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Pasiuna

Tumong sa Leksyon
Kining mga leksyon sa pagkapari gihimo aron gamiton sa mga naghupot
sa Aaronic ug Melchizedek nga Pagkapari. Sa gagmay nga mga sanga
nga diyutay ra ang mga naghupot sa pagkapari, ang mga sakop sa klase
kinahanglan nga magtipon sa usa ka pundok lamang. Kon adunay daghan
nga mga naghupot sa pagkapari ug adunay daghan nga mga kwarto, ang
magtutudlo mahimong mobahin-bahin ngadto sa managsama og edad
aron nga ang leksyon mahimong ipahiangay aron sa pagtagbaw sa mga
panginahanglan sa nagkalain-lain nga pundok sa dili managsama og edad.

Kaugalingon nga Pagtuon
Kining mga leksyon gisulat alang gayud sa matag usa. Busa ang matag
naghupot sa pagkapari kinahanglan nga magtuon sa iyang manwal niana
nga semana ug motambong sa klase nga magdala sa manwal ug sa mga
kasulatan nga andam sa paghisgot sa leksyon. Usa ka maayo nga paagi
alang sa magtutudlo sa pag-awhag niini nga pagpangandam mao ang
paghangyo sa pipila ka mga sakop sa klase sa pagbasa og una ug sa
pag-andam aron sa paghisgot niini uban sa klase. Mahinungdanon nga
ang matag tawo modala sa iyang mga kasulatan ngadto sa klase, ug ang
magtutudlo kinahanglan mopahinumdom sa korum sa pagdala sa ilang
mga kasulatan hangtud naanad sila.

Mga Tabang sa Magtutudlo
Ang tabang alang sa magtutudlo gilakip niini nga manwal ug gipakita sa
gagmay nga letra sulod sa matag leksyon. Kini nga mga tabang naglakip
sa mga pangutana nga mahimong ipangutana sa mga magtutudlo, mga
sugyot alang sa pagpaapil sa mga sakop sa klase, ug direksyon sa
paggamit sa mga hulagway ug mga tsart. Ang mga magtutudlo nga
naggamit sa manwal mahimong mogamit og laing nga mga paagi o
epektibo nga paagi sa pagtudlo sa leksyon agi og dugang sa mga
pangutana sa panaghisgutan ug sa mga paagi nga gisugyot. Hapit tanang
mga leksyon nagkinahanglan og pisara, busa ang mga magtutudlo
kinahanglan moandam sa pisara ug tisas diha sa ilang mga kwarto matag
panahon sa klase. (Kadaghanan sa mga visual aid nga gisugyot nga
gamiton isip mga tsart mahimong ibutang diha sa pisara.)

Gidaghanon sa mga Leksyon
Katloan og lima ka mga leksyon giandam, nagbilin og igong panahon diin
ang mga pangulo mahimong mohisgot og mga ideya ug mga problema
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nga sa ilang pagtuo kinahanglan nga hisgutan sa ilang mga pundok sa
pagkapari. Kining dugang nga panahon mahimong gamiton sa—
1. Paghisgot ug pagplano og lokal nga kalihokan o mga proyekto o

motudlo og linain nga mga hilisgutan kon gisugo sa mga pangulo sa
pagkapari.

2. Paghisgot sa mga mensahe sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan nga
gihatag diha sa kinatibuk-ang mga komperensya ingon nga gimantala
diha sa internasyonal nga mga magasin o sa Ensign.

3. Paggahin og labaw sa usa ka semana sa mga hilisgutan nga
nagkinahanglan og dugang nga pagtuon.

4. Paggamit sa panahon ingon nga gigiyahan sa Espiritu sa Ginoo alang
sa kaayohan sa mga naghupot sa pagkapari.
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Paglakip sa mga Sakop 
nga may Kakulangan

Sa panahon sa iyang mortal nga pagpangalagad, si Jesus miadto sa
bukid duol sa Dagat sa Galilea.
“Ug dagko nga mga pundok sa mga tawo miduol ngadto kaniya, uban
kanila kadtong mga piang, o buta, amang, pungkol, ug daghan pang lain
nga mga masakiton, ug gibutang sila sa tiilan ni Jesus; ug siya miayo kanila:
“Tungod niini natingala ang pundok sa mga tawo, sa diha nga sila nakakita
nga ang amang nakasulti, ang pungkol naayo, ang piang nakalakaw, ug
ang buta nakakita: ug sila mihimaya sa Dios sa Israel” (Mateo 15:30–31.)
Ang Manluluwas mipakita og panig-ingnan alang kanato sa pagbati og
kalooy alang niadtong dili hingpit. Sa diha nga siya miduaw sa mga Nephite
human sa iyang pagkabanhaw, siya miingon:
“Tan-awa, ang akong kasingkasing napuno sa kapuangod diha kaninyo.
“Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamo
dihay mga bako, o mga buta, o pungkol, o mga angol, o mga sanglahon, o
dili makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanang
nga mga matang sa sakit? Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako
adunay kalooy diha kaninyo; ang akong kasingkasing napuno sa kalooy.”
(3 Nephi 17:6–7.)
Ang usa ka magtutudlo sa Simbahan anaa sa usa ka maanindot kaayo
nga katungdanan nga magmapuanguron ngadto sa mga sakop nga may
kakulian. Siya kinahanglan nga mosabot sa ilang pangkinahanglan ug
magbaton og tinguha sa pagpaapil niini nga mga sakop sa mga kalihokan
sa pagkat-on diha sa klase. Ang mga sakop sa klase nga adunay bisan
unsang kakulangan nagkainahanglan og dugang nga pagtagad. Ang
mosunod nga mga sumbanan kinahanglan nga makatabang sa mga
magtutudlo sa pag-atiman sa mga sakop nga adunay talagsaon nga
panginahanglan:
• Ilha ang panginahanglan ug mga kahanas sa matag sakop sa klase.
• Susiha og una ang may kakulian nga sakop sa klase sa dili pa motawag

kanila sa pagbasa, pag-ampo, o sa pag-apil ba sa mga kalihokan diha
sa klase. Pangutana og mga pangutana sama niini, “Unsay imong
bation kon pabasahon diha sa klase?” “Mohatag ka ba og pag-ampo
diha sa klase?”

• Susiha ang mga pangulo sa pagkapari, mga sakop sa banay, ug kon
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angay, ang mga sakop nga may kakulian mismo aron sa pagtino sa
ilang linain nga mga panginahanglan.

• Susiha ang mga pangulo sa pagkapari, mga sakop sa banay, ug kon
angay, ang mga sakop nga may kakulian mismo aron sa pagtino sa
ilang linain nga mga panginahanglan.

• Paninguhaa ang pagdugang ug pagpauswag sa pagpaapil ug
pagpakat-on sa mga sakop nga may mga kakulangan.

• Siguroha nga ang matag sakop sa klase motahud ug mosabut ngadto
sa matag lain nga sakop sa klase.

• Pagpakayano, pagmanggihigalaon, ug pagmabination. Ang matag
anak sa Dios adunay normal nga panginahanglan sa gugma ug
pagsabut, bisan aduna o wala siyay kakulangan.

Ang mga magtutudlo sa Simbahan kinahanglan gayud nga mahinumdom
nga ang matag sakop, dili igsapayan ang pisikal, mental, emosyonal, o
sosyal nga kapasidad, adunay kahanas sa pag-uswag ngadto sa
kahimayaan. Ang magtutudlo kinahanglan gayud nga mosiguro nga ang
matag usa adunay kasarang sa pagkat-on sa tanan kutob sa iyang
mahimo. Hinumdumi ang mga pulong sa Manluluwas:
“Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gagmay niining
akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako” (Mateo 25:40).
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Ang Pagkapari

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut kon unsa ang pagkapari ug unsaon sa pagpalambo sa atong
balaan nga tawag diha sa pagkapari.

Pasiuna
Hunahunaa ang higayon sa diha nga ikaw nakadawat sa pagkapari. Ang
Espiritu sa Ginoo sa walay duha-duha diha samtang ang mga naghupot sa
pagkapari mipandong sa ilang mga kamot sa imong ulo ug misulti og piho
nga mga pulong. Ang mga tawo nga naghupot og pagtugot sa pagbuhat
sa ingon mihatag kanimo sa pagkapari. Samtang ikaw magpalandung
niana nga kasinatian, pangutan-a ang imong kaugalingon:
• Unsa gayud ang nahitabo kanako nianang adlawa?
• Ako ba lahi na nga tawo human makadawat sa pagkapari?
• Ako ba lahi na nga tawo karon tungod kay ako naghupot sa pagkapari?
• Ako ba nakaalagad sa uban pinaagi sa akong pagkapari?
• Nalipay ba ang akong Langitnong Amahan sa paagi sa akong paggamit

sa pagkapari?

Ang Pagkapari Mao ang Gahum sa Dios
“Kon kita [molihok] pinaagi sa ngalan sa Ginoo, isip mga naghupot sa
pagkapari, kita naghimo niana sa ngalan ug alang sa atong Langitnong
Amahan. Ang Pagkapari mao ang gahum diin ang atong Langitnong
Amahan naglihok pinaagi sa tawo.” (Harold B. Lee, “Follow the Leadership
of the Church,” Ensign, July, p. 98.)
Ang pagkapari mao ang gahum sa Dios. Ang Dios nakahimo sa iyang
buhat pinaagi sa pagkapari nga iyang gihuptan. Siya milalang sa tanang
mga butang pinaagi niini nga gahum, ug siya nagmando sa yuta ug langit
pinaagi niini. Tungod kay ang pagkapari mao ang gahum sa Dios, kini
mahangturon. Atong mabasa diha sa Perlas nga Labing Bililhon nga ang
pagkapari, nga diha sa sinugdanan, maanaa usab sa katapusan sa
kalibutann (tan-awa sa Moises 6:7).
Ang Dios ug si Jesukristo mihatag sa mga tawo sa gahum sa pagkapari
aron sila makatabang sa pagpahinabo sa pagka-imortal ug kinabuhing
dayon sa tawo (tan-awa sa Moises 1:39). Busa, ang pagkapari, mao ang
pagtugot sa Dios nga gihatag ngadto sa tawo aron sa pagbuhat sa tanang
mga butang alang sa kaluwasan sa katawhan.
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Kita kinsa naghupot sa pagkapari adunay pagtugot sa paglihok sa ngalan
sa Dios. Usa ka propeta sa Dios, si Presidente Joseph Fielding Smith,
namulong ngadto sa tanang mga naghupot sa pagkapari miingon: “Kita
mga tinugyanan sa Ginoo; kita nagbarug alang kaniya; siya mihatag
kanato og pagtugot nga naghatag kanato og gahum sa pagbuhat sa tanan
nga gikinahanglan sa pagluwas ug paghimaya sa atong mga kaugalingon
ingon man usab sa iyang uban nga mga anak dinhi sa kalibutan.
“Kita mga embahador sa Ginoon Jesukristo. Ang atong katungdanan mao
ang pagbarug alang kaniya. Kita gisugo. . . .  Sa pagbuhat unsa ang iyang
buhaton kon siya ania pa dinhi.” (“Our Responsibilities as Priesthood
Holders, “Ensign, June 1971, p. 49.)

Linya sa Pagtugot sa Pagkapari
Ang matag naghupot sa pagkapari kinahanglan makahimo sa pagsubay
sa iyang “linya sa pagtugot” balik ngadto ni Jesukristo. Kini nagpasabut
nga siya kinahanglan makaila kinsa ang nag-orden kaniya ngadto sa
pagkapari, ug kinsa ang nag-orden sa tawo kinsa nag-orden kaniya. Siya
kinahanglan nga makahimo sa pagsubay niining nga mga pag-orden
gikan sa tawo ngadto sa laing tawo balik ngadto ni Joseph Smith, kinsa 
gi-orden ni Pedro, Santiago, ug Juan, kinsa gi-orden ni Jesukristo. Kini
gitawag og ang atong “linya sa pagtugot”. Kon ang tawo walay sinulat nga
kopya sa iyang linya sa pagtugot, siya makapangayo gikan sa tawo nga
nag-orden kaniya ngadto sa pagkapari.
Hangyoa ang gitudlo nga naghupot sa pagkapari sa pagpakita sa kard sa iyang “linya sa
pagtugot” nga nagsubay sa iyang pagtugot balik ngadto kang Jesukristo.

Ang Gahum sa Pagkapari Moabut pinaagi sa Matarung nga Pagpuyo
“Ang tanan kanato kinsa naghupot sa pagkapari adunay pagtugot sa
paglihok alang sa Ginoo, apan ang pagka-epektibo sa atong pagtugot—
o kon ikaw buot, ang gahum nga moabut pinaagi niana nga pagtugot—
nag-agad sa unsa nga paagi kita nagpuyo; kini nag-agad sa atong
pagkamatarung” (H. Burke Peterson, “Priesthood—Authority and Power,”
Ensign, May 1976, p. 33).
Ang Ginoo mipasabut niini pag-ayo ngari kanato diha sa mga kasulatan
nga kita kinahanglan gayud nga magpuyo sa matarung nga paagi aron
makaangkon, dili lamang sa pagtugot, apan usab sa gahum sa pagkapari.
Siya mipasabut nga sila wala mapili tungod kay ang ilang mga kasingkasing
gigahin pag-ayo diha sa mga butang sa kalibutan ug sa mga pasidungog
sa mga tawo, nga sila wala makakat-on og usa ka leksyon: ang mga
katungod sa pagkapari dili mabulag uban sa mga gahum sa langit, ug ang
mga gahum sa langit mapugngan o magamit pinaagi lamang sa paggamit
sa mga baruganan sa pagkamatarung. Ang mga katungod sa pagkapari
mahimong itugyan ngari kanato, apan kon kita mosulay sa pagtabon sa
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atong mga sala o pagtagbaw sa atong mga garbo o kawang nga ambisyon,
o sa paggamit og pagpugong o pagmando sa mga kalag sa mga anak sa
tawo sa bisan unsa nga matang sa dili pagkamatarung, ang mga langit
mopahawa ug ang Espiritu sa Ginoo magsubo. Kon ang Espiritu sa Ginoo
mopahawa kana nga tawo nawad-an sa pagkapari o pagtugot (tan-awa sa
D&P 121:34–37).
Ngano nga kining mga butanga makapugong kanato sa pagbaton sa gahum diha sa
pagkapari?

Ang tinubdan sa pagkapari mao ang Dios, kinsa naglihok pinaagi sa
Espiritu Santo. Aron ang Espiritu Santo makagiya kanato sa paggamit 
sa pagkapari, kita kinahanglan gayud nga magsunod sa mga sugo ug
magpuyo nga takus. Ang atong “linya sa pagtugot” masubay balik ngadto
kang Jesukristo pinaagi niadto kinsa naghupot sa pagkapari, apan ang
gahum sa pagkapari moabut lamang kanato gikan sa atong Langitnong
Amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Uban sa gahum sa pagkapari, kita
makahimo sa buluhaton sa Ginoo; kon wala kana nga gahum, kita dili
makahimo.
Ipakita ang biswal 1-a “Ang mga naghupot sa pagkapari nangalagad ngadto sa masakiton
sama sa gibuhat ni Kristo sa karaan nga panahon.”

Kon kita magsunod niini, kita makabaton sa gahum nga ihatag kanato
gikan sa atong Langitnong Amahan nga maghatag og kalinaw ngadto sa
usa ka gisakit nga panimalay. Maato ang usa ka gahum nga mopanalangin
ug mohupay sa gagmay nga mga bata, nga mopakatulog sa nabasa sa
luha nga mga mata sa lawom nga mga takna sa kagabhion. Maato ang
usa ka gahum nga mohatag ug kalipay ngadto sa usa ka gabii sa banay,
ang gahum nga mohupay sa gikapoy nga asawa. Maato ang gahum nga
mohatag og direksyon ngadto sa usa ka naglibog ug tandugon nga tin-
edyer. Maato, ang gahum sa pagpanalangin sa usa ka anak nga babaye
sa dili pa siya makigkuyog sa iyang unang date o sa dili pa ang iyang
kaminyoon sa templo, o sa pagpanalangin sa usa ka anak nga lalaki sa dili
pa siya mogikan sa misyon o moeskwela sa kolehiyo. Maato ang gahum,
akong batan-on nga mga kaig-soonan, sa pagpahunong sa dautan nga
mga hunahuna sa usa ka pundok nga batan-on nga mga lalaki nga
nagkatipon sa bulgar nga panagsultihanay. Maato ang gahum sa
pagpangayo sa masakiton ug paghupay sa masulub-on. Kini mao ang
pipila ka mahinungdanon nga mga katuyoan sa pagkapari (H. Burke
Peterson, “Priesthood—Authority and Power,” Ensign, May 1976, p. 33).
Hangyoa ang gitudlo nga naghupot sa pagkapari sa pagpaambit sa iyang kasinatian nga
nagpakita sa gahum sa pagkapari diha sa iyang kinabuhi.

Pagpalambo og Gahum diha sa Pagkapari
Adunay daghan nga mga butang nga atong mahimo sa pagpalambo sa
gahum diha sa pagkapari:
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1-a, Ang mga naghupot sa pagkapari nangalagad ngadto sa masakiton sama sa gibuhat ni
Kristo sa karaan nga panahon

Si Kristo Nag-ayo sa Buta, ni Carl Bloch. Ang orihinal nga dibuho anaa sa King’s Prayer Chair
sa kapilya sa Frederiksborg Castle, Denmark. Gigamit pinaagi sa pagtugot sa National
Historic Museum at Frederiksborg.

TINGUHA

Kita kinahanglan una sa tanan adunay tinguha sa pagpalambo og 
gahum diha sa pagkapari. Ang mga kasulatan nagtudlo nga ang mga tawo
makadawat gikan sa Ginoo sumala sa ilang mga tinguha (tan-awa sa Alma
29:4; D&P 4:3; D&P 6:8; D&P 7:1–3).
PAGPUYO SA MATARUNG NGA PAAGI

Kita kinahanglan maningkamot sa pagtuman sa tanan mga sugo sa 
atong Langitnong Amahan. Pinaagi sa pagpuyo sa matarung nga paagi,
kita makahimo nga makabaton sa Espiritu Santo nga atong kanunay nga
ikauban, ug siya mogiya kanato sa pagbuhat sa mga butang nga
kinahanglan nga atong buhaton (tan-awa sa 2 Nephi 32:5).
PAGMAPAINUBSANON

“Siya nga tinuod nga nagpaubos sa iyang kaugalingon, ug naghinulsol 
sa iyang mga sala, ug molahutay hangtud sa katapusan, ang mao
pagapanalanginan (Alma 32:15). Kita kinahanglan nga andam sa
pagdawat sa tambag ug mohuman sa mga buluhaton nga gihatag ngari
kanato sa atong mga pangulo sa pagkapari, andam sa pagbuhat sa unsay
gikinahanglan alang sa kaayohan sa uban, ug maminaw ug mosunod sa
mga pag-aghat sa Espiritu.
PAGTUON

Kita kinahanglan gayud mosiksik ug mopalandong sa mga kasulatan.
Pinaagi lamang sa kaugalingong pagtuon sa mga kasulatan nga kita
masayud sa kabubut-on sa Dios, ug gawas kon kita masayud sa 
kabubut-on sa Dios, kita dili makapuyo sa ebanghelyo. Sa sama nga 
mga katarungan, kita kinahanglan usab magtuon sa atong manwal sa
pagkapari aron atong mahibaloan ang atong katungdanan isip mga
naghupot sa pagkapari.
PAG-AMPO

Kita kinahanglan gayud mangutana sa atong Langitnong Amahan unsa
ang iyang buot nga atong buhaton. Kita kinahanglang nga mag-ampo
kanunay alang sa paggiya sa paggamit sa atong pagkapari sa husto nga
paagi. Kita “kinahanglan gayud nga magbantay ug mag-ampo kanunay
tingali pa unya masulod [kita] sa pagtintal, kay si Satanas nagtinguha sa
pag-angkon [kanato] (3 Nephi 18:18).
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HIGUGMAA ANG UBAN

Si Jesukristo mitudlo kanato nga ang gahum sa pagkapari natukod diha sa
gugma ug nga kita kinahanglan mohigugma sa tanang mga tawo (tan-awa
sa D&P 121:41–42, 45–46). Ang gugma magsugod sa panimalay.
Kinahanglan nga atong higugmaon ang atong mga asawa ug mga anak
ug magpakabana sa ilang kaayohan. Usa ka paagi nga atong ikapakita
ang atong gugma alang sa atong banay mao ang paggamit sa atong
pagkapari aron sa paggiya ug pagpanalangin sa ilang mga kinabuhi.
GAMIT SA PAGKAPARI

Kon kita mogamit sa pagkapari, kita nagpakita og panig-ingnan ngadto sa
uban nga mga naghupot sa pagkapari, ngadto sa kalibutan, ug ilabi na
ngadto sa atong mga banay. Samtang ang atong banay makakita kanato
nga naggamit sa pagkapari, sila makahibalo nga kita mga sulugoon sa
Ginoo ug moduol kanato kon sila nagkinahanglan og panabang. Kini subo
nga hunahunaon nga ang uban nga mga banay wala masayud sa mga
panalangin nga moabut kon ang mga amahan ug anak nga mga lalaki
mogamit sa ilang pagkapari alang sa kaayohan sa ilang mga banay.
Ang pagkapari makahimo og kalainan nga mga panimalay. Si Presidente
David O. McKay miingon: “Ang usa ka panimalay nausab tungod kay usa
ka tawo naghupot ug nagpasidungog sa pagkapari” (“Priesthood,”
Instructor, Oct. 1968, p. 378).
Kon kita kinsa naghupot sa pagkapari magpuyo sa matarung nga paagi,
kita mobuhat sa mosunod:
• Sa matinuoron nga paagi mohunahuna sa matarung nga mga sakop sa

banay, bisan og sila dili gayud sama sa atong mga tinguha.
• Mamina—bisan ngadto sa kinagamyan nga bata.
• Mobutang sa kaayohan sa banay og una kay sa atong kaugalingon nga

kahayahay.
• Mokat-on sa pagpugong sa atong mga kaugalingon.
• Mosulti sa tingog nga sa kanunay nagpakita sa atong gugma ug

pagpakabana alang sa uban.
Unsa pa ang dugang nga mga paagi nga kita makapalambo sa pagkapari?

Panapos
“Kita kinahanglan nga makaamgo nga walay laing butang dinhi sa kalibutan
nga labaw nga gamhanan kay sa pagkapari sa Dios” (N. Eldon Tanner,
“Are You Taking Your Priesthood for Granted?” Ensign, May 1976, p. 41).
Si Presidente N. Eldon Tanner mipasabut sa kamahinungdanon sa
pagkatakus sa pagdawat sa pagkapari sa mosunod nga sugilanon:55
“Sa diha nga ako usa pa ka obispo ako adunay unom ka batan-on ka mga
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lalaki sa akong purok nga husto na ang edad aron ma-orden ngadto sa
pagka-anciano. Ako makarekomen lamang og lima kanila, tungod kay ang
usa kanila dili pa andam. Kami nagka-istorya na niini sa daghang mga
higayon, ug siya miingon ngari kanako, ‘Dili ako takus.’ Dili maayo ang
iyang gibati mahitungod niini, apan siya wala magdahum nga i-rekomen. . . .
Ang iyang uyoan miduol kanako ug miingon, ‘Dili gayud ikaw mopugong
nga mouswag kanang bataa uban sa iyang lima ka mga higala.’ Siya
nagpakilooy nga ako siyang i-rekomen. Siya miingon, ‘Kon dili nimo kini
buhaton, ikaw nag-abug kaniya gikan sa Simbahan.’
“Ako mipasabut ngadto niini nga tawo, ‘Ang pagkapari mao ang labing
mahinungdanon nga butang nga atong ikahatag niining bataa. Dili nato
ipanghagad ang pagkapari. . . .  Kining bataa ug ako nagkasinabtanay sa
usag usa, ug siya dili andam nga ma-orden nga usa ka anciano.’ Ug siya
wala irekomen.
“Pipila ka tuig ang milabay ako mitambong og usa ka kinatibuk-ang
komperensya . . . ug usa ka batan-on nga lalaki miduol kanako ug
miingon, ‘Presidente Tanner, ikaw dili makahinumdom kanako. Ako mao
ang batang lalaki nga wala nimo i-rekomen nga ma-orden nga usa ka
anciano.’ Sa dihang iyang gitunol ang iyang kamot kanako, siya miingon,
‘ako nagpasalamat kanimo tungod niini. Ako usa na ka obispo karon sa
California. Kon ikaw mi-rekomen kanako sa panahon nga ako dili takus,
ako may posibilidad nga dili gayud unta mohatag og bili kon unsa ang
pagkapari ug unsa ang gipa-abut ngari kanako, ug sa labing tinuod ako 
dili gayud unta mahimong usa ka obispo sama nga ako karon mao.’ “
(“Priesthood Responsibilities,” Ensign, July 1973, p. 94.)
Kita kinahanglan gayud nga makakat-on niining mahinungdanon nga
baruganan aron makagamit sa pagkapari sa epektibo nga paagi. Kita
kinahanglan gayud nga makaton nga ang mga katungod sa pagkapari dili
mabulag nga sumpay uban sa mga gahum sa langit, ug nga ang mga
gahum sa langit mahimo nga kapuggnan o magamit lamang pinaagi sa
paggamit sa mga baruganan sa pagkamatarung (tan-awa sa D&P 121:36).
Aron makadawat og gahum gikan sa Dios, kita kinahanglan gayud
magpakatakus niini.
Kita kinahanglan mahinumdom kanunay nga kita naghupot sa pagtugot ug
gahum sa Dios ug nga kita nagbarug alang kaniya. Kon kita mogamit sa
pagkapari, kita kinahanglan mangutana sa atong kaugalingon “Unsa ang
buot ni Jesukristo nga akong buhaton niini nga sitwasyon? Ako nagbuhat
ba sa paagi nga siya buot kanako nga mobuhat?”

Mga Hagad
1. Ipasalig sa imong kaugalingon nga magtuon og maayo sa mga panudlo

niini nga manwal sa pagkapari ug sa pagdawat sa mga hagad nga
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gihatag sa matag leksyon. Pinaagi sa paghimo niini nga mga hagad,
ikaw makapalambo og gahum sa pagkapari, mahimo nga labaw nga
mahiduol ngadto sa atong Langitnong Amahan, ug labaw nga
makaalagad ngadto sa uban.

2. Pagtipig og talaan sa imong pagtugot sa pagkapari. Ikaw kinahanglan
nga makahimo sa pagsubay sa imong pagkapari balik ngadto kang
Jesukristo.

3. Isulat ang imong pagtugot sa pagkapari diha sa usa ka kard o sa usa
ka piraso nga papel ug ihatag kini ngadto niadtong nga imong gi-orden
sa pagkapari.

Dugang nga Kasulatan
D&P 107:1–14 (kalainan tali sa Melchezidek ug Aaronic nga mga
pagkapari)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa mga kapitulo 13, “Ang Pagkapari,” ug 14, “Kapunongan sa Pagkapari,” diha

sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Pagtuon sa D&P 121:34–46.
3. Pagtudlo og usa ka naghupot sa pagkapari sa pagpakita sa klase sa iyang kard sa “linya

sa pagtugot” nga nagsubay sa iyang pagkapari balik ngadto kang Jesukristo.
4. Pagtudlo og lain nga naghupot sa pagkapari nga mopaambit og usa ka kasinatian nga

siya aduna nga nagpakita sa gahum sa pagkapari.
5. Hangyoa ang matag naghupot sa pagkapari sa pagdala sa iyang mga kasulatan ngadto

sa tigum sa pagkapari matag semana ug sa pagandam nga mobasa ug momarka sa piho
nga mga kasulatan diha sa matag leksyon.

6. Hinumdumi nga ang mga sugilanon ug mga kasulatan diha sa leksyon mahimo nga ihatag
sa mga sakop sa klase.
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Ang Pagkapari gikan 
ni Adam hangtud sa
Pagpahiuli
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
nga ang pagkapari nga nadawat mao ang sama nga pagkapari nga gihatag
ngadto kang Adan ug sa uban nga matarung nga mga lalaki sa nanglabay
nga mga panahon.

Pasiuna
Si Adan mao ang unang tawo nga naghupot sa patriyarkal nga pagkapari.
Kini nagpasabut nga ang Dios mihatag kaniya og pagtugot sa paggiya sa
iyang banay ug pagpahigayon sa mga ordinansa nga ilang gikinahanglan
aron makabalik ngadto sa Iyang atubangan. Siya mao usab ang unang
propeta nga nakadawat sa mga yawe sa kapangulohan, o sa pagtugot sa
paggiya sa simbahan sa Dios dinhi sa yuta. Uban niini nga pagtugot siya
mihatag sa daghan nga mga lalaki sa pagkapari ug miggiya kanila unason
sa paggamit niini. Ang tanan nga mga Presidente sa Simbahan sukad ni
Adan nakahupot niining sama nga pagtugot.
Kini nga pagtugot sa paggiya sa tanan nga mga naghupot sa pagkapari
sa Simbahan diha sa ilang daghang nga mga buhatan ug mga katungdanan
gihuptan lamang sa usa ka tawo sa usa ka panahon—ang Presidente sa
Simbahan (tan-awa sa D&P 81:1–2; D&P 132:7). Bisan og usa lamang ka
tawo ang naghupot niining talagsaon nga matang sa pagtugot sa pagkapari
karon, daghan ang naghupot sa pagkapari, ug kini mao ang sama nga
pagkapari ha gihuptan sa tanan nga mga propeta sukad si Adan unang
midawat niini. (Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa mga yawe sa
pagkapari, tan-awa ang leksyon 11 niini nga manwal.)

Si Adan Nakadawat sa Pagkapari
Sa wala madugay human si Adan ug si Eva giabug gikan sa tanaman sa
Eden, usa ka anghel mipakita ngadto kanila ug mitudlo kanila sa ebanghelyo
(tan-awa sa Moises 5:4–9). Ang Simbahan natukod usab ug si Adan
gibunyagan diha sa tubig sa sama nga paagi nga kita gitudloan sa
pagbunyag karon (tan-awa sa Moises 6:64–65). Ang pagkapari dayon
gihatag ngadto ni Adan aron siya makabaton sa pagtugot sa pagpahigayon
sa tanan nga mga ordinansa sa ebanghelyo alang sa iyang banay. Uban
niini nga pagtugot siya mibunyag sa mga sakop sa iyang banay ug
mihatag sa pagkapari ngadto niadtong iyang anak nga mga lalaki kinsa
nga matarung.
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2-a, Ang Pagkapari sa Tanan nga mga Kaliwatan
“Sila kinsa modawat niini nga pagkapari modawat kanako, miingon ang Ginoo.” (D&P 84:35.)

Ipakita ang biswal 2-a, “Ang Pagkapari sa Tanan nga mga Kaliwatan.” Ipasabut nga ang tsart
gibahin-bahin ngadto sa walo ka mga panahon nga gitawag og mga kapaigoan. Basaha ang
pagpasabut sa kapaigoan diha sa ubos sa tsart. Ipasabut nga kita wala masayud kon dihay
pila ka mga kapaigoan sa ebanghelyo, apan kining walo nagrepresentar sa labing
mahinungdanon. Ikapita ang matag tukma nga hulagway samtang ang kapaigoan hisgutan
diha sa leksyon ug basaha ang gilakip nga kasulatan uban sa matag hulagway. Kini nga mga
kasulatan nagtudlo nga ang matag propeta naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.

Ang Patriyarkal nga Kapaigoan
Si Adan mitudlo sa ebanghelyo ngadto sa iyang mga anak ug sa iyang
mga apo, misiguro nga sila nakadawat sa gikinahanglan nga mga ordinansa
sa pagkapari, ug mitukod sa Simbahan sumala sa patriyarkal nga
kapunongan. Ang patriyarkal nga kapunongan sa pagkapari nagpasabut
nga ang kapunongan sa Simbahan gipunting diha sa banay ug nga ang
pagkapari gihatag gikan sa amahan ngadto sa anak. Pipila sa bantugan
nga mga patriyarka kinsa nagpuyo niini nga kapaigoan mao sila si Seth,
Enos, Cainan, Mahalaleel, Jared, ug Enoc (tan-awa sa D&P 107:40–52).
Itudlo ang biswal 2-a, “Ang Pagkapari sa Tanang mga Kaliwatan.” Itudlo ang hulagway sa
kapaigoan ni Adan ug basaha ang D&P 107:40–41 ingon nga gipakita diha sa tsart.

Ang Unang Hingpit nga Pagbiya sa Kamatuoran
Ang mga tawo adunay ilang kabubut-on, o kagawasan sa pagpili. Tungod
niini nga kabubut-on, ang pipila ka mga anak ni Adan mipili sa pagsupak
sa mga sugo. Samtang dagko nga gidaghanon kanila mihimo niini nga
pagpili ug mibiya gikan sa kamatuoran, sila “misugod sa pagkakalibutanon,
pagkamahilayon, ug pagkayawan-on” (Moises 5:12–13). Kon kini nga
matang sa pagpahilayo gikan sa kamatuoran mahitabo, kini gitawag og
hingpit nga pagbiya sa kamatuoran.
Si Adan ug kadto kinsa misunod sa mga sugo misangyaw ngadto niini 
nga mga katawhan ug naningkamot sa paghimo kanila nga maghinulsol.
Kadaghanan sa mga katawhan wala mohinulsol, apan kadto kinsa
mihinulsol mikuyog ni propeta Enoc ug gitawag og Zion. Ang mga
kasulatan nagsulti kanato nga si “Enoc ug ang iyang tanan nga mga
katawhan naglakaw uban sa Dios . . . ug nahinabo nga ang Zion nawala,
kay ang Dios midawat niini ngadto sa iyang sabakan” (Moises 7:69).
Itudlo ang hulagway sa kapaigoan si Enoc diha sa tsart ug basaha ang D&P 107:48–53.

Human si Enoc ug ang mga katawhan sa Zion gikuha gikan sa yuta, ang
dautan nga mga katawhan midaghan pag-ayo. Ang Ginoo mipadala kang
Propeta Noe aron sa pagpahimangno kanila ug pagawhag kanila ngadto
sa paghinulsol. Si Noe misulti ngadto sa mga katawhan nga kon sila dili
mohinulsol sila pagapuhoon gikan sa yuta pinaagi sa usa ka dako nga
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lunop. Ang banay ni Noe, bisan pa niana, mao lamang ang naminaw
kaniya ug misunod sa mga sugo. Ang lunop miabut ingon sa pagpasidaan
ni Noe, ug siya ug ang iyang banay mao lamang ang naluwas.
Itudlo ang hulagway sa kapaigoan ni Noe diha sa tsart ug basaha ang Moises 8:19–20.

Ang Pagkapari Human sa Lunop
Human sa lunop, si Noe mihatag sa pagkapari ngadto sa iyang matarung
nga mga anak ug mga apo. Usa ka matarung nga tawo kinsa nagpuyo
human ni Noe ug kinsa nakadawat sa pagkapari mao si Melchizedek. Si
Melchizedek matarung kaayo nga tawo nga ang pagkapari ginganlan sunod
sa iyang ngalan (tan-awa sa D&P 107:2–4). Si Melchizedek mi-orden kang
Abraham ngadto sa pagkapari, ug si Abraham mi-orden sa uban. Sa
ingon, ang Melchizedek nga Pagkapari nagpadayon hangtod sa panahon
ni Moises.
Itudlo ang hulagway sa kapaigoan ni Abraham diha sa tsart ug basaha ang D&P 84:14.

Ang Melchizedek nga Pagkapari Gikuha gikan sa Israel
Ingon sa gisulti sa mga kasulatan, si Abraham mihatag sa pagkapari
ngadto sa iyang anak nga si Isaac, ug si Isaac mihatag niini ngadto sa
iyang anak nga si Jacob. Ang ngalan ni Jacob giusab sa Israel, ug sukad
niana ang mga kaliwatan ni Jacob gitawag og mga anak ni Israel.
Sa mga adlaw ni Moises, human niya madala ang mga anak ni Israel
gawas gikan sa Ehipto, ang Ginoo mitanyag sa mga anak ni Israel sa
kahingpitan sa iyang ebanghelyo. Sila misalikway niini, busa, ang Ginoo
mikuha gikan kanila sa Melchizedek nga Pagkapari ug sa labaw nga mga
ordinansa sa ebanghelyo. Sila gibinlan lamang sa ubos nga mga ordinansa
sa ebanghelyo (sama sa balaod sa sakripisyo), ug kini gipangalagad sa
ubos nga pagkapari nga ginganlan sunod sa igsoon ni Moises, si Aaron.
Ang Ginoo mibilin usab diha kanila kadaghanan sa mga moral ug sa
pamatasan nga mga baruganan sa ebanghelyo. Gidugang ngadto niining
espirituhanon nga mga balaod mao ang pipila ka mga balaod nga mogiya
sa pisikal, o temporal nga mga kalihokan sa mga katawhan. Kadaghanan
niini nga mga balaod makita diha sa Exodo, Levitico, ug Deuteronomio.
Sila wala magpasabut nga ipuli sa ebanghelyo, apan gihatag agi ug mga
dugang ngadto sa mga bahin sa ebanghelyo nga nagpabilin ingon nga
usa ka paagi sa pag-andam sa mga anak ni Israel sa pagpuyo sa
ebanghelyo diha sa iyang kahingpitan sa umaabut nga panahon.
Bisan tuod og ang Melchizedek nga Pagkapari gikuha gikan sa Israel ingon
nga usa ka nasud, kini wala kuhaa sa dayon gikan sa kalibutan. Taliwala
sa panahon ni Moises ug sa pag-anhi ni Jesukristo, daghang mga propeta
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. Ang pipila niini nga mga propeta
mao sila si Elijah, Isaias, Jeremias, Lehi, Daniel, ug Ezekiel.
Itudlo ang hulagway sa kapaigoan ni Moises diha sa tsart ug basaha ang D&P 84:6, 19–27.
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Ang Pagkapari diha sa mga Panahon sa Basahon ni Mormon
Sa diha nga si Lehi ug ang iyang banay mibiya sa Jerusalem aron sa
pagpanaw ngadto sa Amerika sila naghupot sa pagkapari. Busa, sa tibuok
kasaysayan sa Basahon ni Mormon, matarung nga mga lalaki mialagad sa
mga ordinansa sa pagkapari ngadto sa mga katawhan. Duha ka mga lalaki
kinsa misulti mahitungod sa pagkapari sa mga panahon sa Basahon ni
Mormon mao sila si Hari Benjamin ug Alma.
Itudlo ang tsart ug basaha ang Mosiah 6:3 ug Alma 13:1–2, 8–9.

Ang Pagkapari diha sa mga Adlaw ni Jesus
Sa diha nga si Jesus mianhi sa yuta siya mipahiuli sa ebanghelyo sa iyang
kahingpitan. Siya naghupot sa mga yawe, o sa tanan nga pagtugot sa
pagkapari, ug busa mi-orden og mga Apostoles (Mateo 10:1–4) ug mga
kapitoan (Lucas 10:1). Siya mitukod sa iyang Simbahan diha sa iyang mga
sumusunod, og sa diha nga sa katapusan siya mibiya sa yuta, ang mga
Apostoles gihatagan og pagtugot sa pag-orden sa uban ngadto sa
nagkalain-lain nga mga buhatan sa pagkapari (tan-awa sa Mga Buhat
14:23). Niini nga paagi, ang pagkapari gihatag ngadto sa uban ug
nagpabilin nga tukuranan sa Simbahan ni Jesukristo.
Itudlo ang tsart ug basaha ang Mateo 16:19; Mga Hebreohanon 5:5–10; ug 3 Nephi
11:19–22; 12:1.

Ang Hingpit nga Pagbiya sa Kamatuoran
Sa pipila ka mga higayon human si Jesus mikayab ngadto sa langit, ang
Simbahan mipadayon sa pagtudlo sa kamatuoran ug liboan ka mga tawo
gikan sa daghan nga mga dakbayan nagpasakop sa Simbahan. Bisan pa
niana, miabot ang higayon, ang kasaysayan mibalik. Ang pipila kinsa
mipasakop sa Simbahan midumili sa pagsunod sa mga balaod ug sa mga
ordinansa sa ebanghelyo ug miusab kanila aron sa pagpahiuyon ngadto
sa ilang kaugalingon nga mga paagi sa panghunahuna. Sa sama nga
panahon, daghan nga mga sakop, lakip na ang mga Apostoles ug uban
nga mga pangulo sa pagkapari, gigukod ug gipamatay. Samtang kini nga
mga tawhana gipamatay ug ang uban nibiya gikan sa kamatuoran, ang
Simbahan nawad-an sa pagtugot sa pagkapari. Ang panahon miabut nga
ang pagkapari wala na diha sa Simbahan.
Sulod sa daghan nga mga katuigan, ang espirituhanon nga kangitngit
naghari dinhi sa yuta. Kadto nga mga Simbahan nga natukod sa panahon
sa hingpit nga pagbiya sa kamatuoran wala maghupot sa pagkapari. Ingon
og sangputan, sila dili makadawat og paggiya gikan sa Dios o
makapahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan. Ingon sa gipamulong ni
Isaias nga ilang gibuhat, sila “milapas sa mga balaod, miusab sa ordinansa,
ug misupak sa walay katapusan nga pakigsaad” (Isaias 24:5).
Ipakita ang biswal 2-b, “Ang mga lalaki gihatagan sa pagkapari pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot niadto kinsa gihatagan og pagtugot sa Dios.”
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2-b, Ang mga lalaki gihatagan sa pagkapari pinaagi sa pagpandong sa mga kamot niadto
kinsa gihatagan sa pagtugot sa Dios

Ang Pagpahiuli sa Pagkapari
Kining hingpit nga pagbiya sa kamatuoran nagpadayon dinhi sa yuta
hangtud usa ka adlaw niana, sa tingpamulak sa tuig 1820, usa ka batan-on
nga lalaki nag-ampo ngadto sa Dios mahitungod hain mga simbahan siya
kinahanglan mopasakop. Agi ug tubag sa iyang pag-ampo, ang Dios
Amahan ug ang iyang anak nga si Jesukristo nagpakita ngadto kaniya. Si
Jesus miingon kaniya nga dili moapil sa bisan hain nga simbahan, nag-
ingon, “Sila nagpaduol ngari kanako uban sa ilang ngabil, apan ang ilang
mga kasingkasing layo gikan kanako, sila nagtudlo og mga doktrina nga
mga sugo sa mga tawo, nga may hulagway sa pagkadiosnon, apan sila
nanghimalak sa gahum niina” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:19).
Pinaagi kang Joseph Smith, ang Ginoo midala pagbalik dinhi sa yuta sa
iyang tinuod nga Simbahan ug mipahiuli sa tanan nga gikinahanglan nga
mga baruganan ug mga ordinansa sa iyang ebanghelyo. Sa paghimo niana,
ang Ginoo mihatag ngadto ni Joseph Smith sa balaan nga pagkapari, nga
gihuptan ni Adan ug sa ubang matarung nga mga lalaki nangaging mga
panahon. Kita aduna niana nga pagkapari karon, ug ang Ginoo misaad
nga niini nga kapaigoan, ang kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon,
ang pagkapari dili na kuhaon pag-usab. Kini magpabilin hangtud si Kristo
mobalik dinhi sa yuta.
Itudlo ang hulagway sa kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon diha sa tsart ug basaha
ang D&P 20:1; D&P 27:8, 12–13; ug D&P 86:10.

Panapos
Ang pagkapari nga atong gihuptan karon sama sa pagkapari nga gihatag
ngadto ni Adan, ug sama nga pagkapari nga gihuptan ni Jesus. Sama ni
Adan ug sa uban nga mga propeta, kita mga tinugyanan sa Ginoo dinhi sa
yuta. Tungod kay kita iyang mga tinugyanan, kita naghupot sa gahum sa
pagtabang sa atong mga kaugalingon, sa atong banay, ug sa Simbahan
sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios. Kon hatagan og pagtugot sa
obispo o presidente sa sanga, kita makabunyag sa atong mga anak,
makahatag kanila sa gasa sa Espiritu Santo, ug maka-orden sa atong
anak nga mga lalaki ngadto sa pagkapari. Pinaagi niini ug sa uban nga
mga paagi ang pagkapari makadala og kalipay sa atong mga kinabuhi ug
sa mga kinabuhi sa uban.

Mga Hagad
1. Hisguti ang pagkapari uban sa inyong banay. Pagpalambo og mga

paagi nga kamo makatabang sa inyong anak nga mga lalaki nga
mahimong takus sa pagdawat sa pagkapari.
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2. Sa tukma nga panahon, ug kon kamo gitugutan sa pagbuhat sa ingon,
bunyagi ug kumpirmahi inyong mga anak ug i-orden sa inyong anak
nga mga lalaki ngadto sa pagkapari.

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa kapitulo 14, “Kapunongan sa Pagkapari”, diha sa Mga Barunganan sa

Ebanghelyo nga manwal.
2. Pahinumdumi ang matag naghupot sa pagkapari sa pagdala sa iyang mga kasulatan

ngadto sa tigum sa pagkapari.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sigulanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
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Ang Pagpahiuli 
sa Pagkapari

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
sa pagpahiuli sa balaan nga pagkapari, diin gikuha gikan sa yuta human
sa panahon ni Kristo.

Pasiuna
Isip mga naghupot sa pagkapari, kita naghupot sa sama nga pagtugot
nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga sulugoon kaniadto.
Ipakita ang biswal 3-a, “Si Kristo mi-orden og napulog duha ka mga Apostoles ug mihatag
kanila sa mga yawe sa pagkapari.”

Ang mosunod mao ang pipila ka mga ordinansa nga kita mapahigayon
uban sa pagkapari:
• Mobunyag, ingon sa gihimo ni Juan Bautista ug sa mga Nephite 

(tan-awa sa Mateo 3:15–17 ug 3 Nephi 11:19–26).
• Mangalagad sa sakramento, ingon sa gihimo ni Jesus (tan-awa 

sa Lucas 22:19–20).
• Motugyan sa Espiritu Santo, ingon sa gihimo ni Pablo ug sa mga

Nephite (tan-awa sa Mga Buhat 19:5–6 ug 3 Nephite 18:37).
• Moayo sa masakiton, ingon sa gihimo ni Pedro (tan-awa sa Mga 

Buhat 3:1–8).
Kini nga mga ordinansa sa pagkapari gipahigayon kaniadto sa daghang
nga mga matinud-anon nga mga naghupot sa pagkapari.
Ngano nga kita makahimo sa pagpahigayon niini nga katungdanan sa pagkapari karon?

Kita makahimo sa buhat sa pagkapari karon tungod kay ang pagkapari sa
Dios ania karon sa yuta. Tungod kay takus nga mga lalaki sa iyang
Simbahan gihatagan sa sama nga pagkapari nga gihuptan sa iyang mga
sulugoon sa karaan, ang Dios miila sa buhat nga gihimo sa pagkapari.

Ang Hingpit nga Pagbiya sa Kamatuoran ug ang Pagpahiuli
Ingon sa atong nahisgutan diha sa leksyon 2, ang usa ka hingpit nga
pagbiya sa kamatuoran nahitabo human sa panahon ni Kristo. Kini
nagpasabut nga tungod sa pagkadautan sa mga tawo, ang pagkapari 
ug ang kadaghanan sa tinuod nga mga pagtulun-an ni Jesukristo giusab 
o nawala. Daghan nga bantugan nga mga propeta mitagna nga ang
panahon moabut nga ang mga tawo mopahilayo gikan sa kamatuoran.
Ang usa sa mao nga propeta mao si Isaias. Naghisgot sa Hingpit nga
Pagbiya sa Kamatuoran siya miingon nga ang mga tawo “nakalapas sa
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3-a, Si Kristo mi-orden og napulog duha ka mga Apostoles ug mihatag kanila 
sa mga yawe sa pagkapari.

mga balaod, miusab sa mga ordinansa, misupak sa walay katapusan nga
pakigsaad” (Isaias 24:5). Ang panagna ni Isaias natuman. Tungod sa
paglapas, human sa panahon ni Kristo ang tinuod nga gahum sa pagkapari
gikuha gikan sa yuta. Ang mga tawo sa Basahon ni Mormon sa usa ka
panahon mao lamang ang mga tawo nga nakatagamtam sa mga
panalangin sa pagkapari, apan sa katapusan bisan sila mipahilayo gikan
sa kamatuoran. Tungod niining pagbiya sa kamatuoran ang mga katawhan
sa yuta wala na makadungog sa tinuod nga ebanghelyo ug makadawat sa
makaluwas nga mga ordinansa sa pagkapari.
Apan ang Langitnong Amahan buot nga ang tanan niyang mga anak
mobalik ngadto kaniya. Busa, kini mahinungdanon, alang kaniya sa
pagpahiuli sa pagkapari ug sa iyang mga ordinansa ug sa tanang uban
nga kamatuoran nga atong gikinahanglan aron makabalik ngadto kaniya.
Daghan nga mga porpeta ang nagpaabut niini nga panahon, Si Isaias,
pananglit, nanagna sa usa ka panahon nga ang Ginoo “mohimo og usa 
ka katingalahan nga buhat taliwala niining mga katawhan, gani usa ka
katingalahan nga buhat ug usa ka kahibulongan” (Isaias 29:13–14). Si
Pedro usab nanagna sa usa ka panahon nga adunay usa ka “pagpabalik
sa tanan nga mga butang” (Mga Buhat 3:19–21). Ang pagpabalik
nagpasabut sa pagdala og balik sa usa ka butang nga gikuha o nawala.
Ang pagkapari ug ebanghelyo kinahanglan nga ipahiuli o ang tanan nga
mga katawhan mawala. Kini nga pagpahiuli misugod sa 1820 sa diha nga
ang Langitnong Amahan ug ang Ginoong Jesukristo mipadayag sa ilang
mga kaugalingon ngadto ni Joseph Smith.

Joseph Smith ug ang Pagpahiuli sa Pagkapari
Si Joseph Smith usa sa “halangdon ug bantugan” nga mga anak nga
espiritu sa atong Langitnong Amahan. Sama ni Abraham, siya gipili sa
wala pa siya moanhi sa yuta alang sa usa ka mahinungdanon nga misyon.
(Tan-awa sa Abraham 3:22–23.) Agi og sangputanan, ang misyon ni
Joseph Smith nahibaloan sa daghang nga mga propeta sa unang
panahon. Sila si Joseph sa Ehipto, anak nga lalaki ni Jacob, ug si Lehi,
ang propeta sa Basahon ni Mormon, parehong nakahibalo mahitungod 
ni Joseph Smith ug sa iyang misyon. Si Lehi misulti ngadto sa iyang anak
nga lalaki nga si Joseph mahitungod sa usa ka panagna nga gihimo si
Joseph sa Ehipto mahitungod sa usa ka propeta sa ulahing adlaw nga
ginganlan usab og Joseph.
Basaha ang 2 Nephi 3:6–15.

Si Joseph Smith misugod sa iyang pagpangita sa kamatuoran sa batan-on
pa kaayo nga edad. Sa dihang nga siya napulog upat pa lamang ang edad,
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3-b, Si Juan Bautista mitugyan sa Aaronic nga Pagkapari diha 
kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery.

siya miadto sa kakahuyan ug mihangyo sa Dios sa pagsulti kaniya hain
nga simbahan siya magpasakop. Agi og sangputan sa iyang pag-ampo,
ang Dios ug si Jesukristo mipakita ngadto kaniya diha sa ilang tinuod nga
pamayhon ingon nga mga tawo nga may unod ug bukog. Tulo ka mga tuig
ang milabay, sa 1823, si anghel Moroni mipakita ngadto kang Joseph
Smith ug misulti kaniya mahitungod sa Basahon ni Mormon. Sa katapusan,
si Moroni mihatag kang Joseph Smith niining sagrado nga talaan sa miaging
lumulupyo sa Amerika. Uban sa tabang sa Dios, si Joseph nakahimo sa
pagbuhad sa talaan. Ang Basahon ni Mormon ug ang mga pagpadayag
nga gihatag ngadto ni Joseph Smith mipahiuli sa daghan nga mga
kamatuoran nga nawala sa panahon sa Pagbiya sa Kamatuoran.
Apan ang pagpahiuli sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug sa iyang mga
doktrina dili pa igo. Si Joseph Smith natawo sa diha nga ang pagkapari
wala dinhi sa yuta. Tungod kay siya dili makatuman sa iyang misyon kon
wala ang pagkapari, kini gikinahanglan nga ang pagkapari mapahiuli
ngadto kaniya pinaagi niadto kinsa naghupot sa mga yawe, o sa pagtugot
sa pag-orden kaniya. Sa 1838 si Joseph Smith mitala sa mosunod
mahitungod sa unsa nga paagi siya ug si Oliver Cowdery nakadawat sa
Aaronic nga Pagkapari.
Ipakita ang biswal 3-b, “Juan Bautista mitugyan sa Aaronic nga Pagkapari diha kang Joseph
Smith ug Oliver Cowdery.”

“Kami . . . mipadayon sa buhat sa paghubad, sa diha nga sa sunod bulan
(Mayo, 1829), kami usa ka adlaw niana nangadto sa kakahuyan aron sa
pag-ampo ug sa pagpangutana sa Ginoo kabahin sa bunyag alang sa
paghugas sa mga sala, nga kami nakabasa diha sa gihubad nga mga
palid. Samtang kami . . . nag-ampo ug mitawag ngadto sa Ginoo, usa ka
sinugo gikan sa langit mikunsad sa usa ka panganod sa kahayag, ug,
samtang nagpandong sa iyang mga kamot kanamo, siya mi-orden
kanamo . . . ngadto sa Pagkapari ni Aaron. . . . 
Ang sinugo nga miduaw kanamo niini nga higayon ug mitugyan niini nga
Pagkapari ngari kanamo, miingon nga ang iyang ngalan mao si Juan
Bautista sa Bag-ong Tugon, ug nga siya nagbuhat ubos sa panudlo ni
Pedro, Santiago, ug Juan, kinsa naghupot sa yawe sa Pagkapari ni
Melchizedek, diin nga Pagkapari, siya miingon, sa angay nga panahon
itugyan ngari kanamo. . . .  Diha sa ikanapulo ug lima nga adlaw sa Mayo
1829, nga gi-orden ubos sa kamot niini nga sinugo, ug gibunyagan.”
(Joseph Smith—Kasaysayan 1:68—72; tan-awa usab D&P 13.)
Sa wala madugay nianang sama nga tuig, 1829, si Joseph Smith ug Oliver
Cowdery gihatagan sa Melchizedek nga Pagkapari. Ang karaang mga
Apostoles ni Jesus, si Pedro, Santiago, ug Juan mipakita ngadto kanila,

20



3-b



mipandong sa ilang mga kamot diha sa ilang mga ulo, ug mi-orden kanila
(tan-awa sa D&P 27:12). Sa ingon, si Joseph Smith midawat sa Aaronic ug
sa Melchizedek nga mga pagkapari. Ang pagtugot sa pagkapari napahiuli:
kadto kinsa naghupot niini sa unang mga panahon midala pagbalik nganhi
sa yuta sa gahum sa Dios.

Ang Aaronic nga Pagkapari
Ang Aaronic nga Pagkapari kabahin sa Melchizedek nga Pagkapari ug
nagbuhat ubos sa iyang paggiya. Sa diha nga si Juan Bautista mitugyan
sa Aaronic nga Pagkapari diha ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery, siya
misulti kanila nga siya gisugo sa pagtugyan niini nga pagkapari diha kanila
pinaagi ni Pedro, Santiago, ug Juan, kinsa naghupot sa mga yawe sa
Melchizedek nga Pagkapari.
Ang Aaronic nga Pagkapari ginganlan sunod ni Aaron, ang igsoon 
nga lalaki ni Moises. Si Aaron naglihok ubos sa paggiya ni Moises sa
pagpadayon sa buhat sa Ginoo. Sa sama nga paagi, ang mga naghupot
sa Aaronic nga Pagkapari adunay ubos nga pagtugot kay sa niadto kinsa
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. Tungod niini nga katarungan,
ang Aaronic nga Pagkapari usahay gitawag og ubos nga pagkapari,
“tungod kay kini usa ka sumpay sa labaw, o ang Melchizedek nga
Pagkapari (D&P 107:14). Kini wala magpasabut nga kini gamay o dili
mahinungdanon. Pinaagi sa Aaronic nga Pagkapari, ang mga lalaki, 
batan-on ug tigulang, magpadayon sa mahinungdanon nga bulahaton.
Ang mga gahum ug mga katungdanan sa Aaronic nga Pagkapari 
mao ang—
• Paghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel. Kini

nagpasabut nga kita adunay katungod sa pagpatabang sa mga anghel
kanato sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo.

• Pagtugyan sa Aaronic nga Pagkapari ngadto sa uban.
• Pagsangyaw og paghinulsol ug pagbunyag.
• Pagpangalagad sa sagrado nga ordinansa sa sakramento.
• Pagtudlo sa ebanghelyo ug paglig-on sa mga pagpamatuod sa mga

sakop sa Simbahan.
• Pagpundok sa mga halad alang sa Simbahan.
• Pagtabang sa pagtukod og mga templo, mga kapilya, ug uban nga mga

dakbalay.
• Pagtabang sa mga kabus, sa mga biyuda, ug sa walay mga amahan ug

mga inahan.
• Pag-atiman sa temporal nga kalihokan sa Simbahan (sama sa paglimpyo

sa kapilya) ingon nga gisugo sa obispo ug presidente sa korum.
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Ang mga katungdanan sa mga deakono, mga magtutudlo, ug mga pari
diha sa Aaronic nga Pagkapari nagkalain-lain. Kini nga mga katungdanan
gilatid diha sa D&P 20:46–59.
Basaha ang D&P 20:46–59.

Ang Aaronic nga Pagkapari, sa pagtingub, usa ka pagpangandam nga
pagkapari. Kini nag-andam sa paagi alang niadto kinsa nangalagad sa
mga panalangin sa Melchizedek nga Pagkapari, ug kini naghatag sa mga
naghupot sa Aaronic nga Pagkapari sa kasinatian nga ilang gikinahanglan
sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari.
Unsa ang mga gahum ug mga pagtugot sa Aaronic nga Pagkapari?

Ang Melchizedek nga Pagkapari
Ang Melchizedek nga Pagkapari ginganlan alang ni Melchizedek, kinsa
nagpuyo sa mga adlaw ni propeta Abraham diha sa Daang Tugon. Sa
wala pa ang iyang panahon kini gitawag og ang Balaan nga Pagkapari
sunod sa Kapunongan sa Anak sa Dios. Apan aron sa paglikay sa
pagbalik-balik sa ngalan sa Dios sa kanunay, ang karaan nga Simbahan
gisugo sa pagtawag sa pagkapari sunod ni Melchizedek “tungod kay si
Melchizedek usa ka bantugan nga halangdon nga pari” (D&P 107:1–6).
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad nagpadayag nga ang Melchizedek nga
Pagkapari adunay katungod sa kapangulohan ibabaw sa tanang mga
buhatan diha sa Simbahan. Kini nagpasabut nga ang tanan nga mga
buhatan diha sa Simbahan mga kabahin sa Melchizedek nga Pagkapari.
Walay labaw pa nga pagtugot o pagkapari. Agi og dugang, kini nga
pagkapari adunay pagtugot sa pagpangalagad sa tanan nga espirituhanon
nga mga ordinansa nga gikinahanglan alang kanato nga makabalik ngadto
sa atong Langitnong Amahan. (Tan-awa sa D&P 107:8–19.)
Ang mga gahum ug mga katungdanan sa Melchizedek nga Pagkapari
mao ang—
• Pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo.
• Pag-orden og takus nga mga lalaki ngadto sa Melchizedek nga

Pagkapari.
• Pagpahigayon sa celestial nga mga kaminyoon.
• Pagpahigayon sa buluhaton sa templo alang sa mga buhi ug mga patay.
• Pagpangalagad ngadto sa masakiton.
• Pag-atiman sa espirituhanon ug temporal nga kaayohan sa tanan nga

mga katawhan.
• Pagdawat og kahibalo gikan sa Dios alang sa Simbahan.
Ang mga buhatan sa anciano, halangdon nga pari, patriyarka, Kapitoan,
ug Apostol magkalahi lamang bahin ngadto sa ilang piho nga mga
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kapangakohan. Ang mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari
mahimo nga mopahigayon sa tanan nga mga katungdanan sa Aaronic
nga Pagkapari tungod kay ang mga katungdanan sa Aaronic nga
Pagkapari kabahin sa mga katungdanan sa Melchizedek nga Pagkapari.
Pinaagi sa Melchizedek nga Pagkapari, kita nag-andam sa atong mga
kaugalingon ug sa uban sa umaabut nga adlaw sa pagsulod ngadto sa
gingharian sa langit.
Ipabasa o ipasaysay sa gitudlo nga naghupot sa pagkapari ang nahitabo diha sa Mga Buhat
19:1–6 diin si Pablo mibunyag pag-usab sa pipila ka mga tinun-an. Ngano nga gikinahanglan
niining mga tawhana nga bunyagan pag-usab?

Panapos
Kon ang pagkapari wala pa sa yuta kita dili makahimo sa buhat sa Dios,
ug ang tinuod nga simbahan wala unta dinhi. Ang sangputanan, walay usa
nga makaangkon sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon dayon
moabut lamang niadto kinsa naghupot sa mga baruganan ug mga
ordinansa sa ebanghelyo, ug ang mga ordinansa sa ebanghelyo dili
mapahigayon kon wala ang pagkapari. Tungod kay ang pagkapari gahum
sa Dios ug dili sa tawo, ang tawo dili makahatag sa iyang kaugalingon sa
pagkapari. Ni siya makatugyan niini ngadto sa uban gawas kon siya
nakadawat niini pinaagi sa tukma nga pagtugot (tan-awa sa D&P 42:11).
Tungod niini nga mga katarungan ang pagkapari gipahiuli ngadto kang
Joseph Smith pinaagi sa langitnong mga sinugo. Karon ang pagkapari
anaa sa tinuod nga simbahan ni Jesukristo, nga gipahiuli aron sa
pagpadayon sa buhat sa Ginoo alang sa kaayohan sa tanan nga mga
katawhan (tan-awa sa D&P 84:17).
Bisan kinsa nga sakop nga lalaki sa Simbahan kinsa nakadawat sa
pagkapari sa Dios adunay dako nga kapangakohan sa pagtabang sa
iyang kaugalingon, sa iyang banay, ug sa tanan nga mga tawo libut kaniya
sa pagtagamtam sa mga panalangin sa kinabuhing dayon.

Mga Hagad
1. Pagkat-on sa mga kahigayunan ug mga katungdanan sa pagkapari.

Ikaw makahimo niini pinaagi sa pagbasa sa mga kasulatan, pagpuasa
ug pag-ampo, pagtuon sa imong manwal sa pagkapari, ug pagdawat
og panudlo gikan sa inyong mga pangulo sa pari.

2. Buhata ang imong mga katungdanan sa pagkapari kutob sa imong
mahimo ug paninguha kanunay nga molambo ang imong pagbuhat.

3. Abagi kadto nga anaa sa pagtugot ibabaw kanimo, nga
magmabinantayon sa dili pagpakaaron-ingon nga ikaw aduna sa bisan
unsa nga gahum o pagtugot nga wala ihatag kaninyo.
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Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang D&P 13; 20; 84; 107; 121; ug 124 aron makaangkon og pagsabut sa

pagkapari.
2. Tun-i ang kapitulo 14, “Kapunongan sa Pagkapari,” ug kapitulo 17, “Ang Simbahan 

ni Jesukristo Karon,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
3. Pagtudlo ug mga sakop sa klase nga mosaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

diha sa leksyon.
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Ang Korum sa 
Pagkapari

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut sa mga paagi nga ang mga korum sa pagkapari makatabang
sa tagsa-tagsa, sa mga banay ug sa Simbahan.

Pasiuna
Isip nga naghupot sa pagkapari, kita adunay kagawasan ug kapangakohan
sa pagbuhat sa daghan nga mga butang sa atong kaugalingon nga dili na
kinahanglan nga sultihan sa pagbuhat kanila sa mga pangulo sa Simbahan
(tan-awa sa D&P 58:26–29). Kita makabuhat sa atong buluhaton; kita
makahimo sa pag-atiman sa mga sakop sa banay; kita makahimo sa
pagmasulundon ug makabuhat og daghan nga maayo nga mga butang
alang sa atong mga kaugalingon, sa atong mga banay, ug sa uban. Apan,
kitang tanan kinahanglan nga makaila nga usahay kita magkinahanglan og
tabang sa uban. Tingali kita malubong sa lapok, masakiton nga walay
kusog aron pagpangayo og tabang, naguol tungod sa pagkamainupakon
sa usa ka anak, o nawad-an sa paglaum tungod kay ingon og walay tawo
nga nagtagad.
Usa ka adlaw niana usa ka mag-uuma nangandam sa pagpundok sa iyang
uhot ngadto sa iyang kamalig sa diha nga siya nakamatikod nga usa ka
dako nga unos ang umaabot. Kon dili niya kini mapundok sa dili pa ang
ulan. ang uhot madaot, busa siya nagkinahanglan og diha-diha nga tabang.
Siya mihangyo sa iyang mga silingan sa pagtabang kaniya sa pagpundok
sa uhot sa dili pa kini madaot sa ulan. Tungod sa ilang tabang, makahimo
siya pagluwas sa iyang mga tanom.
Sa sama nga paagi, kon kita adunay problema sa kaugalingon o sa banay
nga dili nato masulbad nga mag-inusara, kita kinahanglan dili mahadlok sa
pagpangayo og panabang sa uban.
Kinsa ang makatabang kanato? Asa kita mopaingon alang sa panabang?

Ang Katuyoan sa mga Korum sa Pagkapari
Ang Langitnong Amahan mitukod sa mga korum sa pagkapari aron sa
pagtabang sa mga naghupot sa pagkapari nga makapalambo sa
pagkapari ug magtambayayong sa pag-alagad sa uban ug pagtukod sa
Simbahan. Sila usab gihimo aron sa pagtabang sa usag usa sa panahon
sa panginahanglan.
Ang usa ka korum sa pagkapari maoy usa ka gitukod nga pundok sa mga
lalaki nga naghupot sa sama nga buhatan sa pagkapari. Sa uban nga mga
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yunit sa Simbahan diin diyutay ang mga lalaki nga naghupot sa pagkapari,
ang tanan nga mga naghupot sa pagkapari, dili igsapayan unsa nga
buhatan ang gihuptan sa matag usa tukuron ngadto sa usa ka pundok.
Sa mga yunit sa Simbahan diin daghan ang mga lalaki nga naghupot sa
pagkapari, mga korum sa halangdon nga mga pagka-anciano, mga pari,
mga magtutudlo, ug mga deakono gitukod. Ang matag korum, gawas sa
mga korum sa mga pari, gidumala sa usa ka presidente ug duha ka mga
magtatambag. Ang mga korum sa pari sa purok gidumala sa obispo nga
may duha ka mga pari isip iyang mga luyo-luyo. Ang presidente sa isataka
ug ang iyang mga magtatambag mao ang kapangulohan sa korum sa
halangdon nga mga pari alang sa tanan nga halangdon nga mga pari 
diha sa istaka.
Aron pagtabang sa mga sakop sa korum nga makahimo sa ilang
obligasyon sa pagtabang sa usag-usa ug pagtudlo sa usag usa sa ilang
mga kapangakohan, mga tigum sa korum gihimo matag Domingo. Dinhi
niini nga mga tigum, mga buluhaton sa korum atimanon, paghatag og mga
buluhaton sa pagkapari himoon, ang ebanghelyo itudlo, mga pagpamatuod
gilig-on, ug ang pagka-espirituhanon sa matag sakop gipatubo.
Kita gisultihan diha sa mga kasulatan unsaon sa pagtuman sa atong mga
kapangakohan ug mga katungdanan sa pagkapari.
Basaha ang D&P 107:99–100.

Ang mga kapangulohan sa korum o mga pangulo sa pundok mao ang
may kapangakohan sa pagtudlo kanato sa atong mga katungdanan sa
pagkapari ug sa paghatag kanato og mga kahigayunan sa pagkat-on
samtang kita nagbuhat niini nga mga katungdanan. Human kita makakat-
on sa atong mga katungdanan, ang atong kapangakohan mao ang
paglihok sa makugihon nga paagi diha sa buhatan sa pagkapari nga
gitudlo ngari kanato. Kon kita mopalambo sa atong balaan nga mga tawag
sa pagkapari pinaagi sa pag-alagad sa uban ug sa pagdawat og mga
buluhaton gikan sa atong mga pangulohan sa korum, kita magdugang sa
atong panabut ug sa atong kahanas sa pag-alagad.
Ipahisgot sa mga sakop ang pipila ka mga katungdanan nga ilang nakat-unan ug dayon gibuhat.

Sa Unsa nga Paagi ang mga Korum sa Pagkapari Naglihok
Ang mga korum sa pagkapari modawat ug mogamit sa tanan nga mga
baruganan sa ebanghelyo nga gipadayag sa Ginoo ngari kanato pinaagi
sa iyang mga propeta. Ang pipila sa labing mahinungdanon nga mga
baruganan mao ang pagkamatarung, paghiusa, pagtabang, ug
pakighigala.
PAGKAMATARUNG

Ang Ginoo miingon nga “ang mga katungod sa pagkapari dili mabulag
gikan sa mga gahum sa langit, ug nga ang mga gahum sa langit dili
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madumala o ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa
pagkamatarung” (D&P 121:36.) Ang kalig-on sa atong korum sa pagkapari
nag-agad sa kalig-on sa iyang mga sakop. Labaw nga matarung kita
mahimo, labaw nga gahum ug paggiya atong madawat gikan sa Ginoo.
PAGHIUSA

“Ang korum kinahanglan magkahiusa sa paagi nga kita makatabang sa
usag usa, dili lamang sa espirituhanon nga paagi apan usab pinaagi sa
salapi ug sa matag bisan unsa nga paagi. Kon kita makahimo sa pag-
angkon sa espiritu sa paghiusa sa atong mga korum, niana kita nagsugod
na pagsabut sa tibuok kahulugan sa atong kapunongan sa pagkapari diha
sa Simbahan.” (David O. MacKay, “The Fundamental Basis for Home
Teaching,” Improvement Era, July 1963, p. 615.)
PAGTABANG

“Ang tanang korum sa pagkapari . . . ‘gisugo’ [sa Ginoo] sa tukod sa ilang
mga kaugalingon nagtimaan sa mga kahanas ug mga kapanguhaan ang
matag sakop aduna ug, ubos sa espiritu ug gahum sa Pagkapari,
mosiguro nga ang matag tawo kinsa anaa sa kalisud matabangan sa
iyang korum nga mahimong makabarug sa kaugalingon” (Harold B. Lee,
“The Place of the Priesthood Quorum in the Church Security Program,”
Improvement Era, Oct. 1937, p. 634).
PAKIGHIGALA

Sa unang mga adlaw sa Simbahan ang mga lalaki mihatag sa ilang mga
korum “sa ilang walay pagkabahin, matinud-anon nga pag-unong. . . .  Kita
dili gayud makahibalo sa hingpit nga kalig-on ug katahum sa pakighigala
nga mahimo niadto nga mga [korum] sa pagkapari. Ang mga lalaki nag-
amuma sa banay sa usag usa kon ang uban kanila gitawag sa pagmisyon.
Mga kalisud ug mga kaguol giambitan, ug pag-inunungay gihimo. . . .  
Ang mga lalaki mitanyag sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi alang 
sa usag usa. . . . 
“Kini tinuod nga kita wala mabantang sa sama nga pisikal nga mga kakuyaw
nga diha kani-adto, apan kita giliyokan sa dili maihap nga laing mga
kakuyaw diin ako nahadlok nga usahay labaw pa ka grabe diha sa ilang
katapusan nga mga sangputanan kay sa niadtong giatubang sa atong
mga katigulangan. Kita nagkinahanglan og mga higala sa pagtabang
kanato sa panahon niini nga mga kahimtang? Kita nagkinahanglan!”
(Stephen L. Richards, “The Priesthood Quorum: A Three-fold Definition,”
Improvement Era, May 1939, p. 294.)
Kini kinahanglan usa ka tinubdan sa kalipay alang kanato nga mahibalo
nga kon kita nagkinahanglan og paglig-on diha sa ebanghelyo, ang tanan
nga matinud-anong mga kaigsoonan sa atong korum magkahiusa sa
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pagpahimangno kanato, sa paglig-on kanato sa espirituhanon nga paagi,
ug sa pagtabang kanato sa pagbalik ngadto sa pagkaaktibo. Si Elder
Boyd K. Packer miingon: “Ang usa ka tawo nga mahimo nga dili aktibo dili
mawad-an sa iyang pagsakop diha sa korum. Siya mahimong mawad-an
og tinguha diha sa korum, apan ang korum dili gayud mawad-an og
tinguha kaniya. Ang korum sa kanunay may katungdanan ug sa walay
paghunong sa matag sakop niini. Ang pagbali-wala sa usa ka dili aktibo
nga sakop, sa paghunong sa tinguha ug sa pagpakigkita kaniya mao ang
(paglimud kaniya) sa iyang mga katungod isip usa ka naghupot sa
pagkapari.” (A Royal Priesthood [Melchizedek Priesthood study guide,
1975] p. 134.)
Ang Simbahan nagkinahanglan sa “matag sakop, aron ang tanan
mahatagan og kaayohan, nga ang pamaagi mahimo nga hingpit” (D&P
84:110). Ang kapunongan sa Simbahan mao ang labing hingpit nga
kapunongan karon sa yuta, ug ang mga korum sa pagkapari
mahinungdanon nga bahin niini nga kapunongan. Kon ang korum sa
pagkapari mopahigayon sa iyang kapangakohan, ang matag sakop sa
korum kinahanglan gayud nga hunahunaon. Si Elder Packer miingon: Kon
ang iyang korum sa pagkapari maglihok sa husto nga paagi, ang usa ka
lalaki [o usa ka batang lalaki] nga gipaluyohan sa iyang mga kaigsoonan
sa iyang korum, sa kasagaran dili gayud mapakyas sa bisan unsa nga
matang sa kapangakohan sa kinabuhi.” (A Royal Priesthood [Melchizedek
Priesthood study guide, 1975], p. 134.)
Ang korum maglihok sa husto nga paagi kon ang matag sakop sa korum
mohimo sa iyang bahin. Pinaagi sa pag-alagad isip mga magtutudlo sa
banay, sama pananglit, ang mga naghupot sa pagkapari mahimo nga
ingon og sumpay tali sa presidente sa korum ug sa matag banay diha sa
korum. Samtang ang mga problema giila ug mga panginahanglan gitaho
sa mga magtutudlo sa banay, ang korum makasugod sa pagtabang. Uban
niini nga impormasyon, ang korum ubos sa direksyon sa kapangulohan sa
korum sa pagkapari, makatabang sa mga sakop sa korum nga
nagkinahanglan og panabang.
Sunod sa banay, ang korum mao ang unang tinubdan sa panabang.
Tungod niini nga katarungan, ang mga sakop sa korum kinahanglan nga
motubag sa tawag sa pagtabang sa mga sakop sa korum nga
nagkinahanglan og tabang.
Unsa ang pipila ka piho nga mga paagi nga ang mga sakop sa korum makaalagad isip mga
igsoon diha sa pagkapari?

Paghimo sa Atong Bahin isip mga Sakop sa Korum sa Pagkapari
Ipabasa ug pamarkahi ang D&P 108:7. Unsa ang gisulti niini nga kasulatan kanato nga atong
mahimo aron sa paglig-on sa usag usa?
Isulat diha sa pisara ang mga paagi nga gisulti diha sa kasulatan.
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Sa tanan nga mga butang, ang Ginoo mitudlo nga ang usa ka naghupot
sa pagkapari makalig-on sa iyang mga kaigsoonan pinaagi sa unsay iyang
gisulti mahitungod kanila ug unsay iyang gitudlo kanila. Si Presidente J.
Reuben Clark, Jr., miingon nga ang usa ka korum lig-on lamang kon ang
mga sakop sa korum adunay gugma alang sa usag usa.
“Ang panabang sa [korum] mahimo nga tabang sa nagkinahanglan nga
igsoon sa iyang akto nga panginahanglan ug problema, sa pagtukod og
usa ka panimalay, o sa pagsugod sa usa ka gamay nga negosyo, o, kon
siya usa ka hanas nga mamumuo, sa pagtabang kaniya nga makabaton
og mga heramenta, o, kon siya usa ka mag-uuma, sa pagtabang kaniya
nga makakuha og mga binhi, o sa pagtabang kaniya sa pagtanom o pag-
ani sa anihunon, o sa pagtabang nga makabayad sa gikinahanglan kaayo
nga bayranan, o sa pagahatag kaniya og sinina, o kapuy-an, o pagkaon, o
medikal nga panabang, o pagpaeskwela sa mga bata, o sa pagahatag og
tabang sa bisan unsang lain nga paagi.” (“Church Welfare Plan,” A Discussion
by President J. Reuben Clark Before the First Citizens’ Conference on
Government Management at Estes Park, Colorado, June 20, 1939, p. 20.)
Unsa kaha ang matang sa atong korum kon kita tinud-anay nga nagjigugma sa usag usa?

