, ang tungkol sa walang-hanggang 
kahalagahan ng pamilya. Walong buwan 
pagkaraang ilahad ang pagpapahayag, si 
Pangulong Hinckley ay nagsalita sa isang 
press conference sa Tokyo, Japan. Sabi niya: 

“Bakit nasa atin ngayon ang pagpapahayag na 
ito tungkol sa pamilya? Dahil ang pamilya ay 
sinasalakay. Sa iba’t ibang panig ng daigdig 
ay nagkakawatak-watak ang mga pamilya. 
Ang lugar para simulan ang pagpapabuti ng 
lipunan ay sa tahanan. Kadalasan ay gina-
gawa ng mga bata kung ano ang itinuturo sa 
kanila. Sinisikap nating gawing mas mabuti 
ang mundo sa pamamagitan ng pagpapatatag 
sa pamilya.” 3

Ipinakikita ng mga patotoo ng kababaihan 
ng Relief Society na bukod sa ito ay isang 
pagpapahayag sa buong mundo, ang pahayag 
na ito ng doktrina ay may kahulugan sa bawat 
pamilya at sa bawat tao sa Simbahan. Ang mga 
alituntunin sa pagpapahayag ay nakaantig sa 
puso ng kababaihan sa lahat ng kalagayan.
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pananabik, isang reaksyon na ‘Oo—kailangan namin 
ng tulong sa aming pamilya!’ Naalala kong napaka-
ganda ng pakiramdam ko tungkol dito. Pumatak ang 
mga luha ko. Pagtingin ko sa mga miyembrong babaeng 
nakaupo sa malapit, tila gayon din ang nadarama nila. 
Napakaraming nakasaad sa pagpapahayag na hindi 
ako makapaghintay na makakuha ng kopya at pag-
aralan ito. Pinagtitibay sa pagpapahayag ang dangal ng 
kababaihan. At isipin na lang na una itong ibinigay sa 
kababaihan ng Simbahan sa pangkalahatang miting ng 
Relief Society.” 5

Bakit pinili ng Unang Panguluhan na ibalita ang 
paghahayag tungkol sa pamilya sa pangkalahatang 
miting ng Relief Society? Pagkatapos itong basahin ni 

“Tinatawagan namin ang 
mga magulang na ilaan 
ang pinakamainam 
nilang pagsisikap sa 
pagtuturo at pagpapa-
laki ng kanilang mga 
anak sa mga alituntunin 
ng ebanghelyo na 
magpapalapit sa kanila 
sa Simbahan. Ang 
tahanan ang batayan ng 
makatwirang buhay, at 
walang ibang makapapa-
lit dito o makatutupad 
sa kahalagahan nito sa 
pagsasagawa ng respon-
sibilidad na bigay ng 
Diyos.”

Unang Panguluhan 
(Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson, 
James E. Faust)
Liahona, Enero 2002, 82

“Ang mga ina ang puso at kaluluwa ng alinmang pamilya” 
(James E. Faust).
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ang kasunod na paliwanag: “Dahil kayong mga 
ina ang puso at kaluluwa ng alinmang pamilya, 
nararapat lamang na ito [ang pagpapahayag] 
ay unang basahin sa pangkalahatang pulong 
ng Relief Society.” 7

“Muling Pagpapatibay 
ng mga Pamantayan, 
Doktrina, at Gawain”

Ang mga itinuturo sa pagpapahayag tungkol 
sa pamilya ay hindi na bago noong 1995. Gaya 
ng sinabi ni Pangulong Hinckley, ang mga ito 
ay “muling pagpapatibay ng mga pamantayan, 
doktrina, at gawain.” 8 Ang mga ito ang “sentro 
ng plano ng Tagapaglikha” bago pa man Niya 
nilikha ang daigdig.9

Itinuro ni Sister Julie B. Beck, ang ikalabinli-
mang Relief Society general president na: “Sa 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw, may teolohiya tayo tungkol 
sa pamilya na batay sa Paglikha, Pagkahulog, at 
Pagbabayad-sala. Ang Paglikha sa mundo ay 
naglaan ng isang lugar na matitirhan ng mga 
pamilya. . . . Ang Pagkahulog ay nagbigay-daan 
sa paglago ng pamilya. . . . Dahil sa Pagbabayad-
sala sama-samang mabubuklod nang walang 
hanggan ang pamilya.”  10

Ang matatapat na kababaihan at kalala-
kihan ay naging tapat sa teolohiyang ito ng 
pamilya at sinunod ang mga pamantayan, 

Pangulong Hinckley, ibinigay niya ang sagot 
sa tanong na iyan. “Kayo ang mga tagapanga-
laga ng tahanan,” ang sabi niya sa kababaihan. 

“Kayo ang nagluluwal ng mga anak. Kayo ang 
nangangalaga sa kanila at nagtuturo sa kanila 
ng mga kaugalian sa kanilang buhay. Walang 
ibang gawain ang napakalapit sa kabanalan na 
gaya ng pangangalaga sa mga anak na lalaki at 
anak na babae ng Diyos.” 6

Idinagdag ni Pangulong James E. Faust, ang 
pangalawang tagapayo ni Pangulong Hinckley, 

Ang mga anak na lalaki ng mga Anti-Nephi-Lehi ay 
nagkaroon ng malaking pananampalataya dahil sa mga 
itinuro ng kanilang mga ina (tingnan sa Alma 56:47).
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doktrina, at gawain sa tuwing nasa lupa ang 
ebanghelyo. “Ang ating maluwalhating Inang 
Eva” at ang ating “Amang Adan” ang mga 
namumuno sa kanilang mga anak, at itinuro 
sa kanila “ang kagalakan ng ating pagkaka-
tubos, at ang buhay na walang hanggan na 
ibinibigay ng Diyos sa lahat ng masunurin.” 11 
Tiniyak nina Rebecca at Isaac na ang mga 
tipan at pagpapala ng priesthood ay hindi 
mawawala sa kanilang pamilya.12 Isang balo 
sa lungsod ng Sarepta ang nagawang alagaan 
ang kanyang anak dahil may pananampala-
taya siyang sumunod kay propetang Elijah.13 
Dalawang libo at animnapung mga batang 
mandirigma ang buong giting na nakipag-
laban upang protektahan ang kanilang mga 
pamilya, na nagtitiwala sa pangako ng kani-
lang mga ina na “sila ay ililigtas ng Diyos.” 14 
Noong bata pa siya, si Jesucristo ay “lumalaki 
. . . at lumalakas, at napupuspos ng karunu-
ngan; at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios [at 
ng tao],” at inalagaan nang may pagmamahal 
at malasakit ng Kanyang inang si Maria, at ng 
asawa nitong si Jose.15

Sa panunumbalik ng ebanghelyo, nauna-
waang mabuti ng mga unang miyembro ng 
Simbahan ang kahalagahan ng pamilya.16 
Nalaman ng mga Banal na sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng priesthood, maaari 
nilang matanggap ang mga ordenansa at 
tipan ng templo na magbibigkis sa kanilang 

mga pamilya magpakailanman. Ang panga-
kong ito ay nagpalakas sa mga Banal sa mga 
Huling Araw sa pagtupad sa kanilang mga 
tungkulin bilang mga anak na lalaki at anak 
na babae ng Diyos.

Hinikayat ng mga lider ng Relief Society 
noon ang kababaihan na ituon nila ang kani-
lang buhay sa kanilang mga pamilya. Si Sister 
Eliza R. Snow, ang ikalawang Relief Society ge-
neral president, ay hindi nagkaanak. Gayunman, 
kinilala niya ang kahalagahan ng impluwensya 
ng isang ina. Pinayuhan niya ang kababaihan 
ng Relief Society, “Unahin ninyong gawin ang 

Dito’y naunawaan ni Rebeca, kasama ng tagapaglingkod 
ni Abraham, ang kahalagahan ng pagpapakasal sa loob 
ng tipan (tingnan sa Genesis 24:1–28).
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inyong mga tungkulin sa tahanan.” 17 Itinuro 
ni Sister Zina D. H. Young, ang ikatlong Relief 
Society general president, sa kababaihan na 

“gawing kaaya-aya ang inyong tahanan, kung 
saan ang pagmamahal, kapayapaan at pagka-
kaisa ay mananatili, at ang pag-ibig sa kapwa 
na hindi nag-iisip ng masama ay manatili 
magpakailanman.” 18

Si Mary Fielding Smith ay isang halimbawa 
ng isang matatag at mapagmahal na ina. Na-
alala ng kanyang anak na si Joseph F. Smith, 
na naging ikaanim na Pangulo ng Simbahan:

“Naaalaala ko ang aking ina noong mga 
araw sa Nauvoo. Naaalaala ko siya at ang 
kanyang kawawang maliliit na anak na 

nagmamadaling pinasakay sa isang bangka 
nang may iilang gamit lamang na madadala 
mula sa kanilang bahay sa pagsisimula ng 
pambobomba ng mga mandurumog sa lung-
sod ng Nauvoo. Naaalaala ko ang paghihirap 
ng Simbahan doon at sa daan patungong 
Winter Quarters, sa ilog ng Missouri, at kung 
paano siyang nanalangin para sa kanyang 
mga anak at pamilya sa napakahirap na 
paglalakbay. . . . Naaalaala ko ang lahat ng 
pagsubok na kasabay ng aming pagsusu-
mikap na makalikas kasama ng Kampo ng 
Israel. Sa paglalakbay namin patungo sa mga 
lambak na ito ng kabundukan nang walang 
sapat na mga bakang panghila ng aming mga 

Bonnie D. Parkin
Ikalabing-apat na Relief Society General President

“Kung may isang bagay akong gustong mangyari sa mga 
magulang at lider ng Simbahang ito, iyon ay ang madama 
nila ang pagmamahal ng Panginoon sa kanilang buhay sa 
bawat araw sa pangangalaga nila sa mga anak ng Ama sa 
Langit. . . . Inaanyayahan ko kayo, sa lahat ng pakikitungo 
ninyo na isuot ang balabal ng pag-ibig sa kapwa-tao, balu-
tin ang inyong pamilya ng dalisay na pag-ibig ni Cristo.”

Liahona, Hunyo 2006, 61, 65
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bagon; at dahil hindi namin kayang makabili 
ng mga hayop na ito, kanyang nilagyan ng 
pamatok ang kanyang maliliit na baka, at 
pinagdikit ang dalawang bagon, at naglakbay 
kami patungong Utah sa pamamagitan ng 
kawawang kalagayang ito, at sinabi ng aking 
ina—‘Bubuksan ng Panginoon ang daan;’ 
ngunit kung paano Niya bubuksan ito ay 
walang nakababatid. Bata pa ako noon, at ako 
ang nagpapatakbo sa mga baka at ginagawa 
ko ang gawaing nakaatas sa akin. Naaalala 
kong nakita ko siya na lihim na nagdarasal sa 
Diyos upang tulungan siyang magampanan 
ang kanyang misyon. Hindi ba ninyo naisip 
na ang mga bagay na ito ay kumikintal sa 
isipan? Sa palagay ba ninyo ay malilimutan 
ko ang halimbawa ng aking ina? Hindi; ang 
kanyang pananampalataya at halimbawa ay 
palaging magiging malinaw sa aking isipan. 
Ano ang iniisip ko! Ang bawat paghinga ko, 
ang bawat damdamin ng aking kaluluwa ay 
pumapailanlang sa Diyos sa pasasalamat sa 
Kanya na ang aking ina ay isang Banal, na 
siya ay isang babae ng Diyos, dalisay at mata-
pat, at higit niyang nanaising mamatay kaysa 
tumalikod sa pagtitiwalang inilaan sa kanya; 
na nanaisin niyang magtiis sa pagdarahop at 
paghihirap sa ilang at tangkaing tipunin ang 
kanyang pamilya kaysa manatili sa Babilonia. 
Ito ang diwa na pumuspos sa kanya at sa 
kanyang mga anak.” 19

Temporal na mga Responsibilidad 
at Walang-Hanggang 
mga Tungkulin

Ayon sa hindi nagbabagong mga alituntunin 
ng sagradong katangian ng tahanan at pamilya, 
ang mga korum ng Melchizedek Priesthood 
ay tumutulong sa kalalakihan na gampa-
nan ang kanilang mga tungkulin bilang mga 
anak, kapatid, asawa, at ama. Tinutulungan ng 
Relief Society ang kababaihan na gampanan 
ang kanilang mga tungkulin bilang mga anak, 
kapatid, asawa, at ina. Noon pa man ay palagi 
nang sinusuportahan ng kababaihan ng Relief 

Tinutulungan ng Relief Society ang mga ina sa kanilang 
sagradong mga tungkulin.
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Society ang isa’t isa sa pagsisikap na palakasin 
ang mga pamilya, matuto ng mga praktikal na 
kasanayan na makapagpapabuti sa kanilang 
mga tahanan, at gawin itong lugar kung saan 
makapananahanan ang Espiritu.

