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Pasiuna

Laraw sa Leksyon
Kini nga tamdanan gituyo paghimo aron magamit sa mga naghupot sa
Aaronic ug Melchizedek nga pagkapari sa pagpalambo sa mga dapit sa
Simbahan. Ang mga leksyon nagtudlo sa sukaranan nga mga baruganan
sa ebanghelyo ug mga doktrina ug sukaranan nga mga kapangakohan ug
mga katungdanan sa pagkapari.

Kinaugalingon ug Hinugpong nga Pagtuon
Kini nga mga leksyon gisulat alang sa kinaugalingon ug hinugpong nga
pagtuon. Sa gagmay nga mga sanga, kini nga tamdanan maghatag sa
panudlo alang sa Domingo nga tigum sa pagkapari. Sa mga sanga nga
adunay daghan nga mga naghupot sa pagkapari, sa Aaronic ug
Melchizedek nga pagkapari nga mga pundok kinahanglan matukod ug
ang mga leksyon ipahiangay aron makatagbaw sa mga gikinahanglan sa
matag pundok.
Ang matag naghupot sa pagkapari kinahanglan magtuon sa iyang
tamdanan sulod sa semana ug modala niini ug sa iyang mga kasulatan
ngadto sa tigum sa pagkapari. Niining paagiha siya makaandam sa
pagsalmot diha sa panaghisgutan sa leksyon. Ang mga hagad sa
katapusan sa matag leksyon gihatag aron pagtabang sa mga naghupot sa
pagkapari sa paggamit sa mga baruganan nga gitudlo.

Mga Sugyot alang sa Magtutudlo
Ang mga sugyot alang sa magtutudlo makita diha sa katapusan sa matag
leksyon ubos sa “Pagpangandam sa Magtutudlo.” Ubang mga sugyot
makita diha sa gagmay nga minakinilya sulod sa mga leksyon. Kini nga
mga tabang naglakip sa mga pangutana sa panaghisgutan, mga sugyot
alang sa pagsalmot sa klase, ug mga pagtudlo alang sa paggamit sa
pisara, mga sugilanon, mga hulagway, ug mga tsart. Ang mga magtutudlo
mahimong mogamit sa ubang masangputon nga mga paagi sa pagpakita
sa leksyon. Hapit ang matag leksyon nagkinahanglan og usa ka pisara,
busa ang mga magtutudlo kinahanglan nga magpahiluna aron adunay usa
ka pisara ug tisas diha sa ilang mga lawak tun-anan matag hugna sa
leksyon. (Daghan sa mga tabang nga talan-awon nga gisugyot aron
gamiton isip mga tsart mahimong ibutang diha sa pisara.)
Ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga tamdanan kinahanglan nga tun-an
uban niini nga tamdanan, labi na niadtong mga kapitulo nga gisugyot niini
nga tamdanan ubos sa “Pagpangandam sa Magtutudlo.”
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Ang mga magtutudlo kinahanglan motudlo nang daan sa mga sakop sa
klase niadtong mga sugilanon o mga kasulatan nga buot nilang ipaila aron
ang mga sakop adunay panahon sa pagpangandam sa husto sa ilang
mga ipaila.
Ang mga tabang nga talan-awon gilista sa katapusan sa kadaghanan sa
mga leksyon. Kini sila pagagamiton sama sa gipakita diha sa leksyon. Usa
ka linain nga seksyon sa binulukan nga mga hulagway sa sukaranan nga
mga kapangakohan sa pagkapari anaa diha sa likod sa tamdanan. Kini
mahimong magamit, kon angay, sa pagtudlo sa mga leksyon gikan sa
duha niini nga tamdanan ug sa Bahin A nga tamdanan.
Ang tanan nga mga leksyon diha sa tamdanan kinahanglan nga ihatag.
Ang mga magtutudlo mahimong molaktaw lamang sa usa ka leksyon kon
kini dili magamit nganha sa lokal nga dapit o nasud. Ang mga leksyon
kinahanglan ihatag sa samang han-ay nga sila makita diha sa tamdanan.
Usa ka linain nga paningkamot kinahanglan nga himoon aron sa pag-apil
sa batan-on nga mga lalaki diha sa mga leksyon. Kini makatabang kanila
sa pagpangandam alang sa pag-uswag ug pag-alagad diha sa pagkapari
ug alang sa umaabot nga mga kapangakohan isip mga bana ug mga
amahan.

Gidaghanon sa mga Leksyon
Kini nga tamdanan naglangkub lamang og katloan ug lima ka mga
leksyon. Kini makahatag sa mga pangulo sa pagkapari sa paggamit sa
pipila ka mga hugna sa klase aron paghisgut sa mga hunahuna ug mga
kinahanglanon nga mahinungdanon ngadto sa ilang tino nga mga pundok
sa pagkapari. Ang kapin nga takna mahimong gamiton sa—
• Paghisgut ug paglaraw sa lokal nga mga kalihokan ug mga proyekto 

o paghatag og linain nga mga hilisgutan sumala sa pagdumala sa
pagpangulo sa pagkapari.

• Paghisgut sa mga mensahe sa Kinatibuk-an nga mga Kadagkoan 
nga gihatag diha sa kinatibuk-an nga mga komperensya, sumala sa
gimantala sa mga magasin sa Simbahan.

• Paggamit sa labaw sa usa ka semana sa mga hilisgutan nga
nagkinahanglan og dugang nga leksyon.

• Paggamit sa higayon alang sa kaayohan sa mga naghupot sa pagkapari
samtang ang Espiritu sa Ginoo modumala.

Hinaut pa unta nga ang Ginoo mopanalangin sa matag naghupot sa
pagkapari kinsa nagtuon ug nagtudlo gikan niini nga tamdanan uban sa
dugang nga kahibalo, pagsabot, ug pagpamatuod sa balaan nga
pagkapari ug sa ebanghelyo ni Jesukristo.
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Talagsaon nga mga
Sumbanan alang sa
Pagpaapil sa mga Sakop
nga May mga Kakulangan
Sa panahon sa iyang mortal nga pangalagad, si Jesus mitungas ngadto
sa bukid duol sa Dagat sa Galilea.
“Ug dako nga pundok sa mga katawhan miduol ngadto kaniya, diha kanila
kadto nga mga bakol, buta, amang, kimay, ug daghang uban pa, ug
mibutang kanila diha sa tiilan ni Jesus; ug siya miayo kanila:
“Ug tungod niana nga ang pundok sa mga katawhan natingala, sa diha
nga ilang nakita nga ang amang nga nakasulti, ang kimay nga naayo, ang
bakul nga nakalakaw, ug ang buta nga nakakita: ug sila mihimaya sa Dios
sa Israel” (Mateo 15:30–31).
Ang Manluluwas mihimo og panig-ingnan alang kanato sa pagbati og
kalooy alang niadtong adunay mga kakulangan. Sa diha nga siya miduaw
sa mga Nephite human sa iyang pagkabanhaw, siya miingon:
“Tan-awa, ang akong kasingkasing napuno sa kalooy nganha kaninyo.
“Aduna ba kamo bisan kinsa nga mga masakiton taliwala kaninyo? Dad-a
sila ngari. Aduna ba kamo bisan kinsa nga mga bakol, o buta, o pungkol, o
angol, o sanlahon, o mga lawos, o nga mga bungol, o nga gitakbuyan sa
tanang 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 diha sa Simbahan anaa sa usa ka labing maayo
nga katungdanan sa pagpakita og kalooy ngadto niadtong adunay mga
kalisud. Bisan tuod ang magtutudlo wala sa kasagaran bansaya sa
paghatag og propesyonal nga panabang sa mga sakop nga adunay mga
kakulangan, siya kinahanglan adunay panabot, pagpakabana, ug usa ka
tinguha sa paglakip niining mga sakop diha sa mga kalihokan sa pagkat-
on sa klase. Ang mga sakop sa klase nga adunay bisan unsa nga matang
sa kakulangan sa panghunahuna, pandungog, panan-aw, sinultihan,
panglawas, pangkultura (ug pinulongan), pagbati, sosyal, pangidaron, ug
may kakulangan sa pagkat-on nagkinahanglan ug talagsaong pagtagad.
Ang mosunod nga mga sumbanan kinahanglan motabang sa mga
magtutudlo pagtabang sa mga sakop nga may talagsaong
panginahanglan.
• Ilha ang mga panginahanglan ug mga kahanas sa matag sakop sa

klase.
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• Unaha sa pagsusi ang adunay kakulian nga mga sakop sa dili pa
motawag kanila sa pagbasa, pag-ampo o sa pagpasalmot. Pangutan-a
sa ingon nga mga pangutana sama sa “Unsa ang imong bation
mahitungod sa pagbasa diha sa klase?” “Mohatag ba ikaw og usa ka
pag-ampo diha sa publiko?”

• Susiha diha sa mga pangulo sa pagkapari, mga gikinikanan, mga sakop
sa banay, ug kon angay, uban sa may kakulangan nga mga sakop aron
sa pagtino sa ilang talagsaon nga mga panginahanglan.

• Paninguhaa sa pagdugang ug pag-uswag sa pagpaapil ug pagkat-on
sa mga sakop nga may mga kakulangan.

• Himoa ang matag paningkamot aron sa pagsiguro nga ang matag
sakop sa klase mohatag og pagtahud ug pagsabot ngadto sa matag
sakop sa klase.

• Magpabilin nga maayo og kinaiya, mahigalaon, ug mainiton. Ang matag
anak sa Dios adunay normal nga panginahanglan sa gugma ug
pagsabot, bisan kon ang bata aduna o wala sa usa ka kakulangan.

Ang mga magtutudlo diha sa Simbahan kinahanglan gayud mahinumdom
nga ang matag sakop, bisan sa iyang lawasnon, panghunahuna, pagbati,
o katilingbanon nga kapasidad, adunay kalagmitan alang sa pagtubo
ngadto sa kahimayaan. Ang magtutudlo adunay usa ka katungdanan sa
pagtabang sa matag usa nga makat-on sa tanan nga siya makahimo sa
pagkat-on. Hinumdumi ang mga pulong sa Manluluwas:
“Ingon nga kamo nagbuhat niini ngadto sa usa sa labing ubos niining
akong mga igsoon, kamo nagbuhat niini ngari kanako” (Mateo 25:40).
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Leksyon 1Ang Panumpa 
ug Pakigsaad 
sa Pagkapari
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato sa pagsabut
sa panumpa ug pakigsaad sa pagkapari ug unsaon pagpalambo sa atong
balaan nga mga tawag.

Pasiuna
Si Elder Reed Smoot usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha gikan sa
1900 hangtud sa iyang kamatayon sa 1941. Daghan niining mga higayon,
siya usa ka inilang sakop sa Senado sa Tinipong Bansa. Daghan nga mga
tawo miawhag kaniya sa paglangsad sa pagka-presidente sa Tinipong
Bansa. Apan sila misulti kaniya nga siya kinahanglan nga motalikod sa
iyang tinuohan tungod kay ang mga tawo niadtong panahona dili gayud
mobotar alang sa usa ka Mormon sa pagka-presidente. Siya miingon,
“Kon ako ang papilion nga mahimong usa ka deakono sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw, o mahimong Presidente sa
Estados Unidos, ako buot nga mahimong usa ka deakono” (kinutlo ni
Bryant S. Hinkley, The Faith of Our Pioneer Fathers, p. 202).
Kon ikaw gipugos sa pagpapili tali sa pagka usa ka deakono o usa ka gamhanang pangulo
sa inyong patigayon o pang gobyerno, hain ang imong pili-on? Ngano?

Ngano sa imong hunahuna nga si Elder Smoot mibutang sa ingon nga bili diha sa pagkapari?

Si Elder Smoot makatuman og pipila ka mga kinahanglanon aron
mahimong usa ka senador sa Tinipong Bansa. Maingon usab, aron atong
madawat ang pagkapari, kita kinahanglan motuman og pipila ka mga
kinahanglanon. Kita kinahanglan pakighinabian sa atong mga pangulo sa
pagkapari, kinsa mangutana kanato og pipila ka mga pangutana aron sa
pagtino sa atong pagkatakus sa pagdawat sa pagkapari ug sa atong
kasibot sa pagdawat sa sagrado nga mga kapangakohan sa pagkapari.
Unsa ang uban nga mga pangutana nga ipangutana kanato sa atong mga pangulo sa
pagkapari?

Human si Elder Smoot mapili, siya nanumpa sa buhatan ug misaad sa
pagtuman sa iyang mga katungdanan diha sa panggobyerno. Diha sa
samang paagi, sa diha nga kita midawat sa pagkapari, kita misaad sa
pagtuman sa atong mga katungdanan ngadto sa Ginoo.

Ang Panumpa ug Pakigsaad sa Pagkapari
Kita modawat sa balaan nga pagkapari pinaagi sa usa ka “panumpa ug
pakigsaad.” Kini nagpasabot nga ang Langitnong Amahan naghatag
kanato sa iyang panumpa (garantiya) nga kita makaangkon sa gahum ug



mga panalangin sa pagkapari kon kita makigsaad (mosaad) ngadto kaniya
sa pagbuhat sa pipila ka mga butang. “Busa, kadtong kinsa modawat sa
pagkapari, modawat niini nga panumpa ug pakigsaad [sa] Amahan, diin
siya dili makasupak, ni kini malihok” (Doktrina ug Mga Pakigsaad 84:40).
Si Presidente Marion G. Romney mipasabut sa kahulugan sa usa ka
pakigsaad:
“Ang usa ka pakigsaad mao ang usa ka kasabutan, ug ang kasabutan
mao ang usa ka kauyonan tali sa duha o daghan pa nga mga (tawo). Kon
ako mosulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kanimo, ako mosaad
kanimo og usa ka butang sa pagtamod kanimo sa pagsaad kanako sa usa
ka butang. Kon ako misulod ngadto sa kauyonan uban kanimo sa
pagbayad kanimo og tino nga kantidad sa salapi alang sa usa ka
sakyanan, ug ikaw misaad sa paghatag kanako sa sakyanan sa maong
kantidad nga salapi, kana mao ang usa ka pakigsaad. Karon, diha sa usa
ka pakigsaad sa pagkapari, kita mosaad sa Ginoo, ug siya mosaad kanato
sa butang tugbang sa unsay atong gihatag Kaniya” (sa Conference
Report, Korea Area Conference 1975, p. 36).
Ang panumpa ug pakigsaad sa pagkapari gipasabut sa Doktrina ug mga Pakigsaad, seksyon
84. Kini nga kasulatan tin-aw nga naghulagway sa mga saad nga kita mihimo ug ang mga
saad sa Ginoo nga gihimo sa panahon nga kita midawat sa Melchizedek nga Pagkapari.

Isulat sa pisara: Ang Atong mga Saad ug mga Saad sa Ginoo. Ilista ubos niini nga mga ulohan
ang mga saad nga atong himoon ug kadtong mga saad nga gihimo sa Ginoo.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:33.

ANG ATONG MGA SAAD NGADTO SA GINOO

Diha sa unang katunga sa bersikulo 33 ang Ginoo mipaila sa atong bahin
sa pakigsaad: “Si kinsa kadtong magmatinud-anon sa pag-angkon niining
duha ka mga pagkapari nga akong gipamulong, ug ang magpalambo sa
ilang balaan nga tawag” (pinahandag nga titik gidugang).
Unsa ang atong bahin sa pakigsaad?

Kita misaad sa pagpalambo sa atong balaan nga mga tawag. Kini
nagpasabot nga kita mobuhat sa atong labing maayo nga mahimo sa
pagdawat ug pagtuman sa tanan natong balaan nga mga tawag sa
pagkapari. Ang pagpalambo sa atong balaan nga mga tawag mao ang
pagpadako, pagdugang ug pagpakaylap sa gingharian sa Ginoo dinhi sa
yuta pinaagi sa atong pag-alagad. Kita usab misaad nga magmatinud-
anon ug maghupot sa tanan nga mga sugo sa panahon nga kita
makadawat sa pagkapari.
ANG MGA SAAD SA GINOO KANATO
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:33–38. Hunong human sa matag bahin sa saad
sa Ginoo, isulat kini sa pisara, ug unya hisguti kini.

2



3

Leksyon 1

Ang Ginoo misaad nga kon kita motuman sa atong bahin sa pakigsaad,
kita “pagasantoson pinaagi sa Espiritu ngadto sa pagbag-o sa (atong) mga
lawas” (Doktrina ug mga Pakigsaad 84:33; pinahandag nga titik
gidugang). Kita makapaabot nga malig-on sa lawas ug espiritu samtang
kita motuman sa atong balaan nga mga tawag.
Kita usab “mahimong mga anak ni Moises ug Aaron” (Doktrina ug mga
Pakigsaad 84:34; pinahandag nga titik gidugang). Ang mga anak ni
Moises ug Aaron nangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan ngadto sa
mga anak sa Israel. Kita adunay sama nga kahigayunan sa pagdumala
niining mga sagrado nga mga ordinansa pinaagi sa pagkapari karon.
Ang Ginoo misaad nga kita mahimo nga “kaliwat ni Abraham” (Doktrina ug
mga Pakigsaad 84:34; pinahandag nga titik gidugang). Sa lain nga mga
pulong, kita mahimong makadawat sa mga panalangin nga gisaad ngadto
kang Abraham ug sa iyang kaliwat.
Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa Abraham 2:8–11.

Ang Dios nakigsaad usab ni Abraham ug sa iyang kaliwat nga pinaagi
kanila ang tanan nga mga nasud sa kalibutan mapanalanginan pinaagi sa
ebanghelyo. Kini pinaagi sa gahum ug katungod nga gigamit sa matinud-
anon nga mga naghupot sa pagkapari nga kining mga panalangin gihatag
ngadto sa kalibutan.
Ang Ginoo usab misaad nga kita “mahimo . . . nga pinili sa Dios” (Doktrina
ug mga Pakigsaad 84:34; pinahandag nga titik gidugang). Kini
nagkahulugan nga ang matinud-anon nga mga naghupot sa pagkapari
kinsa nagpalambo sa ilang mga balaan nga mga tawag ug mosulod
ngadto sa tanan nga sagrado nga makaluwas nga mga ordinansa sa
pagkapari mahatagan sa kahingpitan sa gingharian sa Amahan.
Unya ang Ginoo nag-ingon: “Ang tanan nga anaa sa akong Amahan ihatag
ngadto [kanila]” (Doktrina ug mga Pakigsaad 84:38; pinahandag nga titik
gidugang).
Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut: “Nakahunong ba ikaw aron sa
(pag-ihap) sa mga panalangin, sa mga gahum nga ang Ginoo aduna? Tanan
nga gahum, tanan nga impluwensya, tanan nga kalig-on maimo, ug kini
sumala sa panumpa ug pagkigsaad sa balaan nga pagkapari diin imong
gihuptan” (sa Conferene Report, Buenos Aires Area Conference 1975, p. 51).
Walay pagduhaduha nga ang Ginoo motuman sa iyang mga saad ngadto
sa matinud-anon ug masulundon. Ang kapangakohan, busa, ato. Ang
kapakyasan sa pagtuman sa atong mga saad ngadto sa Ginoo
makapugong kaniya sa paghatag kanato sa tanan nga iyang giandam sa
paghatag kanato.



Pagpalambo sa Atong Balaan nga mga Tawag sa Pagkapari
Kita misaad, sa pakigsaad uban sa atong Amahan sa Langit, sa
pagpalambo sa atong balaan nga mga tawag.
Unsa ang atong balaan nga mga tawag sa pagkapari?

Sa diha nga ang Aaronic nga Pagkapari gitugyan ngari kanato, kita gi-
orden ngadto sa usa ka katungdanan niana nga pagkapari: deakono,
magtutudlo, o pari. Ang matag usa niini nga mga katungdanan mao ang
usa ka balaan nga tawag nga adunay tino nga mga katungdanan ug mga
kapangakohan. Ang mga katungdanan diha sa Melchizedek nga
Pagkapari mao ang mga anciano, halangdon nga pari, patriyarka,
Kapitoan, ug Apostol. (Tan-awa ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo,
kapitulo 14, pp. 81–85, alang sa usa ka pagpasabut sa mga katungdanan
niini nga balaan nga mga tawag.)
“Ang pagkapari mao ang gahum ug pagtugot gikan sa Dios nga gitugyan
sa tawo sa yuta sa pagbuhat sa tanang mga butang alang sa kaluwasan
sa mga tawo. Ang paggamit sa pagtugot sa pagkapari nagkinahanglan sa
pagtugot niadtong kinsa naghupot sa mga yawe ug gitudlo sa pagdumala,
sa ingon makapatunhay sa balay sa Dios diha sa kahusay” (Melchizedek
Priesthood Handbook [1984], p. 1).
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:
“Kini nga pagkapari dili usa ka dulaan. Dili kini usa ka butang aron lamang
huptan ug unya kalimtan. Kini mao ang mahitungod sa labing
mahinungdanon nga butang sa tibuok kalibutan, ug kita midawat niini
uban sa usa ka panumpa ug pakigsaad. . . . 
“Ang Ginoo nasayud nga kita mahuyang nga mga katawhan ug mahimong
matintal, ug siya miingon nga mao nga siya mimando kanato sa pag-ampo
gabii ug buntag ug sa tanan nga higayon. Mao nga siya mihatag kanato
og gabii sa banay aron nga kita makapahinumdom sa atong mga
kaugalingon sa kanunay. Mao nga siya mihatag kanato og mga tigum sa
pagkapari, diin kita moadto ug makig-uban uban sa atong mga
kaigsoonan ug makapahinumdon sa atong mga kaugalingon” (sa
Conference Report, Korea Area Conference 1975, pp. 40–41).
Sa dili pa ang bisan kinsa makapalambo sa iyang balaan nga tawag sa
pagkapari siya kinahanglan nga masayud unsa ang gipaabut gikan kaniya.
Siya kinahanglan una “nga makat-on sa iyang katungdanan, ug [unya] . . .
molihok diha sa katungdanan diin siya gitudlo, sa tanan nga kakugi”
(Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99).
Ang mosunod nga sugilanon nagpakita nga si Presidente Kimball
nakasabut sa iyang mga katungdanan ug nagpalambo sa iyang balaan
nga tawag isip usa ka deakono.
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“Ako nahinumdon sa dihang ako usa pa ka deakono. . . .  Ako nagtuo nga
kadto usa ka dakong dungog nga mahimo nga usa ka deakono. Ang
akong amahan kanunay nga mohunahuna sa akong mga kapangakohan
ug kanunay nga mitugot kanako sa pagdala sa tartanilla ug kabayo aron
sa pagpundok sa mga halad sa puasa. Ang akong kapangakohan
naglakip niana nga bahin sa lungsod diin ako magpuyo, apan igo-igo ang
gilay-on nga lakton ngadto sa mga panimalay, ug ang usa ka sako sa
harina o usa ka pungpong sa prutas o mga utanon o pan nahimong
mabug-at samtang kini magkadaghan. Mao nga ang tartanilla hamugaway
kaayo ug kapahimuslan . . . kadto usa ka dako kaayo nga dungog sa
paghimo niini nga pag-alagad alang sa akong Langitnong Amahan; ug . . .
kini sa gihapon usa ka dakong dungog sa paghimo niini nga pangalagad.
“Ako usa deakono, ako sa kanunay mapagarbuhon nga ako usa ka
deakono. Sa diha nga ako makakita sa mga Apostoles nga molakaw
paingon sa tindoganan diha sa usa ka maligdong nga katiguman aron sa
pagpanalangin sa sakramento, ug uban nga mga Kinatibuk-an nga mga
Kadagkoan moduol paingon sa talad sa sakramento aron sa pagkuha sa
pan ug tubig ug mapahiubsanon nga mopaambit niini ngadto sa tanang
mga tawo diha sa katiguman ug unya miuli sa ilang mga sudlanan, ako
mapagarbuhon nga ako usa ka deakono, ug usa ka magtutudlo, ug usa ka
pari” (Ensign, Mayo 1975, p. 79).
Unsa ang kinaiya ni Presidente Kimball mahitungod sa iyang balaan nga tawag sa pagkapari?

Sa unsa nga paagi nga kita makapalambo sa atong balaan nga mga tawag
makaimpluwensya sa uban?

Pagdawat og Panabang sa Pagpalambo sa Atong Balaan nga Tawag
Si Presidente Marion G. Romney miingon: “Aron makapalambo sa atong
balaan nga mga tawag diha sa pagkapari, dili mokubos sa tulo ka mga
butang ang gikinahanglan: Ang usa nga kita adunay usa ka katuyoan nga
tinguha sa pagbuhat sa ingon. Ang lain mao nga kita mosiksik ug
mopalandong sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon. Ug ikatulo nga kita
mag-ampo” (Ensign, Hulyo 1973, p. 89; pinahandag nga titik gidugang).
Unsa ang tulo ka mga butang nga giingon ni Presidente Romney nga mao ang kinahanglan
alang kanato aron makapalambo sa atong balaan nga mga tawag? Isulat sa pisara:

Kita kinahanglan—

1. Adunay usa ka tinguha
2. Magtuon sa mga kasulatan
3. Mag-ampo

Kon kita mobuhat niini nga mga butang ug motuman sa mga sugo, kita
makadawat og panabang gikan sa atong Langitnong Amahan sa
pagpalambo sa atong balaan nga mga tawag.



Si Elder Orson Pratt, usa sa bantugan nga misyonaryo sa Simbahan, mituo
niini sa tibuok niyang kasingkasing. Sa diha nga siya gitawag sa usa ka
misyon ngadto sa Scotland, aduna lamay kawaloan ka mga sakop diha sa
Simbahan niana nga nasud. Ang nangagi nga mga misyonaryo sa
Scotland napugos sa pagbiya sa dapit taliwala sa pagpanglabay og mga
bato, binuang, ug pag-among-among. Sa iyang pag-abot sayo sa 1840,
“siya mipanaw . . . ngadto sa Edinburg, ang ulohan. Sa adlaw human sa
iyang pag-abot didto, siya mikatkat sa usa ka batoon nga bungtod nga
nagtubo sa taliwala sa usa ka luna, nga nagpakita sa usa ka maanindot
nga talan-awon sa karaan nga dakbayan. Didto gitawag kini og
Lingkoranan ni Arthur, apan kini sa mabination naila sa mga Santos nga
bungtod ni Pratt. Didto nangamuyo si Orson Pratt sa Ginoo nga hatagan
unta siya og duha ka gatus ka mga kalag nga makabig. Ang Ginoo
midungog ug mitubag niadto nga pag-ampo” (Muriel Cuthbert, “Strong
Saints in Scotland,” Ensign, Oktubre 1978, p. 36).
Si Elder Pratt nagpalambo sa iyang balaan nga tawag; ug ang uban, nga
misunod sa iyang panig-ingnan, gipanalanginan usab. Sa pagka 1853,
napulog tulo ka tuig human si Elder Pratt misaka sa bungtod nga
nangamuyo sa Ginoo alang sa panabang adunay 3,291 ka mga sakop sa
Simbahan sa Scotland.

Panapos
Ang Manluluwas misaad pinaagi sa panumpa ug pakigsaad nga kon kita
mopalambo sa atong balaan nga mga tawag sa pagkapari kita makadawat
sa tanan nga anaa sa atong Amahan. Ang iyang labing mahinungdanon
nga gasa alang kanato mao ang kinabuhi nga dayon (tan-awa sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 14:7), ug ania kanato ang saad nga kini maato ug nga
kita makatabang sa uban sa pag-angkon niini. Kita kinahanglan
mohunahuna sa kanunay mahitungod sa panalangin sa Ginoo nga iyang
gisaad kanato. Samtang kita mohimo ang atong tinguha sa pagtuman sa
atong mga pakigsaad magkadugang ug mogiya kanato ngadto sa
kinabuhi nga dayon.

Hagad
Paghukom karon nga kamo makapalambo sa inyong balaan nga tawag.
Pagtuon sa mga kasulatan aron makadawat sa pagdasig, unya pag-ampo
sa tiunay alang sa panabang. Ibutang sa hunahuna ang panumpa ug
pakigsaad sa pagkapari, maghinumdom nga ang atong Langitnong
Amahan buot mohatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya.
Pagmanggihatagon sa inyong pag-alagad sa uban, ginamit ang inyong
mga katungdanan ug balaan nga tawag sa pagkapari aron sa
pagpanalangin sa ilang mga kinabuhi.
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Dugang nga mga Kasulatan
Jacob 1:17–19 (pagpalambo sa balaan nga mga tawag)
Mosiah 2:20–24 (Ang atong pagkautangan ngadto sa Dios)
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:26–29 (Mahinamong pag-apil diha sa usa
ka maayong hinungdan)
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:34–36 (pagkapari gidumala sa baruganan
sa pagkamatarung)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:1–48. Pagsinati ilabi na sa mga bersikulo
33–44.

2. Ipadala sa matag sakop sa klase ang iyang mga kasulatan ngadto sa klase ug gamita sila
alang sa pagbasa ug pagpakisayud.

3. Pagkuha og tisas ug pisara.
4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 2Ang mga 
Yawe sa 
Pagkapari
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagpauswag sa atong pagsabot
sa mga yawe sa pagkapari—ang ilang kahulugan ug gamit.