Ang katuyoan sa korum sa pagkapari mao ang pagtabang sa matag
naghupot sa pagakapri unsaon sa paggamit sa iyang pagakapri ug
pagtabang sa iyang isig ka sakop sa korum sa panahon sa panginahanglan.
Kining katuyoan matuman lamang kon ang matag sakop andam sa
pagtabang ug kon ang piho nga mga panginahanglan sa mga sakop sa
korum giila. Tungod niini nga katarungan, kita kinahanglan gayud nga
mopahibalo sa atong mga pangulo sa korum mahitungod sa
panginahanglan nga atong nakita ug andam sa pagpangayo og tabang
alang sa atong mga kaugalingon kon kita nagkinahanglan. Mga sakop sa
korum dili makatabang sa uban hangtud sila masayud sa ilang
panginahanglan. Tinuod, ang tanan kinahanglan mosulay sa pagsulbad sa
iyang kaugalingon nga mga problema, apan ang panahon moabut nga
kita magkinahanglan sa panabang sa korum. Kita kinahanglan dili maulaw
sa pagpangayo og tabang, tungod kay kini makahatag og kahigayunan
alang sa uban sa pag-alagad.
Ang mosunod nga sugilanon naghulagway giunsa sa usa ka korum
pagtabang ang usa sa iyang mga sakop:
“Sa tinglaglag [sa mga dahon] sa 1918, kadtong hilabihan kaayo ka
makalilisang nga panahon sa tuig sa Unang Gubat sa Kalibutan diin labaw
sa 14 ka milyon ka mga tawo ang namatay nianang makahahadlok nga
sakit nga madigsang nga gitawag og black plague o Spanish influenza. . . .
Ang tingtugnaw miabut og sayo . . . ug mibagtok sa daghan nga mga tubo
diha sa yuta. Ang akong papa ug ang akong igsoon nga si Francis
naninguha pag-ayo sa pagkuha gikan sa mibagtok nga yuta og usa ka
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kargahan nga tubo matag adlaw nga ilang gidaro gikan sa yuta, giputol
ang mga tumoy, ug giitsa ang mga tubo, usag usa, ngadto sa dako kaayo
nga pula nga karomata ug dayon gidala ang karga ngadto sa pabrika sa
kamay. Kini hinay ug lisud nga trabaho tungod sa katugnaw ug kakulang
sa tabang sa uma, tungod kay ang akong igsoon nga si Floyd ug ako nag-
alagad man sa kasundalohan. . . . 
“Samtang sila nag-ani sa mao lamang nga tanom sa banay nga mabaligya
ug nanihapon usa ka gabii niana, usa ka tawag sa telepono miabut gikan
sa among kamagulangang igsoon, si George Albert, . . . nagpahibalo sa
makalilisang nga balaita nga si Kenneth, ang siyam ka tuig ang panuigon
nga anak nga lalaki sa among igsoon nga lalaki nga si Charles, . . . nasakit
og grabe sa ‘flue’ ug human lamang sa pipila ka mga oras sa mapintas
nga sakit, namatay diha sa sabakan sa iyang amahan; ug kon mahomo
intawon si papa moadto sa Ogden ug dad-on ang bata nga lalaki ug
ilubong diha sa lubnganan sa banay sa Lehi Cementery.
“Ang akong amahan . . . mipadulong ngadto sa Five Points sa Ogden aron
pagdala sa iyang apo sa pauli sa among panimalay aron ilubong. Sa diha
nga miabut siya sa panimalay iyang nakita si ‘Charl’ naghigda tupad sa
bugnaw nga lawas sa iyang minahal, . . . sangputanan sa init kaayo nga
hilanat.
“ ‘Dad-a ang akong anak sa balay,’ hangyo sa himatyon nga batan-on nga
amahan, ‘ug ilubong siya sa lubnganan sa banay ug balika ako ugma.’
“Gidala ni Papa si Kenneth, mihimo og lungon diha sa iyang pandayanan,
ug si mama ug ang among igsoon nga babaye . . . mibutang og kutson 
ug hapin niini, ug dayon si papa milikaw uban ni Franz ug sa duha ka
mabination nga silingan aron sa pagkalot og lubnganan. Daghan kaayo
ang nangamatay nga ang mga banay mao ang mokalot og lubnganan.
Usa ka mubo nga tigum sa pag-ampo sa may lubnganan ang gitugutan.
“Ang mga tawo bag-o pa lamang miabut sa balay gikan sa sementeryo sa
diha nga ang telepono mibagting pag-usab ug si George Albert (Bert) diha
sa linya nga dunay laing makalilisang nga mensahe: Si Charl namatay ug
duha sa iyang matahum nga anak nga mga babaye—Vesta, 7, ug Elaine,
5—grabe ang pagkasakit, ug duha ka gagmay nga mga bata—Raeldon, 
4, ug Pauline, 3—nasakit usab.
“Ang among maayong mga ig-agaw . . . nakakuha og lungon alang ni
Charl ug ilang gipadala siya pauli sa usa ka bagahe sa tren. Si Papa ug 
si Franz midala sa lawas gikan sa estasyunan sa tren. . . . 
“Sunod adlaw ang akong kusgan, dili matandog nga tigulang nga papa
gitawag gihapon sa lain nga makapasubo nga mga panaw—niining
higayon sa pagdala ni Vesta, ang mapahiyumon nga bata adunay
matahum nga itom nga buhok ug dako nga asul nga mga mata.
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“Sa dihang miabut siya sa balay iyang nakita si Juliett, ang nasamdan sa
kaguol nga inahan, nagluhod diha sa may kuna sa minahal nga Elaine,
ang asul og mata nga batang anghel nga buwagaw og mga kulot. Si Juliett
nagbakho ug nag-ampo. . . . 
“Sa wala pa moabut si papa uban ni Vesta ang makahahadlok nga pulong
miabut na usab. Si Elaine miapas na sa iyang papa, igsoon nga si Kenneth,
ug igsoon nga babaye nga si Vesta. Ug tungod niini si papa mihimo na
usab og lain nga makasakit sa kasingkasing nga panaw aron pagdala ug
paglubong sa ikaupay nga sakop sa iyang banay, ang tanan sulod niana
nga semana.
“Ang telepono wala mobagting niana nga gabii sa adlaw nga ilang gilubong
si Elaine ni diha pay laing makapasubo nga mga balita sa kamatayon sa
pagsunod buntag. . . . 
“Pagkahuman sa pamahaw si papa miingon ngadto ni Franz, ‘Karon, anak,
moadto na kita sa umahan ug atong suwayan kon makakuha pa ba kita og
laing makarga nga mga tubo gikan sa yuta sa dili pa sila pag-ayo. Andama
ang mga kabayo ug karomata ug manglakaw na kita.’
“Si Francis mimaneho sa karomata ug si papa misakay. Samtang sila
nagpadagan diha sa Saratoga Road, ilang nalabyan ang mga karomata
nga puno sa tubo nga nagsunod nagpaingon ngadto sa pabrika sa kamay
ug maneho sa ilang mga silingan nga mga mag-uuma. Samtang sila
molabay, ang matag drayber motimbaya: ‘Kumusta, Tiyo George,’
‘Gikasubo namo, George,’ ‘Nahibalo kaming lisud kaayo alang kanimo
George,’ ‘Aduna kay daghan kaayong mga higala, George.’
“Sa katapusan nga karomata mao . . . si Jasper Rolfe. Siya miwarawara 
og malipayon nga timbaya ug miingon: Kini ang katapusang karga, Tiyo
George:
“Ang akong papa mitan-aw ug miingon: ‘Unta ang atong tanan nga tubo
nagpaingon usab ngadto sa pabrika sa kamay.’
“Sa dihang nga sila miabut sa trangkahan sa umahan, si Francis milukso
gikan sa dakong pula karomata sa tubo ug miable sa pultahan samtang
kami mipadayon ngadto sa umahan. Iyang gibitad, gipahunong ang mga
kabayo, mihunong og makadiyot ug mianinaw sa umahan, gikan sa wala
ngadto sa tuo ug balik-balik—ug sud-onga ug tan-awa, walay bisan usa 
ka tubo sa tibuok umahan. Diha-diha siya nakaamgo unsa ang gipasabut
ni Jasper Rolfe sa diha nga siya miingon: ‘Kini ang katapusang karga, 
Tiyo George!’
“Dayon si papa nanaog sa karomata, mipunit og usa ka komkom sa
tambok, tabunon nga yuta nga iyang gihigugma pag-ayo, ug dayon sa
iyang wala nga kamot nga walay kumagko, mipunit sa mga dahon nga
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giputol, ug mitan-aw siya sa makadiyot niini nga mga simbolo sa iyang
mga kahago, ingon og dili siya makatuo sa iyang nakita.
Dayon si papa milingkod sa gipundok nga pinutol nga mga dahon—kini
nga tawo kinsa midala sa iyang upat ka mga minahal pauli aron ilubong
sulod lamang sa unom ka mga adlaw; mihimo og mga lungon, mikalot og
mga lubnganan; ug gani mitabang sa pagbuhat og saput panglubong—
kining katingalahan nga tawo kinsa wala magduha-duha, ni mosibug, ni
moukon-ukon sa tibuok niining masakit nga hitabo—milingkod sa pundok
sa mga dahon ug mihilak sama sa usa ka bata nga naghilak sa kalipay
tungod sa daghang nga mga higala nga mitabang sa pag-ani sa iyang
mga tubo.
“Dayon siya mitindog, mipahid sa iyang mga mata sa iyang dako, pula nga
panyo, mitan-aw sa langit, ug miingon: ‘Daghang Salamat, Amahan, sa
mga anciano sa among purok.’ “ (Les Goates, as quoted by Vaughn J.
Featherstone, “Now Abideth Faith, Hope ang Charity,” Ensign, July 1973,
pp. 36–37.)

Panapos
Ang tanan nga mga korum sa Simbahan gitukod aron sa paghimo sa mga
katuyoan sa Ginoo. Isip mga naghupot sa pagkapari, kita kinahanglan
gayud nga motuman sa mga kapangakohan nga gihatag kanato.
Si Presidente Joseph Fielding Smith misulat: “Wala gayud sukad sa
kasaysayan sa Simbahan nga ang kapangakohan nga gihatag ngadto sa
pagkapari labaw nga gikinahanglan nga tumanon kay sa karon. Wala gayud
sukad nga kita ubos sa labaw ka dako nga obligasyon sa pag-alagad sa
Ginoo, ug pagsunod sa iyang mga sugo, ug pagpalambo sa balaan nga
mga tawag nga gihatag ngari kanato.” (Doctrine of Salvation, 3:117.)

Mga Hagad
1. Tumana ang mga buluhaton nga gihatag kaninyo.
2. Ilha ang mga panginahanglan sa lain nga mga sakop sa korum.
3. Pangayo og tabang sa inyong korum sa pagkapari kon kamo

nagkinahangalan og panabang.

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kining leksyon:
1. Basaha ang D&P 107:21–26, 58–66; 85–100.
2. Pagkuha og tisas ug pisara. Ikaw nagkinahanglan niini nga mga tabang sa kadaghanan sa

imong leksyon, busa siguroha nga anaa kini sa inyong lawak-klasehan matag semana.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
4. Paglaraw sa pagsugod sa tigum uban sa “The World Has Need of Willing Men,” 

Hymns, no. 206.
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Mga Katungdanan 
sa Deakono

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut sa mga katungdanan sa mga deakono.

Pasiuna
Ang Tigdumalang Obispo sa Simbahan mihatag sa mosunod nga tambag
ngadto sa mga deakono sa Simabahan:
“Ang tanan nga mga lalaki mga anak sa Dios, apan kamo adunay usa ka
butang nga labaw pa. Kamo adunay pagtugot sa pagbuhat diha sa iyang
ngalan. Kini nagpalahi kaninyo gikan sa uban nga mga tawo sa kalibutan.
Kini dili diha-diha dayon makahimo kaninyo nga labaw ka maayo kay sa
uban, apan kini naghatag kaninyo og kapangakohan sa pagpuyo og labaw
ka maayo nga kinabuhi kay sa uban.
“Tungod kay ikaw nasayud nga ikaw usa ka anak sa Dios ug naghupot sa
iyang pagkapari, daghang ang gipaabut gikan kanimo kay niadtong kinsa
wala makadawat niining dako nga panalangin” (Victor L. Brown, “The
Aaronic Priesthood—A Sure Foundation,” Ensign, July 1972, p. 90).

Ang mga Katungdanan sa usa ka Deakono
Isip mga deakono kita anaa sa pag-alagad sa Dios (tan-awa sa D&P
64:29). Ang buluhaton sa Ginoo atong buluhaton. Kon kita nagpasidungog
sa pagkapari pinaagi sa paghimo sa atong mga katungdanan, kita
nagpasidungog sa Manluluwas. Busa usa sa labing maayo nga paagi nga
kita makapakita sa atong gugma alang sa Manluluwas, mao ang paghimo
sa atong katungdanan isip mga deakono. Kini nga mga katungdanan
naglakip sa pagbantay sa Simbahan ug pagpaambit sa sakramento.
Isulat ang “Bantayi ang Simbahan” ug “Ipaambit ang Sakramento” diha sa pisara o sa tsart.

Ang pagbantay sa Simbahan nagpasabut, uban sa lain nga mga butang,
ang pagtabang sa mga sakop sa ilang temporal nga mga panginahanglan.
Adunay pagkaon nga makaon, usa ka dapit nga katulgan, ug saput nga
ikasul-ob gitawag og temporal nga mga panginahanglan. Ang mga deakono
nagtabang sa obispo sa pag-atiman sa temporal nga mga panginahanglan
sa Simbahan pinaagi sa pagkolekta sa mga halad sa puasa, pagtrabaho
sa mga proyekto sa kaayohan, ug pag-alagad sa mga timawa.
Ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa pagkolekta og mga halad sa
puasa nagpakita giunsa sa usa ka batan-on nga deakono pagkat-on sa
kamahinungdanon niini nga kapangakohan. Kini nga kasinatian nahitabo
daghan nga mga tuig na ang milabay sa diha nga ang mga sakop mihatag
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og pagkaon, panaput, ug sugnod isip mga halad sa puasa nga i-apud-
apud ngadto niadto nga nagkinahanglan.
“Isip usa ka deakono, ako gitudlo sa pagkolekta sa halad sa ‘puasa’ sa
among dapit. Usa ka bungoton, lapas na sa pagkahamtong nga tawo, si
Brother Peter Reid, mao ang tigdumala, ug kini iyang kapangakohan sa
pagtan-aw nga ang mga halad sa puasa makolekta ug maapud-apud
ngadto sa timawa. . . . 
“Ako gikinahanglan nga moadto sa matag balay sa among dapit . . . ug
mohatag kanila og kahigayunan sa paghatag og pipila ka butang alang sa
kaayohan sa kabus. Usa ka balay mohatag og usa ka dako nga piraso sa
uling, ang uban pipila ka mga kahoy, ang uban usa ka takus nga harina,
usa ka botelya nga gipreserba nga prutas, usa ka baso nga asukar, usa ka
piraso nga bacon, ug uban pa. . . . 
“Sa usa ka Sabado ang among pundok sa magdudula sa potbol adunay
nakatakda nga dula ug ako ganahan kaayo nga modula. Ako nasayud nga
akong katungdanan ang pagkolekta sa ‘puasa’ ug kini sayop kon ako
mapakyas, apan ako buot labaw sa tanan nga modula. Ako mipili sa
kalingawan kay sa katungdanan, ug midula og potbol. . . . 
“Sayo sa misunod nga buntag si Brother Reid mituktok sa among luyo nga
pultahan ug nangutana kanako. Ako mibati og kaulaw—ako buot modagan
ug motago—apan ako miatubang kaniya, nagduko ang ulo. Ang tanan nga
iyang gisulti mao lamang: ‘Willard, aduna ka bay panahon sa paglakaw-
lakaw uban kamako?’
“Tugnaw kadtong adlawa sa tinglaglag [sa mga dahon].
“Ako miuban kaniya, una ngadto sa dapit nga giliyokan og gagmay nga
mga balay nga gikoral og kahoy duol sa eskina sa dalan sa First North ug
Third West. Hinay niyang gituktok ang usa sa mga pultahan ug usa ka
kabus nga daut nga babaye ang miabli sa pultahan.
“Siya miingon: ‘Brother Reid, wala namo madawat ang among pagkaon
kagahapon ug kami walay bisan unsa nga makaon.’
“Si Brother Reid miingon: ‘Pasayloa ako, igsoon, apan nakasiguro ako nga
makakuha kami alang kanimo sa dili pa mosalop ang adlaw.’
“Kami miadto sa laing balay duol sa kinatumyan sa dakong hawan. Agi og
tubag sa among pagpanuktok usa ka tingog miagda kanamo sa pagsulod.
“Kami misulod nga nakakita sa usa ka tigulang nga lalaki ug sa iyang
asawa nga naghigda. Siya miingon: ‘Brother Reid, kami walay uling, ug
kami napugos sa pagpabilin sa higdaanan aron mainitan.’
“Sa laing nga bahin sa hawan kami gitimbaya sa usa ka gamay nga inahan
uban sa iyang gagmay nga mga anak nga nagpundok. Ang gamay nga
bata naghilak ug ang uban nga mga bata adunay luha an nga mga nawong.
“Igo na! . . . 
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“Ako hapit na mohilak—natandog sa akong makapahadlok nga pagbaliwala
sa katungdanan. . . .  Kadto nga mga tawo nakakuha sa ilang pagkaon ug
uling sayo niana nga hapon—ug ako nakakat-on og usa ka labing bilinhon
nga leksyon.” (Program Outline for Teaching Observance of the Law of the
Fast,” 1965, pp. 19–20.)
Ang pagkolekta sa mga halad sa puasa, gani, usa lamang sa paagi sa
pagbantay sa Simbahan, Lain nga paagi tingali mao ang pagtabang sa
usa ka biyuda sa pagtanom sa iyang tanaman, pagbisbis niini, ug pagguna
niini. Sa panahon sa ting-ani kita makatabang kaniya sa pagpundok ug
pagtipig sa pagkaon. Pinaagi sa pagbuhat niini nga mga butang kita
nagtabang kaniya sa pagsangkap sa iyang temporal nga mga
panginahanlan.
Ipakita ang mga biswal 5-a, “Usa sa mga katungdanan sa mga deakono mao ang pagkolekta
sa mga halad sa puasa,” ug 5-b, “Ang pagtrabaho isip usa ka korum sa usa ka proyekto sa
kaayohan maoy usa ka paagi nga ang mga deakono makabantay sa Simbahan.”

Ang pagbantay diha sa Simbahan nagpasabut usab sa pagtabang sa mga
sakop nga mosunod sa mga sugo.
Sa unsa nga paagi kita makatabang sa mga sakop sa pagsunod sa mga sugo? (Kita
makahimo niini pinaagi sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo pinaagi sa atong mga pulong 
ug mga lihok.)
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 20:58–59. Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita
makapasidaan, makatudlo, ug makadapit sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo?

Samtang kita nagpasidaan, nagdapit, ug nagtudlo kita nagsangkap sa
espirituhanon nga mga panginahanglan sa mga sakop sa Simbahan. Usa
sa paagi nga kita nagbuhat niini mao ang pagpamulong diha sa Simbahan.
Kon kita sa mainampuon nga paagi mag-andam sa atong mga igsusulti,
ang Espiritu Santo mosaksi sa kamatuoran sa atong mga pulong ngadto
sa mga sakop. Ang uban nga mga paagi nga kita makatuman niini nga
katungdanan mao ang pagpahibalo sa mga sakop mahitungod sa mga
tigum ug paghimo og pagtudlo sa banay kon gitawag sa pagbuhat sa mao.
Usa sa labing sagrado nga mga paagi nga kita makatabang sa mga sakop
sa ilang espirituhanon nga mga panginahanglan mao ang pagpaambit sa
sakramento. Kon kita mobuhat niini, kita kinahanglan nga mobati sa
Espiritu sa Ginoo ug sa kamahinungdanon sa ordinansa. Tungod kay kita
naghatag sa sakramento ngadto sa mga Santos sa ngalan sa Ginoo, kita
kinahanglan nga takus nga mahimo nga iyang mga representante. Kita
kinahanglan nga molihok ug magsaput ingon nga siya buot nga kita
molihok ug magsaput.
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Usa sa Kinatibuk-ang Kadagkoan mihinumdom sa iyang pag-alagad isip
usa ka deakono niini nga mga pulong: “Ako nahinumdom sa unsa nga
paagi ako nagtan-aw niini nga usa ka dungog ang pag-apil sa ingon ka
sagrado nga pag-alagad, ang sakramento. Ako nahinumdom kaayo giunsa
sa akong mga ginikanan pagtudlo kanako nga ang akong mga kamot ug
kasingkasing kinahanglan nga limpyo ug putli aron nga ako mahimo nga
takus nga moapil niini nga ordinansa.” (Victor L. Brown, “The Aaronic
Priesthood—A Sure Foundation,” Ensign, July 1972, pp. 89–90.)
Kon kita mopaambit sa sakramento sa tukma nga paagi kita nagtuman sa
lain nga katungdanan sa usa ka deakono. Kana nga katungdanan mao
ang pagbalaan o paglig-on sa usag usa (tan-awa sa D&P 107:85). Pinaagi
sa paghatag sa atong pagmahal ngadto niini nga katungdanan, ang mga
sakop mabalaan ug makabaton og labaw ka dako nga tinguha sa
pagpahigayon sa ilang mga katungdanan.
Ipakita ang biswal 5-c, “Ang pagpaambit sa sakramento usa ka sagrado nga kapangakohan.”
Unsa nga piho nga mga butang nga atong nahisgutan nga ang sa usa ka deakono
makahimo sa pagbuhat aron sa pagtuman sa iyang balaan nga tawag? Ilista kini nga mga
tubag diha sa pisara o tsart. Sila kinahanglan nga maglakip sa mga ideya nga gilista ubos sa
“Pagpangandam sa Magtutudlo.”)

Sa Unsa nga mga Paagi nga ang mga Deakono Makakat-on sa Ilang
mga Katungdanan
Isip mga deakono kita makakat-on sa atong mga katungdanan sa daghang
nga mga paagi ug mga dapit. Usa ka paagi nga kita makakat-on kanila
mao ang pinaagi sa kinaugalingon nga pagtuon ug pag-ampo. Sa pagbuhat
niini, kita mahimo nga mangita og usa ka panahon ug usa ka dapit diin kita
mahimo nga mag-inusara aron sa pagtuon sa atong mga katungdanan
ingon nga gipasabut diha sa mga kasulatan ug mag-ampo alang sa
panabang sa pagsabut kanila.
Kita usab makakat-on sa atong mga katungdanan sa panimalay gikan sa
atong mga ginikanan o magulang nga mga igsoon nga lalaki. Kini nga
mga katungdanan mahimo nga itudlo sa panahon sa gabii sa banay. Kini
nga panudlo gitudlo usab ma-Domingo sa mga tigum sa pagkapari
pinaagi sa presidente sa korum sa mga deakono. Ang Ginoo misugo sa
presidente sa korum sa mga deakono sa pagdumala sa mga deakono sa
iyang korum ug sa pagtudlo kanila sa ilang mga katungdanan (tan-awa sa
D&P 107:85). Siya makatabang kanato nga makasabut sa atong mga
katungdanan ug unsaon sa paglihok diha sa buhatan sa usa ka deakono.
Siya makahimo niini tungod kay siya gitudloan niini nga mga katungdanan
pinaagi sa usa ka tigtambag sa pagkapari o sa usa ka sakop sa
kaobispohan o kapangulohan sa sanga, (Diin walay mga korum sa Aaronic
nga Pagkapari, ang kaobispohan, kapangulohan sa sanga, o tigdumalang
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opisyal sa pagkapari modumala sa Aaronic nga Pagkapari ug mohimo sa
mga katungdanan sa nagkalain-alin nga mga presidente sa korum sa
Aaronic nga Pagkapari.)
Usa sa labing maayo nga paagi sa pagkat-on sa atong mga katungdanan
mao ang paghimo kanila. Kon kita mohimo sa atong mga katungdanan,
kita labaw nga makasabut kanila ug makapahimuot sa Ginoo. Ug kon ang
Ginoo mahimuot kanato, siya mopadayag og daghang nga mga butang
ngari kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Isip mga deakono kita kinahanglan
kanunay nga magpuyo nga takus sa pagbaton sa Espiritu Santo uban
kanato.

Sa Unsa nga Paagi nga ang Korum sa mga Deakono Makatabang 
sa mga Deakono
Ang mga sakop sa korum makatabang sa usag usa sa daghan nga mga
paagi. Samtang kita mag-abut sa panahon sa tigum sa korum, kita mahimo
nga makahimamat sa usag usa. Kita usab mahimo nga motabang sa usag
usa sa pagkat-on sa atong mga katungdanan ug paglaraw og mga
kalihokan nga makatabang kanato sa paghimo kanila. Kini nga mga
katungdanan naglakip sa pagtabang sa mga sakop sa pagsangkap sa
ilang temporal nga mga panginahanglan, pag-andam alang ug paghatag
og misyonaryo nga pag-alagad, pagbuhat og kasaysayan sa kaginikanan
ug pagpabunyag alang sa mga patay, pagpaaktibo sa batan-on nga mga
lalaki nga nagpanuigon sa edad sa korum, ug pagkat-on sa ebanghelyo.
Ang korum naghatag kanato sa kahigayunan sa pagtambayayong sa
pagtuman niini nga mga katungdanan. Ug pinaagi sa pagbuhat sa atong
katungdanan, kita nagtabang pagtukod sa gingharian sa Dios.
Pinaagi sa atong korum nga pag-alagad kita usab makasinati og
kinaugalingon nga pag-uswag diha sa ebanghelyo. Kita motubo diha sa
kahibalo samtang kita magtuon sa ebanghelyo ug magtuman sa atong
mga kapangakohan, ug kita nagdugang sa atong mga kahanas sa
pagpangulo pinaagi sa pag-alagad isip mga opisyal diha sa korum.
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 107:60–62, 85. Kinsa ang magdumala sa usa 
ka korum sa mga deakono? Unsa ang iyang mga katungdanan?

Kadto nga adunay pagtugot ibabaw kanato mopili sa presidente sa korum
ug motawag kaniya ngadto sa pag-alagad. Ang presidente dayon mopili
og duha ka mga magtatambag, kinsa kinahanglan gayud nga giuyunan ug
gitugot niadtong nga adunay pagtugot. Ang tigtambag sa korum mobansay
sa mga opisyal diha sa ilang mga katungdanan. Siya usab motudlo sa
leksyon sa ebanghelyo diha sa tigum sa korum. ang mga opisyal sa korum
motudlo sa mga sakop sa korum sa ilang mga katungdanan sa pagkapari.
Pinaagi niini ug sa uban nga sama nga mga paagi, ang mga sakop sa
korum makakat-on unsaon sa pagbantay sa Simbahan.
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Ang atong korum usab maghatag og usa ka dapit diin kita makadawat og
pakighigala ug panabang. Kon kita nawad-an sa paglaum o wala makasiguro
sa kamatuoran, kita makadawat og pag-awhag ug makakita og mga tubag
sa atong mga problema gikan sa korum. Ang mosunod nga sugilanon
naghulagway sa unsa nga paagi kita makalig-on sa usag usa pinaagi sa
pagpakita sa atong pagpakabana alang sa usag usa. Niini nga kahimtang,
ang pagpakabana gipakita alang sa diin aktibo nga sakop sa korum.
Usa ka deakono dili aktibo sa Simbahan, nagpasabut nga siya wala gayud
motambong sa iyang mga tigum sa pagkapari o sa simbahan. Ma-
Domingo siya kasagaran motrabaho libut sa balay. Kadaghanan niini nga
mga higayon, siya naghunahuna mahitungod sa tigum sa pagkapari ug
mibati og usa ka panginahanglan alang sa pakigdait. Apan tungod kay
walay usa nga midapit kaniya sa pagtambong sa pagkapari siya mibati
nga dili siya kinahanglanon. Usa ka Domingo niana samtang siya namintal
sa usa ka lawak sa balay, ang kapangulohan sa korum sa pagkapari sa
deakono mibisita kaniya. Sila nangutana kaniya kon siya buot ba nga
motambong sa pagkapari sa sunod Domingo. Siya miingon dili. Ang iyang
tubag makapawala unta og paglaum kanila, apan sila wala mohunong.
Ang tulo nagpadayon sa pagduaw kaniya matag Domingo uban sa
samang tanyag.
Bisan og kining dili aktibo nga batang lalaki wala gayud motambong 
sa simbahan isip usa ka deakono, ang gugma ug pagpakabana sa
kapangulohan sa korum naglig-on kaniya ug nakahimo og lawom nga
pagbati diha kaniya. Kini nga pagpakabana nakapadasig kaniya sa diha
nga siya dako-dako na sa pagpangita sa Simbahan. Karon siya aktibo 
na sa Simbahan ug naghimo sa iyang katungdanan sa pagkapari.

Panapos
Kon kita magkat-on sa atong mga katungdanan ug mopalambo sa atong
pagkapari isip mga deakono, kita naglig-on sa atong mga kaugalingon ug
nagtabang sa uban sa paghimo sa sama. Kini mao ang gipasabut sa
“pagbantay sa simbahan, sa pag-alagad isip lokal nga mga pangulo sa
Simbahan” (D&P 84:111).

Mga Hagad
1. Ipamuhi ang ebanghelyo ug pagpakita og maayo nga panig-ingnan isip

usa ka naghupot sa pagkapari.
2. Pagtuon ug pag-ampo mahitungod sa mga kasulatan nga nagtudlo

kanato sa mga katungdanan sa deakono.
3. Pagkolekta sa mga halad sa puasa kon gisugo sa pagbuhat sa ingon.
4. Pagpakita og balaan nga pagtahud sa panahon sa tigum sa

sakramento; ug kon mopaambit sa sakramento, maglihok ug pagsaput
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ingon nga usa ka representanate sa Manluluwas kinahanglan nga
molihok ug manaput.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Timoteo 3:8–10 (ang mga gikinahanglan sa mga deakono)
D&P 84:30–32 (buhatan sa usa ka deakono isip usa ka sumpay sa ubos
nga pagkapari)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang D&P 20:38–60 ug D&P 107.
2. Pangandam sa pagsulat sa mosunod nga mga katungdanan sa usa ka deakono diha sa

pisara sa panahon sa panaghisgot sa klase. Kon walay pisara, isulat kini sa usa ka tsart.

Mga Katungdanan sa usa ka Deakono
1. Magbantay sa Simbahan
2. Magpaambit sa sakramento

Mga Paagi sa Pagtuman sa mga Katungdanan
1. Itudlo ang ebanghelyo pinaagi sa mga pulong ug mga lihok
2. Pahibaloa ang mga sakop sa mga tigum
3. Pagtabang sa mga sakop sa temporal nga mga panginahanglan pinaagi sa—

A. Pagkolekta sa mga halad sa puasa
B. Pagbuhat sa mga proyekto sa kaayohan

4. Dawata ang buluhaton sa pagpaambit sa sakramento
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Mga Katungdanan 
sa Magtutudlo

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut sa mga katungdanan sa mga magtutudlo.

Ang mga Katungdanan sa usa ka Magtutudlo
Ang atong mga katungdanan isip mga magtutudlo naglakip sa tanan
niadtong mga katungdanan sa usa ka deakono. Kita sa kanunay adunay
pagtugot ug mga kapangakohan sa usa ka deakono bisan og unsa nga
buhatan sa pagkapari ang atong gihuptan. Sa sama nga paagi, kon kita 
i-orden nga mga pari ang atong mga katungdanan naglakip sa mga
katungdanan sa deakono ug magtutudlo. Tungod kay ang uban kanato
mga magtutudlo, ug ang uban mahimo nga magtutudlo sa umaabut, kita
kinahanglan nga makakat-on sa mga katungdanan niana nga buhatan.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa D&P 20:53. Unsa ang pipila sa mga
katungdanan sa usa ka magtutudlo? Ilista ang mga tubag diha sa pisara. (Sila kinahanglan
nga maglakip sa mga katungdanan nga gilista sa ubos sa “Pagpangandam sa Magtutudlo”
sa katapusan niini nga leksyon.)

Ang pakig-uban sa mga sakop ug paglig-on kanila nagpasabut sa pag-ila
kanila, sa pag-apil uban kanila sa mga kalihokan sa simbahan, sa
pagtabang kanila sa pagtuman sa ilang mga panginahanglan, ug sa
pagtabang kanila sa pag-alagad sa uban.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa D&P 20:54–55. Unsa ang uban nga mga
katungdanan sa magtutudlo? Ilista kini diha sa pisara?

Ang bersikulo 54 nagsulti kanato nga ang mga magtutudlo mopasiugda 
og panaghiusa ug paghigugma diha sa mga sakop sa Simbahan. Kita
makahimo niini pinaagi sa pagtabang kanila paghusay sa ilang mga
panagbangi ug pinaagi sa pag-awhag kanila sa pag-alagad sa usag usa.
Ang bersikulo 55 nagsulti kanato nga ang mga magtutudlo kinahanglan
usab motabang sa mga sakop sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan.

Sa Unsa nga Paagi nga ang usa ka Magtutudlo Makatuman sa Iyang
mga Katungdanan?
Adunay daghan nga mga paagi nga ang usa ka magtutudlo makatuman
sa iyang mga kapangakohan. Siya makapakita og maayo nga panig-ingnan,
maayo nga magtutudlo sa banay, motimbaya sa mga sakop diha sa
simbahan, moandam sa sakramento, motabang diha sa panimalay, ug
mopasiugda og kalinaw.
PAKITA OG MAAYO NGA PANIG-INGNAN

Usa ka paagi nga kita makalig-on sa mga sakop mao ang pinaagi sa atong
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panig-ingnan. Si Alma, sa pagpakigsulti ngadto sa iyang anak nga si
Corianton, misulti kaniya nga sa diha nga ang mga Zoramite nakakita sa
iyang makasasala nga kalihokan, “Sila wala motuo sa akong mga pulong”
(Alma 39:11). Ang atong mga kinabuhi, sama sa kang Corianton, mo-
impluwensya sa uban dili igsapayan kon asa o unsa ang atong gibuhat.
Kini mahinungdanon nga kita mahimo nga maayong nga panig-ingnan sa
pagkamatarung sa tanan nga mga panahon ug sa tanan nga mga dapit.
MAGMAAYO NGA MAGTUTUDLO SA BANAY
Ipakita ang biswal 6-a, “Ang Pagtudlo sa Banay usa ka mahinungdanon nga katungdanan 
sa magtutudlo.”

Kita makapalambo sa atong balaan nga mga tawag sa pagtudlo ug
makalig-on sa mga sakop pinaagi sa pagtudlo sa banay. Sa paghimo niini
nga katungdanan, kita kinahanglan nga mohinumdom nga kita adunay
katungod nga lamdaman sa Ginoo. Ang Ginoo miingon nga tanan kadtong
kinsa gi-orden sa pagsangyaw sa ebanghelyo gikinahanglan sa paghimo
sa ingon pinaagi “sa Espiritu, gani ang Maghuhupay gipadala aron sa
pagtudlo sa kamatuoran” (D&P 50:13–14).
Unsaon nato pagkahibalo unsa ang itudlo ngadto sa mga banay nga kita gisugo sa pagtudlo?

Ang usa ka magtutudlo sa banay kinsa mitudlo ni Propeta Joseph Smith
ug sa iyang banay nagpakita kanato sa mosunod nga sugilanon unsa ang
atong kinahanglan buhaton alang niadtong nga atong tudloan.
“Akong gibati ang akong kahuyang sa pagbisita sa Propeta ug sa iyang
banay isip nga usa ka magtutudlo. Ako ingon og mibati nga dili mohimo 
sa (akong) katungdanan. Sa katapusan ako miadto sa iyang balay ug
nanuktok, ug sa wala madugay ang propeta miabli sa pultahan. Nagbarug
ako nga nagkurog, ug miingon ngadto kaniya:
“ ‘Brother Joseph, ako nianhi aron sa pagduaw kanimo ingon nga usa 
ka magtutudlo, kon kini dili makasamok kanimo.’
“Siya miingon, ‘Brother William, dayon, ako nalipay nga nakakita kanimo;
lingkod diha niana nga lingkuranan ug ako molakaw ug motawag sa 
akong banay.’
“Sa wala madugay sila miabut ug nanglingkod. Dayon siya miingon, ‘Brother
William, ako itugyan ang akong kaugalingon ug ang akong banay nganha
sa imong mga kamot,’ ug unya siya milingkod. ‘Karon, Brother William,’
siya miingon ‘pangutana sa tanang pangutana nga imong buot ipangutana.’
“Niining higayona ang akong tanan nga mga kahadlok ug pangurog
mihunong, ug ako miingon, ‘Brother Joseph, ikaw naninguha ba sa
pagpuyo sa imong relihiyon?’
“Siya mitubag ‘Oo’.
Ako dayon miingon ‘Nag-ampo ba ikaw uban sa imong banay?’
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6-a, Ang pagtudlo sa banay usa ka mahinungdanon nga katungdanan sa magtutudlo.

“Siya miingon ‘Oo’.
“ ‘Ikaw nagtudlo ba sa imong banay sa mga baruganan sa ebanghelyo?’
“Siya mitubag ‘Oo, ako naninguha sa pagbuhat niini.’
“ ‘Ikaw nangayo ba og panalangin sa imong pagkaon?’
“Siya mitubag ‘Oo’.
“ ‘Ikaw naninguha ba sa pagpuyo diha sa kalinaw ug kahusay uban 
sa imong tibuok banay?’
“Siya miingon nga siya naninguha.
“Dayon ako miatubang kang Sister Emma, iyang asawa, ug miingon ‘Sister
Emma, ikaw naninguha ba sa pagpuyo sa imong relihiyon? Ikaw nagtudlo
ba sa imong mga anak sa pagsunod sa ilang mga ginikanan? Ikaw
naninguha sa pagtudlo kanila sa pag-ampo?’
“Ngadto sa tanan niini nga mga pangutana siya miingon ‘Oo, ako
naninguha sa pagbuhat sa ingon.’
“Ako dayon miatubang ngadto kang Joseph ug miingon, ‘akon nahuman
sa akong mga pangutana isip usa ka magtutudlo, ug karon kon ikaw
adunay mga panudlo nga ihatag, ako malipay nga modawat kanila.’
“Siya miingon ‘Panalanginan ka sa Dios, Brother William; ug ko ikaw
mapainubsanon ug matinud-anon, ikaw makabaton og gahum sa paghusay
sa tanan nga mga kalisud nga moabut kanimo isip usa ka magtutudlo.’
“Ako dayon mibilin sa akong panalangin ngadto kaniya ug sa iyang banay,
isip usa ka magtutudlo, ug dayon milakaw.” (William Farrington Cahoon’,
“Recollections of the Prophet Joseph Smith,” Juvenile Instructor, Aug. 15,
1896, pp. 492–93.)
Sama niini nga magtutudlo sa banay, kita makalig-on sa atong mga banay
nga gisugo kanato nga tudloan pinaagi sa pag-ampo uban kanila, pag-
awhag kanila sa paghimo sa ilang mga katungdanan sa banay, ug
pagtabang kanila sa pagpuyo sa ebanghelyo. Kon ang mga banay nga
atong gitudloan nagkinahanglan og tabang, kita kinahanglan nga motaho
sa ilang mga panginahanglan ngadto sa atong mga kadagkoan sa
pagkapari.
Kon kita mobisita sa mga banay nga gisugo kanato nga bisitahan, kita
kinahanglan gayud nga mohinumdom nga kita mibuhat sa ingon uban sa
pagtugot sa mga pangulo niini nga mga banay. Tungod kay sila adunay
kapangakohan ngadto sa Ginoo alang sa ilang mga banay kita kinahanglan
motudlo kanunay sa ilang mga banay ubos sa ilang direksyon. Pinaagi
lamang sa pagtudlo ubos sa ilang paggiya. Kita makatuman sa atong mga
katungdanan isip magtutudlo.
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6-b, Usa ka magtutudlo kinsa nagpalambo sa iyang balaan nga mga 
tawag sa pagkapari nagtabang sa paglig-on sa iyang banay.

Kon kita mohimo sa atong pagtudlo sa banay sa paagi nga ang Ginoo
buot kanato nga mobuhat niini, kita nagtukod og gugma ug panaghiusa
diha sa Simbahan. Ang mosunod nga sugilanon usa ka maayo nga panig-
ingnan sa unsay mahitabo kon kita mohimo sa atong balaan nga tawag
isip mga magtutudlo sa matinguhan nga paagi:
“Sa bag-o pa lamang . . . usa ka tawo ug ang iyang anak nga lalaki nga
may edad sama sa usa ka magtutudlo gitudlo nga magtutudlo sa banay sa
among pamilya. Kami nakahibalo sa pagkamatinuoron sa amahan ngadto
sa ebanghelyo apan kami wala masayud unsa ang paabuton gikan sa iyang
anak, bisan og ang panagway ug kinaiya sa batan-on ingon og midan-ag
sa samang pagkamatinuoron. Sa ilang unang pagduaw kanamo, ako
kanunay nga nagtan-aw niining batan-on nga lalaki. Bisan tuod og hilumon,
ang tanan nga iyang gibuhat o gisulti naghatag og dungog ngadto sa
pagkapari nga iyang gihuptan. Sa wala madugay sila nakahibalo nga ang
among batan-on nga anak nga lalaki namatay sa miaging tuig ug nga kami
nagpaabut og lain nga anak. Gikan niana nga higayon sila nahimo nga
talagsaon nga kabahin sa among mga kinabuhi samtang sila nag-ampo
ug nag-awhag alang kanamo. Sa katapusan nianang unang pagduaw ako
mihangyo sa batan-on nga lalaki sa paghatag og usa ka pag-ampo. Diha
sa iyang pag-ampo siya mihangyo sa Ginoo sa pagdasig kanamo sa
pagkamatay sa among anak nga lalaki ug sa pagpanalangin sa bata nga
sa dili madugay matawo na. Siya sa linain nag-ampo nga ang akong asawa
dili maglisud sa pagpanganak. Ang akong asawa ug ako natandog sa
pagkamatinuoron ug pagkamabination niining batan-on nga magtutudlo.
Sa misunod nga mga adlaw ug mga semana kini nga igsoon nga mga
lalaki nagsusi kanamo kanunay (labaw sa kausa sa usa ka bulan). Human
sa pagkatawo sa bata, ang batan-on nga lalaki uban sa iyang amahan,
nagdala og usa ka gasa. Samtang kaming tanan nagluhod diha sa pag-
ampo ang magtutudlo mipadayag sa iyang pagpasalamat ngadto sa
Ginoo alang sa maayo nga pagpanganak.” (As retold by H. Burke Peterson
in “The Role of the Teacher”, New Era, May 1974, pp. 10–11.)
Unsa ang inyong mabuhat aron mahimong labaw ka maayo nga magtutudlo sa banay?

TIMBAYA DIHA SA SIMBAHAN
Kita makapalambo sa atong balaan nga tawag nga mahimong maayo nga
panig-ingnan pinaagi sa pagtimbaya sa mga sakop diha sa ilang pag-abut
sa balay-tigumanan. Kita makalamano kanila ug makapangumusta. Kon
kita moabi-abi diha sa may pultahan niining matang sa mainit, mahigalaon
nga pagbati, kita nagtabang sa pagpalambo sa gugma ug panaghiusa
taliwala sa mga sakop.
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ANDAMA ANG SAKRAMENTO
Ang Manluluwas nagtudlo kanato nga ang tinuod nga pag-alagad mao
ang pagbuhat og usa ka butang nga dili magpaabut og pagdayeg tungod
sa pagbuhat niini. Ang pag-andam sa sakramento usa ka maayo nga panig-
ingnan niini nga baruganan. Kasagaran ang mga sakop wala makaamgo
nga ang mga magtutudlo nag-andam sa sakramento, kay kini sa kasagaran
giandam nga walay pag-ila nga gihatag ngadto niadto nga nag-andam
niini. Bisan pa niana, ang pag-alagad gihimo, ug ang Ginoo nahimuot,
tungod kay kini usa ka tinuod nga nag-alagad.
Unsa ang atong mahimo sa pag-andam sa atong mga kaugalingon sa pisikal ug espirituhanon
nga paagi sa pag-andam sa sakramento? (Ilakip ang ideya sa paglimpyo sa lawas.)

TABANG DIHA SA PANIMALAY

Isip mga magtutudlo kita usab makatabang sa atong kaugalingon nga
mga banay. Kini mahinungdanon kaayo nga motabang sa paglimpyo ug
pag-ayo sa balay, pag-atiman sa nataran, ug pagtrabaho sa una. Dugang
pa, isip mga naghupot sa pagkapari, kita makatabang sa atong mga
banay sa pagpuyo sa ebanghelyo.
Ipakita ang biswal 6-b, “Usa ka magtutudlo kinsa nagpalambo sa iyang balaan nga mga
tawag sa pagkapari nagtabang sa paglig-on sa iyang banay.”

Ang sugilanon gisaysay sa usa ka dili aktibo nga naghupot sa pagkapari
kinsa manigarilyo ug wala maninguha nga mabugkos ang iyang asawa ug
bayong-bayong nga anak mga lalaki ngadto didto sa templo. Ang iyang
anak nga lalaki na-interesado kaayo sa panaghiusa sa banay sa
kahangturan usa ka butang niana human makadungog sa usa ka leksyon
diha sa tigum sa sakramento mahitungod sa kaminyoon sa templo. Ang
leksyon nakaimpluwensya sa bata nga lalaki sa pagpakigsulti ngadto sa
iyang amahan kalabut sa butang. Agi og sangputanan sa ilang panagsulti,
ang kinabuhi sa tawo nausab. Ang amahan nakaamgo nga iyang gihigugma
ang iyang anak ug buot makig-uban kaniya sa kahangturan. Sa wala
madugay, ang banay nabugkos didto sa templo alang karon ug sa
kahangturan—ang tanan tungod sa usa ka sakop sa banay, usa ka
magtutudlo, naninguha sa pagtukod og gugma ug panaghiusa diha sa
iyang banay.
PAGPASIUGDA OG KALINAW

Kita makatuman sa atong mga kapangakohan isip mga magtutudlo pinaagi
sa pagpasi-ugda og kalinaw diha sa atong banay ug diha sa Simbahan. Usa
ka paagi sa paghimo niini mao ang pagtan-aw sa maayo diha sa uban.
Samtang kita magtan-aw sa maayo diha sa uban, kita molig-on sa ilang
pagtamud sa kaugalingon. Ang uban nga mga paagi mao ang pagkalipay
sa libak o tabi-tabi nga makadaut sa dungog sa uban nga tawo ug sa
paggamit kanunay sa gugma ug pagkamabination sa pagpakigkuyog sa
uban. Samtang kita makapalambo niini nga mga kinaiya sa pagkigkuyog
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sa uban, kita makahimo sa pagtabang sa daghan nga mga tawo nga
makasinati og kalinaw sa ilang mga kinabuhi.
Panapos
Isip mga magtutudlo, kita kinahanglan maninguha kanunay sa paglig-on sa
Simbahan, mopasiugda og panaghiusa ug gugma, ug motabang sa mga
sakop sa paghimo sa ilang mga katungdanan. Bisan tuod og kita batan-on o
bag-o pa nga nakabig sa simbahan,kita adunay gahum sa pag-impluwensya
sa uban alang sa maayo. Kita kinahanglan nga mahinumdom nga ang Ginoo
walay gihatag nga sugo kanato, “gawas siya nag-andam og usa ka paagi
alang (kanato sa) pagtuman sa butang nga iyang gisugo” (1 Nephi 3:7).
Paglaraw uban sa klase og usa ka proyekto sa pag-alagad nga inyong mahimo nga
makatabang sa pagtukod og panaghiusa ug gugma diha sa inyong yunit sa Simbahan.

Mga Hagad
1. Sa mainampoon nga paagi hunahunaa ang mga panginahanglan 

sa inyong banay nga duawon.
2. Pag-andam og usa ka mensahe nga mohaum ngadto sa mga

panginahanglan sa matag banay ingon nga gigiyahan sa Espiritu.
3. Duawa ang inyong mga banay uban sa inyong kauban sa pagtudlo

sayo sa matag bulan.
4. Pag-ampo uban sa inyong giduaw nga banay.
5. Himoa kadtong mga pag-alagad nga inyong mahimo nga gikinahanglan

sa inyong mga giduaw nga mga banay. Isulti kadtong dili ninyo mahimo
ngadto sa inyong mga pangulo sa korum.

Dugang nga Kasulatan
Jacob 1:17–19 (Sa unsa nga paagi nga ang mga magtutudlo makapalambo
sa ilang balaan nga mga tawag sa pagkapari)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang D&P 20:53–60 ug leksyon 4, “Ang Korum sa Pagkapari.”
2. Pagkuha og tisas ug pisara.
3. Pangandam sa paglista sa mosunod nga mga katungdanan sa usa ka magtutudlo diha 

sa pisara o diha sa usa ka tsart sulod sa panaghisgot diha sa klase:

Mga Katungdanan sa usa ka Magtutudlo
1. Maghimo sa bisan unsa nga mga katungdanan sa usa ka deakono
2. Makig-uban ug molig-on sa Simbahan
3. Magpasiugda og panaghiusa ug gugma diha sa Simbahan
4. Magtabang sa mga sakop nga mohimo sa ilang mga katungdanan

4. Magtudlo og mga sakop sa klase nga mosaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan
diha sa leksyon
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Mga Katungdanan 
sa Pari

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
sa mga katungdanan sa mga pari.

Pasiuna
Ang Ginoo nagsugo sa matag naghupot sa pagkapari nga “mobarug sa
iyang kaugalingon nga buhaton, ug maghago sa iyang kaugalingon nga
balaang tawag” (D&P 84:109). Sa paghimo niini, kita kinahanglan gayud
nga mokat-on pag-una ug dayon mohimo sa atong nagkalain-lain nga
mga kapangakoan diha sa pagkapari. Isip mga pari, ang atong mga
katungdanan naglakip sa pagtudlo, panbunyag, pagpangalagad sa
sakramento, duaw sa mga sakop, ug pag-orden sa uban ngadto sa
pagkapari. Samtang kita naghimo niini nga mga katungdanan, kita wala
lamang magtabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios apan usab nag-
andam sa atong mga kaugalingon sa pagdawat sa Melchizedek nga
Pagkapari. Kon kita modawat sa Mechizedek nga Pagkapari ug i-orden
ngadto sa buhatan sa anciano, kita mahimong matawag sa pag-alagad 
og mga misyon . Ang atong pagka-epektibo isip mga misyonaryo, hinoon,
nag-agad kon unsa kita ka andam sa pag-alagad. Kita makaandam nga
mahimong maayo nga mga misyonaryo pinaagi sa pagpalambo sa atong
balaan nga mga tawag isip mga pari.

Ang mga Katungdanan sa Pari
Ang Ginoo mihatag sa mga pari og daghan nga mga katungdanan nga
himoon, lakip niadtong mga katungdanan sa mga deakono ug mga
magtutudlo. Ang piho nga mga katungdanan sa usa ka pari makita diha 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbsa ug pagmarka sa D&P 20:46–48. Unsa ang mga
katungdanan sa usa ka pari? Ilista ang mga tubag diha sa pisara. (Kini kinahanglan nga
maglakip sa mga katungdanan nga gilista ubos sa “Pagpangandam sa Magtutudlo” sa
katapusan niini nga leksyon.)

PAGTUDLO

Usa sa atong mga katungdanan isip mga pari mao ang “pagsangyaw,
pagtudlo, pagpasabut, pag-awhag” (D&P 20:46). Kini nagpasabut nga kita
kinahanglan nga motudlo sa uban nga mga baruganan sa ebanghelyo.
Aron sa pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo, kita kinahanglan gayud
mokat-on pag-una unsa sila. Ang Ginoo miingon “Ayaw pagtinguha sa
pagpahayag sa akong pulong, apan unaha ang baton sa akong pulong,
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7-a, Kon ang usa ka pari mobunyag og usa ka tawo, siya mosulod 
ngadto sa gingharian sa Dios

7-b, Ang mga pari adunay sagrado nga kapangakohan sa pagpangalagad 
sa sakramento ngadto sa mga sakop sa Simbahan

ug unya ang imong dilia makasulti; unya, kon ikaw magtinguha, ikaw
makabaton sa akong Espiritu ug sa akong pulong, oo, ang gahum sa 
Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo” (D&P 11:21).
Kita makabaton sa pulong sa Dios sa daghan nga mga paagi. Kita
makabaton niini diha sa atong mga panimalay gikan sa atong mga
ginikanan, diha gikan niadto kinsa nagtudlo kanato sa atong mga korum
sa pagkapari, diha sa Pan-Domingo nga Tulunghaan, ug diha sa tigum 
sa sakramento.
Usa sa labing maayo nga mga paagi sa pagkat-on sa pulong sa Dios mao
ang pinaagi sa inadlaw, kinaugalingon nga pagtuon sa mga kasulatan.
Walay naghupot sa pagkapari nga kinahanglan nagkapuliki kaayo nga siya
dili sa kanunay makatuon sa mga kasulatan. Samtang kita magsiksik ug
magpalandong sa mga kasulatan, ang Ginoo motabang kanato nga
makasabut kanila. Unya, kon kita nakasabut na sa ebanghelyo, kita
makatudlo niini ngadto sa uban.
Kita usab mahimo nga makatuman sa atong katungdanan sa pagtudlo sa
uban sa ebanghelyo pinaagi sa atong matarung nga panig-ingnan. Daghan
nga mga higayon nga ang atong maayo nga panig-ingnan nag-awhag sa
uban sa pagpuyo sa ebanghelyo.
Unsa nga piho nga mga butang ang atong mabuhat sa pagtudlo sa ebanghelyo?
Ipakita ang biswal 7-a, “Kon ang usa ka pari mobunyag sa usa ka tawo, siya mosulod ngadto
sa gingharian sa Dios.”

PAGBUNYAG

Lain nga katungdanan sa mga pari mao ang pagbunyag (tan-awa sa D&P
20:46). Ang bunyag pinaagi sa husto nga pagtugot mao ang usa sa labing
mahinungdanon ug sagrado nga mga ordinansa diha sa Simbahan, kay
kini mao ang ordinansa diin kita makasulod ngadto sa gingharian sa Dios.
Kini usa ka sagrado nga kapangakohan sa pari ang pagpangalagad niining
makaluwas nga ordinansa kon gitugutan sa pagbuhat sa ingon pinaagi
niadto nga anaa sa pagtugot ibabaw kaniya.
Ipakita ang biswal 7-b, “Ang mga pari adunay sagrado nga kapangakohan sa pagpangalagad
sa sakramento ngadto sa mga sakop sa Simbahan.”

PAGPANGALAGAD SA SAKRAMENTO

Ang dungog sa pagpangalagad sa sakramento gihatag labi na ngadto sa
mga pari. Kini nga ordinansa himoon pinaagi sa paghalad sa mga pag-
ampo sa sakramento. Isip mga pari, kita kinahanglan nga sinati sa mga
pag-ampo sa sakramento, tarung ang panaput, ug manghugas sa atong

53



7-a



7-b



7-c, Ang pagtabang sa mga misyonaryo usa ka obligasyon ug usa ka dungog

mga kamot sa dili pa mohimo niini nga ordinansa. Labaw sa tanan,
kinahanglan nga kita takus nga mohimo niining sagrado nga ordinansa,
kay kita mga representante sa Manluluwas.
PAGDUAW SA MGA SAKOP

Ang Ginoo misugo sa mga pari sa “pagduaw sa balay sa matag sakop, ug
pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag ug sa tago, ug pag-amuma sa
tanan nga mga katungdanan sa banay” (D&P 20:47). Kita makatuman niini
samtang kita nagtudlo sa banay nga gitudlo kanato nga duawon. Sa
panahon niini nga mga pagduaw, kita makahibalo sa mga panginahanglan
sa mga sakop sa banay. Kita makaampo uban kanila. Kita makatudlo
kanila sa mga baruganan sa ebanghelyo ug makaawhag kanila sa pag-
atiman sa mga katungdanan sa banay. Kita mahimo nga mahigalaon
ngadto sa mga sakop sa banay diha sa atong mga tigum sa simbahan 
ug diha sa kasilinganan. Ug kita makaapil uban kanila diha sa simbahan,
tulunghaan, ug mga kalihokan sa katilingban.
PAG-ORDEN SA UBAN

Ang mga pari usab adunay pagtugot sa pag-orden sa uban nga mga pari,
mga magtutudlo, ug mga deakono (tan-awa sa D&P 20:48), apan kon sila
nakadawat lamang sa pagtugot gikan sa mga pangulo kinsa naghupot sa
mga yawe, o sa pagtugot sa paghatag kanila og pagtugot. Kini nga gahum
sa paghatag sa uban sa pagkapari sagrado. Kini gipahiuli nganhi sa yuta
ni Juan Bautista sa diha nga siya mi-orden ni Joseph Smith ug Oliver
Cowdery ngadto sa Aaronic nga Pagkapari (tan-awa sa D&P 13). Si Juan
Bautista sa iyang kaugalingon gayud gihatagan sa pagtugot pinaagi sa
usa ka anghel nga nagbuhat diha sa ngalan sa Dios (tan-awa sa D&P
84:28). Busa, ang gahum sa pag-orden sa uban moabut kanato, gikan sa
Dios. Sa paghimo niining mahinungdanon nga ordinansa, kita kinahanglan
takus ug makabaton sa Espiritu Santo uban kanato. (Alang sa dugang
kasayuran tan-awa sa kapitulo 3, “Ang Pagpahiuli sa Pagkapari.”)
Ipakita ang biswal 7-c “Ang pagtabang sa mga misyonaryo usa ka obligasyon ug usa 
ka dungog.”

PAGMISYONARYO

Ang balaan nga tawag sa usa ka pari naglakip usab sa pagtabang sa
misyonaryong buhat. Kini nga balaan nga tawag kabahin sa karaan nga
Simbahan, ug si Joseph Smith gisugo sa Ginoo nga ang mga sakop sa
Aaronic nga Pagkapari karon kinahanglan nga motabang usab sa mga
elder diha sa ilang mga misyon. Ang ilang piho nga katungdanan mao ang
paghimo og mga pakigsabut ug pag-andam sa higayon alang sa mga
elder (tan-awa sa D&P 84:107–108.) Kita makatabang sa misyonaryong
buhat karon pinaagi sa pagtabang sa mga misyonaryo diha sa atong mga
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dapit pinaagi sa pagpangita og mga banay nga katudloan ug paghimo 
og mga pakigsabut alang kanila uban niini nga mga banay. Kita usab
makatabang sa misyonaryong buhat pinaagi sa pag-andam sa atong 
mga kaugalingon sa pag-alagad og misyon.

Pagpalambo sa Balaan nga mga Tawag sa Pagkapari
Isip mga pari kinahanglan nga magtuon sa atong mga katungdanan sa
pagtudlo pagbunyag, pagpangalagad sa sakramento, pagduaw sa mga
sakop, pag-orden sa uban, ug pagtabang sa misyonaryong buhat. Sa
pagkat-on ug paghimo niini nga mga katungdanan, kita adunay katungod
sa panalipod ug giya sa Ginoo. Si Presidente Wilford Woodruff, kinsa
mialagad og usa ka misyon isip usa ka pari uban sa usa ka anciano ingon
iyang kauban, miingon niini mahitaungod sa iyang misyon:
“Ako nagmisyon isip usa ka Pari, ug ang akong kauban usa ka Anciano,
ug kami mipanaw og liboan ka mga kilometro, ug dihay daghan nga mga
butang nga gipakita ngari kanamo. Ako nagtinguha sa pagsilsil diha
kaninyo sa kamatuoran nga walay kalainan kon ang usa ka tawo usa ka
Pari o usa ka Apostol, kon siya mopalambo sa iyang balaan nga tawag.
Ang usa ka pari naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa anghel.
Wala gayud sukad mahitabo sa akong kinabuhi, isip usa ka Apostol, isip
usa ka Kapitoan, o isip usa ka Anciano, nga ako nakaangkon og labaw
nga panalipod gikan sa Ginoo kay sa higayon samtang naghupot sa
buhatan sa usa ka Pari. Ang Ginoo mipadayag ngari kanako pinaagi sa
panan-awon, pinaagi sa mga pagpadayag, ug pinaagi sa Espiritu Santo,
sa daghan nga mga butang nga mahitabo kanako sa umaabut.” 
(Millennial Star, Oct. 5, 1891, p. 629.)
Si Obispo Victor L. Brown misaysay sa mosunod nga kasinatian mahitungod
sa unsa nga paagi nga ang mga pari makapalambo sa ilang balaan nga
mga tawag:
“Usa ka batan-on nga lalaki . . . misulat sa mosunod: ‘Sa usa ka higayon
niana ako mitambong og usa ka purok nga hapit walay naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari. Apan kini wala makapahinay sa espiritu sa
mga sakop. Sa bali, daghan sa iyang mga sakop nakasaksi sa labing dako
nga pagpakita sa gahum sa pagkapari nga sukad ilang nahibaloan.
“ ‘Ang gahum napunting diha sa mga pari. Sa unang higayon sa ilang mga
kinabuhi sila gitawag sa paghimo sa tanan nga mga katungdanan sa mga
pari ug sa pagpangalagad ngadto sa mga panginahanglan sa ilang isig ka
sakop sa purok. Sila sa tinud-anay nga paagi gitawag sa pagtudlo sa
banay—dili lamang usa ka gilaayan nga kauban sa usa ka anciano nga
nakigsugilanon sa usa ka banay apan sa pagpanalangin sa ilang mga
kaigsoonan.
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“ ‘Sa wala pa kini nga higayon ako nakauban sa upat niini nga mga pari 
sa nagkalain-lain nga sitwasyon. Didto ako nakaingon nga sila mga bugoy.
Sila miabug sa matag magtutudlo sa seminary human sa duha o tulo ka
mga bulan. Sila nagsabwag og kadaot sa dapit diin ang Scouting gihimo.
Apan sa diha nga sila gikinahanglan—sa diha nga sila gisaligan sa usa ka
mahinungdanon nga misyon—sila uban niadto kinsa misanag pag-ayo diha
sa pag-alagad sa pagkapari.
“ ‘Ang sekreto mao nga ang obispo mitawag sa iyang Aaronic nga
Pagkapari sa pagbarug sa barug sa usa ka tawo ngadto diin ang anghel
mahimo nga magpakita; ug sila mibarug ngadto niana nga barug,
nangalagad og kahupayan ngadto niadto nga nagkinahanglan ug naglig-on
niadto nga nagkinahanglan og paglig-on. Dili lamang ang uban nga mga
sakop sa purok nalig-on apan ang mga sakop sa korum usab. Ang dako
nga panaghiusa mikatap sa tibuok purok ug ang matag sakop nagsugod
sa pagkakita og usa ka panig-ingnan sa usa ka katawhan nga usa ang
hunahuna ug usa ang kasingkasing. Walay dili masabtan niini; mao lamang
ang tukna nga paggamit sa Aaronic nga Pagkapari.’ “ (“The Vision of the
Aaronic Priesthood,” Ensign, Nov. 1975, p. 68.)
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpaambit og magantihon nga mga kasinatian nga
ilang naangkon sa paghimo sa ilang mga katungdanan sa pagkapari.

Pagpangandam nga Mahimong Epektibo nga mga Misyonaryo
Kon kita mohimo sa atong tanan nga mga katungdanan isip mga pari, 
kita makasinatian sa mga butang gayud nga atong pagahimoon isip mga
misyonaryo: Kita motudlo sa ebanghelyo isip mga misyonaryo, mobunyag,
moalagad usahay sa sakramento moduaw sa mga sakop, ug mo-orden 
sa uban ngadto sa pagkapari. Samtang kita mohimo niini nga mga
katungdanan, kita malig-on sa espirituhanon nga paagi ug labaw nga
maandam sa pag-alagad isip mga misyonaryo kon kita tawagon.
Usa sa mga katuyoan sa Aaronic nga Pagkapari mao ang pag-andam
niadto kinsa naghupot niini sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari.
Kadto nga mga pari kinsa takus ug nagpalambo sa Aaronic nga Pagkapari
makadawat sa Melchizedek nga Pagkapari ug ma-orden ngadto sa
buhatan sa usa ka anciano.
Sa kasagaran nga bahin ang misyonaryong buhat nga maggahin sa tibuok
panahon gihimo karon sa mga anciano. Kadaghanan kanato karon nga
naghupot sa Aaronic nga Pagkapari sa takus nga paagi ma-orden nga
mga anciano sa edad nga napulog walo. Kini naghatag kanato og usa ka
tuig sa pagkat-on ug pagbansay sa mga katungdanan sa usa ka anciano
ug sa pag-andam sa pag-alagad sa misyon. Kini nga pagpangandam
naglakip sa paghalad sa atong mga kaugalingon ngadto sa mga butang
sa Dios, pagbuhat diha sa pag-alagad sa Dios, ug pagdumala sa uban sa

59

Leksyon 7



matarung nga paagi (tan-awa sa D&P 121:34–38). Samtang kita mobuhat
niini nga mga butang, kita makakat-on sa pagsalig sa Dios; ug samtang
kita nagsalig sa Ginoo, siya moabag ug mopanalipod kanato sa atong
mga pagsulay ug mga kasakit.
Si Wilford Woodruff misaysay mahitungod sa usa ka panahon sa diha nga
ang iyang kinabuhi gipanalipdan sa Ginoo. Usa ka adlaw niana siya gidasig
sa Espiritu sa pagpasidaan sa usa ka tawo nga mibiya sa kamatuoran nga
ginganlan og Father Hakeman, kinsa miingon nga ang Basahon ni Mormon
gikan sa yawa. Si Brother Woodruff miingon:
“Ako hugot nga giawhag sa tulo ka mga higayon sa pag-adto ug
pagpasidaan ni Father Hakeman. . . .  Sa ikatulong higayon nga kami
nagkita, ang iyang balay ingon og puno sa dautan nga mga espiritu, ug
ako nasamok sa espiritu tungod sa mga pagpakita. Sa diha nga ako
nahuman sa akong pagpasidaan, ako mibiya kaniya. Siya misunod kanako
gikan sa iyang balay uban sa tuyo sa pagpatay kanako. Ako wala magduha-
duha mahitungod sa iyang tuyo, kay kini gipakita kanako sa usa ka panan-
awon. Sa diha nga siya miabut, diin ako nagbarug siya nalup-og nga
namatay diha sa akong tiilan, ingon og siya naigo og kilat gikan sa langit.
Ako gani usa ka pari, apan ang Ginoo mipanalipod kanako ug mipatunhay
sa akong kinabuhi.” (The Discourses of Wilford Woodruff, pp. 297–98.)
Malisud nga mga kasinatian sama niini tingali dili gayud mahitabo sa
kinabuhi sa matarung nga naghupot sa pagkapari. Hinoon, sa daghan nga
mga paagi, nahibaloan ug wala nato mahibaloan, ang Ginoo nagpadayon
sa pagpanalipod sa iyang matinud-anon nga mga sulugoon.
Ngano nga mahinungdanon alang sa mga pari ang pag-andam ug paglaraw alang 
sa usa ka misyon?

Panapos
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Ang pangutana nga 
kanunay gipangutana: Gikinahanglan ba nga ang matag batan-on nga
lalaki magmisyon? Ug ang tubag gihatag sa Ginoo. Kini ‘Oo’. Ang matag
batan-on nga lalaki kinahanglan nga magmisyon. Siya miingon:
“ ‘Ipadala ang mga anciano sa akong simbahan ngadto sa mga nasud nga
atua sa layo; . . . ngadto sa mga isla sa dagat; ipadala ngadto sa langyaw
nga mga yuta; motawag sa tanan nga mga nasud, una diha sa mga Hentil,
ug dayon diha sa mga Judeo’ (D&P 133:8).” (“When the World Will Be
Converted,” Ensign, Oct. 1974, p. 8.)

Mga Hagad
Himoa sa matinud-anon nga paagi ang inyong mga katungdanan sa
Aaronic nga Pagkapari aron sa—
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1. Paglig-on sa mga sakop sa korum ug purok o sanga.
2. Pag-andam sa imong kaugalingon sa pagdawat sa Melchizedek nga

Pagkapari ug pag-alagad isip usa ka misyonaryo.

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang D&P 20:46–49.
2. Pagkuha og pisara ug tisas.
3. Pangandam sa pagpakita sa mosunod nga mga katungdan sa usa ka pari diha sa pisara

o diha sa usa ka tsart sa panahon sa panaghisgutan sa klase:

Mga Katungdanan sa usa ka Pari
1. Mohimo sa mga katungdanan sa usa ka deakono ug sa usa ka magtutudlo
2. Motudlo sa ebanghelyo
3. Mobunyag
4. Mangalagad sa sakramento
5. Moduaw sa mga sakop
6. Mo-orden sa uban ngadto sa Aaronic nga Pagkapari
7. Mohimo sa misyonaryong buhat

4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 
diha sa leksyon.
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Mga Katungdanan 
sa mga Obispo ug mga
Presidente sa Sanga
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
sa mga kapangakohan sa mga obispo ug mga presidente sa sanga aron
kita makahibalo unsaon sa pagpaluyo ug pag-abag kanila.

Pasiuna
Ang sukaranan nga yunit sa Simbahan mao ang banay. Sa mga dapit sa
kalibutan diin ang mga sakop sa Simbahan lagyo kaayo, ang tag-tagsa
nga mga banay naglihok isip usa ka yunit sa Simbahan. Ubos sa paggiya
sa usa ka takus nga naghupot sa pagkapari, ang mga banay makahimo
og tigum sa sakramento, pan-Domingo nga Tulunghaan, ug uban nga
mga tigum, ug makahimo og daghan nga mga kalihokan nga gihimo 
sa dagko nga mga yunit sa Simbahan.
Ang usa ka sanga sa Simbahan matukod kon duha o daghan pa nga 
mga banay ug tagsa-tagsa ka mga tawo nagpuyo sa usa ka dapit ug 
dili mokubos sa usa sa mga sakop usa ka takus nga pari o naghupot 
sa Melchizedek nga Pagkapari. (Tan-awa sa Sumbanan nga Basahon sa
Sanga, p. 1.) Ang usa ka sanga mao lamang ang usa ka labaw ka gamay
nga matang sa usa ka purok, ug gani, matukod ngadto sa usa ka purok
kon ang iyang ginsakupan may igo nang gidaghanon.
Mga presidente sa sanga nagdumala sa mga sanga; mga obispo
nagdumala sa mga purok. Samtang magpadayon pagtubo ang Simbahan,
daghan ug daghan sa nga takus nga mga naghupot sa pagkapari ang
tawgon ngadto niining dagko nga mga katungdanan sa pagkapangulo.
Daghan kanila adunay gamay nga kasinatian sa simbahan ug kahibalo sa
ebanghelyo. Apan sila mapainubsanon, ug sila nagkinahanglan sa hugot nga
pagtuo, mga pag-ampo, ug pag-abag sa mga sakop nga ilang gialagaran.

Ang Pagtudlo sa mga Obispo ug mga Presidente sa Sanga
Kinsa ang motudlo sa mga obispo? Unsa nga pagkapari ang gihuptan sa usa ka obispo?

Ang usa ka obispo gitawag pinaagi sa pagdasig sa Ginoo, ug gi-orden
pinaagi sa presidente sa istaka ubos sa paggiya sa Unang Kapangulohan
sa Simbahan ug sa Konseho sa Napulog Duha (tan-awa sa D&P 68:14–15).
Ang kaobispohan sa purok naglangkob sa tulo ka halangdon nga mga
pari—usa ka obispo ug duha ka mga magtatambag. Ang obispo mao ang
tigdumalang halangdon nga pari ug nagdumala sa tanan nga mga sakop
sa iyang purok. Agi og dugang, siya mao ang presidente sa korum sa mga
pari ug ang pangulo sa pagkapari nga may kapangakohan sa espirituhanon
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nga kaayohan sa batan-on nga mga babaye sa purok. (tan-awa sa D&P
107:13–17, 71–72.)
Ang mga presidente sa sanga gitawag pinaagi sa pagdasig nga mahimo
nga tigdumala nga mga may pagtugot sa ilang mga sanga pinaagi sa
presidente sa misyon o presidente sa istaka. sila naghupot sa Melchizedek
nga Pagkapari ug nag-alagad uban sa mga magtatambag. Ang ilang mga
kapangakohan sama sa mga kapangakohan sa obispo. Ang mga
pakisayran nga kasulatan nga naghisgot mahitungod sa obispo kasagaran
mao usab ngadto sa presidente sa sanga.
Daghan nga mga sakop sa Simbahan nagtan-aw sa ilang obispo o
presidente sa sanga sa iyang papel isip tigdumalang opisyal lamang sa
purok o sa sanga. Sila wala maka-amgo nga siya adunay daghan uban
nga temporal ug mga espirituhanon nga mga katungdanan, ug hangtud
ang obispo o presidente sa sanga makadawat sa ilang maabagon nga
pagsuporta niini nga mga katungdanan, siya dili hingpit nga makaalagad
ngadto kanila.

Ang Temporal nga mga Kapangakohan sa mga Obispo ug mga
Presidente sa Sanga
Ang temporal nga mga kapangakohan mao kadto nga mga katungdanan
nga may kalabutan sa pisikal nga kaayohan sa mga sakop sa purok o
sanga.
Usa sa mahinungdanon nga temporal nga kapangakohan sa mga obispo
ug mga presidente sa sanga mao ang pagkolekta sa mga ikapulo ug mga
halad. Isip nagbarug alang sa Ginoo, ang obispo o presidente sa sanga
may tulubagon ngadto sa Ginoo sa husto nga pagdawat, pagtala, ug
pagbahin-bahin niining nga mga halad. Ang mga halad sa puasa gihatag
sa matinuod-anon nga mga sakop kinsa magpuasa og duha ka nagsunod-
sunod nga kan-anan matag bulan aron sa pagtabang sa kabus. (Kadto
kinsa dili makahimo sa pagpuasa kinahanglan lamang nga mohatag sa
mga halad sa puasa.) Ang obispo o presidente sa sanga nakaila sa mga
sakop sa iyang purok o sanga, ug kon sila nagkinahanglan og tabang siya
makatabang kanila pinaagi sa paggamit sa mga halad sa puasa o pinaagi
sa pagtawag sa mga sakop sa iyang purok sa pagtabang. (Tan-awa sa
D&P 84:112.)
Ang mosunod nga sugilanon nagpakita giunsa sa usa ka obispo pagtabang
sa usa ka banay nga nagkinahanglan:
“Nahimutang ubos sa nagkapuliki nga dakong dalan sa daghan kaayo nga
mangagi nga nagliok mga utlanan sa Dakbayan sa Salt Lake mao ang usa
ka balay sa usa ka tawo nga wala maminyo nga nag-edad og kan-uman
ka tuig kinsa, tungod sa makapabakol nga sakit, walay adlaw nga wala
gayud mobati og sakit ni sa daghan nga mga adlaw walay kasubo sa pag-
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inusara. Usa ka adlaw sa tingtugnaw ako miduaw kaniya siya dugay nga
mitubag sa bagting sa kampana sa pultahan. Ako misulod sa iyang maayo
nga pagkahapsay nga balay; ang temperatura sa tanan nga kwarto gawas
sa usa, ang kusina, tugnaw kaayo nga 40 ka degree centigrade. Ang
katarungan: walay igo nga salapi sa pagpainit sa uban nga mga kwarto.
Ang mga bongbong nagkinahanglan og wall paper, ang mga kisami
kinahanglan nga ipaubos, ang aparador sa pagkaon mapuno.
“Nasamok tungod sa kasinatian sa pagduaw sa akong higala, ako nakigsulti
ngadto sa iyang obispo ug usa ka milagro sa gugma, giaghat pinaagi sa
pagpamatuod, nahitabo. Ang mga sakop sa purok gipundok ug ang buhat
sa gugma nagsugod. Usa ka bulan ang milabay, ang akong higala nga si
Lou mitawag ug mihangyo kon ako moduaw ba ug motan-aw unsa ang
nahitabo kaniya. Ako miadto, ug sa pagkatinuod nakakita og usa ka milagro.
Ang mga agianan sa daplin nga giibtan sa dagko nga poplar nga mga
kahoy gitamnan og lain, ang balkon sa balay giayo, usa ka bag-o nga
pultahan gitauran og sinaw nga puthaw, ang mga kisami gipaubos, ang
mga bong-bong gibutangan og wall paper, ang mga kahoy gipintalan, ang
atop giilisan, ug ang aparador gipuno sa pagkaon. Ang balay dili na
tugnaw ug bati. Kini karon ingon na og mohong-hong og usa ka mainiton
nga pag-abi-abi. Ang katapusan nga gipakita ni Lou mao ang iyang bililhon
nga kabtangan: diha sa iyang higdaanan mao ang usa ka matahom nga
habol nga adunay marka sa banay nga McDonald. Kini gihimo sa
mahigugmaon nga pag-amuma sa mga babaye sa Kapunongan sa
Kahupayan. Sa wala pa ako mobiya, akong nahibaloan nga matag
semana ang mga Young Adult modala og usa ka mainit nga panihapon ug
mopaambit og gabii sa banay. Ang kainit mipuli sa kabugnaw; ang mga
pagpang-ayo nakapausab sa naguba sa mga katuigan, apan labaw nga
mahinungdanon, ang paglaum nakapagkawalay sa wagtang paglaum ug
karon ang gugma madaugon nga naghari.” (Thomas S. Monson, “The Way
of the Lord,” Ensign, Nov. 1997, p. 9.)
Ang mga obispo ug mga presidente sa sanga adunay uban nga temporal
nga mga katungdanan sama sa pagtipig og mga talaan sa tanan nga mga
atimanonon sa Simbahan ug pag-atiman sa mga dakbalay ug mga
kasangkapan sa simbahan. Sila usab mokolekta og uban nga mga amot
gikan sa mga sakop sa Simbahan sama sa pundo sa pag-abag og mga
misyonaryo.

Ang Espirituhanon nga mga Kapangakohan sa mga Obispo ug mga
Presidente sa Sanga
Ang mga obispo ug mga presidente sa sanga gitawag aron sa pag-amuma
sa espirituhanon nga pagkatawo sa mga sakop sa ilang mga yunit sa
Simbahan. Sila adunay piho nga katungdanan isip usa ka maghuhukom sa
mga Santos (tan-awa sa D&P 107:74). Aron sa pagtabang kanila niini nga
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mga katungdanan, ang Ginoo misaad sa mga obispo ug mga presidente
sa sanga sa gasa sa pag-ila (tan-awa sa D&P 46:27).
Ang gasa sa pag-ila makapahimo sa usa ka obispo o presidente sa sanga
nga makahibalo sa kamatuoran, nga makasabut sa kalainan tali sa maayo
ug dautan, ug gani makahibalo unsa ang anaa sa kasingkasing sa tawo.
Tungod kay siya aduna niini nga gasa, kita makapangayo sa iyang tambag
ug siya makasulti kanato unsa ang buot sa Ginoo nga atong buhaton aron
motubo sa espirituhanon nga paagi.
Pinaagi sa gasa sa pag-ila ang obispo sa mosunod nga sugilanon
nakatabang sa usa ka batan-on diha sa iyang purok.
Si Craig, usa ka pari nga nag-edad og 16, usa ka bantugan nga batan-on.
Siya sa kanunay andam sa pagbuhat sa bisan unsa nga siya gisugo sa
iyang obispo nga iyang buhaton. Usa ka adlaw, bisan pa niana, si Obispo
Wells nakamatikod nga si Craig naglikay kaniya. Bisan sa tigum sa korum
sa pagkapari, ang mga mata ni Craig kanunay nga ipunting sa laing nga
direksyon. Si Obispo Wells buot motawag kang Craig isip kalihim sa korum
sa mga pari, apan siya mibati nga ingon og adunay problema. Busa iyang
gitawag si Craig alang sa usa ka interbyu. Sa panahon sa interbyu si Craig
mikumpisal nga siya adunay moral nga problema. Siya miingon nga siya
naulaw ug mibati nga dili takus sa iyang pagkapari. Si Obispo Wells misulti
kaniya ug misiguro kaniya nga siya makahinulsol ug mobati og kaayo sa
iyang kaugalingon pag-usab. Pinaagi niini nga panagsultihanay, si Craig
nakahibalo unsaon sa pagbuntog sa iyang problema; ug pinaagi sa
paghinulsol, siya napasaylo ug nagmalipayon ug nadasig pag-usab. 
Si Obispo Wells niana nakahimo pagtawag kaniya nga kalihim sa 
korum sa pari.
Sa unsa nga paagi nga ang paggamit sa obispo sa gasa sa pag-ila nakatabang kang Craig
sa pagtubo sa espirituhanon nga paagi?

Tungod kay ang obispo o presidente sa sanga usa ka maghuhukom 
sa Israel, kita makakumpisal sa atong mga sala ngadto kaniya ug siya
makatabang kanato sa paghinulsol. Kon ang mga sakop makahimo og
bug-at nga mga sala ug dili maghinulsol, sila mahimo nga mawagtangan sa
ilang pagsakop sa Simbahan. Sa mao nga mga hitabo, ang obispo adunay
kapangakohan sa pagpahigayon og mga konseho sa pagdisiplina. Niini
nga mga konseho, ang obispo mohatag og hukom ug moawhag sa mga
sakop sa paghinulsol. Kining konseho sa pagdisiplina pagahimoon pinaagi
sa gugma ug gihimo aron sa pagtabang sa tawo nga maghinulsol ug sa
makausa makatagamtam sa mga panalangin sa ebanghelyo. (Tan-awa sa
D&P 58:42–43 ug D&P 58:14, 17–18.) Kini nga katungdanan dili mahimo
nga tiaw-tiawan kay ang obispo may tulubagon sa iyang mga paghukom.
Kon ang kalapasan kinahanglan gayud nga tagaan og pagtagad sulod
diha sa mga sanga sa misyon, ang presidente sa misyon mao ang
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mopahigayon sa konseho sa pagdisiplina (tan-awa sa General Handbook
of Instructions).
Ang pipila ka dugang nga espirituhanon nga mga katungdanan sa mga
obispo ug mga presidente sa sanga naglakip sa mosunod:
• Modumala ug motabang sa paglaraw sa mga tigum sa sakramento.
• Mopahigayon sa tanan nga mga pagtudlo sa banay.
• Modumala sa mga tigum (sama sa komite sa mga tigum sa kaayohan 

sa pag-alagad).
• Mopili ug motawag sa mga sakop sa pag-alagad sa nagkalain-lain nga

mga katungdanan diha sa purok o sanga.
• Mohatag og pagtugot sa mga pag-orden ug mga pag-uswag diha 

sa Aaronic nga Pagkapari.
• Mo-rekomendar sa mga kaigsoonan nga lalaki alang sa pag-uswag

ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari.
• Mo-interbyo sa mga sakop nga modawat og mga rekomen sa templo 

ug patriyarkal nga mga panalangin.
• Mopahigayon sa husay sa ikapulo.
• Mohatag og panalangin sa kahupayan ug tambag.
• Moandam og mga rekomendasyon sa misyonaryo.