Pangangalaga sa mga Pamilya
Si Sister Zina D. H. Young ay isang mapag-

mahal, mapag-arugang ina, at itinuro niya 
sa kababaihan ng Relief Society ang mga 
alituntuning gumabay sa kanyang sariling 
mga pagsisikap sa tahanan. Nagpayo siya na: 

“Kung mayroon mang ina na narito ngayon 

na hindi tinuturuan at tinatagubilinan nang 
wasto ang kanyang mga anak, . . . nakikiu-
sap ako na gawin mo ito. Tipunin ang iyong 
mga anak . . . at manalanging kasama nila. 
. . . Bigyang-babala ang mga bata tungkol sa 
mga kasamaang nakapaligid sa atin . . . upang 
hindi sila maging biktima ng mga kasamaang 
ito, kundi lumaki sa kabanalan at kadalisayan 
sa harap ng Panginoon.” 20 Itinuro din niya 
na: “Maging masigasig sa lahat ng tungkulin 
sa buhay, bilang mga ina at asawa. . . . Maging 
maingat tayo at magsalita nang may karunu-
ngan sa harap ng ating mga musmos na anak, 

Maihahanda ng mga ina at mga lola ang kanilang mga anak at apong babae na maging mga tagapangalaga.
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iwasan ang pamimintas, . . . at pag-ibayuhin ang banal 
na katangian natin, na makapag-aangat, makapagpapa-
buti at makapagpapadalisay sa puso. . . . Dapat nating 
pakasikaping turuan ang mga anak ng Sion na maging 
tapat, mabuti, marangal at maagap sa lahat ng kanilang 
mga tungkulin; at maging masipag din at panatilihing 
banal ang araw ng Sabbath. . . . Ang mga ina ay hindi 
dapat kailanman bumigkas ng salita na makasasama 
sa kapakanan ng ama sa harap ng mga anak, sapagkat 
sila ay talagang mapagmasid. Maghasik ng mabubuting 
binhi sa kanilang bata at mura pang kaisipan, at pala-
ging piliin ang alituntunin kaysa patakaran, at sa gayon 
ay makapag-iipon kayo ng mga kayamanan sa langit.” 21

Nang maglingkod si Sister Bathsheba W. Smith bilang 
ikaapat na Relief Society general president, nakita 
niyang kailangang palakasin ang mga pamilya, kaya’t 
pinasimulan niya ang mga araling ukol sa mga ina para 
sa kababaihan ng Relief Society. Kabilang sa mga aralin 
ang payo sa pagsasama ng mag-asawa, pangangalaga 
sa sanggol na nasa sinapupunan pa lamang, at pagpa-
palaki ng anak. Sinuportahan ng mga araling ito ang 
mga itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith tungkol sa 
pagtulong ng Relief Society sa kababaihan sa kanilang 
mga tungkulin sa tahanan:

“Saan man may kamangmangan o kaunti mang 
kakulangan sa kaalaman tungkol sa pamilya, mga tung-
kulin sa pamilya na nauukol sa mga obligasyon at umi-
iral sa pagitan ng mga mag-asawa at sa pagitan ng mga 
magulang at anak, doon may nakatatag na samahang 
ito at nasa malapit lamang. Sa pamamagitan ng likas na 
katangian at inspirasyon na nauukol sa samahan, ang 

“Sa tuwing ang mga 
tuksong ito ay nagiging 
kabigha-bighani at 
katukso-tukso para sa 
akin, ang unang [kaisi-
pan na sumasa] aking 
kaluluwa ay ito: Alala-
hanin ang pag-ibig ng 
inyong ina. Alalahanin 
kung paano siyang 
nagsumikap para sa 
inyong kagalingan. 
Alalahanin kung gaano 
siya kahanda na ialay 
ang kanyang buhay para 
sa inyong kabutihan. 
Alalahanin kung ano 
ang kanyang itinuro 
sa inyong kabataan. . . . 
Ang damdaming ito 
tungo sa aking ina ay 
naging pananggalang, 
isang hadlang sa pagitan 
ko at ng tukso.”

Joseph F. Smith
Mga Turo ng mga Pangulo ng 
Simbahan: Joseph F. Smith 
(1999), 41.
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mga ito ay handang magbahagi ng tagubilin 
kaugnay ng mga tungkulin niyon. Saan man 
may bagong ina na wala pang karanasan sa 
pag-aaruga at pagkalinga sa kanyang anak, o 
gawing kaaya-aya at maganda at kanais-nais 
ang kanyang tahanan para sa kanya at sa 
kanyang asawa, naroroon din ang samahang 
ito, sa ilang bahagi ng samahang ito, para 
magbigay ng tagubilin doon sa bagong ina at 
tulungan siyang gawin ang kanyang tungkulin 
at gawin iyon nang maayos. At saan man may 
kakulangan sa [kaalaman] sa [pagbibigay ng 
sariwa at masustansya] at wastong [pagkain] 
sa mga bata, o kung saan may pangangaila-
ngan sa pagbibigay nang wastong espirituwal 

na tagubilin at pagkain sa mga bata, naroroon 
ang dakilang samahan ng mga Kababaihan 
na Samahang Damayan ng Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw 
at samahan ng mga ina at anak na babae ng 
Sion, sila na may kakayahang magbahagi ng 
tagubiling iyon.” 22

Ang kakayahang mangalaga ay hindi lamang 
taglay ng kababaihan na may sariling mga anak. 
Ipinahayag ni Sister Sheri L. Dew na: “Sa mga 
dahilang batid ng Panginoon, ang ilang babae 
ay kailangang maghintay bago magkaanak. 
Hindi ito madali para sa sinumang mabuting 
babae. Ngunit ang itinakdang panahon ng Pa-
nginoon sa bawat isa sa atin ay hindi pumapawi 
sa ating likas na hangaring mangalaga at mag-
mahal. Ang ilan sa atin ay dapat humanap ng 
ibang paraan upang magawa ito. At nakapaligid 
sa atin ang mga dapat mahalin at pamunuan.” 23

Ang kababaihan sa Simbahan ay may mga 
pagkakataong mangalaga kapag tumanggap 
sila ng mga tungkulin bilang mga lider at guro 
at kapag naglilingkod sila bilang mga visiting 
teacher. Ang ilang kababaihan ay nagpapakita 
ng pagmamahal at mabuting impluwensya 
ng isang ina sa mga batang hindi naman nila 
isinilang. Ang mga babaeng walang-asawa 
ang kadalasang nasa ganitong mga situwasyon, 
pinagpapala ang buhay ng mga bata na nanga-
ngailangan ng impluwensya ng mabubuting 
kababaihan. Minsan ang mga pangangalagang 

Ang mga ina at ama ay may sagradong responsibilidad 
na turuan at arugain ang kanilang mga anak.
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pamilya. Bawat isa ay kabilang sa isang pamilya, 
at bawat pamilya ay kailangang palakasin at 
pangalagaan.

“Ang pinakamalaking tulong sa aking pagi-
ging maybahay ay nagsimula sa aking ina at 
lola at sumunod ay sa mga miyembro ng Relief 
Society sa iba’t ibang ward na kinabilangan 
namin. Natuto ako ng mga kasanayan; nakita 
ko ang galak na nagmumula sa paglikha ng 
tahanang nais tirhan ng iba. . . . Kaya mga lider 
ng Relief Society, tiyakin ninyong mapalakas sa 
ipinlano ninyong mga miting at aktibidad ang 
tahanan ng lahat ng inyong kababaihan.” 24

Ipinaalala ni Sister Barbara W. Winder, ang 
ikalabing-isang Relief Society general presi-
dent, sa kababaihan ang mga espirituwal na 
pagpapalang dumarating kapag pinanatili 
nilang malinis at maayos ang kanilang mga 
tahanan: “May kasamang kasanayan ang 
pangangasiwa sa tahanan. Para sa ating sarili 
at sa ating mga pamilya, mahalaga na may-
roon tayong santuwaryo—isang kanlungan na 
malayo sa daigdig kung saan panatag tayo, at 
kung may magpunta man dito ay gayon din 
ang kanilang madarama.” 25

Sa bawat isa at sa pangkalahatan, ang ka-
babaihan ng Relief Society ay mga halimbawa 
sa isa’t isa sa pagsisikap na palakasin ang mga 
tahanan at pamilya. Ibinahagi ni Sister Belle S. 
Spafford, ang ikasiyam na Relief Society gene-
ral president, ang kanyang patotoo sa banal na 

ito ay bumibilang ng mga ilang araw, linggo, at 
taon. Sa di-makasariling paglilingkod at perso-
nal na pananampalataya, nailigtas ng kababa-
ihan ang maraming bata mula sa emosyonal, 
espirituwal, at pisikal na panganib.

Gawing Sentro ng Kalakasan ang Tahanan
Simula pa noong mga unang araw ng Relief 

Society sa Nauvoo, Illinois, ang kababaihan 
ay nagtitipon upang matutuhan ang kanilang 
mga resposibilidad sa pagkakawanggawa at sa 
araw-araw na gawain. Pinag-aaralan nila ang 
mga kasanayang makatutulong sa kanila para 
mapag-ibayo ang kanilang pananampalataya at 
sariling kabutihan, palakasin ang kanilang mga 
pamilya at gawing sentro ng espirituwal na ka-
lakasan ang kanilang tahanan, at tulungan ang 
mga nangangailangan. Sinusunod nila ang mga 
alituntunin ng masinop na pamumuhay at ng 
espirituwal at temporal na pag-asa sa sariling 
kakayahan. Nag-ibayo rin ang kanilang pagka-
kapatiran at lalong nagkaisa habang tinuturuan 
nila ang isa’t isa at sama-samang naglilingkod. 
Napagpala ng pagsasanay na ito ang kababai-
han sa lahat ng katayuan sa buhay. Ikinuwento 
ni Sister Bonnie D. Parkin kung paano siya 
napalakas ng mga pagpupulong na ito:

“Bilang mga miyembro ng Relief Society 
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw, pagpapala at respon-
sibilidad nating arugain at pangalagaan ang 
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pinagmulan ng Relief Society at sa papel nito 
sa pagtulong sa kababaihan na gampanan ang 
kanilang tungkulin bilang mga asawa at ina. 

“Sa palagay ko malaki ang impluwensya nito 
sa kabutihan sa tahanan,” sabi niya. “Kung 
may mabuting ina ang isang tao siya ay may 
kaaya-ayang tahanan, at kung siya ay may 
mabuting ina sa Relief Society, makatitiyak siya 
na mamamayani ang karunungan at mabuting 
impluwensya sa tahanan.” 26

Lahat ng babae ay may responsibilidad na 
mangalaga, o “mag-aruga.” Itinuro ni Elder 
M. Russell Ballard ng Korum ng Labindala-
wang Apostol: “Mga kapatid na babae, kaming 
inyong mga kapatid na kalalakihan, ay hindi ka-
yang gawin ang ipinagagawa sa inyo ng langit 
bago pa man itatag ang daigdig. Maaari naming 
subukan, ngunit kailanma’y di kami makaa-
asang matutularan ang mga natatanging kaloob 
ninyo. Wala nang makikita pa sa mundo na mas 

Julie B. Beck
Ikalabinlimang Relief Society General President

“Ang kakayahang maging karapat-dapat sa, tumanggap ng, at 
kumilos ukol sa personal na paghahayag ang kaisa-isang pi-
nakamahalagang kasanayang matatamo sa buhay na ito. . . . 
Kailangan dito ang sadyang pagsisikap na bawasan ang mga 
panggagambala, ngunit kapag nasasaatin ang Espiritu ng pag-
hahayag, maaari tayong manaig laban sa oposisyon at sumam-
palataya pa rin sa kabila ng mahihirap na panahon at mga 
gawaing dapat gawin araw-araw. . . . Kapag nagawa na natin 
ang lahat sa abot-kaya natin, maaari pa rin tayong dumanas ng 
mga kabiguan, pero hindi tayo mabibigo sa ating sarili. Matiti-
yak natin na nalulugod ang Panginoon sa atin kapag nadama 
nating gumagawa ang Espiritu sa pamamagitan natin.”

Sa Conference Report, Abr. 2010, 9–10; o Liahona, Mayo 2010, 11–12

182



ang kababaihang Banal sa mga Huling Araw 
sa pangangasiwa ng tahanan sa buong mundo. 
Ang paggawa kasama ang mga anak sa 
 gawaing- bahay ay magagandang pagkakataon 
para magturo at magpakita ng mga katangian 
na dapat gayahin ng mga anak. Ang nanganga-
lagang mga ina ay maraming kaalaman, ngunit 
lahat ng natamong edukasyon ng kababaihan 
ay mawawalan ng kabuluhan kung wala silang 
kakayahan na magtatag ng isang tahanan na 
lumilikha ng kapaligirang kaaya-aya sa espiri-
tuwal na pag-unlad. . . . Ang pangangalaga ay 
nangangailangan ng pagsasaayos, pagtitiyaga, 
pagmamahal, at paggawa. Ang pagtulong sa 

magiliw, mas mapangalaga, o mas nakapagba-
bago ng buhay kaysa sa impluwensiya ng isang 
matwid na babae. . . . Lahat ng mga kababaihan 
ay nagtataglay ng likas na talento at ng pamu-
munong ipinagkatiwala sa isang ina.” 27

Ang salitang pagiging ina ay naglalarawan sa 
walang-hanggang tungkulin ng kababaihan; 
inilalarawan nito ang kanilang katangian bilang 
mga tagapangalaga. Ang pag-aalaga ay maka-
hulugang salita. Ibig sabihin nito ay sanayin, 
turuan, bigyan ng edukasyon, paunlarin, pa-
laguin, at arugain o pakainin. Ang kababaihan 
ay binigyan ng dakilang pribilehiyo at respon-
sibilidad na mangalaga sa lahat ng kahulugan 
ng salitang ito, at tungkulin ng Relief Society 
na turuan at suportahan ang kababaihan sa 
kanilang mahalagang tungkulin na inorden 
ng langit bilang mga ina at tagapangalaga.28

Itinuro ni Sister Julie B. Beck ang tungkol sa 
pangangalaga: “Ang ibig sabihin ng mangalaga 
ay mag-aruga, kalingain, at palakihin. Samakat-
wid, ang mga ina ay [dapat] lumikha ng isang 
kapaligiran para sa espirituwal at temporal na 
pag-unlad sa kanilang mga tahanan. Ang isa 
pang salita sa pangangalaga ay pangangasiwa sa 
tahanan. Kabilang sa pangangasiwa sa tahanan 
ang pagluluto, paglalaba at paghuhugas ng mga 
pinggan, at pagpapanatiling maayos ng tahanan. 
Ang tahanan ang lugar kung saan may higit na 
kapangyarihan at impluwensya ang kababaihan; 
samakatwid, dapat na maging pinakamahusay 

Ang mga bata pang kababaihan sa Relief Society ay 
maaaring matuto ng mga kasanayan sa pangangasiwa sa 
tahanan mula sa mga babaing mas may alam tungkol dito.
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pag-unlad sa pamamagitan ng pangangalaga 
ay tunay na makapangyarihan at maimpluwen-
syang tungkulin na ibinigay sa kababaihan.” 29

Pagtatanggol sa Pamilya at Pagiging Ina
Bukod sa pagpapalakas ng mga tahanan, 

ang Relief Society ay naglaan ng matibay na 
depensa laban sa mga impluwensya sa labas 
na sumasalakay sa pamilya. Sinabi ni Pangu-
long Howard W. Hunter, ang ikalabing-apat 
na Pangulo ng Simbahan:

“Sa tingin ko ay talagang kailangang magka-
isa ang kababaihan ng Simbahan sa paninin-
digan kasama ng mga Kapatid sa pagpigil sa 
kasamaan na nakapalibot sa atin at sa pagsu-
sulong ng gawain ng ating Tagapagligtas. . . .