Pasiuna
Ang usa ka yawe mobukas sa ganghaan sa usa ka balay. Kita dili
makasulod sa usa ka balay gawas kon kita makadawat sa yawe o
pagtugot sa tag-iya. Sa mao nga paagi, gawas sa matarung nga mga
bana ug mga amahan kinahanglan nga manalangin sa ilang mga banay,
ang usa ka lalaki nga naghupot sa pagkapari makagamit lamang niini kon
siya makadawat sa tukma nga pagtugot. Ang usa ka pari, pananglitan,
adunay katungod sa pag-orden sa lain ngadto sa usa ka katungdanan
diha sa Aaronic nga Pagkapari, apan siya dili makahimo niini kon dili
makadawat sa pagtugot sa pagbuhat niini gikan sa iyang obispo o
presidente sa sanga. Kini nga gahum sa paghatag og pagtugot gitawag
nga mga yawe sa pagkapari.
“Gikinahanglan nga ang matag buhat nga himo-on ubos niini nga
katungod kinahanglan pagahimoon sa tukma nga panahon ug dapit, diha
sa tukma nga paagi, ug subay sa husto nga pamaagi. Ang gahum sa
pagdumala niining mga buluhaton naglangkub sa mga yawe sa
Pagkapari” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 136).
Si Presidente Joseph Fielding Smith mipasabot: “Kini nga mga yawe mao
ang katungod sa kapangulohan; sila mao ang gahum ug katungod sa
pagdumala ug sa paggiya sa tanang mga kalihokan sa Ginoo dinhi sa
kalibutan. Kinsa kadto nga naghupot kanila adunay gahum sa pagdumala
ug pagmando sa pamaagi diin ang tanan mahimong moalagad diha sa
pagkapari. Kitang tanan makahimo nga maghupot sa pagkapari, apan kita
makagamit lamang niini sumala sa pagtugot ug pagdumala sa paghimo
pinaagi niadtong kinsa naghupot sa mga yawe” (“Eternal Keys and the
Right to Preside,” Ensign, July 1972, p. 87).
Unsay kalainan tali sa pagkapari ug sa mga yawe sa pagkapari?

Ang pagkapari mao ang gahum ug katungod sa Dios. Ang mga yawe mao
ang katungod sa paggamit niini nga gahum o pagtugot sa tino nga mga
paagi.



Kinsa ang mga Naghupot sa mga Yawe sa Pagkapari?
Si Jesukristo kanunay naghupot sa tanang mga yawe sa pagkapari. Sa
diha nga siya unang mitawag sa iyang napulo ug duha ka mga Apostoles,
si Jesus mihatag kanilang tanan sa pagkapari (tan-awa ang Juan 15:16).
Ipakita ang talan-awon 2-a, “Si Kristo mi-orden sa iyang mga Apostoles ug mihatag kanila sa
mga yawe sa pagkapari.”

Sa wala pa siya ilansang sa krus, si Kristo mihatag sa mga yawe sa
pagkapari ngadto ni Pedro, Santiago, ug Juan. Kini nahimo didto sa Bukid
sa Nahimaya ang Panagway. (Tan-awa sa Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 158; Mateo 17:1–9.) Bisan pa diha sa mga gatusan ka
mga tuig nga misunod sa kamatayon sa mga Apostoles, kini nga mga
yawe nawala; ug sa dili pa ang mga tawo makagamit sa pagkapari pag-
usab, kini nga mga yawe kinahanglan nga ipahiuli. Tungod niini nga
katarungan, ang Ginoo mipadala nila ni Pedro, Santiago, ug Juan ngadto
ni Propeta Joseph Smith aron sa pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari
ug sa mga yawe niana nga pagkapari (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 27:12–13).
Kining sagrado nga mga yawe gikahatag ngadto sa tanan nga mga
Apostoles ug mga propeta sa Simbahan, ug gihuptan sa propeta ug mga
Apostoles sa Simbahan karon.
Ipakita ang talan-awon 2-b, “Presidente Gordon B. Hinckley.”

Bisan ang matag Apostoles naghupot sa tanan nga mga yawe sa
pagkapari, kini mao ang laraw sa Ginoo nga usa lamang ka tawo sa usa ka
panahon ang mogamit niining mga yawe sa ngalan sa Simbahan. Tungod
niini nga katarungan, ang nag-unang buhi nga Apostol (pinaagi sa petsa
sa pag-orden, dili pinaagi sa panuigon) mao ang i-orden nga Presidente
sa Simbahan pinaagi sa Korum sa Napulog Duha ug hatagan sa katungod
sa paggamit sa tanan nga mga yawe sa pagkapari. Sa panahon siya
mamatay, ang nahibilin nga mga Apostoles mo-orden sa sunod nga nag-
unang buhi nga Apostol (ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha) aron
sa paggamit sa iyang Apostolikanhon nga mga yawe sa ilang kahingpitan
isip Presidente sa Simbahan.
Ang Presidente sa Simbahan, busa, mao lamang ang tawo ibabaw sa
kalibutan kinsa adunay gahum sa paggamit sa tanan nga mga yawe sa
pagkapari (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 132:7). Bisan pa niana,
siya makatugyan og tino nga mga yawe ngadto sa mga presidente kinsa
magdumala diha sa Simbahan. (Kini nga mga tawo naglakip sa mga
presidente sa misyon, mga presidente sa sanga, mga presidente sa
templo, mga obispo, mga presidente sa istaka, ug mga presidente sa
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korum sa Melchizedek nga Pagkapari.) Sila usab magtugyan og usa ka
bahin sa ilang pagtugot (apan dili ang ilang mga yawe) ngadto sa mga
lalaki ug mga babaye sa ilang mga yunit pinaagi sa paggahin kanila
ngadto sa nagkalainlain nga mga katungdanan ug balaan nga mga tawag.
Si Presidente Joseph F. Smith mipasabut: “Sa ilang kinatibuk-an, ang mga
yawe gihuptan lamang sa usa ka tawo sa usa ka panahon, ang propeta ug
Presidente sa Simbahan. Siya makahimo sa pagtugyan sa bisan hain nga
bahin niining gahum ngadto sa lain nga tawo, diin kana nga tawhana
naghupot sa mga yawe niana nga buluhaton. Sa ingon, ang presidente sa
usa ka templo, ang presidente sa usa ka istaka, ang obispo sa usa ka
purok, ang presidente sa usa ka misyon, ang presidente sa usa ka korum,
matag usa naghupot sa mga yawe sa mga buluhaton nga gihimo niana
nga pundok o dapit. Ang iyang Pagkapari wala madugangi pinaagi niini
nga talagsaon nga pagkatudlo” (Gospel Doctrine, p. 136).
Ang ubang mga yawe gihatag ngadto sa usa ka tawo dihadiha sa diha nga
siya gihatagan sa Aaronic o Melchizedek nga Pagkapari. Kini nga mga
yawe naglangkub sa tino nga mga katungod nga iyang pagahuptan
samtang siya magdala niana nga pagkapari. Sama pananglit, sa panahon
nga ang usa ka tawo gi-orden ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari, siya
gihatagan sa mga yawe aron sa paghatag og mga panalangin sa amahan,
sa paghatag og mga panalangin sa kahupayan, ug aron sa
pagpangalagad sa masakiton. Kini nga mga yawe mahimo nga makuha
lamang gikan kaniya kon siya makasala og dako nga igo aron ipahimulag.
Gawas niini, bisan ang kamatayon dili makakuha kanila gikan kaniya.
Sa lain nga bahin, adunay tino nga mga gahum ug mga katungod nga ang
usa mahatagan diin dili molungtad. Ang usa ka presidente sa sanga,
pananglitan, naghupot lamang sa mga yawe sa iyang sanga alang sa
panahon nga siya magpabilin nga presidente sa sanga. Sa panahon nga
siya tangtangon gikan niana nga katungdanan, siya dili na makahupot niini
nga mga yawe.

Kamahinungdanon sa mga Yawe sa Pagkapari
Sa panahon nga ang usa ka tawo tawgon ngadto sa usa ka dili molungtad
nga buluhaton diha sa Simbahan isip usa ka opisyal o magtutudlo, siya
gigahin ngadto niana nga balaan nga tawag. Ang opisyal sa Simbahan
nga naghupot sa mga yawe niana nga balaan nga tawag naghatag sa
tawo sa katungod sa pagbuhat diha niana nga balaan nga tawag sa
paggahin og panalangin. Human niana, walay lain nga makabuhat sa
iyang balaan nga tawag—sama nga siya dili makaangkon sa mga
katungdanan sa ni bisan kinsa. Ang tawo makabaton niini nga katungod
hangtud nga siya tangtangon gikan sa katungdanan. Kini nga pagtangtang
himoon pinaagi sa tigdumalang opisyal; pagkahuman ang tawo wala na
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maghupot sa katungod sa pagbuhat niana nga katungdanan. Ang mga
sakop sa Simbahan mahimo nga igahin aron sa pag-alagad sa mga
katungdanan sa Simbahan nga pangalagad alang sa gidugayon nga mga
semana, mga bulan, o mga tuig. Ang gidugayon sa pangalagad sumala sa
panginahanglan, binuhatan sa usa ka tawo, ug sa paggiya sa Ginoo
ngadto sa nagdumala nga tigdumalang opisyal.
Bisan ang mga lalaki ug mga babaye mahimo nga igahin ngadto sa balaan
nga mga tawag, ang mga naghupot lamang sa pagkapari ang i-orden
ngadto sa mga katungdanan sa pagkapari. Kini nga mga katungdanan
naglakip sa deakono, magtutudlo, pari, anciano, halangdon nga pari,
obispo, patriyarka, Kapitoan ug Apostol. Ang pag-orden sa bisan niini nga
mga katungdan makahimo sa usa ka tawo sa pag-alagad sa Simbahan sa
tino nga mga paagi—apan lamang, sumala sa gihisgutan sa unahan, kon
gihatagan og pagtugot sa pagbuhat sa ingon niini pinaagi niadtong kinsa
naghupot sa mga yawe sa pagkapari.
Ang mosunod nga sugilanon nagpakita nga sa unsa nga paagi nga ang
husto nga paggamit sa mga yawe sa pagkapari nakapatunhay sa kahusay
diha sa Simbahan.
Sa unang mga adlaw sa Simbahan, si Hiram Page nagpatuo nga siya
adunay katungod sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo ngadto sa
Simbahan. Siya misugod pagpanulti sa uban mahitungod sa iyang mga
pagpadayag, ug daghan nga mga sakop sa Simbahan mituo sa matag
butang nga iyang gitudlo. Si Propeta Joseph Smith nag-ampo ug
nangutana sa Ginoo unsa ang buhaton. Ang Ginoo mitubag kaniya, nag-
ingon, “Walay si bisan kinsa nga gitudlo aron sa pagdawat sa mga sugo
ug mga pagpadayag niini nga Simbahan gawas sa akong sulugoon nga si
Joseph Smith, Jun. (Doktrina ug mga Pakigsaad 28:2). Siya usab miingon
nga si Joseph kinahanglan mosulti kang Hiram Page nga ang mga butang
nga iyang gitudlo ug gisulat gikan sa yawa. Ang Ginoo mipasabut nga si
Hiram dili mao ang modawat sa mga pagpadayag alang sa Simbahan.
Siya miingon, Kini nga mga butang wala ikatudlo ngadto kaniya. . . .  Kay
ang tanang butang kinahanglan pagahimoon diha sa kahusay” (Doktrina
ug mga Pakigsaad 28:11–13).
Ang Propeta Joseph mibuhat sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Siya
nakigkita ni Hiram Page ug misulti kaniya unsa ang gisulti sa Ginoo.
Mapahiubsanon diha sa espiritu, si Brother Page mipadayag sa iyang
kasubo ug misaad sa paghunong sa unsay iyang gipanghimo. Sa
pagkakita sa iyang paghinulsol, si Joseph mihangyo kaniya sa pag-adto sa
usa ka misyon. Wala madugay, sa usa ka komperensya, ang Propeta
misulti sa mga sakop sa Simbahan unsa ang gipadayag sa Ginoo ug
mihangyo kanila sa paghikalimot unsa ang gitudlo ni Hiram Page kanila.
Silang tanan miuyon, ug mipili sa pagdawat ni Joseph isip ilang bugtong
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propeta, manalagna ug tigpadayag. (Tan-awa ang Joseph Smith, History of
the Church, 1:109–15.)
Nganong mahinungdanon nga usa lamang ka tawo ang mogamit sa tanang mga yawe sa
pagkapari?

Ang Simbahan sa Ginoo Mao ang Usa ka “Balay sa Kahusay”
Tungod kay ang pagkapari sagrado, kita gisultihan sa paggamit niini uban
sa pag-amping. Busa ang pagkapari gidumala sa usa ka mahapsay nga
paagi aron paglikay sa kalibog ug pagpugong sa iyang dili husto nga
paggamit. “Tan-awa, ang akong balay usa ka balay sa kahusay, miingon
ang Ginoong Dios, ug dili usa ka balay sa kalibog” (Doktrina ug mga
Pakigsaad 132:8).
Ang mao nga kahusay sa kanunay kabahin sa gingharian sa Ginoo ibabaw
sa yuta. Si Moises, pananglitan, nakat-on sa panginahanglanon sa
kahusay dihadiha human nga siya gitawag aron pagpresidente sa mga
Israelite. Ang mga Israelite nagkinahanglan og pagpresidente aron
paghimo kanila nga maghiusa, apan si Moises nakamatikod nga dili
mahimo ang paggiya sa tanang mga tawo pinaagi sa iyang kaugalingon.
Busa siya mipili og “makahimo nga mga tawo, sama sa nagtahud sa Dios,
mga tawo sa kamatuoran” ug mitawag kanila nga mahimong mga
magmamando. Siya migahin sa uban aron mahimong magmamando sa
mga gatusan, ang uban aron mahimong magmamando sa kalim-an, ug
ang uban aron mahimong magmamando sa tagnapulo. Unya siya mitudlo
kanila unsaon pagdumala ibabaw sa ilang mga pundok. (Tan-awa ang
Exodo 18:17–22.)
Karon, ang atong mga pangulo sa pagkapari—ang mga obispo ug mga
presidente sa istaka, distrito, misyon, sanga, ug mga korum—gihatagan sa
mga yawe sa pagkapari aron kita magiyahan sa usa ka mahusay nga
paagi ug makadawat sa gikinahanglan nga mga ordinansa sa ebanghelyo.
Taliwala sa mga kapangakohan nga anaa sa mga pangulo sa Simbahan
tungod kay sila naghupot sa mga yawe sa pagkapari mao ang mga
mosunod:
• Pagpakighinabi niadtong modawat sa mga ordinansa.
• Pagpasabut sa kamahinungdanon sa ordinansa.
• Pagtino kon andam ba o dili ang tawo sa pagdawat sa ordinansa.
• Pagtipig sa kinahanglanon nga mga talaan.
• Pagtino sa pagkatakus niadtong kinsa nga mohimo sa ordinansa.
• Paghangyo sa usa ka tawo sa pagpahigayon sa mga tigum sa

Simbahan.
• Paghangyo alang sa usa ka pagpili sa pag-uyon gikan sa mga sakop 

sa Simbahan.
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Ang Usa ka Amahan Adunay mga Yawe aron sa Pagpanalangin sa
Iyang Banay
Pinaagi sa pagtudlo sa Ginoo, ang usa ka amahan mao ang presidente sa
iyang panimalay. Aron nga masangputon isip espirituhanon nga presidente
sa iyang banay, siya kinahanglan magdala sa iyang pagkapari nga
madungganon. Kon siya mobuhat sa ingon, siya makaangkon sa gahum
aron paggiya ug pagpanalangin sa iyang banay pinaagi sa gugma ug
kalinaw.
Unsa nga mga yawe nga atong gihuptan isip mga presidente sa atong mga banay?

Unsa ang gitugot niining mga yawe kanato nga buhaton alang sa atong mga sakop sa
banay?

Ang pagkapari makadala og daghan nga talagsaon nga mga panalangin
sa atong mga kinabuhi. Si Obispo H. Burke Peterson milista sa pipila niini:
“Kon kita magpakabuhi [sa usa ka paagi diin makaandam kanato sa
pagdawat niini], maato ang gahum nga gihatag gikan sa atong Langitnong
Amahan nga modala og kalinaw sa usa ka samok nga panimalay. Maato
ang gahum nga mopanalangin ug mohupay sa gagmay nga mga bata,
nga mohatud sa katulugon ngadto sa mga mata nga namansahan sa luha
sa [sayo] nga mga takna sa kabuntagon. Maato ang gahum nga maka . . .
palurang sa wala mahimutang nga mga ugat sa usa ka lapoy nga asawa.
Maato ang gahum nga mohatag og panudlo sa usa ka naglibog ug
huyang nga batan-on. Maato, ang gahum sa pagpanalangin sa usa ka
anak nga babaye sa dili pa siya molakaw sa iyang una nga pagpakigsabut
o sa dili pa sa iyang kaminyoon sa templo, o sa pagpanalangin sa usa ka
anak nga lalaki sa dili pa sa iyang pagbiya alang sa usa ka misyon o sa
kolehiyo. . . .  Maato ang gahum sa pag-ayo sa masakiton ug paghupay sa
nagmagul-anon” (“Priesthood—Authority and Power,” Ensign, May 1976,
p. 33).
Unsa ang imong bation mahitungod sa usa ka takus nga amahan nga adunay gahum ug
pagtugot sa pagpanalangin sa iyang asawa ug mga anak? Unsay imong bation kon usa ka
sakop sa imong banay mangayo kanimo alang niini nga panalangin?

Si Sister Kyuln Lee sa Korea nakadawat sa kahupayan sa usa ka
panalangin sa pagkapari diha sa iyang panimalay. Siya misaysay sa
mosunod nga sugilanon:
“Kini nahitabo pito ka mga tuig ang milabay, sa panahon nga ang akong
unang bata napulo ka bulan pa lamang. Ang akong bana, usa ka sakop sa
kapangulohan sa Distrito sa Korea, kinahanglan nga mopanaw og layo
hapit matag katapusan sa semana aron sa pagtuman sa iyang mga
buluhaton alang sa Simbahan, biniyaan ako nga nag-inusara kauban sa
among anak nga babaye, si Po Hee. Niini nga katapusan sa semana, siya
nakapanaw og 270 ka mga milya (405 ka mga kilometro) ngadto sa Pusan
sa pagkaSabado (pito ka takna nga pagsakay sa tren matag agi) ug unya
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balik sa Seoul nianang gabhiona aron sa pagtambong sa komperensya sa
Silangan nga Sanga sa Seoul pagkaDomingo. Hilabihan kini kakapoy, ug
ako gibati og kasubo alang kaniya.
“Si Po Hee diha sa kasarangan nga kahimsog pagkaSabado ug Domingo,
ug, bisan siya sabaan diha sa tigum sa sakramento, human kami mouli sa
among panimalay, siya miinom sa iyang gatas ug natulog. Sa mga alas
9:30 sa kagabhion siya misugod sa paghilak. Siya mihilak og labaw nga
kusog kay sa kasagaran, ug sa dihang ako mikugos kaniya, akong
namatikdan nga siya adunay taas nga hilanat. Ako wala masayud kon
unsay buhaton. Akong nakita nga ang bugtong tambalanan duol sa
among pinuy-anan nanira nianang adlawa. Ang iyang hilak nagpadayon sa
pipila ka takna, ug sa diha nga ang akong bana sa katapusan misulod sa
pultahan, ako misugod usab paghilak.
“Ang akong bana migakus sa bata ug kanako ug nangutana unsa ang
nahitabo. Si Po Hee makalolooy kaayo. Sa diha nga ako misulti kaniya kon
unsay nahitabo, siya mibutang sa iyang kupo ug sudlanan sa mga papel
ug mikuha sa iyang gipahinungod nga lana. Unya siya nanalangin sa
among anak nga babaye. Ako wala makahinumdom sa tanan nga mga
pulong apan human sa paglitok sa naandan nga mga pulong sa
pagpanalangin siya mipadayon: ‘Langitnong Amahan, ako
mapasalamaton sa kinabuhi, sa akong asawa ug sa bata. Ako
mapasalamaton niining napahiuli nga ebanghelyo ug sa kahigayunan sa
pag-alagad. Ikaw mipadala kanako ngadto sa Pusan ug sa Silangang
Sanga sa Seoul aron sa pagdumala sa pipila ka mga kalihokan sa
Simbahan. Ako nakatuman sa gihatag kanako nga kapangakohan
kagahapon ug karong adlawa, ug karon akong nakita ang akong bata nga
hilabihan ka masakiton. Ikaw mitabang kanako sa tanan nga panahon.
Palihug tabangi ako karong gabhiona.’
“Sa wala pa siya matapus sa pag-ampo ang bata nahikatulog, ug sa
dihang ako mitan-aw, ang akong bana nagtindog didto nga may mga luha
ang mga mata.
“Ang among gamay nga bata nga babaye anaa na karon sa ikaduhang
ang-ang sa tulunghaan ug kini himsog ug malipayon, apan ako
nakahinumdom pa gihapon sa tin-aw kaayo sa bahin sa pag-ampo sa
akong bana diin siya misulti sa Ginoo, ‘Ako nakatuman sa gihatag kanako
nga kapangakohan kagahapon ug karong adlawa. Ako manghinaut nga
ako magpadayon sa pagtabang kaniya aron siya sa kanunay makasulti sa
Ginoo nga siya nagmasunuron. Unsa ka dako nga panalangin nga
makaangkon og usa ka bana kinsa nagtahud sa pagkapari!” (“Our Baby,
My Husband, and the Priesthood,” Ensign, August 1975, p. 65).
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Ipakita ang talan-awon 2-c “Mga panalangin sa pagkapari mahimo nga maangkon sa tanan
nga mga sakop sa banay.”

Ang talagsaon nga mga panalangin sa pagkapari mahimo nga maangkon
sa tanan nga mga sakop sa banay. Ang usa ka bata nga adunay usa ka
suliran nga siya adunay kalisud sa pagsulbad, o usa ka asawa nga
nagkinahanglan sa kahupayan o paggiya, makahangyo og usa ka
talagsaon nga panalangin ug diha madawat ang panabang nga ilang
gikinahanglan gikan sa Ginoo. Sa pagdawat sa maong mga panalangin,
kita kinahanglan mahinumdom nga daghan nga mga pagsulay alang
lamang sa atong kasinatian. Kita kinahanglan mobuhat kanila kutob sa
atong mahimo sa atong mga kaugalingon. Apan kon kita nagkinahanglan
og dugang panabang, kita makahangyo sa usa ka naghupot sa pagkapari
sa atong banay; sa atong mga magtutudlo sa banay, o sa lain nga
pangulo sa pagkapari ug mohangyo alang sa usa ka talagsaon nga
panalangin sa pagkapari.
Hangyoa ang mga igsoon sa pagsaysay sa mubo sa pipila ka mga panalangin nga nadawat
sa ilang mga banay pinaagi sa pagkapari.

“Ang amahan kinahanglan nga maninguha ug mangandoy sa
pagpanalangin sa iyang banay, duol sa Ginoo, pagpalandong sa mga
pulong sa Dios, ug pagtuman diha sa Espiritu aron masayud sa hunahuna
ug kabubut-on sa Ginoo ug unsay kinahanglan niyang buhaton aron sa
paggiya sa iyang banay” (Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our
Three Great Loyalties, p. 185).
Agi og dugang sa paghatag niining matang sa pagpangulo, “ang usa ka
takus nga amahan kinsa naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari
kinahanglan nga awhagon sa paghatag og ngalan ug pagpanalangin sa
iyang mga anak. Siya kinahanglan mopanalangin ngadto sa masakiton
diha sa iyang panimalay. . . .  Siya mahimong mohatag sa usa ka
panalangin sa amahan.”
Si Elder Theodore Tuttle miingon: “Ingon nga Patriyarka sa iyang
panimalay, ang usa ka amahan usa usab ka tigpadayag sa iyang
banay . . . ug . . . niini nga pagsabut kini nagbarug aron sa pagdawat sa
mga pagpadayag gikan sa Ginoo alang sa kaayohan ug panalangin niana
nga banay (tan-awa ang Doctrines of Salvation, 3:172)” (A. Theodore Tuttle,
“The Role of Fathers,” Ensign, Jan. 1974, pp. 66–67). Ang takus nga mga
amahan kinahanglan usab mobunyag sa ilang mga anak, mokumpirma
diha kanila sa gasa sa Espiritu Santo, ug mo-orden kanila ngadto sa
pagkapari. Bisan pa niana, dili sama sa mga katungod nga nagbugkos
uban sa iyang pagka amahan, ang usa ka amahan makahimo niini nga
mga ordinansa human lamang makadawat og pagtugot gikan sa mga
pangulo sa pagkapari kinsa naghupot sa mga yawe diha sa yunit sa
Simbahan sa tawo.
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Panapos
Bisan kita adunay katungod sa paghimo og tino nga mga ordinansa ingon
nga mga naghupot sa pagkapari, kita dili makahimo kanila hangtud nga
kita makadawat sa pagtugot gikan sa atong mga pangulo sa Simbahan sa
pagbuhat sa ingon niini. Ang gahum sa paghatag niini nga pagtugot mao
ang gitawag nga mga yawe sa pagkapari. Ang propeta mao ang bugtong
nga tawo ibabaw sa kalibutan kinsa maoy naghupot sa tanan nga mga
yawe sa pagkapari, apan siya mihatag sa pipila niini nga mga yawe ngadto
sa mga pangulo kinsa maoy modumala ibabaw sa mga yunit diha sa
Simbahan; sila usab mohatag kanato og pagtugot aron sa paggamit sa
atong pagkapari.
Sa lain nga bahin, sa diha nga kita gi-orden ngadto sa Melchizedek nga
Pagkapari, kita midawat sa tino nga mga yawe alang sa kagamitan isip
nga mga amahan. Uban niini nga mga yawe, kita makagamit sa pagkapari
aron sa pagpanalangin sa atong mga banay bisan og wala makadawat sa
pagtugot.

Hagad
Sa mainampoon nga paagi hunahunaa kon unsaon nga ikaw makagamit
sa imong pagkapari aron sa pagpanalangin sa imong mga sakop sa
banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Doktrina ug mga Pakigsaad 65:1–6 (ang yawe sa gingharian sa Dios
gihatag ngadto sa tawo.)
Doktrina ug mga Pakigsaad 110:11–16 (ang mga yawe niini ug uban nga
mga kapaigoan gihatag ngadto sa tawo.)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagtuon sa 1 Mga Taga-Corinto 12:12–28.
2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan niini

nga leksyon.
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Leksyon 3Pagtahud 
sa Pagkapari

Kini nga leksyon gilaraw aron sa pagtabang kanato sa pagsabot sa
sagrado nga gahum sa pagkapari ug pagdugang sa atong tinguha sa
pagtahud niini.

Pasiuna
“Duha ka mga misyonaryo nga nagmisyon didto sa Hong Kong gidapit sa
usa ka panihapon sa balay nga giabangan nila ni Brother ug Sister Wong.
Ang talad gipahimutang uban sa usa ka nagkalainlain nga mga panaksan
ug mga plato. Si Sister Wong mipahiyom nga matinahuron ngadto sa duha
ka mga misyonaryo gikan sa daplin sa lawak diin siya nagluto sa may lung-
aganan. Sa bag-o pa lamang siya mipahimutang sa mga panaksan ug
mga bandihado sa pagkaon diha sa lamesa. Ang mga anciano natingala
diha sa panihapon. Dihay mga panaksan sa humay, apan usab dihay mga
bandihado sa pansat ug uban nga mga kinaham nga pagkaon sa
“oriental”, ang tanan lisud nga maabut niining mapaubsanon nga lalin nga
banay. Si Brother Wong mihatag og panalangin ug nagsugod ang
panihapon; apan si Brother ug Sister Wong wala kaayo mokaon, mikuha
lamang og gamay alang sa ilang kaugalingon, apan nag-awhag sa duha
ka mga anciano sa pagkaon. Ang mga anciano nakasabut nga ang
pagdapit matinud-anon, ug samtang sila nakamatikod nga sila nagkaon sa
lamian nga pagkaon kay sa maabut sa mga Wong alang sa naandan nga
kan-anan—pagkaon nga tingali mobili og usa ka bulan nga suweldo sa
mga Wong—bisan pa ang mga anciano dili buot makapasilo o
makapasakit o modumili, diin ang mao nga tataw nga sakripisyo nalakip.
“Usa kadto ka malisud nga kan-anan; buot modawat sa gasa nga gikan sa
kasingkasing, apan nakaamgo nga ang kalisud ug mga adlaw nga
gutom—sakripisyo—nakapahimo sa gasa. Si Brother ug Sister Wong ug
ang ilang mga anak igo lamang mitilaw sa panihapon. Apan sa diha nga
nahuman na kini, sila mipadayag sa ilang kaugalingon nga katagbawan ug
mahinamon nga masayud kon ang mga anciano nabusog ba. Samtang
ang tanan nagbarug aron makuha ni Sister Wong ang mga pinggan, usa
sa mga anciano milamano ni Brother Wong ug uban sa matinud-anon nga
pagbati miingon: ‘Ngano nga kamo mipasidungog kanamo niini nga
paagi, uban sa dako nga nagasto sa inyong kaugalingon?’ Uban sa
malumo nga kaihilom nga moabut lamang gikan sa pagbiya sa iyang
panimalay ug nasud ug midawat sa kamatuoran diha sa usa ka langyaw
nga yuta, si Brother miingon: ‘Kami mibuhat niini alang kaninyo tungod kay



kamo naghupot sa pagkapari, ug ang Dios mipadala kaninyo nganhi aron
sa pagtudlo kanamo’ “ (Life and Teachings of Jesus, p. 134).
Giunsa ni Brother ug Sister pagpakita og pagtahud niadtong nagdala sa pagkapari sa Dios?

Ngano nga mahinungdanon nga kita motahud sa pagkapari nga atong gihuptan?

Pagkapari—and Labing Mahinungdanon nga Gahum sa Kalibutan
Ang pagkapari mao ang labing mahinungdanon nga gahum sa kalibutan.
Dili lamang kini gahum sa Dios nga gihatag ngadto sa mga tawo sa
kalibutan aron sa pagbuhat sa iyang buluhaton, apan kini mao gihapon
nga gahum diin ang atong Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghimo
sa ilang buluhaton. Sa pagkatinuod, nga pinaagi sa gahum sa pagkapari
nga ang Manluluwas milalang sa kalibutan.
Ipakita ang talan-awon 3-a, “Ang kalibutan gilalang pinaagi sa gahum sa pagkapari.”

Kini usa ka dako nga kahigayunan alang kanato nga mahatagan niini nga
pagkapari ug sa iyang gahum.
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:1–4 ug ipapangita ang
opisyal nga pangalan sa pagkapari.