Pagpaluyo sa Atong mga Pangulo sa Pagkapari
Ang atong obispo o presidente sa sanga gitawag sa Ginoo. Siya nagbarug
alang sa Ginoo ug sa Presidente sa Simbahan. Tungod niini nga katarungan,
mahinungdanon nga kita moabag kaniya diha sa iyang balaan nga tawag.
Si Elder Boyd K. Packer miingon, “Usa ka tawo kinsa moingon nga siya
moabag sa Presidente sa Simbahan o sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan,
apan dili makaabag sa iyang kaugalingon nga obispo naglingla sa iyang
kaugalingon. Ang tawo kinsa dili moabag sa obispo sa iyang purok ug
presidente sa iyang istaka dili moabag sa Presidente sa Simbahan.” (Elder
Boyd K. Packer, “Follow the Brethren,” Speeches of the Year, BYU, March
23, 1965, pp. 4–5.)
Ang mga kasulatan nagtudlo kanato unsaon sa pag-abag ang atong mga
pangulo sa pagkapari.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsunod samtang basahon ang matag mosunod nga
mga kasultan. Human mabasa ang matag kasulatan, pangutan-a ang mga sakop sa klase
unsa ang gisulti niini kanato nga atong mabuhat sa pagpaluyo sa atong mga pangulo.

KASULATAN TAMBAG

D&P 6:9 Motudlo o paghinulsol ug mosunod sa mga sugo
1 Ne 3:7 Modawat ug mohimo sa tanan nga balaan nga mga

tawag nga gihatag kanato
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D&P 60:2 Mopaambit sa atong talagsaon nga mga kahibalo
Malaquias 3:8–10 Mobayad og mga ikapulo ug mga halad sa puasa
Mga Hebreohanon Magmasulundon ngadto sa tambag sa atong 
13:17 mga pangulo
D&P 64:9–10 Magmapasayloon sa mga kahuyang sa uban, lakip

niadto nga atong mga pangulo
Ang kalampusan nga mahimo sa atong obispo o presidente sa sanga sa
iyang balaan nga tawag matino pinaagi sa unsa nga paagi kita moabag
kaniya. Kita kinahanglan nga mag-ampo kanunay alang kaniya nga ang
Langitnong Amahan mogiya kaniya sa pag-giya kanato sa matarung 
nga paagi.

Panapos
Ang pag-alagad nga gihimo sa mga obispo ug mga presidente sa sanga
mahinungdanon sa kaayohan sa atong pagkatawo. Takus nga mga lalaki
gitawag sa pag-alagad isip mga obispo ug mga presidente sa sanga
gitawag aron sa paghatag og paggiya sa mga sakop sa Simbahan. Sila
nag-alagad ug nahigugma kanato, ug kita kinahanglan mobuhat sa tanan
sa pagtabang kanila sa pagtuman sa ilang mga katungdanan.

Mga Hagad
1. Pag-ampo alang sa inyong mga pangulo sa Simbahan diha sa inyong

kinaugalingon ug banay nga mga pag-ampo.
2. Paglikay gikan sa pagpanaway o pagpanlibak sa mga pangulo sa

Simbahan.
3. Mo-abag sa inyong mga pangulo sa Simbahan pinaagi sa pagsunod 

sa ilang matarung nga tambag.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Timoteo 3:1–7 (ang angay sa katungdanan sa obispo)
Tito 1:5–9 (ang angay sa katungdanan sa obispo)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagdapit og usa ka obispo o presidente sa sanga sa pagtambong sa klase sa pagtubag

sa mga pangutana mahitungod sa iyang balaan nga tawag.
2. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan ngadto 

sa tigum sa pagkapari.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

diha sa leksyon.
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Mga Katungdanan 
sa Anciano ug sa
Halangdon nga Pari
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
sa mga katungdanan sa mga anciano ug halangdon nga mga pari.

Pasiuna
Samtang kita nagkat-on sa atong mga katungdanan sa pagkapari ug
nagtuman kanila, kita makapanalangin sa mga kinabuhi sa uban tungod
kay kita nagbarug alang sa Manluluwas. Siya mihatag kanato sa iyang
pagkapari aron nga, pinaagi sa paghimo sa atong mga katungdanan, kita
makatabang niadto nga atong gialagaran nga molambo ngadto sa
kinabuhing dayon. Kini tinuod ilabi na niadtong naghupot sa Melchizedek
nga Pagkapari tungod kay kini nga pagkapari naghupot sa “mga yawe sa
tanan nga espirituhanon nga mga panalangin sa simbahan” (D&P 107:18).
Ngadto kanakto kinsa nakadawat sa Melchizedek nga Pagkapari na-orden
ngadto sa buhatan sa anciano o hanangdon nga pari dinhi niini nga
katungdanan. Matag-usa ini nga mga buhatan adunay talagsaon ka mga
katungdanan, apan kadaghanan sa ilang mga kapangakohan managsama.

Ang mga Kapangakohan sa Melchizedek nga Pagkapari
Pinaagi sa pagmatinud-anon sa atong mga kapangakohan isip mga
naghupot sa Aaronic nga Pagkapari, kita nag-andam sa atong mga
kaugalingon sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari. Kon ang panahon
hapit na moabut alang sa atong pag-orden ngadto sa Melchizedek nga
Pagkapari, kita tawagon alang sa usa ka interbyu niadto nga anaa sa
pagtugot. Ang usa ka naghupot sa Aaronic nga Pagkapari misulat sa
mosunod nga asoy mahitungod sa unsa ang iyang gihunahuna ug gibati
human sa iyang interbyu aron i-uswag ngadto sa Melchizedek nga
Pagkapari:
“Ang presidente sa istaka mitan-aw pag-ayo sa akong mga mata samtang
siya nangutana kanako sa iyang katapusan nga pangutana ug naminaw sa
akong tubag. Siya dayon miingon, ‘George ako nagtuo nga ikaw andam
ug takus nga hatagan sa Melchizedek nga Pagkapari ug i-orden nga usa
ka Anciano.’ Pipila ka mga gutlo sa wala madugay ako naglakaw sa
mabugnaw nga hangin sa kagabhion. . . .  Wala gayud ako sukad labaw
mobati og kadasig. . . .  Sa wala madugay ako nagluhod sa akong
higdaanan. Ako mihukom nga ako mobuhat na nga mahimong usa ka
tawo sa Dios. Ako mihukom nga dili na gayod mamalikas o masulti og
malaw-ay nga estorya. Ako nahinumdom kanunay nianang gabhiona. Mao
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kadto ang sinugdanan sa tanan. Nindot kaayo nga tawagon aron maghupot
sa pagkapari. Nindot na kaayo karon ang pagpaningkanot uban sa akong
tibuok kasingkasing nga mapili isip usa ka takus nga mogamit nianang
pagkapari; nga mahimong panalangin ngadto sa akong banay, . . . ug
ngadto sa akong ka tawo.” (George D. Durrant, Kentucky Louisville Mission
News Letter, Oct. 19, 1974.)
Unsa nga pasalig ang gihimo sa batan-ob nga lalaki human sa iyang interbyu? Unsa ang
pipila ka mga pasalig nga atong kinahanglan himoon kon kita mahimon nga mga naghupot
sa Melchizedek nga Pagkapari?

Kitang tanan kinahanglan maningkamot sa pagkat-on sa atong mga
katungdanan ug magpakatakus sa paggamit sa atong pagkapari (tan-awa
sa D&P 107:99–100). Isip mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari,
kitang tanan adunay mga kapangakoan dili igsapayan unsa nga buhatan
ang atong gihuptan.
Ipakita ang biswal 9-a, “Pagtugot sa pagkapari gitugyan pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot pinaagi niadto kinsa nahatagan sa pagtugot sa Dios.”

Ang mosunod mao ang mga kapangakoan sa Melchizedek nga Pagkapari:
KINAUGALINGON NGA PAGKAKABIG

Kita kinahanglan nga sa kinaugalingon nakabig ngadto sa ebanghelyo ni
Jesukristo ug sa bug-os mopasalig sa pagsunod sa iyang mga baruganan.
RELASYON SA PANIMALAY UG BANAY

Kita kinahanglan nga motudlo sa atong mga banay sa mga baruganan sa
ebanghelyo ug mogiya kanila sa ilang tanan nga mga katungdanan nga
maghigugmaon ug magmasinabtanon.
KASAYSAYAN SA BANAY UG BUHAT SA TEMPLO

Kita kinahanglan nga takus sa usa ka rekomen sa templo, makaangkon sa
mga panalangin sa templo alang sa atong mga kaugalingon ug sa atong
mga banay, mangita sa mga ngalan sa atong mga katigulangan, ug
mopahigayon sa mga ordinansa sa templo alang kanila. Kita kinahanglan
nga mopasiugda “sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan
ngadto sa mga anak ug sa mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa
mga amahan” pinaagi sa pagtipig og mga talaan sa banay (sama sa
kinaugalingon nga inadlaw nga mga talaan, Mga Talaan sa Pundok sa
Banay, mga kasaysayan sa banay) ug pinaagi sa pagpadayon sa mga
kapunongan sa banay (tan-awa sa D&P 128:17–18).
KAAYOHAN NGA MGA PAG-ALAGAD

Kita kinahanglan nga mosangkap sa atong mga kaugalingon ug sa atong
mga banay ug motabang sa pagsagubang sa mga panginahanglan sa
kabus ug nagsubo sa paagi sa Ginoo.
MISYONARYONG BUHAT

Kita kinahanglan moapil sa angay nga mga kalihokan sa misyonaryo,
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9-a, Pagtugot sa pagkapari gitugyan pinaagi sa pagpandong sa mga kamot pinaagi niadto
kinsa nahatagan og pagtugot gikan sa Dios.

sama sa pagtabang sa mga sakop sa banay sa pag-andam alang sa ug
pag-alagad og misyon nga maggahin sa tibuok panahon, pagpakighigala
sa dili mga sakop, paghatag og mga kaila ngadto sa mga misyonaryo, ug
magpaluyo sa misyonaryong buhat pinaagi sa paghatag og salapi.
PAGTUDLO SA BANAY

Kita kinahanglan nga mosabut sa atong hingpit nga kapangakohan isip
mga magtutudlo sa banay ug sa makugihon nga paagi sa “pagbantay . . .
ug magpaduol ug maglig–on” niadto nga kita gitawag sa pag-alagad (tan-
awa sa D&P 20:53).
PAG-APIL UG PAG-ALAGAD SA KORUM UG SIMBAHAN

Kita kinahanglan nga moalagad sa makugihon nga paagi sa atong balaan
nga mga tawag sa Simbahan, mohimo sa uban nga mga katungdanan sa
Simbahan ug korum, ug moapil sa angay nga mga tigum ug mga kalihokan
sa Simbahan, sa ingon nagtukod sa gingharian sa Dios.
PAG-APIL UG PAG-ALAGAD SA KATILINGABAN

Kita kinahanglan nga mopasidungog, mosunod, ug modapig sa baload,
magmatinud-anon nga mga lumulupyo ug maayo nga mga silingan, ug
mopalambo sa katilingban diin kita nagpuyo. (Gikan sa Annual Guidelines
1978–79, “The Melchizedek Priesthood”, p. 1.)
Ipakita ang biswal 9-b, “Ang Melchizedek nga Pagkapari nagpanalangin sa espirituhanon nga
mga kinabuhi sa uban.”

Sa diha nga kita gihatagan sa Melchizedek nga Pagkapari, kita gihatagan
sa gahum sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban. Ang Melchizedek
nga Pagkapari nangalagad sa ebanghelyo ug naghupot sa yawe” . . . sa
kahibalo sa Dios. Busa, diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa
pagkadiosnon gipakita” (D&P 84:19–21). Pinaagi sa gahum sa Melchizedek
nga Pagkapari, kita makabalaan sa lana, makapanalangin sa masakiton,
makatugyan sa pagkapari ug sa gasa sa Espiritu Santo, maka-orden sa
uban ngadto sa mga buhatan sa pagkapari, makapahinungod sa mga
lubnganan, makahatag og mga panalangin sa kahupayan, makatugyan sa
mga panalangin sa amahan diha sa atong mga anak, ug makaapil sa
labaw ka taas nga mga ordinansa sa pagkapari.
Sa unsa nga paagi nga ang gahum sa Dios makita niini nga mga ordinansa? Unsa ang pipila
ka mga panalangin nga inyong nadawat gikan sa Melchizedek nga Pagkapari?

Ang Piho nga mga Katungdanan sa mga Anciano ug Halangdon 
nga mga Pari
ANCIANO

Ang pulong anciano adunay duha ka mga kahulugan diha sa Simbahan.
Kini nagpasabut sa kinatibuk-an ngadto ni bisan kinsa nga naghupot sa

71

Leksyon 9



9-b



9-b, Ang Melchizedek nga Pagkapari nagpanalangin sa espirituhanon 
nga mga kinabuhi sa uban.

Melcizedek nga Pagkapari. Sama pananglit, mga misyonaryo, tigdumala
nga mga pangulo sa Simbahan, ug ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan
ang tanan gitawag og anciano. Ang anciano nagpasabut usab ngadto sa
piho nga buhatan diha sa Melchizedek nga Pagkapari.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa D&P 124:137. Unsa ang usa ka
katungdanan sa buhatan sa anciano nga gihisgutan niini nga kasulatan?

Agi og dugang sa pagkalokal nga mga ministro sa Simbahan, ang mga
anciano gikinahanglan nga mopahigayon sa bisan unsang balaan nga
tawag nga mahimong gikinahanglan gikan kanila. Si Presidente Joseph F.
Smith mipasabut nga ang mga anciano mahimong hangyoon sa pagtrabaho
diha sa mga templo, sa pagtrabaho diha sa pagpangalagad sa panimalay,
ug sa pagtabang sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan (tan-
awa sa Gospel Doctrine, pp. 184–85).
HALANGDON NGA PARI

Ang halangdon nga mga pari adunay kapangakohan sa pagpangalagad
sa espirituhanon nga mga gahum ug mga panalangin sa Simbahan (tan-
awa sa D&P 107:10). Sila usab gitawag sa pagdumala. Ang balaan nga
tawag sa pagdumala naglakip uban sa daghan sa buhatan sa Kinatibuk-
ang Kadagkoan, presidente sa misyon, presidente sa istaka ug obispo.
Samtang ang halangdon nga mga pari nagdumala sa ilang nagkalain-lain
nga mga tawag sila adunay gahum sa pagpangalagad sa espirituhanon
nga mga panalangin sa ilang linain nga tawag ug paghimo sa tanan nga
ang usa ka anciano o ang naghupot sa Aaronic nga Pagkapari makahimo.

Panapos
Ang Melchizedek nga Pagkapari naghupot sa mga yawe sa tanan nga
espirituhanon nga mga panalangin sa Simbahan. Ang nagkalain-lain nga
mga katungdanan sa anciano ug halangdon nga pari mga katungdanan
sa Melchizedek nga Pagkapari. Busa, kon kita mobuhat sa atong mga
katungdanan sa pagkapari isip mga anciano ug halangdon nga mga pari,
kita makapanalangin sa espirituhanon ug temporal nga mga kinabuhi
niadto nga atong gialagaran.

Mga Hagad
1. IIha ang mga katungdanan sa inyong buhatan diha sa pagkapari ug

paghimo og usa ka laraw nga labaw nga makatuman kanila.
2. IIha ang piho nga panginahanglan sa inyong kaugalingon nga

panimalay. Paghukom og usa ka paagi nga mahimo nga usa ka labaw
ka maayo nga amahan o sakop sa banay pinaagi sa paggamit sa
matarung nga paagi sa pagkapari diha sa inyong panimalay.
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Dugang nga Kasulatan
Mosiah 18:7–30 (ang mga katungdanan sa mga sakop sa Simbahan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang D&P 107.
2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

diha sa leksyon.
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Mga Patriyarka ug
Patriyarkal nga mga
Panalangin
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
sa katungdanan sa mga patriyarka ug sa pag-andam kanato nga modawat
sa patriyarkal nga panalangin.

Pasiuna
Ang Ginoo naghigugma sa iyang tanan nga mga anak ug nagtinguha sa
pagpanalangin kanila. Ang atong mga panlihok ug mga pagpili, hinoon,
nagtino sa gidak-on sa iyang pagpanalangin kanato. Si Presidente Joseph
F. Smith miingon: “Ang matag tawo makadawat sa iyang makiangayon nga
ganti alang sa kaayo nga iyang nabuhat ug alang sa iyang matag lihok.
Apan angay nga mahinumduman nga ang tanan nga mga panalangin nga
atong madawat, karon o sa umaabut, moabut gayud kanato isip usa ka
sangputanan sa atong pagkamasulundon ngadto sa mga balaod sa Dios
diin kini nga mga panalangin gipasikad.” (“What is to Become of Such As
Me?” Improvement Era, Nov. 1912, p. 71.)
Kon kita makadawat sa atong patriyarkal nga mga panalangin, kita gisultihan
og una sa daghan nga mga panalangin nga gitagana sa Langitnong
Amahan kanato dinhi niini nga kalibutan ug sa kahangturan. Kini nga mga
panalangin maato kon kita magpuyo nga tinuod ug matinud-anon nga mga
kinabuhi. Ang pagkahibalo niini og una makadasig kanato nga mahimong
takus sa pagdawat sa mga panalangin nga gisaad ngari kanato.

Unsa ang Usa ka Patriyarka?
Ang mga patriyarka mga amahan. Tungod kay si Adan mao ang amahan
sa tawo, siya mao ang unang patriyarka. Isip usa ka patriyarka, siya may
kapangakoan sa pagpanalangin sa iyang kaliwat ug pagtabang kanila nga
magpuyo sa matarung nga paagi. Usa sa katapusang mga buhat sa pag-
alagad nga gihimo ni Adan alang sa iyang mga anak mao ang paghatag
kanila og patriyarkal nga panalangin.
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 107:53–57.

Sa usa ka panan-awon si Joseph Smith nakakita ni Adan nga nagtawag sa
iyang mga anak ug naghatag kanila og patriyarkal nga mga panalangin.
Dayon siya nakakita sa Ginoo nga nagpakita ngadto kanila, ug si Adan
nanagna unsa ang mahitabo sa iyang banay sa umaabut. Naghisgot niining
mga mahinungdanon nga hitabo, si Propeta Joseph Smith miingon, “Mao
kini ngano nga si Adan mipanalangin sa iyang kaliwat; siya buot modala
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10-a, Patriyarkal nga mga panalangin nagpadayag sa kaliwat ug nagsaad og mga panalangin
nga mahimo nga madawat pinaagi sa matarung nga pagpuyo

kanila ngadto sa atubangan sa Dios” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, pp. 158–59).
Ang pulong patriyarka usa usab ka ulohan sa usa ka buhatan sa
Melchizedek nga Pagkapari. Sa pagtukod sa Simbahan sa panahon ni
Jesus, ang mga patriyarka gitawag og mga ebanghelista (tan-awa sa Mga
Taga-Efeso 4:11). Sa diha nga gipahiuli ang Simbahan, kini nga buhatan
sa pagkapari gipahiuli usab. Si Joseph Smith mipasabut nga ang “usa ka
ebanghelista usa ka Patriyarka. . . .  Bisan asa matukod ang Simbahan ni
Kristo dinhi sa yuta, kinahanglan nga adunay usa ka Patriyarka alang sa
kaayohan sa mga Santos.” (Teachings, p. 151.)
Ipakita ang biswal 10-a, “Patriyarkal nga mga panalangin nagpadayag sa kaliwat ug nagsaad
og mga panalangin nga mahimo nga madawat pinaagi sa matarung nga pagpuyo.”

Kadaghanan sa mga istaka sa Simbahan adunay dili mokubos sa usa ka
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari kinsa gitawag ug gi-orden ubos
sa paggiya sa Korum sa Napulog Duha nga mahimong patriyarka sa
istaka. Ingon nga usa ka halangdon nga pari, siya adunay pagtugot sa
paghimo sa bisan unsa nga katungdanan nga mahimo sa usa ka
halangdon nga pari; apan tungod kay siya usa ka patriyarka, siya adunay
piho nga pakangakohan sa pagtugyan og mga panalangin diha sa mga
sakop sa istaka kinsa mangayo og patriyarkal nga mga panalangin.
Ang mga patriyarka adunay katungod ug gidasig sa paghatag og
patriyarkal nga mga panalangin diha sa ngalan sa Ginoo. Kini nga mga
panalangin makahatag og kahupayan sa mga takna sa kasubo o
kasamok, makalig-on sa pagtuo, ug makatabang pagdasig kanato sa
pagkab-ot sa mga panalangin nga giandam sa Ginoo alang kanato. (Tan-
awa sa Doctrines of Salvation, 3:170.)

Unsa ang Usa ka Patriyarkal nga Panalangin?
Sa tuig 1957 ang Unang Kapangulohan sa Simbahan mipasabut nga ang
patriyarkal nga panalangin naglangkob sa usa ka dinasig nga pagpahayag
sa kaliwatan. Kita usab gihatagan og dinasig ug mapanagnaon nga mga
pagiya ug mga saad mahitungod sa atong misyon sa kinabuhi. Kini nga
mga panalangin naglakip sa mga saad sa espirituhanon nga mga gasa,
temporal nga mga panalangin, tambag, ug mga pasidaan nga motabang
kanato pagtuman sa atong mga misyon sa kinabuhi. (Tan-awa sa General
Handbook of Instructions, p. 49.)
Usa ka mahinungdanon nga bahin sa usa ka patriyarkal nga panalangin
mao ang pagpahayag sa atong kaliwatan, nga nagsulti kanato hain nga
tribo sa Israel kita makadawat sa atong mga panalangin. Tungod sa atong
katigulangan, kita adunay katungod sa pagdawat, sumala sa atong
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pagkamatarung, ang samang panalangin nga gihatag ngadto ni Adan,
Abraham, Jacob, ug uban nga bantugan nga mga propeta sa Dios. (Tan-
awa sa Eldred G. Smith, “All May Share in Adam’s Blessings,” Ensign,
June 1971, pp. 100–101.)
Sa diha nga kita nagpasakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw kita nahimo nga mga manununod sa
Langitnong Amahan. Kini nagpasabut nga kita gihatagan sa katungod sa
pagdawat sa tanan nga mga panalangin nga giandam sa Langitnong
Amahan kanato—kon kita magpuyo og matarung nga mga kinabuhi. Ang
mga anak ni Israel lamang ang adunay niini nga katungod. Ang mga
sakop sa Simbahan mahimo nga nagagikan gayud ni Abraham o gisagop
ngadto sa usa sa mga tribo ni Israel tungod kay sila midawat sa tinuod nga
ebanghelyo. (Tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:14–17; Mga Taga-Galacia
3:26–29; D&P 86:8–10; ug D&P 63:20.)
Lain nga mahinungdanon nga bahin sa panalangin mao ang pagtulun-an
nga gihatag kanato mahitungod sa atong misyon niini nga kinabuhi.
Pinaagi sa atong patriyarkal nga mga panalangin, ang Langitnong Amahan
nagsulti kanato unsa ang atong katuyoan dinhi sa yuta ug unsaon sa
pagtuman kanila. Ang katumanan sa atong mga panalangin, hinoon,
adunay giagad.
Si Elder John A. Widtsoe mitudlo nga ang uban niini nga mga panalangin
mahimo nga dili moabut dinhi niini nga kinabuhi: Kini kinahanglan nga
kanunay hinumduman nga ang katumanan sa mga saad nga gihimo
mahimo nga moabut dinhi o sa umaabut nga kinabuhi. Ang mga tawo
usahay nawad-an og hugot nga pagtuo tungod kay ang gisaad nga mga
panalangin wala mahitabo dinhi niini nga kinabuhi. Sila nakalimot sa
paghinumdum nga diha sa ebanghelyo, ang kinabuhi uban sa iyang tanan
nga mga kalihokan magpadayon sa kahangturan ug nga ang mga kahago
dinhi sa yuta mahimo nga ipadayon didto sa Langit.” (Evidences and
Reconciliations, p. 323.)
Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa pagpaambit sa iyang pagpamatuod mahitungod sa
paggiya ug pag-abag nga naghatag sa iyang patriyarkal nga panalangin ngadto kaniya niini
nga kinabuhi.

Pagdawat og Patriyarkal nga Panalangin
Ang pagdawat sa atong patriyarkal nga mga panalangin, kita kinahanglan
gayud mohimo sa pipila ka kinaugalingon nga mga kinahanglanon. Kita
kinahanglan gayud nga—
• Magpakatakus nga binunyagan nga sakop sa Simbahan.
• Adunay tinguha sa pagdawat og paggiya gikan sa Ginoo.
• Nakatuon sa ebanghelyo ug nasayud sa katuyoan sa patriyarkal 

nga mga panalangin.
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• May igong kahingkod sa pagdayeg sa kamahinungdanon sa ug
pagdawat og pag-awhag gikan sa panalangin.

• Makadawat og rekomen gikan sa atong obispo o presidente sa sanga.
• Makahimo og pakigsabut sa patriyarka aron sa pagdawat sa patriyarkal

nga mga panalangin.
Kon kita modawat na sa atong mga panalangin, kita kinahanglan nga
mag-ampo, kon mahimo, magpuasa aron sa pag-andam sa atong mga
kaugalingon sa espirituhanon nga paagi. Kinahanglan usab nga kita 
mag-ampo alang sa patriyarka aron siya madasig alang kanato.
Hangyoa ang gitudlo nga tawo sa paghulagway giunsa niya pagpangandam sa pagdawat sa
iyang patriyarkal nga panalangin.

Kon ang mga patriyarka mohatag kanato sa atong mga panalangin, sila
motala niini. Sila mobuhat niini aron sila makahatag kanato og gisulat nga
kopya sa atong panalangin. Usa ka kopya gihapnig diha sa opisyal nga mga
talaan sa Simbahan. Niini nga paagi, kon si bisan kinsa kanato mawad-an
sa iyang kopya sa panalangin siya makakuha og lain nga kopya gikan sa
Simbahan.
Tungod kay ang usa ka patriyarkal nga panalangin kinaugalingon ug
sagrado, kini kinahanglan nga hipuson sa dili mahilabtan ug dili hasol nga
dapit. Ang mga sulod kinahanglan nga ipaambit lamang niadto nga atong
suod ug ingon nga kita gigiyahan sa Espiritu. Aron nga ang atong patriyarkal
nga panalangin makatabang kanato, kinahanglan nga atong tunan kini sa
kanunay. Samtang kita nagbuhat, kita masayud unsa ang atong kinahanglan
nga buhaton aron makadawat sa gisaad nga mga panalangin.

Panapos
Ang mosunod nga mga sugilanon nagpakita sa unsa nga paagi nga ang
usa ka tawo napanalanginan sa diha nga siya sa matinud-anon nga paagi
naghimo sa pagsunod sa tambag nga gihatag ngadto kaniya sa usa ka
bahin sa iyang patriyarkal nga panalangin.
“Ako kanunay nga mibati nga ako adunay pipila ka katuyoan sa kinabuhi,
ug nga ako mohimo og usa ka mahinungdanon nga misyon, apan ako
wala masayud unsaon pagpahinabo niini, kay ako miabut sa hingkod nga
mga katuigan nga wala kaayo makakat-on sa pagbasa o pagsulat.
“Ako nagtuo nga ako utokan sama sa uban nga mga batang lalaki, apan
ang akong mga grado nagpakita sa bali—ako nahagbong sa akong tanan
nga mga klase. Usa ka nagsunod-sunod nga eksamen ang gihimo sa
tulunghaan, nga gibase sa pagbasa, nagsulti nga ako dili kaayo utokan—
nga tingali ako kinahanglan dili maglakaw-lakaw sa akong kaugalingon.
Ang Yano kaayo nga mga kahanas sa akademiko nga sayon kaayo nga
nahuman sa uban lisud kaayo alang kanako. Isip usa ka batan-on, ako
gipangutana sa usa sa mga lalaki sa pagtitik sa pulong gas, usa ka butang
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nga ako dili makahimo. Tungod kay ako kanunay nga nahagbong, ako
nagsugod sa paghunahuna nga ako sa tinuod bogo, sama sa buot kanunay
nga buot ipasabut sa mga tawo sulod sa pipila ka panahon, ug sa karon
sa pagkatinuod nagsugod na sa pagsulti mahitungod kanako.
“Ako nahuman sa sekondarya nga tulunghaan tungod kay kini ingon og
ang labing sayon nga paagi sa tulunghaan sa pagsulbad sa problema sa
pagpaningkamot sa pag-edukar og usa ka estudyante nga sa ilang pagtuo
dili gayud makakat-on bisan sa yano nga kahanas sa ikatulong ang-ang 
sa pagbasa.
“Kahibulongan kaayo, ang akong unang pagkahibalo sa kamatuoran sa
gipahiuli nga ebanghelyo miabut sa diha nga ako nag-edad og katorse
anyos ug misulay sa pagbasa sa usa sa mga basahon nga akong nakitan
sa butanganan sa mga basahon sa banay. Ako nakakita sa Basahon ni
Mormon nga gipanag-iya sa akong inahan, kinsa nabunyagan nga usa ka
sakop sa Simbahan sa habagatang bahin sa Tennesse daghan nga mga
katuigan ang milabay. Apan, tungod kay siya layo sa mga sakop sa
Simbahan, siya wala gayud matudlo-i og daghan mahitungod sa
ebanghelyo ug sa wala madugay wala na magsimbahan, busa kulang siya
sa kahibalo ug tinguha sa pagtudlo sa iyang mga anak sa ebanghelyo nga
anaa sa Basahon ni Mormon.
“Ako naglisud sa pagbasa sa pagpamatuod ni Joseph Smith, nagbasa
lamang sa yano nga mga pulong, ug naglaktaw sa lisud nga mga pulong
nga ako wala makasabut. Kini dili ikatingala nga, usahay, ako nagbasa nga
wala gayud makasabut, apan sa unsa nga katarungan ang espiritu misulod
kanako ug ako nadani nga unsa ang akong gisulayan sa pagbasa tinuod.
Unsa ang akong nabasa naghatag kanako og tinguha nga makahibalo og
dugang pa mahitungod sa Simbahan, busa sa pagka-sunod Domingo sa
buntag, ako milakaw aron pagtambong sa Simbahan sa Mormon. Kini mao
ang sinugdanan sa walo ka tuig nga akong gibuhata aron sa pag-angkon
og pagpamatuod sa ebanghelyo, igo gayud nga sa katapusan ako
nakahukom sa pagpabunyag sa edad nga kawhaan ug duha.
“Karon nga ako usa na ka sakop sa Simbahan ug misulod sa agianan
padulong sa celestial nga kahimayaan, ako wala na matagbaw sa akong
pagkakulang sa kinaugalingon nga kalamboan ug kalampusan. Ako buot
motubo isip usa ka tawo nga may bili ug magamit diha sa iyang gingharian,
ug sa paghimo sa ingon, daghan ang akong angay nga makat-unan, lakip
na ang pagkat-on sa pagbasa.
“Ako dayon mihimo sa gitambag kanato kanunay sa paghimo og mga
hukom ug mga laraw nga makaapekto sa atong kalamboan sa
kahangturan— ako midangop ngadto sa Ginoo alang sa iyang paggiya, ug
kini gihatag kanako diha sa patriyarkal nga panalangin diin ako giingnan:
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“ ‘Ikaw pinili diha sa mga mata sa Dios, sama kang Pablo sa karaan, usa ka
pinili nga solugoon kinsa gihatagan og gahum ug kahanas sa pagtuman
og usa ka maayo nga buhat. Padayon sa pagpangita og kahibalo ug pag-
ampo alang sa kaalam aron ikaw makahimaya sa imong Langitnong
Amahan uban sa imong salabutan.’
Kon ang Ginoo nagtuo nga ako makahimo sa pagkat-on, dan ako makakat-
on: Apan ako nakaamgo nga kini nga panalangin dili moabut hangtud ako
molihok aron kini moabut, nga kini dili matuman diha-diha dayon, nga walay
dugang pagtuon o paglihok diha sa akong bahin. Ang katumanan niini nga
panalangin, ingon man sa tanang patriyarkal nga mga panalangin, nag-
agad sa akong pagkatakus ug pagka-andam sa pagbuhat sa mga butang
nga gikinahanglan aron pagpahinabo niadto nga mga panalangin.
“Ako karon adunay hugot nga pagtuo nga uban sa tabang sa Ginoo ako
makakat-on kon ako lamang mohimo, ug kini akong gihimo, nagtuon gikan
sa 6:00 sa buntag hangtud sa tungang gabii, unom ka mga adlaw sa usa
ka semana.
“Ako nakagasto og tulo ka gatus ka mga dolyar sa usa ka records nga
naglangkob sa mga titik sa alpabeto sa sukaranan nga mga termino. Ako
kunanay migahin og mga gabii sa pagsaulo sa alpabeto, paglibkas sa
mga titik, aron ako makatudlo sa akong kaugalingon sa pagbasa ug
pagsulat. Dili gihapon ako maayong mosulat sa mga pulong, apan ako
makabasa pinaagi sa pagbahin-bahin sa mga pulong hangtud ako
makasabut kanila.
“Puno sa pagsalig sa akong bag-ong nakita nga abilidad sa pagbasa ug
pagsulat, ako nagpalista sa Ohio State University. Ako naningkamot sa
pagsulat sa gitudlo sa mga magtutudlo apan ako naglisud sa pagsulat sa
mga pulong . Nagbahin-bahin gihapon ako sa mga pulong ug, ingon nga
sangputanan, nakasulat lamang og gamay nga bahin sa gitudlo sa mga
magtutudlo. Ug walay husto ug kompleto nga tun-anan kini imposible alang
kanako sa pagtuon ug sa pag-andam og maayo alang sa mga eksamen,
busa sa mao gihapon, ang akong mga akademiko nga paningkamot
napakyas, ug ako napugos sa pag-undang sa Unibersidad.
Ako nawad-an sa paglaum ug nagsugod sa pagduha-duha sa akong
abilidad nga molampos sa akademiko, apan ako gihatagan og panalangin
ug usa ka saad nga ako makahimo sa pagkat-on. Busa nakaamgo nga
ang katumanan niana nga saad nag-agad lamang sa akong hugot nga
pagtuo ug mga buhat, ako nagpadayon sa pagpaninguha sa pagpalambo
sa akong pagsulat ug pagbasa.
“Ako adunay hugot nga pagtuo sa Ginoo, nga siya mopanalangin kanako
kon ako mohimo sa akong bahin ako nagpalista sa Ricks College. Wala
gayud ako mapakyas sa paghimo sa akong pagtudlo sa banay, ug
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matinud-anon nga paagi mihimo sa tanan nga mga kapangakohan nga
gihatag ngari kanako sa Simbahan— ug nagtuon og napulog wala ka oras
sa usa ka adlaw. Ako sa gihapon nagbansay sa akong pagbasa, apan ako
makaila na karon sa mga pulong diha-diha dayon, samtang kaniadto ako
mobahin-bahin pa kanila. Kon ako mokuha og eksamen, akong sag-ulohon
ang matag pulong sa akong tun-anan, aron ako makasulat kanila sa
panahon sa eksamen. Sa dihang mibiya na ako sa Ricks, makabasa na
ako pag-ayo ug usa ka pinasidunggan nga estudyante, mihuman uban sa
taas kaayo nga grado:
Ako karon aduna nay B.A. degree gikan sa Brigham Young University,
ingon nga nakakompleto sa akong pagtuon nga adunay taas kaayo nga
mga garado.
Ang saad sa Ginoo, ‘nga ako gihatagan og abilidad aron sa paghimo og
maayo nga buhat’ natuman, ingon man usab sa uban nga mga saad nga
gihatag kanako diha sa akong patriyarkal nga panalangin, kon ako lamang
magbaton og hugot nga pagtuo kaniya, ug molihok aron matuman kadto
nga mga panalangin” (Dorvis Kodgers, “You Shall Glorify Your Father in
Heaven With Your Intelligence,” When Faith Writes the Story, pp. 34–37.)
Kining bata nga lalaki gi-andam ug nagmasulundon; agi og sangputanan,
ang iyang patriyarkal nga panalangin mao ang tinubdan sa paggiya ug
kahupayan ngadto kaniya. Kita kinahanglan mogamit sa samang hugot
nga pagtuo sa pagkab-ot sa mga panalangin nga gisaad kanato diha sa
atong patriyarkal nga mga panalangin.

Mga Hagad
1. Andama ang imong kaugalingon kon ikaw wala pa makadawat niini.
2. Kon ikaw nakadawat na sa imong panalangin, basaha kini kanunay ug

paninguha sa pagpuyo nga takus sa pagdawat sa gisaad nga mga
panalangin.

Dugang nga mga Kasulatan
Genesis 49:1–28 (ang patriyarka nga si Israel mipanalangin sa iyang anak
nga mga lalaki)
D&P 107:39–56 (ang Napulog Duha mag-orden og mga ministro; ang
patriyarkal nga pagkapari sa karaan nga panahon)
D&P 124:91–92 (ang mga patriyarka nakadawat og mga yawe aron
mohatag og mga panalangin)
Moises 6:1–6 (usa ka basahon sa handumanan gihimo aron sa
pagpanalangin sa mga anak ni Adan)
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Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase kinsa nakadawat og usa ka patriyarkal nga

panalangin sa pagpaambit sa iyang pagpamatuod mahitungod sa paggiya ug panalangin
nga gihatag niini sa iyang kinabuhi. (Pahimangnoi siya nga ang usa ka patriyarkal nga
panalangin kinaugalingon ug kinahanglan nga dili basahon ngadto sa uban. Sa sama nga
katarungan, siya kinahanglan nga sili kaayo motino mahitungod sa mga saad ug mga
panudlo nga gihatag kaniya diha sa panalangin.)

2. Pagtudlo og laing sakop sa klase sa pagsulti unsa ang iyang gihimo aron sa pagdawat sa
iyang patriyarkal nga panalangin.
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Ang Panginahanglan 
alang sa Kinatibuk-
ang mga Kadagkoan
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
ngano nga ang Ginoo nagtawag sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan ug sa
unsa nga paagi kita mapanalanginan pinaagi sa pag-abag kanila.

Pasiuna
Sa diha nga ang Manluluwas nagpuyo dinhi sa yuta, siya mitukod sa iyang
simbahan ug mi-orden og mga tawo ngadto sa pagkapari. Uban niadtong
iyang gitawag mao ang napulog duha ka mga Apostoles ug uban nga
mga opisyal sa pagsaksi mahitungod kaniya ug sa pagtabang pagbantay
sa Simbahan. Human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, siya miduaw
sa mga katawhan nga Nephite didto sa Amerika ug mitukod sa iyang
Simbahan sa sama nga paagi. Siya mi-orden og napulog duha ka mga
tinun-an aron moalagad sa mga Nephite sa sama nga mga paagi nga ang
napulog duha ka mga Apostoles nag-alagad sa Simbahan didto sa Karaan
nga Kalibutan.
Niining katapusang mga adlaw, ang Ginoo sa makausa mitukod sa tinuod
nga Simbahan ni Jesukristo pinaagi ni propeta Joseph Smith. Kini natukod
pinaagi sa pagpadayag ug adunay napulog duha ka mga Apostoles, sama
sa Simbahan sa diha nga ang Manluluwas dinhi sa yuta. Dugang sa mga
Apostoles, ang Ginoo mitawag og uban aron sa pagtabang sa paggiya ug
pagpangulo sa tibuok Simbahan. Kini nga mga tawo gitawag og Kinatibuk-
ang mga Kadagkoan.
Ang usa ka Kinatibuk-an Kadagkoan usa ka naghupot sa Mechizedek nga
Pagkapari nga gitawag sa Ginoo aron sa pag-alagad sa usa sa mosunod
nga mga katungdanan:
Ipakita ang biswal 11-a, “Ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”

ANG UNANG KAPANGULOHAN

Ang Unang Kapangulohan naglangkob sa Presidente sa Simbahan ug sa
iyang duha ka mga magtatambag, kinsa gitawag usab og Kinatibuk-ang
mga Kadagkoan. Ang Presidente naghupot sa tanan nga mga yawe ug
pagtugot nga gipahiuli sa Simbahan sa katapusang mga adlaw. Uban sa
iyang mga magtatambag, ang Presidente nagbantay sa tibuok Simbahan
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ug adunay gahum ug pagtugot sa pagpahigayon sa tanan nga mga
buhatan sa pagkapari ug sa Simbahan.
Ang Presidente sa Simbahan adunay “mga yawe” sa pagkapari sa
pagpangalagad sa tanang espirituhanon ug temporal nga mga kalihokan
sa Simbahan. Siya adunay katungod nga ihatag ngadto sa mga presidente
sa istaka, mga obispo, mga patriyarka, ug ubang “mga yawe” kalabut sa
piho nga mga buhatan sa ilang higograpikanhong mga dapit.
Si Presidente Joseph F. Smith misulat mahitungod niini nga hilisgutan nga
ang “matag tawo nga na-orden ngadto sa bisan unsa nga matang sa
pagkapari aduna niining pagtugot nga gitugyan ngadto kaniya. Apan
gikinahanglan nga ang matag lihok nga gihimo ubos niini nga pagtugot
pagahimoon sa husto nga panahon ug dapit, sa husto nga paagi, ug
sunod sa husto nga kapunongan. Ang gahum nga naggiya niini nga mga
kahago naglangkob sa mga yawe sa pagkapari.” (Gospel Doctrine, p. 136.)
ANG KORUM SA NAPULOG DUHA KA MGA APOSTOLES

Ang Napulog Duha ka mga Apostoles gitawag sa Ginoo nga mahimong
talagsaon nga mga saksi ni kristo. Sila naglihok ubos sa paggiya sa Unang
Kapangulohan.
ANG KAPITOAN

Ang Kapitoan gikinahanglan nga molihok diha sa ngalan sa Ginoo, ubos
sa paggiya sa Napulog Duha, sa pagtukod sa Simbahan ug sa pagdumala
sa tanan nga mga kalihokan sa mao sa tanan nga mga kanasuran 
(tan-awa sa D&P 107:34).
ANG TIGDUMALANG KAOBISPOHAN

Ang Tigdumalang Kaobispohan mao ang kapangulohan sa Aaronic nga
Pagkapari nga nagtrabaho ubos sa paggiya sa Korum sa Napulog Duha
ug sa Unang Kapangulohan. Ang Tigdumalang Kaobispohan ug ang iyang
duha ka magtatambag nagtan-aw sa pisikal, o temporal, nga mga
kalihokan sa Simbahan.
Agi og dugang ngadto sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan, ubay-ubay nga
mga tawo ang gitawag isip mga Representante sa Rehiyon sa Napulog
Duha. Sila dili Kinatibuk-ang mga Kadagkoan, apan gitawag aron mobarug
alang sa Napulog Duha ug motabang sa pagtukod sa Simbahan sa piho
nga mga dapit sa kalibutan.

Mga Kapangakohan sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan
Ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan nagbarug alang ni Jesukristo. Ang
Manluluwas gayud mao ang pangulo sa Simbahan ug naggiya niini
pinaagi sa pagpadayag ngadto sa propeta ug sa uban nga Kinatibuk-ang
mga Kadagkoan. Pinaagi niini nga mga tawo, ang Ginoo nagpadayag sa
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iyang kabubut-on ug nagtudlo kanato sa tanan nga gikinahanglan alang sa
atong kaluwasan.
Ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan nagbarug alang sa Manluluwas sa
daghan nga nagkalain-lain nga paagi:
• Sila nagbiyahe sa tibuok kalibutan aron sa pagtabang ug pagtudlo sa

mga sakop sa Simbahan ug sa lokal nga mga pangulo sa Simbahan.
• Sila naghimo sa Simbahan nga magkahiusa ug nagsiguro nga ang

Simbahan nagtudlo og husto nga mga doktrina.
• Sila mo-orden og lokal nga mga pangulo sa pagkapari isip mga

presidente sa istaka ug mga patriyarka sa istaka.
• Sila mag-andam ug mamulong diha sa kinatibuk-ang komperensya,

mga komperensya sa erya, ug uban nga mga tigum. Kon kini nga mga
tawo mamulong ubos sa impluwensya sa Espiritu Santo, sama ra nga si
Kristo sa iyang kaugalingon ang namulong. “Unsa nga Ako ang Ginoo
namulong, Ako namulong . . . bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga
tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra”
(D&P 1:38). Pinaagi niini nga paagi sila nagtudlo ug nagdasig sa mga
sakop ug dili mga sakop sa Simbahan.

• Ang Napulog Duha adunay balaang tawag nga mahimong talagsaon
nga mga saksi ni Jesukristo ngadto sa tibuok kalibutan. Sila nagpamatuod
sa pagkabalaan ni Kristo bisan asa sila moadto. Ang laing Kinatibuk-ang
mga Kadagkoan nagpamatuod usab mahitungod sa Manluluwas.

• Sila adunay kapangakohan sa pagdumala sa tanang administratibo nga
mga kalihokan sa Simbahan.

• Uban niining tanan ng mga katungdanan, sila usab mga amahan ug
mga bana. Sama sa uban nga mga amahan sa Simbahan, sila adunay
kapangakohan sa paggiya sa ilang kaugalingon nga mga banay ug
mogiya kanila ngadto sa celestial nga gingharian.

Ang Atong Panginahanglan alang sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan
Sa tibuok kasaysayan ang Langitnong Amahan mipadayag sa iyang
kabubut-on ngadto sa mga tawo sa yuta pinaagi sa iyang mga propeta.
Kini tinuod bisan og kita maghisgot sa panahon ni Moises, o Kristo, o ni
Joseph Smith. Ang mga kahimtang mahimo nga mausab, apan ang
kamatuoran dili mausab, ni ang atong panginahanglan alang sa paggiya
sa Dios. Busa, tungod sa gugma sa Ginoo kanato, siya mihatag kanato 
og usa ka propeta ug mga Apostoles ug uban nga Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan sa paggiya kanato karon.
Ang mosunod nga sugilanon nagsulti kanato sa unsa nga paagi 
nga ang usa ka pundok sa mga katawhan napanalanginan pinaagi 
sa pagkamasulundon ngadto sa usa ka propeta.
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“Sa katapusan sa Hulyo 1959 ang mga laraw nahuman. Katloan sa
matinud-anon nga mga Taga-Tahiti nagtrabaho, nagtigum, ug
nagsakripisyo aron makatigum sa gikinahanglan nga salapi aron makaadto
sa Templo sa Hawaii. Kini nakahimo og dako kaayo nga trabaho sa pagdala
sa Paraita (ang Big Chief), ang yate sa misyon, ngadto sa pantalan, sa
bapor aron ipaayo kini, ug pintalan pag-usab. Dayon dihay mga problema
sa panggobiyerno sa Pransya. [Ang kapitan sa barko, si Brother Tapu, sa
katapusan nakadani sa pangulo sa dunggoanan, ug silang duha midani sa
gobernador sa Pransya sa pagtugot sa mga Santos nga diha sa Paraita sa
pag-adto sa Hawaii.]
Si Brother Tapu wala lamang makakuha og pagtugot gikan sa Pranses nga
mga opisyal, apan siya usab misulat ngadto sa Dakbayan sa Salt Lake
aron pagkuha og pagtugot gikan kang Presidente David O McKay. Ang
mao nga pagtugot gihatag ug ang tanan naandam na.
“Dayon usa ka makapasubo nga tawag gikan sa buhatana sa misyon. Ang
tanan nga mopanaw sa dagat kinahanglan nga magpundok alang sa usa
ka tigum diha sa balay sa misyon sa dili pa mobiya. . . . 
“Nianang adlawa ang usa ka espesyal nga sinugo, si Ernest C. Rossiter . . .
miabut gikan gayud kang Presidente McKay sa Dakbanyana sa Salt Lake.
Ang balita nga iyang gidala makapakurat. Ang mga Santos gihangyo sa
dili pagpadayon sa ilang dugay nga gipaabut nga pagpanaw sa dagat.
Sumala ni Brother Taou, ‘si Presidente McKay wala mohatag og pamahayag.
Siya misugo lamang kang Brother Rossiter sa pag-adto ug pagpugong
kanila. Sila dili makahimo niini, ug kon kita makatugot kanila sa pag-adto,
kita ma-problema sa panggobiyerno sa Pransya. Kita mahimo nga adunay
kapangakohan kanila. Busa lakaw, ug pugngi sila.’
“Sa talaadlawan sa misyon, si Presidente Christiansen (ang presidente sa
misyon) misulat sa iyang kabalaka mahitungod sa pagsulti sa mga santos
kinsa andam na sa paglarga.
“ ‘Ako nabalaka pag-ayo ug mibati nga ako nagkinahanglan sa panabang
sa Ginoo sa paghatag og pamahayag niining mapainubsanon, matinud-
anon nga mga sakop, kinsa adunay dakong paglaum nga makadawat sa
ilang mga pagtuga diha sa Iyang Balaan nga Balay. Ako nagpuasa ug
nag-ampo mahitungod niini. Ako mipatawag og tigum sa mga sakop sa
pagkapari sa Hulyo 15, 1959, sa 8:00 sa buntag, ug usab mihangyo sa
unom ka matinud-anon nga mga kaigsoonan sa pagsulod sa akong lawak
7:30 sa buntag, ug uban sa panabang ni Presidente Rossiter kami misulti
kanila sa hukom nga gikan sa Unang Kapangulohan, ug misulti kanila nga
kami naghangyo sa ilang hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo sa pagsulti
sa mensahe ngadto sa mga sakop sa pagkapari kinsa magpundok inig ka
alas 8:00 sa buntag. Human ako ug si Presidente Rossiter makasulti niining
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mga tawhana, sila usab mipadayag sa ilang mga huna-huna, ug samtang
naminaw usa ka dakong kalipay ang gibati sa akong kinahiladman sa diha
nga misulti sila sa ilang tinguha sa pagsunod sa tambag sa atong propeta
dinhi sa yuta.’
“ ‘Miadto kami sa tigum uban sa mga sakop sa pagkapari. Human sila
makadungog sa mensahe gikan sa Unang Kangulohan, (sila0 mipadayag
sa ilang mga pagtuo nga kon kini nga pulong gikan sa mga pangulo sa
Simbahan dan kini gikan gayud pinaagi sa pagdasig sa Ginoo, ug ang
bugtong paagi sa pagpakita sa ilang gugma ug pagtamud alang sa mga
panalangin nga Iyang gihatag kanila mao ang pagmasulundon ngadto sa
tambag nga gihatag. Ako dayon mitawag alang sa usa ka pagbotar, ug
ang tanan nga mga kamot gipataas nga nagdawat sa hukom sa Unang
Kapangulohan.’
“Busa ang pagpanaw sa dagat wala ipadayon, ug ni si Presidente
Rossiter, ni si Presidente Christiansen, ni ang matinud-anon nga mga taga-
Tahiti nasayud gayud ngano nga ang propeta sa Dios misulti kanila sa dili
pagpadayon. Wala nila ipadayon ang pagpanaw sa dagat kay sila adunay
hugot nga pagtuo sa ilang propeta.
“Sa wala madugay, si Brother Tapu, ang kapitan, mibalik ngadto sa iyang
barko diin ang mekaniko miingon kaniya nga ang gagmay nga kambyo
nadaot ug nagkinahanglan og 100 ngadto sa 150 ka mga oras sa pag-ayo.
Bisan pa niini, ang barko gipalawig. . . . 
“ ‘Karon [mitaho si Brother Tapu, ang kapitan sa barko], duha ka adlaw
ang milabay ako nakadawat og usa ka tawag. Didto ako sa buhatan sa
misyon nagtrabaho sa lokal nga magasin sa Simbahan. Ang tawag gikan
sa dako-dako sa dunggoanan. Siya miingon, “Hoy, ang imong barko
nagkalunod.” Ug ako miingon, “Unsa, ako bag-o pa nga mikuha niana
gikan sa ayohanan sa bapor!” “Ang imong barko nagkalunod. Pagdali!”
Busa ako nagdali ngadto sa dunggoanan ug ang barko katunga na nga
nalunod. Ang akong unang luyo-luyo didto sa ilawon sa barko nagsusi sa
hinungdan. Iyang nahibaloan nga ang tubo nga hungawanan gikan sa
kusina gabok. Ang nag-ayo mipintal lamang sa gabok nga kahoy ug 
gitaya nga tubo. Kini nabuslot ug nakasulod ang tubig.’
“ ‘Busa unsa ang inyong ikasulti kon kami duha o tulo ka milya ang gilay-
on sakay sa bote? Kon kami mitadlas sa kadagatan sumala sa gikasabutan,
mao unta ka na ang among gilay-on sa diha nga ang gabok nga tubo ug
kahoy nabuslot.’
“Sa diha nga midawat ang mga Santos sa Tahiti sa tambag sa propeta,
sila wala makasabut sa katarungan sa kabalaka ni Presidente McKay.
Apan karon sila nakasabut sa mga pamaagi sa Dios. Si Brother Tapu
mipahayag niini nga kahibalo sa diha nga siya miingon, ‘Kana ngano nga
ko kanunay nga adunay pagpamatuod ni Presidente McKay, usa ka tinuod
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nga propeta sa Ginoo.’ “ (R. Lanier and JoAnn M. Britsch, “A Prophet’s
Warning”, New Era Mar. 1976, pp. 12, 14.)
Ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan namulong alang ni Kristo. Ang Ginoo
miingon nga “bisan unsa ang ilang ipamulong kon nadasig diha pinaagi sa
Espiritu Santo mahimo nga balaang kasulatan, mahimo nga kabubut-on sa
Ginoo, mahimo nga huna-huna sa Ginoo, mahimo nga pulong sa Ginoo,
mahimo nga tingog sa Ginoo, ug ang gahum sa Dios ngadto sa
kaluwasan” (D&P 68:4).
Tungod kay kini nga mga tawo mao ang nagbarug alang sa Manluluwas
dinhi sa yuta, mahinungdanon nga kita masayud unsa ang ilang gipamulong
ug mosunod sa ilang mga pagtulun-an. Huna-hunaa ang uban nga mga
pagtulun-an sa Ginoo nga gihatagan og gibug-aton sa Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan sa atong panahon: Sila nagtambag kanato sa paghimo og
gabii sa banay. Sila mihangyo kanato sa pagtabang og tukod sa mga
templo ug mohimo sa atong kasaysayan sa kagikanan. Sila nagtudlo
kanato mahitungod sa kinaugalingon ug banay nga pagpangandam (lakip
na ang pagtipig og pagkaon). Ug sila mipahayag sa panginahanglan sa
matag sakop sa paghimo og misyonaryong buhat.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghuna-huna unsa ka kusog ang kausaban sa
kalibutan sa miaging napulo o kawhaan ka mga tuig. Sa unsa nga paagi nga ang pagpaminaw
ngadto sa mga propeta makatabang kanato sa pagbuntog sa mga kalisud nga moabut kanato.

Pag-abag sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan
Ang Ginoo dili mopugos ni bisan kinsa kanato sa pagsunod sa iyang mga
sulugoon. Kita mahimo nga modawat o mosalikway kanila. Bisan pa niana,
kini usa ka dako nga panalangin, ang pagdawat ug pag-abag sa Kinatibuk-
ang mga Kadagkoan ug sa atong mga pangulo. Kini atong buhaton sa
ligdong nga paagi sa usa ka tigum diin kita gihangyo sa paghatag sa atong
maabagon nga pagboto sa mga pangulo sa Simbahan. Kita nagpakita sa
atong pagkaandam sa pag-abag kanila pinaagi sa pagpataas sa atong
tuong kamot. Apan ang pag-abag sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan
nagkinahanglan og labaw pa kay sa yano nga pagpataas sa atong tuong
kamot. Kita sa tinud-anay nag-abag sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan
pinaagi sa pagdawat sa ilang mga pagtuluna-an ug pagsunod sa ilang
tambag ug pagpangulo.
Kini nga mga tawo mao ang mga nagbarug alang ni Jesukristo ug nagdawat
og kanunay nga mga pagpadayag gikan kaniya. Kita nagpasidungog sa
Manluluwas pinaagi sa pagpasidungog sa iyang mga sinugo. Kita
nagpasidungog ug nagtahud sa atong buhi nga mga propeta pinaagi sa
pagsunod sa ilang mga pagtulun-an, mag-ampo alang kanila, ug mag-ampo
alang sa kalig-on sa pagsunod kanila, (tan-awa sa Mga Hebreohanon
13:17–18 ug D&P 107:22.) Kita usab nag-abag kanila kon kita moabag sa

90



atong nga obispo o presidente sa sanga, kay siya naglihok ubos sa ilang
paggiya.
Daghan nga mga panalangin ang moabut ngadto niadto nga moabag sa
Kinatibuk-ang mga Kadagkoan. Ang Ginoo miingon nga kadtong kinsa
motuo sa mga pagtulun-an sa mga propeta ug molahutay diha sa hugot
nga pagtuo hangtud sa katapusan makadawat sa tanan nga ang Dios
aduna (tan-awa sa D&P 84:36–38). Ang Basahon ni Mormon nagsaysay sa
usa ka bantugan nga tawo nga ginganlan og Amulek kinsa midawat sa usa
ka propeta sa Dios. Ang usa ka anghel miduaw kang Amulek ug miingon
kaniya nga si propeta Alma moduaw kaniya. Ang anghel miingon kang
Amulek “sa pagdawat ni Alma ngadto sa iyang balay ug sa pagpakaon
kaniya. Ang anghel miingon nga si Alma mopanalangin ni Amulek ug sa
iyang banay, ug ang panalangin sa Ginoo moanha kaniya ug sa iyang
banay” (Alma 10:7). Si Amulek midawat ni Alma diha sa iyang panimalay
ug sa wala madugay mihatag sa iyang pagmatuod sa daghan nga mga
panalangin nga miabut kaniya ug sa iyang banay tungod kay siya midawat
sa propeta.
Basaha ang Alma 10:10–11. Sa unsa nga paagi kita makadawat sa mga panalangin nga
gihulagway ni Amulek?

Kita tingali dili gayud makabaton sa pagduaw og usa ka Kinatibuk-ang
mga Kadagkoan diha sa atong panimalay, apan kita makadawat og sama
nga mga panalangin kon kita modawat sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan
pinaagi sa pagsunod sa ilang dinasig nga tambag diha sa atong mga
panimalay.
Kon ang usa ka sakop sa klase nakahimamat og usa ka Kinatibuk-ang Kadagkoan o
nakadungog sa usa nga namulong, ipasulti sa sakop unsa ang iyang kasinatian ug ngano
nga siya mibati nga mahinungdanon ang pagpamati ug pagsunod sa Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan.

Panapos
Ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan mao ang personal nga mga nagbarug
alang sa Manlluluwas. Sila naghupot sa pagkapari ug naghupot sa mga
yawe sa paggiya sa bulohaton sa Simbahan sa Ginoo. Kon kita mosunod
sa ilang tambag ug moabag kanila uban sa atong hugot nga pagtuo, diha
sa atong pagsunod ug sa atong mga pag-ampo, kita makadawat og
daghan nga mga panalangin.
Si Presidente Harold B. Lee miingon: “Usa ka tawo miingon . . . ug ako mituo
niini nga tinuod gayud: ‘Ang (usa) ka tawo dili tinud-anay nga nakabig
hangtud siya makakita sa gahum sa Dios nga anaa sa mga pangulo niini
nga simbahan, ug hangtud kini mosulod sa iyang kasingkasing sama sa
kalayo.’ Hangtud nga ang mga sakop niini nga simbahan aduna nianang
lig-on nga pagtuo nga sila gigiyahan sa husto nga paagi, ug sila adunay
lig-on nga pagtuo nga kini mga tawo sa Dios kinsa dinasig ug gitudlo sa
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husto nga paagi pinaagi sa kamot sa Dios, sila dili gayud tinud-anay nga
nakabig.” (“The Strength of the Priesthood, “ Ensign, July 1972, p. 103.)

Mga Hagad
1. Sa inyong pag-ampo sa banay ug kinaugalingon nga pag-ampo karong

gabii, hangyoa ang Ginoo sa pagpanalangin sa Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan.

2. Pag-ampo alang sa usa ka pagpamatuod ug kalig-on sa pagsunod 
sa propeta ug sa uban nga Kinatibuk-ang mga Kadagkoan.

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Numero 12:6 (ang Ginoo nagpakita ngadto sa iyang mga propeta)
Amos 3:7 (ang Ginoo nagpadayag sa iyang mga tinago ngadto sa iyang
mga propeta)
Lucas 1:59–79 (ang Ginoo kanunay nga namulong ngadto sa tawo pinaagi
sa mga propeta)
D&P 21:4–6 (ang propeta mamulong ingon og gikan sa ba-ba sa Dios)
D&P 43:1–7 (ang mga pagpadayag alang sa Simbahan gihatag lamang
pinaagi sa propeta)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Paglaraw sa pagsugod o pagkatapos pinaagi sa pag-awit “We Thank Thee O God, for a

Prophet,” Hymns no. 19.
2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan niini

nga leksyon.
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Ang Kapangakohan 
sa Amahan alang sa
Kaayohan sa Iyang 
Banay
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
sa kapangakohan nga anaa sa amahan aron sa paglaraw ug pagsangkap
alang sa mga panginahanglan sa iyang banay.

Pasiuna
Ang usa ka propeta sa Ginoo miingon: “Ang banay mao ang labing
mahinungdanon nga kapunongan karon ug sa kahangturan. Ang atong
katuyoan dinhi sa kinabuhi mao ang paghimo alang sa atong mga
kaugalingon og mga yunit sa mahangturon nga banay.” (Joseph Fielding
Smith, “Counsel to the Saints and to the World.” Ensign, July 1972, p. 27.)
Ang usa ka mahangturon nga banay mao ang usa ka patriyarkal nga banay.
Kini nagpasabut nga ang usa ka amahan naglihok isip pangulo niana nga
banay ug nga ang bana ug asawa nabugkos diha sa templo. Ang tanan
nga mga yunit sa banay kinahanglan nga pinasubay sa mahangturon nga
banay, uban sa usa ka amahan nga naglihok isip tinuod nga pangulo sa
iyang banay.

Ang Amahan Kinahanglan Gayud nga Mosangkap sa mga
Panginahanglan sa Iyang Banay
Ang mga kasultan nagtudlo nga ang amahan mao ang pangulo sa banay
(tan-awa sa Mga Taga-Efeso 5:23). Sa ingon, siya kinahanglan mosangkop
sa pisikal ug espirituhanon nga mga panginahanglan sa banay (tan-awa
sa Mosiah 4:14–15). Kini nga sagrado nga obligasyon, nga gihatag kanato
sa Ginoo, mao ang labing mahinungdanon nga trabaho nga pagahimoon
sa usa ka amahan. Si Presidente David O. McKay mipahayag nga “walay
laing kalampusan nga makapuli sa kapakyasan diha sa panimalay” (David
O. Mckay, Conference Report, Apr. 1964, p. 4).
Diha sa banay kinahanglan nga ang mga anak amumahon ug tudloan sa
walay katapusan nga mga baruganan. “Ang labing mahinungdanon sa mga
buhat sa Ginoo mao ang atong gihimo sa sulod sa atong kaugalingon mga
panimalay,” miingon sa Presidente Harold B. Lee (Regional Representatives
Seminar Report, Apr. 1972, p. 2). Walay lain nga magtutudlo ang
makaimpluwensya sa atong mga anak sama sa atong mahimo isip mga
ginikanan. Tungod niini nga katarungan, kita kinahanglan gayud motudlo
sa atong mga anak pinaagi sa atong panig-ingnan ug sa atong mga
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12-a, Ang mga banay kinsa magtambayayong sa pagtrabaho mapanalanginan 
sa temporal ug espirituhanon nga paagi

pulong. Ang saad mao nga kon kita ug ang atong mga asawa ug mga
anak nabugkos diha sa templo ug matinud-anon nga nagsunod sa mga
baruganan sa ebanghelyo, kita makapuyo isip mahangturon nga banay
didto sa celestial nga gingharian (tan-awa sa kapitulo 47, “Kahimayaan,”
diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal).

Magsangkap alang sa Pisikal nga mga Panginahanglan sa Banay
Isip mga amahan, kita gilauman sa pagsangkap sa pisikal nga mga
panginahanglan sa atong mga banay. Aron matuman ang pisikal nga mga
panginahanglan sa atong banay kita kinahanglan nga—
• Motrabaho og usa ka matinuoron nga trabaho aron makasangkap sa

mga panginahanglan sa banay.
• Mobadyet sa mga kapanguhaan sa banay uban sa tabang sa atong

asawa.
• Motudlo sa atong mga anak sa pagtrabaho.
• Mopasiugda og programa sa paghimo og produkto diha sa panimalay

ug sa pagtipig og pagkaon.
Ang bag-o nga mga kasulatan nagtudlo nga kadtong mga makatrabaho
apan dili motrabaho, “dili makakaon sa pan ni makasul-ob sa saput sa
mamumuo” (D&P 42:42). Ang Ginoo miingon nga gawas kon ang tapulan
mag-usab sa iyang mga pamaagi, siya dili makadawat sa panalangin
niadto mga madawat sa nagtrabaho. Siya dili gani mahimo nga magpabilin
sa iyang katungdanan diha sa Simbahan (tan-awa sa D&P 75:29). Dayag
lamang, kini dili igsapayan unsa nga trabaho ang atong himoon kutob nga
kini usa ka matinuoron ug makalipay nga trabaho.
Uban sa iyang asawa, ang bana kinahanglan mohimo og badyet sa banay.
Ang kita nga iyang makuha dili lamang alang kaniya— kini alang sa tibuok
banay; siya lamang ang magdumala niini. Siya may kapangakohan sa
pagbantay nga ang panginahanglan sa salapi sa matag sakop sa banay
mahatag, dili lamang sa iyang kaugalingon. Kon siya mohimo sa iyang
labing maayo nga paningkamot aron sa pagsangkap alang sa pisikal nga
panginahanglan sa iyang banay, ang Ginoo mopanalangin kaniya, ug ang
iyang asawa ug mga anak makahimo sa ilang buluhaton diha sa banay.
Ipakita ang biswal 12-a, “Ang mga banay kinsa magtambayayong sa pagtrabaho
mapanalanginan sa temporal ug espirituhanon nga paagi.”

Ang mga anak kinahanglan nga awhagon ug tugutan nga makadawat og
edukasyon kutob sa mahimo aron sa pagsiguro nga sila andam alang sa
ilang trabaho sa kinabuhi. Kon mahimo, sila kinahanglan dili pahunungon
gikan sa pag-eskwela aron patrabahoon. Kini wala magpasabut nga ang
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12-b, Si Hari Benjamin nagsangkap sa pisikal ug sa espirituhanon 
nga mga panginahanglan sa iyang banay

atong mga anak kinahanglan nga walay trabaho nga buhaton diha sa
panimalay. Si Presidente Harold B. Lee misugo sa mga ginikanan sa
paghatag og buluhaton ngadto sa mga anak aron sila mahilayo gikan sa
kalaay ug motugot kanila sa pagpalambo og hingkod nga mga kinaiya sa
pagtrabaho. (tan-awa sa “Preparing Our Youth,” Ensign, Mar. 1971, p. 3).
Usa ka katungdanan nga ikahatag sa mga anak mao ang pag-atiman sa
tanaman. Kita gitambagan sa pagpananom aron makakuha sa uban nga
atong kaugalingon nga panginahanglan sa pagkaon, ug dayon pagtipig og
pagkaon kutob sa mahimo. Si Presidente Spencer W. Kimball mitambag sa
matag banay “sa pagpananom sa tanan nga pagkaon nga ikaw makahimo
diha sa imong kaugalingon nga yuta. . . .  Ipalambo ang imong mga
kahanas diha sa imong pagpreserbar og mga pagkaon diha sa panimalay
ug sa pagtipig. Kami mousab sa tambag nga gihatag sa Simbahan
kanunay, sa pagbaton ug sa pagpadayon sa pagtipig og pagkaon nga
molungtad og usa ka tuig.” (Spencer W. Kimball, “Family Preparedness,”
Ensign, May 1976, p. 124.)
Unsa ang pipila ka mga buluhaton nga inyong mahimo isip usa ka banay sa pagtudlo 
sa inyong mga anak sa pagtrabaho? Kon kita dili makahimo sa pagsangkap sa mga
panginahanglan sa atong mga banay, asa kita makapangayo og tabang? (Kita kinahanglan
nga mangayo og tabang pag-una gikan sa mga sakop sa banay ug mga kabanay kinsa anaa
sa kahimtang sa pagtabang. Kon sila dili makatabang, kita kinahanglan nga moduol sa
Simbahan ug makigsulti sa atong mga pangulo sa korum. Mga ahensya sa kaayohan sa
gobyerno pakigkitaan lamang kon ang Simbahan dili makatabang sa mga paagi nga atong
gikinahanglan.)

Magsangkap alang sa Espirituhanon nga mga Panginahanglan 
sa Atong Banay
Aron makahatag sa espirituhanon nga mga panginahanglan sa atong
banay kita—
• Magtudlo sa ebanghelyo ngadto sa atong mga asawa ug mga anak.
• Mag-ampo matag adlaw uban sa banay.
• Makahimo sa atong mga panimalay nga mga dapit nga madapit ang

Espiritu sa Ginoo sa pag-uban kanato.
• Magbayad sa mga ikapulo ug mga halad ngadto sa Ginoo.
• Magpahigayon og maanindot nga mga gabii sa banay.
Kining tanan mga sagrado nga mga kapangakohan. Ang Doktrina ug mga
Pakigsaad nagtudlo sa kamahinungdanon niini nga mga katungdanan:
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 68:25, 28. Unsa ang gisugo sa Ginoo kanato nga
atong itudlo sa atong mga anak?

Ang usa ka amahan kinahanglan nga mosiguro nga ang iyang banay
natudloan sa ebanghelyo diha sa panimalay. Usa sa labing maayo nga
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paagi sa pagsugod niini nga pagtudlo anha diha sa gabii sa banay. Kini
naghatag og kanunay nga panahon alang kanato sa pagsulti ug pagtudlo
sa atong mga banay. Ang Unang Kapangulohan miawhag sa tanan nga
mga ginikanan “sa pagpundok uban sa ilang mga banay matag Lunes sa
gabii, sa pagtudlo kanila sa balaan nga mga kasulatan . . . ug sa
pagpamatuod ngadto kanila. Mga ginikanan kinahanglan mohimo niini nga
mga kahigayonan sa pagpakigsuod sa ilang mga anak, sa pagpaminaw
sa ilang mga problema ug (mga tumong) ug sa paghatag kanila og
personal nga paggiya nga ilang gikinahanglan kaayo.” (“Message from the
First Presidency,” Family Home Evening manual, 1976–77, p. 3.)
Arong ang usa ka amahan makatudlo sa husto nga paagi sa iyang mga
anak, siya kinahanglan gayud mopahimutang sa iyang panahon nga
maanaa sa panimalay uban sa iyang banay kanunay. Siya usab kinahanglan
nga mopakita og kalipay sa pagsunod sa ebanghelyo diha sa iyang
kaugalingon nga kinabuhi pinaagi sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga
halad ngadto sa Simbahan sa matinud-anon nga paagi, modawat ug
motuman sa balaan nga mga tawag sa Simbahan, ug mosunod sa uban
nga mga sugo.
Sa unsa nga paagi nga ang Simbahan makatabang kanato sa pagtudlo sa atong mga anak?

Mga Panalangin ngadto sa mga Amahan ug mga Banay
Ipakita ang biswal 12-b, “Si Hari Benjamin nagsangkap sa pisikal ug sa espirituhanon nga
mga panginahanglan sa iyang banay.”

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanato mahitungod sa propeta nga hari
ug amahan, si Hari Benjamin (tan-awa sa Mosiah 2:12, 14). Bisan og siya
usa ka hari ug usa ka propeta, siya mitrabaho aron pagsangkap alang sa
iyang banay. Wala siya magpaabut sa uban nga mosuporta kaniya. Isip
mga amahan, kita kinahanglan nga mosunod sa iyang panig-ingnan ug
mosangkap sa atong mga banay.
Si Abraham laing nga amahan nga kita makahimo sa atong mga kinabuhi
sa pagsunod. Tungod sa iyang pagkamatinud-anon, siya gisaaran og usa
ka matarung nga banay ug usa ka daghan nga kaliwat (tan-awa sa
Genesis 17:3–8). Si Abraham gipanalanginan tungod sa iyang kakugi sa
pagsunod sa Ginoo ug pagsangkap sa iyang banay sa husto nga paagi.
Kay kita gikan man kang Abraham, kita makaangkon sa sama nga mga
panalangin kon kita moatiman sa espirituhanon ug temporal nga mga
panginahanglan sa atong mga banay. Labaw nga mahinungdanon, ang
gugma magtubo diha sa atong mga panimalay, ug ang atong mga banay
mouswag sa espirituhanon nga paagi.
Panapos
Ang mosunod nga sugilanon nagsaysay sa unsa nga paagi nga ang mga
panalangin miabut sa usa ka amahan ug sa iyang banay sa diha nga siya
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midawat ug misunod sa ebanghelyo. Sa wala pa si Joseph Garcia
mopasakop sa Simbahan, siya malipay nga makig-inom uban sa iyang
mga higala ug mogahin og gamay nga panahon sa panimalay. Agi og
sangputanan, ang iyang asawa sagad mokuha og trabaho sa ginagmay
nga paglimpyo aron makakita og gamay nga kwarta nga ikasuporta sa
banay. Ang iyang mga anak wala kaayo makaila kaniya. Sila labaw nga
nahadlok kaniya kay sa motahud o mohigugma kaniya.
Usa ka adlaw niana, bisan pa niana, siya gipaila-ila ngadto sa mga
misyonaryo sa Mormon. Human sa unom ka mga bulan sa pagpakigsulti
sa mga misyonaryo, ang iyang kinabuhi nausab gayud sa hingpit. Siya
miundang sa iyang pagpakig-uban sa iyang mga higala didto sa mga dapit
nga inuman ug sa wala madugay nagpasakop sa Simbahan. Siya misugod
sa paggahin og panahon uban sa iyang mga anak, naghimo og mga gabii
sa banay ug nalingaw sa pagpanuroy uban kanila ug sa iyang asawa. Siya
naglaraw og usa ka maayo nga badyet sa banay nga nakapahunong sa
iyang asawa sa pagtrabaho ug migahin sa iyang tanan nga panahon sa
panimalay.
Siya dali nga nakaamgo nga siya malipayon diha sa iyang panimalay ug
sa panahon nga iyang gigahin uban sa iyang asawa labaw pa kay sa iyang
kalipay uban sa iyang mga higala kaniadto. Ang iyang mga anak nakakat-
on sa paghigugma kaniya ug karon naningkamot sa pagsunod sa iyang
panig-ingnan sa matarung nga pagpuyo.

Mga Hagad
1. Timbang-timbanga kon unsa kamo ka maayo sa paghatag sa

espirituhanon ug pisikal nga mga panginahanglan sa inyong banay.
2. Ipasalig sa inyong kaugalingon ang pagtuman sa mga panginahanglan

sa inyong banay.
3. Paglaraw uban sa imong asawa ug mga anak sa paghimo sa inyong

mga kinabuhi nga mahiuyon sa mga kasulatan ug sa tambag sa mga
pangulo sa Simbahan.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Timoteo 5:8 (ang mga amahan kinahanglan mosangkap sa ilang mga
banay)
Mosiah 27:14, 22–24 (ang Ginoo maminaw sa mga pag-ampo sa mga
amahan alang sa ilang mga anak)
D&P 68:30–31 (ang mga anak sa mga tapulan magtubo diha sa
pagkadautan)
D&P 75:25, 28–29 (ang mga amahan kinahanglan mosangkap sa mga
sakop sa banay)
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Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha sa kapitulo 27, “Ang Buhat ug Kaugalingon nga Katungdanan,” ug kapitulo 36, “Ang

Banay Mahimong nga Mahangturon,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal
2. Pag-andam og pisara ug tisas.
3. Kon ikaw nagtinguha, ilista diha sa pisara o sa usa ka dako nga pirasong papel ang piho

nga mga paagi nga ang usa ka amahan makahatag sa pisikal ug espirituhanon nga mga
panginahanglan sa iyang banay.

4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan niini
nga leksyon.
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Pagpakigtambag 
uban sa mga Sakop 
sa Banay
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato sa paglig-on
sa atong mga banay pinaagi sa pagpakigtambag uban sa atong mga
asawa ug mga anak.

Pasiuna
Awita ang “Gugma sa Panimalay.”

Ang Naghupot sa Pagkapari Naggiya sa Iyang Panimalay
Ang atong yutan-on nga mga panimalay mao ang sinugdanan sa langitnong
mga panimalay. Ang pagkaginikanan maoy, ingnon ta, pagbansay alang
sa pagkadios. Ang mga amahan kinsa nakahibalo niini makaamgo nga sila
adunay sagrado nga katungdanan sa pagpangulo, sa paggiya, ug
pagpasunod sa ilang mga banay diha sa pagkamatarung. Si Presidente N.
Eldon Tanner miingon: “Ang matag panimalay sa Santos sa Ulahing mga
Adlaw kinahanglan nga usa ka panig-ingnan nga panimalay, diin ang
amahan mao ang pangulo sa panimalay, apan nagdumala uban sa gugma,
ug hingpit nga nahiuyon uban sa matarung nga mga tinguha sa inahan.
Sila kinahanglan nga magkauban sa pagpangita sa sama nga mga tumong
alang sa banay, ug ang mga anak kinahanglan nga mobati sa gugma ug
panag-uyon nga anaa diha.” (“Fatherhood,” Ensign, June 1977, p. 2.)
Isip minyo nga mga naghupot sa pagkapari, kita adunay kapangakohan sa
paghimo og matarung nga banay, apan dayag nga kita dili mohimo niini
nga magbinugtong. Kita nakabaton sa pagtabang sa atong mga asawa.
Uban sa atong asawa kita makahimo og usa ka lig-on nga kaminyon ug
modala pagbalik sa atong banay balik ngadto sa atubangan sa Ginoo. Kini
nagpasabut nga kita kinahanglan nga mahigugma ug magpakigtambag
uban sa atong mga asawa kon kita buot nga makabaton sa Espiritu sa
Ginoo diha sa atong mga panimalay.

Pagpakita og Gugma ug Pagsabut alang sa Atong mga Asawa
Basaha ang Mosiah 4:14.

Ang Ginoo nagtudlo kanato dinhi niini nga kasulatan sa pagtukod 
og mga panimalay sa kalinaw ug gugma. Aron makaangkon sa mao nga
panimalay, kita kinahanglan magsegurado nga ang sumbanan sa tinuod
nga gugma ug pagpakig-ambit matukod sa panahon nga nagsugod ang
atong kaminyoon. Kon ang mao nga sumbanan wala diha sa atong mga
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13-a, Ang pagpangulo sa banay labaw nga masayon ug labaw nga epektibo kon ang usa ka
bana magpakitambag sa iyang asawa.

panimalay, kita kinahanglan nga mohimo niini nga sumbanan. Kini
nagkinahanglan sa pag-ampo kanunay, pagpakita og gugma ug pagtahud
alang sa usag usa, ug pagtuon sa mga kasulatan. Tingali ang labaw nga
mahinungdanon, kini nagpasabut sa pagsund sa mga sugo sa Dios ug sa
mga pakigsaad nga gihimo sa panahon sa atong pagbinayloay og saad
sa kaminyoon.
Ang usa ka lig-on nga pangulo sa pagkapari mabination ug
manggihunahunaon ngadto sa iyang asawa. (tan-awa sa Mga Taga Efeso
5:25). Si Presidente J. Reuben Clark, Jr., mipahayag nga kon ang usa ka
banay buot mahimo nga celestial nga banay, ang bana ug asawa
kinahanglan gayud nga mohigugma o mopasidungog, ug motahud sa
usag usa. Sila kinahanglan gayud magpailub sa usag usa ug
magmaunongon ngadto sa ilang mga gisaad sa kamingyoon. Ang ilang
hugot nga pagtuo kinahanglan “nga motabon sa panimalay ingon og usa
ka mabination nga kahayag.” Kon sila mohimo niini nga mga butang, ang
ilang pagkamasulundon ngadto sa Dios “mogiya ug moabiba kanila.”
(Tan-awa sa Immortality and Eternal Life, vol. 2 [Melchizedek Priesthood
Study Guide, 1969], pp. 14–15.)
Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mahimo sa pagpakita og gugma ug paghunahuna
alang sa atong mga asawa? Sa unsa nga paagi nga ang pagpakita og gugma ug pahunahuna
alang sa atong mga asawa makatabang kanato sa pagtukod og mga panimalay sa kalinaw
ug gugma?