“. . . Kaya’t hinihiling namin sa inyo na mag-
lingkod taglay ang malakas ninyong impluwen-
sya sa kabutihan sa pagpapatatag ng ating mga 
pamilya, simbahan, at komunidad.” 30

Noon pa man ay palagi nang nagsasalita ang 
mga lider ng Relief Society laban sa mga pag-
sisikap na pahinain ang tradisyunal na pamilya 
at maliitin ang sagradong papel ng maybahay at 
ina. Binigyang-diin ni Sister Amy Brown Lyman, 
ang ikawalong Relief Society general president, 
na kailangang kapiling at pangalagaan ng mga 
ina ang kanilang mga anak. Naglingkod siya 
bilang pangulo noong panahon ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, sa panahong ito hinika-
yat ng mga lider ng pamahalaan at sibiko ang 

kababaihan na magtrabaho upang suportahan 
ang ekonomiya ng kanilang bansa habang 
nasa digmaan ang kanilang asawa. May ilang 
kababaihan na kinailangang umalis ng bahay at 
magtrabaho upang matustusan ang mga panga-
ngailangan sa buhay ng kanilang mga pamilya. 
Bagamat batid ni Sister Lyman ang mga hamong 
ito, gayunman hinikayat niya ang kababaihan na 
gawin ang lahat sa abot-kaya nila na manatili sa 
tahanan at turuan ang kanilang mga anak.

Ang mga mensahe ni Sister Lyman ay tugma 
sa mga turo ng Unang Panguluhan, na nagpa-
alala sa mga miyembro ng Simbahan tungkol 
sa “sagradong katapatan” ng pagiging ina.31 
Si Pangulong Heber J. Grant, ang ikapitong 
Pangulo ng Simbahan, at kanyang mga taga-
payo na sina Pangulong J. Reuben Clark Jr. at 
David O. McKay, ay nagsabing:

“Ang pagiging ina ay malapit sa kabanalan. 
Ito ang pinakamataas, pinakabanal na pagli-
lingkod na magagawa ng sangkatauhan. Ang 
babaing gumagalang sa banal na tungkulin at 
paglilingkod na ito ay pumapangalawa sa mga 
anghel. Sa inyong mga ina sa Israel sinasabi 
naming pagpalain at pangalagaan kayo ng 
Diyos, at bigyan kayo ng lakas at tapang, ng 
pananampalataya at kaalaman, ng banal na 
pag-ibig at lubusang pagtupad sa tungkulin, 
na magiging daan upang lubusan ninyong 
magampanan ang inyong sagradong tungkulin. 
Sa inyong mga ina at sa mga magiging ina ay 

184



sinasabi naming: Maging malinis ang dangal, mana-
tiling dalisay, mamuhay nang matwid, upang tawagin 
kayong pinagpala ng inyong mga inapo hanggang sa 
huling henerasyon.” 32

Sa sumunod na mga dekada matapos ang Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, nadagdagan ang masasamang 
impluwensya sa mga pamilya at tahanan. Nang italaga 
ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang ikalabindalawang 
Pangulo ng Simbahan, si Sister Barbara B. Smith upang 
maglingkod bilang ikasampung Relief Society general 

“Mga ina sa Zion, ang 
mga tungkuling ibini-
gay sa inyo ng Diyos ay 
napakahalaga sa sarili 
ninyong kadakilaan at sa 
kaligtasan at kadakilaan 
ng inyong pamilya. 
Kailangan ng isang anak 
ang isang ina nang higit 
kaysa anumang bagay 
na mabibili ng pera. Ang 
pag-uukol ng panahon 
sa inyong mga anak ang 
pinakadakilang regalo sa 
lahat.”

Ezra Taft Benson
The Teachings of Ezra Taft 
Benson (1988), 515.

“Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae ay inorden ng 
Diyos” (Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawang Apostol).
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papel bilang asawa at mga ina at magpapahina 
ito sa mga pamilya.

Ibinuod ng reporter ng isang pahayagan 
ang paulit-ulit na mensahe ni Sister Smith: 

“ ‘Alalahanin ang inyong banal na katangian, 
kayong mga kabiyak, ina, at maybahay. Kayo 
ang lumilikha ng buhay at pinagyayaman ito. 
Huwag ipagpalit ang malawak na kapangya-
rihang iyan sa mga bagay na panandalian at 
walang halaga. Pahalagahan ito, paunlarin ito, 
pagbutihin ito. Dakila ang tungkulin ninyo.’ 
Iyan ang mensahe ni Barbara B. Smith, na 
lider ng kababaihang Mormon.” 34

Ang pagtuligsa sa kabanalan ng pagiging 
ina at ng pamilya ay tumindi simula noong 
panahon ng panunungkulan ni Sister Smith. 
Ngunit dahil sa pananampalataya sa Diyos at 
sa pagkaunawa sa walang-hanggang kahalaga-
han ng kanilang mga responsibilidad, patuloy 
ang kababaihan ng Relief Society, anuman ang 
kanilang edad, sa pagtataguyod at pagtatang-
gol sa mga katotohanan na nagpapalakas sa 
mga tahanan at pamilya. Pinangangalagaan 
nila ang kabanalan ng pamilya sa iba’t ibang 
papel na kanilang ginagampanan: bilang mga 
ina at lola, bilang mga anak at kapatid, bilang 
mga tiya, at bilang mga guro at lider sa Sim-
bahan. Sa tuwing palalakasin ng isang babae 
ang pananampalataya ng isang bata, siya ay 
nag-aambag sa kalakasan ng isang pamilya—
ngayon at sa hinaharap.

president, nakadama si Sister Smith “ng matin-
ding impresyon tungkol sa responsibilidad . . . 
na ipagtanggol ang tahanan at ang ginagampa-
nan ng babae sa loob ng sagradong pamilyang 
iyon.” 33 Sa kanyang panunungkulan bilang 
pangulo, ipinagtanggol niya ang mga inihayag 
na katotohanan tungkol sa banal na tungkulin 
ng kababaihan at ang mga pagpapala ng mga 
pamilyang walang-hanggan. Habang masusi 
niyang pinag-aaralan at ng kanyang mga 
tagapayo at mga lider ng priesthood ang mga 
isyung panlipunan noong kanilang panahon, 
natuklasan nila na ang mga proyektong tina-
tangkilik ng marami ay hindi mangangalaga 
sa mga pribiliheyo ng kababaihan sa kanilang 

Magagawa ng mabubuting kababaihan na maging kanlu-
ngan ang kanilang mga tahanan kung saan makapanana-
hanan ang Espiritu.
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Mga Itinuturo ng mga 
Propeta sa mga Huling 
Araw Tungkol sa Pamilya

Isang ama at ina ang nagtanong minsan 
sa kanilang mga anak kung ano ang nagus-
tuhan nila sa katatapos na pangkalahatang 
kumperensya. Sinabi ng kanilang 16-na 
taong gulang na anak na babae na: “Nagus-
tuhan ko po talaga! Gustung-gusto ko pong 
pakinggan ang mga inspirado’t matatalinong 
propeta at lider na itinataguyod ang mga 
ina.” Marubdob ang hangarin ng dalagang 
ito na maging isang ina, ngunit nag-aalala 
siya na ang pagiging ina ay hindi popular 
at minamaliit pa ito ng maraming tao sa 
mundo. Napanatag ang kanyang kalooban 
nang marinig niyang sinusuportahan ng mga 
propeta at mga apostol ang kabutihan ng 
kanyang mga mithiin.35 Ang gawain ng Relief 
Society na patatagin ang tahanan at pamilya 
ay itinuturo na noon pa man ng mga propeta 
sa mga huling araw.

Madalas ituro noon ni Pangulong David O. 
McKay, ang ikasiyam na Pangulo ng Simbahan, 
na “walang ibang tagumpay na makapapalit sa 
kabiguan sa tahanan.” 36

Si Pangulong Harold B. Lee, ang ikalabing-
isang Pangulo ng Simbahan ay nagpayo rin na, 

“Ang pinakamahalagang gawain ng Panginoon 
na gagawin ninyo ay ang nasa loob mismo ng 
inyong mga tahanan.” 37

Sa pag-aalala sa patuloy na pagtuligsa sa 
pamilya, si Pangulong Spencer W. Kimball ay 
nagpropesiya at nagbabala:

“Marami sa mga paghihigpit ng lipunan na 
nakatulong noong araw sa pagpapatibay at 
pagpapatatag sa pamilya ang naglalaho at na-
wawala. Darating ang panahon na yaong mga 
tao lamang na matindi at matibay ang panini-
wala sa pamilya ang makakayang pag-ingatan 
ang kanilang pamilya sa gitna ng nagtitipong 
kasamaan sa ating paligid.

“. . . May mga tao na bibigyang-kahulugan 
ang pamilya sa paraang lubhang hindi naa-
ayon sa nakagawian na para bang hindi ito 
umiiral. . . .

“Tayo sa lahat ng mga tao . . . ay hindi dapat 
padala sa mga maling pahayag na ang yunit 
ng pamilya ay masasabing nakatali sa partiku-
lar na bahagi ng pag-unlad na pinagdaraanan 
ng isang lipunan dito sa lupa. Malaya tayong 
labanan ang mga pagkilos na yaon na sumi-
sira sa kahalagahan ng pamilya at nagbibigay-
diin sa pagkamasarili ng tao. Alam natin na 
ang pamilya ay walang hanggan. Alam nating 
kapag may nangyayaring mali sa pamilya, may 
mangyayaring mali sa iba pang institusyon sa 
lipunan.” 38

Kasabay ng mahigpit na mga babalang 
ito, nagsalita ang mga propeta sa mga huling 
araw at binigyan ng pag-asa ang matatapat na 
magulang na ang mga anak ay lumihis mula 
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sa landas ng ebanghelyo. Sinabi ni Pangulong 
James E. Faust: “Sa nagdurusang mga magu-
lang na naging mabuti, masikap, at madasalin 
sa pagtuturo sa kanilang suwail na mga anak, 
sinasabi namin sa inyo, binabantayan sila 
ng Mabuting Pastol. Batid at nauunawaan 
ng Diyos ang matindi ninyong kalungkutan. 
May pag-asa.” 39

Ipinahiwatig ni Pangulong Gordon B. Hinckley 
ang kanyang pagtitiwala na ang mga babaeng 
Banal sa mga Huling Araw, na pinalakas ng 
kanilang samahan sa Relief Society, ay matutulu-
ngan ang kanilang mga pamilya na makayanan 
ang mga pagtuligsa sa tahanan. Binigyang-diin 
niya na maaaring magkaisa ang kababaihan ng 
Relief Society sa pagtatanggol sa pamilya:

“Tunay na napakahalaga na manatiling mata-
tag at di natitinag ang kababaihan ng Simba-
han sa bagay na wasto at angkop sa ilalim ng 
plano ng Panginoon. Kumbinsido ako na wala 
nang iba pang organisasyon kahit saan na 
makapapantay sa Relief Society ng Simbahang 
ito. . . . Kung magkakaisa sila at magsasalita 
nang may iisang tinig, hindi masusukat ang 
kanilang lakas.

“Nananawagan kami sa kababaihan ng 
Simbahan na sama-samang manindigan para 
sa kabutihan. Kailangan nilang magsimula 
sa sarili nilang tahanan. Maituturo nila ito 
sa kanilang klase. Maipapahayag nila ito sa 
kanilang komunidad.

“Sila ay dapat maging mga guro at tagapa-
ngalaga ng kanilang mga anak na babae. Ang 
mga batang ito’y dapat turuan ng mga pina-
hahalagahan ng Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa mga Huling Araw sa Primary 
at sa mga klase ng Young Women. Sa isang 
batang babaeng mailigtas mo, maraming 
henerasyon ang maililigtas mo. Lalakas siya 
at lalong magiging matwid. Magpapakasal 
siya sa bahay ng Panginoon. Ituturo niya sa 
kanyang mga anak ang landas ng katotoha-
nan. Susundan nila ang kanyang mga yapak 
at ituturo din iyon sa kanilang mga anak. 
Naroon ang mababait na lola upang palaka-
sin ang kanilang loob.” 40

“Mga Pagsulyap sa Langit”
Isang lalaki ang nagtanong minsan kay Pa-

ngulong Spencer W. Kimball, “Nakapunta na 
ho ba kayo sa langit?” Bilang sagot sa tanong 
na ito, sinabi ni Pangulong Kimball na nasul-
yapan niya ang langit noon mismong araw na 
iyon nang isagawa niya ang pagbubuklod sa 
isang mag-asawa, na ang isa sa kanila ay ang 
huli sa walong magkakapatid na tatanggap sa 
sagradong ordenansang ito. “Naroon ang mga 
dalisay ang puso,” sabi ni Pangulong Kim-
ball. “Naroon ang langit.” Ikinuwento niya 
nang minsang masulyapan niya ang langit 
sa tahanan ng isang stake president. Maliit 
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lang ang tahanan, ngunit malaki ang pamilya. 
Nagtulung-tulong ang mga anak sa pag-aayos 
ng mesa, at isang musmos na anak ang nag-
alay ng taos-pusong panalangin sa hapunan. 
Sinabi ni Pangulong Kimball na nasulyapan 
niya ang langit nang makausap niya ang isang 
mag-asawa na hindi kailanman nagkaroon 
ng sariling anak ngunit “pinuno ang kanilang 
tahanan” ng 18 ulila. Nagbahagi siya ng iba 
pang mga karanasan nang masulyapan niya 
ang langit sa buhay ng matatapat na Banal sa 
mga Huling Araw na nagpahayag ng kanilang 

mga patotoo sa kanilang mga salita at gawa. 
“Ang langit ay isang lugar,” pagtuturo ni 
Pangulong Kimball, “ngunit ito ay isa ring 
kalagayan; ito ay tahanan at pamilya. Ito ay 
pag-unawa at kabaitan. Ito ay pag-asa sa isa’t 
isa at gawaing di-makasarili. Ito ay tahimik, 
matinong pamumuhay; pagsasakripisyo ng 
sarili, tunay na pangangalaga, mabuting pag-
mamalasakit sa iba. Ito ay pagsunod sa mga 
kautusan ng Diyos nang walang pagyayabang 
o pagbabalatkayo. Ito ay hindi makasarili. Ito 
ay tungkol sa ating lahat. Dapat lamang na-
ting pahalagahan ito kapag natagpuan natin 
ito at matamasa ito. Oo, minamahal kong 
kapatid, maraming beses ko nang nasulyapan 
ang langit.” 41

Sa iba’t ibang dako ng mundo, ang kababai-
han ng Relief Society at kanilang mga pamilya 
ay napalapit na sa langit sa paraan ng kanilang 
pamumuhay.

Isang kapatid na babae sa Estados Unidos 
ang nag-alaga sa kanyang inang malapit nang 
mamatay sa loob ng 3 taon. Wala pang isang 
taon pagkalipas niyon, ang kanyang anak na 
babae ay nagkaroon ng kakaibang pisikal na 
karamdaman. Inalagaan ng matapat na inang 
ito ang kanyang anak sa bawat araw sa loob ng 
10 taon hanggang sa mamatay ang dalaga sa 
edad na 17.