Ang tinuod nga ngalan sa pagkapari mao “ang Balaan nga Pagkapari, sunod
sa Kapunongan sa Anak sa Dios.” Kita motawag niini ang Melchizedek nga
Pagkapari aron sa paglikay sa paggamit sa ngalan “ang Anak sa Dios”
kanunay. Apan ang pagkapari mao gayud ang pagkapari sa Manluluwas.
Daghan kanato wala makasabut kon unsa ka gamhanan ang pagkapari.
Sa panahon ni Enoch, ang Dios mihimo og usa ka saad “nga matag usa
ka binuhat nga gi-orden sunod niini nga kapunongan ug balaan nga tawag
kinahanglan adunay gahum, pinaagi sa hugot nga pagtuo, aron pagbuak
sa mga kabukiran, sa pagtunga sa dagat, aron pagpauga sa mga tubig,
sa pagpatipas gikan sa ilang panaw, sa pagbutang og pagsukol sa mga
sundalo sa mga nasud, sa pagtunga sa yuta, pagbuak sa matag pundok,
sa pagbarug diha sa atubangan sa Dios; sa pagbuhat sa tanang mga
butang sumala sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang sugo” (John Taylor,
The Mediation and Atonement, p. 85; pinahandag nga titik gidugang; tan-
awa usab sa HJS, Genesis 14:30–31).
Tungod kay kita naghupot sa pagkapari kita nagbarug alang kang Kristo.
Busa, kita kinahanglan mobuhat unsay iyang buot ipabuhat kanato kon kita
buot nga makabaton sa iyang gahum. Kita kinahanglan motuman sa iyang
mga sugo ug maninguha, sa higayon nga kita mogamit sa pagkapari, sa
pagbuhat sa paagi nga si Kristo buot kanato nga mobuhat.
“Ako nakasabut nga adunay kalainan tali sa pagtugot sa pagkapari ug
gahum sa pag-kapari. . . .  Kitang tanan kinsa naghupot sa pagkapari
adunay katungod sa pagbuhat alang sa Ginoo, apan ang kamalampuson
sa atong pagtugot—o kon ikaw buot, ang gahum nga nagagikan pinaagi
niana nga pagtugot—nag-agad sa sumbanan sa atong mga kinabahi; kini
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nag-agad sa atong pagkamatarung” (H. Burke Peterson, “Priesthood—
Authority and Power,” Ensign, Mayo, 1976, p. 33).
Kon takus, kita adunay gahum sa pagpanalangin sa atong mga banay, sa
pagdawat og pagpadayag alang sa atong balaan nga mga tawag sa
pagkapari, sa paghimo og mga milagro, ug sa pagbuntog kang Satanas.
Ang pagkapari mao ang gahum diin ang mga ordinansa gihimo, buluhaton
sa templo nahimo, ug ang ebanghelyo gisangyaw. Kita dili makadawat sa
bisan unsa niini nga mga ordinansa ug mga panalangin kon wala ang
gahum sa pagkapari.
Sa unsa nga paagi nga ikaw nakakita sa gahum sa pagkapari diha sa imong kinabuhi?

Kaugalingon nga kasinatian nakatabang sa usa ka batan-on nga
misyonaryo pagsabut sa gahum sa pagkapari:
Siya ug ang iyang kauban miadto sa usa sa labing kabus nga mga dapit
sa usa ka dakbayan aron sa paghatag og usa ka panaghisgutan. Ang
batan-on nga nagpakisusi nga magtiayon hilabihan ka kabus. Ang ilang
labing mahal nga katigayunan mao ang ilang unang anak nga masuso nga
babaye, kinsa nianang higayona hilabihan ka masakiton. Ang iyang gamay
nga nawong ingon og nanglagom. Siya kanunay mipiyong sa iyang mga
mata sama nga siya nakatulog. Ang amahan ug inahan nagbangutan ug
naghilak. Sila nakamatikod nga ang ilang mahal nga gamay nga anak
hapit na mamatay. Ang hunahuna kusganon nga miabut niining batan-on
nga misyonaryo—”Gamita ang imong pagkapari!” Ug mao nga siya
mihangyo sa amahan sa pagbutang sa iyang gamay nga anak nga
babaye diha sa iyang mga bukton. Ang misyonaryo ug ang iyang kauban
mibutang dayon sa ilang mga kamot sa gamay nga ulo sa gamay nga
bata ug mipadayon sa paggamit sa ilang hugot nga pagtuo ug sa
paghatag kaniya ug usa ka panalangin. Ang tingog sa Espiritu misulti
kanila sa pagpanalangin kaniya nga siya makaangkon sa iyang kahimsug
ug motubo nga usa ka maayo nga batan-on nga babaye. Kadto nga
panalangin natuman. Ang bata nahibalik sa maayong kahimsug.
Ang batan-ong misyonaryo nagmaya diha sa Ginoo tungod sa
kahigayunan sa iyang pagkasulugoon. Ang iyang kasinatian makapaukyab
apan mahinuklogon. Kini nagtudlo kaniya og pipila ka butang sa dako nga
gahum sa Dios diin ang iyang mga sulugoon adunay kahigayunan pinaagi
sa pagkapari.
Ngano nga ang atong hugot nga pagtuo mahinungdanon alang sa paggamit sa gahum sa
pagkapari?

Pagtahud sa Pagkapari
Tungod kay kini mao ang pagkapari sa Manluluwas, kita kinahanglan
motahud niini sama nga si Kristo buot kanato nga motahud niini. Kita
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mitahud sa Ginoo ug sa iyang pagkapari kon kita motuman sa mga
sugo ug mohimo sa buluhaton sa pagkapari nga gihangyo kanato nga
atong buhaton. Tungod kay kita naghupot sa pagkapari, kita
kinahanglan nga magpakamatarung.
Si Elder James E. Talmage misulat mahitungod sa iyang ordinasyon
ngadto sa pagkapari ug sa mga pagbati nga diha kaniya samtang siya
naninguha sa pagtahud niini:
“Sa pagkahuman sa akong ordinasyon, usa ka pagbati ang miabot kanako
sama nga ako wala pa gayud makahimo sa paghulagway sa hingpit. Kini
ingon og dili mahinabo, nga ako, usa ka gamay nga bata, nga gitahud sa
Dios nga gitawag ngadto sa pagkapari. . . .  Ako nalimot nga ako usa
lamang ka bata nga nagpanuigon og napulo ug usa; ako gidasig pag-ayo
diha sa paghunahuna nga ako gipanag-iya ngadto sa Ginoo, ug nga siya
motabang kanako sa bisan unsay akong gikinahanglan. . . . 
“Ang sangputanan sa akong ordinasyon [isip usa ka deakono] misulod
ngadto sa tanang mga kalihokan sa akong batan-on nga kinabuhi. Ako
nahad-lok nga usahay ako malimot kon unsa ako kaniadto, apan sa
kanunay ako mapasalamaton nga sa makadaghan ako mahinumdom, ug
ang pagbalik sa panumdoman kanunay nga nakapahinumdom kanako
nga magmatarung. Sa panahon sa tingdula sa tulunghaan, ug lagmit
natintal nga mamintaha diha sa dula, sa panahon nga diha sa taliwala sa
usa ka panagbingkil uban sa usa ka kadula, ako mahinumdom, ug ang
maong paghunahuna mosangput nga ingon og kusog nga pagkasulti—
‘Ako usa ka deakono; ug kini dili matarung nga ang sa usa ka deakono
kinahanglan mobuhat sa ingon niini nga paagi.’ Sa mga adlaw sa
eksamen, sa dihang kini maorag sayon alang kanako ang pagpangopya
sa buhat sa ubang bata . . . ako moingon sa akong hunahuna, ‘kini labaw
nga ngil-ad alang kanako nga mobuhat niana kay kanila, tungod kay ako
usa ka deakono.’
“ . . . Ang pagbati sa dako nga dungog sa akong ordinasyon nakapahimo
sa tanang pag-alagad gidawat. . . . 
“Ang panghunahuna nga napatik diha sa akong hunahuna sa dihang ako
gihimo nga usa ka deakono wala gayud molubad. Ang pagbati nga ako
gitawag ngadto sa talagsaon nga pag-alagad sa Ginoo, isip usa ka naghupot
sa pagkapari, mao ang tuburan sa kusog ngari kanako niining tanang mga
katuigan. Sa diha nga ako gi-orden ngadto sa taas nga mga katungdanan 
sa Simbahan, ang mao gihapon nga pasalig miabut kanako, sa matag
higayon,—ako sa pagkatinuod gitugahan sa gahum gikan sa langit, ug nga
ang Ginoo naghangyo kanako nga ako motahud sa iyang pagtugot. Ako 
gi-orden nga usa ka magtutudlo, usa ka anciano, usa ka halangdon nga pari,
ug sa katapusan sa usa ka Apostol sa Ginoong Jesukristo, ug sa matag
ordinasyon adunay moabot ngari kanako nga usa ka bag-o ug makapahinam
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sa kalag nga pagbati diin akong unang nasayran sa dihang ako gitawag nga
usa ka deakono diha sa pag-alagad sa Ginoo” (Incidents from the Lives of
Our Church Leaders [deacon’s instruction manual, 1914], pp. 135–136).
Sa unsang mga paagi nga kita makatahud sa pagkapari? (Tan-awa ang Mga Katungdanan ug
mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, leksyon 1.)

Si Presidente Brigham Young sa makausa miingon nga “Ang mga tawo
kinsa [naghupot] . . . sa Balaang Pagkapari, kinsa gimandoan sa mga
pulong sa kinabuhi nga walay katapusan ngadto sa kalibutan, kinahanglan
nga maninguha sa walay hunong sa ilang mga pulong ug mga buhat . . .
sa pagtahud ngadto sa dakong katakus sa ilang balaan nga tawag ug
katungdanan isip mga alagad ug representante sa Labing Halangdon”
(Discourses of Brigham Young, p. 130).

Paghupot sa Pagkapari nga may Kadungganan
Si Presidente Harold B. Lee misaysay sa mosunod:
“Ako nahinumdom sa usa ka sugilanon nga sa makausa gisaysay sa usa
sa among mga sundalo. Siya gidapit sa usa ka balay-pundokanan sa mga
opisyal diin usa ka salo-salo sa pag-inom nagpadayon, ug ang mga tawo
nagpahigayon sa ilang mga kaugalingon diha sa usa ka gubot nga paagi.
Siya nakamatikod sa usa nga lahi sa uban kinsa nga maora og wala
makagusto sa unsay panghitabo, ug busa siya miliotliot paingon ngadto
niini nga tawo kinsa, sama sa iyang kaugalingon, wala mosalmot, ug
miingon, ‘Maora og ikaw wala kaayo makagusto niining matanga sa salo-
salo.’ Kining batan-on nga lalaki mibarug sa iyang kaugalingon sa iyang
kinatibuk-ang barug ug miingon, ‘Dili, ginoo, dili ako moapil niini nga
matang sa salo-salo tungod, tungod kay, ako usa ka sakop sa Harianong
Panimalay sa Englatera.’ Ug ang atong opisyal nga Santos sa Ulahing
Adlaw miingon, sama ka mapagarbohon, ‘Bisan ako dili, tungod kay ako
usa ka sakop sa Harianong Panimalay sa Dios’ “ (Ye Are the Light of the
World, p. 22; tan-awa 1 Pedro 2:9).
Aron mahimong takus nga mga tawo sa pagkapari, kita kinahanglan
motahud sa pagkapari pinaagi sa pagpuyo sa matarung nga paagi. Si
Presidente Harold B. Lee usab miingon: “Kita kinahanglan gayud nga
mosulti, ‘Tungod kay ako usa ka naghupot sa pagkapari sa buhi nga Dios,
ako usa ka representante sa atong Langitnong Amahan ug naghupot sa
pagkapari diin Siya makabuhat pinaagi kanako; ako dili makaduko aron sa
paghimo sa pipila sa mga butang nga ako unyang mahimo sa lain nga
paagi tungod sa akong pagpakig-uban diha sa pagkapari sa Dios. . . . ’ Ug
mao kana ang kinahanglan nga isulti sa mga naghupot sa pagkapari sa
ilang kaugalingon: ‘Kita dili mahimo nga mga makahupot sa pagkapari ug
mahisama sa uban nga mga tawo. Kita kinahanglan gayud nga lahi’ “
(Ensign, Enero 1974, p. 97).
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Basaha ang mosunod nga pamahayag ngadto sa klase. Pangutan-a sila sa pag-ila sa mga
paagi sa pagdala sa pagkapari uban sa kadungganan.

Si Elder Robert L. Simpson miingon:
“Ang pagdala sa pagkapari sa Dios uban sa kadungganan
nagpasabut . . . nga kita molihok uban sa kadungganan, dili lamang sa
talad sa sakramento apan usab sa trabaho, sa tulunghaan, ug bisan sama
sa amahan nga maglakaw diha sa dalan paingon sa iyang trabaho; kita
mga naghupot sa pagkapari; kita lahi, dili nga labaw nga maayo kay sa
uban, apan kita lahi. Ang usa ka representante sa Dios mosul-ob sa sinina
sa husto; siya kanunay nga maligdong. . . .  Ug labaw nga tino, ang atong
mga lawas, ingon sa atong mga sapot, kinahanglan nga limpyo kaayo. . . . 
“Usahay ang usa ka naghupot sa pagkapari kinahanglan mopalambo sa
iyang pinulongan. Walay dungog ang hilabihang paggamit sa “slang”. Ang
panamastamas maoy usa ka pagyubit sa Dios. . . . 
“Kita nangawat sa Dios kon kita mapakyas sa pagsunod sa balaod sa
ikapulo. (Tan-awa sa Malaquias 3:8.) Walay naghupot sa pagkapari nga
magbarug uban sa dako nga kadungganan kay sa panahon nga ang
iyang tulubagon sa panalapi uban sa Ginoo sa kanunay naatiman ug
nabayran sa hingpit.
“Walay naghupot sa pagkapari nga nagbarug nga kulang sa kadungganan
kay sa diha nga ang iyang lawas wala amumaha ug giisip nga sama sa
usa ka templo sa Dios. . . .  Mga igsoon, kita sa pagkatinuod walay
kadungganan kon kita (mosupak sa balaod sa kahimsog sa Langitnong
Amahan [pinaagi paggamit sa alkohol, drugas, o tabako]” (sa Conference
Report, Melbourne Area Conference 1976, p. 38; pinahandag nga titik
gidugang).
Unsa ang gisugyot ni Elder Simpson nga makatabang kanato pagdala sa pagkapari nga may
kadungganan? Ilista ang mga hunahuna nga gihisgutan sa klase sa pisara (Ang listahan
mahimong maglakip sa pagkamapainubsanon, hustong panapot, kaligdong, kalimpyo, husto
nga pinulongan, ikapulo, ug pagtuman sa Pulong sa Kaalam.)

Unsa ang ubang mga butang nga makatabang kanato pagdala sa pagkapari uban sa
kadungganan?

Si Elder Vaughn J. Featherstone misaysay sa mosunod nga kinaugalingon
nga kasinatian:
“Ako nahinumdom usa ka adlaw niana nga miuli ngadto sa balay gikan sa
buhatan mga alas 7:00 ang takna sa kagabhion. Si Merlene [iyang asawa]
milakaw aron sa pagtudlo sa usa ka klase sa Laurel. Siya miingon, ‘si Jill
adunay gibati—bantayi siya.’ Busa si Jill ug ako nagpabilin sa balay. Ako
mibasa ngadto kaniya, unya ako mitan-aw sa usa ka salida sa TV uban
kaniya sulod sa tunga sa takna. Human niana kami nagdula og usa o duha
ka dula ug sa katapusan, sa mga alas 9:30, ako miingon, ‘Pinangga, unsa
ang imong gibati?’
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“ ‘Dili kaayo maayo ang akong gibati, Pa, ug si Mama misulti kanako nga
kon ako dili mamaayo ako makapangayo kanimo og usa ka panalangin.
Makahatag ba ikaw kanako og usa ka panalangin?’
“Ako miingon, ‘Oo pinangga.’ Ako misulod sa akong lawak, nag-ilis sa
akong amerikana, puting sinina ug kurbata, unya miduol ngadto kaniya sa
iyang higdaanan. Siya milingkod sa daplin sa higdaanan ug ako mihatag
kaniya sa panalangin. Unya ako mibalik ngadto sa butanganan sa mga
saput, gihubo ang akong puti nga sinina ug ang kurbata ug amerikana, ug
nangandam alang sa pagkatulog.
“Nagtuo ba kamo nga siya malimot niaana? Dili tingali. Siya mahimong
malimot sa panalangin, apan siya dili gayud malimot nga ako mitahud sa
akong pagkapari ug kaniya sa pag-ilis sa husto alang niadto nga higayon”
(A Generation of Exellence, p. 145).
Giunsa ni Elder Featherstone paghupot ang iyang pagkapari nga may kadungganan?

Usa kini ka dakong dungog ang paghupot sa pagkapari sa Dios, nga
mahimong usa ka sakop sa harianong panimalay sa Dios. Kita
kinahanglan mag-amping sa pagamit sa pagkapari uban sa kadungganan
ug maghimo sa atong mga kaugalingon nga takus sa mga panalangin sa
Ginoo.

Panapos
Ang pagkapari mao ang gahum sa Dios. Sa ingon niana, kini mao ang
labing mahinungdanon nga gahum sa kalibutan. Kita makatahud sa
pagkapari pinaagi sa paghinumdom nga kita naghupot sa pagtugot sa
Dios ug nga ang Ginoo nagmando nga kita motahud niana nga
pagtugot. Kita naghupot sa pagkapari uban sa kadungganan kon kita
motuman sa mga sugo ug mobuhat sa tanan nga atong mahimo nga
magmatarung.

Hagad
1. Hunahunaa og maayo ang mahitungod sa imong kaugalingon nga

pagkapari. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Aduna bay bisan
unsang butang nga akong gihimo nga dili matarung alang sa usa
ka naghupot sa pagkapari? Ako nagdala ba sa akong pagkapari 
sa tinuoray igo nga kini moimpluwensya sa akong tanan nga mga
lihok?”

2. Pag-ampo nga makugihon aron makaangkon sa kinahiladman nga
pagbati nga gihulagway ni Elder Talmage. Unya ipaila ang usa o duha
ka mga paagi nga ikaw makapauswag.

3. Paninguha og hugot sa paghupot sa pagkapari uban sa kadungganan
pinaagi sa pagpauswag sa imong kinabuhi.
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Dugang nga mga Kasulatan
1 Pedro 2:9 (usa ka pinili nga kaliwatan)
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:39–43 (mga sumbanan alang sa mga
naghupot sa pagkapari)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagtuon sa Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, Leksyon 2, “Ang
Pagkapari gikan ni Adam ngadto sa Pagpahiuli.”

2. Kon imong tinguhaon, pangandam sa pagpaawit sa klase sa himno “Taas sa Kinatumyan
sa Bukid” alang sa pangbukas nga awit. (Tan-awa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p.
340.)

3. Pagkuha og usa ka pisara ug tisas.
4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Ang Katuyoan 
sa mga Ordinansa 
sa Pagkapari
Kini nga leksyon kinahanglan makapadugang sa atong pagsabut sa mga
ordinansa sa pagkapari ug sa ilang kamahinungdanon sa atong mga
kinabuhi.

Pasiuna
“Kita nagtuo nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga katawhan
mahimong maluwas, pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga balaod
ug ordinansa sa Ebanghelyo” (Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3).
Ang usa ka ordinansa mao ang bisan unsa nga butang nga gi-orden sa
Dios, o mga balaod, nga himoon. Bisan pa niana, sa kanunay kita
naggamit sa pulong nga nagpasabut niadtong mga tulumanon ug mga
seremonyas nga gihatag sa Ginoo kanato alang sa atong kaluwasan ug
kahupayan. (Tan-awa Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 548.) Kini
nagpasabut, nga ang mga ordinansa mao ang lawasnon nga mga
kalihokan nga nagsimbolo sa espirituhanon nga mga kasinatian. Pinaagi
sa pagsalmot diha kanila, kita makadawat sa espirituhanon nga gahum
nga atong gikinahanglan aron sa pagbag-o sa atong mga kinabuhi. Ang
bunyag, pananglitan, nagpaila, taliwala sa ubang mga butang, usa ka
paghugas sa mga sala subay sa tinuod nga paghinulsol.
Aron sa paglikay sa kalibog ug sa dili husto nga paggamit niining mga
tulumanon, ang atong Langitnong Amahan nagkinahanglan nga ang
pagtugot sa pagkapari mopahigayon sa mga ordinansa sa ebanghelyo.
Sa panahon lamang nga ang usa ka ordinansa nga gipahigayon pinaagi
sa tukma nga pagtugot nga ang atong Langitnong Amahan miuyon sa
gipahigayon nga ordinansa.
Adunay duha ka mga matang sa mga ordinansa sa pagkapari: kadtong
gikinahanglan alang sa kahimayaan ug kadtong gihimo alang sa atong
kahupayan ug sa paggiya.

Mga Ordinansa nga Kinahanglan alang sa Kahimayaan
Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga pinaagi lamang sa mga ordinansa
sa pagkapari nga kita makabalik ngadto sa atong Amahan sa Langit ug sa
makausa pa makakita kaniya nawong sa nawong (tan-awa Doktrina ug
mga Pakigsaad 84:20–22).
Isulat sa pisara o ipakita ang karatola nga gilistahan sa mga ordinansa nga gikinahanglan
alang sa kahimayaan. (Tan-awa ang mga sugyot sa ubos “Pagpangandam sa Magtutudlo.”)
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Si Presidente Wilford Woodruff miingon, “Walay tawo nga makasulod sa
gingharian sa Dios gawas kon siya gipakatawo diha sa tubig ug sa
Espiritu. . . .  Walay tawo nga makadawat sa langitnon nga himaya gawas
kon pinaagi sa mga ordinansa diha sa Balay sa Dios” (Journal of
Discourses, 19:361).
Basaha ang Juan 3:3–5. Unsa nga mga ordinansa ang gihisgutan niining kasulatan? (Ang
bunyag ug pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo.)

BUNYAG
Ipakita ang panan-awon 4-a, “Ang bunyag mao ang unang ordinansa sa ebanghelyo.”

Ang ordinansa sa bunyag mao ang unang ordinansa nga gikinahanglan
nga atong madawat kon kita buot mopuyo uban sa atong Langitnong
Amahan. Sa pagbalik ngadto kaniya, kita kinahanglan nga limpyo ug
takus. Ang bunyag makahimo alang kanato aron mapasaylo niadtong mga
sala nga atong gihinulsolan. Kini makapahimo kanato nga mahimong igo
nga putli aron sa pagpuyo diha sa atubangan sa Ginoo. (Tan-awa Mga
Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, kapitulo 29,
“Bunyag, usa ka Mapadayonon nga Pakigsaad.”)
Ngano nga ang pagpabunyag sama sa pagsugod og usa ka bag-o nga kinabuhi? Sa unsa
nga paagi nga ang bunyag makatabang kanato sa pagbalik ngadto sa atong Amahan sa
Langit?

Sa diha nga kita gibunyagan, kita ibutang sa ilawom sa tubig. Ang mga
kasulatan nagtandi niini sa paglubong sa atong daan nga kaugalingon. Sa
diha nga kita migawas gikan sa tubig, kini ingon og kita nahugasan sa ka
limpyo gikan sa sala ug nagsugod og usa ka bag-o nga kinabuhi. Uban sa
atong nangagi nga mga sala nga nahugasan na, kita makadawat og
dakong gahum nga espirituhanon aron sa pagbag-o sa atong mga
kinabuhi ug mahimo nga sama sa atong Langitnong Amahan.
Pagdapit og mga sakop sa klase sa pagsaysay sa unsa nga paagi nga ang bunyag
nakatandog sa ilang mga kinabuhi.

ANG SAKRAMENTO

Ang ordinansa sa sakramento nagpahinumdom kanato sa mga saad nga
atong gihimo sa diha nga kita gibunyagan. Samtang kita moambit sa pan
ug tubig, kita naghinumdom pag-usab sa kinabuhi sa atong Manluluwas
ug sa iyang sakripisyo. Kita nahinumdom sa atong mga saad sa pagsunod
kaniya. Kon miambit sa takus nga paagi, ang sakramento mao ang usa ka
tinubdan sa espirituhanon nga kalig-on. Kini makatabang kanato sa
pagpalambo og dako nga gahum sa paghupot sa mga sugo tungod kay,
pinaagi sa kinasingkasing nga paghinulsol ug pinaagi sa pag-ambit sa
sakramento sa takus nga paagi, kita malimpiyohan gikan sa mga sala nga
nabuhat human sa bunyag. Kini mao ang paagi unsaon sa pagbag-o sa
atong pakigsaad sa bunyag.
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ANG GASA SA ESPIRITU SANTO
Ipakita ang talan-awon 4-b, “Ang pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo mao ang usa ka
ordinansa sa Melchizedek nga Pagkapari.”

Si Joseph Smith sa makausa miingon: “Ang bunyag sa tubig, nga walay
bunyag sa kalayo ug ang Espiritu Santo nga motambong niini, walay
kapuslanan; sila kinahanglanon ug dili magkabulag. Ang usa ka tawo
kinahanglan nga matawo diha sa tubig ug sa Espiritu aron makasulod
ngadto sa gingharian sa Dios” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
p. 360).
Ngano nga ang gasa sa Espiritu Santo gikinahanglan alang kanato aron mahimaya?

Ang gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot
gisaad niadtong kinsa naghinulsol sa ilang mga sala ug nabunyagan ug
nakumpirmahan nga mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing Adlaw. Kini nga ordinansa, diin gipahigayon pinaagi
sa mga tawo kinsa naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, naghatag
kanato sa katungod sa pagbaton sa Espiritu Santo isip atong giya
pinaagi niining kalibutanon nga pagkabutang ug makatabang kanato sa
pagtuman sa mga balaod, mga baruganan, ug mga ordinansa sa
ebanghelyo. Ang Espiritu Santo makasaksi sa Amahan ug sa Anak (tan-
awa sa 3 Nephi 28:11), makapakita sa mga butang nga uma-abot (tan-
awa sa Juan 16:13), makadala sa mga butang sa atong panumduman
(tan-awa sa Juan 14:26), ug motudlo kanato sa kamatuoran sa tanan
nga mga butang (Moroni 10:5). (Tan-awa ang Mga Katungdanan ug Mga
Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, kapitulo 30, “Ang Gasa sa Espiritu
Santo.”)
Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo makaimpluwensya sa imong kinabuhi? Paambita
ang mga sakop sa klase sa kinaugalingon nga mga kasinatian.

ORDINASYON NGADTO SA MELCHIZEDEK NGA PAGKAPARI
Ipakita ang talan-awon 4-c, “Ang ordinasyon ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari
gikinahanglan alang sa kahimayaan.”

Ang takus nga mga sakop nga mga lalaki sa Simbahan kinahanglan nga
ma-orden ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari aron makabaton og
kahimayaan. Kini nga ordinasyon makapahimo sa usa ka tawo sa
pagdawat sa gahum ug pagtugot sa Dios, diin siya makapahigayon sa
mga ordinansa alang sa iyang mga hinigugma sa kinabuhi, buhi ug patay.
Ang pagkapari alang kaniya mahimo nga usa ka tuburan sa kahibalo ug
makatabang kaniya sa pagsabut sa espirituhanon nga mga butang. Kini
makatabang kaniya sa pag-alagad sa iyang isigkatawo ug pagbuhat sa
mga buluhaton sa Dios dinhi sa kalibutan.
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Pipila ka mga paagi nga ang usa ka babaye makadawat sa mga panalangin
sa Meldizedek nga Pagkapari mao ang pinaagi sa pagdawat sa mga
ordinansa sa ebanghelyo ubos sa mga kamot sa pagkapari, ug pinaagi sa
pagpakigminyo sa usa ka matarung nga naghupot sa pagkapari. Ang mga
panalangin nga moabut diha sa usa ka panimalay sa diha nga ang usa ka
tawo magpalambo sa iyang pagkapari makatandog sa iyang asawa sama
nga sila makatandog kaniya. Tingali ang labing mahinungdanon nga paagi
nga siya makasalmot diha sa mga panalangin sa pagkapari mao ang pinaagi
sa pagdawat sa iyang pagtuga ug pagminyo diha sa templo.
ANG PAGTUGA
Ipakita ang talan-awon 4-d, “Ang kaluwasan moabut pinaagi sa mga ordinansa sa templo.”

Ang pagtuga mao ang usa ka sagrado nga ordinansa nga ipahigayon
lamang diha sa templo. Si Presidente Brigham Young miingon, “Ang
imong pagtuga mao ang pagdawat niadtong tanan nga mga ordinansa
diha sa Balay sa Ginoo, nga gikinahanglan alang kanimo, human ikaw
mobiya niini nga kinabuhi, aron ikaw makahimo sa paglakaw balik sa
atubangan sa Amahan, molabay sa mga anghel kinsa nagbarug isip mga
bantay, nga makahimo sa paghatag ngadto kanila sa mahinungdanon nga
mga pulong, sa mga timailhan ug mga timaan, mahitungod sa Balaang
Pagkapari, ug pag-angkon sa imong walay katapusan nga kahimayaan
bisan pa sa yuta ug impyerno” (sa Journal of Discourses, 2:31).
Ang pagtuga diha sa templo nagtudlo kanato sa daghang mga butang
nga kinahanglan atong masayran ug buhaton aron makabalik sa atong
Amahan sa Langit. Kita usab maghimo og tino nga mga saad ngadto sa
Ginoo. Pananglitan, kita misaad sa hugot sa pagtuman sa balaod sa
kaputli. Kita misaad nga magmasulundon ug nga andam sa paghatag sa
tanan nga mga butang nga ania kanato aron sa pagtabang diha sa
buluhaton sa Ginoo. Tungod kay kini nga mga saad sagrado kaayo, ang
pagtuga gihatag lamang niadtong nagpakita nga sila andam sa pagtuman
sa mga sugo sa atong Langitnong Amahan. Aron sa pagpahinumdom
kanila niini nga mga saad, sila gihatagan og usa ka sagrado nga saput
aron isul-ob sa ilang mga lawas.
Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman niining mga saad makatabang kanato pagbalik
ngadto sa atong Langitnong Amahan?