Pagpakigtambag uban sa Atong mga Asawa
Ipakita ang biswal 13-a, “Ang pagpangulo sa banay labaw nga masayon ug labaw nga
epektibo kon ang usa ka bana magpakigtambag sa iyang asawa.”

Mahinungdanon nga kita makigsulti uban sa atong mga asawa.
Kadaghanan sa mga problema sa kaminyoon ug sa banay masulbad kon
kita magpakigtambag uban sa atong mga asawa— ug mangita sa
panabang ug paggiya sa Ginoo.
Basaha ang Alma 37:37. Sa unsa nga paagi nga ang pagpakigtambag uban sa Ginoo
makatabang kanato?

Kon kita buot nga magmaalamon nga mga naghupot sa pagkapari, kita
kinahanglan gayud nga sa mainampuon nga paagi mohisgot sa mga
problema ug mga tumong uban sa atong mga asawa, ug molakip kanila
kon kita mohimo og mga paghukom. Kon kita naghigugma sa atong mga
asawa, kita kanunay nga mangayo sa ilang mga ideya ug panabang kay
sa mosulay sa pagsulbad sa dako nga mga problema sa banay sa atong
kaugalingon lamang. Sa paghimo niini, kita kinahanglan nga mogahin og
usa ka piho nga panahon nga kita makahisgot sa mga bata, mga
panalapi, relihiyon, mga gabii sa banay, ug bisan unsang uban nga mga

102



13-a



13-b, Paghimo og mga pakitambag sa banay makatabang sa usa ka amahan 
sa paggiya sa iyang mga anak sa pagkamatarung

kahingawa sa tagsa-tagsa ug sa banay nga anaa sa matag usa kanato. 
Sa iyang pamaagi lamang nga kita magkahiusa sa paggiya sa atong mga
banay.
Ang atong mga asawa mao ang atong kapikas sa kaminyoon ug busa
mahinungdanon sa panag-uban sa kaminyoon. Kita kinahanglan nga
mopahibalo sa ilang pagkamahinungdanon. Ang pipila ka mga lalaki
nagtuo nga tungod kay sila naghupot sa pagkapari sila anaa sa kahimtang
sa paghimo sa tanan nga mga paghukom apang ang mga kasulatan
nagsulti kanato nga kini sayop.
Basaha ang D&P 121:39, 41.

Kini usa ka sayop nga paggamit sa pagkapari ang “paghimo og dili
matarung nga kamdoan.” Isip mga tighupot sa Melchizedek uga Pagkapari,
kita adunay usa ka katungdanan sa pagpaminaw ngadto sa atong mga
asawa diha sa gugma ug pagpakabana. Ug kon kita maminaw, kinahanglan
nga kita dili maminaw ingon og ilang mga labaw, kay sila atong mga
kauban ug mga kapareho. Ang mosunod nga kasinatian nagpakita sa
unsa nga paagi nga ang usa ka naghupot sa pagkapari mitambag sa
iyang asawa.
Si Brother Jackson usa ka edukado ug maalamon nga tawo. Sayon kaayo
alang kaniya ang paghimo sa tanang nga mga paghukom alang sa iyang
banay sa iyang kaugalingon. Apan himuon, kanunay siya makiglingkod ug
makighisgot sa mga problema ug posible nga mga kasulbaran uban sa
iyang asawa. Makausa sa usa ka semana, kasagaran sa Domingo sa gabii,
sila manglingkod sa lamesa sa kusina ug maghisgot sa mga problema sa
pamilya. Usahay ang mga anak paapilon sa panaghisgot. Pinaagi sa
pagtinambagay, kini nga tawo ug ang iyang asawa hapit kanunay
magkauyon unsaon sa pag-atiman sa ilang mga anak. Wala gayud sila
maglalis o mag-away, apan mahigugmaon sa usag usa. Kini nga tawo
maalamon sa pagpangayo kanunay sa bililhon nga tambag sa iyang
asawa. Siya nagpakita og panig-ingnan og usa ka panimalay nga hapit na
mahimong celestial nga panimalay nga tanan sa iyang unom ka mga anak
nga lalake misunod diha sa ilang kaugalingon nga mga panimalay.
Sa unsa nga paagi nga ang pagtinambagay makatabang sa usa ka bana ug asawa nga
makalikay sa panaglalis ug mga problema diha sa ilang panimalay? Sa unsa nga paagi kini
makapatubo sa gugma sa ilang kaminyoon?

Pagpakigtambag uban sa Atong mga Banay
Ipakita ang biswal 13-b, “Paghimo og mga pakitambag sa banay makatabang sa usa ka
amahan sa paggiya sa iyang mga anak sa pagkamatarung.”

Human ang bana magpakigtambag sa iyang asawa, sila kinahanglan nga
ilang motawag sa mga anak ug mohisgot uban kanila sa ilang mga
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13-c, Usa ka amahan kinahanglan nga mo-interbyu sa iyang mga anak kanunay.

tumong ug mga laraw sa banay. Ang paghimo og pakigtambag uban sa
tibuok banay mahinungdanon. Kini makapalambo sa kinabuhi sa banay ug
makapalig-on sa gugma tali sa mga sakop sa banay. Ang mga anak kinsa
gihimo nga nasayud og sayo sa mga laraw sa banay masayud unsa ang
gibuhat sa uban, ug kahusay ug panag-uyon mosangput. Kon mahimo,
ang mga anak kinahanglan nga tugutan sa pagpaambit sa paghimo og
paghukom ug kinahanglan nga motabang sa pagpahigayon niini nga mga
paghukom.
Kanus-a ang maayong panahon sa paghimo og pakigtambag sa banay? (Ang gabii sa banay
usa ka maayo nga panahon, apan ang pakigtambag sa banay kinahanglan nga dili mopuli sa
leksyon.) Unsa ang pipila ka mga bahin nga mahimong hisgutan sa mao nga panagtigum?
Ipakita ang biswal 13-c, “Usa ka amahan kinahanglan nga mo-interbyu sa iyang mga anak
kanunay.”

Kini mahinungdanon usab nga ang mga amahan motambag sa matag usa
sa iyang mga anak sa tinagsa. “Ang maayo lamang nga mga sangputanan
ang mahitabo kon ang usa ka amahan mo-interbyo sa iyang mga anak
nga lalaki ug babaye kanunay. Siya makahibalo sa ilang mga problema ug
sa ilang mga damgo. Siya makapakita kanila nga siya sa gihapon usa ka
higala bisan unsa ang ilang nabuhat.” (A. Theodore Tuttle, “The Role of
Fathers,” The Ensign, Jan. 1974, p. 67.)
Unsa ang pipila ka mga butang nga ikaw mahimo nga mohisgut uban sa inyong mga anak sa
mao nga mga interbyu? Sa unsa nga paagi kini makapasuod kanimo ngadto kanila? (Awhaga
ang mga kaigsoonan sa paggamit sa mao nga mga interbyu isip usa ka panahon sa
pagpaminaw sa mga kabalaka sa ilang mga anak.)

Ang pagtambag sa atong mga anak wala magkinahanglan kanunay nga
usa ka pormal nga sitwasyon. Kita kinahanglan mopahimulos sa matag
kahigayunan, bisan kanus-a ug bisan asa kini moabut, sa pagpaminaw 
sa ilang mga problema. Sa pagtambag kanila, kita kinahanglan nga
motan-aw sa ilang mga problema gikan sa ilang punto sa pagsabut. 
Kita kinahanglan nga dili mokatawa sa ilang mga kabalaka o mohunahuna
nga ang ilang mga problema dili mahinungdanon, apan maminaw sa
mahigugmaon nga ipaagi ug maningkamot sa pagsabut ug pagtabang
kanila.
Kini maanidot kaayo kon ang usa ka amahan o usa ka inahan molingkod
uban sa usa ka anak nga lalaki o babaye ug mohisgot og usa ka
kinaugalingon nga problema (ug sila adunay ilang mga problema, diin kon
kita maalamon, kita makapakunhod). Adunay mga hagot, ug mga pagdani,
ug gani dili makiangayon nga akusasyon batok diin ang atong mga anak
nga lalaki ug babaye kinahanglan nga lig-onon. . . .  Sa mao nga
kinasingkasing nga mga panagsulti, ang mga ginikanan makatabang sa
paghimo og mga tumong alang sa ilang mga anak.” (ElRay L. Christiansen,
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“Succesful Parenthood—A Noteworthy Accomplishment,” Ensign, July
1972, p. 55.)
Unsa nga mga butang nga kinahanglan ang usa ka batan-on nga lalaki mohisgot uban sa
iyang mga ginikanan? Unsa nga mga butang nga kinahanglan ang usa ka amahan mohisgot
uban sa iyang mga anak? (Kini maalamon sa pagpahimangno sa mga sakop sa klase sa dili
pagdawat sa mga punto sa pagsabut sa uban. Ang problema sa usa ka tawo dili sama sa
problema sa lain.)

Si Elder Richard L. Evans, sa pagpakigsulti kanamo mahitungod sa
pagtambag sa atong mga anak miingon: “Kamo ug sila adunay
kahigayunan, katungod, katungdanan, sa paglingkod ug pagpaambit sa
inyong mga huna-huna ug sa paghuna-huna sa inyong mga paghukom
uban sa usag usa, nga kamong duha pagapaminawon ug pagatahuron—
ug motrabaho ug mag-ampo ug maglaraw alang sa kabug-os sa inyong
kalipay—sa kanunay ug kahangturan.” (“As Parents and Children Come to
Common Ground,” Improvement Era, May 1956, p. 342.)

Panapos
Ang saad mao nga kita magpuyo sa kahusay ug kalinaw sa celestial nga
gingharian. Apan kita kinahanglan gayud magsugod karon aron sa
pagkab-ut sa panaghiusa ug gugma, kay kini dili lamang mahitabo diha-
diha. Si Presidente David O. Mckay miingon: “Ako makahuna-huna og
pipila, kon aduna, mga butang nga labaw ka dili maayo diha sa panimalay
kay sa pagkawala sa panaghiusa ug kahusay. Sa laing bahin, ako nasayud
nga ang usa ka panimalay diin ang panaghiusa, pagtinabangay sa usag
usa, ug gugma anaa kini usa ka tipik sa langit dinhi sa yuta.” (“Unity of
Purpose Important to the Accomplishment of God’s Work,” Improvement
Era, Dec. 1976, p. 34.)
Samtang kita magpakigtambag uban sa atong mga asawa ug mga anak,
kita makapalig-on kanila ug sa atong mga kaugalingon, ug nagdugang 
sa gugma ug panaghiusa diha sa atong mga banay.

Mga Hagad
1. Pag-ampo ug pagpakigtambag uban sa imong asawa.
2. Paghimo og usa ka pagpakigtambag sa banay.
3. Paghimo og usa ka panahon sa pag-interbyu matag usa sa imong mga

anak, maghinumdom sa pagmainampoon ug pagmanggihuna-hunaon
sa pagpakigsulti uban kanila.

Dugang nga mga kasulatan
Mga Taga-Galacia 5:22 (mga bunga sa Espiritu)
Jacob 2:35 (ang epekto sa dautan nga panig-ingnan diha sa mga sakop
sa banay)
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Jacob 3:7 (ang kamahinungdanon sa gugma tali sa bana ug asawa)
D&P 121:36–38 (sa unsa nga paagi nga ang gahum sa pagkapari makuha
ug mapugngan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Kapitulo 37, “Mga Katungdanan sa Banay,” diha sa Mga Baruganan sa

Ebanghelyo nga manwal.
2. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan diha sa klase.
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14-a, Ang pag-ampo sa banay kinahanglan nga himoon makaduha sa usa ka adlaw.

Pagpangulo sa 
Pag-ampo sa Banay

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-awhag kanato nga maghimo
sa inadlaw nga pag-ampo sa banay.

Pasiuna
Ipakita ang biswal 14-a, “Ang pag-ampo sa banay kinahanglan nga himoon makaduha sa
usa ka adlaw.”

Isip mga amahan, kinahanglan nga atong tawgon ang atong mga banay
alang sa pag-ampo sa banay aron sa pagpasalamat ug pagpangayo
alang sa paggiya gikan sa atong Langitnong Amahan. Si Presidente
Spencer W. Kimball miingon:
“Ako naka-interbyu og daghan nga mga pangulo sa banay . . . kinsa
miangkon nga ang ilang mga pag-ampo sa banay dili kanunay, ug kanunay
nga dili mahimo kay sa himoon. Ang uban miingon nga sila naninguha nga
makahimo sa banay nga pag-ampo makausa sa usa ka adlaw, ug ang
uban moingon nga sila dili makapundok sa ilang banay. Kining walay
pagtagad nga kinaiya ngadto sa mahinungdanon nga butang sa pag-
ampo nakapasamok kanako og dako. . . .  Ang Simbahan nag-awhag nga
kinahanglan nga adunay pag-ampo sa banay matag gabii ug matag
buntag. Kini usa ka naglubod nga pag-ampo. . . .  Kadaghanan nakamatikod
nga ang labing epektibo nga panahon diha sa pamahaw ug panihapon.
Dayon dili kaayo lisud ang pagpundok sa mga sakop sa banay. Kini nga
mga pag-ampo kinahanglan dili kaayo taas, ilabi na kon ang gagmay nga
mga bata nagluhod. Ang tanan nga mga sakop sa banay, ilakip na ang
mga gagmay kinahanglan adunay kahigayunan sa [pagsulti] sa pag-
ampo.” (“I Kneeled Down before My Maker,” Instructor, Apr. 1966, p. 132.)

Pag-ampo sa Banay: Usa ka Tabang sa Pagbatok sa Pagtintal
Kita gisugo sa pag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan, ilabi na
uban sa atong mga banay.
Basaha ang mga pulong ni Kristo diha sa 3 Nephi 18:18–21. Unsay mahinungdanon nga
katuyoan ang gihatag sa Manluluwas alang sa pag-ampo?

Ang pag-ampo makatabang sa atong mga banay sa pagbatok sa mga
pagtintal ni Satanas. Pinaagi sa pag-ampo, kita makadawat og kalig-on 
ug labaw nga makahimo sa pagbuntog sa atong mga problema.
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Isip mga amahan kinahanglan nga atong tawgon ang atong mga banay diha
sa pag-ampo ug mopakita og panig-ingnan. Kini tingali nagkinahanglan
nga tudloan nato pag-una ang atong mga banay unsaon sa pag-ampo. Sa
Doktrina ug mga Pakigsaad, ang mga amahan ug mga inahan gisugo sa
pagtudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo (tan-awa sa D&P 68:28). Ang
labing maayo nga paagi sa pagtudlo sa baruganan sa pag-ampo ngadto
sa mga anak mao ang pinaagi sa panig-ingnan. Kon kita mohimo og
paningkamot sa pag-ampo uban kanila, ang atong mga anak makakat-on
sa kamahinungdanon sa pag-ampo ug mogamit niini diha sa ilang mga
kinabuhi.
Ang paggiya ug pagtudlo sa atong mga anak mga katungdanan sa tanan
nga mga amahan; ang usa dili magkinahanglan nga maghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari sa pagpangulo sa iyang banay diha sa pag-
ampo.

Paghimo sa Pag-ampo sa Banay nga Mabuhat diha sa Inyong
Panimalay
Ang mga Santos sa Ulahing adlaw gisultihan sa “pag-ampo kananuy”
(D&P 10:5). Ang usa ka propeta mipasabut sa unsa nga paagi nga
mahimo nga makaampo kanunay, bisan kon kita dili makaluhod.
Basaha ang Alma 34:27. Unsa ang buot ipasabut sa pag-ampo o diha 
sa atong mga kasingkasing kanunay?

Pinaagi sa pagbayaw sa atong mga huna-huna ug mga tinguha ngadto 
sa Ginoo sa bisan unsa nga panahon nga mahimo, kita adunay usa ka
pag-ampo diha sa atong mga kasingkasing kanunay.
Aron sa paghimo sa pag-ampo sa banay nga mabuhat diha sa atong mga
panimalay, kinahanglan nga kita mogahin og mga panahon alang sa pag-
ampo diha sa panimalay. Ang atong mga pangulo sa Simbahan nagsulti
kanato sa pagpundok sa banay makaduha sa usa ka adlaw. Sa paghimo
niini kita kinahanglan nga mangita sa labing sayon nga panahon alang sa
atong mga banay sa pagpundok. Kini kinahanglan nga usa ka nabatasan
nga panahon diin ang atong tanan nga mga anak anaa sa panimalay. Kini
nga mga panahon kasagaran sa buntag sa dili pa kita mobiya sa balay aron
motrabaho ug moeskwela ug sa dili pa matulog ang mga bata sa gabii.
Ang atong mga pag-ampo dili kinahanglan nga taas. Gani, ang mubo nga
mga pag-ampo nag-awhag sa atong mga anak sa pag-ampo, tungod kay
ang ilang mga pag-ampo kanunay nga mubo kaayo. Ang mga pag-ampo
sa buntag kinahanglan naglakip sa atong mga laraw nianang adlawa. Mga
pag-ampo sa gabii kinahanglan magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang
pagpanalipod ug paggiya. Ang panalangin sa pagkaon kinahanglan nga
dili mopuli sa nabatasan nga pag-ampo sa banay, apan mahimo nga ilakip
diha niini kon kita mohimo og pag-ampo sa banay sa dili pa mokaon.
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Ang pipila sa uban nga mga panalangin nga kita kinahanglan nga 
mag-ampo gihisgutan ni Amulek diha sa Basahon ni Mormon.
Basaha ang Alma 34:23–25.

Ang atong kaugalingon nga lista sa mga butang nga i-ampo tingali lahi
gikan sa lista ni Amulek, apan ang mga baruganan nga iyang gisulti
managsama. Ang usa ka baruganan mao ang kita kinahanglan nga mag-
ampo sa atong adlaw-adlaw nga mga kalihokan. Ang lain mao nga kita
kinahanglan nga mag-ampo alang sa kalig-on sa pagbatok sa mga
pagtintal sa yawa. Matag banay kinahanglan mosusi sa ilang mga tumong
ug mga panginahanglan ug mag-ampo sa kinasingkasing alang sa mga
butang nga labing gikinahanglan nganha kanila. Kon kita mohimo niini,
ang atong mga pag-ampo kinasingkasing ug epektibo, dili lamang mga
pulong nga atong gibalik-balik matag adlaw. Isip mga amahan, kinahanglan
atong tabangan ang atong gagmay nga mga anak aron sa paglikay sa
pagbalik-balik sa sama nga mga pulong matag higayon nga sila mag-
ampo. Sa paghimo niini, kinahanglan gayud nga mangita sa impluwensya
sa Espiritu (tan-awa sa D&P 42:14). Bisag unsay atong gibuhat sa pagtudlo
sa atong mga anak sa pag-ampo, kita kinahanglan gayud nga dili
mopugos o mopakaulaw kanila.
Kita kinahanglan nga dili mawad-an og paglaum kon kita adunay mga
problema sa paghimo og epektibo nga mga pag-ampo sa banay. Sa
kanunay, si Satanas mao ang nagpaluyo sa problema.
Basaha ang 2 Nephi 32:8.

Si Satanas maninguha sa pagpugong sa kinaugalingon ug sa banay nga
mga pag-ampo tungod kay siya labaw nga makahimo sa pag-impluwensya
sa usa ka banay nga dili mag-ampo sa kanunay. Busa, ang kinaiya sa
paghimo og pag-ampo sa banay, kinahanglan nga lig-on kaayo nga bisan
kon ang mga amahan wala diha sa balay, ang ilang mga asawa mopundok
sa banay. Kon kita ug ang atong mga asawa mahilayo, kita kinahanglan
nga motudlo og hingkod nga anak sa pagpangulo sa banay sa pag-ampo.
Sa unsa nga paagi nga ang Aaronic nga Pagkapari nga batan-on makaabag ug makaawhag
sa pag-ampo sa banay?

Espirituhanon nga mga Panalangin pinaagi sa Pag-ampo sa Banay
Daghan nga mga Panalangin ang moabut kanato kon kita mohimo 
sa pag-ampo sa banay. Ang gugma ug pagsinabtanay motubo, ug ang
impluwensya ni Satanas diha sa balay gamay. Usa ka pagbati sa kalinaw
mopuno sa atong mga kasingkasing samtang kita makaamgo nga kita sa
husto nga paagi nagtuman og usa ka sugo.
Ang pag-ampo sa banay maoy usa ka paagi sa paghimo og usa ka
mahangturon nga panimalay. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon
nga, “kon kita moluhod diha sa pag-ampo sa banay, ang atong mga

113

Leksyon 14



anak . . . makakat-on og mga kinaiya nga magpabilin uban kanila sa ilang
tibuok kinabuhi. Kon kita dili mogahin og panahon sa pag-ampo, unsa sa
tinud-anay ang atong gisulti ngadto sa atong mga anak mao ang, himoon
dili bitaw kini kaayo mahinungdanon. . . .  ‘Sa lain nga bahin, unsa ka
malipayon nga butang ang paghimo sa mao nga mga naandan ug mga
kinaiya diha sa panimalay nga kon ang mga ginikanan moduaw sa ilang
mga anak . . . human sila maminyo sila sa nabatasan nga paagi moluhod
lamang uban kanila sa naandan, nahimo nga paagi sa pag-ampo!’ “ (The
Miracle og Forgiveness, p. 253.)

Panapos
Kita tingali matingala usahay kon ang atong mga anak nakakat-on gayud
mahitungod ni Kristo ug mibati sa iyang pagkaanaa diha sa pag-ampo sa
banay. Apan ang mga bata usahay labaw ka duol ngadto sa Espiritu kay
sa atong pagtuo. Si Presidente Heber J. Grant misulat sa mosunod nga
kasinatian nga iyang naangkon uban sa pag-ampo isip usa ka bata diha
sa panimalay ni Presidente Brigham Young:
“Ako miluhod . . . diha sa panimalay ni [Brigham Young] . . . sa mga pag-
ampo sa banay, isip usa ka bata ug isip usa ka batan-on. Ako mopamatuod
nga isip usa ka gamay nga bata, labaw sa usa ka higayon, tungod sa
pagdasig sa Ginoo ni Brigham Young samtang siya . . . [nangayo] sa Dios
sa paggiya, ako mibangad, milingi ug mitan-aw sa dapit diin si Brigham
Young nag-ampo, aron makita kon ang Ginoo . . . diha ba. Kini ingon ngani
kanako nga siya nakigsulti ngadto sa Ginoo ingon sa usa ka tawo nga
makigsulti ngadto sa lain.” (Heber J. Grant, Gospel Standards, pp. 223–24.)
Ang pag-ampo kinahanglan usa ka madasigon nga kasinatian alang sa
atong mga anak sama ngadto ni Heber J. Grant. Ang mosunod nga
sugilanon nagpakita unsa ang mahitabo kon ang pag-ampo sa banay
gamiton sa paagi nga kini kinahanglan nga gamiton:
“Usa ka amahan, nga hilumon, nga dili tigpakaaron-ingon nga tawo,
naglisud sa pagpadayag sa iyang gugma alang sa iyang banay. Tungod
sa pag-aghat sa asawa sila nagsugod sa paghimo og pag-ampo sa
banay, ug kini nahimo nga usa ka kahigayunan sa pagsulti unsa ang anaa
sa iyang kasingkasing. Ngadto sa ilang anak nga babaye, kinsa lain ang
pagsabut sa hilumon nga kinaiya sa iyang amahan nga kini walay pagtagad
ngadto kaniya, ang kasinatian usa ka pagpadayag. Ang iyang mga pag-
ampo yano ug usahay bakikaw nga mga pulong, apan nga makadungog
kaniya nga moingon ‘Panalangini ang akong matahum nga anak nga
babaye sa paghimo og maayo’ nakapatingala kaniya.
“Usa ka maulawon nga batang lalaki kinsa nagtuo sa iyang kaugalingon
nga dinaug-daug mibati og bag-o nga garbo ug pagtamod sa kaugalingon
sa diha nga ang iyang amahan ug inahan nagpasalamat sa Dios sa ilang
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‘mabination, matinahuron nga anak.’ Ug ang pagsalig sa kaugalingon sa
batang lalaki nagpadayon sa pagtubo pinaagi sa pag-ampo gani bisan sa
diha nga ang iyang gamay nga igsoon nga lalaki nagpasalamat sa
Langitnong Amahan tungod sa iyang ‘dako kusgan nga igsoon nga lalaki.’
“Sa pagpangandam alang sa usa ka paglulinghayaw sa banay diha sa
among kaugalingon nga banay, ang akong bana mihangyo sa Ginoo sa
pagpanalangin sa among banay nga magkasinabut ug malingaw sa
panag-uban sa usag usa. Ang pagpahimangno nga among nahimo wala
pamatia, apan kana nga balaanon nga pag-mpo nakahatag og
pagtinabangay.
“Ang among bayong-bayong nga anak nga lalaki kulbaan ug magmug-ot
kon kami mosulay sa paghisgot og bisan unsa nga problema uban kaniya.
Kami nakahukom nga mahinungdanon ang paglaraw sa panaghisgutan sa
panahon nga siya labaw nga maminaw, ug kana ingon og diha sa panahon
sa pag-ampo sa banay sa buntag. Kana mao ang panahon nga ang balay
hilom ug kami mipaambit og usa ka mapainubsanon, kinasingkasing nga
pagbati. Kami nakamatikod nga ang kakulba nawala sa diha nga ang pag-
ampo nag-una sa among mga panaghisgutan.
“Niining hilum nga mga higayon sa pag-ampo sa banay, kami nakaila sa
usag usa ug sa among Amahan sa Langit.” (Ann H. Banks, “The Extra
Blessings of Prayer,” Ensign, Jan. 1976, p. 37.)
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghulagway unsa ang ilang nabuhat sa paghimo og
usa ka nabatasan nga sumbanan sa pag-ampo diha sa ilang mga panimalay. Hisguti ang
mga ideya sa paghimo sa mga pag-ampo nga labaw nga epektibo. Himoa nga ang mga
kaigsoonan mopaambit sa ilang mga kasinatian sa malampuson nga mga pag-ampo sa
banay.

Mga Hagad
1. Paghimo og mga pag-ampo sa banay kon kamo wala pa maghimo

kanila karon.
2. Timbang-timbanga ang inyong mga pag-ampo kon kamo aduna bay

nabatasan nga pag-ampo sa banay. Paghisgot uban sa inyong asawa
ug mga anak unsaon sa pagpalambo sa inyong mga pag-ampo sa
banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 5:44 (kita kinahanglan nga mag-ampo alang niadto kinsa naggukod
kanato)
Mateo 7:7 (mga tubag ihatag ngadto sa matinud-anon nga mga pag-
ampo)
Mateo 26:41 (kita kinahanglan nga mag-ampo alang sa panalipod batok
sa pagtintal)
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Alma 13:28 (kita kinahanglan nga mag-ampo alang sa panalipod batok sa
pagtintal)
Alma 37:36–37 (kita kinahanglan mag-ampo alang sa atong tanan nga
mga kalihokan)
D&P 88:119 (kita kinahanglan motukod og usa ka balay sa pag-ampo)
D&P 88:126 (kita kinahanglan mag-ampo kanunay)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 8, “Pag-ampo ngadto sa Atong Langitnong Amahan,” diha sa Mga

Baruganan sa Ebanghelyo mga manwal
2. Kon ikaw buot, pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagsulti og usa ka malampuson nga

kasinatian nga siya aduna sa pag-ampo sa banay.
3. Sugdi o tapusa ang tigum uban sa awit nga “God, Our Father, Hear Us Pray” o “Prayer Is

the Soul’s Sincere Desire.”
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan dinhi

niini nga leksyon.
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Ang Panimalay: 
Usa ka Sentro alang 
sa Pagtuon sa Pagtuon 
sa Ebanghelyo
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-awhag kanato sa paghimo
sa panimalay nga sentro alang sa pagkat-on sa ebanghelyo.

Pasiuna
Si Enos usa ka anak sa usa ka propeta ug kanunay nga nakadungog sa
iyang amahan nga magsulti sa mahangturon nga mga kamatuoran. Usa 
ka adlaw niana siya miadto ngadto sa kalasangan aron sa pagpangayam.
Samtang siya didto, siya miingon, “Ang mga pulong nga akong madunggan
kanunay nga gipamulong sa akong amahan mahitungod sa kinabuhi nga
dayon . . . mituhop gayud pag-ayo sa akong kasingkasing. Ug ang akong
kalag gigutom; ug ako miluhod atubangan sa akong Magbubuhat” (Enos
3–4). Human mag-ampo sa tibuok adlaw, siya nakadungog og usa ka
tingog nga nagsulti kaniya nga ang iyang mga sala napasaylo na. Ang
kasinatian mahinungdanon kaayo ngadto ni Enos nga siya mitudlo sa
ebanghelyo ug nagmaya niini sa iyang tibuok kinabuhi.
Si Enos usa ka panig-ingnan sa usa ka batan-on nga lalaki kinsa sa husto
nga paagi gitudloan sa ebanghelyo diha sa panimalay. Usa ka magsusulat
diha sa Daang Tugon sa makausa misulat: “Bansaya ang usa ka bata sa
paagi nga iyang padulngan; ug kon siya modako na, siya dili mobiya gikan
niini” (Mga Proverbio 22:6). Kon kita mosunod niini nga tambag isip mga
amahan, kita usab mahimo nga mapanalanginan og maunungon nga mga
anak kinsa mosunod kanato ug sa Ginoo.

Paghimo sa Atong mga Panimalay nga Sentro alang sa Pagkat-on
Ang banay mao ang labing mahinungdanon nga kapunongan diha sa
Simbahan ug sa katilingban. Tinuod gayud, kini mao lamang ang
kapunongan nga mohangtud sa kahangturan. Tungod niini nga katarungan
ang Ginoo misugo kanato sa paghimo sa atong mga panimalay nga mga
dapit diin ang mga hingkod ug nga mga bata makakat-on sa ebanghelyo
ug molambo ug dungan.
Basaha ang D&P 68:25–28. Asa makaangkon ang atong mga anak og sukaranang kahibalo
mahitungod sa kalibutan nga atong gipuy-an? Asa sila makakat-on mahitungod sa
kinabuhing dayon?

Ang mga bata makakat-on mahitungod niini nga kinabuhi diha sa panimalay,
sa tulunghaan, ug gikan sa ilang mga kadula. Apan dili ang mga tulunghaan
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sa publiko ni ang ilang mga higala makatudlo sa atong mga anak
mahitungod sa ebanghelyo. Kining sagrado nga kapangakohan atoa,
gihatag sa Dios sa iyang kaugalingon ngari kanato. Ug kon kita mapakyas
sa pagtudlo sa atong mga anak unsa ang iyang buot nga atong itudlo kanila
dinhi niini nga kinabuhi, malagmit mawala sila kanato sa kahangturan.
Dayag lamang, sa dili pa kita makatudlo sa ebanghelyo ngadto sa atong
mga anak, kinahanglan gayud nga kita makakat-on niini pag-una sa atong
mga kaugalingon. Si Presidente Marion G. Romney miingon: “Himoa nga
ang matag naghupot sa pagkapari diha sa kahalangdon ug gahum sa
iyang balaan nga tawag, mohusay sa iyang kaugalingon nga balay; ipahimo
kaniya nga kanunay nga maghimo og gabii sa banay ug gani modala sa
iyang ‘mga anak sa kahayag ug kamatuoran’ (D&P 93:40).” (“Home
Teaching ang Family Home Evening,” Improvement Era, June 1969, p. 97.)
Kini nagpasabut nga, uban sa atong mga asawa, kita adunay
kapangakohan sa pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa
atong mga anak. Sa pagtuman niana nga kapangakohan, kita kinahanglan
nga magsugod sa pagbansay sa pagtuon sa ebanghelyo diha sa atong
mga panimalay uban sa atong mga asawa ug moawhag sa atong mga
anak sa pagsunod sa atong panig-ingnan. Si Hari Benjamin misulti sa mga
ginikanan nga, “kamo kinahanglan nga dili motugot nga ang inyong mga
anak . . . nga sila molapas sa mga balaod sa Dios, ug mag-away ug
maglalis sa usag, ug moalagad sa yawa. . . . 
“Apan kamo motudlo kanila sa paglakaw diha sa mga pamaagi sa
kamatuoran ug kaligdong; kamo motudlo kanila sa paghigugma sa usag
usa, ug sa pag-alagad sa usag usa.” (Mosiah 4:14–15.)

Laraw sa among Banay alang sa Pagkat-on sa Ebanghelyo
Kon kita mosunod sa tambag sa mga propeta, kita kinahanglan nga
magplano uban sa atong mga asawa unsaon nga makatudlo sa labing
maayo sa atong mga anak. Bisan og ang matag usa kanato makatuman
niini nga katuyoan sa lain nga paagi, kita kinahanglan gayud nga andam
sa paghimo sa labing maayo nga plano aron sa paghimo sa atong
panimalay nga usa ka dapit alang sa pagkat-on sa ebanghelyo.
Isulat diha sa pisara ang mosunod nga mga sugyot samtang kini gihisgutan.

PAGHIMO OG USA KA KAHIMTANG ALANG SA PAGKAT-ON

Ang atong mga panimalay kinahanglan nga mahimong usa ka dapit diin
ang atong mga anak gawasnon sa pakigsulti kanato. Ang usa ka panimalay
nga puno sa kakulba dili makaawhag sa mga anak sa pagpangutana ug
pagpadayag sa ilang mga gibati. Si Presidente David O McKay nagsulti
kanato nga “ang mga ginikanan kinahanglan gayud . . . nga mopakita nga
andam sa pagtubag og mga pangutana. Ang usa ka bata nga mangutana
makadugang og kalipay nganha sa inyong kinabuhi.” (Gospel Ideals, 
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p. 480.) Kita kinahanglan nga moawhag sa mga anak sa pagpangutana,
ilabi na mahitungod sa mga hilisgutan sa ebanghelyo. Tingali dili kanunay
nga kita makahibalo sa mga tubag sa ilang mga pangutana, apan kita
makapangita sa mga tubag kanunay uban kanila.
Sa unsa nga piho nga mga paagi kita makaawhag og mga panaghisgot sa ebanghelyo diha
sa atong mga panimalay?

MAG-AMPO UBAN SA BANAY

Usa ka paagi nga kita makatudlo sa atong mga anak mao ang pinaagi sa
pag-ampo sa banay. Kon kita mag-ampo, kita nagsulti sa atong mga
paglaum, mga kabalaka, ug mga sumbanan alang sa atong banay. Kita
makatudlo og pagpakabana sa mga panginahanglan sa uban samtang
kita mag-ampo alang sa mga sakop sa banay ug sa uban. Ug kita
makatudlo og pagdayeg alang sa mga panalangin samtang kita
nagpahayag sa atong pasalamat ngadto sa atong Langitnong Amahan.
PAGHISGOT SA EBANGHELYO SA PANAHON SA TINGPANGAON UG
TINGPANGATULOG

Laing mga panahon sa pag-awhag og paghisgot sa ebanghelyo mao 
ang panahon sa tingpangaon ug tingpangatulog. Ang panaghisgutan
kinahanglan nga maglakip sa atong inadlaw nga relihiyosong mga
kasinatian. Ang mga anak mahimo nga naawhag sa pagpangutana
mahitungod kanila, ug ang mga hingkod makapasabut sa mga baruganan
sa ebanghelyo nga may kalabutan. Usa ka labing maayo nga panahon
alang niining matang nga mga panaghisgutan mao ang panahon sa
pagpakatulog sa atong mga anak sa gabii. Aron sila mangutana, kita
makasulti kanila og usa ka sugilanon gikan sa Basahon ni Mormon 
o sa Bibliya, o gikan sa atong kaugalingon nga mga kasinatian.
Ipakita ang biswal 15-a, “Ang panimalay kinahanglan nga mahimong usa ka sentro 
sa pagtuon sa ebanghelyo.”

PAGTUON SA MGA KASULATAN KANUNAY

Aron pagpapasiugda og kanunay nga pagtuon sa ebanghelyo, usa ka
butanganan sa basahon mahimong nga himoon nga ilain ingon nga usa
ka librarya sa ebanghelyo. Dinhi, mga basahon, mga hulagway, mga tape,
tape player, ug uban nga mga tabang sa pagtudlo kinahanglan nga andam
aron magamit sa tibuok banay. Ang sumbanan nga mga kasulatan sa
Simbahan ug ang manwal sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo kinahanglan
mao ang sukaranan nga mga basahon o mga tape diha sa atong librarya.
Kon mahimo, ang matag bata adunay iyang kaugalingon nga kopya sa
Basahon ni Mormon ug sa Bibliya.
Kita makatuon sa mga kasulatan sa tinagsa ug sa banay. Sa pag-awhag
og tinagsa nga pagtuon kita kinahanglan gayud mopakita sa panig-ingnan.
Ang mosunod mao ang mga paagi nga kita makatuon sa mga kasulatan
sa tinagsa:
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15-a, Ang panimalay kinahanglan nga mahimong usa ka sentro sa pagtuon sa ebanghelyo

• Basaha ang mga kasulatan gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan
magbasa og usa o daghan nga mga kapitulo matag adlaw, o sulod sa
kinse ka mga minuto matag adlaw.

• Pagtuon sa mga kasulatan pinaagi sa hilisgutan (sama sa pag-ampo o
pagkamasulundon), mangita sa tanan nga mga pakisayran mahitungod
sa hilisgutan.

• Siksika ang mga kasulatan sa pagpangita sa tubag sa atong usa ka piho
nga problema.

• Paghimo og usa ka lista sa mga kasulatan nga makapadasig kanato.
• Pagtandi og pakisayran sa mga kasulatan diha sa laraw sa kanunay 

nga pagtuon.
Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghuna-huna og uban nga mga paagi sa pagtuon 
sa mga kasulatan.

Sa pagtuon sa ebanghelyo isip mga banay, ang matag amahan kinahanglan
nga motakda og usa ka panahon uban sa iyang asawa ug mga anak
kanus-a sila makapundok alang niini nga katuyoan. Ang mosunod mao
ang mga paagi nga kita makatuon sa mga kasulatan isip mga banay:
• Paglaraw og kinse ka mga minuto nga pagtuon sa mga kasulatan matag

buntag sa dili pa mobiya sa pagtrabaho ug ang mga anak sa pag-
eskwela, o paghimo og mubo nga pagtuon sa kasulatan sa banay sa
gabii sa dili pa matulog ang mga bata.

• Pag-istorya og mga sugilanon gikan sa mga kasulatan ngadto sa gagmay
nga mga bata.

• Pagpili og talagsaon nga mga bersikulo sa kasulatan, isulat sila sa kard,
ug ipapilit ang kard diha sa bulletin board o bong-bong aron makita sa
tibuok banay.

• Awhaga ang mga sakop sa banay sa pagsag-ulo sa mga kasulatan.
• Pagpili og usa ka kasulatan nga nagtudlo og usa ka baruganan ug

paghukom og usa ka paagi sa pagbansay sa baruganan nga gitudlo.
Sama pananglit, basaha ang Mateo 25:31–40; dayon isip usa ka banay
tabangi ang usa ka banay nga nanginahanglan. Basaha ang Santiago
1:26–27 ug Mga Taga-Galacia 6:2, dayon tabangi ang usa ka tigulang
nga tawo.

• Basaha ang mga pakigpulong gikan sa katapusan nga komperensya ug
gamita ang mga sugyot nga gihatag sa mga kasigsoonan.

Bisan og unsa nga paagi ang atong gipili nga sundon, kinahanglan nga kita
magsugod kanunay sa atong pagtuon sa kasulatan pinaagi sa pag-ampo,
maghangyo sa Langitnong Amahan alang sa paggiya ug pagsabut.

121

Leksyon 15



15-b



15-b, Ang gabii sa banay maoy usa ka maayong panahon sa pagtuon 
sa ebanghelyo isip usa ka banay

Human sa atong panahon sa pagtuon, kinahanglan nga atong huna-hunaon
unsay atong nabasa ug unsaon sa paggamit sa mga baruganan sa
ebanghelyo nga atong nabasa diho sa atong mga kinabuhi.
Si Obispo H. Burke Peterson sa Tigdumalang Kaobispohan miingon:
“Kinahanglan walay— kinahanglan gayud nga walay— usa ka banay dinhi
niini nga Simbahan nga dili mogahin og panahon sa pagbasa sa mga
kasulatan matag adlaw. Matag banay makahimo niini sa ilang kaugalingon
nga paagi.” (“Helps for Parents,” Ensign, May 1975, pp. 53–54.)
Ipahimo sa gitudlo nang daan nga sakop sa klase kinsa nakakab-ot og kalampusan sa
pagtuon, dili lamang sa pagbasa, sa mga kasulatan sa pagtaho sa iyang pamaagi o pasultiha
ang gitudlo nang daan nga batan-on sa Aaronic nga Pagkapari ngano nga siya mibati nga
siya kinahanglan makakat-on sa ebanghelyo diha sa iyang pagkabatan-on, ilabi na sa dili pa
moadto sa misyon. (Siya mahimong mobasa sa Alma 37:35.)
Ipakita ang biswal 15-b, “Ang gabii sa banay maoy usa ka maayong panahon sa pagtuon 
sa ebanghelyo isip usa ka banay.”

PAGHIMO OG GABII SA BANAY KANUNAY

Pagtuon sa banay sa Domingo o gabii sa banay sa Lunes nga mga gabii
mao ang maayong mga panahon sa pagtudlo sa atong mga anak sa
ebanghelyo. Kadto kinsa adunay manwal sa gabii sa banay kinahanglan
nga mogamit niini. Kon walay manwal, kita kinahanglan nga magtuon sa
mga kasulatan ug sa manwal sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, maminaw
sa gi-record nga ebanghelyo, o mopaambit sa atong mga gibati mahitungod
sa Simbahan. Ang paghimo og usa ka nindot, malipayon nga kahimtang
makatabang sa mga anak nga malingaw sa gabii sa banay ug makatabang
kanila nga moapil pa sa ilang gusto. Ang gabii sa banay dili ang panahon
sa pagwali ngadto sa atong mga banay.
PAGHATAG SA ATONG MGA PAGPAMATUOD NGADTO SA ATONG MGA ANAK

Kon adunay kahigayunan, kita kinahanglan mopamatuod ngadto sa atong
mga anak. Ang kahigayunan sa paghatag sa tong mga pagpamatuod
mahimo nga moabut diha sa tingpangaon, sa panahon sa pagtuon sa
kasulatan, sa panahon sa gabii sa banay, o diha sa pagpanaghisgut sa
ebanghelyo ngadto sa atong mga anak. Ang ilang pagpaminaw sa atong
pagpamatuod ug pagkakita kanato nga nagpuyo sa mga sugo
makadugang sa ilang pagsabut sa ebanghelyo.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpaambit og mga kasinatian nga ilang nasinati 
sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak.

Panapos
Samtang kita magtuon sa ebanghelyo sa tinagsa ug uban sa atong mga
banay, ang atong mga pagpamatuod ug ang atong mga panimalay malig-
on. Tungod kay kita naninguha sa pagpaduol ngadto kang Jesukristo ug
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sa Langitnong Amahan, kita makakaplag og mga tubag ngadto sa atong
mga problema ug labaw nga makabaton og kalinaw sa huna-huna. Si
Elder Bruce R. McConkie miingon: “Kita buot nga makabaton og kalinaw
ug kalipay dinhi niini nga kinabuhi ug buot makapanunod sa kinabuhing
dayon sa kalibutan nga moabut. Kini mao ang labing mahinungdanon nga
mga panalangin nga tingali mahimo nga mapanunod sa tawo. Kita
makaangkon kanila pinaagi sa pagbasa ug pagkat-on sa mga pulong sa
kinabuhing dayon, dinhi ug karon, ug pinaagi sa pagsunod sa mga sugo.”
(Bruce R. McConkie, “Drink from the Fountain,” Ensign, Apr. 1975, p. 70.)

Mga Hagad
1. Pagtuon sa ebanghelyo kanunay.
2. Paghimo og pag-ampo sa banay kanunay.
3. Pahimusli ang matag kahigayunan sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto

sa inyong banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Taga-Roma 15:4 (ang tanan nga mga kasulatan gisulat aron
makatabang kanato)
2 Timoteo 3:14–17 (ang panginahanglan sa kasulatan)
2 Nephi 4:15 (kita kinahanglan nga magpalandong sa mga kasulatan ug
motudlo kanila ngadto sa atong mga anak)
D&P 1:37 (kita kinahanglan nga mosiksik sa mga kasulatan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang dugang nga mga kasulatan nga gilista sa katapusan niini nga leksyon.
2. Pag-andam og lista diha sa pisara sa mga paagi sa pagpalambo og usa ka laraw alang 

sa pagkat-on sa ebanghelyo dinhi niini nga leksyon.
3. Kon ikaw buot, pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian

sa pagkat-on o pagtudlo sa ebanghelyo.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

diha sa leksyon.
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Pagpangandam 
sa Pagtudlo

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makahibalo sa atong kapangakohan sa pag-andam sa pagtudlo 
sa ebanghelyo sa epektibo nga paagi.

Pasiuna
“Ayaw pagtinguha sa pagpahayag sa akong pulong, apan unaha ang
pagbaton sa akong pulong, ug unya ang imong dila makasulti; unya, kon
ikaw magtinguha, ikaw makabaton sa akong Espiritu, ug sa akong pulong,
oo, ang gahum sa Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo” (D&P 11:21).

Pagtudlo sa Usag Usa
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa D&P 88:77–78. Kinsa ang atong tudloan?

Ang mga kalagmitan sa pagtudlo sa ebanghelyo daghan ug nagkalain-lain.
Kita makatudlo sa atong mga banay, sa atong mga higala, sa atong mga
silingan, sa atong isig ka trabahante, ug sa atong mga kauban sa
tulunghaan. Kita makatudlo sa mga sakop sa Simbahan diha sa natukod
nga mga klase, ug sa dili mga sakop sa Simbahan samtang kita makig-uban
kanila sa trabaho.
Ipakita ang biswal 16-a, “Ang usa ka amahan mao ang may kapangakohan sa pagtudlo 
sa iyang mga anak sa ebanghelyo.”

PAGTUDLO DIHA SA PANIMALAY

Gikan sa paglalang sa yuta, kita gisultihan sa Ginoo nga kita adunay dako
nga kapangakohan sa pagtudlo sa atong mga anak sa ebanghelyo. Ang
usa ka maayo nga panahon sa pagtudlo sa atong mga banay mao ang
adlaw nga Domingo o sa panahon sa gabii sa banay sa Lunes, apan
adunay daghang uban nga angay nga mga higayon. Ang mosunod nga
sugilanon naghulagway sa unsa nga paagi nga ang usa ka amahan
nakakat-on sa pagtudlo sa iyang banay:
Daghan nga mga amahan naapil sa usa ka pagtuon kalabut sa gabi sa
banay. Kadaghanan kanila mipadayag sa ilang mga gibati sama sa, “Ako
dili usa ka magtutudlo; ako dili sukad ug dili gayud mahimong magtutudlo.”
Sila gisaaran nga kon sila motawag sa banay sa pagpundok matag
semana diha sa usa ka madasigon ug hayahay nga kahimtang, ang bahin
sa pagtudlo dili problema sama sa ilang paghuna-huna niini.
Usa ka amahan, kinsang ngalan mao si Jerry, wala kaayo madasig
mahitungod sa hangyo. Siya misulay sa pagbalibad sa hangyo pinaagi sa
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16-a, Usa ka amahan mao ang may kapangakohan sa pagtudlo sa iyang mga anak sa
ebanghelyo

pag-ingon, “Ako dili makatudlo.” Apan siya mipasalig sa iyang kaugalingon,
ug siya gipaabut nga motuman sa iyang pasalig.
Paglabay sa tulo ka mga bulan, sa diha nga gipangutana mahintungod sa
iyang kasinatian, siya mahigalaon kaayo ug madasigon, ug ang iyang mga
anak mipadayag og kasabut sa unsay nahitabo sa mga gabii sa banay.
Ang iyang asawa miingon, “Nindot kaayo nga kasinatian alang kanamo.
Ang labing maayo nga mga leksyon nga among naangkon mao kadtong
gitudlo ni Jerry.”
Si Jerry miduko sa makadiyot ug nagpakahilom. Dayon siya miingon. 
“O, dili kaayo maayo ang akong gitudlo nga leksyon.”
Ang iyang asawa hugot ug kinasingkasing samtang siya mitubag, “Jerry,
sa diha nga ikaw nagtudlo kanamo ingon og gamhanan kaayo ang imong
pagtudlo. Kini ingon og kita usa ka banay. Kami dili gayud makalimot sa
mga butang nga imong gisulti.”
Natandog kaayo si Jerry niining kinasinkasing nga mga pulong. Siya mitan-
aw ug miingon, “Tingali nakahimo ako og maayo. Ako dili unta gusto niining
mga gabii sa banay, ako wala lamang magtuo nga ako makabuhat niini.
Apan usa ka gabii human ang akong asawa nakatudlo og usa ka leksyon
sa usa ka semana ug ang akong anak nga babaye sa laing semana, ako
mihukom nga ako mosulay.”
Ang iyang mga mata nagluha samtang siya miingon: “Dili gayud ako
makalimot sa akong gibati samtang ako nagsulti sa maayo nga mga butang
uban sa akong banay. Ingon og mga sa unang higayon ako nahimo nga
amahan nga ako mao gayud unta.” (Tan-awa sa George D. Durrant, Love
at Home, Starring Father, pp. 41–43.)
Kini nga sugilanon naghulagway unsa ang mahitabo kon kita mohimo 
sa atong kapangakohan sa pagtudlo sa atong mga banay.
Pangutan-a ang daghan nga mga kaigsoonan sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian 
sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak.

Si Elder Boyd K. Packer miingon: “Kadaghanan sa unsay atong gibuhat
mao ang pagtudlo. Ang pagpakita og usa ka bata unsaon sa paghigot sa
iyang sapatos, . . . pagtabang sa usa ka anak nga babaye sa bag-o nga
resipe sa pagluto, paghatag og pakigpulong diha sa simbahan, paghatag
og pagpamatuod, pagpahigayon og usa ka tigum sa pagkapangulo, ug,
usab sa pagtudlo sa usa ka klase—kining tanan pagtudlo, ug kita naghimo
niini kanunay. . . .  Kita nagtudlo kon kita nagsangyaw o namulong nagtubag
diha sa mga tigum.” (Teach Ye Diligently, pp. 2–3).
PAGTUDLO DIHA SA SIMBAHAN

Kadaghanan sa pagtudlo nga atong gibuhat gihimo sa dili pormal nga
paagi samtang nakigsulti sa usag usa. Apang ang Simbahan naghatag
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usab kanato og daghang mga kahigayunan sa pagtudlo sa usa ka gitukod
nga mga klase.
Si Elder Boyd K. Packer misulat: “Ang matag sakop sa Simbahan nagtudlo
sa pagkatinuod sa iyang tibuok kinabuhi. . . .  Kita adunay mga magtutudlo
nga nag-alagad sa tanan nga mga kapunongan sa Simbahan. Usa ka
dako nga higayon sa pagtudlo gihimo diha sa mga korum sa pagkapari;
tinuod gayud, ang tanan nga mga naghupot sa pagkapari mahimo nga
itudlo isip mga magtutudlo sa banay. . . .  Ang Simbahan nagpadayon nga
gipaluyohan pinaagi sa gahum sa pagtudlo nga gihimo. Ang buhat sa
(gingharian [malangan] kon ang pagtudlo dili maayo pagkahimo.” (Teach
Ye Diligently, pp. 2–3.)
Usahay ang aotng pagtudlo wala himoa diha sa lawak-klasehanan, apan
pinaagi sa atong pagpakig-uban sa uban diha sa Simbahan. Ang mosunod
nga mga sugilanon mao ang mga panig-ingnan sa pagtudlo nga gihimo
sa gawas sa lawak klasehanan:
“Akong unang nakaila si Obispo Fred Caroll sa diha nga ang among banay
mibalhin ngadto sa iyang purok samtang ako usa pa gihapon ka deakono
bisan og labaw na sa 14 ang edad diha sa Aaronic nga Pagkapari. Kining
maayo nga tawo tingali misulti kanako nga wala molabaw sa kalim-an ka
mga pulong, apan kawhaan og lima niini nagpabilin nga dili mapapas sa
akong huna-huna. Ako nakasiguro nga kining maayo nga obispo tingali
wala makahibalo sa dako kaayo nga epekto nga siya aduna ngari kanako
niadtong kawhaan ug lima ka bulawanon nga mga pulong, nga gihatag
ngari kanako sa usa ka adlaw nga mahilom ug pribado: ‘Ako nakamatikod
unsa ikaw ka matinahuron sa balaan nga paagi diha sa atong mga tigum
sa simbahan. Kini usa ka maayo nga panig-ingnan nga imong gipakita
alang sa uban nga batang mga lalaki.’
“Pipila lamang ka mga pulong, apan o, unsa ka gamhanan! Alang kanako
sila adunay dako nga epekto kay sa gatusan ka mga buluhaton sukad
masukad. Sukad nianang panahona ako wala gayud makamatikod sa
kaugalingon nga wala magmatinahuron sa balaan nga paagi. Ako nakasiguro
nga si Obispo Caroll wala makamatikod nga ang akong pagkamaulawon,
pagkamatahaon nga kinaiya usa ka balaan nga pagtahud. Apan kini dili
igsapayan. Gikang nianang panahona ako nagsugod sa paghanduraw
mahitungod sa kahulugan sa balaan nga pagtahud diha sa akong kinabuhi.
Sa wala madugay ako mibati nga ako may balaan nga pagtahud. Human
sa tanan, kon si Obispo Caroll naghuna-huna nga ako may balaan nga
pagtahud tingali ako mao! Ang kinaiya milambo diha kanako tungod kay si
Obispo Caroll mitanom og usa ka liso nagtubo sukad niana nga nahimong
giya diha sa akong kinabuhi.” (Lynn F. Stoddard, “The Magic Touch,”
Instructor, Sept. 1970, pp. 326–27.)
Si Elder Thomas F. Monson misulat: “kon ang kugihan nga mga magtutudlo
motubag ngadto sa malumo nga pagdapit sa [Manluluwas], “Duol og
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16-b, Ang mga leksyon kinahanglan nga andamon uban sa 
matag sakop sa klase diha sa huna-huna

16-c, Ang pag-andam sa leksyon naglakip sa pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo.

pagkat-on mahitungod kanako, sila makakat-on, apan sila usab mahimo
nga mag-aambit sa iyang balaan nga gahum. Kini mao ang akong
kasinatian isip usa ka gamay nga bata nga na-impluwensya sa usa ka
magtutudlo. Diha sa among Pan-Domingo nga tulunghaan, siya mitudlo
kanamo mahitungod sa paglalang sa kalibutan, sa pagkapukaw ni Adan,
sa matubsanon nga sakripisyo ni Jesus. Siya midala nganha sa iyang
lawak-klasehanan isip pinasidunggan nga dinapit ni Moises, Josue, Pedro,
Tomas, Pablo, ug ni Jesukristo. Bisan og kami wala makakita kanila, kami
nakakat-on sa paghigugma, pagpasidungog, ug pagsunod kanila.
“Sukad wala gayud ingon ka madasigon ang iyang pagtudlo ni ang gibug-
aton niini labaw ka mahangturon kay sa usa ka Domingo sa diha nga siya
subo nga mipahibalo kanamo sa pagkamatay sa inahan sa among kauban
sa klase. Gimingaw kami ni Billy nianang buntaga, apan wala kami masayud
sa katarungan sa iyang wala pagtungha. Ang leksyon naglatid sa tema,
‘Labaw nga bulahan ang paghatag kay sa pagdawat.’ Siya mipaabli sa
among mga mata ug sa among mga dunggan ug sa among kasinkasing
ngadto sa himaya sa Dios. Siya nangutana, ‘Pila na ang kwarta nga anaa
sa atong pundo alang sa salo-salo?’
“Tungod kay kadto mao ang panahon nga kami makakuha lamang og
gamay kaayo nga kwarta kami mapasigarbuhon nga mitubag: ‘Upat ka
mga dolyares ug kapitoan og lima ka mga sintabo.’
“Dayon malumo siyang misugyot: ‘Ang banay ni Billy walay kwarta ug
nagbangutan. Unsa sa inyong huna-huna sa posibilidad sa mobisita sa
mga sakop sa banay niining buntaga ug sa paghatag ngadto kanila sa
inyong kwarta?’
“Kanunay ako mahinumdom sa gamay nga pundok nga naglakaw niadtong
tulo ka mga eskina, misulod sa balay ni Billy, mipahasubo kaniya, sa iyang
igsoon nga lalaki, igsoon nga mga babaye, ug amahan. Tataw ang
pagkawala diha sa iyang inahan. Sa kanunay ako mohambin sa mga luha
nga nianinag diha sa among tanan nga mga mata samtang ang puti nga
sobre nga gisudlan sa among bililhon nga pundo sa salo-salo gitunol gikan
sa humok nga kamot sa among magtutudlo ngadto sa nanginahanglan
nga kamot sa nagsubo nga kasingkasing nga amahan. Dayon kami mibalik
ngadto sa kapilya. Ang among mga kasingkasing labaw ka gaan sukad
masukad; ang among kalipay hingpit; ang among pagsabut midako. Ang
usa ka dinasig nga magtutudlo sa Dios mitudlo sa iyang mga lalaki ug
mga babaye diha sa klase sa usa ka walay katapusan nga leksyon sa
balaan nga kamatuoran. ‘Labaw nga bulahan ang paghatag kay sa
pagdawat.’ “ (“Only a Teacher,” Ensign, May 1973, p. 29.)
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PAGTUDLO DIHA SA KALIBUTAN

Matag sakop sa Simbahan usa ka misyonaryo uban sa kapangakohan sa
pagtudlo sa ebanghelyo pinaagi sa pulong o buhat ngadto sa matag tawo
nga iyang ikahimamat. Kita mihimo og usa ka pakigsaad sa panahon sa
bunyag “sa pagbarug isip mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon
ug sa tanan nga mga butang, ug sa tanan nga mga dapit nga kita anaa,
gani hangtud sa kamatayon” (Mosiah 18:9). Samtang kita motudlo sa
atong mga higala ug mga silingan, kinahanglan atong himoon diha sa
kalumo ug kaaghup (tan-awa sa D&P 38:40–41).
Kita gihatagan og dako nga kapangakohan, dili lamang sa pagtudlo sa
atong mga anak, o mga sakop sa simbahan, apan sa pagtudlo sa matag
tawo nga atong ikahimamat.
Ipakita ang biswal 16-b, “Ang mga leksyon kinahanglan nga andamon uban sa matag sakop
sa klase diha sa huna-huna,” ug 16-c, “Ang pag-andam sa leksyon naglakip sa pagtuon sa
kasulatan ug pag-ampo.”

Pagpangandam sa Pagtudlo sa Ebanghelyo
Kon kita buot mahimo nga maayo nga mga magtutudlo, kita kinahanglan
gayud nga mag-andam pag-ayo. “Walay magtutudlo nga makatudlo niana
nga wala niya mahibalo-i,” si Presidente David O. McKay misulti kanato.
“Walay magtutudlo nga makatudlo nga wala [niya] makita ug mabati.”
(Treasures of Life, p. 476.)
Ngano nga mahinungdanon kanatong tanan, lakip na ang batan-on nga mga lalaki, ang pag-
andam pag-ayo sa pagtudlo? Unsa nga mga ideya sa pagpangandam sa mga leksyon ang
inyong makita diha sa mosunod nga pamahayag?

Paggahin og usa ka piho nga panahon ug dapit aron paghimo sa imong
paglaraw sa leksyon. Andama ang imong mga kagamitan— mga
kasulatan, manwal sa leksyon, mga pakisayran, papel, lapis. Sugdi ang
imong paglaraw pinaagi sa pagkonsulta sa Ginoo— ang Ginoong
Tigplano. Kini iyang ebanghelyo, ikaw iyang magtutudlo, nga nagtudlo sa
iyang mga anak. Pangutan-a ang Ginoo sa unsa nga paagi nga siya buot
itudlo ang mensahe. Kon ang talagsaon nga panginahanglan gibati, ang
pagpuasa kinahanglan nga paga-ubanan og pag-ampo ingon nga usa ka
paagi nga maangkon ang Espiritu sa Ginoo. (Teacher Development
Program, Basic Course, revised 1972, p. 133.)
Ilista diha sa pisara ang mga butang nga imong buhaton ug mga kagamitan nga kinahanglan
nga anaa kanimo aron makaandam og usa ka leksyon.

Si Presidente David O. McKay usa ka propesyonal nga magtutudlo sa wala
pa siya matawag aron mahimo nga usa sa kinatibuk-ang kadagkoan sa
Simbahan. Siya misugyot og upat ka mga lakang sa pag-andam og usa ka
leksyon alang sa klase:
TINOA ANG KATUYOAN SA LEKSYON

Ang katuyoan mao ang ideya nga imong buot makat-unan ug pagabuhaton

132



sa mga sakop sa klase. Isulat ang imong tumong ug hunahuna-a kini
samtang ikaw-nag-andam sa leksyon.
ILHA ANG KAGAMITAN SA LEKSYON

Tun-i ang leksyon pag-ayo aron ikaw makatudlo niini sa imong
kaugalingon nga mga pulong. Oo, ang mga kasulatan ug mga kinutlo
mahimo nga basahon gikan sa manwal.
PAGPUNDOK OG MGA VISUAL AID PINAAGI SA PAGSIKSIK UG SA PAGTUON

Aron makahimo og kaikag diha sa leksyon, gamit og makapaikag nga mga
visual aid, sama sa mga butang, mga tsart, o mga hulagway, o uban nga
makatabang nga mga butang. Ang paghimo og kaikang diha sa leksyon
mahinungdanon sa pagtudlo sa mga tawo sa tanan nga mga edad.
HAN-AYA ANG MGA TABANG UG MGA KAGAMITAN SA LEKSYON

Andama ang tanan nga imong gikinahanglan sa panahon sa imong
leksyon, sama sa tisas, papas, papel, mga lapis, ug mga visual aid. Kini
kinahanglan nga han-ayon sa han-ay nga sila pagagamiton sa klase aron
pagtabang kanimo nga dili malibug samtang naghatag sa leksyon.

Pagkat-on sa Paghigugma Niadto nga Atong Gitudloan
Si Elder Boyd K. Packer miingon: “Ang maayo nga magtutudlo nakatuon
na sa iyang leksyon. Ang maayo kaayo nga magtutudlo magtuon usab sa
mga estudyante—nagtuon kanila sa maayo ug tinuod nga paagi. . . .
Samtang ikaw magtuon pag-ayo sa mga kinaiya ug mga pagbati sa imong
estudyante, mahimong maanha diha sa imong kasingkasing ang usa ka
mainiton nga kristohanong kapuangod. . . .  Ang kapuangod mao ang usa
ka pagbati nga managsama ngadto sa inspirasyon; kini ang gugma nga
makapaaghat kanimo sa paghimo sa buhat sa Ginoo— pagpakaon sa
Iyang karnero.” (“Study Your Students,” Instructor, Jan. 1963, p. 17.)
Sa laing bahin, ang mga estudyante kinsa gihigugma mahimo nga labaw
nga may pagsalig sa kaugalingon ug motinguha sa pagpalambo sa ilang
mga kaugalingon. Sila mahimo nga labaw nga mamati mabuligon ug
matinabangon diha sa klase. Labaw sa tanan, ang estudyante kinsa
gihigugma makakat-on sa paghigugma sa uban.

Pagtudlo uban sa Espiritu
Kon ang usa ka magtutudlo maghigugma sa iyang mga estudyante, siya
kinahanglan gayud nga sensitibo ngadto sa pagdasig gikan sa Ginoo.
Niini lamang nga paagi nga siya sa tinud-anay makasabut sa mga
panginahanglan sa iyang ma estudyante. Si Presidente Brigham Young
miingon: “Human sa atong tanan nga mga paninguha aron makaangkon
og kaalam gikan sa labing maayo nga mga basahon, ug uban pa, adunay
nagpabilin gihapon nga bukas nga tuburan alang sa tanan; ‘kon si bisan
kinsang tawo nakulangan og kaalam papangayoa siya sa Dios’ “
(Discourses of Brigham Young, p. 262).
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Ang kahanas sa pagtudlo maoy usa ka gasa nga atong madawat gikan sa
atong Amahan sa Langit. Kon kita mangayo kaniya, siya modasig kanato
samtang kita mag-andam sa leksyon, samtang kita maninguha sa pag-ila
ug paghigugma sa mga estudyante, ug samtang kita magtudlo. Ug kon
kita motudlo pinaagi sa iyang Espiritu, kita nagtudlo nga may gahum.
(Alang sa dugang kasayuran, tan-awa ang leksyon 18, “Pagtudlo pinaagi
sa Gahum sa Espiritu Santo.”)

Panapos
“Si Presidente David O. McKay miingon: ‘Walay labaw nga kapangakohan
dinhi sa kalibutan kay sa pagbansay sa usa ka tawo.’ Usa ka dako nga
bahin sa kinaugalingon nga pagkatinugyanan sa matag ginikanan ug
magtutudlo dinhi sa Simbahan mao ang pagtudlo ug pagbansay.” (Vaughn
J. Featherstone, “The Impact Teacher,” Ensign, Nov. 1976, p. 103.) Kita
adunay kapangakohan sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa
atong mga anak, ngadto sa isig ka mga sakop sa Simbahan, ug ngadto sa
atong dili sakop nga mga silingan. Aron sa paghimo niini, kita kinahanglan
nga mag-andam sa atong mga kaugalingon pinaagi sa pagtuon ug
pagpuyo sa ebanghelyo.
Sa unsa nga paagi nga ang pagpuyo nga matarung makatabang kanato sa pagtudlo sa
ebanghelyo sa labing epektibo nga paagi?

Mga Hagad
Pag-andam ug itudlo ang leksyon alang sa sunod nga gabii sa banay
pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa pag-ampo alang sa impluwensya sa
Espiritu Santo.

Dugang nga mga Kasulatan
Deuteronomio 6:1–7 (kamahinungdanon sa kanunay nga pagtudlo 
sa mga anak)
Mosiah 4:14–15 (unsaon pagtudlo sa mga anak sa husto nga paagi)
D&P 68:25–28 (mga ginikanan kinahanglan nga motudlo sa ebanghelyo
ngadto sa ilang mga anak.)
D&P 130:18 (kita modala sa kahibalo nga atong naangkon dinhi niini nga
kinabuhi kon kita mabanhaw)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan nganha sa klase.
2. Kon ikaw buot, pagtudlo og daghan nga mga sakop sa klase sa pagpaambit og maayo

nga mga kasinatian nga ilang nasinati sa pagtudlo sa ilang mga anak.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
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17-a, Kita kinahanglan gayud nga magtuon sa mga kasulatan kon kita motudlo gikan kanila
17-b, Pagtudlo sa ebanghelyo nagkinahanglan og usa ka maayo nga kahibalo 

sa mga kasulatan

Pagtudlo gikan 
sa mga Kasulatan

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut ngano nga kita kinahanglan nga motudlo gikan sa mga
kasulatan kon kita magtudlo diha sa Simbahan.

Pasiuna
Ipakita ang biswal 17-a, “Kita kinahanglan gayud nga magtuon sa mga kasulatan kon kita
motudlo gikan kanila,” ug 17-b, “Pagtudlo sa ebanghelyo nagkinahanglan og usa ka maayo
nga kahibalo sa mga kasulatan.”

Si Presidente J. Reuben Clark, Jr, sa makausa misulti sa usa ka pundok sa
mga magtutudlo diha sa Simbahan: “Ang inyong mahinungdanon . . . nga
katungdanan, mao ang pagtudlo sa ebanghelyo sa Ginoong Jesukristo . . .
kamo motudlo niini nga ebanghelyo ginamit ang Sumbanan nga mga
kasulatan [mga kasulatan] sa Simbahan isip inyong mga kapanguhaan ug
mga kapasikaran, ug ang mga pulong niadtong gitawag sa Dios sa paggiya
sa Iyang mga katawhan niining ulahing mga adlaw.” (The Charted Course
of the Church in Education, p. 9.)
Ang pagkahibalo sa mga kasulatan ug paggamit kanila samtang kita
magtudlo mao ang labing dako nga tabang sa pagtudlo nga ania kanato.

Ang Kamahinungdanon sa Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan
Ang Ginoo tin-aw nga mitudlo sa kamahinungdanon sa pagkahibalo ug sa
pagtudlo sa uban sa mga kasulatan. Sa iyang pagduaw ngadto sa mga
Nephite, siya miingon, “Oo, usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo
nga kamo mangita niini nga mga butang [ang mga kasulatan] sa makugihon
nga paagi” (3 Nephi 23:1). Kita kinahanglan ng mmangita kanila tungod
kay sila nagtudlo mahitungod kang Jesukristo ug tungod kay “sila tinuod
ug matinud-anon, ug ang mga panagna ug mga saad nga anaa kanila ang
tanan matuman” (D&P 1:37; tan-awa usab ang 1 Nephi 19:23).
Basaha ang D&P 68:1–4. Unsa nga mga kasulatan ang ania kanato karon agi og dugang
ngadto sa sumbanan nga mga kasulatan? Asa nato makita nga mga kasulatan. (Ang Ensign
og General Conference Reports.)

Pagtudlo sa mga Kasulatan sa Epektibo nga Paagi
Sa diha nga si Lehi ug ang iyang banay miabut ngadto sa gisaad nga yuta,
si Nephi mitudlo sa iyang mga igsoon sa mga kasulatan sa paagi nga
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17-c, Si Nephi ug Lehi nakakita sa Liahona

masabtan nila kini: “Kay ako migamit sa mga kasulatan ngari kanato,” siya
miingon, “aron kni mahimo alang sa atong kaayohan ug pagkat-on” (1 Nephi
19:23). Ang paggamit sa mga kasulatan ngari sa atong mga kaugalingon
mahinungdanon kaayo kon kita matudlo kanila sa epektibo nga paagi. Ang
Propeta Joseph Smith miingon: “Siksika ang mga kasulatan, siksika ang
mga Propeta ug pagkat-on unsa nga bahin kanila ang imo.” (Teaching of
the Prophet Joseph Smith, p. 12.) Maayo nga mga magtutudlo kanunay
motandi sa mga kasulatan ngadto sa atong kaugalingon nga mga sitwasyon
pinaagi sa pagpakita sa unsa nga mga paagi nga ang mga hitabo sa
nangagi magamit karon.
Ipakita ang biswal 17-c, “Si Nephi ug Lehi nakakita sa Liahona.”

Ang mosunod nga sugilanon gikan sa Basahon ni Mormon gigamit niini
nga paagi ni Presidente Spencer W. Kimball:
“Hunahunaa ang inyong kaugalingon nga si Nephi kinsa nakadungog sa
iyang amahan nga madasigong nagtawag sa pagtagad ngadto sa usa ka
butang nga iyang nakita sa may pultahan sa iyang tolda kini usa ka lingin
nga bola . . . ‘maayo nga pagkabuhat nga gihimo sa nindot nga tumbaga,’
ug walay usa nga nakakita bisan unsa nga susama niini kaniadto. 
(1 Nephi 16:10.)
“ ‘ . . . Kon kamo interesado kaayo ug nagsud-ong pag-ayo sa kagamitan
niining dili kasarangan nga bola, kamo makahibalo nga kini molihok sumala
sa hugot nga pagtuo ug pagkamakugihon ug pagsunod’ nga inyong ihatag
ngadto niini mahitungod sa agianan nga inyong padulugan (1 Nephi
16:28). . . .  Diha sa pagsusi pag-ayo, kamo [makahibalo] nga adunay
mga sinulat diha sa bola nga ‘yano nga mabasa’ ug . . . nagpahayag sa
mga pamaagi sa Ginoo. [Kon kamo mohangyo sa Ginoo, ang mga panudlo
mausab. Ang pagkausab sa mga panudlo sumala sa hugot nga pagtuo ug
pagkamakugihon sa inyong banay. (1 Nephi 16:28).]
“ . . . Ang bola, o Liahona—nga kon hubaron nagpasabut nga usa ka
kompas—giandam sa Ginoo ilabi na sa pagpakita ngadto kang Lehi sa
agianan nga iyang agian diha sa kamingawan. Dili ba kamo buot
makaangkon niana nga matang sa bola—matag usa kaninyo—aron nga
bisan unsang higayona nga kamo nasayop kini motudlo sa husto nga
agianan ug mosulat og mensahe nganha kaninyo, aron kamo kanunay nga
makahibalo kon kamo anaa ba sa kasaysayan o sa sayop nga agianan?
“Kana, akong batan-on nga mga kaigsoonan, kamong tanan aduna. Ang
Ginoo mihatag sa matag batan-on, matag lalaki, matag tawo, og usa ka
konsinsya nga magsulti kaniya sa matag higayon nga siya misugod sa
pag-agi sa sayop nga dalan. Siya kanunay nga gisultihan kon siya naminaw;
apan ang mga tawo, dayag lamang, nahimong maanad sa pagpaminaw
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sa mensahe nga sila dili na magtagad kanila hangtud nga sila dili na
gayud makadungog.
“Kamo kinahanglan nga makaamgo nga kamo adunay usa ka butang sama
sa kompas, sama sa Liahona sa inyong kaugalingon nga sistema. Ang
matag bata gihatagan niini. . . .  Kon siya dili magtagad sa Liahona nga
anaa kaniya, sa katapusan siya dili na makadungog sa paghunghong niini.
Apan kon kita mahinumdom nga kitang tanan adunay [usa ka Liahona] nga
mogiya [kanato] sa husto, ang atong barko dili mosimang sa sayop nga
agianan . . . kon kita maminaw sa mga pagdikta sa atong kaugalingon nga
Liahona, nga atong gitawag nga konsensya.” (Ensign, Nov. 1976, pp. 77–79.)
Sa unsa nga paagi nga si Presidente Kimball migamit sa mga kasulatan sa pagtudlo og usa
ka kamatuoran nga atong magamit karon?

Kon kita adunay usa ka kahibalo sa mga kasulatan, kita makagamit sa
mga baruganan nga gitudlo diha kanila ngadto sa mga sitwasyon sa atong
mga kinabuhi. Ang mosunod nga mga panig-ingnan nagpakita giunsa
pagtudlo sa usa ka amahan ang iyang mga anak gikan sa mga kasulatan.
“AYAW PAGHUKOM, ARON KAMO DILI PAGAHUKMAN”

Si Lara ug si Todd gisultihan kanunay nga dili biyaan ang ilang mga biseklita
sa agianan sa awto. Usa ka adlaw niana ang Amahan mipauli nga nakakita
nga ang duha ka mga biseklita diha sa agianan sa awto. Ang amahan
nangutana kang Todd pag-una. “Todd,” siya miingon, “Akong nakita ang
biseklita ni Lara diha sa agianan sa awto. Unsay akong buhaton?”
“Kinahanglan nga dili nimo pasuruyon si Lara sulod sa usa ka semana,
sama sa imong gisulti kanamo nga imong buhaton,” si Todd mitubag.
Dayon, ang Amahan nangutana kang Lara; akong nakita ang biseklita 
ni Todd diha sa agianan sa awto, unsay akong buhaton?”
Hatagi siya og laing higayon; siya mahinumdom ra sa sunod,” tubag ni Lara.
Ang amahan mitawag karon sa duha ka bata ug gipabasa kanila ang
Mateo 7:1–2.
Basaha ang Mateo 7:1–2.

Sa dihang nahuman na sila sa pagbasa niini nga mga bersikulo ang
Amahan miingon, “Todd, ikaw dili makasuroy sulod sa usa ka semana.
Lara, akong himoon kini nga usa ka pagpasidaan kon ikaw mogawas 
ug mobalhin sa biseklita karon dayon.”
“ANG MAMUMUO TAKUS SA IYANG SUHOL”

Si Ron nakigsabut sa iyang amahan sa paghugas sa tanang mga bintana
sa balay sa napulo ka mga dolyares isip bayad. Ang iyang igsoon nga si
Rick, nakigsabut sa pagpintal sa lawak kan-anan sa napulo ka mga
dolyares usab. Nahuman ni Ron og tunga sa adlaw sa paghugas sa mga
bintana. Nahuman ni Rick og duha ka mga adlaw pagpintal sa lawak. Sa
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dihang nga ang amahan mibayad sa duha ka mga bata sa ilang $10.00, 
si Rick mi-protesta nga siya kinahanglan nga bayran og labaw tungod kay
siya nagtrabaho og taas. Agi og tubag, ang Amahan mibasa sa 
Mateo 20:1–15.
Basaha ang Mateo 20:1–15.

Ang amahan mitapos pinaagi sa pag-ingon nga siya mihimo sa iyang
bahin sa kasabutan, busa si Rick modawat ug dili masuko.
Sa unsa nga paagi kita makagamit sa matag usa nga mosunod nga mga kasulatan diha sa
mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi karon? Basaha ug hisguti tagsa-tagsa ang Mateo
25:1–13, Enos 2–8, ug D&P 40:1–3.

Pagpangandam sa Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan
Si Presidente Harold B. Lee mipahayag, “Ako moingon nga kita kinahanglan
motudlo sa atong mga tawo aron makakita sa ilang mga tubag diha sa
mga kasulatan. . . .  Apan ang alaot nga butang mao nga daghan kaayo
kanato ang wala magbasa sa mga kasulatan. Kita wala makahibalo unsay
anaa diha kanila, ug busa kita nagtagna-tagna sa mga butang nga ato
untang makita diha gayud sa mga sa mga kasulatan. Ako nagtuo nga ang
wala pagbasa kanila mao ang labing dako nga kuyaw karon.” (“Find the
Answers in the Scriptures,” Ensign, Dec. 1972, p. 3.)
Walay usa nga mopugos kanato sa pagtuon sa mga kasulatan. Kon kita
buot, kita makakita og daghang dili maayo nga mga katarungan nga dili
makatuon ug makasiksik sa mga kasulatan. Kita kinahanglan gayud nga
mopasalig sa atong mga kaugalingon ngadto sa pagtuon sa mga kasulatan
ug mahimo og plano sa pagtuon kanunay. Kon kita mobuhat, sa panahon
nga kita mo-atubang sa pagpili sa pagbasa sa mga kasulatan o sa usa ka
bag-o nga mga balita o magasin sa paugnat sa kusog kita mopili sa mga
kasubtan tungod kay kita mihimo na sa pagpili.
Ang kahanas sa pagbasa, pagkalingaw, ug pagtudlo sa mga kasulatan
wala lamang magkinahanglan og pagplano, kini usab nagkinahanglan og
pagpangandam ug pag-ampo.
Basaha ang Moroni 10:3. Unsa ang gisulti ni Moroni kanato mahitungod 
sa pagbasa sa mga kasulatan?
Samtang kita magbasa sa mga kasulatan, kita kinahanglan mopalandong
kanila diha sa atong mga kasingkasing. Si Presidente Marion G. Romney
miingon, “Samtang ako nagbasa sa mga kasulatan, ako naikag sa pulong
nga pagpalandong. . . .  Ang diksyonaryo miingon nga ang pagpalandong
nagpasabut sa pagtimbang-timbang diha sa hunahuna, mohunahuna og
lawom niini, motimbang-timbang, mohinuktok. ‘ . . . Ang pagpalandong, sa
akong pamati, usa ka matang sa pag-ampo. Kini, usa ka paagi sa pagduol
ngadto sa Espiritu sa Ginoo.’ “ (“Magnifying One’s Calling in the
Priesthood,” Ensign, July 1973, p. 90.)
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Moroni 10:4 nagsulti kanato nga human sa pagpalandong sa mga
kasulatan (nagtuon diha sa atong kaugalingon nga mga hunahuna unsay
atong nabasa), kita kinahangkan nga mangutana sa atong Langitnong
Amahan “kon kini nga mga butanga dili ba tinuod”, ug “siya mopakita sa
kamatuoran niini ngari [kanato] pinaagu sa gahum sa Espiritu Santo.”