Isang ina sa Tonga na mag-isang nagtata-
guyod sa pamilya ang may simpleng tahanan 

Pinalalaki ng mabubuting ina ang kanilang mga anak 
sa liwanag ng ebanghelyo.
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kung saan inalagaan niya ang mga anak. Ang 
pinakahangarin niya ay makapaglingkod ang 
kanyang mga anak sa Panginoon at bumuti 
ang kanilang buhay. Alinsunod sa mga pra-
yoridad na ito, tinulungan niya ang kanyang 
mga anak na masunod ang mga huwaran ng 
ebanghelyo sa kanilang buhay. Sa ilalim ng 
kanyang pamumuno, sila ay nakapag-aral. 
Sila ay nanalangin, nag-aral ng mga banal 
na kasulatan, nagtrabaho, at sama-samang 
sumamba.

Isang babae sa Estados Unidos ang may 
8 anak na wala pang 14 na taong gulang 

ang panganay. Ang bawat araw ay hamon 
sa kanyang katawan, isipan, espirituwalidad, 
at damdamin, ngunit inasikaso niya nang 
tama ang mga bagay-bagay. Tinulungan niya 
ang kanyang asawa sa paglilingkod nito sa 
Simbahan at sa pagsisikap niyang suportahan 
ang kanilang pamilya. Magkasama silang 
nanalangin para sa bawat anak at nag-isip 
ng mga paraan upang matulungan ang bawat 
isa na sumulong sa kanilang mga personal na 
responsibilidad at mithiin. Sa kanyang taha-
nan, ang puspusang pagluluto, pangangasiwa, 
pag-iisip, at pananalangin ay napakalaking 

Ang maging mabuting babae sa huling panahon ng mundong ito . . . ay natatanging dakilang tungkulin” (Spencer W. 
Kimball).

190



gawain para sa kapatid na ito. Bukod pa rito, 
tinanggap niya ang mga tungkulin sa visiting 
teaching at inasikaso ang kababaihan sa kan-
yang ward na kailangang tulungan. Ipinag-
dasal niya ang mga ito, nag-alala tungkol sa 
kanila, dinalaw sila, at maraming beses silang 
kinukumusta sa bawat buwan.

Isang matapat na pamilya sa Mexico ang 
nakatira sa isang matao at maingay na lungsod 
sa isang tahanan sa likod ng isang malaking 
pader at gate na bakal. Nagpinta ang ina sa 
pader ng magandang halamanan, na may mga 
puno, bulaklak, at isang fountain. Sa loob ng 
tahanan, may mga aklat ang pamilya sa istante 
at may lugar kung saan maaari silang magtipon 
para mag-aral at maglaro.

Isang babae sa Ghana ang nag-asikaso sa 
bukid ng kanyang pamilya. Sa labas ng bakod 
ay nagtanim siya ng mga halamang yarrow. Sa 
loob ng bakod, nag-alaga siya ng mga kambing. 
Itinabi rin niya ang mga palm nut na pina-
kukuluan niya para makagawa ng langis na 
mula sa palm na ibebenta sa mga palengke sa 
lugar. Lahat ng bagay na nasa malinis niyang 
bakuran ay nagpakita ng kanyang pagmamahal 
sa kanyang pamilya. Nililinis at winawalisan 
niya ang kanyang bakuran. Sa ilalim ng isang 
punong mangga ay gumawa ang pamilya ng 
upuan kung saan sila maaaring umupo kapag 
family home evening at sa iba pang pagtitipon 
ng pamilya.

Isang babaeng walang-asawa at may kapan-
sanan ang nakatira sa ika-80 palapag ng isang 
mataas na gusali sa Hong Kong. Mag-isa lang 
siya sa buhay at siya lamang ang miyembro ng 
Simbahan sa kanyang pamilya, ngunit ginawa 
niya ang kanyang tahanan na isang kanlungan 
kung saan madarama niya at ng mga bisita ang 
inspirasyong mula sa Espiritu. Sa isang maliit 
na istante ay naroon ang kanyang mga banal 
na kasulatan, manwal sa Relief Society, at kan-
yang himnaryo. Sinaliksik niya ang kanyang 
mga ninuno at nagpunta sa templo para maisa-
gawa ang mga ordenansa para sa kanila.

Isang babae sa India ang tumulong sa pag-
buo ng isang branch sa kanyang lungsod. Ang 
kanyang asawa ang branch president noon, at 
siya ang pangulo ng Relief Society sa isang 
grupo ng mga 20 miyembro. Pinalaki nila ang 
tatlong matatapat na anak na babae, gamit ang 
mga alituntunin ng ebanghelyo na nanganga-
laga sa kanila sa kanilang banal na tahanan.

Isang ina sa Brazil ang nakatira sa isang ta-
hanan na yari sa pulang laryo sa isang bakuran 
na may pulang lupa na napalilibutan ng pader 
na yari sa laryo. Maririnig ang mga awitin sa 
Primary, at ang mga dingding ay natatakpan ng 
mga larawang ginupit mula sa Liahona na mga 
larawan ng templo, mga propeta ng Diyos, at 
ng Tagapagligtas. Nagsakripisyo sila ng kanyang 
asawa upang mabuklod sa templo upang mai-
silang ang kanilang mga anak sa loob ng tipan. 
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Ang palagi niyang dasal ay na tulungan siya ng 
Panginoon at bigyan siya ng lakas at sapat na 
inspirasyon upang mapalaki ang kanyang mga 
anak sa liwanag, katotohanan, at kalakasan ng 
ebanghelyo para makagawa at matupad nila 
ang mga tipan na pinaghirapan nilang mag-
asawa na ilaan para sa kanila.

Ang kababaihang ito, na kumakatawan sa 
marami pa, ay tunay na, gaya ng sinabi ni Pa-
ngulong Gordon B. Hinckley, “mga tagapanga-
laga ng tahanan.” 42 Sila ay karapat-dapat sa 
mga salitang ito na binigkas ni Pangulong W. 
Kimball:

“Ang maging mabuting babae ay isang bagay 
na maluwalhati sa anumang panahon. Ang 
maging mabuting babae sa huling panahon ng 
mundong ito, bago ang ikalawang pagparito 
ng ating Tagapagligtas, ay natatanging daki-
lang tungkulin. Maaaring higit sa sampung 
beses ang lakas at impluwensya ng mabuting 
babae ngayon kaysa noong mga panahong 
mas mapayapa. Inilagay siya rito para tumu-
long na pagyamanin, protektahan, at banta-
yan ang tahanan—na siyang pangunahin at 
pinakamarangal na institusyon ng lipunan. 
Maaaring manghina at bumagsak pa ang ilang 
institusyon sa lipunan, subalit makatutulong 
ang mabuting babae para mailigtas ang taha-
nan, na maaaring siyang huli at natatanging 
santuwaryo na alam ng ilang mortal sa gitna 
ng unos at paghihirap.” 43

“Nawa’y Maging Malakas 
Kayo para sa mga Hamon  
ng Panahong Ito”

Sa makasaysayang gabing iyon nang basa-
hin ni Pangulong Hinckley ang paghahayag sa 
mag-anak, tinapos niya ang kanyang mensahe 
sa pagbibigay ng basbas sa kababaihan ng 
Simbahan:

“Nawa’y pagpalain kayo, minamahal kong 
mga kapatid. . . . Nawa’y maging malakas kayo 
para sa mga hamon ng panahong ito. Nawa’y 
pagkalooban kayo ng karunungan na higit pa sa 
inyong karunungan sa paglutas sa mga proble-
mang nakakaharap ninyo sa tuwina. Nawa’y 
sagutin ang inyong mga dalangin at pagsamo 
nang may pagpapala sa inyong mga uluhan at 
sa uluhan ng inyong mga mahal sa buhay. 
Iniiwan namin sa inyo ang aming pagmamahal 
at aming basbas, upang mapuspos ng kapaya-
paan at kaligayahan ang inyong buhay. Maaari 
itong mangyari. Marami sa inyo ang makapag-
papatotoo na nangyari ito. Pagpalain kayo ng 
Panginoon ngayon at sa susunod pang mga taon, 
ang mapagpakumbaba kong dalangin.” 44 
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Ang Mag-anak
Isang Pagpapahayag sa Mundo

Ang Unang Panguluhan at Kapulungan ng Labindalawang Apostol  
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Kami, ang Unang Panguluhan at ang Kapulu-
ngan ng Labindalawang Apostol ng Ang Simba-
han ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw, ay taimtim na nagpapahayag na ang kasal 
sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae ay 
inorden ng Diyos at ang mag-anak ang sentro ng 
plano ng Tagapaglikha para sa walang hanggang 
tadhana ng Kanyang mga anak.

Lahat ng tao—lalaki at babae—ay nilalang sa 
larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na 
espiritung anak na lalaki o anak na babae ng mga 
magulang na nasa langit, at bilang gayon, bawat 
isa ay may katangian at tadhana na tulad ng sa 
Diyos. Ang kasarian ay mahalagang katangian ng 
pagkakakilanlan at layunin ng isang tao sa kan-
yang buhay bago pa ang buhay niya sa mundo, sa 
buhay niyang mortal, at sa walang hanggan.

Sa buhay bago pa ang buhay sa mundo, kilala 
at sinamba ng mga espiritung anak na lalaki at 
anak na babae ang Diyos bilang kanilang Amang 
Walang Hanggan at tinanggap ang Kanyang plano 
na naglaan sa Kanyang mga anak na magkaroon 
ng pisikal na katawan at magtamo ng karanasan 

sa mundo upang umunlad tungo sa kaganapan 
at sa huli ay makamtan ang kanilang banal na 
tadhana bilang tagapagmana ng buhay na walang 
hanggan. Ang plano ng kaligayahan ng Diyos ang 
nagpapahintulot sa mga ugnayan ng mag-anak 
na magpatuloy sa kabilang buhay. Ang mga banal 
na ordenansa at tipan na makukuha sa mga banal 
na templo ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga 
tao na makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at 
upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama sa 
walang hanggan.

Ang unang kautusan na ibinigay ng Diyos kina 
Adan at Eva ay tungkol sa kanilang potensiyal na 
maging magulang bilang mag-asawa. Ipinapaha-
yag namin na ang kautusan ng Diyos sa Kanyang 
mga anak na magpakarami at kalatan ang lupa ay 
nananatiling may bisa. Ipinapahayag din namin 
na ang banal na kapangyarihang lumikha ng bata 
ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae na 
ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas.

Ipinapahayag namin na ang paraan ng pag-
likha ng buhay na mortal ay itinakda ng Diyos. 
Pinagtitibay namin ang kabanalan ng buhay at 
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ang kahalagahan nito sa walang hanggang plano 
ng Diyos.

Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling 
mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang 
mga anak. “Ang mga anak ay mana na mula sa 
Panginoon” (Mga Awit 127:3). Ang mga magulang 
ay may banal na tungkuling palakihin ang kani-
lang mga anak sa pagmamahal at kabutihan, mag-
laan para sa kanilang pisikal at espirituwal na mga 
pangangailangan, turuan silang magmahalan at 
maglingkod sa isa’t isa, sundin ang mga kautusan 
ng Diyos, at maging masunurin sa batas saanman 
sila naninirahan. Ang mga mag-asawa—ang mga 
ama at ina—ay pananagutin sa harap ng Diyos sa 
kanilang pagtupad sa mga tungkuling ito.

Ang mag-anak ay inorden ng Diyos. Ang kasal sa 
pagitan ng lalaki at babae ay mahalaga sa Kan-
yang walang hanggang plano. Ang mga anak ay 
may karapatang isilang sa loob ng matrimonyo, at 
palakihin ng isang ama at isang ina na gumagalang 
nang buong katapatan sa pangakong kanilang gi-
nawa nang sila ay ikasal. Ang kaligayahan sa buhay 
ng mag-anak ay lalong higit na makakamit kapag 
isinalig sa mga turo ng Panginoong Jesucristo. Ang 
mga matagumpay na buhay mag-asawa at mag-
anak ay itinatatag at pinananatili sa mga alitun-
tunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, 
pagpapatawad, paggalang, pagmamahalan, awa, 
gawa, at kapaki-pakinabang na mga gawaing 
panlibangan. Sa plano ng Diyos, ang mga ama 
ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa 

pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling 
maglaan para sa mga pangangailangan sa buhay 
at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga 
ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga 
sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling 
ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang 
magtulungan bilang magkasama na may pantay na 
pananagutan. Ang pagkakaroon ng kapansanan, 
ang kamatayan, o iba pang kalagayan ay maaaring 
magpabago sa mga takdang tungkulin ng bawat isa 
sa pagkalinga sa mag-anak. Ang mga kamag-anak 
ay dapat magbigay ng tulong kung kinakailangan.

Kami ay nagbababala na ang mga taong lumala-
bag sa mga tipan ng kalinisang-puri, nang-aabuso 
ng asawa o anak, o bigo sa pagtupad ng kanilang 
mga tungkulin sa mag-anak ay mananagot balang-
araw sa harap ng Diyos. At gayon din, kami ay 
nagbababala na ang pagkakawatak-watak ng mag-
anak ay magdudulot sa mga tao, mga komunidad, 
at mga bansa ng mga kapahamakang sinabi na 
noon pa ng mga sinauna at makabagong propeta.

Kami ay nananawagan sa mga responsableng 
mamamayan at mga pinuno ng gobyerno sa lahat 
ng dako na magtatag ng mga pamamaraan upang 
mapanatili at mapalakas ang mag-anak bilang 
pangunahing yunit ng lipunan.

Ang pagpapahayag na ito ay binasa ni Pangulong 
Gordon B. Hinckley bilang bahagi ng kanyang men-
sahe sa General Relief Society Meeting na ginanap 
noong Setyembre 23, 1995, sa Salt Lake City, Utah.
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K A B A N ATA  1 0

“Maging Marapat 
Kayo sa Inyong 

mga Pribilehiyo”
Nasa situwasyon kayo ngayon na makakakilos kayo 

ayon sa habag na itinanim ng Diyos sa puso ninyo. 

Kung ipamumuhay ninyo ang mga alituntuning ito, 

napakadakila at napakaluwalhati nito!— 

kung magiging marapat kayo sa inyong mga 

pribilehiyo, hindi mapipigilan ang mga anghel  

na makihalubilo sa inyo. . . . Kung kayo ay  

magiging dalisay, walang makahahadlang.