KAMINYOON SA TEMPLO

Ang ordinansa sa kaminyoon sa templo gikinahanglan usab kon kita buot
nga mahimong sama sa atong Amahan sa Langit. Ang kahimayaan sa
banay nagkinahanglan nga kita ug ang atong mga banay mabugkos alang
sa kahangturan. Tungod niini nga katarungan, kita kinahanglan motudlo sa
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atong mga anak sa usa ka balaan nga pagtahod alang sa templo ug
pagpangamdam kanila alang sa kaminyoon sa templo.
Basaha ang mosunod nga sugilanon, nga gisaysay ngadto ni Presidente Harold B. Lee
ngadto sa usa sa mga magbalantay sa Templo sa Salt Lake.

“Usa ka buntag niana dili pa kaayo dugay nga milabay, ako naglingkod
sa talad diha sa ganghaan nga balay sa templo nagbasa sa diha nga
ang akong pagtagad nakabig sa usa ka tuktok sa pultahan. Didto
nagbarug ang duha ka gagmay nga bata nga mga lalaki, nagpanuigon
og mga pito o walo ka mga tuig. Samtang ako miabli sa pultahan, ako
nakamatikod nga sila kabus og panapot ug wala gani makapanghugas
ug makapanudlay. Sila ingon og nga sila mibiya sa ilang panimalay sa
wala pa ang ilang Amahan ug Inahan mahigmata niadtong buntaga.
Samtang ako mitan-aw sa likod niining gagmay nga mga tawo, ako
nakakita sa duha ka mga masuso diha sa mga kareton. Sa tubag sa
akong pangutana kon unsay ilang gikinahanglan, ang usa sa mga bata
mitudlo ngadto sa iyang gamay nga igsoon nga lalaki diha sa kareton
ug mitubag; ‘Ang iyang ngalan mao si Jose. Mahimo ba nga
makiglamano ni Jose? Adlaw nga natawhan karon ni Jose—siya
nagpanuigon og duha ka mga tuig karong adlawa, ug ako buot kaniya
nga mohikap sa templo aron kon siya mahimong usa na ka hamtung,
siya makahimumdom nga siya mihikap sa templo sa dihang siya duha
pa mga ka tuig ang panuigon.’
“Mitudlo ngadto sa lain nga bata nga gamay sa laing kareton, siya miingon
niini: ‘Kini mao si Markos, siya usab duha ka tuig ang panuigon.’ Unya,
uban sa usa ka maligdong, may balaan nga pagtahud nga talagsaon diha
sa mga bata nga bata pa kaayo, siya mihangyo: ‘Karon makaadto ba kami
didto aron sa paghikap sa templo?’ Ako mitubag: ‘Oo makahimo kamo.’
Sila mitulod sa ilang gagmay nga mga kareton paingon ngadto sa templo
ug mialsa sa mga masuso, ug mibutang sa ilang mga kamot diha niana
nga balaan nga gambalay. Unya samtang ako nagbarug didto uban sa
usa ka bugol sa akong tutunlan, ako nakadungog sa gamay nga bata nga
miingon ngadto sa iyang masuso nga igsoon, ‘Karon, Jose, ikaw kanunay
nga mahinumdom nga sa diha nga ikaw nagpanuigon og duha ka mga
tuig ikaw mihikap sa templo.’ Sila nagpasalamat kanako ug mipauli”
(“Marriage for Eternity,” Improvement Era, Hunyo 1957, p. 406).
Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4.

Sumala niini nga kasulatan, ngano nga mahinungdanon nga maminyo sulod sa templo?

Ang kaminyoon nga walay katapusan, diin gipahigayon lamang sulod sa
mga templo, makahimo alang sa mga banay sa pagpuyo nga magkauban
hangtud sa kahangturan. Usa sa labing mahinungdanon nga mga
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panalangin sa kaminyoon diha sa templo mao nga kini makahimo kanato
nga makaangkon og usa ka banay nga walay katapusan sama sa atong
Langitnong Amahan.
Sa unsa nga paagi nga ang pagkasayud nga ang imong kaminyoon nga walay katapusan
makahimo og usa ka kalainan sa imong kaminyoon ug sa imong uban nga mga kalambigitan
sa banay?

Ngano nga kinahanglan nga kita mohatag og pagtagad sa kaminyoon sa templo nga usa ka
mahinungdanon nga ordinansa?

Mga Ordinansa alang sa Kahupayan ug Paggiya
Isulat sa pisara o ipakita ang karatula nga gilistahan sa mga ordinansa alang sa kahupayan
ug paggiya. (Tan-awa ang mga sugyot sa ubos “Pagpangandam sa Magtutudlo.”)

PAGHATAG OG NGALAN UG PAGPANALANGIN SA MGA BATA
Ipakita ang talan-awon 4-e, “Mga masuso sa kasagaran gihatagan og ngalan ug
gipanalanginan diha sa tigum sa pagpamatuod.”

Ang mga bata sa kasagaran gipanalanginan diha sa usa ka tigum sa
puasa ug pagpamatuod. Ang gamay nga bata gihatagan og ngalan, ug
usa ka panalangin ang gihatag sa usa ka naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari, labing maayo ang amahan (tan-awa ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:70).
Kon adunay usa nga manalangin sa iyang mga anak, hangyoa siya sa pagpaambit sa iyang
mga pagbati mahitungod niini nga kahigayunan. Unya isaysay kini nga sugilanon, diin
nagpakita sa unsa nga paagi nga atong Amahan sa Langit motabang kanato sa
pagpahigayon sa mga ordinansa.

“Usa ka bag-o nga amahan misaysay sa usa ka . . . sugilanon sa
pagdasig, usa ka pagdasig nga ang mga sakop sa purok nakasaksi nga
nahitabo: ‘Ako natandog kaayo niining hapona. Sa diha nga ako mibarug
aron sa pagpanalangin ni Markos, ako wala makasiguro kon unsay akong
isulti, bisan ako adunay diyutay nga mga butang sa akong hunahuna.
Apan sa diha nga ako migunit kaniya dihadiha sa akong mga kamot ug
misugod sa pag-ampo, mga panghunahuna misugod pagsulod diha sa
akong hunahuna. Ako wala biyai sa akong kaugalimgon aron sa paghatag
sa akong anak og usa ka panalangin: ang Ginoo midasig kanako pinaagi
sa gahum sa Espiritu Santo aron masayud kon unsa ang ipamulong’ “ (Jay
A. Pary, “Miracles Today?” Ensign, Enero 1978, p. 53).
PAGPANGALAGAD NGADTO SA MASAKITON
Ipakita ang talan-awon 4-f, “Matinud-anon nga mga anciano adunay gahum sa paghatag sa
masakiton og usa ka panalangin sa kahimsog.”

Ang pagpangalagad ngadto sa masakiton mao ang lain nga ordinansa nga
ikapahigayon sa mga tawo nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.
Sama ni Jesus nga nanalangin sa masakiton, ang matinud-anon nga mga
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anciano sa Simbahan adunay gahum sa pagpanalangin ug pag-ayo sa
masakiton. Ang mga anciano kinahanglan mahinumdom, bisan pa, nga sa
panahon sa pagpanalangin sa masakiton, ang kabubut-on sa Ginoo mao
ang matuman. (Tan-awa ang Doktrina ug mga Pakigsaad 42:43–48.)
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian sa pagpangalagad
sa masakiton.

PAGPAHINUNGOD SA LANA

Ang pagpahinungod sa lana gihimo sa mga tawo nga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari sa pagpangandam alang sa pagpangalagad
ngadto sa masakiton. Lunsay nga lana sa oliba lamang ang ipahinungod
ug ihalad aron gamiton sa pagpangalagad sa masakiton.
PATRIYARKA NGA MGA PANALANGIN

Ang patriyarka nga mga panalangin mao ang mga dinasig nga mga
panalangin nga gihatag ngadto sa takus nga mga sakop sa Simbahan
pinaagi sa mga na-orden nga mga patriyarka. Kini nga mga panalangin
gituyo aron sa paghatag sa usa ka tawo og gabayan ug tambag. Sila
usab mopadayag sa iyang kagikanan diha sa harianon nga balay sa
Israel. Ang Patriyarka nga mga panalangin gihatag sa mga na-orden
nga mga patriyarka gisulat ug giampingan sa Simbahan. Sila
kinaugalingon ug sagrado, ug sa ingon kini kinahanglan dili ipadayag 
sa publiko.
MGA PANALANGIN SA AMAHAN

Ang mga panalangin sa amahan mahimong ihatag diha sa talagsaon nga
mga higayon sa mga kinabuhi sa mga sakop sa banay. Ingon nga mga
higayon sama sa usa ka misyon, kaminyoon, o pagbiya paingon sa
tulunghaan sa kasagaran makaaghat sa usa ka amahan sa paghatag sa
iyang anak og usa ka talagsaon nga panalangin. Ang mga panalangin sa
amahan mahimo usab nga ihatag aron sa pag-tabang sa tagsa-tagsa pag-
atubang sa mga pagsulay o pagsulbad sa mahinungdanon nga mga
pangutana o mga suliran.
MGA PANALANGIN SA PAGGIYA UG KAHUPAYAN

Kon dili makahatag ang panalangin sa amahan, mga panalangin sa
paggiya ug kahupayan mahimong ikahatag sa mga obispo, mga
presidente sa sanga, mga magtutudlo sa banay, o lain nga mga naghupot
sa Melchizedek nga Pagkapari. Kini nga mga panalangin sama ra sa mga
panalangin sa amahan. Sila motabang sa tagsa-tagsa pag-andam alang
sa talagsaon nga mga higayon sa ilang mga kinabuhi o pagbuntog sa
mga suliran nga nagkinahanglan og talagsaon nga panabang gikan sa
atong Langitnong Amahan.
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Dapita ang klase sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian mahitungod niini nga mga
panalangin.

PAGPAHINUNGOD SA MGA LUBNGANAN

Ang pagpahinungod sa mga lubnganan ipahigayon sa Melchizedek nga
Pagkapari. Ang pahinungod nga pag-ampo sa kasagaran maglangkub sa
mga pulong sa kahupayan alang sa banay sa namatay, naghangyo alang
sa talagsaon nga panalipod alang sa lubnganan, ug naglakip sa uban nga
mga panalangin ingon sa itudlo sa Espiritu.

Panapos
Kita gihatagan sa mga ordinansa sa pagkapari aron sa pagtabang kanato
nga makabalik ngadto sa atong Amahan sa Langit. Aron nga madawat sa
Dios, bisan pa niana, kini nga mga ordinansa kinahanglan ipahigayon
pinaagi sa tukma nga pagtugot sa pagkapari. Si Presidente Lorenzo Snow
miingon:
“Adunay usa lamang ka paagi diin ang kahimayaan ug himaya
mahimong maangkon. Kita kinahanglan nga mabunyagan alang sa
kapasayloan sa mga sala ug nga kita mapandongan sa mga kamot
alang sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kini ug ang uban nga mga
ordinansa gikinahanglan gayud alang sa kahimayaan ug himaya”
(Millenial Star, 27 Hunyo 1895, p. 405).
Ang uban nga mga ordinansa makahatag kanato ug paggiya ug
kahupayan. Kon gihimo sa husto nga paagi, ang mga ordinansa sa
pagkapari giubanan sa mahinungdanon nga espirituhanon nga gahum
nga makatabang kanato sa pag-usab sa atong mga kinabuhi alang sa
labaw maayo.
Angay gayud nga hinumduman nga ang gisaad nga mga panalangin nga
giubanan sa bisan unsa nga ordinansa maangkon lamang pinaagi sa
pagpuyo nga matarung.

Hagad
1. Paghimo og tino nga mga laraw aron sa pagdawat sa tanan nga mga

ordinansa nga gikinahanglan alang sa kahimayaan.
2. Pagpakabuhi nga takus aron sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa

pagkapari alang sa uban.
3. Paglaraw sa paghimo og usa ka talagsaon, sagrado nga higayon sa

matag ordinansa nga ipahigayon alang sa mga sakop sa imong banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Santiago 5:14–15 (mga anciano adunay gahum sa pagpanalangin sa
masakiton)
Mosiah 13:30 (kamahinungdamon sa pagtuman sa mga ordinansa)
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3 Nephi 11:32–40 (pagkakinahanglan sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu
Santo)
Mormon 9:24 (pagpandong sa mga kamot alang sa pagpanalangin sa
masakiton)
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:41 (Pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 105:33 (pagtuga nga ihatag)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pag-andam sa paglista diha sa pisara o pagbuhat og usa ka karatula nga naglista sa mga
ordinansa nga gikinahanglan alang sa kahimayaan; bunyag, sa sakramento, pagpandong
sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, ordinasyon ngadto sa Melchizedek nga
Pagkapari, sa pagtuga, ug kaminyoon sa templo.

2. Pag-andam sa paglista diha sa pisara o pagbuhat og usa ka karatula nga naglista sa mga
ordinansa alang sa kahupayan ug paggiya: panalangin sa mga bata, pagpangalagad
ngadto sa masakiton, pagpahinungod sa lana, patriyarkal nga mga panalangin, mga
panalangin sa amahan, mga panalangin sa paggiya ug kahupayan, ug pagpahinungod sa
mga lubnganan.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga pagtuon.

Pahimangno: Ayaw isaysay sa makuti kon unsaon paghimo ang mga ordinansa. Kini nga mga
kasayuran ihatag sa leksyon 5.
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Pagpahigayon sa 
mga Ordinansa 
sa Pagkapari
Kini nga leksyon gilaraw aron sa pagtudlo kanato unsaon sa
pagpahigayon sa mga ordinansa sa pagkapari.

Pasiuna
Ang Ginoo miingon kanato, “Busa, karon himoa nga ang matag tawo
makat-on sa iyang katungdanan, ug molihok diha sa katungdanan diin siya
gitudlo, sa tanan nga kakugi” (Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99). Ang
mga naghupot sa pagkapari kinahanglan nga masayud unsaon sa
pagpahigayon sa mga ordinansa sa pagkapari ug magpakatakus sa pag-
angkon sa giya sa Espiritu Santo sa pagpahigayon kanila.
Ang atong kahanas sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban pinaagi sa
mga panalangin sa pagkapari masuta pinaagi sa atong pagkamatinud-
anon ug pagkamasunuron. Si Joseph Fielding Smith mipahayag, “Ako
nakasiguro . . . nga kita makakita og daghan nga mga pagpakita sa
Espiritu sa Dios, sama pananglit diha sa pag-ayo sa masakiton, kon kita
magpuyo nga maningkamot nga makatuman niini nga mga kamatuoran
[sa paggamit sa hugot nga pagtuo sa Dios pinaagi sa paghimo sa atong
mga katungdanan isip mga sakop sa Simbahan]” (Doctrines of Salvation,
2:311–12).
Ang atong pagkamalampuson isip mga naghupot sa pagkapari mahimo
usab nga madugangan pinaagi sa pag-ampo. Sa dili pa kita mohimo sa mga
ordinansa sa pagkapari kita kinahanglan mohangyo sa Ginoo sa pag-ampo.
Bisan ang pagpuasa usahay mahimong gikinahanglan sa mga talagsaon nga
mga higayon. (Tan-awa sa Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa
Pagkapari, Bahin A, leksyon 31, “Pag-ampo ug Pagpuasa.”) Kon kita moduol
sa Ginoo diha sa espiritu sa pag-ampo ug pagpuasa ug magpuyo sa mga
pagtulun-an sa atong Langitnong Amahan kutob sa atong mahimo, ang
Espiritu motudlo kanato sa atong buluhaton sa pagkapari.

Unsa nga mga Ordinansa ang Mahimo Nato nga Mapahigayon?
Unsa nga mga ordinansa ang mahimo nato nga mapahigayon pinaagi sa mga katungdanan
sa pagkapari nga atong gihuptan? Gamita ang mosunod nga kasayuran aron makatabang sa
panaghisgutan.

MGA DEAKONO

Ang mga deakono makasalmot diha sa ordinansa sa sakramento pinaagi
sa pagpaambit sa sakramento ngadto sa mga sakop sa Simbahan.
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MGA MAGTUTUDLO

Ang mga magtutudlo makasalmot diha sa ordinansa sa sakramento
pinaagi sa pag-andam sa sakramento. Sila usab makapaambit sa
sakramento kon wala diha ang usa ka deakono.
MGA PARI

Ang mga pari makasalmot diha sa ordinansa sa sakramento pinaagi sa
paglitok sa mga panalangin sa pan ug tubig. Sila mahimo nga motabang
pag-andam ug pagpaambit sa sakramento kon gikinahanglan. Kon
gitugotan gikan sa obispo o presidente sa sanga, ang mga pari
makapahigayon sa ordinansa sa bunyag, pagtugyan sa Aaronic nga
Pagpakari, ug pag-orden sa lain ngadto sa katungdanan sa Aaronic nga
Pagkapari.
ANG MGA NAGHUPOT SA MELCHIZEDEK NGA PAGKAPARI

Ang mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari mahimong
mopahigayonsa tanan nga mga ordinansa sa Aaronic nga Pagkapari.
Dugang niini, sila mahimo nga mapanalangin ug mohatag og ngalan sa mga
bata, mokumpirma sa mga sakop sa Simbahan ug mohatag sa gasa sa
Espiritu Santo, pagpahinungod sa lana, pagpangalagad ngadto sa
masakiton, pagpahinungod sa mga lubnganan, paghatag og mga
panalangin sa amahan ngadto sa mga sakop sa ilang mga banay, paghatag
og mga panalangin sa kahupayan ug pagtambag, ug pagtugyan sa
Melchizedek nga Pagkapari kon gihatagan og pagtugot sa presidente sa
istaka o misyon. Ang mga anciano mahimo nga mo-orden sa uban ngadto sa
katungdanan sa anciano, ug ang halangdon nga mga pari mahimo nga mo-
orden sa uban ngadto sa katungdanan sa halangdon nga pari.
Alang sa dugang hingpit nga kasayuran mahitungod sa mga ordinansa nga gipahigayon
pinaagi sa pagkapari, tan-awa sa Mga Kantungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin
A, mga leksyon 5, 6, 7, ug 9.

Unsaon Pagpahigayon ang mga Ordinansa
Walay mga pinahiluna nga mga pulong alang sa mga ordinansa sa
pagkapari nga gihimo gawas sa mga templo—walay labot sa bunyag ug
pagpangalagad sa sakramento. Apan ang mga ordinansa sama sa
bunyag, sakramento, kumpirma, pagtugyan sa pagkapari, o
pagpanalangin og paghatag og ngalan sa usa ka bata, kinahanglan nga
ipahigayon sa usa ka madungganon nga paagi ug ubos sa pagdumala sa
usa kinsa naghupot sa mga yawe. Ang tanan nga mga ordinansa
gipahigayon diha sa ngalan ni Jesukristo ug pinaagi sa pagtugot sa iyang
pagkapari. (Tan-awa sa leksyon 3 niini nga tamdanan.) Kon kita
mopahigayon sa mga ordinansa sa pagkapari, kita kinahanglan nga
makaamgo nga kita nagbuhat sa ngalan sa Manunubos.
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Pagpili og pipila sa mga mosunod nga mga ordinansa. Balika sila pagtuon sa tagsatagsa ug
ipahayag sila. Ipabansay sa mga sakop sa klase ang pagpahigayon sa mga ordinansa. Kon
ang usa ka naghupot sa pagkapari diha sa klase mopahigayon og usa ka ordinansa diha sa
umaabut nga mga adlaw, balika pagtuon kana nga ordinansa alang sa iyang kaayohan.
Pahimangno: Siguroha nga ang mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari dili magbansay sa
mga ordinansa nga ipahigayon sa mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.

Ang mosunod nga kasayuran mahitungod sa sukaranan nga mga
ordinansa sa ebanghelyo nga gidumala pinaagi sa pagkapari.
PAGPANALANGIN UG PAGHATAG OG NGALAN SA MGA BATA

Ubos sa pagdumala sa tigdumala nga pamunoan, ang kaigsoonan nga mga
lalaki lamang kinsa naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari ang mahimong
mosalmot diha sa ordinansa sa paghatag og ngalan ug pagpanalangin sa
mga bata (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:70). Ang takus nga
mga amahan kinsa naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari kinahanglan
nga awhagon sa pagpanalangin sa ilang kaugalingon nga mga anak.
Kon manalangin sa usa ka bata, ang kaigsoonan nga mga lalaki
magpundok nga mag-alirong ug ibutang ang ilang mga kamot diha sa
bata. Kon manalangin sa usa ka hamtung nga bata, ang kaigsoonan nga
mga lalaki mobutang sa ilang mga kamot sa ulo sa bata. Ang tawo kinsa
mohatag sa panalangin—
1. Mamulong sa atong Langitnon nga Amahan.
2. Mopahayag nga ang ordinansa gihimo pinaagi sa pagtugot sa

Melchizedek nga Pagkapari.
3. Mohatag sa bata og usa ka ngalan.
4. Modugang og mga pulong sa panalangin samtang ang Espiritu

modumala.
5. Motapus pinaagi sa ngalan ni Jesukristo.
BUNYAG

Ang bunyag mahimo nga ikapahigayon lamang pinaagi sa usa ka takus
nga pari o usa ka naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. Ang naghupot
sa pagkapari kinahanglan nga—
1. Mobarug diha sa tubig kauban sa tawo nga pagabunyagan.
2. Kini nga ordinansa labaw nga masayon nga ipahigayon kon ang tawo

nga nagpahigayon sa bunyag mogunit sa tuo nga pulso sa kandidato
sa iyang wala nga kamot ug pagunitan sa kandidato ang wala nga
pulso sa naghupot sa pagkapari sa iyang wala nga kamot.

3. Mopataas sa iyang tuo nga kamot nga kuwadrado.
4. Motawag sa ngalan sa kandidato ug molitok ang pag-ampo sa bunyag

(tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:73).
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5. (Alang sa kasayon) paguniti sa tawo ang iyang ilong uban sa iyang
tuong kamot, unya ang naghupot sa pagkapari mopataas sa iyang
tuong kamot diha sa likod sa tawo ug ipaunlod ang tawo sa hingpit.

6. Motabang sa tawo sa pagpagawas gikan sa tubig.
Matag bunyag kinahanglan nga pagasaksihan pinaagi sa duha ka mga pari o
mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. Sila mosiguro nga kini tukma
nga napahigayon. Kon ang pag-ampo wala matukma pagkasulti, kini
kinahanglan nga usbon ug ang tawo kinahanglan nga ipaunlod pag-usab.
Kon adunay bahin sa lawas o saput sa tawo nga gibunyagan nga wala
matabuni uban sa tubig, ang pag-ampo sa pagbunyag kinahanglan nga
usbon ug ang tawo kinahanglan hingpit nga ipaunlod.
KUMPIRMA UG PAGTUGYAN SA ESPIRITU SANTO

Usa ka naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari lamang ang mahimong
mokumpirma sa bag-o nga sakop ug motugyan sa Espiritu Santo. Siya
kinahanglan—
1. Mopandong sa iyang mga kamot sa ulo sa tawo nga gikumpirmahan.
2. Motawag sa tawo sa tibuok niya nga ngalan.
3. Mopahayag sa pagtugot (ang Melchizedek nga Pagkapari) pinaagi diin

ang ordinansa gipahigayon.
4. Mokumpirma sa tawo nga usa ka sakop sa Simbahan ni Jesukristo sa

mga Santos sa Ulahing Adlaw.
5. Motugyan sa Espiritu Santo pinaagi sa pagsulti ingon niini nga mga

pulong “Dawata ang Espiritu Santo.”
6. Modugang ingon sa mga pulong sa panalangin samtang ang Espiritu

magtudlo.
7. Motapus pinaagi sa ngalan ni Jesukristo.
ANG SAKRAMENTO

Ang sakramento usa ka sagrado kaayo nga ordinansa ug gipangalagad ubos
sa pagmando sa opisyal sa pagkapari nga nagdumala diha sa tigum.
Usa ka hiwa nga pan kinahanglan ibutang sa usa ka limpyo nga plato diha
sa gamay nga talad. Tagsa-tagsa ka gagmay nga mga baso o sudlanan
nga adunay usa ka gamay nga sulod nga tubig diha kanila kinahanglan
ibutang usab diha sa talad. Usa ka linain nga baso kinahanglan nga anaa
alang sa matag tawo nga mitambong. Ang pan ug tubig kinahanglan
matabunan sa usa ka limpyo nga puting panapton. Ang pan kinahanglan
kuhaan sa tabon sa dili pa kini panalanginan, ug ang plato kinahanglan
tabunan pag-usab human maapod-apod ang pan. Ang sama nga paagi
kinahanglan masunod alang sa tubig.
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Sa panahon sa himno sa sakramento ang naghupot sa pagkapari
kinahanglan mopikaspikas sa pan. Human sa himno ang naghupot sa
pagkapari kinahanglan moluhod ug mohalad sa panalangin sa pan (tan-
awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77). Ang pan nga napanalanginan
itunol ngadto sa mga sakop sa Simbahan.
Human ang pan ikatunol, ang naghupot sa pagkapari kinahanglan
moluhod ug mohalad sa panalangin sa tubig (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:79, pulihan ang pulong tubig alang sa bino). Ang pan nga
napanalanginan dayon itunol ngadto sa mga sakop sa Simbahan.
Ang sakramento nga mga pag-ampo gipadayag sa Ginoo, ug ang mga
pangulo sa pagkapari kinahanglan makasiguro nga sila malitok sa husto.
Kon ang pangulo sa pagkapari kinahanglan motarung sa usa ka sayop,
siya kinahanglan nga magmatngon sa paglikay paghimo og kahasol o
pagsamok gikan sa pagkasagrado sa ordinansa.
Ang sakramento kinahanglan kuhaon gikan sa talad sa labing madali
human sa katapusan sa tigum. Ang bisan unsa nga pan nga nahibilin sa
maayo nga paagi mahimong magamit alang sa pagkaon.
Ang mga pari o mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari
makapanalangin sa sakramento. Ang mga magtutudldo ug mga deakono
walay pagtugot sa pagbuhat sa ingon (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:58). Ang mga deakono, mga magtutudlo, mga pari, ug mga
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari mahimong matudlo sa pagtunol sa
sakramento. Ang kinaugalingon nga pagtambong sa tanan kinsa misalmot
kinahanglan modan-ag sa pagkasagrado sa ordinansa nga gipahigayon.
PAGTUGYAN SA PAGKAPARI UG PAG-ORDEN NGADTO SA USA KA
KATUNGDANAN SA PAGKAPARI

Ang mga ordinasyon ngadto sa mga katungdanan diha sa Aaronic nga
Pagkapari gihimo pinaagi o ubos sa pagdumala sa angay nga pangulo sa
pagkapari. Ang mga pari mahimong molihok isip tingog sa pag-orden sa
mga katungdanan diha sa Aaronic nga Pagkapari, kon gimandoan pinaagi
sa pangulo sa pagkapari. Ang ordinasyon ngadto sa katungdanan diha sa
Melchizedek nga Pagkapari gihimo pinaagi o ubos sa pagdumala sa
presidente sa istaka o misyon.
Ang nagpahigayon nga naghupot sa pagkapari kinahanglan—
1. Mopandong sa iyang mga kamot diha sa ulo sa tawo.
2. Motawag sa tawo sa iyang tibuok ngalan.
3. Mopahayag sa pagtugot (Melchizedek nga Pagkapari o Aaronic nga

Pagkapari) diin ang ordinansa gihimo.
4. Motugyan sa Melchizedek nga Pagkapari o sa Aaronic nga Pagkapari,

sumala sa kahigayunan, gawas kon kini gitugyan kaniadto.
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5. Mo-orden ngadto sa piho nga katungdanan diha sa Melchizedek nga
Pagkapari o Aaronic nga Pagpakari ug motugyan sa mga katungod,
mga gahum, ug pagtugot mahitungod niana nga katungdanan.