Panapos
Aron sa epektibong paagi nga makatudlo sa mga kasulatan, kita
kinahanglan gayud nga mag-andam pinaagi sa pagbasa kanunay. Kita
kinahanglan gayud mopalandong sa materyal pinaagi sa paghunahuna
niini, sa pagbati niini, ug sa pag-ampo uban sa kinasingkasing nga
katuyoan. Dayon kinahanglan gayud nga atong gamiton unsay atong
nahibaloan ug nasabtan pinaagi sa Espiritu. Kon nakahimo na kita niini,
kita makatudlo na sa mga kasulatan uban sa gahum ug pag-awhag.

Mga Hagad
1. Samtang kamo magbasa sa mga kasulatan matag adlaw, linyahi 

o markahi ang mga tudling nga mahinungdanon alang kaninyo.
Hunahunaa sa unsa nga paagi sila atong magamit.”

2. Tudloi ang inyong banay gikan sa mga kasulatan diha sa gabii sa banay,
diha sa kan-anan, o diha sa laing mga sitwasyon sa banay pinaagi sa
paggamit sa mga sugilanon sa mga kasulatan ug paggamit kanila
nganha sa inyong mga panginahanglan sa banay.

Dugang nga mga Kasulatan
2 Nephi 4:15–16 (ang hingpit nga kalipay ni Nephi diha sa mga kasulatan)
D&P 11:21–22 (kita kinahanglan nga magtuon sa dili pa motudlo)
D&P 42:12–15 (kita kinahanglan nga motudlo gikan sa mga kasulatan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 10, “Mga Kasulatan,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo

nga manwal.
2. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan nganha 

sa klase.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

diha sa leksyon.
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Pagtudlo pinaagi 
sa Gahum sa 
Espiritu Santo
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut nga kita kinahanglan motudlo sa ebanghelyo pinaagi sa
gahum sa Espiritu Santo.

Pasiuna
Si Presidente David O. McKay miingon: “Mga magtutudlo, pagsugod sa
pagpangandam sa inyong mga leksyon pinaagi sa pag-ampo. Itudlo ang
inyong mga leksyon uban sa mainampuon nga kasingkasing. Dayon pag-
ampo nga ang Dios mopalambo sa inyong mensahe . . . pinaagi sa
impluwensya sa iyang balaan nga Espiritu.” (Gospel Ideals, p. 223.)
Kon kita motudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo, kita kinahanglan gayud sa
paggiya sa Espiritu Santo. Niini lamang nga paagi kita makatudlo sa
kamatuoran, kay ang atong mga hunahuna dili mga hunahuna sa Dios;
ang atong mga paagi dili mga paagi sa Dios (Tan-awa sa Isaias 55:8–9.)

Pagtudlo pinaagi sa Impluwensya sa Espiritu Santo
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa D&P 42:12–14. Unsa ang gisulti niini nga
kasulatan nga atong itudlo? Asa nato makita kini nga mga baruganan? Unsaon nato pag-
angkon sa Espiritu nga aron makatudlo? Kon kita walay impluwensya sa Espiritu Santo,
ngano nga kita dili motudlo?

Aron mahibalo unsa ug kanus-a motudlo, kita kinahanglan gayud nga
makakat-on sa pag-ila sa impluwensya sa Espiritu Santo. Si Elder A.
Theodore Tuttle mipahayag unsa ang bation nga mamulong pinaagi 
sa gahum sa Espiritu Santo:
“Makahibalo ba kamo kon ang pagpadayag moabut? Tuguti ako nga
mopaambit niini nga kasinatian uban kaninyo.
“Ning biyahe [uban ni Elder Marion G. Romney] ngadto sa Salt Lake
human sa [usa] ka tigum, usa sa mga Kaigsoon [uban kanamo] miingon,
‘Brother Romney, ikaw namulong ubos sa impluwensya sa Espiritu Santo
karong gabhiona.’
“Si Brother Romney miingon, ‘Tinuod kana, ako namulong ubos sa pagdasig
sa Espiritu Santo. Nahibalo ba ikaw giunsa nako pagkahibalo? Tungod kay
ako, usab, nakat-on og butang nga wala nako makat-uni.’ “ (“Teaching the
Word to the Rising Generation,” wala mamantala nga pinulongan nga
gihatag sa, Hulyo 10, 1970, sa BYU Summer School, pp. 9–10.)
Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo mi-impluwensya kang Presidente Romney? Sa
unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo makadugang sa atong kahanas sa pagtudlo?
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18-a, Si Hari Benjamen miusab sa mga kinabuhi sa daghan nga mga tawo sa diha nga siya
mitudlo kanila pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo

Ang Espiritu Santo dili lamang magtudlo sa magtutudlo, apan usab
mopahimo sa mga pulong sa magtutudlo nga motuhop ngadto sa mga
kasingkasing sa mga naminaw.“Kay kon ang usa ka tawo mamulong pinaagi
sa gahum sa Espiritu Santo ang gahum sa Espiritu Santo modala niini
ngadto sa mga kasingkasing sa mga anak sa mga tawo” (2 Nephi 33:1).
Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo moimpluwensya niadtong kinsa gitudloan?
Ipakita ang biswal 18-a, “Si Hari Benjamen miusab sa mga kinabuhi sa daghan nga mga tawo
sa diha nga siya mitudlo kanila pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.”

Ang propeta sa Basahon in Mormon, nga si Hari Benjamen, mitawag sa
iyang mga katawhan sa hapit na ang katapusan sa iyang kinabuhi aron
paghatag kanila og linain nga mga panudlo ug sa paglig-on kanila sa
espirituhanon nga paagi.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa Mosiah 5:1–2. Unsa ang nakapahimo sa
mga tawo sa pagtuo sa mga pulong ni Hari Benjamen? Ipabasa sa klase ang Mosiah 5:3–4.
Mgano nga kining tawhana dali nga mobali sa impluwensya sa Espiritu Santo?

Pag-angkon sa Giya sa Espiritu Santo
Ang Basahon ni Mormon nagsulti kanato nga daghan sa mga propeta ug
mga misyonaryo nianang panahona gigiyahan sa ilang pagtudlo pinaagi sa
Espiritu Santo. Upat niining mga tawhana mga anak nga lalaki ni Mosiah.
Hangyoa ang klase sa pagbasa sa Alma 17:2–3. Unsa ang tulo ka mga lakang nga gihimo sa
anak nga mga lalaki ni Mosiah nga nakapahimo kanila nga motudlo uban sa gahum? Ilista
ang tulo ka mga lakang (misiksik sa mga kasulatan, mipuasa ug miampo) diha sa pisara.

Si Presidente Marion G. Romney mipaambit og usa ka kasinatian sa iyang
asawa sa diha nga siya misunod niining tulo ka mga lakang sa pag-andam
og mga leksyon nga iyang itudlo mahitungod sa pana-awon ni Joseph Smith
sa Amahan ug sa Anak. Sa iyang klase dihay usa ka maalamon kaayo nga
batan-on nga babaye kinsa gradwado sa universidad ug dili sakop sa
simbahan. Si Sister Romney usa ka walay kasinatian nga batan-ong babaye
nianang panahona ug nahadlok nga ang iyang leksyon dili madawat
niining maalamon nga babaye.
“[Sa paghisgot sa problema uban sa iyang inahan, si Sister Romney]
miingon, ‘Ma, dili ako makatudlo nianang leksyona. Ako wala masayud nga
si Joseph Smith aduna niana nga pana-awon’. . . . 
“Ang iyang inahan dili usab edukada nga babaye, apan siya adunay usa
ka pagpamatuod. Nag-ingon siya sa iyang anak nga babaye, ‘Ikaw
nakahibalo sa unsa nga paagi nga ang Propeta nakasinati sa panan-awon,
dili ba?’
“ ‘Oo,’ tubag sa iyang anak, ‘siya nakasinati niini pinaagi sa pag-ampo
ngadto sa Dios alang sa kaalam’. . . . 
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18-b, Ang Espiritu Santo mopamatuod sa mga pagpamatuod niadtong mosaksi sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo

“[Dayon si Sister Romney] miadto sa iyang lawak ug misulay niini; siya
‘nakigbisog’ uban sa Dios, sama ni Enos. Ang sangputan mao nga siya . . .
mihatag sa leksyon nga madasigon, uban sa gahum nga lapas sa iyang
natural nga mga kahanas. Giunsa niya paghimo niini? Oo, ang Espiritu Santo
miabut nganha kaniya agi og tubag sa iyang paghangyo. Siya nakadawat
og kainit sa iyang kalag. Siya nasayud nga si Joseph Smith nakakita sa
pana-awon, ingon usab nga siya nasayud niini. Siya wala makakita sa sama
payud nga paagi uban sa iyang mga mata sa mga butang nga nakita sa
Propeta, apan siya adunay sama nga kahibalo. Siya nasayud gikan sa
paghulagway ni Joseph Smith unsa ang iyang nakita, ug siya adunay
pagpamatuod gikan sa Espiritu Santo nga kini nga asoy tinuod.” (“How 
to Gain a Testimony,” New Era, May 1976, pp. 10–11.)
Giunsa pagpangandam ni Sister Romney ang iyang leksyon? Ngano nga ang pagtuon
lamang wala makahatag kaniya og pagsalig sa pagtudlo sa leksyon? Unsa ang atong itawag
sa pagpamatuod nga nadawat ni Sister Romney?
Unsa ang kalainan tali sa pagbasa lamang sa kamatuoran ug sa pagbaton og usa ka tawo
nga mopamatuod sa kinaugalingon mahitungod niana nga kamatuoran? Ipabasa sa mga
sakop sa klase ang Moroni 10:4–5. Sa unsa nga mga paagi nga ang Espiritu Santo
makatabang kanato nga makakat-on sa kamatuoran? Unsa ang atong buhaton aron
makadawat niini nga pagsaksi?

Ang Pagpamatuod Makahatag og Gahum ngadto sa Pagtudlo
Ang pagtudlo uban sa usa ka pagpamatuod mao ang pagtudlo uban sa usa
ka kahibalo nga ang ebanghelyo tinuod. Kon kita adunay pagpamatuod sa
unsay atong gitudlo, kadtong naminaw mobati sa gahum sa Espiritu ug
makasabut sa ebanghelyo pag-ayo. Kon kita mopamatuod sa kamatuoran,
ang Espiritu Santo mosaksi ngadto niadtong naminaw kanato sa
pagkatinuod sa atong pagpamatuod (tan-awa sa D&P 50:21–22).
Ipakita ang biswal 18-b, “Ang Espiritu Santo mopamatuod sa mga pagpamatuod niadtong
mosaksi sa mga kamatuoran sa ebanghelyo.”

Si Elder Alvin R. Dyer misaysay sa mosunod nga sugilanon:
Duha ka mga misyonaryo miabut sa usa ka panimalay sa hapit na mogabii.
Ang banay nag-andam na aron mangaon mao nga ang mga misyonaryo
wala kaayo magmalampuson sa ilang mensahe. Sa dihang nagsugod
pagsira ang babaye sa pultahan, ang mga elder mipahimulos sa higayon
sa pagpamatuod sa pagkatinuod sa Ebanghelyo. Usa kanila mituyo sa
pagpataas sa iyang tingog aron kadtong anaa sa sulod makadungog.
Dayon, tungod kay nagsugod na sa pag-ulan, ang mga misyonaryo dali
nga mibiya. Human makalakaw og layo-layo, sila nakadungog og nagtawag
kanila. Usa ka batan-on mga napulog upat ang edad miapas kanila ug
miingon, “Buot si Papa nga mobalik kamo.” Sila mibalik ngadto sa balay
nga ilang gibiyaan. Ang amahan misulti kanila nga siya naminaw sa ilang
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mensahe diha sa pultahan. Siya wala madasig hangtud nga siya
nakadungog sa usa kanila nga mipamatuod. Dayon siya miingon, usa ka
katingalahan nga pagbati miabut kanato. Ako nasayud nga kami nakahimo
og sayop sa pagpalakaw kaninyo.” Kana nga pagpamatuod, nga gihatag
sa mapainubsanon nga anciano, misangput, sa pagkabunyag sa banay.
(Tan-awa sa “When Thou Art Coverted,” Instructor, July 1961, p. 225.)
Ngano nga ang amahan mitawag pagbalik sa mga misyonaryo? Hangyoa ang natudlo nang
daan nga mga sakop sa klase sa pagsulti unsa ang ilang nasinati sa diha nga sila gitudloan
sa ebanghelyo.

Panapos
Isip mga ginikanan ug mga magtutudlo diha sa Simbahan, kita adunay
kapangakohan sa pag-usab sa mga kinabuhi niadtong atong gitudloan.
Kita makahimo niini, gani, pinaagi lamang sa pagtudlo uban sa Espiritu
Santo. Kon kita motudlo pinaagi sa Espiritu, kita makapadugang sa
kahibalo ug hugot nga pagtuo dili lamang niadtong atong gitudloan, 
apan usab sa atong mga kaugalingon.
Pinaagi lamang sa pagtudlo uban sa gahum sa Espiritu Santo kita
makatudlo sa kamatuoran. Apan ang pagtudlo pinaagi sa gahum sa
Espiritu, kita kinahanglan gayud nga takus ug andam. Ang mao nga
pagpangandam naglakip sa pagtuon, pag-ampo, ug pagsunod sa mga
sugo sa Dios.
“Ug ang Espiritu ihatag nganha kaninyo pinaagi sa pag-ampo sa hugot
nga pagtuo; ug kon kamo dili makadawat sa Espiritu kamo kinahanglan 
dili motudlo. . . . 
“Ug samtang kamo mopataas sa inyong mga tingog pinaagi sa
Maghuhupay, kamo mamulong ug managna ingon nga kini maayo
kanako;
“Kay tan-awa, ang Maghuhupay nasayud sa tanang mga butang.” (D&P
42:14, 16, 17.)

Mga Hagad
1. Sa pagpangandam sa pagtudlo, pangitaa ang paggiya sa Espiritu

Santo pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan, pag-ampo alang sa
paggiya, ug pagpuasa.

2. Pangita og mga kahigayunan sa pagtudlo sa mga anak, mga higala, ug
mga silingan.

Dugang nga mga Kasulatan
Lucas 24:32 (unsa ang bation nga madasig sa Espiritu Santo)
Juan 14:26 (ang Maghuhupay nagtudlo kanato sa tanang mga butang)
2 Nephi 32:7–8 (ang Espiritu nag-awhag kanato sa pag-ampo)

148



Mosiah 23:14 (kita kinahanglan nga mosalig lamang niadtong mga
magtutudlo kinsa nagsugod sa mga sugo sa Dios)
Alma 5:43–52 (pagpuasa ug pag-ampo nag-awhag og paggiya gikan 
sa Espiritu Santo)
Moroni 10:7–10 (mga gasa gikan sa Dios madawat pinaagi sa hugot 
nga pagtuo)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Sunda ang mga lakang nga gilatid dinhi sa leksyon aron ma-impluwensya sa Espiritu

Santo samtang ikaw mag-andam sa leksyon.
2. Kon ikaw buot pagtudlo og duha ka mga sakop sa klase sa pagsulti sa mga pagbati 

nga ilang nasinati sa diha nga sila gitudloan sa ebanghelyo.
3. Pag-andam og pisara ug tisas.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

diha sa leksyon.
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Pagtudlo og 
Kaligdong ug Hiyas 
diha sa Panimalay
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato unsaon 
sa pagtudlo og kaligdong ug hiyas diha sa panimalay.

Pasiuna
Si Elder Boyd K. Packer, sa pagpamulong mahitungod sa moral nga bili 
sa kaligdong ug hiyas, miingon: “Ang kapangakohan ug ang katungod 
sa pagtudlo niining sagrado [nga mga butang] anaa sa mga ginikanan 
sa panimalay. Ako dili motuo nga kini mao ang kapangakohan sa mga
tulunghaan nga publiko, ni kini kapangakohan sa mga kapunongan sa
Simbahan. Ang kontribusyon sa Simbahan niini mao ang pagtudlo sa mga
ginikanan sa mga sumbanan sa moralidad nga gipadayag sa Ginoo ug sa
pagtabang kanila sa ilang kapangakohan sa pagtudlo niining sagrado nga
mga hilisgutan ngadto sa ilang mga anak.” (Teach Ye Diligently, p. 256.)
Ang propeta Mormon misulat ngadto sa iyang anak nga si Moroni diin siya
mitudlo sa mahinungdanon nga bili sa moral nga kaputli. Siya miingon nga
ang kaputli ug hiyas labaw nga bililhon ug mahal kay sa bisan unsang
laing butang (tanawa sa Moroni 9:9). Ang atong mga lawas sagrado; kita
kinahanglan manaput kanunay sa ligdong nga paagi ug mohimo sa atong
mga kaugalingon nga putli ug mahiyason.

Kaligdong ug Hiyas
Ang Ginoo nagbutang og dako nga bili sa hiyas. Busa, mahinungdanon,
nga makasabut unsa ang gipasabut sa Ginoo sa kaligdong ug hiyas.
Kaligdong kasagaran nagpasabut sa paagi nga kita mamulong ug manaput.
Ang hiyas nagpasabut sa paagi nga kita naglihok. Si Presidente Spencer
W. Kimball miingon:
“Uban sa daghan nga mga butang nga mosangput sa pagkadili putli mao
ang pagkadili ligdong. Karon daghan nga mga batan-on nga mga babaye
ug batan-on nga mga lalaki manghambog sa ilang kahibalo sa mga
kamatuoran sa kinabuhi. Sila nagtuo nga sila nasayud sa tanang mga
tubag. Sila maghisgot mahitungod sa sekso ingon ka gawasnon sa ilang
paghisgot mahitungod sa mga sakyanan ug mga salida ug mga saput. Ug
usa ka espiritu sa pagkadili ligdong milambo hangtud nga ingon og wala
nay angay kahadlokan.
“Usa ka kapasikaran nga butang sa pagkadili ligdong ug sa pagkunhod sa
bili sa moral mao ang moderno nga saput. Ako nakasiguro nga ang dili
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maligdong nga mga saput nga gisul-ob sa uban natong batan-on nga
mga babaye, ug sa ilang mga inahan, sa laktud ug dili laktud nga paagi
nakaingon sa imoralidad niining panahona. Bisan ang mga amahan
usahay mag-awhag niini. Ako naghunahuna kon ang atong batan-on nga
kaigsoonang mga babaye nakaamgo sa tintasyon nga ilang gipaibug sa
atubangan sa batan-on nga mga lalaki kon sila dili motabon sa hingpit sa
ilang mga lawas. . . . 
“Ako positibo nga ang mga saput nga atong gisul-ob mao ang dako 
nga hinungdan sa pagkakunhod sa atong gugma sa hiyas, sa atong
pagkamakanunayon sa kaputli.” (Faith Precedes the Miracles, 
pp. 163, 168.)
Sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo nga ang atong mga lawas sagrado makaapekto 
sa paagi s atong pagsaput ug panglihok?
Sa unsa nga paagi ang pagkahibalo nga kita mga anak sa atong Langitnong Amahan
makaapekto sa paagi sa atong pagsaput ug panglihok?

Si Elder Vaughn J. Featherstone misaysay sa usa ka sugilanon mahitungod
sa anak sa usa ka hari kinsa nakasabut kinsa siya ug sa unsa nga paagi
siya maglihok. Si Hari Louis XV1 sa Pransya gikuhaan sa iyang trono ug
gibilanggo. Ang iyang batan-on nga anak nga lalaki, ang prinsipe, gikuha
niadtong kinsa midakop sa hari. Tungod kay ang batan-on nga prinsipe
mao ang mahimong sunod nga hari, sila buot nga modaut kaniya sa moral
nga paagi. Sila nakahibalo nga kon sila mohimo niini, siya dili gayud
mahimong hari sa Pransya.
Kining mga tawhana midala sa prinsipe ngadto sa layo kaayo nga
dakbayan, diin sila mitintal sa batan-on uban sa matag hugaw nga butang
nga ilang makita. Sila misulay sa pagpakaon kaniya og mga pagkaon nga
makapahimo kaniya nga dili na makapugong sa iyang kaugalingon. Sila
migamit og dili maayo nga pinulongon libut kaniya sa tanang higayon. Sila
mitintal kaniya uban sa dautan nga mga babaye. Sila mipabantang kaniya
sa walay pagtahud ug walay pagsalig. Siya giliyokan kawhaan ug upat ka
mga oras matag adlaw sa tanang butang nga makapawala sa usa ka tawo
sa bili sa iyang moral. Labaw sa unom ka mga bulan siya gihatagan niini
nga pagtagad. Apan bisan kausa ang batan-ong lalaki wala gayud
magpatintal. Sa katapusan, human mahimo ang tanan nga ilang
mahunahuna, sila nangutana ngano nga siya wala mohimo niining mga
butangan. Siya mitubag, “Ako dili makahimo sa inyong gipabuhat, kay ako
natawo aron mahimong usa ka hari.” (Adapted from “The King’s Son,”
New Era, Nov. 1975, p. 35.)
Kita usab natawo aron mahimong mga hari (tan-awa sa 1 Pedro 2:9;
Pagpadayag 1:6). Ang atong katuyoan niini nga kinabuhi, gani labaw pa
kay sa mahimong hari sa usa ka nasud. Kita mga anak sa Dios, ug kita
natawo aron mahimong sama kaniya. Ang pagkab-ot sa mao nga tumong
dili mahimo kon kita dili maligdong ug mahiyason.

151



Ang Kamahinungdanon sa Panig-ingnan
Usa sa atong labing mahinungdanon nga mga kapangakohan isip mga
sakop sa Simbahan sa Dios mao ang pagpakita og usa ka maayo nga
panig-ingnan sa kaligdong ug hiyas. Kita dili lamang mohimo sa atong
hunahuna ug lawas nga limpyo ug putli, apan kita kinahanglan nga
mopakita nga kita nag-isip sa atong mga lawas nga sagrado pinaagi sa
atong paagi sa pagpakigsulti, sa butang nga atong gikalingawan, ug sa
literatura nga atong gibasa. Kini labi na gayud nga mahinungdanon alang
sa mga ginikanan ug dagko nga mga anak. Kon kita mopakita og maayo
nga panig-ingnan, ang atong mga anak o ang atong igsoon nga mga lalaki
ug babaye makapalambo sa sama nga mga hiyas ug magtarung sama sa
atong pagtarung.
Pahunahuna-a ang mga sakop sa klase sa makadiyot mahitungod sa ilang mga kinaiya ug
mga batasan ug mangutana sa ilang mga kaugalingon sa mosunod nga mga pangutana:
“Aduna bay bisan unsang butang sa akong kinaiya ug batasan nga makadaot niadtong
akong gipaningkamutan nga tudloan?”
“Aduna bay bisan unsang butang nga akong gibuhat o gihunahuna nga ako dili buot nga
buhaton o hunahunaon sa akong mga anak?”
Basaha ang Jacob 2:35 Ang pagpanton ni Jacob sa mga Nephite tungod sa ilang dili maayo
nga mga panig-ingnan. Ngano nga mahinungdanon ang pagpakita og maayo nga panig-
ingnan?

Pagtudlo og Kaligdong ug Hiyas
Ang pagtudlo og kaligdong ug hiyas nagkinahanglan og lawom nga
pagka-espirituhanon. Si Elder Boyd K. Packer miingon: “Kon adunay usa
ka mahinungdanon nga butang sa panudlo og moral ug espirituhanon nga
mga bili . . . kini mao ang pagbaton sa Espiritu sa Ginoo uban kanato kon
kita motudlo” (Teach Ye Diligently, p. 272).
Mahinungdanon usab ang paghisgot sa hilisgutan sa balaan nga
pagtahud ug pagkamapainubsanon. Ang paagi ni Elder Packer mao ang
usa ka maayo nga panig-ingnan sa usa ka paagi sa pagtudlo og kaligdong
ug hiyas sa usa ka balaanon kaayo nga paagi:
“Gihatag diha sa atong pisikal nga mga lawas, ug kini sagrado, usa ka
gahum sa paglalang. Usa ka kahayag, ingnon na sa pagsulti, nga adunay
gahum sa pagpasiga og laing mga kahayag. Kini nga gasa pagagamiton
lamang sulod sa sagrado nga talikala sa kaminyoon. Pinaagi sa paggamit
niining gahum sa paglalang, usa ka mortal nga lawas mahimong
mamugna, usa ka espiritu mosulod ngadto niini, ug usa ka bag-o nga
kalag matawo niini nga kinabuhi. Kini nga gahum maayo. Kini makalalang
ug makabulig og kinabuhi sa banay nga atong makita ang mga tuburan sa
kalipay. Kini sa pagkatinuod gihatag ngadto sa matag tawo kinsa natawo
nganhi sa pagka-mortal. Kini sagrado ug mahinungdanon nga gahum. . . . 
“Kamo nagtubo sa usa ka katilingban diin anaa sa inyong atubangan mao
ang pagdapit kanunay sa pag-usab niining sagrado nga mga gahum. . . .
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19-a, Usa ka amahan kinahanglan nga mo-interbyu sa iyang mga anak kanunay
19-b, Mga kahigayunan sa pagtudlo moabut kanunay sa wala damha nga mga higayon

Ayaw tuguti si bisan kinsa sa paghikap o paggamit sa inyong lawas, walay
bisan kinsa! Kadtong kinsa mosulti kaninyo sa pagbuhat nagkabig kaninyo
sa pag-ambit sa ilang sala. Kami nagtudlo kaninyo nga ipadayon ang
inyong pagkaputli. . . .  Ang matarung lamang nga paggamit niini nga
sagrado nga gahum anaa diha sa pakigsaad sa kaminyoon. Ayaw gayud
gamita sa dili maayo kining sagrado nga mga gahum” (Teach Ye Diligently,
pp. 259, 262.)
Kon kita buot magmalampuson sa pagtudlo niini nga mga baruganan ngadto
sa atong mga banay, kita kinahanglan gayud nga magmabinantayon pag-
ayo sa pagpanalipod sa atong mga panimalay batok sa bisan unsang dili
limpyo. Si Elder A. Theodore Tuttle miingon kanato nga “ang amahan mao
ang tigpanalipod sa panimalay. Siya nagbantay niini batok sa pagsulod sa
dautan gikan sa gawas. Kaniadto, siya mipanalipod sa iyang panimalay
pinaagi sa mga hinagiban ug bildong mga buak sa bintana. Karon ang
buluhaton labaw pa kalisud. Ang rehas nga mga pultahan ug mga bintana
nagpanalipod lamang batok sa [pisikal nga mga butang]. Kini dili sayon
nga butang ang pagpanalipod sa usa ka banay batok [sa dautan nga
moasdang sa mga hunahuna ug mga espiritu sa mga sakop sa banay.
Kini nga mga butang makahimo ug gawasnon nga mosulod ngadto sa
panimalay. [Si Satanas maalamon kaayo.] Siya dili na kinahanglan nga
moguba sa pultahan.” (“The Role of Father,” Ensign, Jan. 1974, p. 67.)
Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang dautan makasulod nganha sa atong mga panimalay
karon? (Imoral nga mga magasin, mga programa sa radyo, mga salida sa telebisyon, ug mga
basahon mao ang pipila ka mga paagi.)
Unsa gayud ang angay nga buhaton sa amahan aron makapanalipod sa iyang banay gikan
niining mga matang sa mga butang? (Sa mabinantayon nga paagi pilia ang mga materyal
nga basahon ug mga programa nga gisibya sa radyo ug telebisyon.)
Basaha ug hisguti ang D&P 93:40–43.

Ang Ginoo mipanton ni Frederick G. Williams tungod kay siya wala
makatuman sa iyang kapangakoan sa pagdala sa iyang mga anak diha 
sa kahayag ug kamatuoran.
Unsa ang inyong bation kon ang Ginoo moingon nganha kaninyo nga kamo wala magmatinud-
anon sa pagtudlo sa inyong mga anak sa kamahinungdanon sa kaligdong ug sa hiyas?

Ang Tukma nga Panahon sa Pagtudlo
Ipakita ang biswal 19-a, “Usa ka amahan kinahanglan nga mo-interbyu sa iyang mga anak
kanunay.”

Mga gabii sa banay mao ang labing maayo nga paagi sa pagtudlo og
kaligdong ug hiyas. Kadaghanan sa mga amahan nakamatikod usab nga
makatabang ang paghimo og pormal nga mga interbyu uban sa ilang mga
anak ug gani sa ilang mga asawa. Usa ka amahan, pananglit, mo-interbyu
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sa matag bata nakausa sa usa ka bulan sa puasa nga Domingo. Siya
mangutana mahitungod sa moral nga kalimpyo ug maminaw sa ilang bisan
unsang problema. Siya motudlo, mopamatuod, ug mosulti kanila sa iyang
gugma alang kanila.
Unsa sa inyong pagtuo ang epekto niini nga interbyu diha sa mga anak?
Ipakita ang biswal 19-b, “Mga kahigayunan sa pagtudlo moabut kanunay sa wala damha nga
mga higayon.”

Bisan tuod og mahinungdanon ang pagtudlo sa atong mga anak sa
panahon sa pormal nga mga sitwasyon sama sa mga interbyu ug mga gabii
sa banay, kita kinahanglan nga sensitibo sa ilang mga panginahanglan sa
tanang mga higayon. Kita kinahanglan nga magbantay sa mga panahon
nga sila labing makasabut sa unsay atong buot kanila nga mahibaloan. Kon
kita makigsulti kanila kanunay ug magpakita sa atong gugma alang kanila,
ang atong mga anak kanunay nga moduol kanato kon sila kinahanglan
nga makigsulti mahitungod sa ilang mga pagbati ug mga problema.

Panapos
Ang Ginoo misugo kanato sa pagpahimulos sa matag kahigayunan sa
pagtudlo sa atong mga anak (tan-awa sa Deuteronomio 6:5–7). Kon kita
magbantay alang sa mga kahigayunan sa pagtudlo, kita usahay makatudlo
pag-ayo sa wala gayud damha nga mga sitwasyon. Kita makahimo sa
pagtudlo sa mahinungdanon nga mga kamatuoran mahitungod sa hiyas ug
kaligdong, sama pananglit, diha sa usa ka piknik, human sa usa ka tigum
sa sakramento, pagpanglakaw, diha sa usa ka sakyanan, sa bakasyon,
padulong sa tulunghaan, o sa panahon sa usa ka hilabihan nga lisud.
Makahunahuna ba kamo sa usa ka kasinatian sa inyong mga anak o sa inyong mga ginikanan
diin ang tinuod nga komunikasyon ug pagtudlo nahitabo? Diin kini? Kanus-a kini? Gi-plano ba
kini, o ang sitwasyon miabut nga wala damha?

Mga Hagad
1. Pagplano og usa ka gabii sa banay aron sa paghisgot sa hiyas ug

kaligdong.
2. Ipakita ang panig-ingnan sa kaligdong ug sa hiyas sa inyong

kaugalingon nga panaput ug mga panglihok.
3. Kon kamo usa ka batan-on nga lalaki, awhaga ang batan-on nga mga

babaye nga inyong nailhan sa pagsaput sa maligdong nga paagi.

Dugang nga Kasulatan
1 Timoteo 4:12 (ang kamahinungdanon sa panig-ingnan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Planoha pag-ayo unsaon ninyo pagtudlo ang leksyon. Kon adunay batan-on nga mga

naghupot sa pagkapri diha sa klase sa pagkapari, ayaw himoa ang klase ngadto sa usa ka
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sesyon sa paghisgot sa pamatasan nga gitumong ngadto kanila. Kamo mahimo nga
mohisgot uban kanila sa mga paagi nga ang batan-on makatabang sa ilang mga
ginikanan nga makigsulti kanila mahitungod niining sensitibo nga hilisgustan. Hisguti
ngano nga ang kaputli ug kaligdong mahinungdanon ug unsa ang mahimo sa mga sakop
sa klase aron makapakita og usa ka maayo nga panig-ingnan alang sa uban.

2. Kon kamo buot, pagtudlo og usa ka tawo sa pagsulti sa klase mahitungod sa usa ka
kasinatian diin ang tinuod nga komunikasyon ug pagtudlo nahitabo. Tali sa mga ginikanan
ug mga anak. Hisguti ang kasinatian ug susiha ngano nga ang mga ginikanan ug mga
anak nakahimo sa pagpanagsultihanay. (Ang usa ka maayo nga panahon niini nga
panaghisgutan mao ang panahon kon maghisgot sa mga ideya diha sa ikalima nga
seksyon, “Ang Husto nga Panahon sa Pagtudlo.”)

3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan dinhi
niini nga leksyon.

157

Leksyon 19



20-a, Ang gugma mao ang tukuranan sa husay nga kinabuhi sa banay.

Pagsulbad sa mga
Problema sa Banay 
sa Husay nga Paagi
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-awhag kanato sa pagsulbad
sa mga kalisud sa banay sa husay nga paagi aron sa pagtukod og usa ka
malipayon nga kinabuhi sa panimalay.

Pasiuna
Ipakita ang biswal 20-a, “Ang gugma mao ang tukuranan sa husay nga kinabuhi sa banay.”

Si Presidente Joseph F. Smith misulti kanato unsa ang kinahanglan nga
atong buhaton kon kita buot nga makabaton og hingpit nga mga
panimalay:
Unsa . . . ang usa ka sulundon nga panimalay . . . ? Kini mao ang usa diin
ang amahan mahigugmaon ngadto sa banay diha diin ang Dios
mipanalangin kanila, mag-ihap kanila nga labing mahinungdanon, ug diin
sila usab motugot kaniya sa pagpuyo diha sa ilang mga kasingkasing. Ang
usa diin adunay pagsalig, panighiusa, gugma, sagrado nga debosyon tali
sa amahan, ug inahan ug mga anak ug mga ginikanan.” (Gospel Doctrine,
pp. 302–3.)
Bisan og kitang tanan naninguha sa pagkab-ut og sulundon nga mga
panimalay, kitang tanan usahay makasinati og mga panagbangi. Gani si
Propeta Joseph Smith nakasinati og walay panag-uyon diha sa iyang
panimalay usahay.
Usa ka buntag, pananglit, sa diha nga siya naghubad sa Basahon ni
Mormon, siya nasuko mahitungod sa usa ka butang nga gihimo sa iyang
asawa. Unya, sa dihang siya misulay sa paghubad sa pipila sa Basahon ni
Mormon, iyang namatikdan nga dili siya makahimo. Busa siya miadto,
ngadto sa usa ka tanaman ug nag-ampo, ug sa diha nga siya mibalik siya
nangayo og pasaylo ni Emma. Diha lamang siya nakahimo sa paghubad.
(Gikan sa usa ka pamahayag ni David Whitmer nga gihatag sa Septiembre
15, 1882, Comprehensive History of the Church, Vol. 1, p. 131.)
Ang Ginoo usab naglaom kanato sa pag-ila sa mga tinubdan sa walay
kahusay diha sa atong mga panimalay ug pagsulbad sa atong mga
problema.

Mga Hinungdan nga Walay Kahusay diha sa Atong mga Panimalay
Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga ang impluwensya ni Satanas mao
ang dako nga hinungdan sa walay kahusay ug panagbangi.
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Basaha ang 3 Nephi 11:29–30.

Kon ang espiritu sa panagbangi mosulod diha sa atong mga panimalay
ang Espiritu sa Ginoo mobiya. Ug kon wala ang espiritu sa Ginoo diha sa
atong mga panimalay, kita dili magmalipayon ug mobati sa kalipay sa
Ginoo ug sa iyang ebanghelyo.
Ang atong kaugalingon nga mga kahuyang mahimong mao ang hinungdan
sa pagpanagbangi ngadto sa uban (tan-awa sa Santiago 4:1). Kon ang
usa ka tawo walay kalinaw sa iyang kaugalingon, lisud kaayo ang pagpuyo
nga may kahusay sa uban. Ang mga kahuyang nga makahimo og walay
kahusay mao ang kahigal, kahakog, dili putli nga mga tinguha, ug ang
pagdasig nga nagkasumpaki. Si Presidente Spencer W. Kimball mihisgot
sa usa ka kahuyang: “Ang usa ka magtiayon tingali adunay kalisud, sakit,
kahigawad, mga kapakyasan, ug gani kamatayon diha sa banay, apan kini
dili makakuha kanila sa ilang kalinaw. Ang kaminyoon magmalampuson
kon dili mosulod ang pagkahakog. Mga kasamok ug mga problema
makapasuod sa mga magtiayon ngadto sa walay pagkabulag nga panag-
uban kon adunay hingpit nga dili pagkahakog diha niana.” (Marriage and
Divorce, pp. 19, 22.)
Unsa ang gisulti ni Presidente Kimball nga mao ang hinungdan sa walay kahusay ug walay
kalipay diha sa kaminyoon?

Si Presidente Kimball mihisgot, nga ang mga problema nga kasagaran
gituohan nga hinungdan sa walay kalipay, sama sa ka kabus ug sakit, 
sa tinud-anay makapasuod sa usa ka banay.
Unsa ang tulo ka mga butang nga atong gihisgutan nga maoy hinungdan sa walay kahusay
diha sa atong mga panimalay? (Isulat ang mga tubag diha sa pisara. Sila kinahanglan nga
maglakip sa impluwensya ni Satanas, kinaugalingon nga panagsumpaki, ug pagkahakog.)

Pag-atiman sa mga Problema sa Banay
Ang mosunod mao ang mga paagi nga gihatag sa Ginoo kanato aron 
sa pagsanta o pagsulbad sa mga problema sa banay:
DAWAT OG KAPANGAKOHAN

Ang mga ginikanan ug mga anak adunay mga kapangakohan ngadto 
sa usag usa.
Basaha ang pipila niini nga mga kapangakohan diha sa Mga Taga-Efeso 6:1–4. Unsa nga
katungdanan ang nautang sa usa kabatan-on nga lalaki ngadto sa iyang mga ginikanan?
Unsa nga mga katungdanan ang nautang sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak? 
Sa unsa nga paagi nga ang pagdawat niini nga mga kapangakohan makatabang sa
pagpasuigda og kahusay diha sa panimalay?

PAGLIKAY SA DILI MABINATION NGA MGA PULONG

Kasuko, dili mabination nga mga pulong walay dapit diha sa atong mga
panimalay. Si Elder Boyd K. Packer mitambag kanato: “Sa diha nga kamo
misulod sa pakigsaad sa kaminyoon, [kamo kinahanglan dili mosulti] og
usa ka dili maayo nga pulong—bisan og usa. Ni kini gikinahanglan ni
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tinguhaon. Adunay daghan kinsa motudlo nga normal lamang kini ug
gipaabut diha sa kalisud sa panimalay ug sa panag-away ug sa
panagsumpaki nga usa ka bahin niana nga relasyon sa kaminyoon. . . .
Ako nasayud nga mahimo nga mag-uban og puyo diha sa gugma nga
wala gayuy unang dili maayo nga pulong nga isulti tali kaninyo” (“Eternal
Marriage,” Speeches og the Year, BYU, April 14, 1970, p. 6.) Usa ka
mabugnaw, masinabuton nga tubag makahupay kanato; masuk-anon nga
mga pulong makahimo lamang og dugang panagbangi (tan-awa sa Mga
Proverbio 15:1).
Unsa ang kalainan tali sa paghisgot sa mga panagbingkil ug panaglalis?

MODAWAT SA MGA SAYOP

Si Presidente Spencer W. Kimball mihatag niini nga tambag:
Tungod sa pagkatawhanon, kamo mahimo nga sa umaabot nga mga adlaw
adunay kalainan sa opinyon nga mosangpot bisan sa gamay nga panag-
away. . . .  Pananglit usa ka sakit ang mahimo, dili mabination nga mga
pulong ang gisulti; mga kasingkasing gisakitan; ug ang matag usa mibati
nga ang usa mao gayud ang may hingpit nga sayop. Walay gihimo aron
maalim ang samad. Ang oras milabay. Adunay kakulba sa kasingkasing 
sa tibuok gabii,usa ka adlaw sa pagkusmod ug sa pagkadili mabination 
ug dugang nga walay pagsinabtanay. Sakit gidugangan og sakit hangtud
mikuha og abogado, ang panimalay naguba, ug ang mga kinabuhi sa 
mga ginikanan ug mga anak naguba.
“Apan adunay usa ka makaayo nga haplas nga, kon gamiton og sayo,
sulod lamang sa pipila ka gutlo makapabalik kanimo ngadto sa husto nga
panghunahuna; . . . uban sa daghan kaayo nga gitahan—ang inyong
gugma, ang inyong mga kaugalingon, ang inyong banay, ang inyong mga
tumong, ang inyong kahimayaan, ang inyong kinabuhing dayon— kamo
dili makapamasin. Kamo kinahanglan gayud nga motulon sa inyong garbo
ug uban sa kaisug, [sulti ngadto sa inyong asawa:] ‘Mahal, pasayloa ako.
Wala nako tuyoa ang pagpasakit kanima. Palihug pasayloa ako.’ Ug [ang
inyong asawa motubag:] ‘Mahal, ako maoy nasayop labaw pa kay kanimo,
palihug pasayloa ako.’ Ug kamo maggakos ug ang kinabuhi [maanindot]
pag-usab. Ug kon kamo matulog sa gabii, kini nakalimtan, ug walay
paglinay-anay samtang kamo maghimo sa inyong pag-ampo sa banay.”
(Faith Precedes the Miracles, pp. 134–35.)
Unsa ang pipila ka mga butang nga maoy hinungdan sa dili pagsinabtanay ug pagpanag-
away? Sa unsa nga paagi nga ang pag-ila sa mga hinungdan sa problema makatabang
kanato sa pagsulbad kanila? Ngano nga lisud kaayo ang pagdawat sa atong sayop?

Si Presidente Spencer W. Kimball nagsulti kanato sa pagdawat sa atong
sayop ug sa pagsulti “Pasayloa ako.” Kon kita sa kinasingkasing mohimo
niini, kita nakahimo og dako nga lakang sa paghusay sa walay kahusay
nga banay. Ang mga ginikanan kinahanglan mohimo niini uban sa ilang
mga anak usab, dili lamang sa usag usa.
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PAG-AMPO

Kahusay diha sa panimalay mahimo kon kita mohangyo sa Ginoo diha 
sa banay ug kinaugalingon nga pag-ampo sa pagtabang kanato sa
pagbuntog sa atong mga kalainan.
Basaha ang 3 Nephi 18:19–21. Hibaloi nga kini usa ka katungdanan ang pag-ampo diha sa
atong mga banay. Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo makatabang sa pagsulbad sa mga
problema sa banay?

PAGKAMABINATION

Usa sa mga baruganan nga gihatag sa mga kasulatan kanato aron
pagtabang kanato sa paghimo sa atong kinabuhi sa panimalay nga labaw
nga magmalipayon mao ang pagkamabination. Ang mga anak ug ang
mga hingkod diha sa usa ka banay gitambagan sa pagtagad sa usag usa
uban sa pagtahud ug sa matang sa pagkamabination nga gipakita ni
Kristo kanato. Niini nga mga butanga, kita kinahanglan mohimo ni kristo
kanunay nga atong sumbanan. (Tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:29–32.)
Hangyoa ang gitudlo nga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari sa pagsulti unsa nga mga
butang ang mahimo sa usa ka batan-on nga lalaki aron makatabang sa pagpasiugda og
kahusay diha sa panimalay.

Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo kanato unsaon sa pagkab-ot og
kalipay sa banay niini nga mga pulong: “Kamo mangutana, ‘Unsa ang bili
sa kalipay?’ Kamo matingala sa pagkayano sa tubag. Ang balay sa bahandi
sa kalipay mahimong maablihan ug magpabalin nga abli ngadto niadtong
kinsa mogamit sa mosunod nga mga yawe: Una, kamo kinahanglan gayud
magpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo sa iyang kaputli ug kayano. . . .
Ikaduha, kamo kinahanglan gayud nga makalimot sa inyong kaugalingon
ug maghigugma sa inyong kauban labaw pa sa inyong kaugalingon. Kon
kamo mohimo niining mga butanga, ang kalipay ma-inyo sa dako ug walay
paghunong nga kabuhong.” (Faith Precedes the Miracles, p. 126.)
Sa unsa nga paagi nga ang pagkamabination ug pag-ampo makapugong ug makasulbad sa
mga problema sa banay?

Ang mosunod nga sugilanon nagsaysay sa unsa nga paagi nga ang usa
ka inahan nakaangkon og kahusay diha sa iyang panimalay:
“Mga usa ka semana na ang milabay sa among pagdala sa nag-edad og
napulo ka mga tuig nga si Wayne ngadto sa among panimalay pinaagi sa
Church Indian Placement Program. Siya usa ka maalamon nga batang lalaki,
apan, dayag lamang, nga siya kinahanglan nga mopamatuod sa iyang
kaugalingon ngadto sa uban nga mga lalaki. Siya makig-away kanila
kanunay, ug siya makig-away usab sa labing maayo kanila.
“Usa ka adlaw ako nakadawat og tawag sa telepono gikan sa iyang
magtutudlo. Ang magtutudlo nagpahibalo kanako nga siya naglisud ni
Wayne sa tulunghaan. Si Wayne dili motahud kaniya ug sa uban nga mga
magtutudlo. Kini makapasuko kanako. Ako wala gayud makaproblema
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sama niana uban sa akong kaugalingon nga mga anak, ug kini nakapasuko
kanako pag-ayo. Oo ang akong kasuko, miulbo, ingon nga kini mahitabo
kanunay, ug ako nagsugod sa pagbansay sa tanang mga butang nga
akong isulti ni Wayne kon siya mopauli na gikan sa tulunghaan. ‘Kinahanglan
gayud nga akong sulbaron kining problema sa dili pa kini mo-grabe,’ ako
miingon sa akong kaugalingon.
“Misamot pa gayud ka grabe, nadugay si Wayne pagpauli gikan sa
tulunghaan tungod sa away uban sa usa ka bata nga silingan. Sila nag-
away gikan pa sa hunongan sa sakyanan. Hangtud sila miabut sa among
atubangan nga nataran. Silang duha nag-away gayud pag-ayo. Ako mitan-
aw kanila sa makadiyot, hangtud nga ako nakasiguro nga kini grabe na,
dayon akon migawas ug mitawag kang Wayne nga mosulod sa balay.
“Siya wala manumbaling kanako. Siya wala magpakita og bisan unsang
kahadlok o pagduha-duha sa atubangan sa laing bata. Samtang ako
nagtan-aw, ako nasuko pag-ayo. Ako mimando kang Wayne sa pagsulod
sa balay. Ako nasuko pag-ayo nga ako nasayud nga ako dili makasulbad
sa problema samtang anaa sa mao nga kahimtang, busa ako mipasulod
kaniya ngadto sa iyang lawak aron magbasa.
“Nagkurog sa kasuko, ako misulod ngadto sa akong kaugalingon lawak ug
miluhod ug nag-ampo. Ako nag-ampo alang sa kaalam sa pagdumala sa
problema, ug ako usab nangayo nga pinaagi sa Espiritu ako nakahibalo
unsa ang isulti. Sa diha nga ako mibarug human sa pag-ampo, ako mibati
og kainit, malinawon nga pagbati ang miabut kanako. Kini nagsugod sa
akong ulo ug inanay nga mipaingon sa akong tiilan.
“Sa dihang akong giablihan ang pultahan sa lawak ni Wayne ug nakita siya
nga naglingkod sa ngilit sa higdaanan nga naggamit sa usa ka basahon,
minilyon ka mga huna-huna misulod sa akong hunahuna. Siya walay
angay nga maglingkod niana nga lawak; tungod sa usa ka hinungdan siya
adto sa gawas aron makadagan-dagan nga gawasnon, sama sa iyang
gibuhat kaniadto. Diha-diha ang akong kasingkasing nalooy niining gamay
nga bata nga nag-inusara, usa ka bata nga gikuha pagkalit gikan sa
nasinati nga palibot gidala sa usa ka lahi nga kalibutan, aron magpuyo sa
lahi nga mga lagda. Siya kinahanglan nga mopamatuod ngadto sa uban
nga mga bata nga siya sama ka maayo, kon dili labaw, kay kanila.
“Ako milingkod sa ngilit sa higdaanan tupad kaniya, ug miagbay kaniya.
Ang unang mga pulong nga akong gisulti nakapatingala gani kanako, kay
ako miingon, ‘Wayne, pasayloa ko nga nasuko kaayo kanimo.’ Dayon ako
misulti kaniya sa tawag sa telepono gikan sa magtutudlo ug mihatag
kaniya og kahigayunan sa pagpasabut sa iyang kaugalingon. Maanindot
ang among panagsultihanay, siya mitug-an kanako, ug samtang kami nag-
istorya, kami naghinunghungay. Kini lahi ra kaayo sa tuno nga akong
gipaabut nga gamiton sa wala pa ako mohangyo sa Langitnong Amahan
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alang sa panabang. Kadto usa gayud ka tinud-anay nga espirituhanon nga
kasinatian ug kini nakahimo og maayo alang sa relasyon tali kang Wayne
ug kanako kay sa bisan unsang laing butang.
“Salamat kaayo nga kita adunay pag-ampo ug gasa sa Espiritu Santo nga
paggiya kanato kon kita mangayo alang niini.” (Myrna Behunin, “We Talked
in Whisper,” Ensign, Jan. 1976, pp. 51–52.)

Panapos
Ang mga butang nga makapugong o makapahusay sa problema sa banay
mao ang—
• Pagdawat og kapangakohan.
• Paglikay sa dili mabination nga mga pulong.
• Pagdawat sa mga sayop.
• Pag-ampo.
• Pagkamabination.
• Hingpit nga pagsunod sa ebanghelyo.
• Paghigugma sa atong mga kauban labaw kay sa atong mga

kaugalingon.

Mga Hagad
1. Paghimo ug ipauswag ang kalipay sa inyong panimalay pinaagi sa pag-

ila sa bisan unsang hinungdan sa walay kahusay tali sa mga sakop sa
banay.

2. Kon kamo nakasulti og dili mabination nga mga pulong ngadto sa usa
ka sakop sa panimalay dawata ang inyong sayop.

3. Tagda ang mga sakop sa banay uban sa pagkamabination.

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 7:12 (ang atong relasyon sa uban)
Mga Taga-Galacia 5:22 (ang mga bunga sa Espiritu)
D&P 88:119–26 (tambag gikan sa Ginoo ngadto sa mga sakop sa
Simbahan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 36, “Ang Banay Mahimong Mahangturon,” diha sa Mga Baruganan 

sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Pag-andam og pisara ug tisas.
3. Kon kamo buot, pagtudlo og usa ka naghupot sa Aaronic nga Pagkapari sa pagsulti sa unsa

nga paagi nga ang batan-on nga mga lalaki makapasiugda og kahusay diha sa panimalay.
4. Pag-andam sa pag-awit “Gugma sa Panimalay” sa katapusan sa klase.
5. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan dinhi

sa leksyon.
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Pagdumala sa 
Panalapi sa Banay

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makakat-
on ug makagamit sa sukaranang mga baruganan sa maalamon nga
pagdumala sa salapi.

Pasiuna
Sa daghan nga mga pakisayran diha sa mga kasulatan mahitungod sa
salapi ug mga katigayunan, daghan ang nagpasidaan kanato nga dili
maibog sa bahandi. Tungod niini nga katarungan, daghan nga mga tawo
ang nahadlok nga ang tanang salapi dautan ug nga sila dili makapahimuot
sa Ginoo kon sila mogahin og panahon ug kalagsik sa pagpangita ug
pagtigum og salapi. Apan kini dili tinuod. Ang gugma sa salapi kana mao
“ang gamot sa tanang dautan,” dili ang salapi mismo (tan-awa sa 
1 Timoteo 6:10).
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: Dili ang tanang salapi hugaw.
Adunay limpyo nga salapi—limpyo nga salapi nga ipalit sa pagkaon, mga
sinina, ug kapuy-an, ug i-amot.” Si Presidente Kimball mipadayon sa
pagpahayag nga ang limpyo nga salapi mao ang bayad nga atong nadawat
tungod sa matarong nga trabaho. Siya miingon nga ang salapi mahimo
lamang nga hugaw kon kini nakuha gikan sa bisan unsay matang sa
pagkadili matarongon. (Tan-awa sa Faith Precedes the Miracles, pp.235–36.)
Ni ang bahandi ni ang kakabus mao ang timailhan sa katakus sa usa 
ka tawo. Ang uban nga bantugan nga mga tawo sa Dios mga adunahan
ug ang uban kabus. Ang gidaghanon sa salapi nga ania kanato dili
mahinungdanon, apan giunsa nato kini pagkuha ug paggamit niini. Ang
paggamit sa salapi aron isangkap sa temporal nga mga panginahanglan 
sa atong mga banay, pananglit, dili lamang husto, apan gain gisugo
kanato sa Dios (tan-awa sa 1 Timoteo 5:8). Ang sugo sa pagsangkop sa
atong mga banay mahimo nga masayon pinaagi sa pagkat-on ug paggamit
sa sukaranang mga baruganan sa maalamon nga pagdumala sa salapi.

Mga Baruganan sa Maalamon nga Pagdumala sa Salapi
Bisan og ang tanan dinhi sa yuta iya sa Ginoo (tan-awa ang Salmo 24:1),
siya mitugot kanato sa paggamit ug pagpanag-iya sa pipila sa iyang
yutan-on nga mga butang. Bisan pa niana, kita gipasidan-an, nga ang
Ginoo mohimo kanato nga manubag sa unsa nga paagi kita midumala
unsay iyang gitugot kanato nga gamiton. Diha sa sumbingay sa mga
talento, pananglit, ang Manluluwas nagtudlo kanato sa kamahinungdanon
sa maalamon nga pagdumala sa atong yutan-on nga mga kabtangan.
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Hangyo ang gitudlo nang daan nga sakop sa klase sa pagsaysay sa sumbingay sa mga talento
nga makita sa Mateo 25:14–30. (Sa mga adlaw ni Jesus, ang talento usa ka yunit sa salapi.)

Adunay daghan nga sukarang mga barungan nga kinahanglan nga atong
hunahunaon sa pagdumala sa atong salapi sa maalamon nga paagi.
Ilista ang matag baruganan sa maalamon nga pagdumala sa salapi diha sa pisara kon kini
mahisgutan.

UNAHA ANG GINOO

Ang una ug labing mahinungdanon nga pagbayad nga atong buhaton mao
ang ikapulo. Ang Ginoo misaad niadtong kinsa mobayad sa ilang ikapulo
sa matinud-anon nga paagi nga siya “moabli . . . sa mga bintana sa langit,
ug mobu-bu . . . sa panalangin, nga walay igo nga lawak nga kasudlan niini”
(Malaquias 3:10). Bisan og ang Ginoo wala mosaad kanato og daghang
bahandi kon kita mobayad sa atong mga ikapulo ug mga halad, siya misaad
sa pagpanalangin kanato sa espirituhanon ug temporal nga paagi.
TRABAHO

Layo gikan sa usa ka tunglo, ang trabaho usa ka panalangin nga
makapahimo kanato sa pagsangkap sa atong mga banay. Materyal nga
kasiguroan moabut lamang kanato pinaagi sa kanunay nga pagtrabaho.
(Leksyon 23 niini nga manwal naglakip sa mga tambag sa pagpalambo 
ug pagpauswag sa atong mga kahanas sa pagpanarbaho.)
LIKAY SA WALA KINAHANGLANA NGA UTANG

Kita kinahanglan nga magmatinuoron sa atong isig ka tawo. Kon kita
adunay utang, kita kinahanglan magsugod sa paghunong niini pinaagi sa
pagbayad kanunay, bisan og gamay lamang matag higayon. Si Presidente
Ezra Taft Benson sa Konseho sa Napulog Duha miingon, “Kita kinahanglan
nga magpuyo sumala sa atong kita. Mobayad kita og hinay-hinay. . . .
Paminawon nato ang tambag sa mga pangulo sa Simbahan. Gawas gikan
sa utang!” (“Pay Thy Debt, and Live,” Speeches of the Year, BYU, Feb. 28,
1962, p. 12.)
Sa unsa nga paagi kita makalikay sa utang?

PAGPLANO SA DILI PA MOGASTO
Basaha ang Lucas 14:28. Unsa ang buot ipasabut sa “pag-ihap sa bili”?

Sama sa gisulti sa kasulatan kanato, kita kinahanglan gayud nga magplano
sa mabinantayon nga paagi sa dili pa mogasto sa atong salapi. Daghan
nga mga tawo makautang tungod kay sila napakyas sa pagpugong sa
ilang paggasto. Kon ang usa ka banay magplano unsaon sa paggamit sa
ilang salapi, sila makalingkawas sa kalisud sa panalapi.
PAGTIGUM

Alang sa daghan nga mga tawo, ang pagtigum og salapi lisud kaayo.
Apan isip mga sakop sa Simbahan, kita gitambagan sa pagtigum kanunay
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og usa ka bahin sa atong kita. Kon kita mohukom sa pagtigum bisan
gamay nga bahin sa atong kinitaan, kon kini ba salapi o mga materyal, kita
sa umaabot nga adlaw malipay nga ato kining gibuhat. Sa paghimo og
programa sa pagtigum, kita kinahanglan nga makaamgo nga sayon ang
pagtigum kon kita magtigum alang sa usa ka linain nga katuyoan, sama sa
pagmisyon o pagbiyahe ngadto sa templo aron mabugkos.
PAGGASTO SA MABINANTAYON NGA PAAGI

Kita kinahanglan nga mohunahuna sa mabinantayon nga paagi sa matag
palitunon sa dili pa kita mopalit niini. Daghan nga mga butang nga atong
gipalit nga sa tinud-anay walay bili sa atong mga kaugalingon o sa atong
mga banay. Kon kita mogahin og panahon sa paghunahuna mahitungod
sa paggamit niini sa umaabot sa bisan unsang butang sa dili pa kita
mopalit niini, kita makalikay sa pagpalit sa mga butang nga wala gayud
nato kinahanglan. Hapit kitang tanan makapalambo sa usa o sa daghan
niining mga bahina. Ang Ginoo motabang kanato kon siya atong unahon
ug mosunod sa mga baruganan sa maalamon nga pagdumala sa salapi.
Basaha ang 2 Nephi 9:51. Unsa ang pipila ka mga butang nga “walay bili” diin kita matintal sa
paggasto sa atong salapi?

Paggamit sa Konseho sa Banay sa Pagdumala sa Salapi
Kasagaran, kita mogasto sama sa atong kinitaan. Ang atong mga 
tinguha ingon og motubo ingon ka kusog kay sa atong kinitaan. 
Busa, mahinungdanon kaayo, nga kita mobadyet sa atong salapi sa
mabinantayon nga paagi. Bisan og ang matag banay nagkalahi sa ilang
mga panginahanglan ug mga tinguha, kadaghanan sa mga banay
nakamatikod nga kini makatabang sa pagsunod og usa ka plano sama niini:
Ipakita ang biswal ang biswal 21-a, “Konseho sa banay mao ang usa ka maayo nga panahon
sa paghimo og usa ka badyet.”

Ang tanang mga sakop sa banay kinahanglan nga maghisgot sa mga
butang panalapi ug mag-uyon sa usa ka paagi sa paggamit sa panalapi.
Kini mahimo pinaagi sa paghimo og konseho sa banay diin ang amahan
nagdumala ug ang mga sakop sa banay moapil. Niini nga konseho, ang
banay kinahanglan nga mohimo og usa ka listahan sa tanan nga mga
kapanguhaan sa kinitaan aron magamit sa banay. Kini nga lista mahimong
maglakip sa salapi nga nakita sa mga sakop sa banay, mga utanon ug
mga lugas gikan sa tanaman, o mga butang nga gihimo diha sa balay
aron ibaligya ngadto sa uban.
Sunod, ang banay kinahanglan nga mosulat sa ilang tanan nga 
mga panginahanglan ug mga tinguha, magsulat pag-una sa labing
mahinungdanon nga mga galastohan ug dayon ang gitinguha apan dili
kinahanglan nga mga butang. Ang lista mahimong maglakip sa mga amot
alang sa Simbahan, alang sa pagtigum, (sama sa mga butang sa pag-
adto ngadto sa templo, pag-alagad og misyon, ug pagkuha og
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21-a, Konseho sa banay mao ang usa ka maayo nga panahon sa paghimo og usa ka badyet

edukasyon), mga buhis, ug salapi nga badyet alang sa bamay, pagkaon,
mga galamiton, transportasyon, ug paglingaw-lingaw.
Sa katapusan, ang banay kinahanglan nga mag-uyon kon pila ang igahin
sa matag usa. Ang pipila ka mga butang sa katapusan sa lista mahimong
dili paliton, apan kita maalamon kon kita mopalit sa gikinahanglan nga
mga butang kay sa mopalit una og pipila ka dili mahinungdanon nga mga
butang ug dayon walay mahabilin nga ipalit sa gikinahanglan nga mga
butang. Si Presidente Brigham Young sa makausa miingon, “Ang atong
mga tinguha daghan, apan ang atong tinuod nga mga kinahanglan gamay
ra kaayo. Atong dumalahon ang atong mga tinguha pinaagi sa atong mga
gikinahanglan, ug kita makakita nga kita dili mapugos sa paggasto sa
atong salapi alang sa walay hinungdan nga mga butang” (Discourses of
Brigham Young, p. 297). Sa laing higayon siya mipasabut nga ang ka
kabus hinungdan sa ka kulang sa maalamon nga paghukom. Siya miingon
nga daghang mga tawo kinsa gamay ra kaayo og kinitaan nag-usik-usik
niini sa dili mahinungdanon nga mga butang hangtud midaghan pag-ayo
ang ilang utang. (Tan-awa sa Discourses of Brigham Young, p. 317.)
Ipakita ang biswal 21-b, “Usa ka sundanan nga badyet.”

Kita mapanalanginan pag-ayo kon kita magplano sa mabinantayon nga
paagi ug magbadyet sa atong salapi. Paghimo og mga tumong, paghimo
og mga plano, og magtambayayong aron sa pagkab-ut kanila makapahimo
kanato sa pag-atiman sa atong mga banay ingon nga gisugo sa Ginoo.
Usa ka nadugang nga panalangin gikan sa pagtambayayong mao ang
dako nga gugma ug panaghiusa nga matagamtam sa atong mga banay.
Hangyoa ang gitudlo nang daan nga sakop sa klase sa pagsaysay sa mosunod nga
sugilanon mahitungod sa usa ka Santos sa Habagatang Pasipiko, Vaha’i Tonga.

“Ako misaad sa among upat ka mga anak nga kon sila motabang, kami
makaadto sa templo. Ako naghunahuna sa akong kaugalingon, ‘Unsaon
nimo pagsulti, pagmaayong bata nga lalaki o pagmaayong batang babaye,
kon ako wala mabugkos ngadto kanila sa templo?’ Ako adunay pagbati
nga sila dili ako.
“Sulod sa duha ka mga tuig kami nagsakripisyo hapit sa tanan nga mga
butang. Ako mibahin-bahin sa akong suweldo alang sa usag usa kanamo,
ug kana among gitigum. Apan kami mibayad sa among ikapulo ug mga
halad sa puasa. Nabinlan lamang kami og 70c matag bulan. Mao kini ang
paagi nga ako ug ang akong pamilya nabuhi, sa 70c matag bulan sulod 
sa duha ka mga tuig. Kami nabuhi unsay among natanom ug naani. Ako
nahinumdom sa akong asawa nga momata og sayo sa buntag aron
maghimo og mga galad sa mga saging ug gatas sa lubi. Ang akong mga
anak dili makapalit og karmelitos o sapatos o makatan-aw og sine tungod
kay kami nagtigum aron moadto sa templo. . . . 
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Badyet

Tanang kinitaan

Ikapulo-10 porsinto

Mga amot sa simbahan

Mga pagtigum

Pagkaon

Panaput

Balay

Medikal nga mga galastohan

Transportasyon

Mga galamiton

Uban

Uban

Uban

Total nga mga galastohon
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21-b, Usa ka sundanan nga badyet

“Pinaagi sa sakripisyo kami nakahimo sa pagdala sa among banay ngadto
sa New Zealand aron mabugkos sa templo. Kami kinahanglan mobuhat sa
dugang mga butang aron matuman ang among mga tumong, apan kini
usa ka dako nga panalangin ngari kanamo.” (“We Lived on 70 Cents a
Month for the Temple,” Ensign, Feb. 1976, p. 31.)

Panapos
Ang atong Langitnong Amahan mitambag kanato sa pagdumala sa atong
salapi aron kita makaatiman sa atong mga banay ug magmalipayon. Kon
kita dili moatiman sa atong mga banay, ang Ginoo mohimo kanato nga
manubag. Aron makaatiman sa atong mga banay, kita kinahanglan nga
mosunod sa sukaranan nga mga lakang ug magiyahon nga mga baruganan
sa maalamon nga pagdumala sa salapi. Kon kita mouna sa espirituhanon
nga mga butang, ang Ginoo motabang kanato pagdumala sa atong mga
panalapi.

Mga Hagad
Susiha ang inyong mga kinaiya sa paggasto ug paghimo og badyet
pinaagi sa pagsunod sa mga baruganan nga gilatid diha sa leksyon

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Proverbio 22:7 (ang tighulam sulugoon sa tigpahulam)
Malaquias 3:8–11 (pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad nagdala og
mga pamalangin)
Jacob 2:18–19 (kita kinahanglan nga mangita sa gingharian sa Dios sa dili
pa mangita sa katigayunan)
D&P 56:16–17 (mga pasidaan ngadto sa adunahan ug ngadto sa kabus)
D&P 104:11–13 (ang tanan nga mga tawo manubag alang sa
pagkatinugyanan sa yutan-on nga mga panalangin)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon
1. Basaha ang kapitulo 27, “Ang Buhat ug ang Kinaugalingon nga Katungdanan,” diha sa

Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Basaha ang kapitulo 23. “Pagpalambo ug Pagpauswag og mga Kahanas sa

Pagpanarbaho,” niini nga manwal.
3. Pag-andam og usa ka pisara ug tisas.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
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22-a, Katalagman moabut sa panahon nga kita bisan gamay wala magdahum niini

Produkto sa 
Panimalay ug 
Pagtipig
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang sa matag naghupot
sa Pagkapari nga makasabut ug makagamit sa mga kinahanglan sa
panimalay nga produkto ug pagtipig.

Pasiuna
Si Presidente Spencer W. Kimball mitambag sa tanan nga mga Santos sa
ulahing mga Adlaw nga makabarug sa kaugalingon og magkinahanglan
(tan-awa sa “Family Preparedness,” Ensign, May 1976, pp. 124–66).
Adunay maayong mga katarungan alang niini nga tambag. Si Presidente
Marion G. Romney mipasabut nga “kita nagpuyo sa ulahing mga adlaw.
Kita nagpuyo sa panahon nga nag-una sa ikaduhang [pag-anhi] sa
Ginoong Jesukristo. Kita gisultihan sa pag-andam ug pagpuyo nga kita
mahimong . . . magkinaugalingon sa matag lain nga binuhat ubos sa
celestial nga gingharian.” (Conference Report, Apr. 1975, p. 165; tan-awa
usab sa D&P 78: 13–14.)
Ipakita ang biswal 22-a, “Katalagman moabut sa panahon nga kita bisan gamay wala
magdahum niini.”

Si Presidente Kimball nag-awhag kanato nga magsalig sa kaugalingon
tungod kay ang mga panagna sa karaan nangabut na. Siya miingon:
“Karon ako nagtuo nga ang panahon moabut nga adunay daghan nga
mga kasakit, nga adunay daghan nga mga unos ug daghan nga mga
baha . . . daghan nga mga linog. . . .  Ako nagtuo nga kini magkadaghan
tingali samtang kita magkaduol sa katapusan, ug busa kita kinahanglan
nga mangandam alang niini.” (Conference Report, Apr. 1974, p. 184.)
Siya usab miingon: “Kon ang dautan nga mga panahon moabut, daghan
ang mangandoy nga unta nasudlan nila ang ilang mga garapon sa prutas
ug nakaugmad og usa ka tanaman sa ilang mga nataran sa luyo ug
mitanom og pipila ka mga kahoy sa prutas ug mga lumboy og nagsangkap
sa ilang kaugalingon og mga kagamitan nga gikinahanglan. Ang Ginoo
nagplano nga kita kinahanglan nga magkinaugalingon gikan sa matag
binuhat, apan atong namatikdan nga gani daghan sa mga mag-uuma
mipalit sa ilang gatas gokan sa mga gatasanan ug ang mga tag-iya sa
panimalay mopalit sa ilang mga utanon gikan sa tindahan. Ug kon ang
mga trak mapakyas sa pagpuno sa mga estante sa mga tindahan, daghan
ang magutman.” (Conference Report, Oct. 1974, p. 6).
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22-b, Mga manok sayon nga buhion ug atimanon

Ipahunahuna sa mga kaigsoonan nga ang mga tindahan nanira ug nga sila nagsalig sa ilang
kaugalingon nga mga galamiton o pagkaon alang sa tanan. Pangutan-a sila unsa ang ilang
buot nga maangkon o himoon diha sa panimalay kon kadtong gihunahuna nga mga
kahimtang mao pa lamang ang pagkahitabo.

Pagsangkop alang sa Atong Kaugalingon nga mga Panginahanglan
Si Presidente Spencer W. Kimball misugo kanato “sa pagtuon sa labing
maayo nga mga paagi sa pagsangkap sa inyong kaugalingon nga mga
pagkaon. . . .  Kon adunay mga bata diha sa panimalay, i-apil sila sa mga
pamaagi uban sa gitudlo nga mga kapangakohan.” (“Family Preparedness,”
p. 124.)
Si Obispo Vaughn J. Featherstone misulti kanato unsa nga mga kahanas
ang kinahanglan nga atong ipalambo kon kita mosangkap alang sa atong
kaugalingon nga mga panginahanglan: “Karon bahin sa produkto sa
panimalay: Pagpatubo og mga hayop diin ang salapi ug lokal nga mga
balaod motugot. Pagtanom og mga kahoy sa prutas, mga ubas, mga
lumboy, ug mga utanon. Kamo makasangkap og pagkaon alang sa inyong
banay, daghan niini makaon nga presko. Uban nga pagkaon nga inyong
gipatubo mahimong i-preserbar ug i-apil isip kabahin sa inyong panimalay
nga pagtipig. Bisan kanus-a kon mahimo, paghimo og inyong dili pagkaon
nga mga panginahanglan sa kinabuhi. Himoa ang gikinahanglan nga mga
butang. Ako usab mopuno, panindota, ayoha, og ampingi ang inyong
tanan nga mga kabtangan.” (“Food Storage,” Ensign, May 1976, p. 117.)
Ipakita ang poster nga nagpakita sa mosunod:

Magbuhi og mga hayop.
Mananom og mga bungangkahoy.
Mananom ug mga utanon.
Magtagana ug magtipig og pagkaon.
Maghimo o magtukod sa gikinahanglan nga mga butang.
Mag-ayo ug mag-amping sa kabtangan.

MAGBUHI OG MGA HAYOP
Ipakita ang biswal 22-b, “Mga manok sayon nga buhion ug atimanon.”

Kon kita adunay igo nga yuta, ug nagpuyo diin kita subay sa balaod
makahimo sa pagbuhi og kahayupan, kita kinahanglan mopalit og mobuhi
og pipila ka mga hayop. Bisn pa niana, sa dili pa kita mohukom unsa nga
mga hayop ang buhion, kita kinahanglan gayud nga andam sa pag-atiman
kanila sa husto nga paagi. Kini nagpasabut nga magkat-on mahitungod sa
pagkaon, kapuy-an, ug pag-amuma nga ilang gikinahanglan aron
mahimsog. Ang uban nga mga hayop nga sayon atimanon mao ang mga
manok, mga koneho, mga itik ug gatasan nga mga kanding.
Hisguti ang mga matang sa kahayopan nga kasagaran gibuhi niana nga dapit. Hisguti ang
mga matang sa pagkaon, kapuy-an, ug pag-atiman nga gikinahanglan sa matag hayop.
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22-c, Matag banay kinahanglan magtanom og mga utanon

MANANOM OG MGA BUNGANGKAHOY

Tungod kay ang bungakahoy mamunga sa matag tuig o matag lain nga
tuig, dili na kinahanglan nga sila itanom pag-usab matag tuig, maingon
man sa mga utanon. Hinoon sila dili mamunga, sulod sa daghan nga mga
tuig human sila itanom, busa kinahanglan nga ato kining itanom sa labing
madaling panahon kon kita buot makakuha sa bunga sa panahon nga kini
atong gikinahanglan. Sa dili pa nato itanom kini, kinahanglan nga atong
mahibaloan unsa ang gilay-on sa matag kahoy o tanom ang gikinahanglan
kon kini hingpit na nga motubo ingon man usab unsaon sa pag-atiman
niini sa husto nga paagi.
Hisguti unsa nga mga matang sa bungangkahoy ang gitanom sa maong dapit. Hisguti ang
matang sa pag-atiman sa matag mga panginahanglan.

MAGTANOM OG MGA UTANON
Ipakita ang biswal 22-c, “Matag banay kinahanglan magtanom og mga utanon.”

Si Presidente Kimball mihangyo sa matag banay sa Simbahan nga
maghimo og usa ka tanaman sa utanon. Siya miingon nga bisan og kita
dili magtigum og salapi sa proyekto, ang matag banay kinahanglan nga
makakat-on unsaon sa pagsangkap alang sa ilang mga kaugalingon. Ang
usa ka tanaman makasangkap og lab-as nga pagkaon ingon usab sa
dugang pagkaon nga atong matagana ug matipigan.
MAGTAGANA OG PAGKAON

Sa uban nga mga nasud adunay mga balaod batok sa pagtipig og
pagkaon. Si Presidente Kimball miingon nga kadtong kinsa nagpuyo niini
nga mga nasud kinahanglan nga motahud, mosunod, ug mopaluyo sa
mga balaod sa nasud ug kinahanglan nga dili magtipig og pagkaon. 
(Tan-awa sa “Family Preparedness,” p. 124.) Apan diin ang pagtipig og
pagkaon gitugutan, kita kinahanglan mosunod sa tambag sa Ginoo sa
pagtipig og pagkaon kon pananglit adunay panahon nga moabut nga
walay pagkaon nga makuha. Sa diha nga ang urakan (unos) miigo sa
Honduras sa tinglaglag sa 1974, ang mga sakop sa Simbahan didto kinsa
nagbuwad ug nagtipig sa ilang kaugalingon nga pagkaon mapasalamaton
nga sila mibuhat sa ingon. Pipila lamang ka mga bulan sa wala pa ang
urakan (unos), ang presidente sa misyon nagpasidaan kanila sa umaabot
nga katalagman, nagawhag kanila sa pagsugod og programa sa pagtipig
og pagkaon. Ang mga batong, harina, humay, ug laing pagkaon nga ilang
gitipigan nakaluwas sa mga Santos gikan sa kagutom. (Tan-awa sa Bruce
B. Chapman, “Hurricane in Honduras,” New Era, Jan. 1975, p. 31.)
Adunay daghang mga paagi sa pagtagana ug pagtipig sa atong
kaugalingon nga pagkaon. Kita mahimo nga—
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Motipig niini diha sa yuta. Kini nga paagi maayo alang sa mga lagutmon
ug pipila ka berde, dahunon nga mga utanon kon ang dapit nga atong
tipigan kanila bugnaw ug uga. Sobra nga ulan o walay maayo nga kanal
makadaot kanila.
Ibuwad kini. Kon adunay panahon sa mainit, hayag nga panahon, ang
mga prutas ug mga utanon mahimong ibuwad sa adlaw. Ang bugtong
problema mao nga sila kinahanglan gayud nga tabunan o dad-on sa sulod
kon mouban.
Isulod kini sa garapon. Kini nga paagi sayon, apan kuyaw kon dili husto
ang pagkahimo. Kon husto ang pagkahimo, ang pagsulod niini sa garapon
usa ka maayo nga paagi sa pagtipig og pagkaon ug dili maunsa ang lami.
Husto nga pagsulod sa garapon nagkinahanglan og usa ka cold-pack
canner. (Ang kasangkapan nga gikinahanglan mahimong ambitan sa
daghan nga mga banay.) Kini nga paagi nagkinahanglan usab nga ang
mga garapon mapanalipdan gikan sa pagkabuak.
Moasin niini. Kini usa ka dili mahal nga paagi sa pagtagana og mga
prutas, mga utanon, ug karne, ug nagkinahanglan og gamay o walay
kahimanan.
MAGHIMO UG MAGTUKOD SA GIKINAHANGLAN NGA MGA BUTANG

Kon kita moatubang sa usa ka kinaiyanhon nga katalagman, kita buot nga
makaandam sa pagluto, pagpainit sa atong mga panimalay, ug paglimpyo
sa atong mga sinina, sa atong mga lawas, ug sa atong palibut. Tungod
niini nga katarungan, nahinungdanon nga kita magtipig og sugnod ug
sabon, o kana nga atong makat-unan sa paghimo kanila sa usa ka
emerhensya. Mahinungdanon usab ang mga gamiton sa unang dali nga
pagtabang, mga medisina nga girisita, mga sabon ug uban nga mga
butang sa paglimpyo, mga kandila, mga posporo, o bisan unsang mga
butang nga gikinahanglan alang sa kaayohan sa banay. Kon mahimo, kita
kinahanglan dili lamang motipig niini nga mga butang, apan usab magkat-
on sa paghimo kanila.
MAG-AYO UG MAG-AMPING SA KABTANGAN

Sa usa ka emerhensya, kita tingali mag-atubang usab sa panginahanglan
sa pag-ayo sa atong mga panimalay, mga kamalig, o sa mga koral. Busa,
mahinungdanon, nga ang mga sakop sa atong mga banay makakat-on sa
pagtrabaho diha sa kahoy ug sa uban nga mga kagamitan sa pagtukod,
ug magkat-on sa paggamit sa mga himan aron sila makahimo ug makaayo
sa mga kagamitan sa balay ug sa uban nga gikinahanglan nga mga butang.
Kon kita makakat-on sa pag-ayo ug pag-amping sa atong kaugalingon
nga mga kabtangan, kita makadaginot ug panahon ug makalikay nga
mahimong magsalig sa uban.
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Ngano nga mahinungdanon nga atong himoon ang atong mga kabtangan sa maayo nga
kondisyon?

Pagkat-on og Bag-o nga mga Kahanas
Ang pipila kanato nakakat-on og mga kahanas nga atong ikatudlo sa
uban. Kon adunay mga kahanas nga walay usa kanato nga nakahibalo,
kita makakat-on gikan sa mga basahon, o mga magasin, mga klase, mga
trabahante sa gobyerno, o mga programa sa tulunghaan.
Kinsa kanato nga adunay usa ka kahanas nga iyang ikatulo sa uban? Hain kining mga
tawhana kinsa makatudlo kanato niadtong mga kahanas nga buot natong makat-unan? Unsa
nga mga klase ang -awhag nato sa atong mga anak nga kuhaon sa tulunghaan aron
makakat-on sa mapuslanon nga mga kahanas? Unsaon nato pag-awhag ang atong mga
banay aron makakat-on niini nga mga kahanas?

Panapos
Mga problema ug mga pagsulay mga natural nga kabahin sa atong mga
kasinatian sa kalibutan. Hinoon, kon kita makakat-on, sa pag-amping ug
paghimo og pagkaon alang sa atong mga kaugalingon, kita dili mahadlok
og mga lisud nga mga panahon tungod kay kita maandam. Ang Ginoo
nag-ingon “kon kamo andam, kamo dili mahadlok” (D&P 38:30)

Mga Hagad
1. Paggahin og panahon niini nga semana sa pagpakigsulti sa inyong

asawa ug banay mahitungod sa panimalay nga produkto ug pagtipig.
2. Susiha unsa ang inyong gikinahanglan alang sa usa ka tuig nga tagana.
3. Paghimo og usa ka plano aron matagbaw ang mga panginahanglan sa

inyong banay pinaagi sa pagsugod o pagpadayon sa usa ka tanaman,
pagkat-on og usa ka kahanas, o pagtrabaho sa lain nga proyekto.