Joseph Smith





K A B A N ATA  1 0

“Maging Marapat Kayo sa 
Inyong mga Pribilehiyo”

Sa isa sa mga unang miting ng Female 
Relief Society of Nauvoo, hinikayat ni Joseph 
Smith ang kababaihan na “maging marapat 
sa [kanilang] pribilehiyo.” 1 Sa panghihika-
yat na iyan bilang pundasyon, tinuruan ang 
kababaihan ng Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa mga Huling Araw na maging 
marapat sa kanilang banal na potensiyal sa 

pamamagitan ng pagsasakatuparan sa mga 
layunin ng Diyos para sa kanila. Habang 
nauunawaan nila kung sino sila talaga—mga 
anak na babae ng Diyos, na may angking 
kakayahan na magmahal at mangalaga— 
naaabot nila ang kanilang potensiyal bilang 
banal na kababaihan. Taglay ang pagmamahal 
sa kapwa sa kanilang mga puso, isinasakatu-
paran nila ang mga layunin ng Relief Society: 
pag-ibayuhin ang pananampalataya at sari-
ling kabutihan, palakasin ang mga pamilya 
at tahanan, at hanapin at tulungan ang mga 
nangangailangan.

Itinatag bilang mahalagang bahagi ng Pa-
nunumbalik, ang Relief Society ay tumutulong 
sa mga babaeng Banal sa mga Huling Araw na 
maging marapat sa kanilang mga pribilehiyo. 
Sa pamamagitan ng organisasyong ito, ang 
kababaihan ay tumatanggap ng kaalaman at 
katiyakan sa kanilang identidad bilang mga 
anak na babae ng Diyos. Tumatanggap din 
sila ng mga pagkakataong maglingkod at 
ng patnubay at awtoridad na kailangan nila 
upang magampanan ang mga responsibilidad 
na iyon.

Biniyayaan ng Diyos ang Kanyang mga anak ng babae 
ng malaking kakayahan na magmahal at mangalaga.
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Mga Anak na Babae ng Diyos
Itinuro ni Joseph Smith sa kababaihan 

ng Relief Society ang kanilang maharlikang 
katauhan bilang mga anak na babae ng Diyos, 
tinutulungan silang maunawaan na mahal sila 
ng Diyos at may gagampanan silang mga daki-
lang layunin. Ang kababaihan sa Simbahan ay 
may mahalagang papel sa plano ng kaligtasan 
ng Ama sa Langit —na kasinghalaga ng papel 
ng kalalakihan na mayhawak ng priesthood. 
Pinagkalooban ng Panginoon ang kababaihan 
ng likas na hangaring maglingkod at pagpalain 
ang iba, at ipinagkatiwala Niya sa kanila ang 
isang sagradong responsibilidad na gamitin 
ang kanilang mga kaloob sa pagtulong na 
iligtas ang Kanyang mga anak.

Nalilimutan kung minsan ng kababaihan 
ang kanilang maharlikang pagkatao at nagpa-
patangay sa mga libangan at tukso ng mundo. 
Sa pag-aalala sa ganitong pangyayari, nadama 
ni Sister Mary Ellen Smoot, ang ikalabintatlong 
Relief Society general president, at ng kanyang 
mga tagapayo na sina Sister Virginia U. Jensen 
at Sheri L. Dew, na kailangang tulungan ang 
kababaihan ng Simbahan na maalaala ang 
kanilang identidad o pagkatao. Sa isang pang-
kalahatang miting ng Relief Society, ipinahayag 
nila kung ano ang ibig sabihin ng maging mga 
anak na babae ng Diyos:

“Kami ay mga minamahal na mga espiritung 
anak na babae ng Diyos, at may kabuluhan, 

layunin, at direksiyon ang aming buhay. Bilang 
isang pandaigdigang kapatiran ng mga kaba-
baihan, nagkakaisa kami sa aming pagmama-
hal kay Jesucristo, ang aming Tagapagligtas at 
Halimbawa. Kababaihan kaming may pana-
nampalataya, kabutihan, pangarap, at pagma-
mahal sa kapwa na:

“Napag-iibayo ang aming patotoo kay 
Jesucristo sa pamamagitan ng panalangin at 
pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

“Naghahangad ng espirituwal na lakas sa 
 pamamagitan ng pagsunod sa mga pag- uudyok 
ng Espiritu Santo.

“Naglalaan sa aming sarili sa pagpapatibay 
ng mga samahan ng mag-asawa, mag-anak, 
at tahanan.

“Nakatatagpo ng karangalan sa pagiging ina 
at kagalakan sa pagiging babae.

“Nakasusumpong ng kasiyahan sa pagliling-
kod at paggawa ng mabuti.

“Nagmamahal sa buhay at pagkatuto.
“Naninindigan sa katotohanan at kabutihan.
“Sumusuporta sa pagkasaserdote bilang 

awtoridad ng Diyos sa mundo.
“Nagagalak dahil sa mga biyaya ng templo, at 

nauunawaan ang aming makalangit na tadhana, 
at nagsisikap na makamtan ang kadakilaan.” 2

Ipinaalala rin ng mga lider ng priesthood sa 
kababaihan ang kanilang banal na katangian at 
mga sagradong responsibilidad. Sinabi ni Elder 
M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang 
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Apostol: “Naniniwala kami at umaasa sa inyong kabu-
tihan at sa inyong lakas, sa inyong pagkahilig sa kagali-
ngan at kagitingan, sa inyong kabaitan at lakas ng loob, 
sa inyong katatagan at kakayahang bumangon sa kahira-
pan. Naniniwala kami sa inyong misyon bilang kababa-
ihan ng Diyos. . . . Naniniwala kaming hindi magagawa 
ng Simbahan ang kailangan nitong gawin kung wala 
ang inyong pananampalataya at katapatan, ang inyong 
likas na katangiang unahin ang kapakanan ng iba kaysa 
inyong sarili, at ang inyong katatagan at mahigpit na 

Sa pagiging marapat ng kababaihan sa kanilang potensiyal bilang 
mga anak na babae ng Diyos, sila ay naghahanda para sa mga 
pagpapala ng buhay na walang-hanggan.

“Sinabi ko raw noon na, 
‘Gawin mo ang maka-
kaya mo.’ Ngunit gusto 
kong bigyang-diin na 
gawin itong pinakamai-
nam. Masyado tayong 
madaling masiyahan 
sa mababang-uri ng 
pagganap. Higit pa rito 
ang kaya nating gawin.”

Gordon B. Hinckley
Pandaigdigang Pulong sa 
Pagsasanay sa Pamumuno, 
Ene. 10, 2004, 21

201



pagkapit sa espirituwal na bagay. At nanini-
wala kaming plano ng Diyos na kayo’y maging 
mga reyna at tanggapin ang pinakamataas na 
pagpapala na maaaring tanggapin ng sinumang 
babae sa buhay na ito o sa walang hanggan.” 3

Sa pagiging marapat ng kababaihan sa kani-
lang pribilehiyo at potensiyal bilang mga anak 
na babae ng Diyos, sila ay naghahanda para sa 
mga pagpapala ng buhay na walang-hanggan. 
Ito ang maluwalhating tadhanang inilalaan ng 
Diyos para sa Kanyang matatapat na anak na 
babae.

Tunay na Pag-ibig sa Kapwa, 
Isang Pamanang Ipinapasa 
nang Puso sa Puso

Itinuro ni Propetang Joseph Smith na, “Likas 
sa mga babae ang pagkakawanggawa.” Sa 
pagkakatatag ng Relief Society, sinabi niya sa 
kababaihan na, “Nasa sitwasyon kayo nga-
yon na makakakilos kayo ayon sa habag na 
itinanim ng Diyos sa puso ninyo.” 4 Upang 
umusbong sa kanilang mga puso ang tunay na 
pag-ibig sa kapwa, dapat lakipan ng kababai-
han ang kanilang likas na pagkamahabagin ng 
pananampalataya kay Jesucristo at sa Kanyang 
Pagbabayad-sala. Ipinaliwanag ni Pangulong 
Henry B. Eyring, isang tagapayo sa Unang Pa-
nguluhan, na ang tunay na pag-ibig sa kapwa 
na ito ang pamana ng Relief Society:

“Magsasalita ako sa inyo . . . tungkol sa 
dakilang pamanang ipinasa sa inyo ng mga 
nauna sa inyo sa Relief Society. Ang bahagi 
. . . na para sa akin, ay siyang pinakamahalaga 
at nananaig ang pag-ibig sa kapwa na nasa 
puso ng samahan at ito ay dumarating sa puso, 
upang maging bahagi ng likas na pagkatao, ng 
bawat miyembro. Ang pag-ibig sa kapwa para 
sa kanila ay higit pa sa kabaitan. Ang pag-ibig 
sa kapwa ay nagmumula sa pananampalataya 
sa Panginoong Jesucristo at epekto ng Kanyang 
Pagbabayad-sala sa puso ng mga miyembro. . . .

“Ang samahang ito ay binubuo ng kababai-
hang ang pag-ibig sa kapwa ay nagmumula sa 

pusong nagbago dahil sa 
pagiging karapat-dapat at 
pagsunod sa mga tipan na 
tanging sa tunay na Simba-
han ng Panginoon lamang 
makikita. Ang kanilang 

pag-ibig sa kapwa ay nagmumula sa Kanya sa 
pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala. 
Ang kanilang pagkakawanggawa ay ginagaba-
yan ng Kanyang halimbawa—at bunga 
ng pasasalamat para sa Kanyang walang- 
hangganang kaloob na awa—at sa pamamagi-
tan ng Banal na Espiritu, na isinusugo Niya 
para samahan ang Kanyang mga lingkod sa 
kanilang maawaing mga misyon.” 5

Ang pamanang ito ng pag-ibig sa kapwa 
ay nagsimula sa kababaihan sa Nauvoo, na 

Henry B. Eyring
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nakibahagi sa organisadong gawain sa pag-
kakawanggawa at tumanggap ng mga tipan 
sa templo. Nagpatuloy ito sa Winter Quarters 
at doon sa mahirap na paglalakbay papun-
tang Salt Lake Valley. Ito ang nagpalakas sa 
mga babaeng Banal sa mga Huling Araw 
habang nagsisimula silang manirahan sa mga 
komunidad sa hangganan ng teritoryo, tiniis 
ang mga pagmamalupit ng pamahalaan at 
mga digmaan, at nanatiling umaasa sa pana-
hon ng pagbagsak ng ekonomiya. Humikayat 
ito ng mapagmahal na kabaitan sa tahanan 

at mga pagsisikap na makatulong sa iba’t 
ibang panig ng mundo. Naganyak nito ang 
kababaihan ng Relief Society habang nag-
lilingkod sila sa mga ospital at tumutulong 
sa mga pag-aampon, pag-iimbak ng trigo, 
tulong sa kapakanang pantao, at pagkaka-
wanggawa. Ang dalisay na pag-ibig ni Cristo 
ay patuloy na humihikayat sa kababaihan ng 
Relief Society ngayon habang nagtitipon sila 
upang turuan at paglingkuran ang isa’t isa at 
habang pinalalakas at pinangangalagaan ang 
bawat isa.

“Ang kasaysayan ng Relief Society ay mababasa at mabibilang, ngunit ipinapasa ang pamana nang puso sa puso” 
(Henry B. Eyring).
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Bawat babaeng Banal sa mga Huling Araw ay 
nagiging bahagi ng pamanang ito ng pagma-
mahal at may responsibilidad at pribilehiyong 
ibahagi sa iba ang pamanang ito.

Ipinakikita ng kasaysayan ng isang pamilya 
kung paano naipasa ang pamana ng Relief 
Society mula sa ina tungo sa anak sa loob ng 
maraming henerasyon. Isinagawa ng bawat 
anak na babae ang motto ng Relief Society na, 

“Ang pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi 
nagkukulang.”

Ang pamana ay nagsimula kay Elizabeth 
Haven Barlow, na sumapi sa Simbahan noong 
1837. Si Elizabeth ay naging miyembro ng 

Female Relief Society of Nauvoo noong Abril 
28, 1842, at narinig niyang itinuro ni Prope-
tang Joseph Smith ang mga saligang alitun-
tunin ng samahan. Ang mga turong ito ang 
nakatulong sa kanyang buhay na puno ng 
karanasang gaya ng pagiging biktima ng mga 
pandurumog at pang-uusig, pagdadalantao 
habang naglalakbay papunta sa Salt Lake 
Valley, at pag-aalaga sa kanyang pamilyang 
nagsisimula pa lamang habang ang kanyang 
asawa ay nasa misyon. Siya ay naging pangulo 
ng Relief Society sa Bountiful, Utah, mula 
1857 hanggang 1888, tatlong taon bago siya 
namatay sa edad na 81.

Ang kuwento ay nagpatuloy sa kanyang anak 
na si Pamela Barlow Thompson. Si Pamela at 
ang kanyang asawa ay tinawag na manirahan 
sa Panaca, Nevada, kung saan siya naging pa-
ngulo ng Relief Society. Tinuruan niya ang ka-
babaihan ng mga gawain sa tahanan, kabilang 
ang paggamit ng bagong tuklas na makina: ang 
makinang pantahi o sewing machine. Noong 
nakatira sila sa Nevada, napatay ang kanyang 
asawa. Siya at ang kanyang malaking pamilya 
ay lumipat sa Bountiful, Utah, kung saan siya 
muling tinawag na maglingkod sa Relief So-
ciety presidency.

Ipinasa ni Pamela ang pamanang ito 
sa kanyang anak na si Theresa Thompson 
Call. Hindi nagtagal pagkatapos maikasal si 
Theresa, siya at ang kanyang asawa ay lumipat 

Patuloy na binibigyang-inspirasyon ng dalisay na pag-ibig 
ni Cristo ang kababaihan ng Relief Society habang tinutu-
ruan at pinaglilingkuran nila ang isa’t isa.
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$1,000 na magagamit ng bishop para sa anu-
mang pangangailangan sa ward.

Si Athelia Sears Tanner, na anak ni Sister 
Sears, at bata pang ina ay tinawag na maging 
ward Relief Society president. Karaniwan sa 
kanyang madamaying paglilingkod ang pag-
aasikaso at paghahatid ng pagkain sa mga inang 
bagong panganak. Isang likas na guro na may 
malakas na patotoo kay Jesucristo, inalagaan 
niya ang 13 niyang anak at naglingkod din sa 
iba at nagligtas ng mga kaluluwa sa iba’t ibang 
paraan sa Relief Society sa buong buhay niya.