6. Modugang sama sa mga pulong sa panalangin samtang ang Espiritu
magtudlo.

7. Motapus sa ngalan ni Jesukristo.
PAGPAHINUNGOD SA LANA

Ang lana sa oliba kinahanglan ipahinungod sa dili pa kini gamiton sa
pagdihog sa masakiton. Ang usa ka maayong matang sa lunsay nga lana
sa oliba kinahanglan mabatonan, ug kadtong naghupot sa Melchizedek
nga Pagkapari kinahanglan mopahinungod niini alang sa iyang balaan nga
mga katuyoan. Walay lain nga matang sa lana nga pagagamiton.
Ang naghupot sa pagkapari kinahanglan—
1. Mogunit sa bukas nga sudlanan sa lana sa oliba.
2. Motawag sa atong Langitnon nga Amahan diha sa pag-ampo.
3. Mopahayag sa pagtugot (ang Melchizedek nga Pagkapari) pinaagi diin

ang lana gipahinungod.
4. Mopahinungod sa lana (dili ang sudlanan sa lana) ug mogahin niini

alang sa pagpanalangin ug pagdihog sa masakiton ug sa may balatian.
5. Motapus sa ngalan ni Jesukristo.
PAGPANGALAGAD NGADTO SA MASAKITON

Ang pagpangalagad ngadto sa usa ka masakiton nga tawo naglangkub sa
duha ka mga bahin: ang pagdihog ug ang pagbugkos.
Ang pagdihog gihimo pinaagi sa usa ka naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari. Siya kinahanglan—
1. Modihog sa ulo sa masakiton nga tawo, mogamit og gamay nga lana.
2. Mobutang sa iyang mga kamot sa ulo sa masakiton nga tawo ug

motawag sa tawo pinaagi sa ngalan.
3. Mopahayag sa pagtugot (ang Melchizedek nga Pagkapari) pinaagi diin

ang ordinansa gipahigayon.
4. Mopahayag nga siya nagdihog uban sa gipahinungod nga lana.
5. Mopahayag nga siya nagbuhat pinaagi sa ngalan ni Jesukristo.
Sa kasagaran duha o labaw pa nga mga naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari ang mobugkos sa pagdihog. Sila mopandong sa ilang mga kamot
sa ulo sa masakiton nga tawo ug usa kanila mao ang mosulti. Siya—
1. Motawag sa ngalan sa masakiton nga tawo.
2. Mopahayag sa pagtugot (ang Melchizedek nga Pagkapari) pinaagi diin

ang ordinansa gipahigayon.
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3. Mobugkos ug mopahimatuod sa pagdihog diin nahimo na.
4. Molitok og panalangin ingon sa gitudlo sa Espiritu.
5. Motapus sa ngalan ni Jesukristo.
Ang usa ka tawo dili kinahanglan nga madihogan sa lana sa kanunay alang
sa sama nga sakit. Kon ang usa nga naghupot sa pagkapari gihangyo sa
pagpangalagad sa daghan nga mga higayon alang sa sama nga sakit, siya
sa kasagaran dili na kinahanglan nga modihog og lana human sa unang
higayon, apan siya mahimong mohatag og usa ka panalangin pinaagi sa
pagpandong sa mga kamot ug sa pagtugot sa pagkapari.
PAGPAHINUNGOD SA MGA LUBNGANAN

Ang pagpahinungod sa mga lubnganan kinahanglan buhaton sa usa ka
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, nga gitudlo sa obispo o
presidente sa sanga human sa pagpakigsabot uban sa banay. Siya
kinahanglan—
1. Motawag sa atong Langitnon nga Amahan diha sa pag-ampo.
2. Mopahayag sa pagtugot (ang Melchizedek nga Pagkapari) pinaagi diin

ang ordinansa gihimo.
3. Mopahinungod ug mobalaan sa luna sa lubong ingon nga pahulayan

nga dapit alang sa lawas sa namatay.
4. Mag-ampo ngadto sa Ginoo, kon angay, nga kining luna sa yuta unta

mabalaan ug mapanalipdan hangtud sa panahon nga gitakda alang sa
lawas nga mabanhaw ug mahiusa pag-usab uban sa espiritu.

5. Mohangyo sa Ginoo sa paghupay sa banay, ug mohimo sa sama nga
mga pulong ingon sa pagtudlo sa Espiritu.

6. Motapus sa ngalan ni Jesukristo.
PANALANGIN SA AMAHAN UG MGA PANALANGIN SA KAHUPAYAN UG
PAGTAMBAG

Ang mga amahan (alang sa ilang mga banay) ug sa uban kinsa naghupot
sa Melchizedek nga Pagkapari mahimong mohatag og mga panalangin sa
kahupayan ug pagtambag. Ang mga amahan mahimong mohatag sa ilang
mga anak og mga panalangin sa talagsaon nga mga higayon, sama kon
ang mga bata mosulod sa pagpangalagad sa kasundalohan o mobiya sa
panimalay aron pag-adto sa tulunghaan o sa mga misyon. Ang usa ka
banay mahimong motala sa usa ka panalangin sa amahan sa mga talaan
sa banay, apan kini dili itago aron gamiton sa Simbahan. Ang panalangin
sa amahan gihatag sama sa bisan unsa nga mga panalangin sa
kahupayan ug pagtambag.
Ang paghatag og usa ka panalangin niini nga matang, ang tawo nga
mohatag sa panalangin kinahanglan—
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1. Mopandong sa iyang mga kamot diha sa ulo sa tawo nga
panalanginan.

2. Motawag sa tawo sa iyang tibuok nga ngalan.
3. Mopahayag sa pagtugot (ang Melchizedek nga Pagkapari) pinaagi diin

ang panalangin gipahigayon.
4. Mohatag sa mao nga mga pasalamat, tambag, pag-awhag, ug mga

saad ingon sa gitudlo sa Espiritu.
5. Motapos sa ngalan ni Jesukristo.
Hangyoa ang matag naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari sa pagpahinungod sa uban
nga lana sa oliba alang sa iyang kaugalingon ug alang sa uban diha sa klase kinsa
mahimong nagkinahanglan alang sa ilang panimalay.

Panapos
Ingon nga mga naghupot sa pagkapari kita kinahanglan mangandam sa
atong mga kaugalingon alang sa mga higayon kon kita kinahanglan nga
mopahigayon sa mga ordinansa. Ang pagpangandam sa pagpahigayon
sa mga ordinansa sa pagkapari nagpasabut nga kita mituman sa mga
sugo kutob sa atong mahimo ug nga kita nasayud unsaon sa
pagpahigayon ang mga ordinansa. Ang mao nga pagpangandam
makahatag og mga panalangin sa atong mga kaugalingon ug sa uban.

Hagad
1. Tun-i ang mga pamaagi alang sa pagpahigayon sa mga ordinansa.

Paghimo og usa ka tumong sa pagkat-on og usa matag semana.
2. Paghunahuna og usa ka bahin sa imong kinabuhi diin ikaw

makapauswag sa imong katakus sa pagpahigayon sa mga ordinansa
sa pagkapari. Pagtinguha nga ikaw mapauswag ang imong kinabuhi
niana nga bahin.

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 3:13–16 (bunyag ni Jesus)
Marcos 6:13 (masakiton nga gidihogan sa lana)
Markos 16:17–18 (pagpandong sa mga kamot diha sa masakiton)
Santiago 5:14–16 (mga anciano sa Simbahan nga modihog sa masakiton)
3 Nephi 11:22–26 (paagi sa bunyag)
Moroni 2:2 (Espiritu Santo gitugyan pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot)
Doktrina ug mga Pakigsaad 42:11 (mga tawo nga i-orden pinaagi niadtong
may pagtugot)
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Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Balika pagtuon ang Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A,
kapitulo 4, “Ang Korum sa Pagkapari,” ug kapitulo 31, “Pag-ampo ug Pagpuasa.”

2. Pagbaton og ubay-ubay nga gagmay nga mga botelya sa lunsay nga lana sa oliba—usa
sa matag banay nga mitambong sa klase. Kini makahimo sa matag panimalay sa
pagbaton og usa ka botelya sa gipahinungod nga lana nga magamit sa mga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari sa panahon nga mohatag og mga panalangin.

3. Susiha sa mga sakop sa klase aron matino kon aduna bay mga ordinansa nga ipahigayon
sa umaabut nga mga adlaw. Pag-andam sa pagtuon pagbalik og maayo sa mga
ordinansa.

4. Paglaraw sa paghuman sa unang bahin sa pagtuon aron magahin ang kadaghanan sa
panahon sa klase sa paghisgut unsaon sa pagpahigayon sa mga ordinansa.

5. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga pagtuon.
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Leksyon 6Pagtudlo 
sa Banay

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato sa pagsabot
ug pagtuman sa atong balaan nga mga tawag isip mga magtutudlo sa
banay.3

Pasiuna
Isip mga magtutudlo, mga pari, o mga naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari, kita mahimong matawag aron sa pagtudlo sa banay. Kabahin
sa pagpalambo sa atong balaan nga mga tawag sa pagkapari mao ang
pagtudlo, pagbantay, ug pag-abag sa mga sakop sa Simbahan. Ang
pagtudlo sa banay naghatag kanato niini nga kahigayunan.
Kita gitawag aron mahimong mga magtutudlo sa banay pinaagi sa mga
pangulo sa pagkapari. Sa natukod nga mga sanga ug mga purok, kini gihimo
pinaagi sa pangulo sa korum sa Melchizedek nga Pagkapari human
magpakisayud sa obispo o presidente sa sanga. Duha ka mga naghupot sa
pagkapari nag-alagad isip managkauban sa pagtudlo sa banay. Sila
gilauman sa kanunay sa pagduaw sa mga sakop nga gitudlo ngadto kanila.
Ipakita ang talan-awon 6-a, “Mga magtutudlo sa banay gitawag pinaagi sa ilang pangulo sa
korum.”

Si Elder Boyd K. Packer sa makausa miingon, “Ako nakadungog og mga
tawo nga miingon agi og tubag ngadto sa usa ka pangutana mahitungod
sa ilang buluhaton sa Simbahan, ‘Ako usa lamang ka magtutudlo sa
banay.’ “ Siya dayon mipasabut nga ang pagtudlo sa banay mao ang usa
sa labing mahingungdanon nga mga buluhaton sa pagkapari diha sa
Simbahan. Ang mga magtutudlo sa banay mao ang mga magbalaantay sa
usa ka panon. Sila gitudlo diin ang pangalagad mao ang labing
mahinungdanon. Sila ang mga sulugoon sa Ginoo (“The Saints Securely
Dwell,” Ensign, Enero 1973, p. 90).

Mga Magtutdlo sa Banay—Mga Sulugoon sa Ginoo
Ang kamahinungdanon sa pagtudlo sa banay gipakita diha sa usa ka
sugilanon nga giasoy pinaagi ni Brother Earl Stowell. Isip usa ka
magtutudlo sa banay, siya ug ang iyang kauban gitudlo aron sa pagduaw
sa pipila ka dili kaayo aktibo nga mga banay. Si Brother Stowell misaysay:
“Pipila ka mga adlaw nga milabay . . . kami miabut niining talagsaon nga
pultahan, tungod kay mubo, kasagaran ako mohangad sa akong ulo aron
pagtan-aw sa nawong sa usa ka tawo. Apan niining higayona akong
giduko ang akong ulo samtang ang pultahan giabli ug sa may pultahan



nakita ang usa ka gamay nga tawo nga dili molabaw og lima ka mga tiil
ang gitas-on.
Ipakita ang talan-awon 6-b, “Ben Pandak.”

“Siya niwang [ug tigulang], apan ang iyang tisar nga pamarug ug malagsik
nga mga panglihok mao ang nakapasayud kanamo nga sa matag tuig
nakigbisog aron mopabaku sa iyang dili mobaku nga mga abaga. Ang
iyang gamay nga maduluton nga mga mata napahimutang nga lagyo. Ang
iyang ba-ba usa ka tul-id nga pagkahiwa, napahimutang ubos sa iyang
nawong, ug miabut gikan sa usa ka dunggan ngadto sa pikas dunggan.
Ang iyang pamanit sama og grano sa panit.
“Kami miingon nga kami mga silingan ug mga sakop sa Simbahan, nga
kami mianhi aron sa pakig-ilaila. Siya ingon og wala mahimutang samtang
siya midapit kanamo ngadto sa usa ka gamay nga lawak dawatanan, nga
sangkap kaayo uban sa mga sudlanan sa abo sa sigarilyo. . . .  Siya
miingon nga siya nagmaneho og usa ka sakyanan. Ako nagtuo nga usa ka
“pick up”; apan usa diay kini ka dako dump truck. Ako nakugang.
“ ‘Ang mga tigmaneho sa kasagaran bug-at. Giunsa nimo pag—’
“Siya misanta kanako. ‘Ako adunay dako nga llave tubo nga anaa tupad sa
akong lingkuranan. Ang ubang mga tawo nasayud niini. Mao kana ang
nakapahimo kanamo nga managsama.’ . . . 
“Samtang milabay ang mga bulan, kami misugod sa paglantaw sa unahan
sa among pagduaw kang Ben. [Usa ka gabii niana sa dihang miduaw
kami kaniya, siya gikapoy gikan sa pag-ayo sa iyang truck] mao nga
nagpabilin lamang kami og pipila ka mga gutlo. Samtang kami mipaingon
sa pultahan, si Ben Pandak mitan-aw ug nangutana, ‘Kanus-a kamo
mosugod sa pagsulti kanako kon unsa ang angay nakong buhaton’—sa
paghunong og pagpanabako, pagsugod sa pagtambong sa tigum sa
pagkapari ug sa simbahan ug nianang tanan?’
“ ‘Ben,’ ako miingon kaniya, ‘kitang tanan labaw nga malipayon kon ikaw
nagbuhat niadtong mga butanga, apan anaa ra kana kanimo ang
paghukom. Nag-insulto lamang kami kanimo kon kami mosulay sa
pagsulti kanimo kon unsay buhaton nga imo na nga nasayran. Kami
mianhi aron makigkita kanimo tungod—tungod kay ang among banay dili
hingpit kon wala ikaw.’ Siya mikupot sa akong mga kamot. . . . 
“Usa ka tawag sa telepono niana nga semana ang nangutana?’ ‘Unsa ang
takna sa tigum sa pagkapari?’ Ako siyang gisultihan ug midalit aron sa
paghapit kaniya aron lang nga magkauban.
“ ‘Ayaw, Ako nasayud sa agianan ug walay tawo nga makadala kanako
bisan asa ako paingon.’
“Ako nakakita kaniya nga nagbarug sa gawas sa Simbahan. ’Tingali dili
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ako angay nga mosulod hangtud nga dili ako makaundang sa
pagpanabako,’ siya miingon. Ako misulti kaniya nga sayon ra kini nga
buhaton uban sa panabang sa Ginoo. Siya miingon.’ Ako nanabako sukad
sa walo pa ka tuig ang akong panuigon ug dili ako makasiguro kon ako
makaundang ba.’ Ako misulti kaniya nga ako nagtuo nga siya makahimo.
“Wala madugay gianggaan na siya og Ben Pandak, ug bisan pa sa iyang
halus hingpit nga kakulang sa hustong kinaadman, sa iyang gidak-on, sa
iyang panuigon, wala madugay siya nakabaton og lig-on nga mga higala
ug anaa sa taliwala sa bisan unsang proyekto nga himoon sa korum sa
mga anciano.
“Unya usa ka gabii niana nakadawat ako og usa ka tawag sa telepono.
‘Ako buot nga makigsulti kanimo.’ Ang iyang tingog ingon og anaa sa
tumoy sa kakulba. ‘Sila buot nga ako mahimong usa ka magtutudlo sa
purok. Ako dili makahimo niana. Ako manabako ug ako walay nahibaloan
bisan unsa nga butang. Unsaon nako pagtudlo sa mga tawo sa butang
nga wala nako mahibaloi? . . .  Unsay akong angay nga buhaton?’
“Ako usab nakulbaan. Si Ben Pandak talagsaon alang kanamo, ug dili
kami buot nga siya mawala pag-usab. Sa sulod sa akong kaugalingon ako
misugod pag-ampo sa tiunay kutob sa akong mahimo. Unya miginhawa
ako og halawom ug misugod, ‘Ben, misulti ba kami kanimo kon unsay
angay nimong buhaton?’
“ ‘Wala, kamo mipakita lamang kanako nga ako mahinungdanon alang
kaninyo, mipabati kanako nga ako mahinungdanon. Tingali mao kana
ngano nga ako misugod sa pag-adto sa Simbahan sa akong kaugalingon.’
“ ‘Sa diha nga nakatagbo kami kanimo, kami nakakaplag og usa ka tawo
nga angayan sa bisan unsa nga paningkamot nga among himoon. Karon
makatawag ba ikaw niini nga mga tawo ug hinumduman kon unsa sila ka
mahinungdanon? Mahimo ba nga ikaw mosulti kanila nga sila
mahinungdanon kaayo nga ikaw buot nga makingtupad uban kanila matag
karon ug unya mahitungod sa usa ka butang nga imong nakaplagan nga
bilihon alang kanimo, buot ba ikaw mopaambit uban kanila?’
“Dihay pipila ka gutlo sa kahilom, ug unya, ‘Sigurado, ako kanang mabuhat!’
“Human sa adlaw ako kanunay nga magmaneho diha sa dalan diin ang
pipila sa mga banay ni Ben nagpuyo. Ang tanan namatud-an nga mga dili
aktibo, ang kadaghanan uban sa mga dili sakop nga bana o mga asawa,
ug mga wala mailhi sa Simbahan sa daghang mga katuigan. Usa ka gabii
ako nakakita si Ben Pandak nga nagpas-an sa labing dako nga pakwan
nga akong nakita niadtong panahona. Ang iyang mga tudlo gisapid ubos
niini ug matag lakang usa ka paningkamot. Siya diha sa ikatulong hut-ong
sa kabalayan gikan sa tiyanggihan. Samtang ako nagmaneho siya miliko
ngadto sa usa niini nga mga balay.
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“Sa sunod kong pagkakita kaniya, ako mihisgut niini. Siya miduko sa iyang
ulo, ‘Aaaah, sa akong pagpauli ako nahiagi sa tiyanggihan. Ako
nakahinumdom mahitungod niadtong mga bata. Ang ilang Papa walay
trabaho. Ang pakwan nihit ug mahal niini nga tuig. Ako nasayud nga ang
mga bata wala pa makakaon. Ug aron sa pagsiguro nga ang matag bata
makakuha sa tanan nilang buot maangkon, ako mipalit sa labing dako nga
pakwan sa tindahan.’
“Sa kaulahian ako nakakita kaniya nga lagsik nga naglakaw diha sa kainit sa
kagabhion nga nagguni sa usa ka dako nga “birthday card” nga diha sa
iyang kamot. Unya siya mipasabut, ‘Kining usa ka gamay nga batang babaye
ang tanan nga igsoon mga lalaki. Sila nakaangkon sa tanang pagtagad. Busa
ako nakahunahuna nga kon ako mohatud niining “card” ngadto kaniya kay sa
ipadala pinaagi sa koreo, kana makapaamgo kaniya nga siya
mahinungdanon. Sama sa pipila ka semana ang milabay sa laing dapit, pipila
sa mga bata miibot sa bukton sa usa ka monyeka. Walay lain ang
nagpakabana gawas sa batang babaye. Akong gidala ang iyang monyeka sa
balay, mikuha og karaan nga kaw-it sa butones nga gikan sa sudlanan, ug
mikuhit sa espring nga nagguni sa bukton. Ako kining naayo, sa tibuok gabii
ug kini napahimuslan sa dihang ako kining gibalik. Karon sa diha nga ako
miadto didto, siya mikuha sa iyang monyeka, milingkod diha sa sawog diha
sa atubangan kanako, ug misandig sa iyang ulo ngari kanako.’ Sa akong
pagtuo ako nakamatikod og usa ka pangurog sa iyang tingog.
“Sa wala madugay human niana, ako nakadawat og usa ka mahinamon
nga tawag sa telepono. ‘Usa ka gamay nga batang babaye nga akong
gitudloan magpabunyag!’ Usa kini ka makita nga sangputanan [sa iyang
pagtudlo sa banay]. Ako usab nagmahinamon. . . . 
“Sa miaging lima ka tuig, kadto nga mga banay wala moduol sa Simbahan
gawas lamang sa mga magtutudlo sa purok ug sa panagsang pagtawag
gikan sa usa ka [Kapunongang sa Kahupayan] nga tigdu-aw nga
magtutudlo. Apan walo ka higayon sa misunod nga tulo ka mga tuig si Ben
Pandak mitawag, kanunay nga mahinamon, sa pagsulti kaanako sa usa ka
panalangin nga pagahimoon, sa umaabut nga bunyag, o usa ka
pagpauswag sa pagkapari alang sa usa ka batan-on nga lalaki. Ako
nangutana kon giunsa niya pagtandog ang ilang mga kinabuhi. ‘Ako
mihimo lamang unsay imong gisulti kanako. Ako mipahibalo kanila nga
ako dili maayo pa kay kanila ug wala moduol kanila aron pagsulti kanila
kon unsay angay nilang buhaton. Ako didto tungod kay ang maayo nga
Ginoo nag-andam og usa ka espirituhanong talad alang sa iyang banay,
ug kon sila dili makig-ambit uban kanato, kini makapabankte og usa ka
dapit diha sa talad, ang banay wala mahingpit.’ “
“Sa diha nga ang pagtudlo sa purok gipulihan ngadto sa pagtudlo sa
banay, ang tanan nga among buhaton mao ang paggamit sa kang Ben
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Pandak nga binuhatan isip usa ka panig-ingan” (“Little Ben,” Ensign,
Marso 1977, pp. 66–68).
Unsa nga yawe ngadto sa kalampusan sa mga magtutudlo sa banay ni Ben Pandak? Giunsa
ni Ben Pandak paggamit niining sama nga yawe sa diha nga siya mialagad isip usa ka
magtutudlo sa banay?

Mga Kapangakohan sa mga Magtutudlo sa Banay
Ipakita ang talan-awon 6-c, “Ang mga magtutudlo sa banay gitawag aron sa pagduaw sa
mga banay.”

Ang kapangakohan sa mga magtutudlo sa banay sa pagduaw sa mga
panimalay sa mga sakop ug sa pagdasig kanila sa pag-ampo ug
pagtambong sa ilang mga katungdanan sa banay gihatag pinaagi sa
Ginoo. Siya mitawag kanila nga mahimong mga “magbalantay” aron sa
pag-amuma ug pagbantay sa iyang mga anak (tan-awa sa Jeremias 31:6;
Ezequiel 33:1–9).
Si Presidente Harold B. Lee miingon nga ang mga magtutudlo sa banay
kinahanglan mosabut nga ang ilang misyon mao ang pagbantay, paglig-
on ug pagtabang sa mga sakop sa paghimo sa ilang katungdanan. Siya
mihangyo sa mga pangulo sa pagkapari sa pag-ilis sa kamahinungdanon
gikan sa pagkamagtutudlo sa banay nga nagtudlo sa mga pagtuon
ngadto sa pagkamagbalantay nga nagbantay sa sa Simbahan. Kon kita
makasabut niini nga panghunahuna, kita mohimo og pagtudlo sa banay
nga makakuha og mga sangputanan. (Tan-awa ang wala mapatik nga
sinulat sa Abril 1972 Regional Representatives Seminar, p. 8.)
Unsa ang ipasabut nga mahimong usa ka magbalantay sa Simbahan? Ngano nga
mahinungdanon nga ang mga banay nga atong gitudloan masayud nga kita nagpakabana
mahitungod kanila sa wala pa kita mosulay sa pagtudlo kanila? (Itandi ngadto sa sugilanon ni
Ben Pandak.)

Isip mga magtutudlo sa banay, kita nagbarug sa obispo o presidente sa
sanga ngadto sa mga banay ug sa mga tawo nga atong gitudlo-an sa
panimalay. Sa ingon niini, kita gihangyo sa pagtaho sa kanunay sa usa ka
kinaugalingon nga pakighinabi sa pagkapari ngadto sa atong mga
pangulo sa pagkapari mahitungod sa atong mga pagduaw sa pagtudlo sa
banay ug sa mga panginahanglan sa mga sakop nga gitudlo ngari kanato.
Dayag lamang, nga sa panahon nga kita makabantay og may sakit o uban
nga suliran diha sa atong gitudlo nga mga banay, kita kinahanglan motaho
niini ngadto sa atong pangulo sa pagkapari dihadiha dayon ug dili
magpaabut alang sa usa ka pakighinabi.

Mga Banay Nagkinahanglan og mga Magtutudlo sa Banay
Isip mga magtutudlo sa banay, kita kinahanglan nga maghunahuna
mahitungod sa mga panginahanglan sa mga sakop nga gitudlo ngari
kanato. Kita kinahanglan motino sa tagsa-tagsa ka tawo ug sa banay nga
panginahanglan, ug unya maghimo og mga pagduaw aron sa pagpalig-on
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sa mga kalag—dili lamang maghimo og lain nga pagduaw. Kita
kinahanglan nga mahigugma sa matag usa ug mangandoy sa pagtabang.
Kita kinahanglan nga motabang niadtong nagkinahanglan nga makalambo
sa kaisog ug kalig-on.
Pangutan-a ang klase sa pag-ila sa mga panginahanglan diin kadaghanan sa mga banay
nagkinahanglan. Ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara. Idugang niining listahan ang
ubang panginahanglan, samtang sila gisugyot sa kaulahian diha sa pagtuon.

Ang matag banay diha sa Simbahan nagkinahanglan sa Espiritu sa atong
Langitnong Amahan. Si Presidente David O. McKay miingon, “Kini mao
ang atong katungdanan isip mga Magtutudlo sa Banay ang pagdala sa
balaang espiritu ngadto sa matag panimalay ug kasingkasing” (gikutlo ni
Presidente Marion G. Romney,” The Responsibilities of Home Teachers,”
Ensign, Marso 1973, p. 15). Aron makatabang ngadto sa atong gitudlo nga
mga banay sa pag-angkon sa Espiritu, kita kinahanglan modasig kanila sa
pagpasiugda og gabii sa sa banay, sa paghimo og pag-ampo sa banay
ug kinaugalingon nga pag-ampo, ug aron aktibo nga mosalmot diha sa
Simbahan (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:53–55).
Lain nga panginahanglan nga gikinahanglan sa matag banay mao ang
panabang sa panahon nga may nagmasakiton. Ang Ginoo mitambag nga
sa panahon nga may nagmasakiton kita kinahanglan “motawag sa mga
anciano sa Simbahan.” Isip mga magtutudlo sa banay, kita kinahanglan
masayud kon ang mga sakop sa atong gitudlo nga mga banay nasakit ug
magpakatakus ug mag-andam sa pagpangalagad kanila kon sila
mohangyo niini. (Tan-awa sa Santiago 5:14–15.)
Matag tawo ug matag banay nag-atubang og mga hagit sa kinabuhi ug
usahay mawad-an sa kadasig. Isip mga magtutudlo sa banay, kita
kinahanglan sa mainampoon nga paagi moila sa mga panginahanglan sa
tagsa-tagsa ug sa banay ug mangita sa mga paagi aron sa pagbulig,
pagdasig, ug pagtabang niadtong mga ginikanan, mga bata, ug mga
hamtong nga dili minyo nga gitudlo ngari kanato sa bisan unsang paagi
nga atong mahimo. Ang pagtanyag lamang og panabang dili pa igo.
Ang mga banay ug ang tagsa-tagsa nagkinahanglan og mga magtutudlo
sa banay. Usahay sila mahimong dili makamatikod niini, apan sila
nagkinahanglan. Kon kita isip mga magtutudlo sa banay mga
mainampoon ug makugihon sa pagpangita sa mga paagi aron sa
pagtabang sa tagsa-tagsa ug sa mga banay nga gitudlo ngari kanato, kita
makadawat sa kadasig aron sa paggiya kanato sa pagdala sa mga
gikinahanglan nga mga panalangin ngadto kanila.
Sa unsa nga paagi nga si Ben Pandak nakatagbaw sa mga panginahanglan sa iyang mga
banay nga ubos sa iyang pagtudlo sa banay?

Ang mosunod nga sugilanon naghulagway giunsa sa usa ka maayo nga
magtutudlo sa banay pagtabang ang usa ka banay.
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“Si Brother ug Sister Robertson . . . usa ka batan-on ug aktibong managtiayon
diha sa Simbahan kinsa napakyas sa paghimo og pag-ampo sa banay o
gabii sa banay, ‘tungod kay duha lang kami.’ Kami mitudlo og mga pagtuon
niini nga mga hilisgutan ug miawhag kanila, apan sa walay kapuslanan. . . .
“Sa miaging sunod nga duha ka mga semana ang akong kauban ug ako
nagtagbo og pipila ka mga higayon aron sa paghisgut sa malagmit nga
mga panginahanglan sa among mga banay. Kami mitudlo niadtong mga
butang nga among gibati nga nagkinahanglan sa among talagsaon nga
pagtagad. Ug unya sa among sunod nga pagduaw kami misulay sa
among bag-o nga paagi. Ngadto ni Brother ug Sister Robertson kadto dili,
‘Unsay among mahimo aron pagtabang?’ apan hinoon, ‘Mahimo ba nga
kamo makig-uban kanamo sa sunod Huwebes sa among panimalay ug
motipon kanamo sa usa ka linain nga gabii sa banay?’ . . .  [Sila mitubag,]
‘O sige, salamat kaninyo!’ . . . 
“Human sa usa ka bag-ohay nga tigum sa sakramento, si Brother ug Sister
Robertson miduol kanako ug mipaambit sa ilang kinasingkasing nga mga
pagpamatuod, nagsulti kanako unsa ka dako sa kalipay sa ilang
panimalay ang midugang sukad sila nagsugod sa paghimo og pag-ampo
sa banay ug gabii sa banay” (Don B. Center, “The Day We Really Started
Home Teaching,” Ensign, Hunyo 1977, pp. 18–19).

Pagtabang sa mga Amahan
Ipakita ang panan-awon 6-d, “Ang mga magtutudlo sa banay mao ang moabag sa amahan
sa paggiya sa iyang banay.”