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Susiha uban sa mga kawani sa gobyerno o mga tawo nga adunay kasinatian sa:

A. Pagsusi unsa nga mga matang sa kahayopan ang gibuhi sa inyong dapit ug labing
sayon nga buhion.

B. Pagsusi unsa nga mga bungangkahoy nga maayo nga motubo sa dapit ug unsa 
nga matang sa pag-atiman ang gikinahanglan.

C. Pagsusi kon aduna bay mga klase nga makatudlo sa mga sakop sa banay unsaon sa
paghimo og balay, kagamitan sa balay, ug laing gikinahaanglan nga mga butang. Kon
walay mga klase nga kapahimuslan, pangita og mga tawo nga aduna niini nga mga
kahanas kinsa andam sa pagtudlo kanila.

2. Pag-andam sa poster nga gihisgutan diha sa leksyon.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

diha sa leksyon.
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23-a, Ang trabaho usa ka panalangin nga gihatag kanato sa atong Langitnong Amahan.

Pagpalambo ug
Pagpauswag 
og mga Kahanas 
sa Pagpanarbaho
Ang katayuoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut sa kamahinungdanon nga gihatag sa Ginoo diha sa trabaho,
unsaon sa pagpili sa maalamon nga paagi sa pagpanarbaho, ug unsaon
sa pagpalambo sa atong mga kahanas sa trabaho.

Pasiuna
Ang unang natala nga panudlo nga gihatag ngadto ni Adan human sa
pagkapukan mao ang walay katapusan nga baruganan sa pagtrabaho.
Ang Ginoo misulti kang Adan, pinaagi sa singot sa imong nawong ikaw
makakaon og pan, hangtud ikaw mobalik ngadto sa yuta” (Genesis 3:19).
Ang atong Langitnong Amahan mihatag ug sama nga sugo. Ang unang
kapangulohan sa Simbahan mipahayag, “Kini usa ka panalangin nga kita
gipaabot nga motrabaho, ug kinahanglan kita andam nga mohimo niini
nga walay magbagulbol” (“First Presidency Urges Frugality,” Ensign, Mar.
1975, p. 75). Ang trabaho usa sa mga yawe sa kinabuhing dayon. Ang
atong maalamon ug mahigugmaon nga Langitnong Amahan nasayud nga
kita makakat-on og dugang, motubo og dugang, makakab-ot og dugang,
ug makapahimulos og dugang gikan sa usa ka kinabuhi sa trabaho kay
gikan sa kinabuhi nga hayahay.
Ipakita ang biswal 23-a, “Ang trabaho usa ka panalangin nga gihatag kanato sa atong
Langitnong Amahan.”

Maalamon nga Pagpili sa Pagpanarbaho
Ang pagpili sa atong mga trabaho mahinungdanon kaayo. Kita kinahanglan
gayud nga magtigum og mga kamatuoran, maghimo og mainampoon nga
mga paghukom, mag-angkon og pagbansay ug kasinatian, ug dayon
mangita og trabaho nga makahimo kanato sa pagsangkap alang sa atong
mga banay.
Ilista ang masunod nga upat ka mga lakang diha sa pisara.

MAGTIGUM OG MGA KAMATUORAN
Kon kita batan-on pa kita kinanglan nga motino sa matang sa trabaho nga
labing maayo alang kanato pinaagi sa paghunahuna sa atong talagsaon
nga mga kahibalo, nga kahanas, ng mga tinguha. Kinahanglan nga atong
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23-b, Ang Ginoo mopamatuod sa atong pagpili sa pagpanarbaho kon kita mohangyo kaniya

ilhon nga kita labaw nga magmalampuson kon kita mobuhat sa butang
nga makalingaw kanato. Bisan og ang pipila kanato kinsa aduna nay mga
trabaho walay nay kahigayunan sa pagpili sa atong trabaho kita makasunod
sa sama nga mga lakang aron mapalambo ang atong sitwasyon sa
pagpanarbaho.
Sa dili pa mohukom og usa ka trabaho, kita kinahanglan mohunahuna sa
kaugmaon sa trabaho. Uban sa kanunay nga mga kausaban sa kalibutan,
daghang mga trabaho ang mahunong ug ang uban gitukod. Usa ka paagi
nga atong makat-unan mahitungod sa kaugmaon sa usa ka trabaho nga
atong gihunahuna mao ang pinaagi sa pagpangutana sa mga higala, mga
kabanay, isig ka igsoon sa pagkapari, ug mga pangulo sa Simbahan
mahitungod niini. Sa uban nga mga dakbayan adunay mga magtatambag
sa panarbaho ug mga ahensya nga makatabang. Kasagaran, mga
tulunghaan sa pamatigayon, sekondarya, ug mga unibersidad makasulti
kanato unsang mga trabaho ang anaa. Kon adunay mga pamantalaan,
ang seksyon sa “Nagkinahanglan og Tabang” makatudlo unsa nga mga
trabaho ang gipangita.
Kon mopili og usa ka trabaho, kita kinahanglan nga mopili sa mga trabaho
nga makatabang kanato nga maduol ngadto sa Simbahan. Adunay mga
trabaho nga nagkihanglan nga kita mahilayo sa atong panimalay sa taas
nga panahon o nagtanyag kanato og mga kondisyon sa pagtrabaho nga
makapugong kanato sa pagpuyo sa ebanghelyo sa hingpit ingon nga
atong pagabuhaton. Ang mao nga mga kondisyon mahimong malikayan
pinaagi sa pagpili sa atong trabaho sa mabinantayon nga paagi. Kon
makita nato ang atong mga kaugalingon sa dili maayo nga kahimtang 
sa trabaho, kita makapaninguha aron mahimong takus ang atong mga
kaugalingon sa lain nga trabaho.
Ipakita ang biswal 23-b, “Ang Ginoo mopamatuod sa atong pagpili sa pagpanarbaho kon 
kita mohangyo kaniya.”

PAG-AMPO

Mahinungdanon kaayo nga kita mangayo sa panabang sa Ginoo kon
mangita og trabaho. Atoa ang paghukom, apan ang Ginoo motabang kanato
sa pagpili sa maalamon nga paagi kon kita mag-ampo sa kinasingkasing.
Apan ang pag-ampo lamang dili igo. Si Presidente Brigham Young miingon:
“Ang akong hugot nga pagtuo dili mogiya kanako sa paghunahuna nga
ang Ginoo mosangkap kanato og mga inasal, pan nga gibutangan na og
mantikilya, . . . siya mohatag kanato sa kahanas sa pagpananom og mga
lugas sa mga prutas sa yuta, sa paghimo og mga pinuy-anan” (Discourses
of Brigham Young, p. 291).
Kon kita mohimo na sa atong katapusan nga paghukom kita kinahanglan
nga mag-ampo ug modawat sa kalinaw sa hunahuna nga moabut kon kita
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23-c, Pagpalambo og usa ka kahanas nagkinahanglan og panahon ug paningkamot

nasayud nga kita gigiyahan sa Espiritu Santo. Dayon kita kinahanglan nga
mohimo sa atong paghukom. Usa ka igsoon nga migamit niini nga mga
baruganan aron usbon ang iyang kinabuhi ug panarbaho mao si Taisho
Komura sa Japan.
Basaha ang mosunod nga sugilanon:

Si Taisho Komura nagtrabaho isip barbero sa Japan. Usa ka adlaw niana
siya nahimamat sa mga misyonaryo ug sa wala madugay nabunyagan.
Sa panahon sa ilang mga hilisgutan, siya nakakat-on mahitungod sa
pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw. Bisan pa niana, ang Igpapahulay,
mao ang labing nagkapuliki nga adlaw diha sa barberya. Busa, human
mag-ampo mahintungod sa problema sa pagbalaan sa Igpapahulay nga
adlaw, siya nakahukom sa pag-eskuwela aron pag-usab sa iyang trabaho.
Ipasaysay sa ubay-ubay nga mga sakop sa klase sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo
nakatabang kanila sa paghimo og maayo nga mga paghukom.

PAGPALAMBO OG MGA KAHANAS SA PAGPANARBAHO
Ipakita ang biswal 23-c, “ Pagpalambo og usa ka kahanas nagkinahanglan og panahon ug
paningkamot.”

Ang pagpalambo og mga kahanas sa pagpanarbaho nagkinahanglan og
panahon ug paningkamot. Kon kita buot mouswag sa atong kahimtang,
kita kinahanglan gayud nga andam nga magtuon ug magtrabaho aron
makaangkon sa gikinahanglan nga kahanas ug pagbansay.
Ang pag-aprentis, mga kurso pinaagi sa sulat, mga klase sa pagbansay
nga gihatag sa kompaniya, mga tulunghaan nga bokasyonal, mga manwal,
ug mga basahon ang tanan makatabang kanato sa pagpalambo sa atong
mga kahanas. Mga interbyu sa malagmit mga tag-iya sa trabahoan,
pagbisita sa trabahoan, ug sa pagtrabaho sa nagkalain-lain nga mga
trabaho nga makadugang sa atong mga kahibalo ug mga kahanas.
Ang pagbasa ug pagsulat mao ang duha ka sukaranan nga mga kahanas
nga makatabang nga makatrabaho. Kon kita nangita og trabaho ug dili
makabasa o makasulat, kinahanglan nga dili magduh-duha sa paggamit
sa kahibalo ug kasayuran sa uban diha sa Simbahan, sa atong mga
banay, ug sa katilingban.
Unsa nga mga kahanas ug talagsaon nga mga kahibalo nga atong ikapaambit sa matag usa
sa mga kaigsoonan diha sa Korum? Ipataho sa gitudlo nang daan nga tawo o sa mga
pangalagad sa panarbaho nga anaa diha sa maong dapit.

Kon kita adunay tumong nga kab-uton, kita kinahanglan gayud nga andam
sa paghimo og dako ng personal nga sakripisyo sa pagkab-ut niini. Kini
nagpasabut nga andam sa pagbuhat sa tanan nga gikinahanglan sa
pagpalambo sa atong mga kahanas. Ang kalampusan moabut lamang
kon kita motuman sa mga gikinahanglan ug mohimo sa gikinahanglan nga
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paningkamot sa pagkab-ut niini. “Kay bisan unsa ang ipugas sa tawo, 
mao usab kana ang iyang pagaanihon” (Mga Taga-Galacia 6:7).
Ang mosunod nga sugilanon nagpakita giunsa sa usa ka sakop sa
Simbahan didto sa Habagatang Pasipiko paglampos sa iyang mga
paningkamot sa pagpalambo sa iyang mga kahanas sa pagpanarbaho 
ug pagsangkap sa iyang banay.
Isip usa ka batan-on, si Viliami Havili nakakat-on sa kamahinungdanon 
sa tagsa-tagsa ka paningkamot sa pagkat-on ug pagpalambo sa mga
kahanas nga makapahimo kaniya sa pagsangkap sa iyang umaabot 
nga banay. Sa katapusan, sa diha nga siya naminyo, si Brother Havili
nagtrabaho pag-ayo aron makakita og makatigum og igong salapi nga
ipalit og umahan nga gitanyag sa ubos nga presyo.
Ang umahan nga iyang napalit gituohan nga gamay ra og bili tungod kay
kini sa balikid ug duol sa dagat diin ang hangin makadaot sa mga tanom.
Apan siya nagtrabaho pa-ayo aron sa pag-andam sa yuta nga matamnan.
Siya usab naggahin og daghang mga panahon sa pagtuon sa tanang
bag-o nga mga paagi sa pag-uma. Tungod kay ang uban nga kasayuran
nga iyang gikinahanglan nga mahibaloan anaa lamang sa mga basahon
sa Pranses, siya mikat-on sa kaugalingon og Pranses igo nga makabasa
unsa ang ilang gitudlo mahitungod sa agrikultura.
Gikan niini nga mga basahon, siya nakakat-on unsaon sa pag-abuno sa
yuta, diin daghan nga laing mga mag-uuma sa dapit wala maghasul sa
pagtuon. Siya nakakat-on unsaon sa paggamit og kemikal aron sa pagpatay
sa mga insekto ug pag-ayo sa mga sakit sa tanom. Siya usab nasayud
unsa nga mga tanom ang mahalin ug mabaligya ngadto sa laing nasud
nga taas og presyo. Dili ikatingala, pinaagi sa iyang daghan nga mga
paningkamot ug uban sa tabang sa Ginoo, si Brother Havili nahimong usa
ka malampuson nga mag-uuma.
Unsa ang pipila ka mga mahimo sa pagpanarbaho diha sa atong dapit?

Kini nga mga trabaho ug uban pa mahimo nga maangkon lamang nato
kon kita mag-andam sa atong mga kaugalingon uban sa gikinahanglan
nga mga kahanas.
PANGITA OG KATRABAHOAN

Ang usa ka may katakos nga tawo dili makatrabaho hangtud siya makigkita
sa malagmit tag-iya sa trabahoan. Ni ang usa ka tawo kinsa nagplano nga
magnegosyo makabaligya sa iyang mga produkto o mga pag-alagad
hangtud siya makigkita sa uban nga posible nga pumapalit. Busa ang walay
trabaho nga naghupot sa pagkapari adunay kapangakohan sa pagpangita
og trabaho.
Kon siya maglisud sa pagpangita og trabaho, siya kinahanglan nga mangayo
og panabang gikan sa iyang korum sa pagkapari. Usa sa mga pangulo sa
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Simbahan miingon nga “kini pinaagi sa pundok sa pagkapari nga ang mga
higayon ug mga pahibalo sa nangita og magtrabaho magagikan. Ang
atong mga korum kinahanglan nga moila niadtong kinsa nagkinahanglan
og trabaho o kinsa nagkinahanglan og maayong trabaho, unya ug mohimo
kutob sa ilang mahimo sa pagtabang sa ilang mga sakop sa pagpangita
og mga kahigayunan sa pagpanarbaho.” (Howard W. Hunter, “Prepare for
Honorable Employment,” Ensign, Nov. 1975, p. 123)
Unsa ang atong mahimo isip mga sakop sa korum sa pagtabang sa atong mga kaigsoona
nga makakita og trabaho?

Pagpalambo sa mga Kinaiya sa Pagtrabaho
Si Apostol Pablo mitabang sa mga kaigsoonan sa Simbahan nga “dili
magtinapulan diha sa pagtigayon” (Mga Taga-Roma 12:11). Kita
kinahanglan nga maningkamot kanunay ug mangita og mga paagi sa
pagpalambo sa atong mga kinaiya sa pagpanarbaho. Sa paghimo niini,
kita kinahanglan gayud nga adunay maayo nga mga kinaiya mahitungod
sa trabaho. Ang mosunod nga mga lista mahimong makatabang kanato
sa pag-amping sa pipila ka mahinungdanon nga mga kinaiya sa
pagtrabaho sa hunahuna.
• Naggamit ba ako og maayo sa akong panahon?
• Nakigtambayayong ba ako sa tag-iya sa akong trabahoan, sa akong

superbisor, ug sa akong isig ka trabahante?
• Naggamit ba ako sa kasangkapan o kabtangan sa tag-iya sa akong

gitrabahoan alang sa kinaugalingon o sa simbahan nga paggamit nga
walay pagtugot o walay pagbayad?

• Nagtambong ba ako og sayo sa trabaho ug mobalik sa husto nga oras
gikan sa takna sa pagpahulay?

• Naghimo ba ako sa akong trabaho sa labing maayo nga paagi nga
akong nasayran?

• Nakapahimuot ba ako sa akong isig ka trabahante, superbisor, ug 
tag-iya sa trabahoan?

Basaha ang masunod nga sugilanon:

Si Presidente Heber J. Grant nakakat-on sa diha nga siya usa pa ka tin-
edyer sa kamahinungdanon sa pagpalambo sa mga kahanas sa
pagpanarbaho ug paghimo og dugang pagpaningkamot. Usa ka adlaw
niana sa diha nga siya nagdula og holen uban sa pipila ka mga bata nga
lalaki sila nakakita og bookkeper sa bangko. Usa sa bata nga mga lalaki
miingon, “Kanang tawhana nagsuweldo og $150.00 matag bulan.” Si
Heber naghunahuna nga siya kinahanglan nga manglimpyo og 120 ka
mga sapatos matag adlaw sulod sa usa ka bulan aron makaangon nianang
gidaghanon nga salapi. Mao nga diha-diha dayon siya nakahukom nga
moabut ang adlaw nga siya mahimong bookkeper sa usa ka bangko.
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Niadtong mga panahona ang tanan nga mga talaan sa bangko gisulat
pinaagi sa usa ka pen, ug usa sa mga gikinahanglan sa usa ka maayo nga
bookkeper mao ang kahanas sa pagsulat og nindot. Aron maangkon kini
nga trabaho, si Heber mibansay pag-una sa iyang pagsulat.
Sa sinugdanan, ang iyang agi bati kaayo nga ang iyang mga higala
magbugal-bugal gani niini. Kini nakapatandog sa iyang garbo, ug siya
miingon, “May adlaw ra nga ako makahatag kaninyo og leksyon sa
pagsulat.” Tungod sa iyang pagpaningkamot sa pagpalambo niini nga
kahanas, siya nahimong usa ka magtutudlo sa pagsulat sa usa ka
unibersidad. Siya nagsulat og mga kard sa pagpangumusta, mga kard 
sa kasal, mga insurance policy, mga sertipiko sa baligya, ug legal nga
mga dokumento.
Siya miingon, “Ako sa makausa nakakuwarta og $20.00 sa Adlaw sa Bag-
ong Tuig pinaagi sa pagsulat og kap-atan ka mga dosina nga mga kard
uban sa malipayong Bag-ong Tuig ug sa ngalan sa tawo diha sa daplin.
Sa dihang miabut na usab ang Bisperas sa misunod nga Bag-ong Tuig,
ako diha sa buhatan nga gabii na kaayo nagsulat og mga kard nga
tarheta. Si Ginoong Wadsworth, ang akong agalon, misulod ug mahimut-
anong namulong nga ang negosyo maayo. Siya nagpasabut sa akong
paghupot sa mga libro sa kwenta sa laing kompaniya nga walay bayad.
Siya misulti og daghan nga mga butang nga komplimento nga nakapalipay
kanako pag-ayo. Siya mitunol kanako og $100.00, nga nagdoble sa akong
suhol alang sa akong tanan nga dugang nga trabaho. Ang katagbawan
nga akong naangkon diha sa pagbati nga ako nakaangkon sa pasalamat
ug pagsalig sa tag-iya sa akong trabahoan labaw ka bililhon ngari kanako
kay sa dobleng $100.00.” (Tan-awa sa Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant:
Highlights in the Life of a Great Leader, pp. 39–42.)

Panapos
Ang kahanas sa pagtrabaho usa ka panalangin. Ang Ginoo miingon
kanato pinaagi sa iyang mga propeta nga kini atong kapangakohan sa
pagtrabaho ug pagsangkap sa atong mga banay. Kita makakat-on og
maayo nga mga kinaiya ug mga kahanas sa trabaho gikan sa pagbansay-
bansay ingon man usab gikan niadtong kinsa adunay kasinatian. Ang
pagpangita og trabaho magantihon, kita kinahanglan nga magpundok sa
mga kamatuoran, mag-ampo mahitungod sa atong mga paghukom, ug
magpalambo og mga kahanas sa pagpanarbaho.

Mga Hagad
Paglamboa ang usa sa mga bahin nga gihisgutan diha sa kinaugalingon
nga lista sa mga kinaiya sa pagpanarbaho nga makita niini nga kapitulo.
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Dugang nga mga Kasulatan
D&P 31:5 (ang mamumuo takus sa iyang bayad)
D&P 42:42 (ANG TAPULAN DILI MAKAANGKON SA MGA PANALANGIN SA
NAGTRABAHO)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo nga leksyon:
1. Basaha ang Kapitulo 27, “Ang Buhat ug Kinaugalingon nga Kapangakohan,” diha sa Mga

Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Balika-pagtuon ang leksyon 12, “Ang Kapangakohan sa Amahan alang sa Kaayohan sa

Iyang Banay,” niini nga manwal.
3. Pag-andam og pisara ug tisas.
4. Kon kamo buot, hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagsusi unsa nga mga tunghaan

ug mga pag-alagad nga anaa sa mao nga dapit alang sa pagpalambo sa mga
kahigayunan ug mga kahanas sa pagpanarbaho.

5. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan niini
nga leksyon.
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Pag-amping sa 
Kahimsog sa Lawas

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
ngano nga mahinungdanon kaayo sa pag-amping sa pisikal nga kahimsog
sa atong mga lawas.

Pasiuna
Usa sa mga katarungan nga kita mianhi sa yuta mao ang pag-angkon og
pisikal nga mga lawas. Si Presidente Brigham Young mipahayag, “Ang
atong mortal nga mga lawas mahinungdanon kaayo ngari kanato; kon
wala kini dili gayud mahimaya sa kahangturan nga moabut” (Discourses 
of Brigham Young, p. 56).
Bisan og ang atong lawas mahimaya sa kahangturan (tan-awa sa Alma
11:42–44), dinhi niini nga kinabuhi kini mag-antus sa sakit, balatian, kasakit
og kadaot. Ang uban temporaryo nga kakulangan. Ang uban mabakol sa
tibuok kinabuhi. Apan bisan unsa ang ilang kahimtang, ang atong mga
lawas mahinungdanon ngari kanato, kay kini nagtabang kanato nga
mouswag ngadto sa kahingpitan.
Ang tawo usa ka espirituhanon ug pisikal nga nilalang. Ug ang pisikal ug
espirituhanon dili mabulag. Ang espirituhanon ug ang kahibalo dili makakab-
ot sa ilang hingpit nga kalagmitan kon walay pag-abag ug kalig-on sa
lawas (tan-awa sa D&P 93:33–34). Bisan pa niini nga kamatuoran, daghan
nga mga naghupot sa pagkapari nagpalambo sa ilang mga kaugalingon
sa esprituhanon ug sa kahibalo, apan napakyas sa pagpalambo sa ilang
mga kaugalingon sa pisikal nga paagi.
Si Presidente David O. McKay mipahayag, “Ang himsog nga tawo, kinsa
nag-atiman sa iyang pisikal nga pagkatawo, adunay kalig-on ug kalagsik;
ang iyang templo usa angay nga dapit alang sa iyang espiritu nga kapuy-
an. . . .  Busa, mahinungdanon, ang pag-atiman sa atong pisikal nga mga
lawas, ug sa pagsunod sa mga balaod sa pisikal nga kahimsog ug
kalipay.” (“The Whole Man, Improvement Era, Apr. 1952, p. 221.)

Ang mga Kaayohan sa Kahimsog
Ang mosunod mao ang pipila ka mga kaayohan nga maangkon tungod 
sa usa ka mahimsog nga lawas:
KITA LABAW NGA MAKAHIMO SA PAG-ALAGAD

Kon kita mahimsog, labaw kitang makahimo sa pag-alagad sa uban 
ug makahatag og kalipay ngadto ug sa atong mga kaugalingon.
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KITA LABAW NGA MAAYONG MGA PANGULO

Tungod sa daghan nga mga buluhaton sa usa ka pangulo, siya kinahanglan
nga makaangkon og kalig-on ug kalagsik. Ang iyang balaan nga tawag
nag-agni nga siya kinahanglan nga mahimsog kutob sa mahimo.
KITA MOBATI OG MAAYO SA ATONG MGA KAUGALINGON UG SA UBAN

Kon kita mag-amping sa atong mga lawas nga mahimsog, kita mobati 
og maayo sa atong mga kaugalingon ug adunay kadasig alang sa atong
trabaho. Kita usab adunay dugang pailub, gugma, ug pagkamabination
alang sa uban.
KITA MAKAHIMO SA PAGSANGKAP ALANG SA ATONG MGA KAUGALINGON

Kon mahimsog ang atong mga lawas, labaw kita nga makahimo sa
pagtrabaho ug sa ingon makasangkap alang sa atong mga kaugalingon
ug sa atong mga banay.

Pagpalungtad sa Pisikal nga Kahimsog
Daghan sa mga problema sa kahimsog misangpot tungod sa dili limpyo
nga mga kahimtang sa pagpuyo, balatian, sobra og timbang, dili maayo
nga pagkaon, kahago, ug ka kulang sa paugnat sa kusog. Bisan asa kita
magpuyo, kita mahimong maapektohan niining mga problema sa kahimsog.
Oo, aron sa pagsanta o pagsulbad niini nga mga problema sa kahimsog,
kita kinahanglan gayud nga magsusi unsa ang mga problema sa
kinaugalingon nga kahimsog. Kon kini masayran na nato, kita makahimo
og mga programa nga mohaum sa atong mga kalihokan nga makatabang
kanato sa pagpalungtad og mga lawas nga mahimsog.
Lokal nga mga sentro sa kahimsog mao ang maayo nga mga dapit aron
makakuha og panabang sa paghimo sa atong mga programa sa
kinaugalingon nga kahimsog.
Ipataho sa gitudlo nga sakop sa klase ang iyang pagbisita sa lokal nga sentro sa kahimsog.

Ang atong kinaugalingon ug banay nga programa sa kahimsog
kinahanglan nga maglakip sa mosunod:
PAGSUNOD NGADTO SA PULONG SA KAALAM

Ang Ginoo misulti kanato nga adunay pipila ka mga butang nga kinahanglan
nga dili nato gamiton sa atong mga lawas. Kini naglakip sa tabako, kape,
tsa, alkohol, ug pipila ka mga pagkaon. Sa laing bahin siya misugyot nga
ang pipila ka mga pagkaon ug ilimnon kinahanglan nga atong gamiton
aron sa pagpalungtad sa mahimsog maayo nga mga lawas. Kadtong
kinsa magsunod sa Pulong sa Kaalam gisaaran og kahimsog, kaalam, 
ug panalipod (tan-awa sa D&P 89:18–2).
Ipataho sa usa ka sakop sa klase ang gilangkob sa Pulong sa Kaalam nga makita diha sa
D&P 89:1–17.
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Ang mosunod nga sugilanon naghulagway sa pipila ka mga panalangin
nga makuha gikan sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam.
“Wala pa ako mag-edad og 12 anyos, apan ako nagtrabaho na uban sa
akong amahan sa pag-ani sa lugas mga 60 na ka mga tuig ang milabay.
Siya ang magputol ug ako ang magbugkos sa lugas; Kini kapoy kaayo
nga trabaho, matag adlaw.
“Usa ka Sabado niani, kami nagsugod sa [pagtrabaho] paghayag sa adlaw
ug mihunong sa nga 8:30 nianang pagkagabii. Ako kapoy kaayo ug ako
buot nga mohigda ug matulog nga dili na gani mohulat sa panihapon.
“Ang akong amahan mitan-aw kanako ug miingon sa malumo nga paagi,
‘Lee, ang bahin sa lugas nga akong giputol karong adlaw berde adlawa
berde pa kaayo. Kon kita maghulat hangtud sa Lunes sa [pagbugkos]
niini, ang mga lusok niini mokuyos. Kita kinahanglan nga mohimo niini
karong gabhiona. Hayag ang bulan sa gawas. Sa imong pagtuo
makatabang kaha ikaw kanako?’
“Akong gipugngan ang akong mga luha ug miyango.
“Ang akong amahan miingon, ‘Kon mao, manihapon na ta’.
“Sa wala madugay nahuman kami sa among panihapon, apan ako gikapoy
gihapon kaayo nga ako hapit dili makaalsa sa akong ulo. Samtang ang
akong amahan migawas aron sa pagpakaon sa mga baboy, ako milingkod
diha sa lamesa, pait kaayo nga naghuna-huna, ‘ako wala gayud manigarilyo
o moinom; ako nagsunod kanunay sa Pulong sa Kaalam. Ang Doktrina ug
mga Pakigsaad nag-ingon nga kon ikaw mosunod sa Pulong sa Kaalam ikaw
modagan ug dili maluya ug molakaw ug dili kapuyon. Ug karon ako kapoy
kaayo nga ako hapit dili makaalsa sa akong ulo.’ Ang akong ba-ba mabitad
samtang ako nakigbisog sa pagpugong nga dili makahilak sa kakapoy.
“Imposible ang paghulagway unsa ang nahitabo, apan ingon og may usa
ka maanindot nga gilis sa puti nga kahayag nga misulod sa akong lawas,
nagpuno sa matag ugat sa akong pagkatawo. Mitindog ako sa diha nga
mibalik ang akong amahan, ug kami miadto sa uma.
“Ang akong amahan paspas kaayo nga motrabaho apan wala siya
makaapas kanako nianang gabhiona, bisan og siya mitrabaho pag-ayo
kutob sa iyang mahimo. Ako modagan aron pagkuha sa nakatag nga mga
binugkos, ug mo-itsa niini, daghan nga labaw pa ka bug-at kay kanako,
gikan [sa usa ka laray ngadto sa laing laray]. Dili gayud ako makalimot sa
kahibulong sa mga mata sa akong amahan.” (Leo W. Spencer, “To Run
and Not Be Weary, “Ensign, Mar. 1974, p. 45.)
TRABAHO

Ang trabaho usa ka panalangin, dili usa ka tunglo. Dili lamang kini
makahimo kanato sa pagsangkap alang sa kahimsog sa atong mga
banay, apan kini usab usab naghimo sa atong mga lawas ug mga
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24-a, Kanunay nga pagpaugnat sa kusog gikinahanglan alang sa maayong panglawas
24-b, Pagpaugnat sa kusog usa ka labing maayo nga proyekto sa banay

hunahuna nga aktibo ug lagsik. (Tan-awa sa Mga Taga-Tesalonica
4:11–12 ug Salmo 128:2–3.)
IGO NGA PAGPAHULAY

Pipila ka mga tawo dili matulog og taas aron makaangkon og husto 
nga pagpahulay. Ang uban nga mga tawo matulog og dugay kay sa
gikinahanglan. Ang Ginoo nagpasidaan kanato sa pagkatulog sa
gikinahanglan, apan dili labaw pa kay sa gikinahanglan. Kitang tanan
managlahi ug kinahanglan gayud nga mopahulay sumala sa atong mga
panginahanglan, apan siya misulti kanato sa pagkatulog og sayo ug sa
pagbangon og sayo aron nga ang lawas ug hunahuna mahimo nga
mabaskog. (Tan-awa sa D&P 88:124.)
KINAUGALINGON NGA KALIMPYO

Aron sa paglikay sa sakit, kita kinahanglan nga maligo, manipilyo sa atong
mga ngipon, ug manghugas sa atong mga kamot kanunay. Kinahanglan
usab kita manglaba sa atong mga sinina, habol, ug manghugas sa mga
plato kanunay.
Ang sakit ug balatian malikayan pinaagi sa pagpatay sa mga kagaw. Kita
makapatay sa mga kagaw pinaagi sa pagmatngon nga ang mga insekto
ug mga hayop dili makasulod sa balay ug pinaagi sa paglabay sa mga
hugaw sa mananap ug sa tawo. Sa sama nga katarungan, ang pagkaon
kinahanglan ibutang diha sa usa ka limpyo, hinlo nga dapit.
HUSTO NGA PAGKAON

Ang husto nga pagkaon naglakip sa pagkaon gikan sa matag usa sa tulo
ka mga pundok sa pagkaon matag kan-anan. Kita nagkinahanglan og
mga karne ug produkto sa hayop alang sa pagtubo, mga prutas ug mga
utanon alang sa pagpanalipod sa balatian; ug mga lugas ug mga
lagutmon alang sa kabaskog. (Alang sa dugang kasayuran tan-awa ang
The Latter-day Saint Woman: Basic Manual for Women, Part A, Lesson
22:”Nutrition for the Family.”)
MEDIKAL UG DENTAL NGA PAG-ALIMA

Kita makapanalipod sa atong mga kaugalingon ug sa atong mga banay
gikan sa pipila ka mga balatian pinaagi sa pagpabakuna. Sa kadaghanan
nga mga bahin sa kalibutan, ang pagpabakuna gihatag diha sa mga
klinika sa kahimsog o sa mga doktor. Kita usab kinahanglan nga adunay
dentista nga mosusi sa atong mga ngipon kanunay.
PAGPAUGNAT SA KUSOG
Ipakita ang biswal 24-a, “Kanunay nga pagpaugnat sa kusog gikinahanglan alang sa
maayong panglawas.”
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Ang pangpaugnat sa kusog maoy usa ka butang nga mahimong ikalingaw
sa tagsa-tagsa ug isip usa ka banay. Usa sa labing maayo nga pagpaugnat
sa kusog nga hapit ang tanan makahimo mao ang pagdagan-dagan. Kita
makadagan bisan asa, sa bisan unsang oras, ug kini makahatag sa labing
dako nga pagpalambo sa labing mubo nga panahon. Ang dagan nga
magpundo ug paglakaw maayo usab nga paugnat sa kusog. Basketbol,
soccer, paglabay sa bola, paglangoy ug ubang mga dula makahatag og
pagpaugnat sa kusog ug paglingaw-lingaw.
Sa dili pa mosugod sa usa ka bug-at nga tulumanon, kita kinahanglan nga
magpaeksamen sa lawas pag-una. Ang pagkuha ug pagsunod sa tambag
sa doktor mahitungod sa atong programa sa pagpaugnat sa kusog
nakapalikay kanato gikan sa paghimo sa mga butang nga makadaot
kanato kay sa makatabang kanato.
Ipakita ang biswal 24-b, “Pagpaugnat sa kusog usa ka labing maayo nga proyekto sa banay.”

LINGAW-LINGAW

Tungod kay ang pisikal nga kalihokan sa lawas makahupay sa mga kabug-
at ug mga tensyon nga matingub gikan sa atong adlaw-adlaw nga mga
kapangakoan, ang paglingaw-lingaw kinahanglan maglakip kanunay sa
pisikal nga kalihokan. Kini makatabang kanato sa pag-amping sa maayong
panghunahuna ug pisikal nga kahimsog. Usa ka kaayohan sa usa ka
programa sa paugnat alang sa lingaw-lingaw mao ang kahigayunan nga
kahatag kanato uban sa atong mga banay. Ang matag sakop sa banay dili
lamang madasig sa pagpaugnat sa kusog, apan mobati usab nga nasuod
ngadto sa laing mga sakop sa banay.

Panapos
Pagbalanse sa kalihokan gikinahanglan sa usa ka malipayon nga kinabuhi.
Kini nagpasabut nga kita kinahanglan nga maningkamot sa pagkab-ut og
balanse diha sa trabaho, pahulay ug lingaw-lingaw. Si Presidente Brigham
Young mitambag:
Atong paninguhaon ang paglugway sa kinabuhi kutob sa mahimo pinaagi
sa pagsunod sa matag balaod sa kahimsog, ug pinaagi sa husto nga
pagbalanse sa trabaho, pagtuon, pahulay, ug lingaw-lingaw . . .
makaandam alang sa usa ka maayo nga kinabuhi. Itudlo nato kini nga
mga baruganan ngadto sa atong mga anak, nga aron. . . .  Sila mahimong
matudloan sa pagpahiluna sa katukuran sa kahimsog ug kalig-on.”
(Discussions of Brigham Young, p. 186.)
Ang Simbahan nagkinahanglan og mga naghupot sa pagkapari kinsa
nakaandam sa ilang mga kaugalingon sa espirituhanon, sa kahibalo, ug sa
pisikal nga paagi, kay ang maayong panglawas makatabang kanato nga
mahimong epektibo sa atong daghan nga mga kapangakohan.
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Mga Hagad
1. Susiha ang inyong kinaugalingon nga mga problema sa kahimsog.
2. Pagpalambo og usa ka kinaugalingon ug banay nga programa sa

pagpaugnat sa kusog.

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Proverbio 23:19–23 (kita kinahanglan nga magmaalamon sa pagpili
unsa ang atong imnon ug kan-on)
Mga Proverbio 31:1–4 (Kita kinahanglan nga dili mohugaw-hugaw sa
atong mga kaugalingon uban sa isog nga ilimnon ug pagka-imoral)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 27, “Ang buhat ug Kaugalingon nga Kapangakohan,” ug 29, “Ang

Balaod sa Ginoo sa Kahimsog,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagbisita ug pagtaho mahitungod sa usa ka sentro

sa kahimsog diha sa inyong dapit nga makatabang sa nga sakop sa korum nga makakuha
sa ilang mga panginahanglan sa kahimsog.

3. Pagtudlo og lain nga sakop sa klase sa paghatag og lima ka minuto nga taho sa mga
gilangkob sa Pulong sa Kaalam (D&P 89:1–17).

4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 
diha sa leksyon.
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Pag-alagad sa 
Katilingban ug 
sa Nasud
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut sa atong mga kapangakohan ngadto sa atong katilingban 
ug sa nasud.

Pasiuna
Isip mga sakop sa Simbahan ni Jesukristo, kita kinahanglan nga mobati 
og pagkainigsoonay ug gugma alang sa tanan nga mga tawo sa tanan
nga mga nasud sa kalibutan, ug ilabi na alang niadtong anaa sa atong
kaugalingon nga kasilinganan, katilingban, ug nasud. Kita kinahanglan nga
magmaunungon ngadto sa atong kaugalingon nga nasud ug mga tawo, ug
mohimo sa tanan nga atong mahimo aron sa pagtabang sa atong gobyerno
nga makahatag sa mga panginahanglan niadtong gidumala niini.
“Kita nagtuo nga ang mga gobyerno gitukod sa Dios alang sa kaayohan
sa tawo,” pahayag sa Doktrina ug mga Pakigsaad, “ug nga siya mohimo
sa mga tawo nga manubag alang sa ilang mga buhat nga may kalabutan
ngadto kanila” (D&P 134:1).

Ang Atong Tagsa-tagsa ka Kapangakohan
Kadaghanan sa mga problema sa katilingban miabut tungod kay ang pipila
ka mga tawo wala magpuyo nga matinuoron ug limpyo nga mga kinabuhi,
o dili motrabaho aron sa pag-abag sa ilang mga kaugalingon. Sa dili pa
kita makaalagad sa atong katilingban o nasud. Kita kinahanglan gayud
nga magpuyo og matinuoron ug maayo nga mga kinabuhi sa atong mga
kaugalingon. Kita kinahanglan gayud nga moatiman pag-una sa atong
mga kaugalingon ug sa atong mga banay ug maninguha sa pagbuntog 
sa bisan unsang problema nga makaapekto kanila.
Sa kanunay, ang atong labing dako nga kapangakohan mao ang pagpuyo
sa ebanghelyo. Pinaagi sa paghimo niini, kita wala lamang magtabang sa
atong mga kaugalingon, apan usab sa uban. Ang panig-ingnan sa atong
mga kinabuhi maka-impluwensya sa uban labaw pa kay sa bisan unsang
butang nga atong masulti. Diha sa Basahon ni Mormon, pananglit, ang
mga tawo sa usa ka dautan nga dakbayan gisultihan nga ang Ginoo
miluwas kanila tungod lamang sa mga pag-ampo sa mga matarung kinsa
diha sa maong yuta.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa Alma 10:22–23.

Ang Ginoo usahay mopanalangin sa tibuok katilingban tungod sa
pagkamatarung sa pipila ka mga tawo. Si Presidente David O. McKay
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namulong sa panginahanglan sa pagpakita og maayo nga mga panig-
ingnan sa mga sakop sa Simbahan: “Ang tanan angay nga mopasigarbo
sa ‘Pagkamormon’ nga usa ka [pulong] sa pagsalig, pailub, kaputli,
kamatinuron, kaangayan—kini mao ang sukaranan nga mga baruganan 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug
pinaagi sa pagpakita diha sa atong mga kinabuhi kita nakasalmot ngadto
sa [pag-usab] sa katilingban, kita nakapakita sa atong relihiyon ngadto 
sa labaw ka maayo nga sosyal nga mga kahimtang ug makahatag og
kaluwasan ug kalinaw ngadto sa mga tawo dinhi ug karon.” (Conference
Report, Oct. 1927, p. 14.)
Kita makahatag og dako nga kalig-on ngadto sa atong katilingban ug sa
nasud pinaagi sa pagpuyo nga matinuoron ug maayo nga kinabuhi, mag-
atiman sa atong kaugalingon nga mga banay, ug mag-ampo alang sa
kalig-on aron mahimong maayo nga panig-ingnan.

Ang atong mga Kapangakohan sa Kasilinganan ug sa Katilingban
Ang Ginoo naglaum kanato sa paghigugma ug pag-alagad sa atong mga
silingan ug mga higala. Kini wala magkinahanglan og dagko nga mga
binuhatan sa sakripisyo; panaghigalaay sa kasagaran gipasikad sa gagmay
nga mga binuhatan sa pagkamabination. Kabahin sa pagkamaayong
silingan mao ang pagbantay sa mga panginahanglan sa uban, lakip na sa
biyuda ug walay mga ginikanan. Ang labing dako nga pag-alagad nga atong
mahimo alang sa atong mga silingan mao ang pagtudlo sa ebanghelyo
ngadto kanila. Apan modawat man sila o dili, kita kinahanglan nga
mohigugma kanila ug moalagad kanila.
Ang atong katilingban adunay usa ka dako nga panginahanglan alang sa
kasaligan ug matinuoron nga mga tagalungsod kinsa andam nga motabang.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa D&P 58:27–28. Hunahunaa sa makadiyot
ang pipila ka mga problema nga giatubang sa mga tawo diha sa atong katilingban. Unsa ang
pipila ka “maayo nga mga hinungdan” nga kita makaabag diha sa atong dakbayan o lungsod?
Ipakita ang biswal 25-a, “Ang atong kapangakohan ngadto sa Dios naglakip sa pag-alagad
sa atong isig ka tawo.”

EDUKASYON

Sa uban nga mga dapit ang mga tulunghaan kinahanglan nga tukuron o
padak-an. Sa uban nga mga dapit, ang mga tulunghaan nagkinahanglan
og maayo nga mga libro, mga tabang sa pagtudlo, ug mga kurso sa
pagtuon. Ang mosunod nga sugilanon nagsaysay sa unsa nga paagi nga
ang pipila ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mipalambo sa kalidad sa
edukasyon nga gitanyag sa tulunghaan sa ilang mga anak:
“Usa sa mga hiyas sa among paborito nga dakbayan, ang Seattle,
Washington, mao ang usa ka maayo kaayo nga sistema sa tulunghaang
publiko sa kasilinganan. Sulod sa kawhaan ka mga tuig sa among pagpuyo,
kami usahay matintal sa pagbalhin ngadto sa kasikbit nga mga balangay
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25-a, Ang atong kapangakohan ngadto sa Dios naglakip sa pag-alagad 
sa atong isig ka tawo.

apan sa katapusan kanunay nga motukom sa pagpabilin sa mao nga
dakbayan, kana tungod sa among taas nga pagtan-aw sa mga kahigayunan
sa pagtungha nga makuha sa among tulo ka mga anak sa publiko nga
mga tulunghaan. . . . 
“Sa bag-o nga mga tuig, bisan pa niana, kami nakakita og usa ka nagkausab
nga pagdumala sa tulunghaan nga nagsugod sa pagpalayo gikan sa maayo
ug nasulayan nga lagda sa panalapi ug mga pamaagi sa edukasyon. . . .
Sila nagsugod sa paghimo og hilabihan nga mga kausaban sa mga
pamaagi ug kurikulom. . . .  Ang uban nga mga lagda nagdaot sa moralidad
sa estudyante, naghimo og daghan nga mga problema sa seguridad,
moralidad, ug pag-abuso sa drugas.
“Kining makahahadlok nga pagkakunhod nakaaghat sa daghan kanamo
sa pagdugang sa among kalihokan ug pag-alagad diha sa Kapunongan
sa Ginikanan ug Magtutudlo ug sa napili nga konseho sa magtatambag.
Sa dagko nga dapit sa sekondarya, kon banabanaon ingon ka dako sa
mga utlanan sa atong mga purok, ang nagpakabana nga mga ginikanan
ug mga higala [gipili] sa pipila kanamo ngadto sa mga katungdanan sa
duha ka mga kapunongan.
“Uban sa kasinatian sa Simbahan nga himoon ang mga butang nga
magkahiusa diha sa mga tigum, ang mga sakop sa Santos sa Ulahing
Adlaw misugod sa pag-impluwensya sa tigdumala sa tulunghaan. Samtang
kami nag-abag sa maayo nga mga programa, kami nakadaug sa opsyonal
nga pagbalik ngadto sa tradisyonal nga kurikulom ug mga pamaagi sa
pagtudlo. Aron sa pagkunhod sa pagpanghulga sa estudyante ug
pagpamun-og diha sa mga balay-tigumanan ug sa mga nataran sa
tulunghaan ug sa pagpahunong sa pag-abuso sa drugas ug moralidad,
kami mikuha og dugang seguridad. Kami nakadani sa kaikag ug pag-apil
sa mga ginikanan ug midugang [sa mga estudyante ngari sa among
kapunongan]. . . . [kami] nakapamatuod ngadto sa mga tagalungsod nga
sila maka-impluwensya sa mga hukom sa ilang napili nga mga opisyal. . . . 
“Kini nga mga kasinatian nakapamatuod pag-usab nga ang mga Santos
sa Ulahing Adlaw, kon sila magkahiusa ug kon sila tinuod nga mobarug sa
ilang mga kaugalingon, makahatag og gahum sa pagpauswag sa mga
katawhan.
“Kini nga pagpamatuod nakadala kanako ngadto sa laing mga bahin sa
[pagsalamat] sa katilingban, pamatigayon, politikal, ug balaodnon. Kini
nakapadasig kanamo nga ang mga Santos sa Ulahing Adlaw dili lamang
kay kinahanglan, apan makatabang sa pagmugna og katilingban nga
kausaban nga atong gikinahanglan kaayo.” (David L. Tomlinson, “We
Changed Our Children’s Schools,” Ensign, June 1976, pp. 52–53.)
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Unsa nga mga panginahanglan sa edukasyon diha sa atong katilingban? Unsay atong
ikatabang isip usa ka tawo o isip usa ka pundok sa pagkapari?

MORALIDAD

Kasagaran, ang pagbaligya sa dungog, law-ay nga talan-awon ug laing
dautan sa moralidad mahimong masanta kon usa ka pundok sa mga tawo
magtinabangay. Kini nagpasabut nga usa ka tawo kinahanglan nga
motukod pag-una sa pundok, ug kinsa ang anaa sa maayong pagkabutang
sa pagpangulo batok niining mga dautan kay sa usa ka naghupot sa
pagkapari? Ang mga korum sa pagkapari sa dakbayan sa Salt Lake,
pananglit, nagkapundok aron sa pag-ali sa mga sinehan nga nagpasalida
og law-ay nga talan-awon.
Unsa ang mga problema sa moralidad diha sa atong katilingban? Unsa ang atong mahimo
sa pagbuntog niini nga mga problema?

KAHIMSOG UG KAHILWASAN

Kadaghanan sa katilingban kinahanglan nga mopauswag sa ilang mga
kahimtang sa kahimsog ug kasiguroan. Ang uban nga mga dakbayan
nagkinahanglan og labaw ka maayong pagdumala sa trapiko o maayong
regulasyon sa kahilwasan. Ang uban nga mga dapit nagkinahanglan og
maayong kahimanan sa tubig o sa kahinlo.
Sa pagpaningkamot sa pag-alagad sa atong katilingban, kita kinahanglan
gayud nga mohunahuna sa talagsaon nga mga panginahanglan sa atong
kaugalingon nga katilingban. Kon kita nakahukom na unsa nga problema
ang labing nagkinahanglan og pagtagad, kita makapili dayon og usa ka
panginahanglan ug mohimo og usa ka plano sa pagtabang sa pagsulbad
niini. Ang mga sakop sa Simbahan nagmatinabangon sa daghan nga mga
proyekto sa katilingban. Ang uban nga mga sakop sa Simbahan, pananglit,
naghupot og mga buhatan sa politika, nag-alagad sa mga komite, o
naghimo og bulontaryo nga trabaho sa pagpalambo sa ilang mga
katilingban.
Si Ted Brewerton, usa ka naghupot sa pagkapari, sa Calgary, Canada 
usa ka panig-ingnan sa unsay mabuhat sa usa ka tawo sa pagpalambo 
sa iyang katilingban. Siya gipasidunggan isip labing bantugan nga
parmasyotiko sa iyang lalawigan tungod sa iyang pagpakigbatok sa pag-
abuso sa drugas. Siya miapud-apod og mga basahon, mihatag og mga
pakigpulong, mibisita og mga tulunghaan, ug mitabang sa mga opisyal sa
gobyerno pagkontrol sa mga drugas. Siya sa pagkatinuod nakahimo og
dako nga kausaban diha sa mga kinabuhi sa gatusan ka mga tawo. (Tan-
awa sa Janice Smith, “Making a Difference,” Ensign, June 1976, p. 50.)
Ang uban nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mipalingkawas sa ilang
mga kaugalingon gikan sa paggahin sa ilang panahon ngadto sa ilang
katilingban pinaagi sa pagpangatarungan nga sila dili makahimo og
kausaban diha sa katilingban, o nga sila daghan og mga buluhaton. Apan
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ang Ginoo nagpaabut kanatong tanan sa pag-apil ug paghimo og labaw
pa sa pag-alagad diha sa Simbahan. Ang kalamboan sa kinabuhi sa
katilingban mao usab ang buhat sa Ginoo.
Hisguti ang panginahanglan sa kahimsog ug kaluwasan diha sa atong dapit. Unsa ang atong
mahimo isip mga naghupot sa pagkapari sa pagtagbaw niini nga mga panginahanglan?

PAG-ALAGAD SA KAAYOHAN

Mahinungdanon kaayo nga ang mga Santos sa Ulahing Adlaw andam sa
pagtabang sa uban sa panahon sa emerhensya. Ang usa ka maayo nga
panig-ingnan sa mao nga pag-alagad nahitabo sa 1976, sa diha nga ang
dam nabuak ug mibaha sa daghan nga mga lungsod duol sa Rexburg,
Idaho. Ang mga sakop sa Simbahan gikan sa mga kasikbit nga mga estado
nakahukom nga sila motabang sa paglimpyo sa mga lungsod nga naguba
o nadaot. Ang mga batan-on ug mga korum sa pagkapari miabang og
mga sakyanan ug miadto sa gibahaan nga dapit. Sila mitabang sa
paglimpyo, pag-ayo, ug pagtukod og bag-o nga mga balay. Daghan nga
mga lalaki ug mga babaye mibantay sa mga bata aron ang mga ginikanan
makatrabaho sa ilang kaugalingon naguba nga mga balay. Sulod sa pipila
ka mga semana, kadaghanan sa buluhaton sa paglimpyo nahimo, salamat
sa boluntaryo nga trabaho sa mga sakop sa Simbahan sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw kinsa buot moalagad sa ilang isig ka tawo.
Pipila ka mga paagi nga kita makalig-on sa atong kasilinganan 
ug katilingban mao ang—
• Pagpaambit sa ebanghelyo uban sa atong mga higala ug mga silingan.
• Paghigugma ug pag-alagad sa atong mga silingan pinaagi sa paghimo

og gamay apan kanunay nga mga buhat sa kaayo.
• Pagtrabaho isip nagpakabana nga tawo diha sa usa ka maayo nga gawi

sa katilingban.
• Pagtabang sa pag-ila ug pagsulbad sa mga problema sa katilingban.
• Pag-alagad sa pagpangulo diha sa katilingban.

Mga Kapangakohan ngadto sa Atong Nasud
Si Presidente N. Eldon Tanner miingon, “kami nagpaabut sa matag tawo
nga magmaunungon ngadto sa iyang yutang natawhan—ang yuta diin
siya natawo, ang yuta diin siya nagpuyo, nagtrabaho, ug nag-atiman sa
iyang banay” (“If They Will But Serve the God of the Land,” Ensign, May
1976, p. 48). Kita kinahanglan nga mobati og gugma alang sa atong
nasud ug sa iyang mga katawhan ug motinguha sa labing maayo alang
kanila. Ang mao nga gugma moabut sa natural nga paagi samtang kita
makakat-on sa pagpasalamat sa kasaysayan ug mga sakripisyo sa atong
ka tagi-nasud.
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Ang pagmaunongon sa atong nasud wala magpasabut nga kita kinahanglan
gayud nga mouyon sa tanan nga mga tawo kinsa modala sa gobyerno.
Kadaghanan sa mga opisyal sa gobyerno, bisan pa niana, naningkamot 
sa kinasingkasing nga paagi sa paghimo unsa ang matarung, ug kita
kinahanglan mohatag sa atong pag-abag. Kita kinahanglan nga mag-
ampo matag adlaw nga sila mohimo og husto nga mga paghukom ug
mohimo sa husto nga mga butang. Si Presidente Harold B. Lee sa makausa
nakigkita sa Presidente sa Tinipong Bansa diin siya “misiguro kaniya nga
bisan unsa ang iyang ngalan o pundok politikanhon, kami [sa Simbahan]
kanunay nga nagluhod, mag-ampo ngadto sa Dios nga siya ug ang mga
pangulo niini nga nasud ug sa kalibutan motabang kanato sa pagsulbad
sa [mga problema sa atong panahon].” (“A Time of Decision,” Ensign, 
July 1972, p. 29)
Ang pag-alagad sa atong nasud naglakip usab sa pagsunod sa mga
balaod. Ang kalinaw anaa lamang kon ang tanan mosunod sa balaod. 
Ang ika-napulog duha nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo nagpahayag:
“Kami nagtuo sa pag-alagad ngadto sa mga hari, mga presidente, mga
magmamando, kagamhanan, ug sa pagsunod, pagtahud ug pagbulig 
sa balaod.”
Kon adunay batan-on nga mga naghupot sa pagkapari, hisguti ang paagi nga sila makapakita
og pagtahud sa may pagtugot ug sa pagsunod sa balaod. Sa unsa nga paagi nga ang usa
ka batan-on makaandam sa iyang kaugalingon sa pag-alagad sa iyang katilingban ug nasud?

Matag nasud adunay nagkalain-lain nga paagi sa paghimo og mga balaod.
Ang uban nga mga nasud nagtugot sa mga lumulupyo sa pagbotar alang
sa mga representante kinsa motabang sa paghimo og mga balaod. Ilabi
na niiini nga mga nasud, ang mga Santos sa Ulahing Adlaw adunay
katungdanan nga mapahibalo mahitungod sa mga butang nga makaayo
sa publiko ug sa pag-abag sa maayo nga mga tawo isip mga kandidato sa
mga katungdanan. Sa mga nasud diin ang piniliay gihimo sa publiko, ang
matag lumulupyo kinahanglan nga mobotar.

Panapos
Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kita adunay kapangakohan ngadto
sa atong katilingban ug ngadto sa atong nasud. Kita adunay katungdanan
sa pagpuyo sa matarung nga paagi ug sa pagtabang sa pagsulbad sa
mga problema ug pagtagbaw sa mga panginahanglan sa atong tibuok
katilingban.
Pipila ka mga paagi nga kita makatuman sa atong katungdanana ngadto
sa atong nasud mao ang—
• Pagmaunongon ngadto sa atong nasud ug sa atong mga katawhan.
• Pag-ampo alang sa atong mga pangulo.
• Pagsunod sa balaod.
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• Pagpakisayud mahitungod sa mga isyu sa publiko.
• Pagbulig sa matinuoron ug maalamon nga mga pangulo.

Mga Hagad
1. Pagpili og usa ka paagi nga kamo makatabang sa inyong kasilinganan

o katilingban. Paghimo og usa ka plano sa kaugalingon ug pagsugod
sa paghimo niini nga semana.

2. Uban sa inyong korum, paghunahuna unsa ang mahimo sa inyong
korum sa Pagkapari sa pagpalambo sa inyong katilingban.

3. Sa inyong mga pag-ampo sa banay, pag-ampo alang sa mga pangulo
sa katilingban ug nasud sa paggiya kaninyo diha sa pagkamatarung.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Timoteo 1:8–10 (ang panginahanglan sa balaod)
1 Timoteo 2:1–2 (kita kinahanglan nga mag-ampo alang sa mga pangulo
sa gobyerno)
Tito 3:1 (kita kinahanglan nga mosunod sa atong mga gobyerno)
1 Pedro 2:13–14 (kita kinahanglan nga mosunod sa mga balaod nga
gitukod sa atong mga gobyerno)
Mosiah 29 (Pakigpulong ni Hari Mosiah mahitungod sa gobyerno)
D&P 134 (pakigpulong mahitungod sa panginahanglan og balaod ug sa
mga baruganan sa gobyerno)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Susiha unsa ang “maayo nga mga katuyoan” diha sa inyong kasilinganan ug katilingban

nga mahimo nga magamit sa inyong korum.
2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
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Usa ka Pagpamatuod 
sa Ebanghelyo ni 
Jesukristo
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut unsaon sa pag-angkon ug paghimo sa usa ka lig-on nga
pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Jesukristo.

Pasiuna
Ang usa ka pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang labing
bililhon nga mga kabtangan nga atong maangkon. Si Presidente David 
O. McKay nakaamgo niini sa iyang pagkabatan-on. Siya miingon: “Ako
nagtinguha niini; ako mibati nga kon ako makakuha niana nga
[pagpamatuod], ang tanan sa tinuod mahimo nga walay kahulugan” 
(“A Personal Testimony,” Improvement Era, Sept. 1962, p. 628).
Ang atong mga pagpamatuod motabang kanato sa atong tibuok kinabuhi
kon moabut ang mga kalisud ug mga pagsulay. Sa mao nga mga
panahon, kita dili matabangan pinaagi sa mga pagpamatuod sa uban,
apan kinahanglan nga mobarug diha sa atong kaugalingon nga mga
pagpamatuod aron makalahutay sa atong mga pagsulay diha sa hugot
nga pagtuo.

Unsa ang usa ka Pagpamatuod?
Tingali kita mahinumdom sa unang higayon nga atong nahimamat ang mga
misyonaryo ug nagkat-on sa ebanghelyo, o ang pagpakig-uban sa usa ka
tawo kinsa mitabang kanato sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod. O
tingali kita mahinumdom sa atong mainit nga pagbati sa diha nga kita
nakadungog sa usa ka tawo nga nagpamatuod ngari kanato. Kini nga
pagbati mao ang Espiritu Santo nga nagsaksi sa atong mga kalag nga
unsa ang atong nadungog tinuod. Kini usa ka pagbati sa kalinaw, walay
pagkabalhin nga kamatuoran. Pinaagi niini nga pagbati, kita nakahibalo
nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, nga si Joseph Smith usa ka
propeta, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw mao lamang ang tinuod nga Simbahan dinhi sa yuta. Kini nga
pagbati makahatag usab kanato og usa ka pagpamatuod sa Pulong sa
Kaalam, sa baruganan sa ikapulo, o sa pagkatinuod sa Basahon ni Mormon.
Isip mga sakop sa Simbahan niining ulahing mga adlaw, mahinungdanon
usab nga kita adunay usa ka pagpamatuod sa buhi nga mga propeta. Si
Presidente Harold B. Lee mipasabut sa kamahinungdanon niini nga kahibalo:
“Ako buot nga mopasabut niini nganha kaninyo. Usa ka tawo misulti niini
sa ingon niini nga paagi, ug ako nagtuo niini nga tinuod gayud: ‘Kana nga
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tawo dili hingpit ang pagkakabig hangtud siya makakita sa gahum sa Dios
nga anaa sa mga pangulo niini nga Simbahan, ug hangtud kini motuhop
ngadto sa iyang kasingkasing sama sa kalayo.’ Hangtud nga ang mga
sakop niini nga Simbahan aduna nianang lig-on nga pagtuo nga sila
gigiyahan sa husto nga paagi, ug nga sila adunay usa ka pagtuo nga kini
nga mga tawo sa Dios mga tawo kinsa gidasig ug gitudlo sa husto nga
paagi pinaagi sa kamot sa Dios, sila dili tinuod nga nakabig.” (“The
Strength of the Priesthood,” Ensign, July 1972, p. 103.)
Pahunahunaa ang mga sakop sa klase mahitungod sa ilang mga pagpamatuod. Hangyoa
sila sa paghinumdom kanus-a mapadayag ang kamatuoran sa ebanghelyo ngadto kanila ug
sa unsa nga paagi sila nakadawat og usa ka espirituhanon nga saksi nga ang Simbahan
tinuod, nga si Jesus mao ang Kristo, o nga ang Basahon ni Mormon tinuod. Ipangutana
kanila unsa kini nga mga kasinatian ug sa unsa nga paagi sila nakahibalo nga sila nakadawat
og usa ka pagpamatuod.

Pagdawat sa usa ka Pagpamatuod
Ang usa ka pagpamatuod gipasikad diha sa pagpadayag gikan sa Espiritu
Santo. Kini moabut kon ang Espiritu sa Ginoo mosulti nganha sa atong
mga kasingkasing, hunahuna, ug espiritu ug momatuod sa kamatuoran
ngari kanato (tan-awa sa D&P 8:2–3). Si Kristo mipasabut ngadto ni Pedro
nga ang iyang pagpamatuod wala moabut gikan ni bisan kinsang tawo,
apan gikan sa Dios (Tan-awa sa Mateo 16:13–17).
Si Elder Parley P. Pratt misulat sa mosunod nga asoy sa pagpamatuod
nga iyang nadawat nga ang Basahon ni Mormon tinuod:
“Ako miabli sa [Basahon ni Mormon] uban sa kahinam,” siya miingon, “ug
mibasa sa iyang ulohan nga pahina. Dayon ako mibasa sa pagpamatuod
sa daghan nga mga saksi kalabut sa paagi sa pagkakita ug pagkahubad
niini. . . .  Ako mibasa sa tibuok adlaw; ang pagkaon makasamok, ako wala
magtinguha sa pagkaon; ang pagkatulog makasamok kon moabut na ang
kagabhion, kay ako mopalabi sa pagbasa kay sa pagkatulog.
“Samtang ako nagbasa, ang espiritu sa Ginoo diha kanako, ug ako nasayud
ug nakasabut nga ang basahon tinuod, ingon ka yano ug ka tataw ingon
sa usa ka tawo nga nakasabut ug nasayud nga siya buhi. Ang akong kalipay
karon ingon og hingpit, ug ang akong kalipay labaw pa nga nakabayad sa
tanan nga mga kasub-anan, mga sakripisyo, ug mga kahago sa akong
kinabuhi.” (Autobiography of Parley P. Pratt, p. 37.)
Alang sa uban, ang pagdawat og usa ka pagpamatuod usa ka tataw nga
kasinatian. Alang sa uban, kini dili kaayo nindot, apan kini dili kaayo
mahinungdanon o bililhon. Si Elder Loren C. Dunn miingon, “Kini mahimong
dili moabut sama sa usa ka kidlap sa kahayag (ako wala masayud unsaon
sa Ginoo sa pagpakigsulti kaninyo), tingali sama kini sa usa ka kasiguroan
ug usa ka pagbati diha sa inyong kasingkasing, usa ka pagpamatuod nga
moabut diha sa malinawon, natural apan tinuod nga paagi hangtud ikaw
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moabut ngadto sa pagkaamgo nga ikaw nakahibalo.” (“Watch Therefore:
For Ye Know Not What Hour,” University of Utah Institute Devotional, Nov.
10, 1972, p. 5.)
Si Presidente Marion G. Romney mipasabut nga kini mao ang paagi nga
siya nakadawat og pagpamatuod:
“Usahay ang usa ka pagpamatuod moabut ngadto sa usa ka tawo sa hinay
nga paagi sulod sa taas nga tagal sa panahon. Ako wala mahinumdom sa
usa ka pagpamatuod nga miabut ngari kanako sa kalit. . . .  Ako wala
makahinumdom sa diha nga ako walay pagpamatuod. Kini sa pagkatinuod
gilig-on sa tibuok katuigan, apan ako wala gayud makahinumdum sa
panahon nga ako wala motuo. Apan kon ang usa ka pagpamatuod moabut
diha-diha o sa hinay-hinay, kini adunay mahimo ngadto sa usa ka tawo.
Ang usa ka tawo mausab human siya makadawat og usa ka
pagpamatuod.” (“How to Gain o Testimony,” New Era, May 1976, p. 11.)
Adunay daghang mga butang nga kinahanglan gayud nga atong buhaton
aron makadawat og usa ka pagpamatuod. Kining lima ka mga lakang nga
mosunod mahinungdanon kaayo:
Ilista ang mosunod nga lima ka mga lakang diha sa pisara:

1. Magtinguha sa Pagtuo. Si Alma mipasabut nga ang unang lakang sa
pag-angkon og usa ka kahibalo sa kamatuoran mao ang pagtinguha sa
pagtuo (tan-awa sa Alma 32:26–27).

2. Magsiksik sa mga Kasulatan. Ang propeta Joseph Smith misugo kanato
sa “pagsiksik sa mga kasulatan—siksika ang mga pagpadayag nga
among gimantala, ug mangutana sa inyong Langitnong Amahan, sa
ngalan sa Iyang Anak nga si Jesukristo, sa pagpakita sa kamatuoran
nganha kaninyo, ug kon kamo mohimo niini uban sa bug-os nga katuyoan
ngadto sa Iyang himaya nga dili magduha-duha, Siya motubag kaninyo
pinaagi sa gahum sa Iyang Espiritu Santo. Dayon kamo mahibalo alang
sa inyong kaugalingon ug dili alang sa uban. Kamo dili magsalig sa
tawo alang sa kahibalo sa Dios; ni adunay usa ka luna sa pagduha-
duha.” (Teaching of the Prophet Joseph Smith, pp. 11–12.)

3. Magbuhat sa Kabubut-on sa Dios. Ang Manluluwas mipatin-aw nga sa
dili pa ang tawo makahibalo kon ang usa ka doktrina gikan ba sa Dios,
siya kinahanglan nga magsunod sa doktrina (tan-awa sa Juan 7:16–18).

4. Magpalandong sa mga Baruganan sa Ebanghelyo. Ang pagpalandong
sa mga kasulatan nagpasabut sa pagtuon ug sa paghunahuna
mahitungod kanila, dayon mag-ampo uban sa hugot nga pagtuo diha
kang Kristo aron makadawat og kahibalo gikan sa Espiritu Santo
mahitungod kon husto o dili ba ang atong gihunahuna. (Tan-awa sa
Moroni 10:3–5.)

5. Magpuasa ug Mag-ampo Kanunay. Ang propeta Alma nasayud sa iyang
kaugalingon nga ang ebanghelyo tinuod tungod kay siya nagpuasa og
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nag-ampo sa daghan nga mga adlaw. Human sa iyang pagpuasa, ang
Espiritu Santo nagpamatuod sa mga doktrina sa Dios nganha sa iyang
kalag. (Tan-awa sa Alma 5:45–46.)

Ipasulti sa gitudlo nang daan nga sakop sa klase ang iyang kasinatian sa pag-angkon og usa
ka pagpamatuod.

Paghimo og usa ka Lig-on nga Pagpamatuod
Kon kita makaangkon na og pagpamatuod, kita ba makaangkon kanunay
og sa pagpamatuod? Si Presidente Harold B. Lee miingon: “Ang
pagpamatuod dili usa ka butang nga inyong maangkon karon, og imong
maangkon kanunay. Ang usa ka pagpamatuod bantayanan. Kini lisud
gunitan sama sa usa ka sanag sa buwan. Kini usa ka butang nga
kinahanglan inyong angkunon matag adlaw sa inyong kinabuhi” (Church
News, July 15, 1972, p. 4.)
Sa paglig-on sa atong mga pagpamatuod matag adlaw ug sa pagpabilin
nga malipayon diha sa ebanghelyo, kita kinahanglan gayud nga
maningkamot sa pagpuyo sa matarung nga paagi, maghimo sa atong
mga katungdanan sa pagkapari, ug mag-alagad sa uban. Ang usa ka
pagpamatuod kinahanglan gayud nga usa ka baruganan sa paglihok kon
kini kinahanglan nga madugangan ang kalig-on.
Ipakita ang biswal 26-a, “Kita makalig-on sa atong mga pagpamatuod pinaagi sa
pagpamatuod ngadto sa uban.”

Ang pagpaambit sa atong mga pagpamatuod ngadto sa uban dili lamang
makalig-on sa atong kaugalingon nga mga pagpamatuod, apan usab
maglig-on sa mga pagpamatuod niadtong nakadungog kanato. Kita
gihatagan og usa ka kahigayunan sa pagpadayag sa atong mga
pagpamatuod makausa sa usa ka bulan diha sa atong tigum sa pagpuasa
ug pagpamatuod, apan kita kinahanglan mopahimulos sa matag
kahigayunan sa paghatag sa atong pagpamatuod ngadto sa atong mga
higala ug banay.
Isip mga sakop sa Simbahan, kita adunay kapangakohan sa pagpaambit
sa atong pagpamatuod ngadto sa uban, sa mga sakop ug dili mga sakop
sa simbahan. Kita nagpakita sa atong pagpamatuod matag adlaw pinaagi
sa unsay atong gisulti ug unsay atong gibuhat. Kon kita mopaambit sa
atong pagpamatuod, kini makalig-on sa uban ingon man usab sa atong
mga kaugalingon. Kita kinahanglan gayud nga magmatinud-anon sa atong
pagpamatuod mahitungod ni Jesus (tan-awa sa D&P 76:79).
Si Pedro mitambag: Pag-andam kanunay sa paghatag og tubag ngadto 
sa matag tawo nga mangutana kaninyo og katarungan mahitungod sa
paglaum nga anaa kaninyo (1 Pedro 3:15). Ang atong mga pagpamatuod
magpakita sa uban sa kamatuoran ug makatabang kanila nga magtinguha
nga makakat-on og dugang pa kini nga mga pagpamatuod makalig-on
kanila ug sa atong mga kaugalingon.
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26-a, Kita makalig-on sa atong mga pagpamatuod pinaagi 
sa pagpamatuod ngadto sa uban

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 62:3 ug D&P 84:61. Unsa ang gisaad sa Ginoo
ngadto niadtong kinsa mohatag sa ilang pagpamatuod?

Ang atong mga pagpamatuod mahimong usa ka tinubdan sa kalig-on 
sa atong mga banay. Ang usa ka amahan kinsa nag-alagad sa usa ka
misyon sa 1868 misulat ngadto sa iyang anak: “O, akong anak, unta ang
pagpamatuod sa imong amahan mahimong usa ka naggiya nga bitoon sa
imong tibuok kinabuhi” (Kinutlo ni Reinhard Maesser in Karl G. Maeser, p. 57).
Pangutan-a ang mga batan-on sa unsa nga paagi nga ang pagpamatuod sa ilang mga
amahan mahimong “naggiya nga bitoon” sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang mga
amahan sa unsa nga paagi nga ang pagpadayag sa ilang mga pagpamatuod makatabang
sa ilang mga anak nga makaangkon og mga pagpamatuod.

Mga Hagad
Paninguha sa pag-angkon, paglig-on, paghatag sa inyong pagpamatuod

sa ebanghelyo ni Jesukristo.
2. Paningkamot sa pagpuyo nga takus sa usa ka nagtubo nga saksi sa

kamatuoran pinaagi sa pagpuyo duol ngadto sa Ginoo ug pag-alagad
sa matinud-anon nga paagi sa inyong balaan nga tawag sa pagkapari.

3. Pagplano og usa ka gabii sa banay sa hilisgutan nga pagpamatuod.
Diha sa tigum, ihatag ang imong pagpamatuod ngadto sa inyong banay.

4. Ihatag ang imong pagpamatuod diha sa tigum sa pagpuasa ug
pagpamatuod.

Dugang nga mga Kasulatan
Salmo 19:7 (ang pagkabililhon sa pagpamatuod)
1 Mga Taga-Corinto 12:3 (mga pagpamatuod og nagagikan sa Espiritu
Santo)
2 Timoteo 1:8 (kita kinahanglan dili maulaw sa pagpamatuod)
D&P 76:22–23 (Ang pagpamatuod ni Joseph Smith ug Sidney Rigdon)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon
1. Pag-andam og pisara ug tisas.
2. Kon ikaw nagtinguha pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagsulti sa iyang kasinatian sa

pag-angkon og usa ka pagpamatuod.
3. Pangandam sa pagsugod sa tigum pinaagi sa pag-awit “Ako Nasayad nga ang Akong

Amahan Buhi,” Hymns, no. 95.
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27-a, Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo mao ang unang baruganan sa ebanghelyo

Hugot nga Pagtuo 
diha ni Jesukristo

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makalig-
on sa atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Pasiuna
Ipakita ang biswal 27-a, “Hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo mao ang unang baruganan sa
ebanghelyo.” Ipakita kini sa tibuok panahon sa leksyon.

Ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo mao ang unang baruganan sa
ebanghelyo. Kon kita adunay hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo kita adunay
pagsalig kaniya; kita mosalig kaniya ug modawat kaniya ug sa iyang mga
pagtulun-an. Ang Apostol Pablo misulat nga” kita naglakaw pinaagi sa
hugot nga pagtuo, dili pinaagi sa panan-aw” (2 Mga Taga-Corinto 5:7).
Kini nagpasabut nga ang hugot nga pagtuo usa ka espirituhanon nga
kalig-unan sa mga butang nga dili nato makita o madungog nga anaa ug
mga tinuod. Sama pananglit, kita wala makakita ni Jesus nga matay alang
kanato o nag-antus tungod sa atong mga sala, apan kita nasayud niini,
pinaagi sa hugot nga pagtuo. Si Alma miingon, “ang hugot nga pagtuo dili
ang pagbaton og hingpit nga kahibalo sa mga butang; busa kon kamo
adunay hugot nga pagtuo kamo naglaum sa mga butang nga wala makita,
nga tinuod” (Alma 32:21).

Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo
Ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo makapahimo sa
mga tawo sa paghimo og mga sakripisyo o sa pagbuhat sa malisud nga
mga buluhaton. Tungod sa ilang hugot nga pagtuo, pananglit, si Abraham
andam sa paghalad sa iyang anak nga lalaki isip uso ka sakripisyo. Si Enoc
nabalhin sa pagkahimaya, ug si Noe naluwas gikan sa lunop (tan-awa sa
Mga Hebreohanon 11). Kini ug daghang uban nga mga milagro nahimo
pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, “Kay kini pinaagi sa hugot
nga pagtuo nga ang mga milagro nahimo” (Moroni 7:37).
Ang hugot nga pagtuo usab makapahimo kanato sa paglahutay pag-antus,
mga pagsulay, ug mga kasakit. Sama pananglit, si Job nakahimo sa
paglahutay sa iyang hilabihan nga mga pag-antus, tungod kay siya adunay
hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Ang Ginoo naglig-on ni Job tungod kay
ang Ginoo nakaila ug nagtabang niadtong kinsa mosalig kaniya. Tan-awa
sa Nahum 1:7.)
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27-b, Ang hugot nga pagtuo nagsugod uban sa pagtanom og usa ka liso

Bisan tuod og si Job nag-antus og labaw pa kay sa atong giantus siya wala
gayud molimud sa iyang pagpamatuod ni mibatok sa Dios. Ang iyang tanan
nga mga anak nangamatay sa diha nga ang iyang balay naguba tungod
sa kusog kaayo nga hangin. Ang iyang lawas napuno sa mga hubag. Ang
iyang mga higala og gani ang iyang asawa mibiay-biay kaniya, nagsulti
kaniya nga siya nag-antus tungod kay siya dautan. Apan tungod sa iyang
hugot nga pagtuo, milahutay si Job sa iyang mga pagsulay. Diha sa
hilabihan niyang pag-antus, siya nakahimo sa pagdayig sa Dios ug
mipamatuod: “Ako nasayud nga ang akong manunubos buhi, ug nga siya
mobarug sa ulahing adlaw diha sa yuta: Ug bisan og human malaglag
kining akong lawas tungod sa wati, apan niini nga lawas ako makakita sa
Dios” (Job 19:25–26). Ang iyang hugot nga pagtuo sa katapusan gigantihan:
ang iyang nga pag-antus natapos ug siya napanalanginan sa hilabihan 
sa Ginoo.
Ang sugilanon ni Job nagpakita, sa unsa nga paagi nga ang hugot nga
pagtuo, sama sa usa ka angkla, makatabang kanato nga kanunay nga
maghupot sa atong mga pagpamatuod kon moabut ang mga pagsulay
(tan-awa sa Ether 12:4). Kita mahimong mag-antus gikan sa sakit sa ka
kabus, sa kamatayon, o sa pagtintal, apan kon kita mogamit sa hugot nga
pagtuo ni Jesukristo, kita pagalig-unon ug panalanginan.
Unsa ang pipila ka mga problema nga tingali atong maangkon diha sa atong kaugalinon nga
mga kinabuhi? Ngano nga kita kinahanglan nga dili mohukom niadtong adunay nga
problema?

Paglig-on sa Atong Hugot nga Pagtuo diha ni Kristo
Kita kinahanglan gayud nga maninguha sa paglig-on sa atong hugot nga
pagtuo. Kon kita mohimo sa ingon, kita makadawat sa hingpit nga kalipay
nga mahiduol ngadto sa Ginoo ug makadawat sa iyang mga panalangin.
Si Alma nagsulti kanato nga ang pagpalambo og hugot nga pagtuo diha 
ni Kristo susama sa pagpananom, pag-ugmad, ug pag-ani sa bunga sa
usa ka kahoy.
Ipakita ang biswal 27-b “ Ang hugot nga pagtuo nagsugod uban sa pagtanom og usa 
ka liso.”

Ang unang lakan sa pagpalambo og hugot nga pagtuo mahimong ikatandi
ngadto sa pagtanom og usa ka liso. Si Alma miingon: “Sulayi ang akong
pulong ug pagbansay og usa ka tipik sa hugot nga pagtuo, oo gani kon
kamo kutob ra sa pagtinguha sa pagtuo, himoa nga kini nga tinguha
maglihok diha kaniyo . . .  nga ang usa ka liso mahimong matanom” 
(Alma 32:27–28).
Sa unsa nga paagi kita makatanom og usa ka liso sa hugot nga pagtuo diha sa atong
kaugalingon nga mga kasingkasing?
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27-c, Sama nga ang usa ka tanom nagkinahanglan og init, hangin, ug tubig, 
ang hugot nga pagtuo nagkinahanglan og makanunayon nga pag-amuma

Usa sa mga paagi nga ang hugot nga pagtuo sa kasagaran magsugod
mao nga kon kita makadungog o makabasa sa pulong sa Dios ug
magtinguha sa pagtuo. Samtang kita mosulay kon unsay atong nadungog
o nabasa, maningkamot sa pagtuo ug sa pagbati diha sa atong mga
kasingkasing nga unsay gitudlo kanato tinuod. (Tan-awa sa Juan 7:16–17.)
Ipakita ang biswal 27-c, “Sama nga ang usa ka tanom nagkinahanglan og init, hangin, ug
tubig, ang hugot nga pagtuo nagkinahanglan og makanunayon nga pag-amuma.”

Ang ikaduhang lakang susama sa pag-atiman sa usa ka tanom. Sama nga
ang usa ka tanom nagkinahanglan og init, hangin, ug tubig aron motubo,
ang atong hugot nga pagtuo nagkinahanglan og pag-amuma kon kini
kinahanglan nga motubo.
Sa unsa nga paagi kita makaamuma o makadugang sa atong hugot nga pagtuo diha 
ni Jesukristo?

Kita makaamuma sa atong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagbasa ug
pagpamalandong sa mga kasulatan, pagpuasa ug pag-ampo, pag-alagad
sa Ginoo, pagbulig sa atong mga pangulo sa Simbahan, ug pagsunod sa
mga sugo sa Dios. Sama nga ang usa ka tanom kon walay tubig mamatay,
ang hugot nga pagtuo kon walay lihok mamatay. Kita kinahanglan gayud
nga moamuma sa atong hugot nga pagtuo pinaagi sa matarung nga mga
binuhatan. (Tan-awa sa Santiago 2:14–26.)
Ipakita ang biswal 27-d, “Ang anihon sa hugot nga pagtuo mao ang kalinaw ug hingpit nga
kalipay ug kinabuhing dayon.”

Pinaagi sa atong pagkamakugihon sa pag-amuma sa atong hugot nga
pagtuo, kita makahimo sa pagtagamtam sa daghan nga mga panalangin,
sama lamang sa pag-atiman sa usa ka tanom nga motugot kanato sa
pagpahimulos sa iyang bunga.
Unsa ang mga panalangin o mga bunga sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo?