Ang pamana ng pag-ibig sa kapwa ay nag-
patuloy sa pamilyang ito. Lahat ng anak na 
babae ni Sister Tanner ay tapat na naglingkod 
sa Relief Society, at sinundan ng kanyang mga 
apo ang halimbawa ng kanilang mga ina.6

sa Mexico. Sabay siyang naglingkod bilang 
pangulo ng Relief Society at bilang tagapayo sa 
Primary presidency sa halos buong buhay niya. 
 Kilalang-kilala siya sa kanyang madamaying 
paglilingkod, na naghahatid ng mga pagkain sa 
mga nangangailangan. Naging ugali niya ang 
maghatid ng keyk sa kanyang matatandang ka-
pitbahay kapag kaarawan nila. Sa isa sa gayong 
pagkakataon, nakalimutan niya ang kaarawan 
ng isang kapitbahay hanggang sa matapos na 
ang hapunan. Dahil tapat sa prinsipyo na “ang 
pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi 
nagkukulang,” sinindihan niya ang kalan at 
nagluto ng keyk. Pagsapit niya sa pintuan nang 
gabing-gabi na, napaiyak ang babae at sina-
bing, “Maghapon akong naghintay sa iyo, at 
muntik ko nang isipin na nakalimutan mo ako 
sa pagkakataong ito.”

Minahal din ng anak ni Theresa na si Athelia 
Call Sears ang Relief Society. Nagmamadali 
niyang tinatapos ang kanyang pagpaplantsa 
tuwing Martes ng umaga para makadalo sa 
miting ng Relief Society sa Martes ng hapon. 
Noong siya ay nasa mga edad 70, tinawag 
siyang maglingkod bilang ward Relief Society 
president. Noong panahon iyon na kailangang 
lumikom ang mga ward ng pondo para sa mga 
kagamitan at aktibidad, pinamunuan niya ang 
kanyang mga kapatid sa Relief Society sa pagli-
kom ng sapat na pera na pambili ng kagamitan 
sa kusina ng meetinghouse, at karagdagang 

Maibabahagi ng mga ina ang pamana ng Relief Society 
sa kanilang mga anak na babae.
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Ang mapagkawanggawang paglilingkod ang 
espirituwal na pamana ng bawat miyembro ng 
Relief Society. . . Gaya ng ipinaliwanag ni Pa-
ngulong Eyring: “Naipapasa ninyo ang pamana 
kapag tinutulungan ninyo ang iba na isapuso 
ang kaloob na pag-ibig sa kapwa. Sa gayon ay 
maipapasa nila ito sa iba. Ang kasaysayan ng 
Relief Society ay mababasa at mabibilang, ngu-
nit ipinapasa ang pamana nang puso sa puso.” 7

“Pagkakataon Kong Maglingkod”
Pagkatapos banggitin ang maraming halim-

bawa ng mga taong may malaking pananam-
palataya, sinabi ni Apostol Pablo na, “Kaya’t 
yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang 
ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang 
bawa’t pasan, at ang pagkakasalang pumipigil 
sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang 
takbuhing inilagay sa harapan natin, na masdan 
natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating 
pananampalataya.” 8

Ang kababaihan ng Simbahan ay napalilibu-
tan ng malaking hukbo ng mga saksi, kabilang 
ang “ating maluwalhating Inang Eva” at “ma-
rami sa kanyang matatapat na anak na babae 
na nabuhay nang matagal nang panahon at 
sumampalataya sa tunay at buhay na Diyos.” 9 
Ang matatapat na anak na babae ng Diyos ay 
namuhay nang marapat sa kanilang pribilehiyo 
sa pagsunod sa mga yapak ng mga saksing 

ito, na isinasantabi ang mga problema at tukso 
na kinakaharap nila at isinasakatuparan ang 
ipinagagawa ng Panginoon sa kanila.

Bawat henerasyon ay may mararangal, ma-
pagkawanggawa, matatapat, banal na kababai-
han. Bagamat iilan lang sa kababaihang ito ang 
masusulat ang kanilang pangalan sa kasaysayan, 
kilalang-kilala sila ng kanilang Ama sa Langit. 
At ito, gaya ng sinabi ni Eliza R. Snow, ang pi-
nakamahalaga sa lahat: “Marami sa nagawa ng 
kababaihan ang hindi napahalagahan sa labas 
ng kanilang tahanan at marahil maging mismo 
sa sarili nilang tahanan, ngunit ano ba ang 
nagawa nitong kaibhan? Kung ang inyong mga 
ginawa ay katanggap-tanggap sa Diyos, gaano 
man kasimple ang mga tungkulin, kung buong 
katapatan itong ginawa, kayo ay hindi dapat 
panghinaan ng loob.” 10

Ang kasunod na kuwento ay isa sa mara-
ming halimbawa ng mabuting impluwensya ng 
matatapat na kababaihan ng Relief Society. Sa 
sitwasyong ito, naantig ng ilang kababaihan 
ang buhay ng isang young adult na nagnga-
ngalang Lynne. Dahil nakita ni Lynne na nagli-
lingkod ang kababaihang ito, nagpasiya siyang 
gawin din ang gayon noong naging miyembro 
na siya ng Relief Society.

Noong tinedyer pa lamang si Lynne, nala-
man niya at ng kanyang ina na ang kanyang 
amain ay malubhang nasugatan sa isang 
malayong lungsod. Kaagad silang sumakay 
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ng eroplano para dalawin siya, ngunit namatay siya 
bago pa sila nakarating. Kalaunan ay ikinuwento ni 
Lynne ang nangyari nang makauwi na sila:

“Habang kami ni Inay, na pagod at nagdadalamhati, 
ay naglalakad pababa ng eroplano, [isang] lalaki at 
babae na nakatayo sa paliparan ang lumapit at umakbay 
sa amin. Iyon ang branch president at ang Relief Society 
president. . . .

“Litung-lito kami noong panahong iyon habang 
nahihirapan kaming harapin ang katotohanan na 
patay na ang [aking amain]. . . . Ngunit palaging na-
roon ang isang miyembro [ng Relief Society], tahimik 

“Para sa bagay na ito” (Esther 4:14)

“Naniniwala ako na 
kapag nalaman natin sa 
ating puso na dahil sa 
mga pagpapala ng ating 
Diyos Ama sa Langit ay 
maisasagawa natin ang 
isang bagay, ibinibigay 
ng Diyos ang kakaya-
hang maisagawa ang 
gawaing iyon; ngunit 
kapag sumuko tayo, 
kapag nanghina ang 
loob natin, kapag 
tiningala natin ang 
tuktok ng bundok at 
sinabing imposibleng 
maakyat ang tuktok 
nito samantalang hindi 
naman pala tayo nagsi-
sikap ay hinding-hindi 
ito maisasakatuparan.”

Heber J. Grant
Mga Turo ng mga Pangulo 
ng Simbahan: Heber J. Grant 
(2002), 40.
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na naghihintay—upang tumanggap ng mga 
mensahe, magbukas ng pinto, hawakan ang 
aming mga kamay habang tinatawagan na-
min ang aming mga pamilya at kaibigan. Na-
roon sila para tulungan kaming mag-impake, 
upang asikasuhin ang kailangang gawin.

“Sa kabila ng lahat ng ito, nakadama ako ng 
pagtanaw ng utang-na-loob at hindi ko maisip 
kung paano ko magagantihan ang mababait na 
kababaihang ito. Nag-isip ako nang nag-isip 
ng paraan, ngunit napagod ako sa kaiisip.”

Ilang taon makalipas iyon, nang si Lynne 
ay may-asawa na at may tatlong maliliit na 
anak, tinawag siyang maglingkod sa Relief 
Society presidency. May mga pagkakataong 
iniisip niya kung magagampanan ba niya ang 
mga hinihingi ng kanyang tungkulin. Ngunit 
naalala niya ang paglilingkod na natanggap 
niya nang mamatay ang kanyang amain. 

“Ngayon,” naisip niya, “ako naman ang mag-
lilingkod.” Ibinahagi niya ang sumusunod na 
karanasan:

Sa bawat bagong henerasyon, masasabi ng kababaihan sa Relief Society na, “Ngayon, tayo naman ang maglilingkod.”
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“Isang babae sa ward ang namatayan ng anak 
na babae na labing-apat na taong gulang. Hini-
ling ng ina na bumili ako ng isang magandang 
gown at bihisan ang bangkay ng kanyang anak 
bilang paghahanda sa burol. Nagawa ko ito—at 
natuklasan kong nakaaantig na karanasan ito. 
Pagkakataon ko nang maglingkod, dahil pinag-
lingkuran ako ng [iba pang mga kababaihan].

“Isang matandang babae sa ward na mag-isa 
lang sa bahay ang nasobrahan sa pag-inom ng 
kanyang mga gamot at labis ang panghihina ng 
katawan sa loob ng tatlong araw. Natagpuan 
namin siya ng isa pang counselor na buhay 
pa sa kanyang apartment at nilinis namin siya 
bago dumating ang ambulansiya. Pagkata-
pos ay naiwan kami para iskobahin o linising 
mabuti ang apartment—ang mga dingding at 
sahig—gamit ang disinfectant. Pagkakataon 
kong maglingkod muli.

“Isang bata pang ina sa ward, isa sa aking 
mga kaibigan, ang biglang namatayan ng 
kaisa-isa niyang anak, isang magandang 
batang babae na tatlong taong gulang, dahil 
sa impeksiyon na kumitil sa kanyang buhay 
bago pa natuklasan ng mga doktor kung gaano 
kalala ang kanyang karamdaman. Ako at ang 
isa pang counselor ay nagpunta sa bahay nang 
mabalitaan naming namatay ang munting si 
Robin. Habang papalapit kami sa naka-screen 
na pintuan ng balkonahe, narinig namin ang 
ama (na hindi miyembro ng Simbahan) na 

humihikbi habang kausap sa telepono ang 
kanyang ina na nasa malayo. Pagtingala niya, 
nakita niya kami at, habang humihikbi pa ay 
nagsalita sa telepono at sinabing: ‘Magiging 
maayos po ang lahat, Inay. Narito na po ang 
kababaihang Mormon.’ Muli’y pagkakataon 
kong maglingkod.”

Kalaunan ay sinabi ni Lynne na kapag tinata-
nong siya ng mga tao kung ano sa palagay niya 
ang Relief Society, ikinukuwento niya sa kanila 
ang kanyang mga naranasang pagtanggap at 
pagbibigay ng paglilingkod. Sinabi niya: “Iyan 
ang nadarama ko tungkol sa Relief Society sa 
kaibuturan ng aking puso. At bakit.” 11

Sa iba’t ibang dako ng mundo, ganyan din 
ang nadarama ng mga babaeng Banal sa mga 
Huling Araw tungkol sa Relief Society, “sa 
kaibuturan ng kanilang puso.” Tulad ni Lynne, 
nakinabang sila sa paglilingkod ng Relief So-
ciety, at alam nilang pagkakataon naman nila 
ngayong maglingkod nang may pagmamahal 
sa kapwa at pananampalataya. Ibinibigay nila 
ang serbisyong ito sa iba’t ibang paraan—bilang 
mga anak na babae, asawa, ina, kapatid, tiya, 
mga visiting teacher, mga lider ng Relief Society, 
kapitbahay, at kaibigan. Ang ilan sa kanilang 
paglilingkod ay dumarating bilang tugon sa mga 
atas mula sa mga lider ng Simbahan, at ang ilan 
sa kanilang paglilingkod ay bunga ng pagtugon 
sa banayad na ipinadarama ng Espiritu Santo. 
Nakikita na sila ay “nakukubkob ng makapal na 
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bilang ng mga saksi,” sila ay handang “takbu-
hing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa 
[kanilang] harapan.”

“Pamunuan ang Daigdig . . .  
sa Lahat ng Kapuri-puri”

Hinimok ni Pangulong Joseph F. Smith, ang 
ikaanim na Pangulo ng Simbahan, ang mga ba-
baeng Banal sa mga Huling Araw na “pamunuan 
ninyo ang sanlibutan at lalung-lalo na ang mga 
kababaihan ng sanlibutan sa lahat ng bagay na 
maipagkakapuri, maka-Diyos, at makapagpapa-
unlad at [makapagpapadalisay].” Sinabi niyang, 

“Tinawag kayo ng tinig ng Propeta ng Diyos para 
gawin ito, na manguna, maging pinakamagaling 
at pinakamahusay, [pinakadalisay] at pinakama-
tapat sa paggawa ng tama.” 12

Sa buong kasaysayan ng ipinanumbalik na 
Simbahan ng Panginoon, ang mga babaeng 
disipulo ni Cristo ay namuhay nang naaayon 
sa pamantayang ito. Tulad ni Esther, sila ay 
naging matatapat at matatapang sa pagharap 
sa mahihirap na hamon. Natagpuan nila ang 
layunin sa kanilang buhay, gaya ni Esther noon 
nang tanungin siya ng kanyang pinsang si 
Mardocheo na, “Sinong nakakaalam na kung 
kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay 
na ito?” 13 Tulad ni Nehemias sa Lumang Tipan, 
hindi sila napigilang gawin ang kanilang mga 
sagradong responsibilidad. Nang tangkaing 

pigilan ng mga kaaway si Nehemias sa kan-
yang tungkulin na muling itayo ang pader ng 
Jerusalem, ang sagot niya’y, “Ako’y gumagawa 
ng dakilang gawain, na anopa’t hindi ako ma-
kababa: bakit ititigil ang gawain, habang aking 
maiiwan, at binababa kayo?” 14 Patuloy siyang 
tinukso ng kanyang mga kaaway, ngunit nana-
tili siyang matatag at tapat sa kanyang mahala-
gang gawain. Sinikap na ng mundo na himukin 
ang kababaihan ng Simbahan na talikuran ang 
misyong ibinigay sa kanila ng Diyos, ngunit 
ang matatapat na kababaihan ng Relief Society 
ay hindi “bumaba.”

Ang utos na mamuno sa lahat ng bagay na 
maipagkakapuri, maka-Diyos, makapagpa-
paunlad, at [makapagpapadalisay] ay isang 
mabigat na gawain. Kahit noon pa. Ngunit ang 
bawat kapatid sa Relief Society ay hindi nag-
iisa sa pagtanggap ng utos na ito. Sila ay bahagi 
ng isang malaking organisasyon na itinatag 
ng awtoridad ng priesthood at pinatibay ng 
mga turo at pahayag ng mga propeta. Sila ay 
minamahal na mga anak na babae ng Diyos 
na may mga sagradong tungkulin. Sila ay mga 
pinagtipanang tao ng Kordero, na “nasasanda-
tahan ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos 
sa dakilang kaluwalhatian.” 15 Habang nakikiisa 
sila sa iba pang matatapat na Banal at natututo 
mula sa mga halimbawa ng mga taong nauna 
sa kanila, mapagtatagumpayan nila ang mga 
hamon sa buhay na ito. Makatutulong sila 
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sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa buong 
mundo at sa kanilang mga tahanan. Masasabi 
nilang, “Ngayon ang ating pagkakataon—pag-
kakataon nating maglingkod at magsulat ng 
isang kabanata sa mga pahina ng kasaysayan 
ng Relief Society.” Taglay ang katiyakang mahal 
sila ng Ama sa Langit at ang patotoo sa ka-
pangyarihan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, 
maiiba sa pangkaraniwan ang mga pananaw 
at mithiin nila at magiging bahagi ng “isang 
bagay na di karaniwan.” 16

Tiyak ang mga pangako ng Panginoon 
habang sinusunod ng kababaihan ang payong 
ibinigay Niya sa unang pangulo ng Relief So-
ciety: “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, lahat 
ng yaong tumatanggap ng aking ebanghelyo ay 
mga anak na lalaki at babae sa aking kaharian. 
. . . Iyong isantabi muna ang mga bagay ng da-
igdig na ito, at hangarin ang mga bagay na mas 
mabuti. . . . Tuparin ang mga tipan na iyong 
ginawa.” 17 Nang sabihin ni Propetang Joseph 
Smith sa kababaihan ng Relief Society na “ma-
ging marapat sa [kanilang] mga pribilehiyo,” 
nilakipan niya ng pangako ang panghihikayat 
na iyon: “Hindi mapipigilan ang mga anghel 
na makihalubilo sa inyo. . . . Kung kayo ay ma-
giging dalisay, walang makahahadlang.” 18 
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Abril 6, 1830
Itinatag ang Simbahan.