Ang Simbahan ni Jesukristo natukod aron sa pagluwas sa mga banay, dili
lamang sa tagsa-tagsa ka tawo. Ang amahan, isip pangulo sa banay,
adunay unang kapangakohan alang sa paggiya sa iyang banay ngadto sa
kahimayaon. Ang mga magtutudlo sa banay kinahanglan nga makasabut
niini nga baruganan kon sila buot nga magmalampuson. Isip mga
magtutudlo sa banay, kita kinahanglang kita nga makaamgo nga kita
gitawag aron sa pagtabang sa amahan o ubang pangulo sa banay sa
pagpresidente sa banay paingon ngadto sa kahingpitan.
Usa sa labing maayo nga mga paagi pa pagkaplag unsaon nga kita
mahimong makatabang mao ang paghimo og una og usa ka kinaugalingon
nga pagduaw sa amahan o sa pangulo sa banay lamang. Niining higayona,
kita makapangutana sa pangulo sa banay sa pagsulti kanato sa mga
panginahanglan sa iyang banay ug sa unsay buot niya nga atong buhaton
aron sa pagtabang kaniya pagkab-ot niadtong mga panginahanglan.
Ang mosunod nga kasaysayan nagpakita kon giunsa sa duha ka mga
magtutudlo sa banay pagbuhat pinaagi sa usa ka amahan.
“Si Samuel Bowen usa ka dili sakop sa Simbahan. Ang iyang asawa ug
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mga anak mga sakop ug tungod niini, daghan sa mga halili ug mga
pagduaw sa pagtudlo sa banay ang gihimo ngadto sa banay nga Bowen.
Kini nga mga pagduaw sa kasagaran sa tino gitumong ngadto sa mga
sakop sa Simbahan diha sa banay. Isip usa kasangputan, si Brother
Bowen dili magpakita sa iyang kaugalingon o dili motambong sa panahon
sa usa ka pagduaw. . . . 
“Sulod sa miaging duha ka mga tuig, usa ka bag-ong magtutudlo sa
banay, si Brother Walker, gitudlo ngadto sa banay nga Bowen. Human siya
makahimamat kanila ug nakahisgot sa kahimtang uban sa pangulo sa
pagkapari, si Brother Walker mibati sa hilabihan kadasig sa pagtumong sa
iyang pagtagad ngadto sa pangulo sa panimalay—ni Brother Bowen. Diha
sa misunod nga mga bulan siya mihimo niini sa usa ka tinuyo, gihunahuna
og maayo nga paagi. . . .  Pananglitan, siya wala maghimo og usa ka
pakigsabut alang sa usa ka pagduaw pinaagi ni Sister Bowen, apan
pinaagi ni Brother Bowen. . . .  Niini nga pagduaw siya mohisgut unsaon
nga siya unta mahimong makatabang sa matag sakop sa iyang banay. Sa
sinugdanan, si Brother Bowen wala mouyon niini nga pagnunot ngadto
kaniya kay kini dili sumala sa naandan nga sundanan, apan siya sa wala
madugay misugod sa pagdayeg ni Brother Walker. Daghan nga
mahigalaon nga mga pagduaw ang gihimo ngadto sa panimalay, apan
panagsa ra nga ang usa ka laktud nga mensahe sa ebanghelyo gihatag
ngadto sa banay.
“Usa ka gabii niana si Brother Walker miduaw sa hilom ni Brother Bowen
sa iyang lawak dawatanan. Siya nagutana,‘Sam, ngano kini nga uban sa
usa ka talagsaon nga banay diha sa Simbahan ug sa tanan nilang
kalihokan, nga ikaw wala gayud makapamalandong sa pagpasakop sa
Simbahan?’ Si Brother Walker nakugang sa tubag: ‘Sa akong pagtuo walay
usa nga nagutana kanako sukad kon ako may tinguha ba. Sa pagkatinuod,
ako nakabasa og daghan sa sinulat sa inyong Simbahan ug nagtuo sama
kanimo.’
“Human molabay ang usa ka bulan, si Samuel Bowen gibunyagan ngadto
sa Simbahan, ug karon ang iyang banay nabugkos ngadto kaniya didto sa
templo” (When Thou Art Converted, Strengthen Thy Brethren [Melchizedek
Priesthood manual, 1974], pp. 217–18).
Pahataga ang usa ka magtutudlo sa banay sa iyang pagpamatuod mahitungod sa pagtudlo
sa banay. Unya pahataga ang usa ka amahan sa iyang pagpamatuod mahitungod sa
sangputanan sa pagtudlo sa banay nga nakadasig sa iyang banay.

Panapos
Isip mga magtutudlo sa banay kita gihatagan sa kapangakohan alang sa
mga banay sulod sa Simbahan. Kita kinahanglan nga moduaw kanila sa
kanunay, motudlo kanila sa ebanghelyo, ug moawhag kanila sa pagpuyo sa
matarung nga paagi. Aron sa pagtuman sa atong balaan nga tawag, kita
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kinahanglan nga mopalambo og gugma alang sa matag sakop sa banay.
Kita kinahanglan usab makigtambayayong sa mainampoon sa paagi uban sa
mga pangulo niadtong mga banay aron sa pag-ila ug pagtabang kanila sa
pagkab-ut sa mga panginahanglan sa ilang mga banay.

Hagad
1. Sa mainampoon nga paagi hatagi og pagtagad ang imong

kapangakohan isip usa ka magtutudlo sa banay.
2. Pagtino og mga paagi nga ikaw maka—

a. Palambo sa imong binuhatan isip usa ka magtutudlo sa banay.
b. Tabang sa imong kauban aron mahimong usa ka maayong

magtutudlo sa banay.
c. Tambayayong uban sa amahan sa matag gitudlo nga banay.
d. Tagbaw sa mga panginahanglan sa tagsa-tagsa ka mga sakop sa

banay.
3. Hisgut sa inyong kaugalingon nga banay unsaon nga kamo

makatabang sa inyong mga magtutudlo sa banay. Kamo mahimo nga
mobasa sa sugilanon “Pagtudlo sa Banay sa Propeta nga si Joseph
Smith,” sa Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A,
Leksyon 6, “Mga Katungdanan sa Magtutudlo.”

Dugang nga Pakisayran mga nga Kasulatan
Juan 21:15–17 (gisugo sa pagtudlo sa uban)
Mga Taga Efeso 5:23 (ang bana mao ang pangulo sa panimalay)
2 Timoteo 2:2 (ang matinud-anon mao ang motudlo sa uban)
1 Pedro 5:1–4 (kapangakohan sa mga anciano)
Doktrina ug mga Pakigsaad 46:27 (gasa sa pag-ila gihatag ngadto sa mga
magtutudlo sa banay)
Doktrina ug mga Pakigsaad 84:106 (ang lig-on mohatag og kaayohan sa
huyang)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:46–47, 51–55.
2. Sa katapusan niini nga pagtuon dapita ang—

a. Usa ka magtutudlo sa banay sa paghatag sa iyang pagpamatuod mahitungod sa
pagtudlo sa banay.

b. Usa ka amahan aron mohatag sa iyang pagpamatuod sa sangputan sa pagtudlo sa
banay nga nakadasig sa iyang banay.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 7Kinaugalingon 
ug Banay nga
Pagpangandam
Kini nga pagtuon kinahanglan nga motabang kanato sa pagsabut sa
kinaugalingon ug banay nga pagpangandam ug sa paglaraw sa pagsunod
niini.

Pasiuna
Kaniadtong Pebrero 9, 1971, “ang mga Santos sa San Fernando Valley sa
California nakasinati og usa ka linog. Si Sister Ina Easton mihulagway unsa
ang nahitabo sa iyang banay:
“ ‘Sukad sa sayong kabuntagon sa Martes sa buntag, Pebrero 9—
pagkahuman gayud sa linog—hangtud sa ulahi sa kahaponon sa
Biyernes, Pebrero 12, kami sa among panimalay adunay 17–22 ka mga
bisita atimanonon. Kami walay elektrisidad sulod sa usa ka adlaw ug usa
ka gabii ug walay gas alang sa pag-init ug pagluto o igo nga tubig alang
sa panahon nga sila ania dinhi.
“ ‘ . . . Kini usa ka tinuod nga hagit sa pag-atiman alang sa daghan nga
adunay mahigpit nga dapit ug mga kahimanan. Kami nakahimo sa
pagdumala og maayo ubos sa mga kakulian, salamat sa among talagsaon
nga mga bisita ug sa laraw sa Simbahan sa pagpundo og pagkaon ug
tubig. . . .  Ang tanan nga mga tindahan tinak-opan nga diha duol kanamo.
Ang mga dalan naguba. Kami dili maka-adto sa tindahan sa mga
tsitsireyas. Kami mapasalamaton ug matalamdon alang sa pagkaon ug
tubig nga among napundo. . . . 
“ ‘Kami nakat-on og daghan nga mga butang. Taliwala kanila mao ang
mga maayong butang nga mapundo: sabon pangkaligo ug sabon
panglaba nga matunaw sa bugnaw nga tubig; daan nga mga toalya . . . ;
mga ilo nga nipis ug mga toalyang papel; mga sipilyo ug pasta nga ihinlo
sa ngipon. . . .  Unsa ang mahitungod sa gitagana nga mga saput—usa
alang sa matag sakop sa banay? Mga kagamitan sa unang tabang
gikinahanglan gayud. Kami adunay mga samad sa tiil ug mga kadaut sa
bisan asa. Pipila kanila dili grabe, apan sila mahimo nga grabe tungod kay
walay igong sangkap nga bandahi ug pag-atiman alang kanila. Daghan sa
mga bata naghilak tungod kay gigutom ug wala sa maayo nga kahimtang.
Ang gagmay nga mga bata wala magmalipayon. Mga pagkaon sa bata,
mga beberon, mga habol, mga tinunaw nga gatas, ug mga lampin nga
kausa ra gamiton makahatag og kalainan. . . .  Pipila sa mga butang nga
makalimtan sa mga tawo sa ilang pagdalidali mao ang mga tabletas alang



sa kasingkasing ug mga tambal sa ilang diyabetes. Sa uban nga mga
hitabo, kadto labihan ka makalilisang.
“ ‘Kami nakakaplag og usa ka mabitbit nga gas nga lung-agan nga usa ka
bililhong butang nga maangkon. Ang sugnod niini dili kuyaw ug sayon nga
ipundo. Ang usa ka lampara makahatag og talagsaon nga kahayag kon
ang elektrisidad mawala. . . . 
“ ‘Aduna pay daghan nga dugang nga ikasulti, apan ang mahinungdanon
nga butang alang kanatong tanan nga hinumduman mao nga ang Ginoo
nagsulti kanato sa pagpundo og mga pagkaon, tubig, mga saput, ug
salapi, tungod kay sa umaabut nga adlaw kita magkinahanglan kanila. Ang
akong pagpamatuod mao nga kami nagkinahanglan kanila. Pinaagi sa
pagtuman sa mga sugo nga gihatag kanato sa atong mga pangulo, kita
adunay daghan og igo nga ikapaambit sa among talagsaon nga mga
higala ug mga sakop sa purok nga napugos sa pagbiya sa ilang mga
panimalay’ “ (Relief Society Courses of Study 1977–78, pp. 78–79).

Ang Laraw Sa Ginoo
Ang laraw sa Ginoo alang sa paghatag sa mga sakop sa iyang Simbahan
nga adunay kagawasan ug kasigurohan yano. Ang laraw nagkinahanglan
nga kita mobuhat kutob sa atong mahimo sa pagsangkap sa atong
kaugalingon nga panginahanglan ug sa panginahanglan sa atong banay.
Kini naglakip sa pagpalambo og maayong mga kinaiya sa pagtrabaho, sa
pagkamadaginuton, mopundok og mosangkap sa panimalay niadtong
mga butang nga kinahanglanon sa pag-abag kanato sa dili mokubos sa
usa ka tuig, maglantaw sa atong mga panginahanglan sa umaabot ug
maglaraw alang kanila, ug magpadayon sa pagtahud sa kaugalingon.
Sukaranan ngadto sa laraw sa Ginoo mao ang baruganan sa trabaho. Siya
nagpaabut kanatong tanan nga magsalig sa kaugalingon sa pagsangkap
sa atong kaugalingon nga mga panginahanglan. Ang labing
mahinungdanong katuyoan sa Simbahan, sa pagkatinuod mao ang
pagtabang kanato sa pagtabang sa atong mga kaugalingon. Busa ang
pagpangandam, magsugod sa tagsatagsa ug sa banay diha sa
panimalay.
Sultihiang usa ka sakop sa klase sa pagtaho mahitungod “Mga Katungdanan sa Banay”
gikan sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo.

Kinsa ang adunay unang kapangakohan sa pag-atiman alang sa mga panginahanglan sa
atong mga hinigugma sa kinabuhi?

“Kon kita mohisgut mahitungod sa pagpangandam sa banay, kita
kinahanglan nga maghisgut sa siguro nga moabut, sa gipaabut, ug halos
sa tanan nga gipaabot nga mga panginahanglan diin mahimong makab-ot
pinaagi sa maalamong pagpangandam. Bisan ang tinuod nga kalit nga
kalisud mahimong mausab pinaagi sa maayo nga paglaraw” (H. Burke
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Peterson, “The Family in Welfare Services,” Welfare Services Meeting, Abril
1975, p. 5).
Kon kita dili makasangkap sa atong kaugalingon nga panginahanglan, kita
kinahanglan una mangayo og panabang gikan sa atong mga kabanay.
Pananglitan, ang mga sakop sa Simbahan kinsa may kakulangan o kinsa
adunay ubang mga suliran nga makapapugong kanila sa pag-atiman
alang sa ilang mga kaugalingon, mahimong nagkinahanglan og dugang
panabang gawas sa mahatag sa ilang mga banay. Niini nga kahimtang,
ang mga kabanay kinahanglan nga hangyoon aron sa pag-abag sa banay.
Kon kini nga panabang dili pa igo, ang Simbahan mahimo nga hangyoon
aron sa pag-abag kanila.
Ang maayo nga pagpangandam dili lamang makatabang kanato sa pag-
atiman sa atong mga kaugalingon, apan usab makatabang kanato sa
paghatag og pag-abag ngadto sa uban sa panahon sa panginahanglan.
Kini mao ang laraw sa Ginoo—ang espirituhanon nga pag-uswag moabut
pinaagi sa dili mahakugon nga paghatag sa atong mga kaugalingon, sa
atong panahon, ug sa atong talagsaon nga mga kahibalo aron sa
pagtabang sa uban.
Ngano nga ang atong Langitnong Amahan buot nga kita mosangkap alang sa atong mga
kaugalingon ug sa atong mga banay kon kita makahimo? Makatugot ba kita sa uban sa
pagsangkap alang sa atong mga panginahanglan?

Sa unsa nga paagi nga kita motubo nga espirituhanon nga paagi pinaagi sa pagtabang
niadtong anaa sa panginahanglan?

Pag-andam sa atong mga Banay
Ibutang ang tsart sa kaugalingon ug banay nga pagpangandam (talan-awon 7-a) diha sa
klase. (Kini usab mahimo nga isulat diha sa pisara.)

Pinaagi sa iyang mga propeta, ang Ginoo mipahayag nga kita mag-andam
sa atong mga kaugalingon sa pag-atiman alang sa atong karon ug sa
umaabot nga mga panginahanglan sa unom ka mga paagi:
1. Pagpatubo ug pagpundo og mga pagkaon ug pagbaton sa uban nga

mga panginahanglanon
2. Pagkaon sa husto ug pagpaugnat sa kusog
3. Pagmalipayon ug pagmalinawon sa isigkatawo ug sa Dios
4. Pagbasa ug pagkat-on
5. Pagpalambo sa kahanas alang sa maayo nga mga trabaho
6. Paggamit sa salapi sa maalamon nga paagi.
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Tsart sa Kinaugalingon ug
Banay nga Pagpangandam

Pagpalambo sa
kahanas sa pagbasa

ug padayon sa
pagkat-on

 Pagpalambo
sa kahanas

alang sa
maayong

mga
pagtrabaho

Paggamit
sa salapi,

kabtangan,
katigayunan
sa maalamon

nga paagi
Pagpatubo ug

pagpundo og mga
pagkaon ug
pagbaton sa
ubang mga

panginahanglanon

Pagkaon sa
husto ug

pagpaugnat
sa kusog, ug

husto nga
pahulay

Pagmalipayon
ug pagmalinawon

sa isig katawo
ug sa Dios
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PAGPATUBO UG PAGPUNDO OG MGA PAGKAON UG PAGBATON SA UBANG
PANGINAHANGLANON

Pipila ka mga nasud dili motugot nga magpundo og mga pagkaon. Apan
diin kini gitugot sa balaod ug kon mahimo, matag tawo o banay
kinahanglan adunay igong pagkaon aron sa pag-atiman sa ilang
sukaranan nga panginahanglan alang sa dili moubos sa usa ka tuig. Kini
nagpasabot nga kita kinahanglan magpatubo ug magtipig og mga
pagkaon (tan-awa sa pagtuon 16 alang sa usa ka panaghisgutan sa
pagtanom diha sa panilmalay) ug unya gamiton ug ilisan kana nga
pagkaon aron sa paglikay nga madaut. (Kini mao ang buot ipasabot sa
pagpuli-puli sa atong gipundo nga mga pagkaon.) Kita kinahanglan usab
masayud unsaon paghimo og mga sapot ug, kon mahimo, kinahanglan
nga magpundo og mga sugnod ug mga sangkap sa panambal. Ang
pagpamuhat ug pagpundo makatabang kanato sa pag-atiman alang sa
atong kaugalingon, sa atong kaugalingon nga mga banay ug sa uban nga
panahon sa panginahanglan. (Tan-awa sa Mga Katungdanan ug mga
Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, Leksyon 22, “Panimalay nga
Pagpamuhat ug Pagtipig.”)
Unsay atong mahimo aron sa pagdugang sa atong pagpangandam diha sa pagpamuhat ug
pagpundo sa panimalay?

PAGKAON SA HUSTO UG PAGPAUGNAT SA KUSOG

Aron nga mahimsog ug baskog sa igo sa pagdala sa kalit nga mga
kalisud, ang atong mga banay kinahanglan nga mokaon sa masustansya
nga mga pagkaon. Alang niini nga katarungan ang Ginoo mihatag kanato
sa Pulong sa Kaalam (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89). Kini
nga kasulatan naglangkub sa tambag alang sa maayong panglawas ug
mga saad sa mga panalangin kon kita magpuyo sa balaod sa kahimsug.
Aron sa paglikay sa sakit, kita kinahanglan usab nga mohimo sa atong
mga panimalay ug mga nataran nga hinlo ug modawat sa mga bakuna
nga giduso alang sa atong dapit. Kita kinahanglan mosiguro nga kita sa
kanunay magpapugnat sa kusog, mohimo sa atong mga kaugalingon nga
limpyo, ug mosunod sa ubang mga buhatonon sa maayong panglawas.
Unsa ang atong buhato aron sa pag-uswag sa maayong panglawas sa atong mga banay?

PAGMALIPAYON UG PAGMALINAWON SA ISIGKATAWO UG SA DIOS

Ang atong mga banay mahimong labaw nga andam sa katilinghanon nga
paagi ug mabination nga paagi kon kita makadawat sa mga kagul-anan ug
mga suliran sa kinabui nga walay pagtugot kanila sa pagbuntog kanato. Si
Elder Boyd K. Packer miingon:
“Kini nagpasabut nga ang kinabuhi maoy usa ka paghagit. Sa pag-antus
sa pipila ka mga kabalaka, mga kaguol, pipila ka mga kahigawad, bisan
pipila ka mga kapakyasan kasarangan nga mahitabo.
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“Tudloi ang atong mga sakop nga kon sila adunay usa ka maayo, uyamot
nga adlaw matag karon ug unya, o pipila ka nagsunod sunod, sa
pagbarug nga lig-on ug moatubang kanila. Kini nga mga butang matul-id.
“Adunay usa ka dakong katuyoan sa atong pagpanlimbasog sa kinabuhi”
(Ensign, Mayo 1978, p. 93).
Kon ang mga banay adunay mga suliran, kita kinahanglan mahigugma,
mobulig, modayeg, ug moawhag sa usag-usa; kay diha lamang sa
pagtabang sa usag usa kita makapalambo sa kalig-on sa pagbati aron
pagbuntog sa atong mga suliran. Ang mosunod nga sugilanon nagsaysay
sa usa ka banay diin mipalambo niini nga matang sa kalig-on:
Any banay naglangkub sa mga ginikanan, tulo ka anak nga mga lalaki, ug
duha ka anak nga mga babaye. Ang kinamanghuran nga anak nga babaye
nag-antus tungod sa ka grabe nga kadaut sa utok sa pagkatawo niini ug,
ingon nga usa ka sangputanan, wala gayud makahimo sa pagtubo o
paglambo sa kasarangan. Siya namatay sa dihang nagpanuigon og
napulog pito ka tuig.
“Makanunayong pag-atiman gikan sa usa ka mahigugmaon nga inahan,
mapailubon ug madasigon gikan sa usa ka mabination nga amahan, ug
pagsabut gikan sa tulo ka dungganan ka igsoon nga mga lalaki ug usa ka
manggihunahunaon nga igsoon nga babaye nakapahimo sa iyang
pagkatawo nga talagsaon diha sa banay. . . .  [Ang iyang amahan]
miingon, ‘Walay butang nga mapalit sa salapi nga nakapahugpong
kanamo diha sa paghigugma, pagpailub, ug kamapahiubsanon sama
lamang sa pag-amuma kaniya.’ Dinhi mao ang usa ka masulub-on nga
hitabo . . . nahimo ngadto sa usa ka kahigayunan alang sa mga
panalangin’ (Marvin J. Ashton, “Family Home Storage,” sa 1977 Devotional
Speeches of the Year, p. 69).
Sa gihulagway niini nga sugilanon, usa ka mabination, mainampoon,
mahigugmaon nga pagbinatiay sa banay mahimong usa ka dako nga
panalangin diha sa kinabuhi sa matag sakop sa banay. Ang ingon nga usa
ka kalambigitan kinahanglan nga mao ang tumong sa matag banay. Si
Elder Marvin J. Ashton miingon: “Kasagaran ang labing dako nga
[panabang] nga kita makadawat nagagikan sulod sa lumbay sa atong
mga banay. Usahay ang mga tabang nga labing gikinahanglan mao
kadtong labing suod kanato. . . .  Ang Dios nagmando sa mga sakop sa
banay nga mao ang motabang sa mga sakop sa banay. . . .  Kita
kinahanglan moagak sa mga sakop sa banay ug ipakita ang atong gugma
nga tinuod ug mapadayunon” (“He Took Him by the Hand,” Ensign, Enero
1974, p. 104).
Nganong kinahanglan nga kita mopalambo ug mohatag sa mabination nga pag-abag sa
atong mga banay?
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Ngano nga ang pagtabang, pagsabut, ug paghigugma sa uban mahinungdanon sa atong
kalinaw ug kalipay?

PAGBASA UG PAGKAT-ON

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad ang Ginoo nagsulti kanato nga “ang
himaya sa Dios mao ang salabutan, o, sa laing mga pulong, kahayag ug
kamatuoran” ug nagsugo kanato sa “pagdala sa [atong] mga anak sa
kahayag ug kamatuoran” (Doktrina ug mga Pakigsaad 93:36, 40). Kon kita
buot nga modala sa atong mga anak niini nga pamaagi, kita kinahanglan
nga makamao nga mobasa, mosulat ug makamao sa yano nga
matimatika. Busa kita kinahanglan nga magtuon sa mga kasulatan sa
kanunay, sama sa uban nga maayong mga basahon, ug mogamit sa
matag panabang nga anaa sa pagtudlo niining mga kahanas ngadto sa
atong mga banay. Kini nagpasabut nga kita, atong mga asawa, ug mga
anak kinahanglan nga magpahimulos sa mga kahigayunan nga gihatag sa
publiko ug sa uban nga edukasyon.
Ngano nga kinahanglan nga kita ug ang atong mga banay makat-on sa pagbasa ug
pagsulat? Ngano nga ang edukasyon mahinungdanon?

PAGPALAMBO SA MGA KAHANAS ALANG SA MAAYO NGA MGA TRABAHO

Kon mahimo, kita kinahanglan makabaton og mga trabaho nga makahimo
kanato sa pag-atiman sa atong mga banay ug nga maghatag kanato sa
kaugalingon nga katagbawan. Ang ingon nga pagpanrabaho kinahanglan
usab nga mahiuyon uban sa mga pagtulun-an sa Simbahan ug motugot
kanato sa pagtambong sa atong mga katungdanan sa Simbahan. Ang
matag batan-on kinahanglan nga makadawat og tambag sa pagpili og usa
ka panginabuhian. Ug kita kinsa karon naghupot og mga trabaho
kinahanglan nga makat-on kutob sa atong mahimo mahitungod sa atong
mga trabaho aron nga makahatag sa igo sa atong mga banay.
Usa ka tigpangatarungan sa makausa miingon, “Kon ikaw mohatag sa usa
ka tawo og usa ka isda, siya aduna sa usa ka kan-anan; kon ikaw motudlo
kaniya unsaon sa pagpangisda, siya mokaon sa tibuok niyang kinabuhi.”
Ang mosunod nga kasaysayang hitabo naghulagway niining sukaranan
nga baruganan sa kinaugalingon ug sa banay nga pagpangandam:
Si John, ang amahan sa duha ka batang-on nga mga bata, walay trabaho.
Siya nakakita og usa ka trabaho ug mitrabaho niini sa mubong panahon,
tungod kay siya wala magtagad sa trabaho, siya miundang sa trabaho nga
walay laing kapaingnan. Karon, ang iyang abangan sa balay miabut ug
ang iyang asawa adunay mga suliran sa panglawas diin nakapapugong
kaniya gikan pagtrabaho gawas sa panimalay.
Unsa ang mabuhat niini nga banay aron sa pagsulbad sa ilang suliran? Unsaon nga ang
asawa makatabang? Unsaon ang mga anak makatabang? Kon ang amahan modawat og usa
ka trabaho nga dili siya mahimuot, unsa ang iyang mabuhat aron pag-andam alang sa laing
matang sa trabaho?
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Si Elder Marvin J. Ashton mitambag: “Himoa ang edukasyon nga usa ka
mapadayunon nga pamaagi. Paghingpit og usa ka pormal kinatibuk-an
nga edukasyon kon mahimo. Kini naglakip sa mga tulunghaan sa
pagpamuhat buhat. Mao kini ang salapi nga maayong pagkapuhunan.
Gamita ang mga tulunghaan sa gabii ug mga tulunghaan sa pagbinaloay
og sulat alang sa dugang pagpangandam. Pagbaton og pipila ka
talagsaon nga mga kahanas o katakus nga mahimong magamit paglikay
sa dugay nga walay trabaho. . . .  Kita kinahanglan dili motugot sa atong
mga kaugalingon, sa panahon nga kita walay trabaho, sa paglingkod ug
paghulat alang sa ‘atong matang sa trabaho’ kon ang uban nga maayo
nga trabaho sa pagkakaron anaa” (“One for the Money,” Ensign, Hulyo
1975, p. 73).
Ngano nga kinahanglan sa batan-on nga mga lalaki mag-andam sa ilang kaugalingon alang
sa usa ka panginabuhian?

PAGGAMIT SA SALAPI SA MAALAMON NGA PAAGI

Alang kanato ang pagka-andam sa panalapi, kita kinahanglan nga makat-
on unsaon sa pagpakabuhi sulod sa atong sumeldo. Kini nagkinahanglan
sa pagpahimutang ug pagdumala sa usa ka badyet. Ang usa ka badyet sa
panggasto naglakip sa mapuslanon nga mga tumong sa panalapi, dugang
kantidad alang sa pagbayad sa ikapulo ug mga halad ug sa mga tagana
aron sa paglikay sa utang. Dugang sa usa ka badyet, ang maalamon nga
pagdumala sa atong suweldo naglakip sa pagpamalit og mga pagkaon ug
ubang mga kinahanglanon nga mga butang kon sila dili mahal, paglikay sa
pag-usik-usik, ug, kon mahimo, magpalambo og usa ka pundo aron sa
pagsangkap sa panginahanglan sa panalapi sa kalit nga mga hitabo.
Ang mga Kay Christensen sa Dakbayan sa Kansas, Missouri, adunay usa
ka sugyot alang sa pagdumala sa panalapi sa banay. Sila miingon: “Usa
ka butang nga dili gayud mahimo mao ang kinaiya, ‘Kini akong salapi,
busa ako mogasto niini sa paagi nga akong gusto.’ Bisan kinsa sa duha,
ang bana ba o ang asawa nga nagdala sa salapi diha sa panimalay, ang
tanang salapi kinahanglan nga panag-iyahon sa duha. Ni ang bana o ni
ang asawa adunay pagtugot sa paggasto niini sa katarungan nga ‘tungod
kay kini akoa’ “ (as quoted by Orson Scott Card, “Family Finances,”
Ensign, Hunyo 1978, p. 13).
Sa unsa nga paagi nga ang maalamon nga paggamit sa salapi magdala og kalinaw diha sa
panimalay? Unsa kita ka andam diha sa matag usa sa unom ka sukaranang mga dapit sa
kinaugalingon ug sa banay nga pagpangandam?

Pagpangandam sa Simbahan
Agi og dugang sa pag-atiman alang sa atong kaugalingong tagsatagsa ug
banay nga mga panginahanglan, ang Ginoo naghangyo kanato sa
pagtabang sa usag usa.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 52:40
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Aron sa pagtabang kanato sa pagtabang sa usag usa, ang mga
paningkamot ug ang mga kapanguhaan sa tanang mga sakop sa
Simbahan gitingub ngadto sa usa ka tulumanon nga gitawag og
“pagpangandam sa Simbahan.” Kon ang mga paningkamot ug mga abot
sa tibuok Simbahan gikinahanglan, ang mga pangulo sa pagkapari
mopalakaw sa ilang kagamitan. Ang mosunod mao ang mga panig-ingnan
sa mga kadaut nga nagkinahanglan og panabang gikan sa Simbahan aron
sa pagbulig sa mga lokal nga mga paningkamot:
“Diha sa makapaguba nga lunop sa Dakbayan sa Rapid, Habagatang
Dakota, ang mga Santos nianang dapit mitubag dihadiha aron sa pagbulig
sa mga biktima sa nagbul-og nga tubig. Mga sapot, mga higdaanan, ug
mainit nga mga pagkaon gikahatag pinaagi sa mga paningkamot sa lokal
nga mga kapunongan sa Simbahan. Gikan sa Dakbayan sa Salt Lake usa
lamang ka sakyanan nga puno sa mga butang, sama sa pagkaon sa mga
bata, mga hapin sa bata, ug mga habol, [gikinahanglan nga] ipadala
didto” (Junior Wright Child, “Welfare Is the Church,” Ensign, Septyembre
1973, p. 71; pinahandag nga titik gidugang).
Mosunod sa linog sa Disyembre 1972 didto sa Managua, Nicaragua, sa
Tunga-Tungang America, “ang bugtong butang nga gipadala ngadto niini
nga mga Santos gikan sa Dakbayan sa Salt Lake mao lamang ang tambal
sa tipos. . . .  Ang tanang uban nga pag-abag nakuha sa lokal nga dapit;
ang mga Santos sa Costa Rica, nagpahiluna sa mga sangkap nga
hinabang ug nakigtambayayong sa mga opisyal sa kagamhanan, sa
pagpangalagad sa tulumanon” (Junior Wright Child, “Welfare Is the
Church,” Ensign, Septyembre 1973, p. 71).
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:
“Kita aduna daghan nga mga katalagman sa miaging panahon. Ingon og
sa matag adlaw o duha adunay usa ka linog o usa ka lunop, o usa ka
buhawi o kagul-anan nga magdala og kasamok ngadto sa daghang mga
tawo. Ako mapasalamaton nga magtan-aw nga ang atong mga katawhan
ug mga pangulo nagsugod sa paglantaw sa ilang pagtabang sa
kaugalingon. . . . 
“Karon ako nagtuo nga moabut ang panahon nga adunay daghan nga
mga kagul-anan, sa panahon nga adunay daghan nga buhawi ug
daghang mga lunop, . . . daghan nga mga linog. . . .  Sa akong pagtuo
kini magkadugang samtang kita nagkaduol ngadto sa katapusan, mao
nga kita kinahanglan nga mangandam niini” (sa Conference Report, Abril
1974, pp. 183–84).
Kita kinahanglan mangandam isip usa ka Simbahan ingon usab sa mga
tagsa-tagsa og sa mga banay aron makalingkawas niini nga mga
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katalagman. Kon ang Simbahan hingpit nga natukod diha sa atong dapit,
kita magkahiusa aron makaandam og pagkaon, mga sapot ug mga
butang sa panimalay aron magamit sa kalit nga mga hitabo. Niini nga
paagi, kinsa kadtong dili makatabang sa ilang mga kaugalingon ug
kansang mga banay nakahimo kutob sa ilang nahimo, mahimong
makadawat niini nga mga abot. Kon kita motabang sa usag usa sa matag
paagi nga atong mahimo, kita mahimong takus aron sa pagdawat og
panabang kon kita nagkinahanglan niini.