Ang hugot nga pagtuo makahimo kanato nga —
• ”Magpabilin ngadto sa matag maayo nga butang” (tan-awa sa 

Moroni 7:28).
• Magpahimulos sa kalinaw ug kalipay, kay kita wala mahadlok sa

umaabot.
• Makadawat og nga tubag ngadto sa atong mga pag-ampo.
• Mapagaan sa Dios ang atong mga palas-anon (tan-awa sa 

Mateo 11:28–29).
• Mapasaylo sa atong mga sala kon kita maghinulsol kanila.
• Mogamit sa gahum sa pagkapari.
• Makig-uban ang Espiritu kanato (tan-awa sa Moroni 7:32).
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27-d, Ang anihon sa hugot nga pagtuo mao ang kalinaw ug hingpit nga kalipay 
ug kinabuhing dayon

• Makasinati og mga milagro diha sa atong mga kinabuhi (tan-awa sa 
2 Nephi 26:13).

• Makabalik sa pagpuyo uban sa atong Langitnong Amahan human sa
Pagkabanhaw.

Ang Bibliya naghisgot sa usa ka babaye kinsa nagmasakiton sulod sa
napulog duha ka mga tuig. Siya migasto sa iyang tanan nga mga salapi
aron magpatambal sa mga doktor, apan sila wala makaayo kanila. Usa ka
adlaw niani si Jesus miabut sa ilang dapit. Siya nakadungog ni Jesus ug
adunay hugot nga pagtuo nga siya mamaayo bisan kon siya makahikap
lamang sa iyang kupo. Ug busa, naggamit sa iyang hugot nga pagtuo,
siya mihikap sa Manluluwas sa diha nga siya miagi kaniya. Sa paghikap sa
iyang kupo, siya diha-diha naayo, ug si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon,
“Babaye, pagmalinawon: ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo
nga hingpit.” (Tan-awa sa Luca 8:43–48.)
Ang babaye niini nga sugilanon miamuma sa iyang hugot nga pagtuod
diha ni Kristo pinaagi sa paghimo sa iyang pagtuo ngadto sa usa ka buhat.
Siya mihikap sa kupo sa Manluluwas ug sa ingon nakadawat sa mga
panalangin sa iyang hugot nga pagtuo pinaagi sa pagkaayo.
Ngano nga mahinungdanon ang paggamit sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo kon
manalangin sa masakiton ug kon gihatagan og panalangin?
Ipasaysay o ipabasa sa gitudlo nang daan nga sakop sa klase ang mosunod nga sugilanon.

Si Randall Ellsworth usa ka misyonaryo kinsa migamit sa tumang ka hugot
nga pagtuo human sa grabe kaayong pagkaangol tungod sa usa ka linog
sa Guatemala. Sa panahon sa linog, siya diha sa usa ka dakbalay ug ang
dakbalay natumpag diha kaniya. Usa ka Kinatibuk-an nga Kadagkoan
mihulagway sa iyang kasinatian niini nga paagi:
“[Siya] nalugpitan, sa akong hunahuna, nga napulog duha ka mga takna.
Naparalisar ang iyang kaugalingon gikan sa hawak ngadto sa ubos. Ang
iyang rinyon wala na magpulos. Wala nay paglaum nga makalakaw pag-
usab. . . . 
Siya gilupad ngadto sa . . .  Maryland ug.. gi-interbyu diha sa ospital sa
usa ka tigbalita sa telebisyon. Ang tigbalita sa telebisyon miingon ngadto
kaniya, ‘Ang doktor miingon nga ikaw dili na makalakaw pag-usab. Unsa
ang imong hunahuna, Elder Ellsworth?’ Siya miingon, ‘Dili lamang ako
makalakaw pag-usab, apan ako adunay usa ka balaan nga tawag gikan 
sa usa ka propeta sa pagmisyon didto sa Guatemala, ug ako mobalik
ngadto sa Guatemala ug mohuman niana nga misyon.’ . . . 
“Siya nagpaugnat sa kusog [kaduha pil-a] ang gipatuman sa mga doktor.
Siya migamit sa hugot nga pagtuo. Siya nakadawat og usa ka panalangin
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gikan sa pagkapari, ug ang iyang pagkaayo milagroso. Kini nakapatingala
sa mga doktor ug mga espisyalista. Siya nagsugod nga makabarog sa
iyang tiil. Dayon siya makalakaw sa tabang sa crutches, ug dayon ang mga
doktor miingon kaniya, ‘Ikaw mahimo na nga mobalik sa dapit sa imong
misyon kong ang simbahan motugot kanimo paglakaw. Siya miadto. Kami
mipadala kaniya ngadto sa Guatemala, siya mibalik ngadto sa yuta diin
siya gitawag, ngadto sa mga tawo nga iyang gimahal pag-ayo.
“Samtang siya didto naglakaw, nangita og katudlo sumala sa tagal sa ilang
pagtrabaho, nga adunay sungkod sa matag kamot. [Usa ka adlaw niana
ang iyang presidente sa misyon] mitan-aw kaniya ug miingon, ‘Elder
Ellsworth, uban sa imong hugot nga pagtuo, nganong dili nimo ilabay
kanang mga sungkod ug molakaw?’ . . .  Iyang gibutang ang mga sungkod
ug wala na gayud mogamit niini sukad.” (Tan-awa Marion G. Romney,
“Trust in the Lord,” Ensign, Nov. 1997, p. 42.)
Ipasaysay sa gitudlo nang daan nga sakop sa korum ang sugilanon sa iyang pagkakabig o
ang usa ka panahon diin siya kinahanglan nga magbaton og hugot nga pagtuo sa panahon
sa usa ka kinaugalingon nga kalisud o pagsulay.

Panapos
Aron ang atong hugot nga pagtuo motubo, kita kinahanglan gayud nga
moamuma niini kanunay. Kini usa ka gasa ug panalangin nga gikinahanglan
natong tanan ug sa tanang dapit. Ang tanan nga atong gibuhata diha sa
Simbahan nagkinahanglan og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. Ang
pagbayad sa ikapulo, pananglit, o pag-alagad diha sa Simbahan, o
pagtigum og iyang salapi aron makaadto ngadto sa templo magkinahanglan
og hugot nga pagtuo. Kon kita moamuma sa atong hugot nga pagtuo diha
ni Jesukristo pinaagi sa pagsunod kaniya, pagtuon sa iyang ebanghelyo,
pag-ampo, pagpuasa, pagtambong sa atong mga tigum, ug pag-alagad
diha sa Simbahan, kita makadawat og daghan nga mga panalangin. Ang
labing mahinungdanon nga panalangin sa pagpalambo sa atong hugot
nga pagtuo mao nga kita mahimong takus sa pagbalik ngadto sa atong
Amahan sa Langit.

Mga Hagad
1. Gamita ang inyong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo kon kamo

gitawag sa pagpahigayon og usa ka ordinansa sa pagkapari, sama 
sa pagpangalagad ngadto sa masakiton.

2. Gamita ang baruganan sa hugot nga pagtuo sa pagsulbad sa mga
problema sa kaugalingon.

Dugang nga mga Kasulatan
Marcos 6:5–6 (ang mga milagro dili mapahigayon kon wala ang hugot 
nga pagtuo)
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Maga Hebreohanon 11 (pakigpulong bahin sa gahum sa hugot nga
pagtuo)
1 Pedro 1:3–9 (ang kaluwasan moabut pinaagi sa hugot nga pagtuo)
Enos 4–8,15 (ang sala mapasaylo pinaagi sa hugot nga pagtuo)
Ether 12:12–21 (mga panig-ingan sa gahum sa hugot nga pagtuo)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 18, “Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo, “ diha sa manwal sa Mga

Baruganan sa Ebanghelyo.
2. Pagtuon sa Mga Hebreohanon kapitulo 11.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
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Paghinulsol

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makasabut
sa unsa nga paagi nga ang paghinulsol makaandam kanato sa pagbalik
ngadto sa atong Langitnong Amahan.

Pasiuna
Ang Propeta Joseph Smith sa makausa mihimo alang kanato niini nga
tumong: “Atong himoon sugod karong adlawa ang pagbag-o, ug karon
moingon, uban sa atong mga kasingkasing, kita mosalikway sa atong 
mga sala ug magpakamatarung” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
p. 364):
Tungod kay kitang tanan ania sa yuta aron makat-on ug motubo, kitang tanan
makahimo og sayop. Adunay daghan kaayong matang nga mga sayop.
Usahay kita mobuhat og mga butang nga kita nasayud nga dili nato angay
nga buhaton, sama sa pagkadili mabination o pagkuha og usa ka butang
nga dili ato. Kini gitawag og mga sala sa buhat. Usahay kita mapakyas sa
pagbuhat sa mga pagbayad sa atong nasayran nga kinahanglan atong
buhaton, sama sa pagbayad sa atong ikapulo, o ang pagmanggihigalaon
ngadto sa atong mga silingan. Kini gitawag nga mga sala sa wala pagbuhat.

Ang Panginahanglan sa Paghinulsol
Kon kita nasayod nga kita nakahimo og sayop, kita dili magmalipayon. Kita
maulaw sa atong mga sayop ug makamatikod nga kita dili makaalagad sa
Ginoo sa husto nga paagi. Usahay, ang atong pagkadili malipayon maoy
mahimong hinungdan sa atong dili maayo nga pagtagad sa uban. Ang
atong Langitnong Amahan dili buot nga kita dili magmalipayon. Siya buot
nga kitang tanan makadawat sa mga panalangin nga iyang gitagana alang
kanato, apan siya dili mohatag og mga panalangin nga kita dili angayan
nga hatagan. Kini wala magpasabut nga siya mitalikod o wala kaayo
mahigugma kanato. Kini nagpasabut lamang nga siya buot nga kita
makabuntog sa atong mga kahuyang, ug kita dili maningkamot sa
pagbuntog kanila kon siya mopanalangin kanato sa pagbuhat og sayop.
Busa, ang paghinulsol, mao ang plano sa Ginoo sa pagtabang kanato 
nga makabuntog sa atong mga kahuyang ug sa ingon mahimong takus 
sa pagpuyo uban kaniya.
Tungod niini nga katarungan siya misulti kanato sa pagsusi sa atong mga
kinabuhi sa pagkaplag asa kita kinahanglan nga mouswag. Si Presidente
Joseph Fielding Smith mitudlo: “Kini ang atong katungdanan, ug labaw
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nga maayo ugma kay sa karon. Ngano? Tungod kay kita anaa niana nga
dalan . . .  ngadto sa kahingpitan, ug nga moabut lamang pinaagi sa
pagkamasulundon ug sa tinguha sa atong mga kasingkasing sa pagbuntog
[sa atong mga sala].” (Doctrines of Salvation, Vol.2, pp. 18–19.)
Basaha ang Alma 11:37. Ngano nga ang pahinulsol gikinahanglan? Basaha ang 1 Juan
1:8–10; Alma 34:33–34; 3 Nephi 30. Ngano nga kita kinahanglan nga maghinulsol dayon 
kon mahimo?

Sa Unsa nga Paagi nga ang Usa ka Tawo Makahinulsol?
Ang sala sama sa hugaw sa atong mga lawas. Kini makahimo kanato nga
dili limpyo sa espirituhanon nga paagi. Ang paghinulsol sama sa paghugas
sa hugaw uban sa sabon ug tubig. Human sa paghinulsol, kita mobati og
kahayahay ug kalimpyo. Si Elder A. Theodore Tuttle mipasabut niining
paagiha:
“Ang paghinulsol sama sa sabon. Kini mao ang sabon sa kinabuhi. Sama
sa sabon, kini maghugas sa mga sala sa kinabuhi. Kini kinahanglan nga
gamiton kanunay kon gikinahanglan. Bisan pa niana, ang usa kinahanglan
nga mobutang sa hunahuna, nga ang dili husto nga paggamit — kulang
sa paglimpyo pag-ayo ug taphaw nga paningkamot — mahimong
mosangput sa dili husto nga paglimpyo. Kon gigamit sa husto nga paagi,
bisan pa niana, ang sabon sa kinabuhi molimpyo pag-ayo, sa hingpit ug
sa dayon. . . . 
“Usa ka adlaw kita . . .  dad-on ngadto sa hukmanan sa Ginoo. Didto kita
mobarug nga may sala, hugaw, ug dili limpyo, o pinaagi sa pagdawat ug
paggamit sa mahinungdanon ug kahibulongan nga gasa sa paglimpyo —
pinaagi sa sabon sa kinabuhi — kita mahimong mobarug nga limpyo,
napasaylo, ug pulti sa atubangan sa Ginoo. Ang sunod nga panahon nga
inyong gamiton ang sabon, kamo usab mahimo nga maghunhuna sa
paglimpyo sa inyong espiritu pinaagi sa paggamit sa sabon sa kinabuhi,
ang kalibutanon nga balaod sa paghinulsol.” (“Repentance,” Improvement
Era, Nov. 1968, p. 64.)
Aron makahinulsol, kita kinahanglan gayud nga mosunod sa pipila 
ka mga lakang.
Ipakita ang biswal 28-a, “Tinuod nga paghinulsol nagkinahanglan og panahon ug
paningkamot.”
Hisguti ang pito ka mga lakang sa paghinulsol ingon nga gipasabut diha sa Mga Baruganan
sa Ebanghelyo nga manwal, kapitulo 19. Kon mahimo, ipahimo sa pipila ka kaigsoonan pag-
angkon og usa ka lakang, andam nga mohisgot niini, ug dayon motudlo niini ngadto sa klase.
Ipakita ang usa ka tsart nga naglista sa pito ka mga lakang sa paghinulsol samtang sila
gihisgutan. (Ang pito ka mga bahin mao ang pag-ila sa sala, pagbati og kasubo tungod sa
sala, pagbiya sa sala, pagkumpisal sa sala, paghimo og pagpahiuli, pagpasaylo sa uban, 
ug pagsunod sa mga sugo sa Dios.)

Tinuod nga paghinulsol dili sayon. Kini nagkinahanglan og panahon ug
paningkamot. Tungod niini nga katarungan, kita dili mahimo sa paglangay-
langay sa adlaw sa atong paghinulsol (tan-awa sa Alma 13:27).
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Ang Hingpit nga Kalipay sa Paghinulsol
Ipakita ang biswal 28-b, “Ang paghinulsol mahimo tungod kay si Jesukristo mibayad alang 
sa atong mga sala.”

Kita maghinulsol aron makaangkon og kapasayloan sa atong mga sala.
Apan kon si Jesukristo wala pa mobayad alang sa atong mga sala ug
magpakamatay alang kanato, kita dili gayud mapasaylo. Pinaagi lamang
sa iyang matubsanon nga sakripisyo nga ang kalooy makatagbaw sa
kaanggayan ug busa kita malimpyo sa atong mga sala gikan kanato 
(tan-awa sa Alma 34:10–16). Kini usa ka mahinungdanon nga panalangin,
ug kita kinahanglan mapasalamaton alang niini.
Si Jesus mibayad alang sa atong mga sala, apan sila dili makuha gikan
kanato gawas kon kita maghinulsol. Sa diha nga si Alma nga batan-on
nakaamgo nga siya nakasala, siya miingon, “Ako nakahinumdom sa
akong tanan nga mga sala ug mga kadautan, diin ako gihasul uban 
sa mga kasakit sa impiyerno. . . . 
Ako usab nahinumdom nga nakadungog sa akong amahan nga nanagna
ngadto sa mga katawhan mahitungod sa pag-anhi ni Jesuktisto, Anak sa
Dios, aron pagtubos sa mga sala sa kalibutan.
“Karon samtang ang akong hunahuna anaa niini nga paghunahuna, ako
mihilak diha sa akong kasingkasing: O Jesus, ikaw nga Anak sa Dios,
kaloy-i ako. . . . 
“Ug karon, tan-awa, sa diha nga ako naghunahuna niini, ako wala na
makahinumdom sa akong mga kasakit. . . . 
“Ug o, unsa ka hingpit ang kalipay, ug unsa ka kahibulongan ang kahayag
nga akong nakita, oo, ang akong kalag napuno uban sa hingpit nga
kalipay labaw pa kay sa akong kasakit.” (Alma 36:13, 17–20.)
Ipasaysay sa usa ka sakop sa klase ang sambingay sa usikan nga anak (Lucas 15:11–32).
Unsa ang gibati sa usikan nga anak sa diha nga siya nagsugod sa paghinulsol? Unsa ang
gibati sa iyang amahan?

Tungod kay ang mga tawo nagpadayon sa pagpakasala ug gikinahanglan
nga maghinulsol ang sugilanon sa usikan nga anak gibalik-balik pag-usab,
sama sa mosunod nga sugilanon:
Ipasaysay sa gitudlo nang daan nga sakop sa klase ang mosunod nga sugilanon sa usa ka
bag-o nga usikan nga anak. Ipaila sa mga sakop sa klase sa hilom nga paagi ang mga
lakang sa paghinulsol nga iyang gisunod.

“Hangtud ako nagpanuigon og 17 anyos, ako aktibo diha sa Simbahan,
nagtambong sa akong tanan nga mga tigum, naghimo sa akong mga
katungdanan sa pagkapari. Wala gayud mahitabo kanako ang paghimo 
sa dili mao. Ako nahigugma sa Simbahan ug sa iyang mga programa.
“Sa edad nga 17, bisan pa niana, ako nagsugod sa pagbati nga
magkinaugalingon sama sa kadaghanan sa mga tinedyer, ‘nagsupak
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batok sa direksyon sa banay ug nagdemanda sa akong kagawasan.’ Usa
sa akong suod nga mga higala sakop sa laing simbahan, ug ako nahulog sa
laang sa pagsulay sa pipila sa mga butang nga iyang gitanyag — alkohol,
tabako. Ako nakigkuyog sa mga babaye nga dili sakop sa Simbahan ug sa
wala madugay nahigugma sa usa ka talagsaon nga batan-on nga babaye.
Ang iyang mga ginikanan midapit kanako ngadto sa ilang pagsuroy-suroy
matag katapusan sa semana, ug kini, sa pagkatinuod, nakapugong kanako
sa pag-apil sa kalihokan sa simbahan.
“Dayon ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan niabut, ug sa diha nga ang
akong obispo nangutana kanako kon ako buot ba moadto sa misyon, 
ako miingon nga palabihon ko pa nga moapil sa militar ug moalagad 
sa akong nasud. Ako sa gihapon nagtuo nga ang pag-alagad sa nasud
mahinungdanon, apan ako karo nasayud nga labaw unta nga maalamon
ang pag-alagad og usa ka misyon pag-una alang sa akong Langitnong
Amahan.
“Usab, niini nga panahon, ako nagsugod sa pagmatikud nga uban mga
sakop sa Simbahan nga akong gidayeg pag-ayo wala magsunod sa tanang
mga sumbanan sa Simbahan. Akong gihimo ang akong kaugalingon nga
ilang maghuhukom, ug alang kanako sila mga maut. Ako naghimo og
pakigsaad sa akong kaugalingon nga kon ako mapakyas sa pagsunod sa
among mga sumbanan, kay sa magminaut pinaagi sa pagtudlo og usa ka
butang ug naghimo og lain, ako mopahilayo gikan sa Simbahan. Kini laing
grabe nga sayop, kay kini mao gayud unsay akong gibuhat ug mao gayud
ang buot sa kaaway.
“Upat ka mga tuig isip usa ka piloto sa Navy ug 15 ka mga tuig nga
nagbiyahe sa trabaho nga pamaligya sayon kaayo alang kanako nga
magpabilin nga dili aktibo, apan sa tanan niini nga mga tuig ako nagtuo 
sa kamatuoran nga natanom ilawom sa akong kalag. Sa diha nga ako
nag-edad og 38 ang akong manghod nga igsoong lalaki si Tom, mibalhin
uban kanamo sa unom ka semana. Kada Domingo sa buntag siya mag-
inusara nga motambong sa iyang pagkapari ug uban nga mga tigum, ug
ang akong tanlag nagsugod sa pagtulisok kanako. Ako wala magmalipayon.
Ako nakahibalo nga adunay butang nga sayop, ug kini nga pagbati nagsige
og balik-balik kanunay. Kaniadto ako nakahimo sa paghunong og panabako
kon ako buot, apan karon akong namatikdan nga ako dili na makahimo.
Ako mobisita ni Tom sa iyang opisina ug nakita ang akong kaugalingon
nga manaway sa Simbahan, ug human niana, bisan og ako wala mosulti
kaniya, ako mobati og dili maayo.
“Miabut na ang kinutuban sa takna sa akong kalisud, ug kini miabut usa ka
gabii niana human sa usa ka salo-salo ug sayaw sa klab. Ako natulog sa
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gabii na kaayo apan dili makatulog, nga sukad wala mahitabo kanako. Sa
katapusan ako mibangon aron dili matugaw ang akong matahum nga
asawa, ug sa unang higayon sa akong kinabuhi ako nagpasopaso sa
hawanan, sa katapusan ako nakaamgo nga kinahanglan ako mag-usab.
“Ako wala pa sukad makapakita sa emosyon pinaagi sa mga luha ug
pagpaubos, apan ang sunod nga butang nga akong nahinumduman ako
nagluhod nga nag-ampo sa akong Langitnong Amahan alang sa panabang
sa unang higayon sulod sa 19 ka mga tuig. Samtang ako nag-ampo ang
usa ka dili matukib nga pagbati sa gugma ug kalooy ug kalipay mipuno sa
akong pagkatawo, ug ang Espiritu Santo miputos kanako uban sa gahum
nga ako nagbakho sulod sa dugay-dugay nga panahon. Sa diha nga ako
mibarug, ako mibati og kaayo. Ang utang kabubut-on ug pagpasalamat
mipuno sa akong kasingkasing. Wala gayud sukad sa akong kinabuhi ako
nakasinati og ingon nga pagbati sa kainit, ug usa ka nagdilaab sa sulod
mipuno sa akong tibuok kalag uban sa tumang kainit nga sa akong pagtuo
ako maugdaw.
“Ako mibalik sa among lawak higdaanan ug mipukaw sa akong asawa. ako
naghilak gihapon, ug siya nangutanan kanako unsay nahitabo. Ako misulti
kaniya sa akong tinguha sa pag-usab sa akong kinabuhi ug magpuyo
sumala sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug siya misulti kanako diha-diha nga
siya mosuporta kanako. Gikan nianang higayona ako wala na gayud
magtinguha og sigarilyo, ilimnon, sa bisan unsang matang, o usa ka tasa
sa kape.
“Ang Ginoo nagsugod sa pagpanalangin kanako, ug siya wala na gayud
mohunong hangtud niining adlawa. Sulud sa usa ka tuig ako may
kahigayunan sa pagbunyag sa akong mga anak, sa wala madugay, ang
akong asawa. Usa ka tuig ang milabay kami miadto sa Templo sa Logan
aron maminyo hangtud sa kahangturan ug aron ang among mga anak
mabugkos ngari kanamo.
“Ako mopamatuod nga ang Ginoo mahimuot kon ang iyang nawala nga
karnero mobalik. Siya nagpakita sa iyang gugma ug pagkamabination
kanatong tanan kon kita maghinulsol sa atong nga sala ug magsunod sa
iyang mga sugo.” (Lewis W. Cottle, “The Return of the Prodigal,” Ensign,
Mar. 1974, pp. 43–44.)
Unsa ang mga gibati niining bag-o nga usikan nga anak sa diha nga naghinulsol? Basaha
ang Lucas 15:10. Sa unsa nga paagi nga ang atong Langitnong Amahan modawat sa atong
paghinulsol? (tan-awa sa D&P 58:42 ug Isaias 1:18). Unsaon nato pagtagad ang usa ka tawo
nga naghinulsol?

Panapos
Kitang tanan kinahanglan nga maghinulsol kon kita buot mahimong sama
sa atong Langitnong Amahan ug Magpuyo uban kaniya pag-usab. Tungod
niini nga katarungan si Jesukristo mihimo niini nga mahimo alang kanato
sa paghinulsol pinaagi sa pagtubos sa atong mga sala. Kon kita
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maghinulsol sa atong mga sala, kita naghatag og kalipay ngadto sa atong
kaugalingon ug ngadto sa atong Langitnong Amahan.
Si Presidente Harold B. Lee mitudlo: “ Ang labing mahinungdanon sa
tanan nga mga sugo sa Dios mao ang usa ka sugo nga lisud nimong
sundon karon. Kon kini ang pagpamakak, dili pagsulti sa kamatuoran,
karon mao ang adlaw alang kaninyo sa paglihok hangtud kamo makahimo
sa pagbuntog niana nga kahuyang. Dayon kamo mosugod sa sunod nga
labing lisud ninyo nga sundon.” (Church News, May 5, 1973, p. 3.)

Mga Hagad
1. Paghangyo uban sa Ginoo sa inyong kinaugalingon nga mga pag-ampo

sa pagtabang kaninyo sa pagbuntog sa mga problema nga inyong
gipaningkamutan nga masulbad. Itaho ngadto kaniya matag adlaw ang
inyong kalamboan, ug samtang kamo naninguha sa pag-uswag,
pagpadayon sa pag-ampo alang sa kapasayloan sa miaging mga sayop.

2. Ipakita ang inyong kalipay kon ang uban naghinulsol, ilabi na sa mga
sakop sa inyong kaugalingon nga banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Salmo 51:10 (Si David nag-ampo alang sa kapasayloan)
Isaias 1:16–18 (kita gisuyo sa paghinulsol)
Lucas 15:7 (ang langit naghimaya niadtong kinsa maghinulsol)
2 Mga Taga-Corinto 7:10 (diosnong kasubo magdala og paghinulsol)
Mosiah 4:1–3 (mga sala gipasaylo tungod sa pag-ula ni Kristo)
Alma 7:15 (bunyag isip usa ka timailhan sa paghinulsol)
Alma 12:14–15 (hugot nga pagtuo ug paghinulsol magdala og kaluwasan)
Alma 34:8–9 (Si Kristo mitubos sa mga sala sa kalibutan)
D&P 19:16–17 (Si Kristo nag-antus alang niadtong kinsa maghinulsol)
D&P 76:40-42 (Si Jesus nagpakamatay alang sa mga sala sa kalibutan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 19, “Paghinulsol,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Pahinumduni ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan ngadto sa klase.
3. Kon ikaw buot, pagtudlo og daghan nga mga sakop sa klase sa paghisgot sa pito ka mga

paghinulsol nga gihatag diha sa kapitulo 19 sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon og mga kasulatan niini

nga leksyon.
5. Andama ang leksyon aron malikayan ang panaghisgot sa kinaugalingon nga mga

problema sa mga sakop sa korum.

229

Leksyon 28



29-a, Sa bunyag kita mohimo og usa ka pakigsaad uban sa Dios 
sa pagsunod sa iyang mga sugo

Bunyag, usa ka
Mapadayunon nga
Pakigsaad
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-awhag kanato sa pagpadayon
sa paghimo sa mga pagkigsaad nga atong gihimo sa bunyag.

Pasiuna
Matag usa kanato kinsa nabunyagan gibunyagan isip usa ka timailhan nga
siya nag-usab sa iyang kinabuhi ug andam sa pagsunod sa mga baruganan
nga mogiya kaniya ngadto sa kahimayaan. Apan ang pagpabunyag
lamang dili igo. Nianang panahona, kita panalanginan nianang bag-o nga
kinabuhi, kita kinahanglan gayud nga magpalambo ug magpauswag sa
atong mga kaugalingon.
Ang propetang si Alma, nga nagpakabana sa iyang mga kaigsoonan sa
pagkapari human sa ilang bunyag, miingon kanila: “Ug karon tan-awa, ako
mangutana kaninyo, akong mga kaigsoonan sa simbahan, kamo sa
espirituhanon nga paagi natawo ba sa Dios? Kamo nakadawat ba sa iyang
hitsura diha sa inyong panagway? Kamo nakasinati ba niining dako kaayo
nga kausaban diha inyong mga kasingkasing?” (Alma 5:14).) Ang
pangutana mahinungdanon gihapon sa karon. Kita tanan mibati og usa 
ka kausaban diha sa atong mga kasingkasing ug nakasinati og usa ka
espirituhanon nga pagkatawo sukad sa atong bunyag ngadto sa
Simbahan ni Jesukristo?
Daghan nga mga tawo makatagamtam og usa ka espirituhanong mga
pagbati sa panahon sa ilang bunyag. Usa ka sakop mihulagway niini nga
paagi: “Ako dili gayud makalimot sa emosyon sulod sa akong kalag; sa
pagkalimpyo, sa pagsugod sa pagbag-o isip usa ka anak - sa Dios. . . .  kini
usa gayud ka talagsaon nga pagbati!” (No More Strangers, Vol.3, p. 175.)

Ang Atong Pakigsaad sa Bunyag
Ipakita ang biswal 29-a, “Sa bunyag kita mohimo og usa ka pakigsaad uban sa Dios sa
pagsunod sa iyang mga sugo.”

Ang usa ka pakigsaad mao ang usa ka kasabutan tali sa duha o daghan
nga mga tawo. Sa bunyag kita mihimo og usa ka mahinungdanon nga
pagkigsaad uban sa Dios. Si Presidente W. Kimball miingon: “Ang
pagpabunyag mao ang pagsulod ngadto sa usa ka pakigsaad [uban sa
Dios] sa pagbuhat, dili lamang ang paglikay sa pagbuhat, sa pagtrabaho
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sa pagkamatarung ingon sa paglikay sa dautan” (The Miracle of
Forgiveness, p. 94).
Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang D&P 20:37, Mosiah 18:8–10. Unsa nga
piho mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Ginoo sa dihang kita gibunyagan? (Ilista ang
mga pakigsaad diha sa pisara.)

Kita nakigsaad nga—
• Mopasakop sa Simbahan ni Jesukristo.
• Mopatawag sunod sa iyang ngalan.
• Moalagad sa Dios ug mosunod sa iyang mga sugo.
• Moalagad sa usag usa ug motabang sa palas-anon sa usag usa.
• Mosaksi alang kang Kristo ug sa iyang Simbahan.
Kini nga mga kasulatan nagsulti usab kanato mahitungod sa bahin sa Dios
sa pakigsaad sa bunyag.
Unsa ang gisaad sa Ginoo kanato sa diha nga kita gibunyagan? (Ilista ang mga tubag diha
sa pisara.)

Ang Ginoo misaad sa—
• Pagpasaylo sa atong mga sala.
• Paghatag kanato og giya sa Espiritu Santo.
• Paghimo kanato nga mobanhaw sa unang pagkabanhaw.
• Paghatag og kinabuhing dayon.
Ang bunyag mao ang sinugdanan sa “dako nga kausaban” nga kita
kinahanglan gayud nga mosinati aron makabalik ngadto sa atong Amahan
sa Langit (tan-awa sa Alma 5:13–14 ug Mosiah 5:7–9). Kadaghanan kanato
wala mausab sa diha nga kita gibunyagan, apan samtang kita nagsunod
sa atong mga pakigsaad ang atong mga tinguha ug mga lihok mausab ug
kita mahimong mag-anam ka sama sa atong Amahan sa Langit. Ang atong
bunyag sa yano nga paagi nagsangkap og usa ka bag-o nga sinugdanan
alang kanato, uga ka espirituhanon nga pagkatawo pag-usab. Kita, sama
kang Kristo, “gilubong” diha sa tubig sa bunyag, ug dayon kita gipahaw-as
ngadto sa usa ka bag-o nga kinabuhi (tan-awa sa Mga Taga-Roma 6:3–4).
Kining bag-o nga kinabuhi gisugdan uban sa walay katapusan nga
kasabutan uban sa Dios, ug kon kita mohimo sa atong bahin, siya mohimo
sa iyang bahin. Samtang kita magsunod kaniya, siya motabang kanato
nga mausab ug mogiya kanato balik ngadto sa iyang atubangan.
Ipasaysay sa gitudlo nang daan nga duha ka mga kaigsoonan ang kinaugalingon nga mga
sugilanon mahitungod sa unsay ilang gibati sa diha nga sila gibunyagan ug sa unsa nga
paagi nga ang ilang mga kinabuhi nausab sukad sa bunyag. Iapil ang mga batan-on niini nga
bahin sa leksyon.

Ang Atong Pag-uswag human sa Bunyag
Pipila ka mga tawo naghunahuna nga ang kaluwasan moabut pinaagi
lamang sa pagpabunyag. Hinoon, ang bunyag, mao lamang ang
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sinugdanan. Kita kinahanglan gayud nga magpadayon sa pagtubo diha sa
pagkamatarung human sa bunyag kon kita buot makaangkon og
kinabuhing dayon. Sa pagtabang kanato sa pagbuhat niini, ang Ginoo
mihatag kanato og pipila ka mga sugo nga tumanon human sa bunyag.
Ipabasa sa klase ang Moroni 6:4–9. Unsa ang atong mga obligasyon human sa bunyag?
(Ilista ang mga tubag diha sa pisara. Usa sa tubag mao ang pagsunod sa giya sa Espiritu
Santo, apan kini pagahisgutan sa Leksyon 30.)

Ang atong mga kapangakohan human sa bunyag mao ang—
• Pag-ampo kanunay.
• Pagpuasa alang sa talagsaon nga mga panginahanglan.
• Pagtambong ug pag-apil sa mga tigum sa Simbahan.
• Pag-ambit sa Sakramento kanunay.
• Pagpakabana sa kaayohan sa usag usa.
• Paghinulsol kon kita makahimo og mga sayop.
• Pagsunod sa giya sa Espiritu Santo.
Sa diha nga kita gibunyagan ug gihatagan sa gasa sa Espiritu Santo, ang
Dios mihimo og mga pakigsaad ngari kanato nga iyang tumanon kon kita
motuman sa atong mga pakigsaad. Apan samtang kita nagtrabaho, nag-
eskwela, ug naghimo sa gikinahanglan nga mga buluhaton, kita sa
kanunay nalambigit sa kalibutanon nga mga problema ug nakalimot sa
atong mga pakigsaad. Busa, ang problema nga giatubang natong tanan,
mao ang pagpadayon sa atong pagka-espirituhanon ug paglakaw sa
atong bag-o nga kinabuhi. Ang mga butang nga gihisgutan ni Moroni
tanan gihimo aron sa pagtabang kanato nga makapadayon diha sa 
bag-o nga kinabuhi nga atong gisugdan diha sa bunyag, ug sa ingon 
sa pagkatinuod matawo pag-usab sa espirituhanon nga paagi.
PAG-AMPO

Kinasingkasing nga kinaugalingon nga pag-ampo mahinungdanon kon
kita buot makaangkon sa kalig-on nga atong gikinahanglan sa pagsunod
sa mga sugo sa ebanghelyo. Ang pag-ampo makapaduol kanato ngadto
sa atong Amahan sa Langit ug makahatag kanato og higayon sa
pagpadayag sa atong pagpasalamat ngadto kaniya ingon man usab sa
paghisgot sa atong mga problema uban kaniya. Busa, kita kinahanglan
mohunahuna niini nga usa ka dako nga panalangin, sa pagsugod ug
pagkatapos sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi uban sa pag-ampo.
PAGPUASA

Dili mokubos kausa sa usa ka bulan, ang pag-ampo kinahanglan ubanan
sa pagpuasa. Isip usa ka Simbahan, kita kasagaran magpuasa sulod sa
duha ka mga kan-anan sa puasa nga Domingo. Isip tagsa-tagsa, kita
mahimong magpuasa bisan kanus-a kita nagkinahanglna og kahupayan
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29-b, Kita mobag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag kon kita moambit sa sakramento

ug dugang espirituhanon nga kalig-on. (Tan-awa sa Leksyon 31 niini 
nga manwal.)
PAGTAMBONG SA MGA TIGUM SA SIMBAHAN

Kitang tanan makaangkon og espirituhanon nga kalig-on pinaagi sa
pagtambong kanunay sa mga tigum sa Simbahan, diin kita makakat-on og
labaw pa sa ebanghelyo ug makalig-on sa atong mga pagpamatuod. Kita
kinahanglan nga moawhag sa atong mga sakop sa banay sa pagtambong
sa tanan nilang mga tigum sa Simbahan. Kon kita motambong niini nga mga
tigum, kita kinahanglan moapil pinaagi sa pag-awit, pagpamalandong,
paghatag og pakigpulong, ug pagbaton og balaan nga pagtahud.
PAG-AMBIT SA SAKRAMENTO
Ipakita ang biswal 29-b, “Kita mobag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag kon kita moambit
sa sakramento.”

Usa ka katarungan nga kita motambong sa sakramento mao ang pag-ambit
sa sakramento. Ang mga pakigsaad nga atong gihimo kon kita moambit
sa sakramento sama niadtong mga pakigsaad nga atong gihimo sa
bunyag. Niini nga paagi, matag semana sa panahon sa sakramento kita
mahinumdom sa atong mga pakigsaad sa bunyag ug mosaad pag-usab
nga kita mosunod kanila.
PAGTABANG SA UBAN
Ipatandi sa gitudlo nang daan nga sakop ang D&P 20:37 ngadto sa D&P 20:77.

Sa diha nga kita gibunyagan, kita misaad sa Ginoo, nga kita andam “sa
pagpas-an sa mga palas-anon sa uban, . . .  magbangutan uban niadtong
nagbangutan, oo, ug mohupay niadtong nanginahanglan og kahupayan”
(Mosiah 18:8–9). Ang pag-alagad ngadto sa atong isig ka tawo—pagtabang
sa timawa, pagtabang sa atong mga banay, pagpakabana sa kaayohan sa
tanan nga mga tawo— kabahin sa atong kasabutan sa bunyag uban sa
Ginoo. Kini usa ka mahinungdanon nga bahin sa bag-o nga kinabuhi nga
kinahanglan nga atong himoon alang sa atong mga kaugalingon human
sa bunyag.
PAGHINULSOL SA ATONG MGA SALA

Dayag lamang, kitang tanan makahimo og mga sayop, ug busa kinahanglan
gayud nga maghinulsol aron makapadayon sa atong mga pakigsaad sa
bunyag. Kita makahinulsol pinaagi sa pag-ila ug pag-angkon ngadto sa
tukma nga may pagtugot nga kita nakahimo og usa ka sayop (tan-awa
ang leksyon 28 niini nga manwal). Pinaagi sa paghinulsol kita malimpyo
pag-usab gikan sa atong mga sala ug sa ingon mahimong takus sa
pagdawat sa giya sa Espiritu Santo.
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Ang Paagi ngadto sa Kahingpitan
Moabut ba ang panahon nga kita dili na magkinahanglan sa atong
pakigsaad sa bunyag? Ang tubag, dili— hangtud dili kita mahimong hingpit
ingon nga ang Dios hingpit. Hangtud nianang panahona, kita kinahanglan
gayud magpadayon sa paghingpit sa atong mga kinabuhi, mag-ilis sa dili
maayo nga mga kinaiya ngadto sa maayo nga kinaiya. Si Presidente
Spencer W. Kimball miingon: “Sa pagkatinuod ang pagbansay sa
kaugalingon usa ka mapadayunon nga tulumanon— usa ka panaw, dili
usa ka pagsugod. Ang mga tawo dili mahimong matarung diha-diha ingon
sa usa ka gamay nga binhi nga dili mahimong usa ka tugas diha-diha. Ang
pag-uswag ngadto sa kahingpitan hinoon madali kon ang usa hugot sa
paglakang paingon sa tumong.” (The Miracle of Forgiveness, p. 210.)
Ang Propeta nga si Nephi nagtudlo nga human sa bunyag kita “kinahanglan
nga mopadayon” ug “molahutay ngadto sa katapusan.” Siya misaad nga
ang Dios mohatag kanato og kinabuhing dayon kon kita mopakita sa
atong gugma pinaagi sa pagsunod Kaniya (tan-awa sa 2 Nephi 31:19–21).
Samtang kita magsunod sa Ginoo ug maghupot sa mga pakigsaad nga
atong gihimo uban kaniyo sa panahon sa bunyag, kita makasinati og
kalipay niini nga kinabuhi ug walay katapusan nga kalipay didto sa
kinabuhi nga umaabot.
Si Presidente Joseph Fielding Smith mipasabut sa atong panginahanglan
sa paglahutay ngadto sa katapusan sa paghupot sa atong mga pakigsaad
niini nga paagi: “Usa sa labing mahinungdanon nga katuyoan sa tinuod nga
simbahan mao ang pagtudlo sa mga tawo unsa ang kinahanglan nilang
buhaton aron makaangkon sa hingpit nga panalangin sa ebanghelyo. . . .
Kita kinahanglan gayud molahutay ngadto sa katapusan; kita kinahanglan
gayud nga magsunod sa mga sugo human sa bunyag; kita kinahanglan
gayud maninguha sa atong kaluwasan; . . .  kita kinahanglan gayud nga
magpuyo aron makaangkon sa mga kinaiya sa pagkadiosnon ug mahimong
matang sa tawo kinsa makatagamtam sa himaya ug mga kahibulongan sa
celestial nga gingharian.” (“The Plan of Salvation,” Ensign, Nov. 1971, p. 5.)

Panapos
Usa ka madre sa Katoliko kinsa nakabig ngadto sa Simbahan mipasabut
unsa ang kahulugan sa bunyag ngadto kaniya:
“Ang tanan nga akong nakita ug nadungog diha sa Simbahan
nakapahimuot kaayo kanako. Ang kainit ug gugma, ingon man usab sa
hilabihan nga pagpakabana sa matag sakop alang sa uban nga mga
sakop, nakapaamgo kanako nga kini nga relihiyon adunay talagsaon nga
butang nga anaa niini. . . . 
“Ako nakaamgo nga ako diha sa sayop nga simbahan ug nga Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw mao lamang ang
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tinuod nga simbahan dinhi sa yuta. Ako nasayud usab nga ako
kinahanglan . . .  nga moapil niini. . . . 
“Ang pagbalhin gikan sa nauna ngadto sa kinabuhi karon dili sayon, apan
ang butang nga nakabulig kanako sa akong tibuok kasinatian mao ang
pagbag-o sa akong mga pakigsaad matag semana diha sa mga tigum sa
sakramento—ang akong pakigsaad sa pagdala sa ngalan sa Manluluwas
ngari kanako, sa paghinumdom kaniya kanunay, ug sa pagsunod sa iyang
mga sugo, ug ang pakigsaad sa Ginoo nga, kon ako motahud niini nga
mga saad, ang iyang Espiritu mag-uban kanako kanunay.
“Dayon ako nakahinumdom sa akong bunyag ug hingpit nga pagkaunlod
diha sa tubig. Alang kanako kini nagsimbolo sa kamatayon ngadto sa
pagkahakog ug sala ug mobangon ngadto sa pagbag-o sa kinabuhi isip
usa ka anak sa Dios. Kining buhat sa bunyag, usab, ako nagtuo mao ang
usa ka simbolo sa paagi nga buot sa Langitnong Amahan nga kita
magpuyo—pagbuntog sa pagkahakog ug pagpakigbatok sa pagtintal.
Niini nga paagi kita ‘mamatay’ sa kaugalingon ug sa sala ug mobangon 
ug mouswag matag-adlaw diha sa dalan balik ngadto sa atubangan sa
Amahan.
Dayon sa hilom nga paagi ako mibag-o sa akong pakigsaad sa pagdala
sa ngalan ni Jesukristo diha kanako, nagsulti kaniya nga ako nagbag-o sa
saad sa pagdawat kaniya, sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug sa iyang
mga pagtulun-an; sa pagdawat sa Simbahan ug sa pagbulig sa propeta
ug sa uban nga mga kadagkoan sa Simbahan, ang bugtong diosnon nga
gitugyanan sa paggiya kanato sa ngalan sa Dios. Diha sa akong hilom nga
pag-ampo ako midugang nga ako mibag-o sa pakigsaad sa paghinumdon
kaniya kanunay, sama pananglit, sa paghinumdom sa iyang pagkaanaa,
ilabi na sa panahon sa adlaw sa mga gutlo sa pagtintal o kakapoy. Sa
katapusan ako mibag-o sa mga pakigsaad sa pagsunod sa iyang mga
sugo, nasayud nga kon ako mohimo niini sa matinud-anon nga paagi ako
makabaton sa iyang Espiritu uban kanako.” (Miriam Spain Peterson, “The
Lord Takes Care,” No More Strangers, Vol. 3, pp. 154–59.)

Mga Hagad
Susiha unsa ang inyong nahimo sa inyong kinabuhi sukad sa inyong
pagbunyag. Niana tingali nga panahon kamo mibati og usa ka “kausaban
sa kasingkasing” nga nagsugod diha kanimo. Ingom sa gipangutana ni
Alma, “Inyo na bang nabati karon?” (Alma 5:26). Mabati pa ba ninyo ang
“pagkabag-o sa kinabuhi” nga gihisgutan diha sa mga kasulatan? Kon
adunay kakulang, sugdi karon ang paghinulsol ug pagsulbad sa problema.

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Taga-Galacia 3:27–29 (kita modala ngari kanato sa ngalan ni
Jesukristo sa panahon sa bunyag)
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1 Pedro 3:21 (ang bunyag kinahanglan sa kaluwasan)
D&P 27:2 (kita moambit sa sakramento agi og paghinumdom ni Kristo)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 20, “Ang Pagbunyag,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo

nga manwal.
2. Basaha ang leksyon 28 ug 31 niini nga manwal.
3. Pag-andam og pisara ug tisas, o paghimo og usa ka poster sa mga pakigsaad sa bunyag

ug tambag diha sa Moroni 6:4–9.
4. Mahimo nga dili buhaton: Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagtandi sa mga

pakigsaad sa bunyag ug sa sakramento.
5. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan niini

nga leksyon.
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Ang Gasa sa 
Espiritu Santo

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut sa daghan nga mga panalangin nga moabut pinaagi 
sa gasa sa Espiritu Santo.

Pasiuna
Sa panahon nga kita wala pa magpasakop sa Simbahan, ang Espiritu
Santo tingali miduol na kanati. Ang maayo nga pagbati nga atong gibati 
sa diha nga kita naminaw sa mga misyonaryo, pananglit, mao ang Espiritu
Santo nga nagtabang kanato nga makasabut ug makadawat sa ebanghelyo.
Apan kita walay katungod sa pagbaton kanunay sa pagpakig-uban sa
Espiritu Santo hangtud human kita mabunyagan ug makumpirmahan.
Niana nga panahona, pinaagi sa gahum sa Melchizedek nga Pagkapari,
kita gihatagan sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa 
mga kamot.
Si Presidente Lorenzo Snow mitambag kanato: “Kita kinahanglan nga
maningkamot sa pagkat-on sa kinaiya niini nga espiritu, nga kita mahimong
makasabut sa iyang mga sugyot, ug dayon kita kanunay nga makahimo sa
pagbuhat og matarung. . . .  Gikan sa panahon nga kita[midawat sa gasa
sa Espiritu Santo] kita adunay higala, kon kita dili moabug niini gikan
kanato pinaagi sa paghimo og sayop. Kana nga higala mao ang Balaan
nga Espiritu.” (Conference Report, Apr. 1899, p. 52.)
Ipakita ang biswal 30-a, “Ang gasa sa Espiritu Santo mao ang katungod sa pag-angkon 
sa Espiritu Santo isip usa ka makanunayon nga kauban.”
Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo usa ka higala? Ipabasa sa mga sakop sa klase
ang Juan 14:16, 17, 26 ug Juan 16:13.
Ngano nga kita nagkinahanglan sa Espiritu Santo nga mahimo natong kauban ug higala?
(Ilista ang mga tubag diha sa pisara.)

Ang pipila ka mga paagi nga ang Espiritu Santo motabang kanato mao nga:
• Siya mopadayag sa kamatuoran ngari kanato.
• Siya motabang sa pagtudlo kanato sa ebanghelyo.
• Siya motabang kanato sa paghinumdom sa mga butang.
• Siya mohupay kanato sa panahon sa kasubo.
• Siya mopanalipod kanato gikan sa dautan.
• Siya modasig kanato samtang kita magtudlo sa ebanghelyo diha 

sa mga pakigpulong ug sa mga leksyon.
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30-a, Ang gasa sa Espiritu Santo mao ang katungod sa pag-angkon sa Espiritu Santo isip
usa ka makanunayon nga kauban.

• Siya mopasidaan kanato kon kita anaa sa kakuyaw.
• Siya mosulti kanato sa tanang mga butang nga atong kinahanglan nga

buhaton.
Basaha ang 2 Nephi 32:5.

Si Elder LeGrand Richards mihimo niini nga pamahayag: “Ako buot sa
akong mga anak ug mga anak sa akong mga anak nga makatagamtam sa
pagpakig-uban sa Espiritu Santo kay sa bisan unsang pagpakig-uban niini
nga kalibutan tungod kay kon sila maminaw sa mga pag-aghat niana nga
Espiritu, siya mogiya kanila ngadto sa tanan nga kamatuoran ug mosiguro
nga luwas nga makabalik ngadto sa atubangan sa ilang Amahan sa
Langit” (Improvement Era, June 1966, p. 540).
Tungod kay ang Espiritu Santo mao ang usa ka gitinguha nga kauban, kita
kinahanglan mohimo sa tanan nga atong mahimo aron siya mahimo natong
higala ug kauban.

Paghupot sa Espiritu Santo uban Kanato
Adunay daghan nga mga butang nga atong mahimo sa paghupot 
sa Espiritu Santo uban kanato. Usa ka paagi mao ang pag-ambit sa
sakramento sa takus nga paagi. Matag higayon nga kita moambit sa
sakramento, kita mosaad nga kita mosunod sa mga sugo sa Dios. Kon kita
motuman sa atong saad, ang Ginoo misaad kanato nga kita sa “kanunay
makabaton sa iyang Espiritu” uban kanato. (Tan-awa sa D&P 20:77.)
Laing paagi sa paghupot sa Espiritu Santo uban kanato mao ang paghimo
sa atong mga lawas nga limpyo og kadungganan. Ang Ginoo nagsulti
kanato nga ang atong mga lawas sama sa mga templo ug nga kita
kinahanglan gayud nga dili mohugaw-hugaw kanila (tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 3:16–17). Ang Espiritu Santo dili makapuyo diha sa dili limpyo
nga mga templo; busa, mahinungdanon, nga kita mohimo sa atong mga
lawas nga limpyo ug putli diha sa hunahuna, pagsulti, panapot, ug
panglihok, maglikay sa mga sitwasyon nga anaa ang dautan. Si Elder
Melvin J. Ballard sa makausa miingon, “Ang Espiritu Santo mao ang labing
sensitibo nga espiritu nga akong nahibaloan” (1967–68 Priesthood Study
Course, Deacons Quorom, p. 70). Tungod kay siya sensitibo kaayo, ang
Espiritu Santo masakitan sa unsay atong gihunahuna nga dili
mahinungdanon nga mga butang.
Sa paghupot sa Espiritu Santo, uban kanato, kita kinahanglan gayud nga
magpuyo nga maangayon niadtong anaa sa palibut. Namulong ngadto sa
mga Nephite, si Kristo miingon nga ang espiritu sa panagbingkil nagagikan
sa yawa (tan-awa sa 3 Nephi 11:29). Ang Espiritu Santo dili makapuyo diin
walay panaghiusa ug walay panag-uyon. Tungod niini nga katarungan, ang
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pakiglalis uban sa atong asawa o pagpakigbingkil uban sa mga kaigsoonan
makapaabug sa Espiritu Santo gikan kanato ug gikan sa atong mga
panimalay.
Ang Propeta Joseph Smith, pananglit dili makadawat og bisan unsa nga
pagdasig gikan sa Ginoo gawas kon siya adunay maayo nga pagbati
ngadto sa tanan. Unsa ka buntag niana siya nasuko sa gibuhat sa iyang
asawa. Pagkataud-taud, sa diha nga siya misulay sa paghubad sa
Basahon ni Mormon, siya nakamatikod nga siya dili makahimo. Nabalaka,
siya miadto sa usa ka tanaman ug nag-ampo, ug dayon mibalik ngadto sa
balay ug nangayo og pasaylo ni Emma. Diha lamang siya nakahimo sa
paghubad. (From a statement by David Whitmer given September 15,
1882, Comprehensive History of the Church, Vol. 1, p. 131.)
Ang atong panginahanglan alang sa Espiritu Santo sama ka
mahinungdanon sa panginahanglan sa propeta. Kita nagkinahanglan sa
Espiritu Santo sa paggiya kanato sa atong mga kapangakohan, ug ilabi na
sa paggiya sa atong mga banay. Busa, kon ang atong mga anak makahimo
og sayop, kita kinahanglan dili mawad-an sa atong pailub apan kinahanglan
mohangyo sa Espiritu Santo sa paggiya kanato sa pagpanton kanila (tan-
awa sa D&P 121:43).
Unsa ang pipila ka mga butang nga atong gibuhat nga makapugong sa Espiritu Santo nga
mahimo natong kauban? Unsa ang atong mabuhat aron siya magpabilin nga kauban? (Ilista
ang mga tubag diha sa duha ka nagkalain-lain nga mga kolum diha sa pisara.)

Si Presidente Fielding Smith miingon: “Ang Espiritu Santo dili mopuyo
niana nga tawo kinsa dili buot mosunod ug mohupot sa mga sugo sa
Dios. . . .  Sa mao nga kalag ang espiritu Santo dili makasulod.
“Kana nga mahinungdanon nga gasa moabut lamang pinaagi sa
pagkamapainubsanon ug sa hugot nga pagtuo ug pagsunod. . . .
Nakahinuktok ba kamo kon unsa ka dako nga kahigayunan kini alang
kanato sa pag-angkon sa pagpakig-uban sa usa sa mga sakop sa
Diosnong Kapangulohan? Nakahunahuna ba kamo niana nga paagi? Kana
mao ang atong kahiguyanan, kon kita mosunod sa mga sugo nga gihatag
sa Ginoo kanato.” (Church News, Nov. 4, 1961, p. 14.)

Mga Paagi nga ang Espiritu Santo Motabang Kanato
Kon kita nagpakita pinaagi sa atong pagkamatinud-anon nga kita
nagtinguha sa pagbaton sa Espiritu Santo ingon nga atong kauban, siya
motabang kanato sa mosunod nga mga paagi sa pagpuyo nga labawng
malipayon ug labawng maayo nga mga kinabuhi:
SIYA MOTABANG KANATO NGA MAHIMONG LABAWNG MAAYO NGA MGA TAWO

Ang Espiritu Santo “modasig sa hiyas, pagkamabination, pagkamaayo,
pagkalumo, pagkaaghup, ug gugma nga putli” (Parley P. Pratt, Key to the
Science of Theology, p. 101).
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SIYA MOPAKITA KANATO UNSA ANG BUHATON

Ang Espiritu Santo makatabang kanato sa paghimo og mahinungdanon
nga mga paghukom?
Basaha ang D&P 6:15 ug D&P 8:2. Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo motabang
kanato paghimo sa mga paghukom?

SIYA MOTABANG KANATO NGA MOTUBO DIHA SA SIMBAHAN

Si Elder Franklin D. Richards misaysay sa unsa nga paagi ang Espiritu
Santo migiya kaniya: Ako nakadungog sa ligdong hinay nga tingog, o ang
mga paghung-hong sa Espiritu, sama sa akong gitambag kaninyo, akong
mga kaigsoonan; sama sa akong pagtugyan sa pagkapri diha sa mga
tawo, sama sa akong paggahin sa mga lalaki ug mga babaye ngadto sa
mga katungdanan diha sa Simbahan, sama sa akong paghatag og mga
panalangin ngadto sa masakiton; sama sa akong pagpamatuod ngadto sa
dili mga sakop ingon man usab sa mga sakop; sama sa akong paghatag
og usa ka sermon, ug sa ubang daghan nga mga panahon” (“The
Continuing Power of the Holy Ghost,” Ensign, 1973, p. 117).
SIYA MOPASIDAAN KANATO

Adunay mga panahon nga ang Espiritu Santo mopasidaan kanato sa
kakuyaw o pagtintal. Si Elder Franklin D. Richards misulti sa usa ka batan-
on nga amahan kinsa “nahigmata usa ka gabii pinaagi sa usa ka tingog
nga tin-aw kaayong misulti kaniya sa pagbangon ug pagkanaog. Siya
misunod sa pahimangno, ug sa pagpaingon niya sa kusina iyang nakita
ang usa ka bong-bong nga nasunog. Diha-diha, siya mipukaw sa iyang
banay, ug mitawag sa bombero, ug sa tabang sa iyang banay siya
mipalong sa kalayo, nagpugong niini nga modako hangtud miabut ang
mga bombero aron pagpalong niini.
“Walay pangutana diha sa iyang hunahuna nga kini nga pahimangno mao
ang timailhan sa panalipod nga ikahatag sa Espiritu Santo ngadto niadtong
kinsa maghimo sa ilang mga kinabuhi mahiuyon uban ngadto sa Espiritu.”
(Ensign, July 1973, p. 117.)
Ipaambit sa gitudlo nang daan nga sakop ang usa ka kasinatian diin siya gipasidan-an sa
Espiritu Santo mahitungod sa pagtintal o kakuyaw.

SIYA MAKAHUPAY KANATO

Usa sa mga buluhaton sa Espiritu Santo mao nga siya mahimong usa 
ka maghuhupay sa panahon sa kasakit ug kasubo. Sa mao nga mga
panahon, ang Espiritu Santo makatabang kanato nga makakaplag og
kalinaw ug pagsabut. Si Elder Franklim D. Richards misaysay sa mosunod
nga kasinatian: Kadto mao ang akong kahigayunan nga makahimamat og
duha ka talagsaon nga mga babaye, suod nga mga higala, kinsa nawad-
an sa ilang mga bana sa usa ka makalilisang nga aksidente sa eroplano.
Nakit-an ko ba sila nga nawad-an sa paglaum ug diha sa tuman nga
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pagbangutan? Wala gayud. Wala pa ako sukad makakita og ingon ka
dako nga kaisug ug kalig-on. Sila nagpamatuod sa kamatuoran nga sila 
sa pagkatimuod mibati sa kahupayan sa Espiritu, nga . . .  sila adunay
kasiguroan nga ang tanan maayo ra alang kanila ug sa ilang mga banay
kon sila magpakabuhi duol diha sa Simbahan ug magsunod sa mga sugo
sa Ginoo.” (Ensign, July 1973, p. 117.)
Ipasaysay ang mosunod nga sugilanon sa gitudlo nga sakop sa klase.

Si Presidente Heber J. Grant misulti sa unsa nga paagi nga ang Espiritu
Santo nakahatag og kahibalo ug kahupayan ngadto sa mga sakop sa
iyang banay:
“Mga usa ka oras sa wala pa mamatay ang akong asawa, akong gitawag
ang akong mga anak ngadto sa iyang lawak ug misulti kanila nga ang ilang
inahan hapit na mamatay ug nga sila manamilit na kaniya. Usa sa gamay
nga mga batang babaye, nga dose anyos ang edad, miingon ngari kanako:
‘Papa, ako dili gusto nga mamatay ang akong mama. Ako kanunay nga
imong kauban sa ospital . . .  sulod sa unom ka mga bulan; . . . [matag
panahon] nga si mama maglisud ikaw mopanalangin kaniya ug siya
mahupay sa iyang sakit ug makahinanok sa pagkatulog. Ako buot nga
ikaw mopandong sa mga kamot diha kang mama ug moayo kaniya.’
Ako misulti sa akong gamay nga batang babaye nga kitang tanan mamatay
sa madugay o sa madali ug nga ako mibati og kasiguroan diha sa akong
kasingkasing nga ang panahon sa iyang inahan miabut na. Siya ug ang
uban nga mga bata migawas sa lawak.
“Dayon ako miluhod sa may higdaanan sa akong asawa (kinsa niining
higayona wala nay panimuot) ug ako misulti sa Ginoo nga ako midawat sa
Iyang pagbuot diha sa kinabuhi, diha sa kamatayon, diha sa kalipay, diha
sa kasubo, diha sa kauswagon, o sa kalisud. Ako nagpasalamat kaniya
alang sa kahibalo nga akong naangkon nga ang akong asawa ako hangtud
sa kahangturan. . . .  Apan ako misulti sa Ginoo nga ako kulang sa kalig-on
nga mamatay ang akong asawa ug nga kini makatabang sa hugot nga
pagtuo sa akong gagmay nga mga anak . . .  ug ako [mihangyo] sa Ginoo
uban sa tanang kusog nga akong gipanag-iya, nga Siya mohatag ngadto
niadtong gamay nga bata og usa ka kahibalo nga kini Iyang hunahuna ug
Iyang pagbuot nga iyang mama mamatay.
“Sulod sa usa ka oras ang akong asawa namatay, ug akong gitawag ang
mga bata balik ngadto sa lawak. Ang akong gamay nga batang lalaki mga
lima ug tunga o mga unom na ka tuig ang edad naghilak pag-ayo, ug ang
gamay nga batang babaye nga mga dose ka tuig ang edad migakos
kaniya ug miingon: Ayaw pagbakho; ayaw paghilak, Heber; sukad sa
atong paggawas niini nga lawak ang tingog sa Ginoo nga gikan sa langit
miingon ngari kanako, “Sa kamatayon sa imong mama ang kabubut-on 
sa Ginuo matuman.” . . . 
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“Ako . . .  nasayud nga ang Dios maminaw ug motubag sa mga pag-ampo!
[Ako nasayud] nga sa takna sa katalagman ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw gihupay ug gipanalanginan ug gilipay kay sa uban nga mga
tawo!” (Gospel Standards, p. 361.)
SIYA MOPAMATUOD SA KAMATUORAN

Kini pinaagi sa Espiritu Santo nga kita makadawat sa atong pagpamatuod
sa ebanghelyo. Sa sama nga paagi, ang Espiritu Santo motabang kanato
nga mahibalo kon ang atong mga pangulo namulong pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo. Si Elder Henry D. Moyle mitudlo: “Kita makasulti lamang kon
ang mga mamumulong gidasig sa Espiritu Santo kon kita sa atong mga
kaugalingon gidasig sa Espiritu Santo. Busa, kini mahinungdanon nga ang
mga sakop sa Simbahan ingon kamakugihon sa ilang hugot nga pagtuo
sama sa ilang mga pangulo” (“Revelation Yesterday ang Today,”
Improvement Era, June 1962, p. 407.)
Ang mga panalangin sa Espiritu Santo tinuod ug ania kanato isip mga
sakop sa Simbahan kon kita mangita kanila sa matarung nga paagi.
Dapita ang gitudlo nang daan nga sakop sa klase sa pagsaysay og usa ka kasinatian diin
siya mibati sa pagpakig-uban sa Espiritu Santo.

Panapos
Ang gasa sa Espiritu Santo mao ang usa ka dako nga panalangin ngadto
niadto kinsa gikumpirma nga mga sakop sa Simbahan. Kon kita mopuyo
nga takus sa iyang pagpakig-uban, siya motabag kanato nga
magmalampuson nga makahuman sa atong mga misyon dinhi sa
kalibutan. Siya mohimo niini pinaagi sa paggiya kanato, pagpanalipod
kanato, ug paghupay kanato ug gawas niini motabang kanato sa tanan
nga mga bahin sa atong mga kinabuhi.

Mga Hagad
Tinguhaa ang pagpakig-uban sa Espiritu Santo sa inyong inadlaw nga
kinabuhi. Aron mahibalo sa mga bahin diin kamo kinahanglan nga
mouswag sa paghimo sa Espiritu Santo isip makanunayon nga kauban,
pangutan-a ang inyong kaugalingon sa mosunod nga mga pangutana:
• Naningkamot ba ako sa pagsunod sa tanan nga mga sugo?
• Nag-ampo ba ako kanunay?
• Sa unsa nga paagi nga ako nagpakita sa akong gugma alang sa

Manluluwas?
• Sa unsa nga paagi ako nagpakita sa akong gugma alang sa uban?
• Naghimo ba ako sa akong mga hunahuna ug mga lihok nga putli?
• Nagpasalamat ba ako sa Ginoo alang sa mga panalangin, lakip na sa

gasa sa Espiritu Santo?
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Dugang nga mga Kasulatan
Mga Buhat 5:32 (ang Espiritu Santo moduol ngadto sa masulundon)
1 Nephi 10:17–19 (gahum ug kahibalo gikan sa Espiritu Santo moabut
pinaagi sa hugot nga pagtuo kang Kristo)
2 Nephi 31:13 (ang Espiritu Santo modawat human sa hugot nga pagtuo,
paghinulsol, ug bunyag)
Moses 6:61 (ang mga gahum ug mga panalangin sa Espiritu Santo)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 21, “Ang Gasa sa Espiritu Santo,” diha sa Mga Baruganan 

sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan nganha 

sa klase.
3. Kon walay pisara ug tisas, paghimo og usa ka poster, sa gisugyot nga mga lista.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan 

niini nga leksyon.
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Pag-ampo ug 
Pagpuasa

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makakat-
on unsaon sa paglig-on sa atong mga banay ug mga korum pinaagi sa
pag-ampo ug pagpuasa.

Pasiuna
Ipatudlo sa gitudlo nga sakop sa klase ang mubo nga pagbalik-pagtuon sa mga baruganan sa
pagpuasa ug pag-ampo ingon nga gitudlo diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.

Ang Pag-ampo ug Pagpuasa Makalig-on Kanato ug sa Atong 
mga Banay
Ang pag-ampo ug pagpuasa makatabang kanato nga makalig-on sa
atong mga kaugalingon ug sa atong mga banay. Ang atong mga pag-
ampo alang sa paggiya mahimong labaw pa nga gamhanan tungod kay
ang pagpuasa nagpaila sa kamahinungdanon sa atong mga pag-ampo.
Dugang pa, kon kita magpuasa ug mag-ampo, kita mosalikway sa mga
butang sa kalibutan ug moila sa atong pag-agad diha sa Ginoo. Niini nga
paagi kita moabli sa atong mga kasingkasing sa pagkat-on ug pagdawat
sa kabubut-on sa Ginoo alang kanato ug sa atong mga banay.
Ang pag-ampo ug pagpuasa usab makadugang sa atong kahanas sa
paggamit sa pagkapari sa epektibo nga paagi. Kita ug ang uban
mapanalanginan kon kita makakat-on unsaon sa pagkontrol sa mga gahum
sa pagkapari, ug ang pagkapari makontrol lamang kon kita mogamit sa
mga baruganan sa pagkamatarung. (Tan-awa sa D&P 121:34–36.)
Ipakita ang biswal 31-a, “Ang pagpuasa ug pag-ampo makatabang sa usa ka naghupot 
sa pagkapari sa pagpangalagad sa masakiton nga labaw nga epektibo.”

Ang mosunod nga sugilanon nagsaysay sa unsa nga paagi nga ang usa ka
naghupot sa pagkapari nakakat-on sa gahum sa pagpuasa ug pag-ampo
sa pagtabang kaniya sa paggamit sa iyang pagkapari:
Sa diha nga ang anak nga lalaki nila ni John ug Bonnie nasakit og grabe,
ang mga doktor mihukom sa sakit nga meningitis sa dugukan. Sila misulti
sa mga ginikanan nga ang ilang anak nga lalaki mamatay, o may kadaut
sa pisikal ug sa panghunahuna. Isip usa ka naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari, si John nakahukom sa paghatag sa iyang anak og usa ka
panalangin. Samtang nag-andam sa pagsilyo sa pagdihog, bisan pa niana,
siya nakaamgo nga siya wala makahibalo sa kabubut-on sa Ginoo alang sa
iyang anak. Ug busa siya mipanalangin lamang sa bata nga siya mahupay.
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31-a, Ang pagpuasa ug pag-ampo makatabang sa usa ka naghupot sa pagkapari 
sa pagpangalagad sa masakiton sa labaw nga epektibo.

Human sa panalangin, si John ug Bonnie misugod sa pagpuasa aron
makahibalo sa kabubut-on sa Ginoo ug aron makadawat niini. Sa katapusan
sa ilang pagpuasa, si John ug si Bonnie andam na sa pagdawat sa
kabubut-on sa Ginoo. Si John mipanalangin pag-usab sa iyang anak nga
lalaki. Niining higayona ang Espiritu mihunghong kaniya sa pagpanalangin
sa bata nga siya mamaayo sa hingpit. Ang ilang anak naayo, ug paglabay
sa tulo ka mga adlaw sila midala kaniya sa balay gikan sa Hospital.
Sa unsa nga paagi nga kini nga pagpuasa nakatabang kang John ug Bonnie kon ang tubag
sa ilang mga pag-ampo lahi pa?

Pagtudlo ug Paglig-on sa Atong mga Banay pinaagi sa Pag-ampo
ug Pagpuasa
Isip mga ginikanan, kita kinahanglan nga mag-ampo kanunay aron mahibalo
sa mga panginahanglan sa atong mga anak ug unsaon sa pagtagbang
niadtong mga panginahanglan. Kon usa sa atong mga anak mag-atubang
og usa ka problema, pananglit, kita makaapil kaniya diha sa atong mga
pag-ampo. Bisan pa niana, kita kinahanglan nga magmabinantayon, sa
paghimo niini kanunay sa positibo nga paagi. Usa ka amahan nag-ampo
alang sa iyang anak niini nga mga pulong: “[Langitnong] Amahan, kami
nasayud nga si John naninguha sa pagkontrol sa iyang kaugalingon. Kami
mapasalamaton nga nagtan-aw kaniya nga nag-uswag ug alang sa imong
panabang ug pag-abag sa among anak. Palihug ipadayon ang
pagpanalangin kaniya ug sa pagpanalangin kanamo aron kami dili
makapasuko kaniya hinoon makapadayag sa among gugma ug
pagkaandam sa pagtabang kaniya.” (Ensign, May 1973, p. 34.)
Sa unsa nga paagi nga kini nga matang sa pag-ampo makatabang sa usa ka batan-on nga
lalaki sa pagbuntog sa iyang problema?

Si Elder M. Russell Ballard Jr., misulti sa usa ka kasinatian uban sa iyang
anak nga nag-edad og lima ka tuig, kinsa nahadlok nga moeskwela.
Nakamatikod nga ang iyang anak nahadlok, siya miingon, “Craig, ikaw
adunay usa ka higala kinsa kanunay nga mag-uban kanimo. Mangluhod 
ta ug mohangyo Kaniya sa pagtabang kanimo.” (Ensign, Nov. 1976, 
pp. 87–88.)
Ang pagpuasa ug pag-ampo isip usa ka banay makahatag og dako nga
kalig-on ug panaghiusa nganha sa usa ka banay, ingon nga gihulagway 
sa mosunod nga sugilanon:
Si Alan usa ka batan-on nga lalaki kinsa nakadawat og tawag sa pag-
alagad sa Ginoo ngadto sa usa ka langyaw nga misyon. Siya mahinamon
nga moalagad, apan samtang siya nagsugod sa pagtuon sa pinulongan,
nabalaka kaayo siya tungod kay siya wala makakat-on sa pinulongan.
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Sa diha ang Amahan ni Alan nakahibalo sa problema sa iyang anak, iyang
gitawag ang iyang pamilya. Siya mihangyo kanila sa pagpuasa ug pag-
ampo aron si Alan makabuntog sa iyang problema ug magmalampuson 
sa iyang misyon.
Sa unsa nga paagi nga ang mao nga kasinatian makalig-on sa atong mga anak? Sa unsa
nga paagi nga ang pagpuasa ug pag-ampo makapahiusa sa mga banay? Basaha ang 
3 Nephi 18:21.

Pagtuman sa Buluhaton sa Ginoo pinaagi sa Pagpuasa ug Pag-ampo
Usa ka tawo miduol ni Jesus, miluhod sa iyang atubangan, ug miingon:
“Ginoo, kaloy-i ang akong anak: Kay siya buang ug naglagot sa hilabihan:
kay usahay siya matumba diha sa kalayo, ug usahay diha sa tubig. Ug ako
midala kaniya ngadto sa imong mga tinun-an, ug sila dili makaayo kaniya.”
Ang Ginoo diha-diha mipahawa sa yawa gikan sa bata. Ang mga 
tinun-an miduol ngadto kang Jesus ug nangutana, “Ngano nga kami 
wala makapahawa kaniya?” Si Jesus misulti kanila kini tungod sa ilang
pagkawalay pagtuo, ug dayon midugang, “Bisan pa niana kini nga matang
dili mapahawa gawas pinaagi sa pagpuasa ug pag-ampo.” (Tan-awa sa
Mateo 17:14–21.)
Sa mosunod nga sugilanon si Elder Mattew Cowley nagsaysay sa usa ka
obispo kinsa nakasabut sa panginahanglan sa pagpuasa ug pag-ampo:
“[Usa ka adunahan nga batan-on nga obispo didto sa Honolulu] gitawag
usa ka adlaw gikan sa Queen’s Hospital aron sa pag-adto ug pagpanalangin
sa usa ka bata kinsa adunay polyo. Usa ka lumad nga igsoong babaye
ang mitawag kaniya. Siya mao ang iyang obispo, ug siya miingon, ‘Obispo,
dali ngari, ang akong anak nga lalaki nasakit og polyo, ug ako buot nga
ikaw moanhi ug mangalagad kaniya ug mopanalangin kaniya.’ Tibuok
adlaw siya naghulat kaniya, ug ang obispo wala motungha. Tibuok gabii
siya wala magpakita. Sa sunod buntag siya wala gayud motungha, apan
sayo sa hapon siya miabut. Siya mikasaba kaniya. Siya mitawag kaniya 
og bisan unsa nga iyang mahunahunaan. ‘Ikaw, ang akong obispo, ako
mitawag kanimo ug misulti kanimo nga ang akong anak nga lalaki nasakit
og polyo. Ug ikaw nga imong kaugalingon nga agalon, ikaw adunay awto,
ikaw adunay maanindot nga yate; ikaw aduna sa tanan nga imong gusto;
ug ikaw ang tag-iya sa imong panahon; ug ikaw wala moanhi. Ikaw mianhi
human sa us ka adlaw.’ Human siya matapos ug wala nay mahunahunaan
nga ikasulti ngadto kaniya, siya (ang obispo) mipahiyom ug miingon, ‘A,
human nako ikabutang ang telepono kagahapon, ako misugod sa
pagpuasa, ug ako nagpuasa ug nag-ampo sulod sa kawhaay ug upat ka
mga oras. Ako andam na karon sa pagpanalangin sa imong bata.’ Sa
pagka-alas singko nianang gabhiona ang bata gipagula gikan sa ospital
hingpit nga naayo sa iyang polyo. ‘Kini nga matang dili mahitabo apan
pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa.’

250



“Karon ako nagduha-duha sa hilabihan kon siya niadto pa nianang adlawa
unsa kaha ang mahitabo. Ako nagtuo nga ang pag-ampo ug ang
pagpuasa gikinahanglan. Busa ako nagtuo nga kita kinsa naghupot niini
nga pagkapari usahay wala maghimo niini sa igo. Kinahanglan nga ikaw
magpankondisyon, ikaw kinahanglan nga magbansay nini nga pagkapari
nga atong gihuptan, dayon kita andam sa pagpahigayon sa mga
katungdanan sa pagkapari sa paghatag og mga panalangin.” (Matthew
Cowley Speaks, p. 150.)
Dili kinahanglan kanunay nga maghulat nianang gidugayona sa dili pa
mangalagad ngadto sa masakiton, apan kita kinahanglan kanunay nga
maninguha sa pagdawat sa pagdasig gikan sa Ginoo sa dili pa
mopahigayon sa bisan unsang ordinansa sa pagkapari.
Ngano nga mahinungdanon alang kanato nga andam sa espirituhanon nga paagi sa dili 
pa kita mopahigayon sa mga ordinansa sa pagkapari?

Sama nga ang mga naghupot sa pagkapari kinahanglan nga mag-andam
sa pagpahigayon sa mga ordinansa, kadtong nangayo sa panalangin
kinahanglan usab nga andam sa ilang mga kaugalingon ug ang ilang mga
banay sa pagdawat sa mga ordinansa . Ang mosunod nga sugilanon
nagsulti sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan sa bata migamit sa
puasa ug pag-ampo sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang
anak alang sa usa ka panalangin.
“Mga kapin na og gamay sa usa ka tuig usa ka magtiayon niadto sa akong
opisina nga nagdala og usa ka gamay nga bata. Ang amahan miingon
ngari kanako. ‘Ang akong asawa ug ako nagpuasa sulod sa duha ka mga
adlaw, ug among gidala ang among gamay nga bata alang sa usa ka
panalangin. Ikaw mao ang gisulti nga among duolon.’
“Ako miingon, ‘Unsay nahitabo kaniya?’
“Sila miingon nga siya natawo nga buta, bungol ug amang, dili magkatakdo
sa paglihok ang iyang mga kaugatan, dili gani makakamang sa edad nga
lima ka tuig. Ako miingon sa akong kaugalingon, mao na kini. ‘Kini nga
matang dili mahimo gawas sa pagpuasa ug pag-ampo.’ Ako adunay bug-
os nga pagtuo sa pagpuasa ug mga pag-ampo niadtong mga ginikanan.
Ako mipanalangin niana nga bata, ug pipila ka mga semana ako nakadawat
og usa ka sulat: ‘Brother Cowley, kami naghamdum nga ikaw makakita sa
among gamay nga bata karon. Siya makakamang na kon kami moitsa og
bola diha sa salog siya mogukod niini pinaagi sa iyang mga kamot ug mga
tuhod. Siya makakita na. Kon kami mopakpak sa among mga kamot sa
ibabaw sa iyang ulo siya molukso. Siya makadungog.’ Ang siyensya sa
medisina wala nay nahimo. Ang Dios mao ang mipuli. (Matthew Cowley,
“Miracles,” Speeches of the Year, BYU, 1953, p. 8.)
Daghan nga mga misyonaryo nakakaplag sa mga panalangin nga moabut
gikan sa pagpuasa ug pag-ampo. Si Presidente Ezra Taft Benson
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misaysay og usa ka kasinatian nga iyang nasinati isip usa ka misyonaryo
nga nagpuasa ug nag-ampo uban sa iyang kauban.
“Gikan sa kinaugalingon nga kasinatian, ako nasayud sa kamasangputon
ug sa gahum sa pag-ampo. Sa diha nga ako usa pa ka misyonaryo sa
Amihanang Inglatera sa 1922, ang paggukod ngadto sa Simbahan nag-
anam ka init. Ang panggukod mikusog pag-ayo nga ang presidente sa
misyon mihangyo nga hunongon namo ang tanan nga mga tigum sa
kadalanan, ug sa pipila ka mga kahimtang ang mga pagpanuktok sa mga
balay gihunong.
“Ang akong kauban ug ako gidapit sa pag-adto sa South Shields aron
mamulong diha sa tigum sa sakramento. Sa ilang pagdapit sila miingon,
‘Kami nakasiguro nga kami makapuno sa kapilya. Kadaghanan sa mga
tawo diri wala motuo sa bakak nga napatik mahitungod kanato. Kon kamo
moanhi, kami nakasiguro nga kita adunay maanindot nga tigum.’ Kami
midawat.
“Kami nagpuasa ug nag-ampo sa kinasingkasing ug miadto sa tigum. 
Ang akong kauban nagplano nga mamulong mahitungod sa unang 
mga baruganan. Ako nagtuon pag-ayo sa pag-andam alang sa usa ka
pakigpulong mahitungod sa hingpit nga pagbiya sa kamatuoran. Dihay
maanindot nga espiritu sa tigum. Ang akong kauban miuna sa pagsulti ug
mihatag og usa ka makadasig nga mensahe. Ako misunod ug namulong
uban sa pagsalig nga wala pa nako sukad masinati sa akong kinabuhi. 
Sa diha nga ako milingkod, ako nakaamgo nga ako wala makahisgot sa
hingpit nga pagbiya. Ako namulong mahitungod sa Propeta Smith ug
nagpamatuod sa iyang misyon nga gikan sa Dios ug sa pagkatinuod sa
Basahon ni Mormon. Human sa tigum, daghan nga mga tawo miduol,
pipila kanila dili mga sakop ug miingon, ‘Karong gabhiona kami nakadawat
og usa ka saksi nga ang ebanghelyo tinuod ingon nga gitudlo sa inyong
mga misyonaryo nga mga lalaki. Kami andam na karon sa pagpabunyag.’
“Kani mao ang tubag sa among pagpuasa ug mga pag-ampo, kay kami
nag-ampo sa pagsulti lamang niadtong mga butang nga makatandog sa
mga kasingkasing sa mga higala ug mga tigsusi.” (“Prayer,” Ensign, May
1977, pp. 33-34.)