1830
Si Joseph Smith ay tumang-
gap ng paghahayag para sa 
kanyang asawang si Emma 
(tingnan sa D at T 25).

Marso 17, 1842
Itinatag ang Female Relief Society 
of Nauvoo; si Emma Smith ang 
napiling maging pangulo.

1843
Si Emma Smith at ang 
kanyang mga tagapayo 
ay humirang ng mga 
visiting committee sa 
mga ward sa Nauvoo, 
Illinois.

Hunyo 27, 
1844
Si Propetang Joseph  
Smith at ang kanyang kapatid 
na si Hyrum ay pinaslang sa 
Carthage Jail.

MAHAHALAGANG PANGYAYAR I  SA 

Kasaysayan ng Relief Society
Pebrero 1846
Nagsimulang umalis ang mga Banal 
sa Nauvoo.

1846
Inilaan ang 
Nauvoo 
Temple.

Hulyo 1847
Nakarating ang unang grupo 
ng mga pioneer sa  
Salt Lake Valley.

1867
Nanawagan si Brigham Young sa 
mga bishop na muling itatag ang 
Relief Society sa bawat ward.

1870
Ang Young Ladies Department 
ng Senior and Junior Cooperative 
Retrenchment Association ay 
itinatag para sa mga kabataang 
babae. 

1872
Sinuportahan ng Relief Society 
ang paglalathala ng Woman’s 
Exponent.

1873
Hinikayat ang kababaihan ng 
Relief Society na mag-aral ng 
medisina.

1876
Ang Deseret Silk Association ay 
itinatag, si Zina D. H. Young ang 
pangulo.
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1878
Ang organisasyon ng Primary ay 
itinatag para sa mga bata.

1882
Itinatag ng Relief Society ang 
 Deseret Hospital.

1890
Tumanggap si Pangulong 
Wilford Woodruff ng isang 
paghahayag na humantong 
sa pagtigil ng pag-aasawa 
nang higit sa isa.

1893
Inilaan ang Salt Lake Temple.

1913
“Ang pag-ibig sa 
kapwa-tao ka-
ilanman ay hindi 
nagkukulang” ang 
naging motto ng 
Relief Society.

1915
Sinimulang ilathala ng Relief Society 
ang Relief Society Magazine.

1916
Nagsimulang magbigay  
ang mga visiting teacher  
ng mensahe ng  
ebanghelyo sa  
kababaihan bawat  
buwan.

1918
Ang Relief Society ay  
nagbenta ng 200,000 litro  
ng trigo sa pamahalaan  
ng Estados Unidos.

1921
Ang Relief Society ay  
nagtatag ng isang ospital  
para sa mga buntis o 
nagdadalantao.

1936
Itinatag ng Unang Panguluhan ang 
programang pangkapakanan ng 
Simbahan.

1944
Tumigil ang mga visiting teacher sa 
pagkolekta ng mga donasyon at sa 
halip ay nagtuon sa paglilingkod sa 
mga miyembrong kanilang binibisita.

1954
Pinangunahan ni Belle S. Spafford 
ang delegasyon ng Estados Unidos 
sa International Council of Women.

1956
Inilaan ang Relief Society Building 
sa Salt Lake City.
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1969
Ang Relief Society Social Service 
Department ay ginawang bahagi ng 
Church Welfare and Social Services.

1971
Ang Relief Society Magazine ay itinigil 
na at pinalitan ng Ensign.

1978
Inilaan ang Monument to Women 
Memorial Garden sa Nauvoo.

Setyembre 16, 1978
Ginanap ang unang pangkalahatang 
miting ng Relief Society.

1987
Isinama ang buwanang mensahe  
sa visiting teaching sa pang- 
internasyonal na magasin  
(ngayon sa Liahona) at sa Ensign.

1992
Ipinagdiwang ng kababaihan 
ang ika-150 anibersaryo ng Relief 
 Society sa pamamagitan ng pakiki-
bahagi sa mga proyektong serbisyo 
sa kanilang mga komunidad.

Setyembre 23, 1995
Binasa ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley “Ang 
Mag-anak: Isang 
Pagpapahayag sa 
Mundo” sa isang 
pangkalahatang miting 
ng Relief Society.

1997
Sinimulang pag-aralan ng mga 
 Relief Society, high priest group,  
at korum ng mga elder ang iisang 
kurikulum sa araw ng Linggo.

2004
Ang mga general president ng 
Relief Society, Young Women, at 
Primary ay nakibahagi sa kauna-
unahang pandaigdigang pulong sa 
pagsasanay sa pamumuno para sa 
mga auxiliary.

2009
Umabot sa 6 milyon ang mga 
 miyembro ng Relief Society.

2011
Ginunita ng Simbahan ang ika-75 
anibersaryo ng welfare program o 
programang pangkapakanan.

Mga kababaihan sa pangkalahatang 
miting ng Relief Society
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Mga 
Relief Society 

 General Presidency

Pangulo: Emma Hale Smith, 1842–44. Unang 
 Tagapayo: Sarah Marietta Kingsley Cleveland, 
1842–44. Pangalawang Tagapayo: Elizabeth  
Ann Smith Whitney, 1842–44.

Pangulo: Eliza Roxcy Snow, 1880–87 (tingnan 
sa mga pahina 47–104). Unang Tagapayo: 
Zina Diantha Huntington Young, 1880–88. 
Pangalawang Tagapayo: Elizabeth Ann Smith 
Whitney, 1880–82.

Pangulo: Zina Diantha Huntington Young,  
1880–88. Unang Tagapayo: Jane Snyder Richards, 
1888–1901. Pangalawang Tagapayo: Bathsheba 
Wilson Smith, 1888–1901.

Pangulo: Bathsheba Wilson Smith, 1901–10. 
Unang Tagapayo: Annie Taylor Hyde, 1901–9. 
Pangalawang Tagapayo: Ida Smoot Dusenberry, 
1901–10.

Pangulo: Emmeline Woodward B. Wells, 1910–21. 
Unang Tagapayo: Clarissa Smith Williams, 1910–21. 
Pangalawang Tagapayo: Julina Lambson Smith, 
1910–21.

Pangulo: Clarissa Smith Williams, 1921–28. 
Unang Tagapayo: Jennie Brimhall Knight, 
1921–28. Pangalawang Tagapayo: Louise Yates 
Robison, 1921–28.

Pangulo: Louise Yates Robison, 1928–39. Unang 
Tagapayo: Amy Brown Lyman, 1928–39. Mga 
Pangalawang Tagapayo: Julia Alleman Child, 
1928–35; Kate Montgomery Barker, 1935–39.

Pangulo: Amy Brown Lyman, 1940–45. Unang 
Tagapayo: Marcia Knowlton Howells, 1940–45. 
Mga Pangalawang Tagapayo: Donna Durrant 
Sorensen, 1940–42; Belle Smith Spafford, 1942–45.

Pangulo: Belle Smith Spafford, 1945–74. Unang 
Tagapayo: Marianne Clark Sharp, 1945–74. Mga 
Pangalawang Tagapayo: Gertrude Ryberg Garff, 
1945–47; Velma Nebeker Simonsen, 1947–56; 
Helen Woodruff Anderson, 1957–58; Louise Wallace 
Madsen, 1958–74.

Pangulo: Barbara Bradshaw Smith, 1974–84. 
Mga Unang Tagapayo: Janath Russell Cannon, 
1974–78; Marian Richards Boyer, 1978–84. Mga 
Pangalawang Tagapayo: Marian Richards Boyer, 
1974–78; Shirley Wilkes Thomas, 1978–83;  
Ann Stoddard Reese, 1983–84.

Pangulo: Barbara Woodhead Winder, 1984–90. 
Unang Tagapayo: Joy Frewin Evans, 1984–90. 
Pangalawang Tagapayo: Joanne Bushman Doxey, 
1984–90.

Pangulo: Elaine Low Jack, 1990–97. Unang 
Tagapayo: Chieko Nishimura Okazaki, 1990–97. 
Pangalawang Tagapayo: Aileen Hales Clyde, 
1990–97.

Pangulo: Mary Ellen Wood Smoot, 1997–2002. 
Unang Tagapayo: Virginia Urry Jensen, 1997–2002. 
Pangalawang Tagapayo: Sheri L. Dew, 1997–2002.

Pangulo: Bonnie Dansie Parkin, 2002–7. Unang 
Tagapayo: Kathleen Hurst Hughes, 2002–7. 
Pangalawang Tagapayo: Anne Clark Pingree, 
2002–7.

Pangulo: Julie Bangerter Beck, mula noong 2007. 
Unang Tagapayo: Silvia Henríquez Allred, mula 
noong 2007. Pangalawang Tagapayo: Barbara 
Thompson, mula noong 2007.
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Listahan ng mga Larawan

Pahina ii Si Cristo na Nakasuot ng Pulang Bata, ni 
 Minerva K. Teichert. © IRI. Sa kagandahang-
loob ng Church History Museum.

Pambungad

Pahina xi Tinuturuan ni Cristo sina Maria at Marta, ni 
Anton Dorph. © Hope Gallery.

Kabanata 1

Pahina 2

a. Mga lepta gaya ng nabanggit sa Marcos 
12:41–44.

b. Si Maria at ang Nabuhay na Mag-uling 
Cristo, ni Harry Anderson. © IRI.

c. Pinagsasabitan ng sinulid, isang kasangka-
pang gamit sa pag-iikid ng sinulid. Sa kagan-
dahang-loob ni Carma de Jong Anderson.

d. Telang sumasagisag sa kasuotan noong 
panahon ng Bagong Tipan. Sa kagandahang-
loob ni Carma de Jong Anderson.

e. Bulaklak na Star of Betlehem, makikita sa 
Banal na Lupain.

f. Ilawan na ginagamitan ng langis na itinu-
lad sa ginamit noong panahon ni Cristo. Likha 
ni Andrew Watson.

Pahina 4 Detalye mula sa Pinakinggan ni Maria ang 
Kanyang Salita, ni Walter Rane. © 2001 IRI.

Pahina 5 Detalye mula sa Tubig na Buhay, ni Simon 
Dewey. © Simon Dewey.

Pahina 6 Nananahi si Tabita, ni Jeremy Winborg. 
©  Jeremy Winborg.

Kabanata 2

Pahina 12

a. Sampol ng cross-stitch ng pioneer. Sa ka-
gandahang-loob ng Church History Museum.
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b. Detalye mula sa Joseph Smith, ni Kenneth 
Corbett. © Kenneth Corbett.

c. Kopya ng manuskrito noong mga 1830 ng 
Book of Commandments and Revelations, na 
naglalaman ng tala ng mga paghahayag na 
ibinigay sa pamamagitan ni Propetang Joseph 
Smith. Karamihan sa mga paghahayag na ito 
ay nasa Doktrina at mga Tipan na ngayon.

d. Detalye mula sa Emma Hale Smith, ni Lee 
Greene Richards. © 1941 IRI.

e. Nauvoo, Illinois, 1859, ni John Schroder. 
© IRI.

f. Ang kuwadro ay sa kagandahang-loob ng 
Church History Museum.

g. Mga butones at didal sa kagandahang-loob 
ng International Society Daughters of Utah 
Pioneers.

h. Karayom, sinulid, at gunting ng pioneer 
sa kagandahang-loob ng Church History 
Museum.

Pahina 13 Si Joseph Smith sa Nauvoo Temple, ni Gary 
Smith. © Gary Smith.

Pahina 14 Detalye mula sa Emma Hale Smith, ni Lee 
Greene Richards. © 1941 IRI.

Pahina 15 Organisasyon ng Relief Society, ni Nadine B. 
Barton. © 1985 IRI.

Pahina 17 Larawan ni John Taylor. Sa kagandahang-loob 
ng Church History Library.

Pahina 17 Panunumbalik ng Melchizedek Priesthood, ni 
Walter Rane. © IRI.

Pahina 18 Emma Smith, ni Robert Barrett. © 1991 Robert 
Barrett.

Pahina 19 Detalye mula sa Halina Tayo ay Magsaya, ni 
Walter Rane. Sa kagandahang-loob ng Church 
History Museum.

Pahina 25 Emma, ang Hinirang na Babae ng Panunumbalik, 
1839, ni Theodore S. Gorka. © 1996 IRI.

Pahina 26 Joseph Smith, ni Kenneth Corbett. © Kenneth 
Corbett.

Kabanata 3

Pahina 33

a. Manika ng pioneer sa kagandahang-loob 
ng International Society Daughters of Utah 
Pioneers.

b. Sego lily, isang sagisag ng Relief Society. 
Ang mga unang nanirahan sa Utah ay kumain 
ng buko ng mga sego lily noong panahon ng 
matinding pagkagutom.

c. Quilt o kubrekama ng pioneer sa kaganda-
hang-loob ng Church History Museum.

d. Himnaryo ng mga taga-Iceland sa 
kagandahang-loob ng International Society 
Daughters of Utah Pioneers.

e. Nauvoo Temple, ni Jon McNaughton. © Jon 
McNaughton.

f. Kuwadro sa kagandahang-loob ng Church 
History Museum.

Pahina 37 Detalye mula sa Nauvoo Illinois Temple, ni 
M. Richard Goodwin. © Rivermills Fine Art.

Pahina 38 Sweetwater, ni Harold Hopkinson. © Harold 
Hopkinson.

Pahina 40 Larawan ni Eliza Partridge Lyman. Sa kagan-
dahang-loob ng Church History Library.