Panapos
Samtang kita aktibo nga mosalmot diha sa laraw sa Ginoo sa
pagpangandam, ang atong gugma alang sa atong mga banay ug sa uban
magkadugang ug ang atong pagpamatuod sa panginahanglan alang sa
kinaugalingon ug sa banay nga pagpangandam motubo. Uban niana nga
pagpamatuod kita buot nga motabang sa uban nga makaandam.
Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa, “Tanang butang ngari
kanako mga espirituhanon, ug dili sa bisan unsa nga panahon ako
naghatag nganha kaninyo og usa ka balaod nga temporal” (Doktrina ug
mga Pakigsaad 29:34). Ang katukuran sa laraw sa Simbahan sa kaayohan
mao ang inigsoon nga gugma, pag-alagad ug gugma nga putli. Ang
Manluluwas miingon, “Sa ingon nga kamo mibuhat niini ngadto sa usa sa
mga labing ubos niining akong mga igsoon kamo mibuhat niini ngari
kanako” (Mateo 25:40).

Hagad
1. Sa inyong sunod nga gabii sa banay, subaya ang inyong banay nga

pagpangandam. Ilha kon hain ang huyang nga mga dapit ug himoa
ang pagpauswag niini.

2. Isip usa ka magtutudlo sa banay pagpakisayud sa mga
panginahanglan sa mga banay ubos sa inyong pag-atiman. Awhaga
sila sa ilang banay nga pagpangandam.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Timoteo 5:8 (kita kinahanglan magsangkap sa atong mga banay)
1 Juan 3:17 (ang kamahinungdanon sa pagtabang sa uban)
Alma 34:28 (atong tulubagon alang sa pagtabang sa uban)
Doktrina ug mga Pakigsaad 56:16–18 (pahimangno ngadto sa adunahan
ug kabus)
Doktrina ug mga Pakigsaad 68:30–32 (mga tapulan pantunon)
Doktrina ug mga Pakigsaad 78:7, 13–14 (ang kamahinungdanon sa
pagpangandam)
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Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagtuon sa tamdanan sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 27, “Ang Buhat ug ang
Kaugalingon nga Katungdanan,” pp. 177–83, ug kapitulo 37, “Mga Katungdanan sa
Banay.”

2. Pagkuha og usa ka pisara ug tisas.
3. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagtaho sa “Katungdanan sa Banay,” gikan

tamdanan sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo.
4. Pag-andam og usa ka tsart (talan-awon 7-a) nagpakita sa unom ka mga bahin sa

kinaugalingon ug banay nga pagpangandam.
5. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga pagtuon.
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Leksyon 8Mga Talaan 
sa Kasaysayan sa
Kagikanan ug sa Banay
Kini nga pagtuon kinahanglan magtudlo kanato sa atong mga
kapangakohan alang sa pagpundok sa mga talaan sa banay ug sa
pagsiguro nga ang mga ordinansa sa templo nahimo alang sa atong mga
patay nga kaliwatan.

Pasiuna
Ang matag usa nga may tulubagon alang sa iyang kaugalingon nga mga
binuhatan kinahanglan gayud nga mabunyagan ug makadawat sa ubang
mga ordinansa sa dili pa siya makaabot sa celestial nga gingharian. Bisan
pa niana, kadaghanan sa mga tawo, nabuhi ug nangamatay nga wala gani
makadungog sa ebanghelyo o makadawat niining gikinahanglan nga mga
ordinansa.
Pinaagi sa Propeta Joseph Smith ug ubang mga propeta sa ulahing-
adlaw, ang Ginoo mipadayag sa paagi diin kining mga tawhana mahimong
makadawat sa ebangelyo didto sa kalibutan sa espiritu (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 138, “Panan-awon sa Katubsanan sa mga
Patay”). Bisan pa niana, sila kinahanglan gayud usab makadawat sa mga
ordinansa sa kaluwasan, diin mahimo lamang nga mapangalagad ngadto
sa buhi. Kini mao ang atong nga kapangakohan, busa, sa pagpangita
kinsa ang atong mga katigulangan ug aron nga kini nga mga ordinansa
mapahigayon alang kanila diha sa templo. Kita motawag niini nga
buluhaton sa kasaysayan sa kagikanan.
Ang Ginoo mipadayag ngadto kang Joseph Smith nga kini nga buluhaton
mahinungdanon kaayo.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 128:15.

Sa panahon nga makit-an sa mga gikinahanglan nga kasayuran mahitungod
sa atong mga katigulangan, kita mahimong mopabugkos kanila sa templo
isip mga banay sa kahangturan. Samtang ang usa ka kaliwatan gibugkos
ngadto sa lain, ang mga banay gisumpay sa usag usa sa kahangturan sama
sa mga sumpay diha sa usa ka dakong kadena. Si Presidente Joseph
Fielding Smith mihulagway niini sa ingon niini nga paagi:
“Ang matag minyo nga lalaki nagbarug diha sa ulohan sa iyang . . . labing
duol nga banay. Sa ingon ako, pananglitan, mobarug diha nga ulohan sa
akong pundok sa banay pinaagi sa hiyas sa pagbugkos alang karon ug sa
kahangturan, ug ang akong mga anak maakoa. Ako mahisakop ngadto sa
akong mga ginikanan diha sa ilang pundok sa banay. Ang akong amahan



uban sa iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye
mahilakip sa yunit sa iyang amahan diha niana nga pundok nga banay, 
ug ang iyang amahan ngadto sa iyang amahan una kaniya—ang tanan
sumpayon gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan sama sa usa ka
kadena” (Seek Ye Earnestly, p. 225).

Mga Basahon sa Handumanan
Ang mga katawhan sa Ginoo kanunay nga nagtipig og mga basahon sa
handumanan. Ang mga anak ni Adan nagtipig og usa (tan-awa sa Moises
6:4–8), ug ang mga Nephite gisugo sa pagtipig usab og mga sagrado nga
mga talaan (tan-awa sa 3 Nephi 23:6–13). Kining mao gihapon nga
kapangakohan gisugo kanato karon (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 128:24).
Ang usa ka basahon sa handumanan mao ang usa ka talaan sa atong
banay. Kini naglangkob sa kasaysayan sa mga kagikanan,
mahinungdanon nga mga dokumento sa banay, ug mga kasaysayan sa
atong mga katigulangan ug sa atong mga kaugalingon. Usa ka maayong
paagi sa pagsugod og usa ka basahon sa handumanan mao ang
pagkuha og usa ka kahon o ubang sudlanan ug ibutang kini sa usa ka
angay nga dapit, unya tapukon ug ibutang sulod sa kahon ang matag
talaan nga atong makita mahitungod sa atong mga kaugalingon ug sa
atong mga katigulangan.
Unsa nga mga talaan ang angay ibutang diha sa kahon? (Ang pipila niini nga mga butang
mao ang mga sertipiko sa adlaw nga natawhan, mga sertipiko sa bunyag ug ordenasyon,
patriyarka nga mga panalangin, mga sertipiko sa kaminyoon, mga hulagway, mga
talaadlawan, mga pinutol nga mantalaan, ug mga talaan sa tulunghaan.)

Ang labing mahinungdanon nga bahin sa atong basahon sa handumanan
mao ang kasaysayan nga atong gitipigan sa atong mga kaugalingon. Kini
nga kinaugalingon nga kasaysayan mahimong masulat ginamit ang
pagtapoktapok nga paagi sama sa gihulagway alang sa pagtigum sa mga
kasayuran mahitungod sa atong mga katigulangan. Pinaagi sa pagtigum
sa mga talaan sa atong mga kinabuhi diha sa usa ka kahon ug pinaagi sa
pagpakigsulti sa atong mga ginikanan ug sa ubang mga kaliwatan ug mga
kahigalaan kinsa makahatag kanato sa mga kasayuran mahitungod sa
atong mga kaugalingon, kita makasugod sa pagsubay sa mga kasinatian
nga atong nasinati. Kasagaran, ang mga talaan ug uban nga mga butang
nga atong natigum mopahinumdom kanato sa dugang mga hitabo ug
mga kasinatian nga atong nasinati.
Kon kita nakapundok na sa tanan nga anaa mahitungod sa atong mga
kaugalingon, kita kinahanglan mohapnig niini nga mga butang sa han-ay
sa panghitabo, sugod sa atong pagkabata. Unya kita makasugod sa
atong mga sugilanon sa kinabuhi pinaagi sa pagsulat kanila pinaagi sa
atong mga kaugalingon, ipasulat sa uban alang kanato, o sa pagtala
kanila diha sa tape.

78



Ang atong mga sugilanon sa kinabuhi kinahanglan nga ibutang uban sa
ubang mahinungdanon nga mga dokumento nga atong natigum diha sa
mga kahon o sa ubang matang sa binder. Mao kini ang pagsugod sa
atong basahon sa handumanan, nga sa hinayhinay maglakip sa tanan nga
sagrado nga talaan sa atong banay.

Mga Inadlaw nga Talaan ug mga Talaadawan
Ipakita ang talan-awon 8-a “Ang matag sakop kinahanglan magtipig og usa ka kinaugalingon
nga inadlaw nga talaan.”

Ang atong mga talaan kinahanglan nga maglakip sa usa ka kinaugalingon
nga inadlaw nga talaan o talaadlawan sa atong mahinungdanon nga mga
kasinatian, mga panghunahuna, ug mga pagbati samtang kita
makaangkon kanila. Kini nagkinahanglan nga kita maggahin og takna sa
matag adlaw o matag semana aron sa pagsulat mahitungod sa nahitabo
kanato. Si Presidente Kimball nagsulat sa usa ka artikulo sa New Era:
“Kami mag-awhag sa atong . . . mga katawhan sa pagsugod karong
adlawa sa pagsulat ug pagtipig sa mga talaan sa tanan nga
mahinungdanong butang sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi. . . . 
“Unsa ang imong mahimo nga maayo alang sa imong mga anak ug sa
mga anak sa imong mga anak kay sa pagtala sa sugilanon sa imong
kinabuhi, sa imong mga kadaugan batok sa mga kalisdanan, . . . sa imong
pagbangon human ikaw mapukan, . . . sa imong pagmaya sa diha nga
ikaw sa katapusan milampos? . . . 
“Pagkuha og usa ka kwaderno, . . . usa ka inadlaw nga talaan nga
molungtad sa tanang higayon, kay basin ang mga anghel mokutlo gikan
niini alang sa kahangturan. Pagsugod karong adlawa ug isulat niini ang
imong mga paglakaw ug mga pag-abut, ang imong labing halawom nga
mga panghunahuna, ang imong mga kalampusan ug mga kapakyasan,
ang imong mga pagpakig-uban ug ang imong mga kadaugan, ang imong
mga panghunahuna ug ang imong mga pagpamatuod.”
Diha sa sama nga artikulo, si Presidente Kimball usab miingon, “Unsa kita
ka mapasalamaton nga si Abraham nagsulat sa iyang kaugalingon nga
sugilanon sa kinabuhi ug nianang mahinungdanon nga bahin sa
kasaysayan sa kalibutan ug sa iyang kaugalingon nga mga pagpadayag,
mga panghunahuna, mga pagbati, ug sa mabulokon nga mga kasinatian”
(“The Angels May Quote from It,” New Era, Oktubre 1975, pp. 4–5).

Mga Talaan sa Atong mga Katigulangan
Matag usa kanato adunay usa ka mapagarbuhon nga kabilin. Ang atong
mga katigulangan nagsakripisyo sa hilabihan aron paghatag kanato sa
mga panalangin nga atong natagamtaman karon, ug kita kinahanglan nga
mahigugma kanila nga magtinguha sa pagdala kanila sa mga panalangin
sa ebanghelyo. Aron makahimo kanato sa pagdala niini nga mga 
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panalangin ngadto kanila, ang Ginoo mipahiuli sa mga yawe sa kaluwasan
alang sa mga patay ngadto kang Joseph Smith. Siya mipadala og usa ka
langitnon nga sinugo nga ginganlan og Elijah, kinsa naghupot niining
talagsaon nga mga yawe sa pagkapari isip usa ka propeta sa karaan nga
mga panahon, ug si Elijah mihatag niini nga mga yawe ngadto sa Propeta.
Himoa nga ang usa ka sakop sa klase mobasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 2 o Malaquias
4:5–6.

Unsa ang gipasabut sa ang mga kasingkasing sa mga anak mobalik ngadto sa ilang mga
amahan?

Samtang kita makat-on sa tanan nga atong mahimo mahitungod sa atong
mga katigulangan, kita makamatikod sa atong gugma nga mitubo alang
kanila. Ang atong mga kasingkasing mobalik ngadto kanila. Kita
manghinaut nga kita nakaila kanila og maayo, ug kita maghunahuna
mahitungod sa ilang mga kinabuhi. Kita buot kanila nga makatagamtam sa
mga panalangin sa ebanghelyo ug aron mahimo nga bahin sa usa ka
walay katapusan nga banay uban kanato.
Pinaagi sa pagpahiuli sa mga yawe sa pagkapari sa kaluwasan alang sa
mga patay, si Elijah mihatag kang Joseph Smith sa gahum sa pagbugkos
sa mga banay sa kahanguran. Kon kita magtinguha nga ang atong banay
mahiusa sa pagkakabugkos diha sa usa ka walay pagkaputol nga kadena
balik ngadto ni Adan, kita gidasig pinaagi sa “Espiritu ni Elijah.” Ang
“Espiritu ni Elijah” mao ang tinguha nga atong gibati sa pagsiksik sa mga
talaan sa atong mga katigulangan ug pagbuhat alang kanila sa unsay dili
nila mabuhat alang sa ilang mga kaugalingon.
Ipakita ang talan-awon 8-b, “Ang pagbuhat sa kasaysayan sa kagikanan maoy usa ka
kapangakohan sa banay.”

Sa pagsugod niini nga buluhaton, ang tanan nga mga sakop sa Simbahan
gihangyo pinaagi sa atong mga propeta sa paghingpit og usa ka
“tulumanon sa upat-ka-kaliwatan.” Ang tulumanon sa upat-ka-kaliwatan
naglangkub sa pagtigum sa kasayuran mahitungod sa atong kaugalingon
nga banay ug mahitungod sa unang tulo ka mga kaliwatan sa atong mga
katigulangan ug unya itala kini nga kasayuran sa talagsaon nga mga
porma nga gitawag og mga tsart sa kagikanan ug mga talaan sa pundok sa
banay. Aron sa paghingpit niini nga tulumanon, matag usa kanato
kinahanglan nga mohingpit sa mga mosunod:
Unang kaliwatan: Usa ka porma nga talaan sa pundok sa banay
naglangkub sa kasayuran sa atong kaugalingon, sa atong asawa, ug sa
atong mga anak.
Ikaduhang kaliwatan: Duha ka mga porma nga talaan sa pundok sa banay,
nga ang usa nagpakita sa atong mga ginikanan isip bana ug asawa ug
ang usa nagpakita sa ginikanan sa atong asawa isip bana ug asawa.
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Ikatulong kaliwatan: Upat ka mga porma nga talaan sa pundok sa banay,
usa alang sa matag usa sa atong mga apohan ug mga apohan sa atong
asawa.
Ikaupat nga kaliwatan: Walo ka mga porma nga talaan sa pundok sa
banay, usa alang sa matag usa sa atong sungkod nga apohan ug sa
sungkod nga apohan sa atong asawa.
Ipakita sa klase ang panid sa pundok sa banay sa imong kaugalingon nga banay. Sultihi sila
kon giunsa nimo kini pag-andam ug ihatag ang imong pagpamatuod mahitungod sa mga
talaan sa kasaysayan sa kagikanan ug sa banay.

Ang mga talaan sa banay mahimo usab nga gamiton sa pagtala sa
kasayuran mahitungod sa mga katigulangan gikan sa mga kaliwatan nga
nabuhi sa wala pa ang upat nga gikinahanglan nga atong siksikon. Kini
nga mga talaan, uban niadtong tulumanon alang sa atong upat-ka-
kaliwatan, kinahanglan ang tanan ibutang sa atong basahon sa
handumanan.

Mga Ordinansa sa Templo alang sa Banay
Samtang kita nagtapok sa atong mga talaan sa pundok sa banay, kita
makatino hain sa atong mga katigulangan ang nagkinahanglan sa
ordinansa nga ipahigayon sa templo alang kanila. Ang mga ngalan niini
nga mga katigulangan nga atong gihatag ngadto sa Departamento sa
Kasaysayan sa Kagikanan, diin misiguro sa husto nga mga ordinansa nga
mapahigayon alang kanila.
Ipakita ang panan-awon 8-c, “Buluhaton sa templo alang sa patay gihimo pinaagi sa pagpuli.”

Ang matag ordinansa nga gikinahanglan alang sa mga buhi kinahanglan
usab pagahimoon alang sa mga patay, aron ang tanan adunay
managsama nga kahigayunan sa mga panalangin sa kahimayaan. Kini
nga mga ordinansa ipahigayon diha sa templo pinaagi sa gahum sa
pagkapari. Didto sa templo, ang takus nga mga sakop sa Simbahan
mahimo nga bunyagan, kumpirahan, ma-orden sa pagkapari, ug modawat
sa pagtuga alang sa mga patay. Sila usab mahimong bugkoson sa walay
katapusan nga mga hut-ong sa banay alang sa mga patay.
Si Presidente Wilford Woodruff miingon, “Ako naglantaw niining bahin sa
atong pangalagad isip usa ka misyon nga hilabihan ka mahinungdanon
sama sa pagsangyaw ngadto sa mga buhi; ang mga patay . . . dili
makabangon sa buntag sa pagkabanhaw, hangtud ang tino nga mga
ordinansa gipahigayon, tungod, ug alang kanila, diha sa mga templo 
nga gitukod sa ngalan sa Dios. Ang pagluwas sa usa ka tawo nga patay
sama ra sa pagluwas sa usa ka tawo nga buhi” (Discourses of Wilford
Woodruff, p. 160).
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Panabang gikan sa Atong Langitnong Amahan
Kon kita mobuhat kutob sa atong mahimo aron sa pagtuman sa atong
kapangakohan sa pagkapari alang sa pagbuhat sa buluhaton sa
kasaysayan sa kagikanan, kita makadawat og panabang gikan sa atong
Langitnong Amahan sa panahon nga kita nagkinahanglan niini. Kasagaran
ang panabang hilom, yano nga pagdasig. Apan panagsa, ang mga
milagro mahitabo sa mga sakop sa Simbahan kinsa nagbuhat niini nga
buluhaton. Si Elder Melvin J. Ballard, pananglit, misaysay niini nga
sugilanon:
“Ako nahinumdom og usa ka hitabo sa kasinatian sa akong kaugalingon
nga amahan. Unsa ang among paghandum ngadto sa pagkahuman sa
Templo sa Logan! Kini hapit na nga ipahinungod. Ang akong amahan
naghago niadto nga balay gikan gayud sa sinugdanan, ug ang sayo nako
nga mahinunduman mao ang pagdala sa iyang panihapon matag adlaw
samtang siya magdala sa bato paingon sa ubos gikan sa kinalot. Unsa
ang among paghandum nianang mahinungdanon nga hitabo! Ako
nahinumdom nga sa kasamtangan giunsa sa akong amahan ang paghimo
sa tanan nga paningkamot aron makakuha sa tanan nga kamatuoran ug
kasayuran mahitungod sa iyang mga kabanay. Kini ang tema sa iyang
pag-ampo matag gabii ug buntag nga unta ang Ginoo mohatag og paagi
aron siya makakuha og kasayuran mahitungod sa [iyang] mga patay.
“Sa adlaw sa wala pa ang pagpahinungod . . . duha ka hamtong nga mga
tawo naglakaw diha sa mga dalan sa Logan miduol sa akong duha ka
batan-ong igsoon nga mga babaye, ug, miduol sa kinamagulangan sa
duha ug mibutang diha sa iyang mga kamot sa usa ka pamantalaan ug
miigon:
“ ‘Dad-a kini ngadto sa imong amahan. Ayaw kini og ihatag ni bisan kinsa.
Pagdali og biya uban niini. Ayaw kini og wagtanga.’
“Ang bata mituman ug sa dihang iyang nasugatan ang iyang inahan, ang
iyang inahan buot mokuha sa pamantalaan. Ang bata miigon, ‘Dili,
kinahanglan ihatag ko kini ni Papa ug dili ni bisan kinsa.’
“Siya gipasulod sa lawak ug misaysay sa iyang sugilanon. Nakawang ang
among pagpangita niining mga tigpanaw. Wala sila igkita. Walay usa nga
nakakita kanila.
Unya mitan-aw kami sa papel. Ang pamantalaan, “The Newburry Weekly
News,” gipatik sa karaang panimalay sa Englatera sa akong amahan,
Huwebes, ika 15 sa Mayo, 1884, ug miabot sa among mga kamot Mayo
18, 1884, tulo ka mga adlaw human kini gimantala. Kami natingala, tungod
kay walay kalibutanon nga mga paagi nga kini makaabot kanamo, mao
nga ang among kaikag misamot samtang kami misusi niini. Unya kami
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nakakaplag sa usa ka pahina nagtumbok sa mga sinulat sa usa ka
tigbalita sa mantalaan kinsa . . . nakaduaw sa usa ka daan nga
sementeryo. Ang maikagon nga mga pinatik nakaagni kaniya sa pagsulat
kon unsa ang iyang nakita diha sa mga lapida, lakip ang mga garay. Siya
usab midugang sa mga ngalan, adlaw nga natawhan, kamatayon, ug uban
pa, nakapuno hapit sa tibuok pahina.
“Kini mao ang karaan nga sementeryo diin ang banay sa mga Ballard
gikalubong sulod sa mga katuigan, ug daghan kaayo sa mga dug-ol nga
kaliwat sa akong amahan ug ubang suod nga mga higala ang mga
gihisgutan.
“Sa diha nga ang butang gipakita ngadto kang Presidente Merril sa
Templo sa Logan siya miignon, ‘Ikaw gitugutan sa pagbuhat sa buluhaton
alang kanila, tungod kay ikaw nakadawat niini pinaagi sa mga sinugo sa
Ginoo.’
“Sa walay pagduhaduha nga ang mga patay kinsa nakadawat sa
Ebanghelyo didto sa kalibutan sa mga espiritu mibutang niini diha sa
kasingkasing sa tigbalita aron sa pagsulat niini nga mga butanga, ug sa
ingon ang paagi giandam alang sa akong amahan aron makakuha sa
kasayuran nga iyang gipangita” (Three Degrees of Glory, pp. 23–24).
Daghan sa mga sakop sa Simbahan nagsaysay og mga sugilanon kon
giunsa sila pagdasig o paggiya samtang sila nagskisik alang sa kasayuran
mahitungod sa ilang mga katigulangan. Samtang kita mosiksik sa mga
talaan sa atong mga katigulangan, pinaagi sa hugot nga pagtuo, pag-
ampo, ug pagpuasa kita mahimong makadawat og panabang gikan sa
atong Langitnong Amahan.

Panapos
Isip mga naghupot sa pagkapari, kita adunay mahinungdanon nga
kapangakohan sa pagtabang sa paghiusa sa atong mga banay alang sa
kahangturan. Kini nga kapangakohan naglakip sa pagtipig og usa ka
basahon sa handumanan. Ang atong basahon sa handumanan
kinahanglan nga maglangkob sa atong kaugalingon nga sugilanon sa
kinabuhi, kasayuran nga gipundok mahitungod sa atong mga
katigulangan, ug uban nga mga sagrado nga mga talaan sa banay.
Pinaagi sa pagpundok niini nga mga talaan sa kasaysayan sa kagikanan,
kita makahatag og paagi alang sa atong mga katigulangan sa pagdawat
sa kinahanglanon nga mga ordinansa sa ebanghelyo. Kon kita mohimo
niini, kita mahimong “mga manluluwas sa Bukid sa Zion.” Ang Propeta
Joseph Smith miingon:
“Ang mga yawe ihatag, ang espiritu ni Elijah moabut . . . ug ang mga
Santos moabut isip mga manluluwas sa Bukid sa Zion. Apan sa unsa nga
paagi nga sila mahimo nga mga manluluwas sa Bukid sa Zion? Pinaagi sa
pagtukod sa ilang mga templo . . . ug pagdawat sa tanan nga mga
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ordinansa . . . alang sa tanan nilang mga kaliwatan kinsa mga patay, ug
pagtubos kanila nga sila mobangon sa unang pagkabanhaw ug mahimaya
ngadto sa mga trono sa himaya uban kanila; ug dinhin niini ang kadena
nga nagbugkos sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga
anak, ug sa mga anak ngadto sa mga amahan diin nagtuman sa misyon ni
Elijah” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 330).

Hagad
Ang paghisgot sa kasaysayan sa kagikanan, si Presidente Kimball
miingon: “Mao kini ang buhat sa Ginoo, ug mihatag niini kanato. Kini mao
ang atong kapangakohan, atong kalipay, ug atong kahigayunan sa
pagpadayon niini nga buluhaton. Kita kinahanglan nga maghiusa sa atong
kaugalingon ug sa buluhaton nga kini magpadayon diha sa kakusog ug sa
kadaghan” (“The Things of Eternity—Stand We in Jeopardy?” Ensign,
Enero 1977, p. 7).
Pagsugod karon sa paghimo sa usa o labaw pa sa mga mosunod:
1. Pagpili og usa ka kahon o sudlanan ug pagsugod sa pagtigum sa mga

butang nga makatabang kanimo sa pagsulat sa imong sugilanon sa
kinabuhi.

2. Pagbaton og usa ka inadlaw nga talaan o talaadlawan ug himoa ang
imong unang isulat karon. Tipigi ang basahon diin imo kining makita
kanunay. Paghimo og tumong sa pagsulat niini matag adlaw o matag
semana.

3. Pagsugod sa tulumanon sa upat-ka-kaliwatan pinaagi sa pag-andam sa
usa ka talaan sa pundok nga banay alang sa imong kaugalingon nga
banay. Padayon sa pagpundok sa mga talaan hangtud ikaw
makahingpit sa tulumanon.

4. Kon ikaw nakasugod na sa imong basahon sa handumanan, pagpili og
lain nga tumong ug iapil ang imong banay. Ikaw mahimong
magpasiugda og usa ka talagsaon nga gabii sa banay aron sa
pagtabang sa imong mga anak sa pagsugod sa ilang kaugalingon nga
mga basahon sa handumanan.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Nephi 5:10–16 (usa ka kasaysayan sa kagikanan gitipigan sa mga
katigulangan ni Lehi)
Doktrina ug mga Pakigsaad 21:1 (usa ka talaan pagatipigan sa Simbahan)
Doktrina ug mga Pakigsaad 127:9 (mga talaan pagatipigan diha sa
templo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 128:8 (mga talaan gitipigan didto sa langit)
Doktrina ug mga Pakigsaad 110:13–16 (ang pagduaw ni Elijah ngadto
kang Joseph Smith)
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Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 128:15–19, 22–24 ug kang Joseph F. Smith nga
“Panan-awon sa Pagtubos sa mga Patay” (Doktrina ug mga Pakigsaad 138).

2. Balika pagtuon ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 40, “Mga Buluhaton sa
Templo ug Kasaysayan sa Banay.”

3. Kon usa sa inyong pundok makanunayon nga nagsulat sa usa ka inadlaw nga talaan o
tala-adlawan, hangyoa siya aron sa pagpasabut kon sa unsa nga paagi siya nakasugod
ug sa unsa nga paagi nga kini nakatabang kaniya.

4. Pag-andam ug usa ka panid sa pundok sa banay alang sa imong kaugalingon nga banay
ug dad-a kini sa klase. Kon ikaw wala pa masayud kon unsaon, susiha gikan sa imong
pangulo sa pagkapari kinsa ang makatabang kanimo.

5. Pag-andam sa pagpangutana sa klase sa pag-ila sa kadaghanan sa ilang mga
katigulangan kutob sa ilang mahimo balik ngadto sa upat ka mga kaliwatan. Ikaw mahimo
nga mobalik og tan-aw sa imong kaugalingon nga kasaysayan sa kagikanan atubangan sa
klase.

6 Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 9Pagpakig-ambit 
sa Ebanghelyo

Kini nga pagtuon gilaraw aron sa pag-agni kanato sa pagpaambit sa
ebanghelyo sa masangputon nga paagi ngadto sa uban.