Panapos
Adunay daghan nga laing mga panahon nga ang pagpuasa ug pag-ampo
makatabang kanato pagtuman sa buhat sa Ginoo. Sama pananglit, kita
makapuasa ug makaampo alang sa mga banay nga atong gitudloan. Kita
usab makapuasa ug makaampo isip usa ka korum alang sa usa sa mga
sakop sa korum o sa iyang banay.
Pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa, kita mapanalanginan sa pisikal nga
paagi ug makadugang sa tugot nga pagtuo ug espirituhanon nga gahum.
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Ang mao nga gahum gikinahanglan kon kita buot nga magmalampuson sa
atong mga kahago ug sa paglig-on sa atong mga kaugalingon ug sa uban.

Mga Hagad
1. Tinoang daan ang pipila ka mga butang nga imong gikinahanglan aron

magpuasa ug mag-ampo mahitungod sa imong kinaugalingon nga
kinabuhi ug sa inyong banay.

2. Hunahunaa ang pipila ka mga panginahanglan sa inyong isig ka mga
sakop sa korum.

3. Ipasalig sa imong kaugalingon sa pag-ampo ug pagpuasa alang sa
usa niini nga mga katuyoan.

Dugang nga mga Kasulatan
PAG-AMPO

Mateo 6:5–15 (ang Manluluwas nagpasabut sa unsa nga paagi kita mag-
ampo)
Lucas 18:1–14 (kita kinahanglan nga magmakanunayon diha sa pag-
ampo)
2 Nephi 32:8–9 (kita kinahanglan nga mag-ampo sa dili pa mohimo sa
buhat sa Ginoo)
Alma 34:17–28 (kita kinahanglan nga mag-ampo mahitungod sa tanan nga
atong buhaton)
Moroni 10:3–5 (kita makahibalo sa kamatuoran sa tanan nga mga butang
pinaagi sa pag-ampo)
D&P 19:28 (kita kinahanglan motukod og usa ka balay sa pag-ampo ug
pagpuasa)
D&P 88:119 (kita kinahanglan nga mag-ampo diha sa kadaghanan ug sa
tago)
PAGPUASA

Exodo 34:27–28 (si Moses nagpuasa sa wala pa makadawat og
pagpadayag gikan sa Dios)
Lucas 2:36–37 (si Anna nag-alagad sa Dios pinaagi sa pagpuasa ug pag-
ampo)
Mga Buhat 13:2–3 (ang pagpuasa makadala sa pagpadasig sa Espiritu
Santo)
Mosiah 27:23 (pagpuasa ug pag-ampo nakatabang ni Alma nga maayo
gikan sa sakit)
Alma 6:6 (ang mga Nephi nagpuasa ug nag-ampo alang niadtong kinsa
wala makaila sa Dios)
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Alma 17:9 (mga misyonaryo nagpuasa ug nag-ampo alang sa Espiritu)
Alma 45:1 (pag-ampo ug pagpuasa maoy usa ka paagi sa paghatag og
mga pasalamat ngadto sa Dios)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang leksyon 8, “Pag-ampo ngadto sa Atong Langitnong Amahan,” diha sa Mga

Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa paghatag
og tulo ka minuto nga pagbalik-pagtuon niana nga leksyon.

2. Basaha ang leksyon 25, “Ang Puasa,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa paghatag og tulo ka minuto nga pagbalik-pagtuon
niana nga leksyon.
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Balaan nga 
Pagtahud

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makakat-
on unsaon sa pagtudlo og balaan nga pagtahud ngadto sa atong mga
banay ug mopalambo sa atong kaugalingon nga balaan nga pagtahud.

Pasiuna
Ipakita ang biswal 32-a, “Balaan nga pagtahud diha sa kapilya nagpakita og gugma 
ug pagtahud alang sa Dios.”
Isulat ang mga pulong sa Levitico 19:30 diha sa pisara: “Kamo kinahanglan maghupot sa
akong mga igpapahulay, ug mobalaan sa pagtahud sa akong santuwaryo: Ako ang Ginoo
inyong Dios.”

Ang mosunod gisulat ni Presidente Spencer W. Kimball. Kini gimantala 
sa 1976 isip usa ka linain nga gamay nga basahon nga giulohan og Kita
Kinahanglan nga Mahimong usa ka Katawhan nga may Balaan nga
Pagtahud [We Should Be a Reverent People].
Kita bulahan kaayo nga mga tawo. Ang Ginoo mihatag kanato sa
ebanghelyo ni Jesukristo, sa gahum sa pagkapari, sa mga saad sa bunyag,
sa mga pakigsaad sa templo, sa mga kamatuoran sa mga kasulatan, sa
atong mga banay, sa atong yutan-on nga mga kabtagan. Kita kinahanglan
nga mao ang labing malipayon nga mga katawhan dinhi sa yuta. Kita
kinahanglan usab mao ang labing matinahuron nga mga katawhan. Bisan
pa niana, kadaghanan kanato adunay kalisud sa pagmatinahuron ingon nga
kita kinahanglan nga mao. Kita kinahanglan nga mangutana sa atong mga
kaugalingon kon ang atong mga lihok diha sa atong mga panimalay ug sa
simbahan nagpakita ba og balaan nga pagtahud alang sa atong Tiglalang.

Unsa ang Balaan nga Pagtahud?
Ang balaan nga pagtahud mao ang usa ka pagbati sa lawom nga pagtahud,
gugma, ug debosyon ngadto sa Dios. Kadaghanan sa atong mga pangulo
sa Simbahan miingon nga ang balaan nga pagtahud mao ang labing taas
nga mga hiyas sa kalag, kay kini naglakip sa tinuod nga hugot nga pagtuo
diha sa Dios, taas nga kultura, ug usa ka gugma alang sa hapsay nga
mga butang sa kinabuhi.
Ingon sa uban nga laing mga baruganan sa ebanghelyo, ang balaan nga
pagtahud mosangput ngadto sa magkadugang nga hingpit nga kalipay.
Kini dili subo, temporaryo nga kinaiya nga atong buhaton matag Domingo,
apan kini mao ang sangputanan sa pagpuyo sa ebanghelyo matag adlaw.
Tinuod nga balaan nga pagtahud makapauswag sa kalipay, gugma,
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32-a, Balaan nga pagtahud diha sa kapilya nagpakita og gugma ug pagtahud alang sa Dios.

pagtahud, ug utang kabubut-on. Kini usa ka hiyas nga kinahanglan nga
mahimong kabahin sa atong pamaagi sa kinabuhi.

Balaan nga Pagtahud alang sa Dios
Pinaagi sa Bag-o nga pagpadayag, ang Ginoo mitabang kanato nga
makasabut sa kahulugan ug kamahinungdanon sa balaan nga pagtahud.
Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, seksyon 76, pananglit, si Joseph
Smith ug Sidney Rigdon mihulagway sa balaan nga pagtahud ingon og
usa ka mahinungdanon nga kinaiya niadtong kinsa makakab-ut sa celestial
nga gingharian:
“Ug sa ingon kami nakakita sa himaya sa celestial, nga milabaw sa tanang
mga butang—diin ang Dios, gani ang Amahan, mihari diha sa iyang trono
hangtud sa kahangturan;
“Niadto kinsang trono ang tanang mga butang miyukbo sa mapainubsanon
nga balaan nga pagtahud, ug mihatag kaniya og himaya hantud sa
kahangturan.
“Sila kinsa magpuyo sa iyang atubangan mao ang simbahan sa Unang
Natawo; ug sila nakakita ingon sa ilang nagkit-an, ug nakahibalo ingon sa
ilang nahibaloan, nga nakadawat sa iyang kahingpitan ug sa iyang grasya.
“Ug siya mihimo kanila nga managsama sa gahum, ug sa kusog, ug sa
kamandoan.” (D&P 76:92–95.)
Laing bag-o nga pagpadayag nagmando kanato sa pagbalaan sa pagtahud
gani sa ngalan sa Dios; kita gisultihan sa dili pagpanamastamas sa mga
ngalan sa Amahan ug sa Anak, ug gani paglikay sa kanunay nga paggamit
kanila (tan-awa sa D&P 107:2–4). Usa sa Napulo ka mga Sugo mabasa:
“Dili ninyo panamastamasan ang ngalan sa Ginoo nga inyong Dios; kay
ang Ginoo dili mohimo kaniya nga walay sala nga nanamastmas sa iyang
ngalan” (Exodo 20:7).
Pagtahud alang sa Dios ug sa iyang ngalan mao ang labing
mahinungdanon nga mga hiyas sa balaan nga pagtahud. Mao usab 
ang balaan nga pagtahud alang sa iyang balaan nga balay. Diha sa
mahinungdanon nga pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith
nga nailhan nga pahitungod nga pag-ampo alang sa templo sa Kirtland,
ang Ginoo misugo nga kini, ingon sa tanang uban nga sagrado nga mga
templo nga gibuhat sa mga Santos, kinahanglan nga mahimong usa ka
dapit sa balaan nga pagtahud ngadto kaniya (tan-awa sa D&P 109:16–21).
Sa pagkatinuod, unsa ang gisulti mahitungod sa sagrado nga mga templo
sa Simbahan mao usab alang sa matag “balay sa Ginoo,” bisan kini usa
ka dapit diin ang mga Santos mosimba o usa ka panimalay sa Santos sa
Ulahing mga Adlaw.
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Balaan nga Pagtahud ug ang Panimalay
Kon mao, asa, ang balaan nga pagtahud magsugod, ug sa unsa nga 
paagi kita makapalambo niini ? Sama sa uban nga diosnon nga hiyas, ang
panimalay mao ang yawe ngadto sa balaan nga pagtahud. Kini sa panahon
sa kinaugalingon ug banay nga mga pag-ampo nga ang gagmay nga mga
bata makakat-on sa pagduko sa ilang mga ulo, pagkiyugpos sa ilang mga
bukton, ug mopiyong sa ilang mga mata samtang kita nakigsulti uban sa
atong Amahan sa Langit. Ang usa ka bata kinsa makakat-on sa pag-ampo
sa balay sa dili madugay makasabut nga siya kinahanglan gayud maghilom
ug magpuyo sa panahon sa mga pag-ampo diha sa mga tigum sa
simbahan.
Sa ingon usab, kon kita maghimo og mga gabii sa banay, ang atong mga
anak makakat-on nga adunay espesyal nga mga panahon, dili lamang sa
simbahan apan sa panimalay, diin ang tanan kinahanglan nga anaa sa
iyang labing maayo nga kinaiya.
Kita usab makatudlo sa atong mga anak sa pagkat-on og balaan nga
pagtahud pinaagi sa musika. Ang musika usa ka maanindot nga butang
alang sa mga bata. Kon kita moawit sa mga himno sa Simbahan, ang
atong mga anak makasinati kanila, ug moawit kanila diha sa mga tigum sa
simbahan. Ang gagmay nga mga bata mahatagan og kaayohan kon kita
motabang kanila nga makakat-on sa yano nga mga himno diha sa
panimalay. Niini nga paagi, ang atong mga anak maghandom sa 
pag-awit kanila.

Balaan nga Pagtahud diha sa Simbahan
Oo, isip mga ginikanan kita kinahanglan nga motambong og mga tigum sa
Domingo uban sa atong mga anak. Sa pagpangandam sa atong mga anak
sa pagsimba, kita kinahanglan nga makigtambayayong uban sa atong mga
asawa sa pagsiguro aron nga ang mga pagpangandam mahimong usa ka
makahimuot nga kasinatian sa banay. Ang pagdali-dali sa pagpundok sa
mga anak, pag-ilis, ug pagdali ngadto sa tigum makapawala sa balaan nga
pagtahud. Kon kita magdali-dali, kita kanunay nga maulahi sa simbahan, ug
kasagaran adunay masakit nga mga pulong ug mga pagbati nga nasakitan
nga makapahimo sa atong mga anak nga masuko ug dili mahimutang sa
panahon sa tigum. Kita labaw nga mobati og balaan nga pagtahud kon kita
mag-andam og sayo alang sa mga tigum, moabut sa kapilya sa dili pa
magsugod ang mga tigum, ug dayon magtupad og lingkod sa pagpaminaw
ngadto sa pasiunang musika ug paggahin og panahon sa paghunahuna
mahitungod sa Manluluwas ug sa iyang ebanghelyo.
Kita nga adunay kauban nga gagmay nga mga bata usahay adunay
kalisud sa pagpahilom sa atong mga anak sa panahon sa mga tigum.
Husto nga pagbansay diha sa panimalay, bisan pa niana, makasulbad sa
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problema. Kon kita maglibog unsaon sa pagbantay sa atong mga anak sa
simbahan, kita mahimong mangayo og tambag sa mga sakop kinsa
nagmalampuson sa pagpahilom sa ilang mga anak.
Kasagaran, sa dili pa ug sa human sa mga tigum, kita magpundok diha sa
kapilya aron maghimamat. Kini makasamok, bisan og kini atong gihimo
tungod sa mga pagbati sa panaghigalaay alang niadtong atong mahimamat
lamang sa Igpapahulay. Bisan pa niana, ang mga ginikanan kinahanglan
nga mopakita og panig-ingnan alang sa ilang mga banay pinaagi sa
paghimo sa ilang panaghimamat sa gawas sa kapilya sa dili pa o sa human
sa mga tigum. Human sa usa ka tigum, kita kinahanglan nga motabang sa
pagdala sa espiritu sa tigum ngadto sa atong mga panimalay pinaagi sa
paghisgot diha sa panimalay sa usa ka maanindot nga hunahuna, usa ka
pasundayag sa musika, o sa uban nga positibo nga bahin sa tigum uban sa
atong mga banay.

Pagpauswag sa Balaan nga Pagtahud
Sa unsa nga paagi nga kita makatabang sa atong mga anak nga mahimuot sa mga tigum sa
Simbahan ug labaw nga magpakita og balaan nga pagtahud. Human makatubag ang mga
sakop sa klase, ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga sugyot:

Ang mga ginikinan makatabang sa ilang mga anak nga mahimuot sa mga
tigum sa sakramento pinaagi sa—
• Pagpakita og maayo nga panig-ingnan.
• Paghimo og pagpangandam alang sa mga tigum nga maanindot ug

wala, magdali-dali.
• Moabut sa lima ngadto sa napulo ka mga minuto sa dili pa magsugod

ang tigum.
• Paglingkod isip usa ka banay.
• Paghisgot og usa ka pakigpulong, mensahe, pasundayag sa musika, o

laing bahin sa tigum sa pagkahuman.
Sa unsa nga paagi kita makatudlo og balaan nga pagtahud ngadto sa gagmay nga mga
bata? Human ang mga sakop sa klase makatubag, ipabasa sa usa ka tawo ang mosunod
nga mga sugyot:

Mga ginikanan nga adunay gagmay nga mga bata kinahanglan nga
maningkamot sa—
• Pagtabang sa mga bata mga makasabut unsa ang nahitabo. Ang

gagmay nga mga bata mahimong maglingaw sa ilang mga kaugalingon
sa hilom nga paagi sa coloring book o workbook, apan mahinungdanon
ang pagtabang kanila nga makasabut kutob sa mahimo mahitungod sa
tigum. Panagsa nga paghung-hong aron pagpatin-aw sa tulumanon sa
purok o mensahe sa mamumulong makatabang sa bata nga makasabut
unsa ang nahitabo. Sama pananglit, ang usa ka amahan, “kana mao
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ang papa ni Gordy nga namulong karon. Siya namulong mahitungod sa
unang mga lumulupyo.”

• Paghatag og gibug-aton sa mga awit. Ang pag-awit mahimong usa sa
labing makalingaw nga bahin sa mga tigum alang sa mga anak. Dasiga
ang kaikag sa usa ka bata sa mga himno pinaagi sa pag-awit sa yano
nga mga himno diha sa panimalay ug pinaagi sa pagtudlo kanila ngadto
sa bata. Ang direktor sa musika sa purok mahimong mohatag og kopya
sa usa ka lista sa mga himno aron awiton sa umaabot nga mga tigum.

• Paglig-on og dugang sa mga pamatasan nga nakat-unan diha sa
panimalay diha sa Primarya, ug diha sa Pan-Domingo nga Tulunghaan.
Tabangi ang mga anak nga mahinumdom sa pagkiyugpos ug sa
pagduko sa ilang mga ulo sa panahon sa mga pag-ampo ug sa
paglingkod sa hilom nga paagi sa panahon sa sakramento. Ang mga
bata kinahanglan nga makasabut nga sila kinahanglan dili magdula diha
sa mga agianan o mogawas ug mosulod sa kapilya sa panahon sa
tigum.

• Pagpakita og maayo nga panig-ingnan. Pagpakita og maayo nga panig-
ingnan pinaagi sa pagpakita og kaikag diha sa tigum, pinaagi sa
pagsulti lamang kon gikinahanglan ug himoon lamang sa paghung-
hong, ug pinaagi sa pag-awhag sa mga bata sa pagbuhat sa ingon.

• Pagsiguro nga ang mga bata andam alang sa mga tigum. Pag-adto sa
kasilyas ug pag-inom kinahanglan nga himoon sa dili pa magsugod ang
tigum.

Unsa ang atong mahimo sa pagpauswag sa balaan nga pagtahud diha sa atong mga klase?

Panapos
Ang balaan nga pagtahud mouswag lamang kon ang lokal nga mga
pangulo ug mga banay maghiusa sa ilang mga paningkamot sa pagbuntog
sa ilang problema sa balaan nga pagtahud. Mga sugyot ug mga awhag
gikan sa punoang buhaton sa Simbahan makatabang kanato unsaon sa
pagsulbad sa mga problema sa balaan nga pagtahud, apan ang tinuod
nga buhat kinahanglan magsugod diha sa atong lokal nga yunit ug diha sa
atong mga panimalay.
Tinuod nga balaang pagtahud gikinahanglan aron kita maduol ngadto sa
atong Amahan sa Langit. Apan ingon nga ang mga gahum sa dautan
mikaylap ibabaw sa yuta, ang balaan nga pagtahud nawala. Kita dili
mahibalo sa maayo nga atong mahimo kon kita, ang mga sakop sa tinuod
nga Simbahan ni Kristo, magpakita og panig-ingnan isip mga sumbanan
sa kinaiya sa balaan nga pagtahud. Pinaagi sa atong mga panig-ingnan,
kita makausab sa mga kinabuhi sa daghan nga mga tawo, ilabi na sa mga
kinabuhi sa atong kaugalingon nga mga sakop sa banay.
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Mga Hagad
1. Pakigsulti uban sa inyong banay mahitungod sa unsay mabuhat sa

inyong banay aron makapalambo sa ilang balaan nga pagtahud diha sa
simbahan.

2. Buhata ang usa sa mga sugyot niining mosunod nga Domingo.
3. Kon kamo adunay gagmay nga mga anak, paghimo og usa ka plano sa

pagtudlo kanila og balaan nga pagtahud diha sa panimalay ug diha sa
simbahan.

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan ngadto sa klase.
2. Pag-andam og usa ka pisara ug tisas.
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33-a, Si Kristo mao ang gamhanan nga panig-ingnan sa gugma.

Paghigugma ug 
Pag-alagad

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga makakat-
on nga ang gugma ug pag-alagad ngadto sa uban mahinungdanon
ngadto sa atong balaan nga mga tawag sa pagkapari.

Pasiuna
Ipakita ang biswal 33-a, “Si Kristo mao ang gamhanan nga panig-ingnan sa gugma.”

Si Jesukristo naghigugma sa tanan. Ang iyang kahanas sa paghigugma
hingpit. Hilabihan ka hingpit ang iyang gugma, nga ang mga kasulatan
nagsulti kanato nga siya mao ang gugma (1 Juan 4:7–12). Ang gugma ni
Kristo gipakita pag-ayo pinaagi sa mga buhat sa pag-alagad nga iyang
gihimo alang sa mga katawhan.
Isip mga naghupot sa pagkapari, kita adunay kapangakohan nga
mahimong sama kang Kristo. Apan aron kita makahimo sa ingon, kita
kinahanglan gayud nga makakat-on sa paghigugma sama sa iyang
paghigugma ug pag-alagad sama sa iyang pag-alagad sa uban. Si
Obispo H. Burke Peterson mitudlo kanato nga “sa usa ka kalibutan ug
katilingban diin si Satanas nagsugod sa iyang labing dautan nga mga
pagsulong diha sa mga anak sa mga tawo, kita walay labing maayo nga
hinagiban gawas sa pagkaputli, pagkadili hakog, nga kristohanon nga
paghigugma” (“The Daily Portion of Love,” Ensign, May 1977, p. 69).

Kita Gisugo sa Paghigugma
Usa ka adlaw niana samtang si Kristo nagtudlo, usa sa mga tigsulat
nangutana kaniya, “Unsa ang unang sugo sa tanan?” Si Jesus mitubag,
“Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios uban sa imong tibuok nga
kasingkasing, ug uban sa imong tibuok nga kalag, ug uban sa imong
tibuok nga hunahuna, ug uban sa imong tibuok nga kusog: Kini mao 
ang unang sugo.
“Ug ang ikaduha sama ingon niini, higugmaon mo ang imong silingan
sama sa imong kaugalingon, walay lain nga sugo nga labaw pa niini.”
(Marcos 12:28–31.)
Ngano nga kining duha ka mga sugo labaw pa kay sa uban nga mga sugo? (Kon kita
mohigugma sa Dios ug sa atong isig ka tawo, kita mohimo sa tanan nga atong mahimo 
aron sila magmalipayon, ug, busa, kita mohupot sa tanang uban nga mga sugo.)

Kadaghanan sa kinabuhi sa Manluluwas gigahin sa pagtudlo mahitungod
sa gugma. Usahay ang iyang ebanghelyo gitawag og “ebanghelyo sa
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gugma.” Siya mitudlo nga ang paghigugma lamang sa uban nga kita
mahimo nga iyang mga tinun-an (tan-awa sa Juan 13:35). Siya mipasabut
nga kita kinahanglan mohigugma gani sa atong mga kaaway (tan-awa 
sa Mateo 5:43–44). Mga pipila ka mga takna sa wala pa ang iyang
pagkalansang sa krus, si Jesus miingon, “Usa ka sugo nga Akong 
ihatag kaninyo, Nga kamo maghigugmaay sa usag usa; sama sa 
akong paghigugma kaninyo, nga kamo usab maghigugmaay sa usag 
usa” (Juan 13:34).
Si Presidente N. Eldon Tanner, naghatag og gibug-aton sa ka
mahinungdanon sa sugo sa paghigugma, miingon, “Ang panulitihon nga
atong gikinahalang aron magmalipayon . . . mao ang: Pahigugmaay sa
usag usa—tulo ka yano ka mga pulong” (“The Great Commandment,”
Improvement Era, June 1967, p. 29).

Gugma nga Putli, ang Tiunay nga Gugma ni Kristo
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Moroni 7:45–47. Unsa ang gugma nga putli?

Si Elder Mark E. Petersen mipasabut nga ang gugma nga putli mao “ang
tiunay nga gugma ni Kristo nga makatabang kanato sa paghigugma sa
Dios ug sa atong isig ka tawo” (“Do Unto Others,” Ensign, May 1977, p. 75).
Ang mosunod nga sugilanon gisaysay ni Elder Marion D. Hanks nagpakita
sa unsa nga paagi nga ang usa ka amahan mitudlo sa iyang anak nga
babaye sa pagpalambo ug pagpakita og gugma nga putli.
“Ako nahinumdom sa usa ka pinili nga babaye nga natawo nga may
kakulian sa lawas. . . .  [Siya] mihisgot sa usa ka hitabo sa iyang pagkabata.
Mga kadula mitawag kaniya og mga ngalan nga . . . makapasakit kaniya
ug makapahilak. Sa iyang pag-abut sa balay ang iyang amahan migakus
kaniya sa iyang dako kusgan nga mga bukton ug mohilak uban kaniya
samtang siya mipasabut nga . . . [kini nga kasinatian] makahimo sa iyang
kinabuhi nga mabungahon ug malipayon. ‘Mahal,’ siya miingon, . . . ‘ikaw
adunay burot sa oming buko-buko ug laing uban nga grabe nga mga
probelma. Apan kana dili imong sayop. Dili sayop sa imong mga ginikanan
o sayop sa Langitnong Amahan. . . .  Unsa ang gisulti sa mga bata nga
lalaki ug babaye tinuod, apan kini dili makiangayon ug kini dili mabination.
Kon sa imong tibuok kinabuhi ikaw maningkamot nga mahimong labaw
nga makiangayon ug labaw nga mabination ngadto sa uban kay sa uban
kanila nganha kanimo usahay, daw ikaw magmalipayon, ug ang imong
kinabuhi hingpit ug mapuslanon.’ “ (“More Joy and Rejoicing,” Ensign,
Nov. 1976, p. 32.)
Unsa ang gisugyot niini nga sugilanon nga mahimo sa matag usa kanato nga mahimong
makabaton og gugma nga putli? Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang 1 Mga Taga-
Corinto 13:1.

Si Elder Theodore M. Burton mipasabut nga ang “gugma nga putli mao . . .
ang gugma nga hilabihan nga kita andam sa paghatag og bahin sa atong
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mga kaugalingon ngadto sa uban. . . .  Sayon ang pagsulti, ‘Nahigugma
ako kanimo.’ Apan ang gugma dili lamang ipahayag; kininahanglan
ipamatuod kini pinaagi sa buhat. Ang gugma gawas kon gipakita, usa
lamang ka tinagingting sa simbal, o usa ka tinaguktok sa tambol nga
makapabungol sa mga dunggan ug dili makahupay sa kalag.” (“If 
I Have Not Love—, “The Instructor, June 1970, p. 201.)
Ang pagbaton ug gugma nga putli makatabang kanato nga magpuyo nga
malipayon, mapuslanon nga mga kinabuhi. Kon kita dili mopalambo og
gugma nga putli, kita mahimong “sama sa lawog diin ang mga tig-ayag
molabay niini ngadto sa gawas, (ingon nga kini walay bili) ug pagatunob-
tunoban sa tiil sa mga tawo” (Alma 34:29).

Kristohanon nga Pag-alagad
Ipakita ang biswal 33-a, “Si Kristo mao ang gamhanan nga panig-ingnan sa gugma.”

Ang atong gugma alang sa atong Langitnong Amahan ug alang sa iyang
mga anak gipadayag pinaagi sa atong pag-alagad ngadto sa atong isig 
ka tawo. Si Presidente Harold B. Lee miingon nga usa ka gabii niana siya
adunay “ingon og usa ka panan-awon” diin siya gisultihan, “Kon ikaw buot
mohigugma sa Dios, ikaw kinahanglan makakat-on sa paghigugma sa
uban ug sa pag-alagad sa mga tawo. Kana mao ang paagi sa pagpakita
sa imong gugma alang sa Dios.” (Stand Ye in Holy Places, p. 189.)
Ang “Kristohanon” nga pag-alagad mao ang pag-alagad nga
kinasingkasing nga gihatag ug kasagaran walay ganti ngadto ni 
bisan kinsa nga nagkinahanglan. Kini mahimong wala pangayoa o dili
makapahimuot ug nagkinahanglan og dako nga paningkamot sa atong
bahin. Kini mahimong gikinahanglan sa panahon nga kini lisud alang
kanato sa paghatag niini. Apan bisan unsaon kini paghatag, kini ang pag-
alagad nga gihatag tungod kay kita nahigugma sa mga anak sa atong
Langitnong Amahan.
Ngano nga kita mohatag og pag-alagad? Kinsa ang atong maalagaran?

Kita kinahanglan nga moalagad sa tanan nga mga tawo kutob sa atong
mahimo ug kutob nga kini gikinahanglan. Apan si Elder Thomas S. Monson
nagpahinumdom kanato nga ang uban nagkinahanglan sa atong panabang
labaw kay sa uban: “Ang masakiton, ang gikapoy, ang gigutom, ang
gitugnaw, ang samaran, ang magul-anon, ang tigulang, ang nahisalaag—
ang tanan nagpanawag sa atong panabang.” (“Your Jericho Road,” Ensign,
May 1977, p. 73.) Ang mosunod nga sugilanon nagpakita sa unsa nga paagi
nga ang batan-on nga tawo nakakat-on sa kamahinungdanon sa pag-alagad.
Ipasaysay sa gitudlo nang daan nga sakop sa klase ang mosunod nga sugilanon.

Ang obispo mitawag kang Steve ngadto sa iyang buhaton alang sa usa ka
panagsultihanay pagkahuman sa tigum sa sakramento. “Ania na,” ang
hunahuna ni Steve. “Ako ang mahimong bag-o nga presidente sa korum
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sa magtutudlo. Ang tanan nga mga sakop sa purok buot nga makiglamano
kanako ug mopahalipay kanako. Si Mama magmapagarbuhon kaayo
kanako!”
“Steve, kami adunay buluhaton alang kanimo,” ang obispo miingon. “Kini
usa ka espesyal nga buluhaton alang sa ‘pagkamaayo nga silingan.’ Kami
nabalaka mahitungod kang Hasty McFarland. Siya nagkinahanglan og
makighigala kaniya. Siya dili usa ka sakop sa Simbahan, apan ang gugma
sa Dios modangat alang sa tanan nga mga katawhan, ug kita adunay
kahigayunan sa pagpakita niana nga gugma.”
Nahingangha si Steve. Siya naghunahuna mga duha na ka mga semana
ang milabay sa diha nga siya ug ang iyang mga higala nagyaga-yaga sa
tigulang pinaagi sa pagkanta-kanta ug pagkomedya ngadto kaniya nga
ilang gibuhat alang kaniya. Nahigawad ug mibati nga may sala, siya
nakadungog sa obispo nga miingon, “Ako buot nga ikaw moadto ug
mobisita kaniya duha o tulo ka mga higayon sa usa ka semana. Karon 
kon kini nga buhaton lisud alang kanimo sa paghimo, ayaw kahadlok 
sa pagsulti.”
Si Steve nanghupaw ug misulti sa obispo nga buhaton niya kini. Ang
obispo misulti og dugang mahitungod sa buhaton. “Ikaw mahimong
mobugha og kahoy aron adunay ikasugnod ug mokuha og pagkaon alang
kaniya, mga habol—bisan unsa nga iyang gikinahanglan aron siya
katabangan nga mobati nga gikinahanglan. Pagpakighigala. Ang imong
amahan nakahibalo sa buluhaton, ug siya miingon nga siya motabang
kanimo. Ang imong Langitnong Amahan motabang usab kanimo.”
Sa edad nga kinse, si Steve makahunahuna og mga butang nga angay
unta niyang buhaton—magdula og potbol, mangayam, mangisda, o
makigdula uban sa iyang mga higala. Apan siya nasayud nga siya miingon
sa paghimo sa buluhaton.
Si Hasty usa ka ermitanyo nga nagpuyo sa usa ka gamay nga payag sa
gawas sa lungsod. Makausa sa usa ka tuig siya adunay libreng pagkaligo
didto sa hotel, nga gibayaran sa pangulo sa pulis. Siya nagtaod og tap-tap
sa mata ug adunay nagtubo nga unod sa kilid sa iyang ulo. Kadaghanan
sa mga bata ug gani pipila ka mga hamtong adunay kinaiya sa paghimo
og dili mabination nga mga sulti mahitungod kaniya.
Si Steve miabut sa payag ni Hasty nga nahadlok pag-ayo. Siya mituktok 
sa pultahan, apan walay mitubag. Sa katapusan, human makatawag sa
tigulang, siya mihukom sa pag-abli sa pultahan. Bugnaw ug ngitngit sa
sulod sa payag ni Hasty. Iyang nakita si Hasty nga naglingkod sa gision 
ug giagup-op nga habol diha sa iyang higdaanan.
“Hasty, aduna ba akoy mahimo alang kanimo?” Midali pagsulti si Steve.
Nagpaila siya sa tigulang sa iyang ngalan ug nga ang obispo sa Simbahan
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sa mga Santos sa Ulahing nga Adlaw mipadala kaniya. Walay gisulti ang
tigulang, mitutuk lamang sa salog. Mibiya si Steve sa payag aron magbugha
og kahoy. Siya natingala sa matag hapak niya sa wasay ngano nga siya
atua didto. Hunong sa pagbagulbol,” usa ka tingog misulti kaniya. “Ang
tigulang gitugnaw ug nagkinahanglan og panabang.”
Si Steve naghaling og kalayo ug misulay og pakigsulti kang Hasty, kinsa
wala motubag. Siya nakahukom nga si Hasty wala maminaw, mao nga
iyang gisultihan nga siya mobalik pagkasunod adlaw nga magdala og usa
ka mainit nga limpyo nga habol. Siya nahibalik pagkasunod adlaw nga
nagdala sa bag-o nga habol, ingon sa iyang gisaad. Matag lain nga adlaw
sulod sa misunod nga upat ka mga semana siya mibisita ni Hasty. Sa
katapusan, ang tigulang nagsugod sa pagpakigsulti kaniya. Usa ka adlaw
siya miingon, “Dong, ngano nga ikaw moanhi? Ako nakasiguro nga ang
usa ka bata sa imong edad makakita og labing maayong butang nga
buhaton kay sa pagbisita sa usa ka masakiton nga tigulang sama kanako.”
Ug dayon siya mipahiyom.
Sa adlaw sa Pagpasalamat, si Steve midapit kaniya sa panihapon. Siya
wala moabut, apan ang banay ni Steve midala sa bahin sa ilang panihapon
ngadto kaniya. Dihay mga luha sa mga mata ni Hasty samtang siya
nagpasalamat kanila.
Wala madugay, si Steve nakahibalo mahitungod sa kinabuhi ni Hasty isip
usa ka magbalantay sa karnero. Siya nakahibalo nga ang iyang asawa ug
mga anak namatay gikan sa grabing hilanat, ug nga ang usa ka sakit
nakapawala sa iyang panan-aw. Bisan pa niana ang tigulang ermitanyo dili
na ngil-ad, ug si Steve magdali human sa eskuwela aron sa pagtabang
kaniya ug sa pagpaminaw sa iyang mga sugilanon.
Sa pag-abut sa Pasko, ang banay ni Steve midapit pag-usab ni Hasty sa
panihapon. Niining higayona siya miabut—limpyo, nakaterno, ug guapo
tan-awon. Human sa panihapon ang tigulang mipadayag sa iyang
pagpasalamat kang Steve ug sa iyang banay. Siya miingon nga ang iyang
kinabuhi hingpit nga naguba, apan ang gugma nga ilang gipakita kaniya
nakahimo kaniya nga usa lahi nga tawo.
Si Steve mitan-aw kang Hasty ug nakakita kon unsa siya ka malipayon; ug
sa sulod iyang nabati ang iyang kasingkasing nga misugod sa pag-init.
(Tan-awa sa “Hasty,” New Era, Nov. 1974, pp. 48–49.)
Ang pag-alagad ngadto ni Hasty usa ba ka Kristohanon nga pag-alagad? Sa unsa nga paagi
nga ang batan-on napanalanginan tungod sa pag-alagad nga iyang gihatag? Kinsa ang
nabulahan pag-ayo?

Sa diha nga kita gibunyagan, kita misaad sa Ginoo sa pagpas-an sa mga
palas-on sa usag usa, . . . magbangutan niadtong nagbangutan; . . . ug
mohupay niadtong nagkinahanglan og kahupayan” (Mosiah 18:8–9). Kita
adunay kapangakohan sa pagpangita niadtong kinsa nagkinahanglan.
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Dayon kita adunay kapangakohan sa pagtabang kanila pinaagi sa gugma
ug pagkamabination nga dili na kinahanglan nga awhagon ug sugoon
(tan-awa sa D&P 58:26–29).

Panapos
Si Obispo H. Burke Peterson mipahinumdum kanato: “Ang Ginoo mihatag
sa sugo ngadto sa tanan—dili sa pipila lamang diha sa usa ka yuta o
ubay-ubay diha sa lain, dili lamang ngadto sa usa ka banay dinhi o didto,
apan ngadto sa iyang tanan nga mga anak, bisan asa. Ipadayag ang
gugma karon! Ipakita kini karon.” (Ensign, May 1977, p. 69.)
Ang mao nga gugma makaayo dili lamang niadtong atong gialagaran, 
apan usab sa atong mga kaugalingon. Si Presidente Spencer W. Kimball
nakamatikod: Pinaagi kini sa pag-alagad nga kita makakat-on unsaon sa
pag-alagad. Kon kita anaa sa pag-alagad sa atong isig ka tawo, dili lamang
ang atong gibuhat makatabang kanila, apan atong gibutang ang atong
kaugalingon nga mga problrma diha sa usa ka sayon nga pagkabutang . . .
ug kita dili na kaayo magpakabana sa atong mga kaugalingon. . . .  Kita
mahimong mapuslanon nga mga tawo samtang kita mag-alagad sa uban.”
(“Small Acts of Service,” Ensign, Dec. 1974, p. 2.)
“Kita adunay dako nga mga kapangakohan kay sa kaniadto aron sa
paghimo sa atong mga panimalay nga kini modan-ag ngadto sa atong
mga silingan sa panag-uyon, gugma, mga katungdanan sa katilingban,
pagkamaunongon. Ipakita kini ug ipadungog sa atong mga silingan. . . .
Ang Dios nagtabang kanato isip mga sakop sa pagkapari, isip mga sakop
sa Simbahan, sa pagdan-ag og. . . .  Gugma, . . . Gugma nga putli, . . .
ug Pag-alagad!” (David O McKay, Radiation of the Individual, Instructor,
Oct. 1964, p. 374.)

Mga Hagad
1. Pag-ampo sa mapainubsanon ug sa kinasing kasing nga paagi alang

sa kahanas sa paghigugma sama sa paghigugma ni Kristo.
2. Ipakita ang gugma alang sa inyong banay pinaagi sa paghimo og usa

ka mabinatian nga buhat alang sa matag sakop sa banay.
3. Ipakita ang inyong gugma alang sa usa ka tawo nga nagkinahanglan

pinaagi sa paghimo og mabination nga butang alang kaniya.
4. Tabangi ang inyong korum sa pagkapari sa pagplano og usa ka

kalihokan sa pag-alagad alang sa usa ka tawo.

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 25:31–46 (kita nag-alagad sa Dios pinaagi sa pag-alagad sa atong
isig ka tawo)
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1 Mga Taga-Corinto 13 (gugma nga putli mao ang labing mahinungdanon
nga kinaiya sa pagkadiosnon)
Moroni 7:45–48 (gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo ug
usa ka gasa nga gikan sa Dios)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 28, “Ang Pag-alagad,” ug kapitulo 30, “Gugma nga Putli,” diha sa

Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga manwal.
2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
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Kalimpyo sa 
Kadungganan

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang nga makasabut 
sa kamahinungdanon sa pagkalimpyo sa kadungganan.

Pasiuna
Sa kalibutan karon adunay daghan nga magkalain-lain nga mga sumbanan
sa kadungganan. Kini nga mga sumbanan kasagaran mausab uban sa
panahon ug mga kahimtang. Sukwahi niini, ang amg sumbanan sa Dios
dili gayud mausab; kay siya mao kagahapon, karon ug sa kahangturan.
Usa sa sumbanan nga ang Dios nagpaabut kanunay kanato sa pagpuyo
mao ang kalimpyo sa kadungganan.
Ang mga kasulatan nagsulti nga “Walay mahugaw nga butang ang
makapuyo uban sa Dios” (1 Nephi 10:21). Ang Apostol Pablo misulat: Wala
ba kamo masayud nga kamo mao ang templo sa Dios, ug nga ang Espiritu
sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Kon si bisan kinsang tawo mohugaw-
hugaw sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios; kay ang templo sa
Dios balaan, kinsa nga templo mao kamo.” (1 Mga Taga-Corinto 3:16–17.)
Ang atong mga lawas sagrado. Ang Ginoo mihatag kanato og mga lawas
alang sa usa ka balaan nga katuyoan, ug siya nagpaabut kanato sa
paghimo kanila nga limpyo ug takus sa pagdawat sa iyang Espiritu.

Ang Atong mga Lawas Sagrado
Mahinungdanon alang kanato isip mga naghupot sa pagkapari sa paghimo
sa atong mga kaugalingon nga limpyo og kadungganan, kay ang mga
panalangin nga labing mahinungdanon kanato sumpay ngadto sa atong
pagkalimpyo og kadungganan. Si Elder Boyd K. Packer misulti kanato nga
“Usa sa daghan nga mga gahum sa Dios, usa nga iyang gipakabililhon
pag-ayo, mao ang gahum sa paghatag ug pagkuha og kinabuhi. Siya midili
kanato sa pagkuha og kinabuhi, apan mipaambit uban kanato sa iyang
gahum sa paglalang niini, pinaagi sa pagtugot kanato sa pagdala og mga
anak dinhi sa kalibutan. Tungod kay kini usa ka balaan nga gahum, siya
misugo sa iyang tanan nga mga anak sa paggamit niini sa husto nga paagi
ug paggahin lamang niini alang sa kaminyoon. Siya usab misulti kanato nga
ang tinguha luyo niining mahinungdanon nga gahum kinahanglan gayud
nga pugngan ug gamiton diha sa mga utlanan nga iyang gipahimutang ug
dili alang sa hinakog nga katagbawan o yano nga kalipay. . . .  Kasagaran
sa mga kalipay nga moabut [kanato] niini nga kinabuhi mag-agad sa unsa
nga paagi [kita] migamit niining gahum sa paglalang.
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“Kining gahum sa paglalang sa tinuod nagdala uban niini og mainiton nga
mga tinguha ug mga pag-aghat, mainiton tungod sa panginahanglan sa
pagdani sa mga tawo sa kapangakohan sa usa ka panimalay ug banay.
Apan tungod kay kini nga mga tinguha mainiton, sila sa kanunay motintal
kanato sa paggamit sa dili husto niining gahum sa paglalang. Pinaagi sa
dili husto nga paggamit niini nga gahum nga ang mga banay mabungkag
ug ang kalipay mawala. Tungod niini nga katarungan, [kita] kinahanglan
nga dili mogamit niana nga gahum uban ni bisan kinsa gawas [sa atong
mga asawa]. . . .  Ug sama sa gahum sa paglalang mismo, [ang atong
mga lawas] usab sagrado. [Kita] kinahanglan gayud nga dili motugot nga
ang [atong mga lawas] pagahikapon, ni sa atong mga [kaugalingon] o sa
uban, sa usa ka pagsulay o dili kasarangan nga paagi. Ang bugtong husto
ug matarung nga paagmit niini nga gahum anaa sulod sa bugkos sa
kaminyoon.” (“Why Stay Morally Clean?” The New Era, July 1972, pp. 4–6.)
Si Moroni nagsulti kanato nga ang hiyas mao ang “labing mahal ug bililhon
ibabaw sa tanang mga butang” (Moroni 9:9). Kita kinahanglan gayud na
limpyo og kadungganan aron kita makapahimutang sa atong kaugalingon
nga mga banay diha sa pagkamatarung ug magpuyo diha sa kalinaw ug
panag-uyon.

Ang Balaod sa Dios sa Kalimpyo
Ang Dios wala gayud mobag-o sa iyang mga balaod ug mga sugo
mahitungod sa sala sa panghilawas, bisan ang tawo misulay sa pag-
usab niini aron ipahaum sa iyang kaugalingon nga kalipay. Ang balaod 
sa kaputli nagpasabut nga ang usa ka tawo kinahanglan nga walay laing
lawasnong pakigsuod ni bisan kinsa gawas sa iyang kaugalingon nga
asawa. Ang Ginoo misugo, “Dili ka manapaw” (Exodo 20:14). Bisan pa
niana, ang balaod sa kaputli dili lamang kutob sa panapaw, kini nag-apil
sa tanan nga dili husto nga paggamit niining balaan nga gahum.
Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga tawo mogamit sa dili husto niini nga gahum?
(Ilista ang mga tubag diha sa pisara.)

Pipila ka mga paagi nga ang tawo mogamit sa dili husto niining sagrado
nga gahum mao ang—
• Pagpanapaw ug pagpanghilawas nga dili pa minyo (lakip na ang

pagpuyo nga wala pa makasal).
• Pakighilawas sa managsama og sekso.
• Aborsyon.
• Pagpaawas sa kinatawo.
Ang kaputli naglakip usab sa pagkalimpyo sa hunahuna ug pagkaligdong
sa panaput. Ang balaan nga kasulatan nagsulti kanato nga ang atong mga
lihok mao ang sangputanan sa atong gihunahuna (tan-awa sa Proverbio
23:7); mao nga, kita kinahanglan gayud nga maghimo sa atong mga
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hunahuna nga mahiyason kon kita buot nga ang atong mga kaugalingon
limpyo og kadungganan. Usa sa paagi nga ang atong panghunahuna
mapakita diha sa atong mga kinabuhi mao ang paagi sa atong panaput.
Kadto kinsa magsaput sa ligdong nga paagi nagpakita nga sila nag-isip 
sa ilang mga lawas nga sagrado.
Ipasaysay sa gitudlo nang daan nga sakop sa klase ang mosunod nga sugilanon ni
Presidente Kimball.

“Ang sala, sama sa usa ka panaw, nagsugod sa unang lakang; ug ang
kaalam ug kasinatian nagtudlo nga sayon ang pagbatok sa unang
pagtintal kay sa mosunod nga mga pagtintal, kon ang usa ka sumbanan
sa kalapasan nagsugod sa paglambo. Kini gihulagway sa sugilanon sa
siloy. Naglingkod sa taas nga mga sanga sa kahoy layo sa kadaut, siya
nakakita og usa ka magpapanaw nga naglakaw diha sa kalasangan
nagdala og usa ka kahibulongan nga gamay nga itom nga kahon. Ang
siloy milupad padulong sa ubos ug mitugpa sa abaga sa magpapanaw.
‘Unsay sulod sa imong gamay nga itom nga kahon?’ nangutana siya.
“ ‘Mga wati,’ tubag sa magpapanaw.
“ ‘Baligya ba sila?’
“ ‘Oo, ug barato pa kaayo. Ang bili usa lamang ka balhibo alang sa usa 
ka wati.’
“Ang siloy naghunahuna sa makadiyot. ‘Ako adunay minilyon ka mga balhibo.
Tinuod, ako dili mausikan sa usa kanila. Aniay maayong kahigayunan nga
makakuha og maayong pagkaon nga dili na kinahanglan nga motrabaho.’
Busa siya misulti ngadto sa tawo nga siya mopalit og usa. Nangita siya
pag-ayo ilawon sa iyang pako og usa ka gamay nga balhibo. Siya mingislo
og diyutay sa diha nga iya kining giibot, apan ang gidak-on ug ang matang
sa wati nga nakapalimot kaniya sa kasakit. Didto sa taas sa kahoy siya
nagsugod pag-usab sa pag-awit ingon sa kaanindot kaniadto.
“Sa pagkasunod adlaw siya nakakita sa mao nga tawo ug sa makausa
siya miilis sa usa ka balhibo alang sa usa ka wati. Unsa ka nindot walay
kahago nga paagi nga makapanihapon!
“Matag adlaw sukad niadto ang siloy mihatag og usa ka balhibo, ug ang
kuha sa balhibo ingon og nag-anam ka gamay ang sakit. Sa sinugdanan
siya adunay daghan nga mga balhibo, apan sa pagpanglabay sa mga
adlaw siya nakamatikod nga lisud na ilupad. Sa katapusan, human mawala
ang usa sa iyang bililhon nga mga balhibo, siya dili na makaabut ngadto sa
kinatumyan sa kahoy, bisan gani ang paglupad-lupad diha sa kahanginan.
Gani siya halos dili na makahimo og labaw pa kay sa pagkapa-kapa na
lamang og pipila ka mga tiil nga gitas-on sa kahanginan, ug napugos
pagpangita sa iyang pagkaon uban sa palaaway, samokan nga mga
goryon.
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“Ang tawo nga adunay mga wati wala na mobalik, kay wala nay mga
balhibo nga ibayad alang sa pagkaon. Ang siloy wala na moawit tungod
kay siya naulaw sa iyang napukan nga kahimtang.
“Kini mao ang mahitabo kanato sa tungod sa atong dili maayo nga mga
kinaiya—una sakita kaayo, dayon sa hinay-hinay wala na, hangtud sa
katapusan atong makita ang atong mga kaugalingon nga gikuhaan sa
tanan nga makapaawit ug makapalupad kanato. Kini mao ang paagi nga
mawala ang kagawasan. Kini mao ang paagi nga kita mabitik sa lit-ag sa
sala.” (The Miracle of Forgiveness, pp. 214–15.)
Pagpugong sa atong mga hunahuna, pagsaput sa ligdong nga paagi ug
sa pagpaminaw ug pagsunod sa mga sugo sa atong Langitnong Amahan
mao ang paagi nga kita makasiguro sa atong mga kaugalingon nga kita
dili makapalambo og dili maayo nga mga kinaiya ug mawala ang atong
kaputli.
Sa diha nga ang anak ni Alma nakapanapaw, si Alma misulti kaniya. “Wala
ba ikaw makahibalo, akong anak, nga kining mga butanga salawayon diha
sa panan-aw sa Ginoo, oo, labing salawayon ibabaw sa tanang mga sala
gawas sa pagpaagas sa inosenting dugo o paglimud sa Espiritu Santo?”
(Alma 39:5).
Kita kinahanglan nga masayud ug makasabut pag-ayo sa pagkagrabe sa
imoralidad. Kita dili lamang magpuyo og limpyo nga mga kinabuhi diha sa
atong mga kaugalingon, apan kinahanglan usab nga motudlo ug moawhag
sa kalimpyo og kadungganan sa uban, ilabi na sa atong mga anak.
Sa unsa nga paagi kita makaawhag sa atong mga anak nga magsaput sa ligdong nga paagi
ug magpakalimpyo og kadungganan?

Gahum sa Pagkapari diha sa Pagkalimpyo og Kadungganan
Walay usa nga makalapas sa mga balaod sa kaputli ug makapaabut nga
makakaplag og kalinaw gawas kon siya kinasingkasing nga maghinulsol sa
sala. Ang Basahon ni Mormon nagsulti kanato nga ang Espiritu Santo dili
makapuyo sa dili limpyo nga mga tabernakulo (tan-awa sa Helaman 4:24).
Ug kon kita mawad-an sa gahum sa Espiritu Santo, lisud alang kanato ang
paggamit sa pagtugot sa pagakapri nga gitugyan ngari kanato. Ang Ginoo
miingon, “Ug himoa nga ang tanan nga mga butang nga limpyo diha sa
akong atubangan” (D&P 42:41). Kon kita limpyo og kadungganan, ang
Espiritu Santo makalihok pinaagi kanato sa pagtabang kanato paggamit sa
atong gahum sa pagkapari sa husto nga paagi. Niini nga paagi, ang
pagkapari usa ka mahinungdanon nga panalipod batok sa sala. Kon kita
mogamit niini sa matarung nga paagi, dili lamang kita makaalagad sa uban
sa epektibo nga paagi apan usab makabaton sa gahum sa pagpahilayo
gikan sa pagtintal. Si Elder Theodore Tuttle mihatag og usa ka panig-ingnan
sa unsa nga paagi nga ang pagkadili matarung makapugong kanato sa
paggamit sa atong pagtugot sa pagkapari:
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“Usa ka walay buot nga batan-on nga lalaki gi-interbyu alang sa usa ka
misyon,” sulat ni Elder Tuttle, “ug bisan og siya gipangutana og pipila ka
laktud ka mga pangutana, siya namakak lamang gihapon. . . .  Dayon siya
nagmisyon ug misulay sa pagtudlo sa ebanghelyo. Kadto, dayag lang,
mao ang katapusang pagsulay, ug ang pagsulay diha diin siya napakyas.
Ang misyonaryo nakamatikod nga siya dili makahimo sa buhat sa
misyonaryo nga wala ang Espiritu sa Ginoo. . . .  Busa kini nga misyonaryo
kinahanglan nga maghinulsol ug . . . mokumpisal nga siya namakak
niadtong nag-interbyu kaniya sa dili pa ang Espiritu sa Ginoo mag-uban
kaniya. (“Men With a Message,” Address given to Seminary and Institute
faculty at B.Y.U., 1958, p. 2.)
Si Presidente Spencer W. Kimball mihatag og pipila ka tambag nga
makatabang unta ngadto sa misyonaryo sa miaging sugilanon. Siya misulti
kanato nga ang “bisan unsa nga pakig-uban o pakigparis sa sosyal nga
pakighigalaay kinahanglan nga iusway hangtud sa edad nga 16 o labaw
pa, ug gani kinahanglan nga adunay igo nga paghukom sa pagpili ug sa
pagkaseryoso sa pagpili. Ang mga batan-on kinahanglan nga may utlanan
sa pagpakigsuod sulod sa pipila ka mga tuig, kay ang batan-on nga lalaki
magmisyon pa kon siya mag-edad og 19 anyos.” (“The Marriage Decision,”
Ensign, Feb. 1975, p. 4.)
Si Presidente Kimball mipasabut nga “taliwala sa labing naandan nga sala
sa atong mga batan-on mao ang sobra nga paghalok ug paghikap-hikap
sa tibuok lawas. Dili lamang kining dili husto nga relasyon kasagaran
mosangput ngadto sa pakighilawas . . . ug aborsyon—tanang ngil-ad nga
mga sala—apan diha ug sa ilang mga kaugalingon sila hilabihan nga
makadaot, ug kini sa kanunay lisud alang sa mga batan-on asa ang usa
matapus ug ang lain magsugod” (The Miracle of Forgiveness, p. 65.)
Sa unsa nga paagi nga ang tambag ni Presidente Kimball makatabang sa batan-on nga
misyonaryo?

Ang pag-amping sa atong mga kaugalingon nga putli ug mahiyason
makapahimo sa Ginoo sa pagpanalangin kanato uban sa espirituhanon
nga mga gahum. Usahay, bisan pa niana, kita makahimo og mga sayop.
Kon kini mahitabo, kita kinahanglan nga makigsulti ngadto sa atong
presidente sa sanga, obispo, o presidente sa misyon mahitungod niini.
Siya motambag kanato ug motabang kanato nga mapasaylo.
Ang Ginoo buot nga mopasaylo kanato kon kita mokumpisal sa atong 
mga sala ingon nga siya motabang kanato nga magpabilin nga limpyo og
kadungganan. Siya nasayud sa atong mga kahuyang ug mohatag og usa
ka paagi alang kanato sa pagbatok sa pagtintal. (Tan-awa sa 1 Mga Taga-
Corinto 10:13). Isip usa ka dugang nga tabang, siya mipadala sa mga
propeta sa paggiya kanato ug sa pagtudlo kanato unsaon sa pagsunod 
sa mga sumbanan nga iyang gihatag kanato.
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Kon kita mobuhat sa bisan unsa nga gikinahanglan aron mahimong limpyo
og kadungganan sa atubangan sa Ginoo, kita makahimo sa “pagbarug
uban sa pagsalig”—nga dili mahadlok ug dili maulaw—sa atubangan sa
Dios. Kini mao ang saad nga gihimo ngadto sa matag mahiyason nga
lalaki ug babaye.” (Gordon B. Hinckley, “From My Generation to Yours,
With Love,” Improvement Era, Dec. 1970, p. 73.)
Sa unsa nga paagi nga ang atong panig-ingnan sa kalimpyo og kadungganan
makaimpluwensya sa mga kinaiya sa atong mga anak? Unsa ang atong mahimo 
sa pagpakita og maayo nga panig-ingnan?

Isip mga naghupot sa pagkapari, kita dili makahimo sa atong espirituhanon
nga mga katungdanan gawas nga kita limpyo og kadungganan. Ang labing
maayo nga paagi sa paghimo niini mao ang dili gayud pagtugot sa bisan
unsang matang sa kahugaw og kadungganan nga moabut sa atong mga
kinabuhi. Kon kita mopakita og usa ka panig-ingnan sa pagkamasulundon
ngadto sa mga balaod sa kadungganan, ang atong mga anak makakat-on
sa kamahinungdanon sa kalimpyo og kadungganan ug maningkamot nga
magpabilin ang ilang mga kaugalingon nga limpyo og kadungganan.

Panapos
Ang Ginoo mihatag kanato og sugo aron kita magmalipayon. Sa panahon
nga kita mosunod og usa ka balaod sa Dios, kita makadawat og usa ka
panalangin, apan sa panahon nga kita mosupak og usa ka balaod, kita
mag-antos sa sangputanan sa atong gibuhat. Ang pagpuyo og limpyo og
kadunggan nga mga kinabuhi makaayo kanato sa daghan nga mga paagi.
Usa ka limpyo, madungganon nga kinabuhi makahimo og malipayon nga
mga panimalay ug mga kaminyoon. Kini makapugong kanato sa pagbati
nga walay pagsalig ug pagbasol. Kini makahimo kanato nga takus sa pag-
alagad sa Ginoo. Kini makatugot kanato sa pag-adto ngadto sa templo.
Kini makatugot kanato isip mga naghupot sa pagkapari sa paggamit sa
pagkapari sa epektibo nga paagi alang sa uban. Labing mahinungdanon,
kini makatabang kanato sa pagpuyo aron nga kita makapuyo sa
atubangan sa Langitnong Amahan sa tibuok kahangturan.

Mga Hagad
1. Himoa ang kinahanglanon nga mga paagi aron mahimo nga limpyo og

kadungganan.
2. Hisguti uban sa inyong banay ang kamahinungdanon sa kalimpyo og

kadungganan ug unsaon sa paglimpyo sa kadungganan.

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 5:27–28 (kita kinahanglan dili makapanapaw diha sa atong mga
kasingkasing)
1 Timoteo 2:9–10 (ang kamahinungdanon sa kaligdong)
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2 Nephi 9:36, 39 (ang mga ganti sa limpyo og kadungganan; ang silot sa
kahugaw og kadungganan)
Jacob 2:27–28 (ang Ginoo mahimuot sa kaputli)
D&P 42:22–24, 80–81 (ang mga silot sa kahugaw og kadungganan)
D&P 88:86 (kalimpyo sa kadungganan makapatunhay sa kinaugalingon
nga kagawasam)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang kapitulo 39, “Ang Balaod sa Kaputli,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo

nga manwal.
2. Pag-andam og pisara ug tisas.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
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Ang Banay sa 
Kahangturan

Ang katuyuan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga
makasabut sa atong mga kapangakohan alang sa pagtukod og mga
banay sa kahangturan.

Pasiuna
Ang kaminyoon sa kahangturan maoy usa ka sukaranan nga doktrina 
sa Simbahan ni Jesukristo ug usa ka mahinungdanon kaayo nga bahin 
sa laraw sa Ginoo alang kanato. Kon wala kini kita dili sa tinud-anay
magmalipayon niini nga kinabuhi o mahimaya diha sa celestial nga
gingharian sa kahangturan. Si Presidente Joseph Fielding Smith misulat:
“Ang kaminyoon, sa pagsabut sa mga Santos sa Ulahing Adlaw, maoy
[usa ka walay katapusan] nga pakigsaad. . . .  Kini mao ang katukuran sa
walay katapusan nga kahimayaan, kay kon wala kini walay kauswagan sa
kahangturan diha sa gingharian sa Dios.” (Doctrines of Salvation, 2:58.)
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Ang atong Langitnong Amahan
adunay usa ka plano alang sa pag-uswag sa tawo gikan sa pagkabata
ngadto sa pagkadios. . . .  Siya buot nga ang tanan nga mga tawo
kinahanglan nga magpuyo nga takus nga [magminyo] alang karon ug sa
tibuok kahangturan.” (“The Lord’s Plan for Men and Women,” Ensign, Oct.
1975, pp. 2, 4.) Ang kaminyoon sa templo mao ang sinugdanan sa usa ka
walay katapusan nga yunit sa banay. Isip usa ka magtiayon nga naminyo
diha sa templo ug adunay mga anak ug nagsunod sa mga sugo, sila
naglalang og usa ka banay sa kahangturan nga makahatag kanila og
hingpit nga kalipay ug kahimuot sa kahangturan.

Pagpangandam aron Mahimong usa ka Banay sa Kahangturan
Ipakita ang biswal 35-a, “Mga banay sa kahangturan magsugod diha sa templo.”

Ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang usa ka templo mao
ang usa sa labing mahinungdanon nga dapit dinhi sa yuta. Diha sa usa 
ka templo, mga ordinansa gipahigayon aron ang mga banay mahimong
magpuyo sa kahangturan diha sa atubangan sa Dios. Isip mga pangulo 
sa atong mga panimalay ug isip mga naghupot sa pagkapari, kita adunay
kapangakohan sa pagdala sa atong mga banay ngadto sa kahimayaan.
Kini nagpasabaut nga kita adunay kapangakohan sa pag-andam sa atong
mga banay sa pagsulod sa templo. Ang mao nga pagpangandam
magsugod sa atong mga kaugalingon samtang kita maningkamot sa
pagpasidungog sa pagkapari ug magpuyo og limpyo nga mga kinabuhi.
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35-a, Mga banay sa kahangturan magsugod diha sa templo

Kon ang mga lalaki ug babaye magminyo diha sa templo, sila nagminyo-
alang niini nga kinabuhi, ug sila usab nabugkos sa kahangturan. Sukad
diha niana, bisan pilay ilang maanak nabugkos na ngadto kanila ug
natawo diha sa pakigsaad. Kon ang usa ka magtiayon legal nga naminyo
nang daan ug mosulod sa templo aron mabugkos sa kahangturan, ang
bana ug asawa mao ang unahon pagbugkos, ug dayon ang mga anak
bugkuson ngadto sa ilang mga ginikanan. Human sa ilang pagbugkos,
ang mga anak nga matawo ngadto kanila nabugkos na ngadto kanila isip
usa ka bahin sa ilang banay sa kahangturan.
Kon kita nag-andam nga maminyo didto sa templo o nag-andam uban sa
atong banay nga mabugkos didto sa templo, kita kinahanglan nga mag-
andam sa sama nga mga paagi. Ang atong unang lakang mao ang
paghimo og tumong sa pag-adto sa templo. Kita kinahanglan nga mohisgot
uban sa atong asawa ug mga anak sa mga butang nga atong gikinahanglan
aron makapangandam, ug magtakda og petsa. Dugang pa, tungod kay
ang templo usa ka sagrado kaayo nga dapit, kita kinahanglan gayud mag-
andam sa atong mga kaugalingon sa pagsulod niini. Diha sa templo, kita
naghimo og mga pakigsaad sa hilabihan ka dako og espirituhanon nga bili
kay kita misaad sa Ginoo nga kita mosunod sa iyang tanan nga mga sugo
ug mosunod kaniya sa tanang paagi. Busa, gikinahanglan, nga kita
magpuyo sa matarung nga paagi ug maningkamot nga makabaton sa
Espiritu kon kita buot nga makaandam sa paghimo niining mga pakigsaad.
Unsa ang atong mahimo aron labaw nga makaandam sa atong mga kaugalingon sa
espirituhanon nga paagi? (Ilista ang mga tubag diha sa pisara.)

Pipila ka mga paagi nga kita makaandam mao ang—
• Pag-ampo kanunay ug sa kinasingkasing nga paagi.
• Pagbasa sa mga kasulatan kanunay.
• Magpakalimpyo sa kadungganan ug magpakaputli.
• Magmapainubsanon ug magmahinulsulon.
• Magmatinud-anon nga maghimo og gabii sa banay ug mga pag-ampo

sa banay.
Samtang kita kinasingkasing nga mobuhat aron mahimong andam sa
espirituhanon nga paagi, kita makadawat og tabang gikan sa Espiritu Santo.
Hangyoa ang natudlo nang daan nga sakop sa klase sa pagsaysay sa mosunod nga
sugilanon.

Usa ka babaye misulti giunsa sa iyang banay paghimo sa ilang naghiusang
kalipay samtang sila nag-andam nga mabugkos diha sa templo:
“Bisan usa pa ako ka bata, akong bation ang kasuko, ang kasakit, ang
kapait, kon ang akong mga ginikanan maglalis. Kasagaran ako matulog
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nga maghilak tungod kay ako nasayud nga kining mga butanga dili angay
nilang buhaton.
Akong bation ang kalainan sa mga panimalay sa akong mga higala diin ang
ilang mga banay nagkahiusa diha sa ebanghelyo. . . .  [Salamat ngadto sa
Obispo ug sa mga Magtutudlo sa Banay, ang mga panghitabo nagsugod sa
pagkausab.] Ang ebanghelyo hinay-hinay nga nahimong kabahin sa among
mga kinabuhi. . . .  Ang mga panaglalis nagkagamay—lagyo na kaayo. . . .
Ang among banay mibati sa kapangakohan sa pagpuyo ingon sa gitudlo
kanamo, ilabi na karon nga kami adunay tumong nga himoon [pag-adto sa
templo]. Kon dili maayo nga mga pulong ang nasulti, kami mobalos og mga
pulong sa gugma, sa hinay ug kinasingkasing nga paagi. . . .  Kami mibati
sa kadasig sa pagtabang sa usag usa. Si Mama ug Papa dili na kinahanglan
mosugo tulo o upat ka mga higayon; mga buluhaton gihimo sa hilom nga
paagi, dali ug diha-diha dayon. Gugma ug usa ka tinguha sa pagtabang
mibuntog sa kaniadto nga kasuko, garbo, ug kanunay namong panaglalis.
“Unsa ang nakahimo sa kalainan? Daghan kaayo. Tingali kini mao ang
katumanan sa dugay nang gipaabot nga damgo nga matinuod. Samtang
ang mga pag-ampo sa banay ug mga gabii sa banay nahimong kabahin
sa among mga kinabuhi, kami nakakat-on sa pagkahibalo ug paghigugma
sa usag usa. Ang paagi nga kami nagpuyo nakapatubo sa among mga
pagpamatuod—mga pagpamatuod sa pag-ampo sa banay, pagbasa sa
mga kasulatan, gabii sa banay, pagtambong sa mga tigum sa sakramento.
Ang among tinuod nga pagpamatuod mao ang baruganan sa paghinulsol.
Ug kami usab nasayud nga ang Dios buhi. Human sa usa ka tagal sa
panahon ug uban niini nga pagpamatuod ug sa kasiguroan nga kami
takus, kami andam na sa pag-adto sa templo sa Ginoo aron mabugkos
isip usa ka banay alang karon ug sa kahangturan. . . . 
“Samtang kami nagbarug diha sa mga ganghaan sa templo, usa ka bugon
mihuot sa akong tutunlan. Dihay usa ka gutlo sa pagduha-duha—ug dayon
kami misulod. . . .  Usa ka tig-alagad midala kanamo ngadto sa lawak
bugkusanan. Si Mama ug Papa diha, ang mga panagway misanag, nagsul-
ob sa ilang mga saput sa templo. Kami nagluhod libut sa altar nga
naggunitay sa mga kamot. Usa ka tig-alagad mikugos sa batang masuso
aron siya, usab, ka bahin sa pundok sa banay.
“Ug dayon ang mga pulong gilitok nga nakahiusa kanamo isip usa ka
banay alang karon ug sa tibuok kahangturan.
“Ako nasayud nga ang akong mga ginikanan nahigugma kanako, tungod
kay sila mibugkos kanako ngadto kanila alang sa karon ug sa tibuok
kahangturan.” (Brenda Bloxham, “May Parents Took Us to the Temple,”
Ensign, Aug. 1974, pp. 61–62.)
Ang pagpangandam og salapi usa usab ka mahinungdanon nga bahin sa
pagpangandam sa pag-adto ngadto sa templo. Usahay kini nagpasabut
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og mga tuig sa pagplano, pagtigum, ug patrabaho. Daghan nga mga
banay misakripisyo sa tanan nga ilang gipanag-iya aron makaadto ngadto
sa templo. Hunahunaa sa makadiyot unsa ka bililhon ang atong mga
banay ngari kanato. Aduna bay igo nga bili sa salapi nga labaw pa sa
atong mga banay?
Aron makabayad sa mga galastohan sa pag-adto sa templo, kita
kinahanglan mahibalo pila ang gastohon sa pag-adto ug pabalik gikan sa
templo ug sa pagbana-bana sa laing mga galastohan sama sa pagkaon
ug kapuy-an. Kon kita makabana-bana niini nga galastohan, kita dayon
makahibalo pila ang atong tigumon matag bulan. Kon kita mohimo niini,
kita sa katapusan makaadto sa templo. (Tan-awa ang pagpamatuod ni
Brother Vaha’i Tonga sa leksyon 21.) Bisag unsay atong kinahanglan aron
sa pag-andam sa atong mga kaugalingon ug sa atong mga banay sa pag-
adto ngadto sa templo, kita kinahanglan magsugod karon. Ang mga ganti
labaw ka bililhon kay sa bisan unsang panahon ug galastohan nga atong
mahimo.
Ipasaysay sa gitudlo nga sakop sa korum kinsa nakaadto sa templo uban sa iyang banay
mahitungod sa iyang pagpangandam ug kasinatian.

Ang mga batan-on kinsa wala pa maminyo gitambagan kanunay sa mga
propeta sa pagpangandam alang sa kaminyoon sa templo. Si Presidente
Kimball miingon: Bisan og kadaghanan sa mga batan-on niining panahona
walay mga templo sa ilang kaugalingon nga mga dapit, adunay mga templo
nga dili kaayo layo. . . .  Kini ang among hugot nga paglaum nga kon kamo
nakahimo na sa inyong husto nga pagpanguli-tawo, nga kamo . . . moadto
sa labing duol nga templo aron mabugkos alang sa tibuok kahangturan
aron ang inyong mga anak inyo kanunay ug nga kamo kanunay nga ilang
mga ginikanan ug busa kini usa ka mahangturon nga kaminyoon.” (“The
Marriage Decision,” Ensign, Feb. 1975, p. 4.)

Pagtukod og usa ka Banay sa Kahangturan
Ipakita ang biswal 35-b, “Ang mga banay nga mabugkos diha sa templo adunay saad nga,
kon sila magpabilin nga matinud-anon, sila magkauban sa kahangturan.”

Kaminyoon diha sa templo mao ang sinugdanan sa usa ka banay sa
kahangturan. Apan kini mao lamang ang sinugdanan. Aron makatukod og
usa ka relasyon sa banay nga molungtad sa kahangturan, kita kinahanglan
gayud nga magmatinud-anon ngadto sa mga saad nga atong gihimo didto
sa templo. Kita kinahanglan gayud nga magtinagdanay sa usag usa ingon
og kita buot nga magkauban ingon nga banay hangtud sa tibuok
kahangturan. Kita kinahanglan nga maningkamot sa paghimo sa atong
mga panimalay nga usa ka tipik sa langit dinhi sa yuta.
Isip mga amahan, kita daghan ang mahimo sa pagtukod og mga banay 
sa kahangturan. Kita dili kinahanglan nga adunahan, o edukado, apan kita
kinahanglan gayud mopasidungog sa atong pagkapari. Kon kita mohimo
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35-b, Ang mga banay nga mabugkos diha sa templo adunay saad nga, kon sila magpabilin
nga matinud-anon, sila mag-uban sa kahangturan

sa ingon, kita mausab ug malig-on pinaagi sa pagkapari ug makadawat og
mga pag-aghat sa kinahiladman gikan sa Espiritu Santo nga makatabang
kanato pagtukod sa mga yunit sa banay. Ang pipila ka mga butang nga
atong mahimo sa pagtukod og mga banay sa kahangturan mao ang—
• Pagtawag sa atong mga banay aron maghimo og pag-ampo sa banay.
• Paghangyo og usa nga mangayo og panalangin sa pagkaon.
• Pagdala s atong mga banay ngadto sa simbahan.
• Pagbayad sa ikapulo ug mga halad sa puasa.
• Pagmatinuoron sa tanan nga atong gibuhat.
• Pagluhod diha sa tago nga pag-ampo kanunay ug mangayo sa Ginoo

sa pagtabang kanato samtang kita magtudlo ug maghigugma sa atong
mga asawa ug mga anak.

• Pagpahimulos sa matag higayon sa pagtudlo sa atong mga banay sa
ebanghelyo, ilabi na sa gabii sa banay.

• Samtang kita nagpanalangin sa atong mga banay niini nga mga
pamaagi kita makatagamtam sa kalipay ingon nga bahin sa usa ka
banay sa kahangturan.

Dili minyo nga mga naghupot sa pagkapari makatabang usab sa ilang
mga banay nga magmalipayon ug magpuyo isip mga banay sa
kahangturan. Sa panahon nga kita makasabut sa plano sa Ginoo alang sa
atong mga banay, kita makakita nga ang mga sakop sa atong mga banay
mao ang labing mahinungdanon nga mga tawo sa atong mga kinabuhi.
Kita kinahanglan motagad kanila uban sa gugma ug pagkamabination, ug
mohimo sa tanan nga atong mahimo sa pag-awhag ug paglig-on kanila.
Kon adunay batan-on dili minyo nga mga naghupot sa pagkapari sa inyong klase, hisguti ang
mga paagi nga sila makaandam alang sa kaminyoon sa templo. Hangyoa sila sa pagpasabut
ngano nga ang kaminyoon sa kahangturan mahinungdanon alang kanila. Hisguti ang mga
butang nga ilang mahimo aron paghimo sa ilang mga banay nga magmalipayon karon.

Panapos
Hangyoa ang gitudlo nang daan nga sakop sa klase sa pagsaysay 
sa mosunod nga sugilanon.
Usa ka batan-on nga lalake gikan sa Mexico misaysay sa mosunod nga
sugilanon mahitungod sa iyang iyaan ug uyoan. Kini naghulagway sa
hingpit nga kalipay nga moabut gikan sa kinabuhi sa banay nga gipasikad
sa kaminyoon sa templo:
“Ang akong Uyoan nga si David ug ang akong Iyaan nga si Guadalupe . . .
kanunay nga mag-away. Sa ilang panimalay gubot, ug ang ilang mga anak
nag-antus gikan sa pagsaksi sa mga panag-away matag adlaw. Sa
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katapusan si Tiya Guadalupe ug ang mga bata mibiya aron moipon sa
iyang mga ginikanan.
“Sa panahon niini nga panagbulag nakaila ni Tiyo David ang mga
misyonaryo ug nabunyagan paglabay sa daghang mga adlaw. Ang iyang
bag-o nga kahibalo sa ebanghelyo nakapaamgo kaniya nga ang usa ka
banay usa ka yunit sa kahangturan. Iyang gipadala ang mga misyonaryo
ngadto sa iyang asawa ug mga anak, apan sila nagdumili sa pagpaminaw.
[Sa katapusan] sila midawat sa ebanghelyo, mipasakop sa simbahan, ug
misugod sa pagtipon og pag-usab. Bisan pa niana, ang panag-away ug
panaglalis nagpadayon sa gihapon.
“Sila naghisgot sa kamahinungdanon sa kaminyoon sa templo, apan 
ang mga problema nga ekonomikanhon ug kanunay nga panagbingkil
nakapalayo kanila gikan sa ilang tumong. [Apan human sa dako nga
pagsakripisyo sila sa katapusan nakaadto ngadto sa templo.] Ang akong
tiya ug tiyo nabugkos uban sa ilang mga anak, ug mibalik ngadto sa Mexico
nga 15 pesos na lang ang nahibilin . . . ug ang akong tiyo walay trabaho.
“Ang pagminyo diha sa templo wala makapapas niini nga mga problema,
apa kini nakahatag sa akong tiya ug tiyo og kalig-on sa pagpadayon, bisan
og walay salapi, ug sa gihapon nagmalipayon.
Hinay-hinay sila nakakita og pagkaon, ug ang akong tiyo nakakita 
og trabaho.
“Ako nakakita og mga kausaban sa ilang mga nawong ug sa ilang 
mga kinabuhi. Sila labaw nga malipayon kay sa kaniadto, apan ang akong
dako nga nahibudngan mao nga ako wala na gayud makadungog og mga
panag-away. Sa ilang mga dapit ako nakadungog og mga pulong sa
gugma. . . . 
“Sa bag-o pa lamang, ang akong tiyo miingon kanako, ‘Jorge, human
maminyo sulod sa ka mga tuig ug nag-antus sa hilabihan, kami
nakakaplag og kalipay. Ingon og kami limpyo nga mga batan-on kinsa
bag-o pa nga naminyo sa unang higayon ug kinsa karon tagamtam sa
among tam-is nga panag-uban sa kahangturan.’ “ (Jorge Carlos Tejada
Peraza, “Eternal Honeymoon,” Ensign, Aug. 1974, pp. 62–63.)
Kita makadawat og dako nga kalipay tungod sa atong mga relasyon sa
banay sa kahangturan. Mga pagsulay ug mga kalisud mahimong masayon
kon kita mopaambit kanila uban sa atong mga banay. Ang mga kinabuhi
mahimong mabuhong ug labaw ka mapuslanon tungod sa gugma nga
atong giambitan. Ug kita mobati og dako nga kalinaw ug kahayahay
tungod sa kasiguroan nga kita mahimong mag-uban sa kahangturan.

Mga Hagad
1. Kon kamo wala pa maminyo diha sa templo, paghimo og plano ug

pagsugod sa inyong pagpangandam nga mabugkos diha sa templo
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uban sa inyong banay. Kon mahimo, pagkuha og usa ka hulagway sa
templo ug ibutang kini diin sayon nga makita. Dayon, sa ubos sa
hulagway sa templo, isulat ang petsa nga napilian sa inyong banay isip
usa ka tumong.

2. Kon kamo naminyo na sa templo, huna-huna ang mga butang nga
kinahanglan nga inyong buhaton aron makapuyo uban sa inyong banay
sa kahangturan. Pagpili og usa ka paagi nga mapauswag sa inyong
banay, ug pagsugod niini nga semana sa pagbuhat niini.

Dugang nga mga kasulatan
D&P 131:1–4 (Kita kinahanglan gayud nga mabugkos diha sa kaminyoon
aron makasulod sa labing taas nga himaya sa celestial nga gingharian.)
D&P 132:19, 55 (ang mga panalangin nga gisaad niadtong kinsa
nabugkos isip mga banay sa kahangturan)

Pagpangandam sa Magtutudlo
Sa dili pa itudlo kini nga leksyon
1. Basaha ang kapitulo 36, “Ang Banay Mahimong Mahangturon,” diha sa Mga Baruganan sa

Ebanghelyo nga manwal.
2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan diha

sa leksyon.
3. Pagtudlo og usa ka sakop sa korum kinsa nakaadto na sa templo uban sa iyang banay sa

pagsulti sa iyang pagpangandam ug kasinatian.
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Mga Templo ug 
mga Gambalay

1. Ang Templo sa Salt Lake
2. Ang Templo sa Provo
3. Ang Templo sa Jordan River
4. Ang Templo sa Washington
5. Ang Templo sa Arizona
6. Ang Templo sa Ogden
7. Ang Templo sa Logan
8. Ang Templo sa São Paulo
9. Ang Templo sa Hawaii

10. Ang Templo sa Tokyo
11. Ang Templo sa Swiss
12. Ang Templo sa Los Angeles
13. Ang Templo sa St. George
14. Ang Templo sa Idaho Falls
15. Ang Templo sa Oakland
16. Ang Templo sa London
17. Ang Templo sa Alberta
18. Ang Templo sa New Zealand
19. Ang Templo sa Seattle
20. Ang Templo sa Manti
21. Ang Templo sa Samoa
22. Ang bunyaganang pasong sa Templo sa Oakland
23. Ang celestial nga lawak sa Templo sa Provo
24. Usa ka bugkosan nga lawak sa Templo sa Arizona
25. Usa ka bugkosan nga lawak sa Templo sa Salt Lake
26. Ang celestial nga lawak sa Templo sa Salt Lake
27. Templo ni Herod sa karaang Jerusalem (modelo 

nga dakbayan)
28. Ang Gambalay Buhatan sa Simbahan sa Dakbayan 

sa Salt Lake
29. Ang Gambalay sa Tigdumala sa Simbahan sa Dakbayan 

sa Salt Lake
30. Ang langub sa mga talaan diha sa Granite Mountain

duol sa Dakbayan sa Salt Lake
31. Mga balay tigumanan sa mga Santos sa Ulahing 

mga Adlaw sa tibuok kalibutan
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