Madonna ng Kapatagan, ni Robert Barrett. 
© 1987 Robert Barrett.
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Pahina 40 Detalye mula sa Bathsheba W. Smith, ni Lee 
Greene Richards. © IRI. Sa kagandahang-loob 
ng Church History Museum.

Pahina 41 Araw ng Paglalaba sa Kapatagan, ni  Minerva K. 
Teichert. 1938. Sa kagandahang-loob ng 
 Brigham Young University Museum of Art. 
Lahat ng karapatan ay nakalaan. Bawal 
kopyahin.

Pahina 42 Detalye mula sa Elizabeth H. Jackson: Inang 
Pioneer, ni Megan Rieker.

Pahina 44 Detalye mula sa Halamanan ng Pioneer, ni 
 VaLoy Eaton. © VaLoy Eaton. Sa kaganda-
hang-loob ng Zions Bank. Bawal kopyahin.

Kabanata 4

Pahina 48

a. Alampay sa kagandahang-loob ng Interna-
tional Society Daughters of Utah Pioneers.

b. Larawan ng mga miyembro ng isang klase 
na nagtapos sa Relief Society Nursing School. 
Sa kagandahang-loob ng International Society 
Daughters of Utah Pioneers.

c. Kuwadro mula sa kagandahang-loob ng 
International Society Daughters of Utah 
Pioneers.

d. Muling inilimbag na facsimile ng 1852 
na Aklat ni Mormon sa wikang German o 
Aleman.

a

b
c

d
e

f g

e. Relief Society Minute Book, Nauvoo, Illinois, 
facsimile. Sa kagandahang-loob ng Church 
History Museum. (Tingnan sa pahina 50.)

f. Trigo, isang sagisag ng Relief Society. 
(Tingnan sa mga pahina 63-65.)

g. Fountain pen sa kagandahang-loob ng 
International Society Daughters of Utah 
Pioneers.

Pahina 50 Detalye mula kay Eliza R. Snow. Sa kaganda-
hang-loob ng Church History Museum.

Pahina 52 Tinuruan ni Eliza Snow ang Kababaihan 
ng Relief Society, ni Michael T. Malm. 
© Michael T. Malm.

Pahina 54 Detalye mula sa Panalangin, ni Walter Rane. 
© Walter Rane.

Pahina 57 Detalye mula sa Pag-aaral sa Araw ng Sabbath, 
ni Sheri Lynn Boyer Doty. © IRI. Sa kaganda-
hang-loob ni Sheri Lynn Boyer Doty.

Pahina 61 Spencer W. Kimball, ni Judith A. Mehr. © IRI.

Brigham Young, ni John Willard Clawson.

Pahina 64 Detalye mula sa Zina Diantha Huntington 
Young. Sa kagandahang-loob ng Church His-
tory Museum.

Pahina 70 Detalye mula sa Pagliligtas sa Nawawalang 
Tupa, ni Minerva K. Teichert.
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Kabanata 5

Pahina 74

a. Mensaheng isinulat sa isang postcard ng 
Beaver West Ward Relief Society Hall, 1909. Sa 
kagandahang-loob ng Church History Library.

b. Flyer na nilikha ng Relief Society general 
board at inihatid ng mga visiting teacher, na 
humihingi ng mga donasyong kasuotan para 
sa mga Banal na taga-Europa noong Ikala-
wang Digmaang Pandaigdig. Sa kaganda-
hang-loob ng Church History Library.

c. Larawan ni Cristo, ni Heinrich Hofmann. 
Sa kagandahang-loob ng C. Harrison Conroy 
Co., Inc.

d. Retrato sa kagandahang-loob ng Church 
History Library.

e. Logo ng Relief Society na ginamit sa isang 
sertipiko ng tagumpay na ibinigay ng Relief 
Society general board. Sa kagandahang-loob 
ng Church History Library.

f. Red Cross pin sa kagandahang-loob ng 
Church History Museum.

g. Karapatang-sipi ng larawan ng bulaklak 
ng puting trillium ni Gerald A. DeBoer, 2010. 
Ginamit sa ilalim ng lisensya ng Shutter-
stock.com.

h. Pitakang ginamit ni Harriet Barney Young. 
Sa kagandahang-loob ng International Society 
Daughters of Utah Pioneers.

a
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c

d

e f g

h
i

i. Pulang alampay na may dibuhong paisley 
sa kagandahang-loob ni Carma de Jong 
Anderson.

Pahina 76 Detalye mula sa Emmeline B. Wells, ni Lee 
Greene Richards. Sa kagandahang-loob ng 
Church History Museum.

Pahina 78 Detalye mula sa Joseph F. Smith, ni Albert E. 
Salzbrenner.

Pahina 82 Detalye mula sa Louise Y. Robison, ni John 
Willard Clawson. Sa kagandahang-loob ng 
Church History Museum.

Pahina 85 Detalye mula sa Heber J. Grant, ni C. J. Fox. 
© IRI.

Pahina 86 Detalye mula sa Clarissa S. Williams, ni Lee 
Greene Richards. © 1924 IRI. Sa kaganda-
hang-loob ng Church History Museum.

Pahina 90 Detalye mula sa Amy Brown Lyman, ni Lee 
Greene Richards. Sa kagandahang-loob ng 
Church History Museum.

Pahina 93 Detalye mula sa Pinagagaling ni Cristo ang 
Isang Lalaking Bulag, ni Del Parson. © 1983 IRI.

Kabanata 6

Pahina 98

a. Larawang kuha nina Jeffrey D. Allred at 
Mike Terry. © Deseret News.
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b. Burda na naglalarawan sa tatak o logo ng 
Relief Society.

c. Retrato ng babaeng mayhawak na Deseret 
Industries collection bag, mga 1940s. Sa 
kagandahang-loob ng Church History Library.

d. Lace o puntas ng pioneer sa kagandahang-
loob ng Church History Museum. (Tingnan 
sa pahayag ni Pangulong Boyd K. Packer sa 
pahina 117.)

Pahina 101 Kapatiran ng Kababaihan, ni David Dibble. 
© David Dibble.

Pahina 102 Detalye mula sa Belle S. Spafford, ni Alvin 
 Gittins. Sa kagandahang-loob ng Church 
History Museum.

Pahina 109 Ang Pagtawag ni Cristo kina Pedro at Andres, ni 
Harry Anderson. © IRI.

Pahina 110 Larawan ni Elaine L. Jack © Busath.com.

Pahina 111 Larawan © Jason Swensen.

Kabanata 7

Pahina 122

a. Sagisag ng pagkakaibigan na ginawa ng 
isang grupo ng kababaihan bilang simbolo 
ng kanilang pagkakaibigan. Sa kagandahang-
loob ng International Society Daughters of 
Utah Pioneers.

a

b

c

d e

f

b. Talaan sa visiting teaching sa kaganda-
hang-loob ng Church History Museum.

c. Larawan ng mga basket © Joey Celis/Flickr/
Getty Images.

d. Note card sa kagandahang-loob ng Inter-
national Society Daughters of Utah Pioneers. 
Mababasa rito “Ang Panginoon ay Nasa Aking 
Panig.”

e. Pinggan at kutsara sa kagandahang-loob 
ng International Society Daughters of Utah 
Pioneers.

f. Mga barya ng Estados Unidos mula noong 
mga unang taon ng 1900, na sumasagisag sa 
mga donasyong nakolekta ng mga visiting 
teacher. Sa kagandahang-loob ni Carma 
de Jong Anderson.

Pahina 123 Detalye mula sa Bawat Isa, ni Walter Rane. 
Sa kagandahang-loob ng Church History 
Museum.

Pahina 125 Mga Babaeng Pioneer, ni Julie Rogers. © Julie 
Rogers.

Pahina 132 Detalye mula sa Ang Impluwensya ng Mabubu-
ting Kababaihan, ni Julie Rogers. © 2009 Julie 
Rogers.

Pahina 134 Detalye mula sa Visiting Teaching, ni 
 Shannon Gygi Christensen. © 2006 Shannon 
Christensen.

Pahina 142 Ipinintang larawan ni Keith Larson. © 1992 
Keith Larson.

Pahina 144 Detalye mula sa Lorenzo Snow, ni Lewis A. 
Ramsey. Sa kagandahang-loob ng Church 
History Museum.
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Kabanata 8

Pahina 148

a. Sash na gawa ni Sarah Jane Casts Evans 
mula sa seda na nakuha niya mula sa mga 
silkworm. Sa kagandahang-loob ng Interna-
tional Society Daughters of Utah Pioneers.

b. Pagtatayo ng Kirtland Temple, ni Walter 
Rane, © IRI.

c. Sunstone na ginamit sa muling pagtatayo 
ng Nauvoo Illinois Temple.

Pahina 152 Detalye mula sa Hindi Ko Tatalikdan, ni Julie 
Rogers. © Julie Rogers.

Pahina 157 Detalye mula sa Joseph Fielding Smith, ni 
Shauna Cook Clinger. © 1983 IRI.

Pahina 157 Tinuturuan nina Adan at Eva ang Kanilang mga 
Anak, ni Del Parson. © 1978 IRI.

Pahina 158 Detalye mula sa Barbara B. Smith, ni Cloy 
Kent. © IRI.

Pahina 162 Larawan ni Barbara W. Winder © Busath 
Photography.

a

b

c

Kabanata 9

Pahina 170

a. Larawan ni Abbie H. Wells sa kaganda-
hang-loob ng Church History Library.

b. Locket sa kagandahang-loob ng Interna-
tional Society Daughters of Utah Pioneers.

c. Pagsasalin ng “Ang Mag-anak: Isang Pag-
papahayag sa Mundo” sa wikang Samoan.

d. Kumot na lana na may kuwadra-kuwa-
dradong disenyo, inikid, kinulayan, at hinabi 
ni Eliza R. Snow noong siya ay dalagita. Sa 
kagandahang-loob ng International Society 
Daughters of Utah Pioneers.

Pahina 174 Paalam, Aking Anak na Mandirigma, ni Del 
 Parson. © Del Parson.

Pahina 175 Si Rebeca sa Tabi ng Balon, ni Michael Deas. 
© 1995 IRI.

Pahina 176 Larawan ni Bonnie D. Parkin © Busath.com.

Pahina 182 Retrato ni Julie B. Beck © Busath.com.
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c

d
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Kabanata 10

Pahina 198

a. Mga Sunflower at Buffalo Chips, ni Gary L. 
Kapp. Sa kagandahang-loob ng Church His-
tory Museum.

b. Retrato ng kababaihan sa labas ng Mesa 
Arizona Temple, 1920, ni George Edward 
Anderson. Sa kagandahang-loob ng Church 
History Library.

c. Relief Society pin.

d. Quilt o kubrekama na disenyo ni Cristina 
Franco, ginawa para sa Primary general 
presidency.

e. Pahina mula sa Relief Society Minute 
Book, Nauvoo, Illinois, Mar. 17, 1842. Sa 
kagandahang-loob ng Church History Library. 
(Tingnan sa pahina 50.)

Pahina 201 Pagbabaling ng mga Puso sa Pamilya, ni Anne 
Marie Oborn. © 1997 Anne Marie Oborn.

Pahina 203 Retrato © 2000 Steve Bunderson.

Pahina 207 Detalye mula sa Reyna Esther, ni Minerva K. 
Teichert. © William at Betty Stokes.

a
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d
e

Mahahalagang Pangyayari sa Kasaysayan ng 
Relief Society

Pahina 212 Detalye mula sa Emma Hale Smith, ni Lee 
Greene Richards. © 1941 IRI.

Detalye mula sa Organisasyon ng Relief Society, 
ni Nadine B. Barton. © 1985 IRI.

Detalye mula sa Mga Babaeng Pioneer, ni Julie 
Rogers. © Julie Rogers.

Detalye mula sa Pagkamatay nina Joseph at 
 Hyrum Bilang mga Martir, ni Gary Smith. 
© 1984 IRI.

Ang Dulo ng Parley’s Street, ni Glen S. 
 Hopkinson. © Glen S. Hopkinson.

Larawan ni Brigham Young na kuha ni C. R. 
Savage. Sa kagandahang-loob ng Church 
History Library.

Detalye mula sa Organisasyon ng Retrenchment 
Association ni Brigham Young, 1869, ni Dale 
Kilbourn. © IRI.

Detalye tungkol kay Zina Diantha Huntington 
Young. Sa kagandahang-loob ng Church His-
tory Museum.

Pahina 213 Detalye mula sa Ang Unang Pulong ng Pri-
mary Association, nina Lynn Fausett at Gordon 
Cope. © IRI.

Larawan ng Salt Lake Temple. Sa kaganda-
hang-loob ng Church History Library.

Retrato ng tiket sa paglalaan ng Salt Lake 
Temple. Sa kagandahang-loob ng Church 
History Library.

Pahina 214 Larawan ng kababaihang naglilingkod 
©  Jason Swensen.
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pagpapala ng priesthood, 149–50; 
sa paglilingkod na ibinigay upang 
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Karapatan ng kababaihan na bumoto, 
67

Kasuotan, sagrado, 156

Kimball, Camilla, sa kanyang mga 
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mga anak, 39–40; si Ellen Douglas 
ay nagkawanggawa at tumanggap 
nito sa oras ng pangangailangan, 
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Pag-aalaga ng mga magulang sa mga 
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mga Huling Araw noon, 55–58; 
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Society sa mga huling bahagi ng 
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Pagbabawas ng pansin sa mga bagay 
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Paggamit ng aklat na ito, xv
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Pag-ibig sa Kapwa-Tao: ang Pa-
nginoon ay nalulugod sa, 124; at 
ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo, 
202–203; bilang batayang alitun-
tunin sa Relief Society, 53, 75, 
82, 199; bilang nagtataguyod na 
kapangyarihan sa panahon ng dig-
maan at kapayapaan, 76–78; bilang 
pamana ng Relief Society, 103, 
202–206; halimbawa ng, sa mga 
Banal sa mga Huling Araw noon, 
mga, 26–29, 37–42; halimbawa ng, 
sa panahon ng pagsubok, mga, 
81–84, 88–94; ipinakita nina Emma 
at Joseph Smith, 28; ipinakita sa 
pamamagitan ng paglilingkod, 
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28; nagpapalakas sa kapatiran ng 
kababaihan, 118–119; natutuhan ni 
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pamumuhay, 158, 174; at ang 
priesthood, 158–163; halim-
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sa, 194–95; pagpapalakas, bilang 
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gamot: kababaihan hinikayat na 
matuto, 65–67; training program 
para sa mga nars at mga katuwang 
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Parkin, Bonnie D.: sa pagkakaroon 
ng pag-ibig sa kapwa sa tahanan, 
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ang Relief Society sa ilalim ng 
awtoridad ng, 14, 17–18, 117, 163; 
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at branch, 116–17; inihambing 
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