Pasiuna
Sa mosunod nga sugilanon, usa sa nakabig misulti sa unsa nga paagi nga
siya ug ang iyang banay nadani ngadto sa Simbahan:
“Sa wala madugay human kami mobalhin sa usa ka bag-o nga
kasilinganan, ako diha sa gawas nga nag-ugmad sa akong tanaman sa
diha nga usa sa akong mga silingan mihatag kanako og usa ka dako
nga kumkum sa mga tamatis nga mao pa gayud ang pagkapupo. Mao
kadto ang sinugdanan nga maingon og usa ka panaghigalaay sa
kahangturan.
“Sa misunod nga mga bulan, [ang among mga silingan] nagpakita nga
mao ang labing maayo nga mga higala . . . nga among nakatagbo. Wala
sila mahadlok sa ilang pagkamahigalaon ug midawat sa among banay
nga sama nga kami ilang kaugalingon nga banay. Kami nalipay sa init nga
pan nga hinimo sa balay nga gipadala hapit matag semana; sa hingpit nga
panihapon nga gipadala usa ka gabii niana sa diha nga ako nagmasakiton
kaayo nga dili makaluto sa among kaugalingon nga panihapon; ang
matahum nga pasundayag usa ka gabii sa ting-init didto sa Independence,
sa ice cream sa among pagpauli. . . . 
“Kami kanunay nga gidapit ngadto sa mga kalihokan sa Simbahan apan
wala gayud pugsa sa pagtambong. Sa diha nga kami nakahukom sa
pagtambong, ang matahum, kasaligan nga anak nga babaye sa among
silingan miabut aron sa pagbantay sa bata alang kanamo—ug usahay
modumili sa pagpabayad niini.
“Human ako adunay usa ka malisud nga adlaw sa panimalay, ang akong
higala mohangyo kanako nga moadto ngadto sa Kapunungan sa
Kahupayan uban kaniya. Ako buot gayud kaayo nga makagula gikan sa
balay niadtong puntoha. Apan sa pag-adto, akong namatikdan nga labaw
pa diay sa usa ka [pagpahulay] gikan sa mga buluhaton sa panimalay.
Ang mainiton nga pag-abiabi sa mga “sister” nga gihatag kanako
nakahimo kanako nga usa ka makanunayon nga magtatambong hapit
sulod sa usa ka tuig sa wala pa ang among bunyag. . . . 
“Human niadto, bisan pa, kami nasayud diha sa among mga kasingkasing
nga kami buot sa usa ka labing hingpit nga kinabuhi sama kanila. Kami



dayon gidapit ngadto sa Simbahan sa mga Domingo, ug misugod sa
pagtambong sa klase sa mga tigsusi matag semana.
“Sa Marso 1976 kami nagpagbunyag.
“Wala magdugay human niadto kami nakadungog og usa ka talagsaon
nga pakigpulong diha sa tigum sa sakramento mahitungod sa usa ka tawo
kinsa nagpanuko sa pagpakig-ambit sa ebanghelyo tungod sa kahadlok
nga siya hilabihan ra ka unaunahon—ug ang banay mihulat pa og napulo
ka mga tuig sa wala pa moabut ang kahigayunan pag-usab. Napulo ka
mga tuig, ako naghunahuna. Hain kaha kami sa napulo ka mga tuig kon
wala pa kami sa Simbahan karon? Ang akong kasingkasing mikulba ug
ako dili halos makahulat sa pagpangita sa among mga silingan sa gawas
human sa pagsimba.
“ ‘Daghang salamat sa pagpakig-ambit sa ebanghelyo kanamo’ mao ang
tanan nga akong nasulti. Ako buot pa unta mosulti og dugang, apan wala na
kini kinahanglana. Ang mga luha migula usab sa ilang mga mata, samtang
kami nagbayloay og mahigugmaon nga mga pulong up panaggakus, kay
ako nasayud nga kami kanunay mohimo niini, alang karon ug hangtud sa
kahangturan” (Doris E. Heydon, quoted by Jay A. Parry, “Converts Tell . . .
What Brought Me In,” Ensign, Pebrero 1978, p. 43).
Kang kinsa kamo makapaambit sa ebanghelyo karon? Unsa ang gihimo niini nga banay aron
pag-andam sa ilang mga silingan sa pagdawat sa ebanghelyo? Ngano nga kinahanglan
magsugod kita karon sa pag-ugmad diha sa atong mga silingan?

Pagpakig-ambit sa Ebanghelyo—Ang atong Balaan nga Tawag
gikan sa Ginoo
Ang Ginoo nagbalikbalik sa pagtudlo sa iyang mga naghupot sa pagkapari
sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagdapit sa mga dili sakop sa
paghinulsol ug pagpabunyag. Samtang siya nagpuyo sa yuta, nagpakita si
Jesus og panig-ingnan alang kanato aron sundon. Siya midapit sa matag
usa sa pagdawat sa ebanghelyo. Ang katapusan nga panudlo nga iyang
gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an sa wala pa siya mokayab didto sa
langit mao, “lakaw . . . ngadto sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang
ebanghelyo sa tanang linalang” (Marcos 16:15). Pipila kanato nagtuo nga
ang buluhaton sa pagkamisyonaryo alang lamang niadtong naggahin sa
tibuok panahon nga misyonaryo. Apan kitang tanan kinsa nabunyagan
adunay kapangakohan alang sa pagdapit sa uban sa pagdawat sa mga
panalangin diha sa ebanghelyo. Ang Ginoo miingon:
“Usab, Ako nag-ingon nganha kaninyo, Ako maghatag nganha kaninyo og
usa ka sugo, nga ang tanang tawo, anciano, pari, magtutudlo, ug usab
sakop, molakaw uban sa iyang kusog, diha sa paghago uban sa iyang
mga kamot, sa pag-andam ug pagtuman sa mga butang nga Akong
gisugo.
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“Ug himoa nga ang inyong pagsangyaw mahimong tingog sa
pahimangno, tanang tawo ngadto sa iyang silingan, sa kalumo ug sa
kaaghop” (Doktrina ug mga Pakigsaad 38:40–41).
Ngano nga ang atong Langitnong Amahan buot kanato nga mopaambit sa ebanghelyo
ngadto sa uban? (Siya mipiyal kanato sa pagpaambit sa ebanghelyo niadtong kinsa wala
makadungog niini aron nga ang tanan niyang mga anak makatagamtam sa mga panalangin
niini.)

Unsa nga mga panalangin sa ebanghelyo ang atong natagamtaman ug buot usab nato nga
maangkon sa uban? (Ang ebanghelyo nagsulti kanato nga kita mga anak sa usa ka
mahigugmaon nga Langitnong Amahan kinsa nga kita makaampo alang sa panabang sa
atong mga suliran. Ang ebanghelyo makatabang kanato nga magmalipayon niining kinabuhi
ug magpuyo nga takus aron makauban sa atong Langitnong Amahan sa sunod nga kinabuhi.
Ang ebanghelyo makahimo kanato sa pag-angkon sa atong banay sa kahangturan.)

Pipila sa atong mga kahigalaan ug mga kaliwat mahimong dili gayud
makaangkon sa mga panalangin sa ebanghelyo hangtud nga kita sa igo
moatiman kanila nga mahimong mga malampuson nga mga misyonaryo.
Sila dili gayud unta mohangyo nga matudloan sa ebanghelyo hangtud nga
kita makigsulti kanila mahitungod niini. Tinuod nga pagka usa ka maayong
panig-ingnan sa unsay atong gituohan maoy bahin sa pagka usa ka
misyonaryo, apan kita kinahanglan usab mangita og mga paagi aron sa
pagsulti sa mga katawhan mahitungod sa atong mga pagtuo. Ang Ginoo
miingon: “Kay aduna pay daghan diha sa yuta taliwala sa tanan nga mga
tinuohan, mga pundok, ug mga relihiyon, kinsa nabutaan pinaagi sa
maliputon nga kaigmat sa mga tawo diin sila naghupo ug naghulat aron sa
pagpanglimbong, ug kinsa natagoan lamang gikan sa kamatuoran tungod
kay sila wala masayud asa kini hikaplagi” (Doktrina ug mga Pakigsaad
123:12).

Pagpa-ambit sa Ebanghelyo sa Masungputon nga paagi
Ipakita ang talan-awon 9-a, “Matag sakop kinahanglan nga mahimong usa ka misyonaryo.”

Pinaagi sa iyang mga propeta, ang Ginoo nagmando sa matag sakop sa
Simbahan sa pag-apil sa buluhaton sa misyonaryo. Si Presidente Spencer
W. Kimball naghatag kanato og pipila ka mga tambag aron sa pagtabang
kanato sa pagtuman niini nga kapangakohan:
“Amahan, ikaw ang mangulo. Pinaagi sa pagtambayayong isip mga
banay, dako kaayo ang mahuman nga buluhaton. Uban sa imong banay,
sa mainampoon nga paagi pagpili og usa o duha ka mga banay aron
higalaon. Tinoa kinsa sa imong mga kaliwat o mga higala nga imong ipaila
sa Simbahan. Tingali ikaw magpasiugda og usa ka laraw alang sa usa ka
gabii sa banay uban kanila, usa ka gabii gawas sa Lunes, o mosalmot sa
bisan unsa nga paagi. Unya, kon kini nga mga banay magpakita og
kasibot, ipahigayon pinaagi sa inyong pangulo sa misyon diha sa inyong
purok o sanga sa pagdapit kanila ug sa mga misyonaryo didto sa imong
panimalay aron sa pagpaambit sa mensahe sa Pagpahiuli. Kon ikaw
mosunod niining yano nga pamaagi, ikaw makadala og ubay-ubay nga
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maayong mga banay diha sa Simbahan” (Sharing the Gospel through
Priesthood Missionary Service [filmstrip, 1975]).
Kadaghanan kanato buot nga mopaambit sa ebanghelyo ngadto sa uban
tungod sa atong gugma ug pagpakabana alang kanila. Apan kasagaran
kanato wala mahibalo unsaon sa pagpaambit sa ebanghelyo sa dili mga
sakop. Kita maulaw ug magpanuko sa paghisgut sa Simbahan uban
kanila. Ang mosunod nga laraw maoy usa ka paagi nga kita mahimo nga
makadala sa uban ngadto sa Simbahan.
SA MAINAMPOON NGA PAAGI PAGPILI OG USA KA BANAY
Ipakita ang talan-awon 9-b, “Ang pagka usa ka maayong misyonaryo nagpasabut sa pagka
usa ka maayong higala.”

Sama sa gisulti ni Presidente Kimball, ang amahan kinahanglan mangulo.
(Kon ang amahan dili na kabahin sa buluhaton sa panimalay, ang inahan o
uban nga pangulo sa panimalay kinahanglan mangulo sa banay.) Kita
mahimo nga magsugod pinaagi sa paghunahuna sa mga higala ug mga
kabanay kinsa dili mga sakop sa Simbahan.
Kinsa ang imong nahibaloan nga mahimong adunay kasibot diha sa Simbahan?

Tagai og pagtagad ang mosunod kon magpili og usa ka banay aron
higalaon:
• Mga banay nga nakasinati og kausaban sa kahimtang. (Bag-ong mga

silingan, bag-ong mga pagpanganak, bag-ong mga kaminyoon, bag-
ong kamatayon diha sa banay.

• Mga banay nga adunay dayag nga mga kasinatian uban sa Simbahan.
(Kadtong kinsa nakaduaw sa usa ka templo o uban nga dapit sa
Simbahan, nakatambong og usa ka tigum o kalihokan sa Simbahan,
nakakita og usa ka tulumanon sa telebisyon sa Santos sa Ulahing 
Adlaw, mga higala sa mga sakop sa Simbahan, o nakapaminaw sa
Tabernacle Choir.)

• Mga banay kinsa mga kaliwat sa mga sakop sa Simbahan. (Kabahin nga
sakop sa mga banay, o mga kabanay niadtong kinsa bag-o nga
nagpasakop sa Simbahan.)

• Mga banay ug mga tawo nga may kasibot o kaikag mahitungod sa
Simbahan. (Kadtong kinsa mangutana mahitungod sa Simbahan, misulti
sa dayag mahitungod sa mga sakop sa Simbahan, nagpakita og kasibut
sa mga pagtuo o mga baruganan sa Simbahan, o nangita og usa ka
bag-o nga tinuohan.)

Si Presidente George Albert Smith misugyot: “Sugod sa tawo kinsa
nagpuyo sunod sa imong balay pinaagi sa pagdasig og pagsalig diha
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kaniya, pinaagi sa pagdasig og paghigugma diha kaniya alang kanimo
tungod sa imong pagkamatarung, ug ang imong buluhaton nga
misyonaryo nagsugod na” (sa Conference Report, Oktubre 1916, p. 51).
PAGPAKIGHIGALA SA BANAY

Ang pangulo sa panimalay kinahanglan nga mangulo sa banay sa
pagpakighigala sa mga dili sakop. Matag amahan maoy motudlo sa iyang
banay nga mahimong usa ka banay sa pagpakighigala.
Unsaon nga kita makapadugang sa atong pagpakighigala sa usa ka dili sakop nga banay?

Adunay daghan nga mga paagi nga kita makapakita sa atong
pagpakighigala ngadto sa uban. Kita mahimo nga makapahimuot,
mahimong maayo nga tigpaninaw, paghinumdom sa ilang mga ngalan,
paghimo og maayo nga mga buhat alang kanila maghisgot sa ilang mga
tinguha uban kanila, pagduaw sa ilang panimalay, pagdapit kanila sa
atong panimalay, pagpakig-uban kanila sa kalingawan, ug uban nga mga
paagi aron sila masayud nga kita nahigugma kanila.
PAGPAILA SA BANAY NGADTO SA SIMBAHAN

Si Presidente Kimball misugyot nga kita magpili og usa ka gabii gawas sa
gabii sa banay aron sa paghimo og usa ka gabii sa banay uban sa atong
mga silingan. Diha kita makapaila kanila ang pipila ka mga doktrina sa
Simbahan.
Ubang mga paagi nga kita makapaila kanila ngadto sa Simbahan mao ang
paghatag kanila og mga gagmay nga basahon o magasin sa Simbahan,
paghatag kanila og usa ka Basahon ni Mormon, pagdapit kanila sa
pagtambong sa usa ka tigum sa Simbahan, mopadayag sa atong
pagpamatuod ngadto kanila, o modala kanila ngadto sa mga kalihokan sa
Simbahan.
Unsa ang uban nga mga paagi aron sa pagtabang sa mga dili sakop nga magmaikagon sa
Simbahan?

PAGDAPIT SA BANAY SA PAGPAKIGSULTI SA MGA MISYONARYO
Ipakita ang tabang nga talan-awon 9-c, “Pagpaambit sa ebanghelyo maoy usa ka
magantihon nga kasinatian.”

Kon ang atong mga higala andam ko, kita kinahanglan nga mohangyo sa
Ginoo aron sa pagtabang kanato sa paghangyo kanila aron makigtagbo
sa mga misyonaryo. Kon angay, sila kinahanglan magtagbo diha sa atong
panimalay aron sa pagdawat sa mga panaghisgutan sa mga misyonaryo.
Unsaon nga kita makadapit sa atong mga higala aron makigtagbo sa mga misyonaryo?

Ang usa ka paagi sa pagpangutana sa mga higala kon sila buot ba nga
masayud mahitungod sa Simbahan mao ang pag-ingon: “Kami nalipay
nga nahimo ninyo nga mga silingan. Makatambong ba ikaw og ang imong
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banay sa usa ka gabii sa banay ugma sa gabii sa ikapito ang takna? Duha
ka mga batan-on gikan sa among Simbahan mohatag og pasundayag
mahitungod sa unsa nga paagi nga among Simbahan nagsugod.”
Ania ang usa ka paagi sa pagpakigsulti mahitungod sa ang Simbahan
uban sa mga tawo nga malagmit atong mahimamat sa makausa lamang:

Ipangutana: “Unsa nga Simbahan ang imong nasinati 
o kaayo?”

Paghimo og usa ka pamahayag: “Ako usa ka Mormon.”
o: “Ang akong asawa ug ako mga sakop sa

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing Adlaw.”

o: “Kami nahisakop sa Simbahan sa 
Mormon.”
Sultihi sila nga ang imong tinuohan 
mahinungdanon alang kanimo:
“Ako nagtuo nga ang tinuohan mao ang 
labing mahinungdanon nga butang sa 
akong kinabuhi.”

o: “Mahinungdanon alang sa akong banay 
nga masayud mahitungod sa Simbahan.”

Ipaambit ang usa ka
tino nga pagtuo: “Sa among simbahan kami mituo. . . . “

o: “Sa among banay kami mituo sa. . . . “
o: “Diha sa simbahan ni Jesukristo. . . . “

Ipangutana: “Unsa ang imong nasayran mahitungod 
sa Simbahan sa Mormon? Buot ba ikaw 
nga masayud og dugang?”

o: “Buot ba ikaw masayud 
mahitungod sa . . . ?”

o: “Buot ba ikaw mosalmot sa . . . ?”

Adunay daghan nga mga paagi aron sa pagdapit sa uban sa pagpaminaw
sa mensahe sa ebanghelyo. Kita mahimong mohisgut og pipila ka butang
mahitungod sa Simbahan nga makapaikag kanila, sama sa kasaysayan sa
kagikanan, usa ka tulumanon sa mga batan-on, o tulumanon sa kaayohan.
Unya kita mahimo nga makapangutana kon sila buot ba masayud og
dugang mahitungod sa Simbahan. Dili kita angay nga mahadlok nga sila
masakitan o kita angay nga mahiubos kon sila dili magpakita mga
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mauyonon. Kadaghanan moingon og oo, apan kon sila mobalibad sa
atong pagdapit, kita kinahanglan motubag ingon og sila midumili sa usa ka
pagdapit sa panihapon. Kita mahimo nga moingon sama niini: “Ako
nakasabut, John. Basin sa ubang mga panahon.” Ang pagpangutana dili
makadaut sa atong panaghigala ug ang Espiritu motabang kanato sa pag-
ila kon kini panahon na sa paghangyo pag-usab.
Basaha ang Mga Taga-Roma 1:16. Ngano nga kita dili angay nga “maulaw sa ebanghelyo ni
Kristo”?

Sa mosunod nga sugilanon, usa sa bag-o nga nakabig mipasabut sa unsa
nga paagi nga ang panaghigala modala ang iyang kaikag diha sa
Simbahan:
“Pinaagi sa pagbuhat kami nagkainilhanay pag-ayo sa matag usa. Miabut
gayud kanako ang pagtahud kaniya. Samtang nagkasuod diha sa among
panaghigala, kami mohisgut mahitungod sa among mga banay ug sa
among mga kalihokan, diin modala ngadto sa Simbahan. Ako nakasuta
nga ang Simbahan mao ang nakapahimo kaniya ug sa iyang banay nga
lahi—diha sa usa ka masaligon nga paagi—-gikan sa kadaghanan sa mga
tawo. Sa wala madugay kami naghisgut sa pipila ka mga doktrina sa
Simbahan, apan wala gayud siya mopugos kanako o mosangyaw ngari
kanako. . . .  Usa ka adlaw niana, sa among pagpahulay sa kahapunon
siya nangutana kanako kon ako buot ba nga masayud og dugang. . . .
[Ang among banay midawat sa mga pagtuon sa mga misyonaryo] didto
sa iyang panimalay.
“Kon dili pa tungod sa tinuod nga pagpakabana ug sa kasibot nga
gipakita sa mga Brooks sa among banay, nagtuo gayud ako nga kami dili
mahimong mga sakop sa usa ka tinuod nga simbahan ug makaangkon sa
kahayag ug kahibalo sa atong Amahan sa Langit ug sa iyang mga laraw
alang kanato” (Keith Knoblish, quoted by Jay A. Parry, “Converts Tell . . .
What Brought Me In,” Ensign, Pebrero 1978, p. 39).

Panapos
Ang Ginoo miingon: “Kini moabut sa matag tawo kinsa gipahimangnoan
sa pagpahimangno sa iyang mga silingan” (Doktrina ug mga Pakigsaad
88:81). Kon kita mobuhat sumala sa gitudlo sa Ginoo, kita makatabang sa
daghan nga mga tawo sa pagkaplag sa kamatuoran.
Usa ka paagi nga mahimong usa ka misyonaryo mao ang pagpakita og
usa ka maayo nga panig-ingnan. Kon kita naghimo og usa ka maayo nga
panig-ingnan, ang mga tawo kasagaran mahimong maikagon tungod sa
atong mga kinabuhi nga lahi.
Apan sa panig-ingnan lamang dili kanunay igo aron ang pipila sa mga
tawo maikag diha sa Simbahan. Kita kinahanglan mohimo sa unang
lakang sa pagpaila kanila diha sa ebanghelyo. Ang dili mga sakop
mahimong maikagon sa nagkalainlaing mga paagi: pagpaapil kanila diha
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sa usa ka panaghisgutan sa ebanghelyo, pagdapit kanila sa pagbuhat og
usa ka pag-alagad diha sa simbahan, pagpahatag sa inyong
pagpamatuod ngadto kanila, paghatag kanila og usa ka Basahon ni
Mormon o magasin sa Simbahan, pagdapit kanila sa usa ka gabii sa
banay. Adunay lain nga mga paagi. Ang mga paagi mag-agad sa matag
tawo, busa kita kinahanglan magmainampoon diha sa atong misyonaryo
nga mga paningkamot.
Labaw sa tanan, kita kinahanglan mopakita sa atong gugma ug
pagpakabana alang sa dili mga sakop samtang kita malimbasog sa
pagmugna ug mga kahigayunan sa pagtudlo sa ebanghelyo. Ang pagbati
nga atong ipaambit kanila, labaw nga makahuluganon kay sa atong
gigamit nga pagduol. Ang mga katawhan motubag ngadto sa gugma. Usa
sa nakabig miingon, “Kita kinahanglan makighigala sa dili pa kita
makakabig.” Kadtong kinsa nagpasakop sa Simbahan sa kasagaran
maayong mga higala sa mga sakop sa wala pa sila magpasakop.

Hagad
1. Pagpakita og usa ka panig-ingnan alang sa inyong mga silingan ug

mopahimangno kanila diha sa kaaghop.
2. Sa mainampoon nga paagi pagpili og usa ka dili sakop nga banay aron

matudloan sa ebanghelyo, unya pakighigala kanila ug ipaila sila ngadto
sa Simbahan.

3. Pahimusli ang mga kahigayunan sa pagbuhat og buluhaton sa
misyonaryo diha sa mga tawo kinsa moabut diha sa inyong panimalay.

4. Pakig-ambit og usa ka Basahon ni Mormon sa usa ka higala.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagpaambit sa iyang kasinatian mahitungod sa
pagbuhat sa buluhaton sa misyonaryo.

2. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagpaambit sa sugilanon sa iyang pagkakabig.
3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 10Pagpakigdait: 
Usa ka Kapangakohan 
sa Pagkapari
Kini nga pagtuon kinahanglan moawhag kanato isip mga naghupot sa
pagkapari aron sa paglig-on sa mga sakop sa Simbahan pinaagi sa
pagpakigdait.

Pasiuna
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10

Unsa ka mahinungdanon ang matag tawo ngadto sa atong Langitnong Amahan?

Ang matag usa kanato mahinungdanon alang sa atong Langitnong
Amahan. Sa walay pagtagad kon si kinsa kita, diin kita magpuyo, unsa nga
pinulongan ang atong ipamulong, o unsang kaliwat kita nahisakop, ang
iyang buhat ug himaya mao ang pagpahinabo sa atong pagka imortal ug
sa kinabuhi nga dayon (tan-awa sa Moises 1:39). Aron sa pagtabang
kaniya niini nga buluhaton, ang Ginoo mipahiuli sa pagkapari dinhi sa yuta
ug naghatag kanato sa kapangakohan sa paghigugma sa usag usa sama
sa iyang paghigugma kanato.
Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga kita kinahanglan nga mobati sa
sama nga pagpakabana alang sa uban sama sa atong gibati alang sa
atong kaugalingon (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 38:24). Kini
mao ang atong kapangakohan ug kahigayunan sa pagtabang sa atong
mga kaigsoonan nga makadawat sa mga panalangin nga giandam sa
atong Langitnong Amahan alang niadtong mga matinud-anon.
“Ania kita dinhi aron sa pagtabang sa matag usa nga mouswag, aron sa
pagdasig sa usag usa ngadto sa paghigugma ug maayong mga buhat, ug
dili . . .  sa paglingkod diha sa paghukom. Ang atong kapangakohan mao
ang paghatag og kadasig ngadto niadtong kinsa dili aktibo ug
masalaypon. Kamo adunay katungdanan sa ‘pagtan-aw nga walay
kadautan diha sa simbahan, ni kagahi sa usag usa, ni pagpamakak,
pagpanglibak, ni pagsulti og dautan.’ (Doktrina ug mga Pakigsaad 20:54.)”
(Delbert Stapley, “The Path to Eternal Glory,” Ensign, Hulyo 1973, p. 100).
Basaha ang Lucas 22:32.

Si Presidente Harold B. Lee miingon: “Ako nagtuo nga adunay daghan
diha sa Simbahan nga nagbuhat og espirituhanon nga paghikog, ug sila
nangayo og panabang. . . .  Kon unta kita makaila lamang sa hilak sa
kaguol sa hustong panahon, kita mao ang mahimong mga paagi sa
pagluwas sa mga kalag” (“The Strength of the Priesthood,” Ensign, Hulyo
1972, p. 103).



Pagpakigdait diha sa Simbahan
Ang pagpakigdait nagpasabut sa pagdasig ug pagtabang sa matag usa
aron makatagamtam sa kinatibuk-an nga mga panalangin sa ebanghelyo.
Kini nagpakita sa pagtahud, pagpakig-ambit sa mga kasinatian, paghatag
og pag-alagad ug paghigugma, pagmatinabangon ug paghimo og buhat
sa pagkamabination. Kita makigdait pinaagi sa pagka maayong higala ug
silingan ug paghimo sa uban nga mobati nga mahinungdanon ug
gikinahanglan.
Sa panahon nga kita makig-ambit sa atong panahon, talagsaon nga mga
kahibalo ug mga kabtangan ngadto sa uban, kita makapalambo sa usa ka
espiritu sa pagkaigsoon. Kini nga pagkaigsoon gihulagway ni Pablo. Siya
miingon nga ang bag-o nga mga sakop sa Simbahan dili na mga langyaw
“kondili mga katagilungsod uban sa mga santos” (Mga Taga-Efeso 2:19).
Bisan tuod kita kinahanglan nga magmahigalaon ug maayo nga silingan
ug maningkamot sa pagpakita sa atong gugma ngadto sa tanan nga mga
katawhan, paghatag og panabang ug pagpakighigala ngadto sa bag-o ug
dili aktibo nga mga sakop, maoy usa ka sukaranan nga kapangakohan sa
pagkapari. Ang Simbahan motabang kanato sa pagbuhat niini sa daghan
nga mga paagi. Kini maghatag og mga tulumanon, sama sa pagtudlo sa
panimalay, nga moawhag kanato sa pag-alagad sa atong mga
kaigsoonan. Kini naghatag og mga tigum diin kita mahimong makig-uban
sa matag usa. Ug kini naghatag og panudlo diha sa husto nga
pagpadayag sa atong gugma ug pagpakabana.
Kita kinahanglan kanunay nga magpakabana mahitungod sa mga dili
sakop sa Simbahan ug sa mga langyaw taliwala kanato, apan kita
kinahanglan usab nga magpakabana niadtong mga banay taliwala kanato
nga adunay usa ka amahan, usa ka inahan, usa ka anak nga lalaki o usa
ka anak ng babaye kinsa dili usa ka sakop. Kini nga mga banay
nagkinahanglan kanato. Pinaagi sa pagpakigdait kanila ug sa pagpakig-
ambit kanila sa atong pagsabut ug paghigugma, kita mahimong
makatabang niining mga banay nga dili sakop ang tanan nga mahimong
magkahiusa diha sa ebanghelyo.
Tagsatagsaa kini nga mga hunahuna pinaagi sa pagsulat diha sa pisara sa usa ka lista
niadtong nagkinahanglan sa atong pagpakigdait.

Mga Paagi sa Pagpakigdait
Unsaon nato sa pagpakigdait ang usa ka tawo nag-agad sa iyang mga
kahimtang ug sa atong kalambigitan ngadto kaniya. Usa ka banay
mipasabut kon giunsa nila pagpakigdait sa usa ka langyaw:
“Ang langyaw nga tupad kanamo wala mahimutang. Siya mitan-aw sa
unahan ug tagsa ra moginhawa. Siya wala gani mopahiyum sa among
duha ka batan-ong mga anak, kinsa kanunay nga makighigala alang
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kanamo. Human sa pagsimba, ang akong bana midapit sa maligdong nga
tawo sa pag-uban kanamo ngadto sa balay alang sa usa ka pabugnaw.
Usa ka pahiyum ang migula sa iyang taas nga nawong. ‘Ako bag-o
lamang gibunyagan sa miaging semana ug unya mibalhim sa inyong
purok,’ siya mipasabut. Human niadto maghapitan na siya kanamo sa
makadaghan sulod sa usa ka semana, nahinangop tungod sa iyang
[nagtubo nga kahibalo sa ebanghelyo], mahinamon nga makighisgot sa
mga kasulatan, mapaninguhaon mahitungod sa iyang kaugalingon. Diha
kanamo ang tumang hingpit nga kalipay nga nagtan-aw sa among igsoon
nga mitubo. Siya dili na usa ka langyaw” (Susan Spencer Zmolek, “The
Stranger Within Our Gates,” Ensign, Marso 1976, p. 49).
Ang pagpakigdait gibuhat lahi kay niini, bisan pa, kon kini naglakip sa
pagtudlo sa banay. Usa ka babaye misaysay kon giunsa sa iyang mga
magtutudlo sa banay paglakip kaniya ug sa iyang anak sa ilang mga
kalihokan:
“Buot ako nga mobuhat og usa ka bag-o nga pagsugod human sa usa ka
mapait nga panagbulag, busa ako midala sa akong batan-on nga anak
nga lalaki ug mibalhin sa habagatan aron sa pagtapos sa usa ka kurso sa
kolehiyo. Sa pagtuo nga ang klema mainit, kami mibilin sa among mga
suweter ug mga habol didto sa pundohanan. Hilabihan namo ka tugnaw
niadtong among payag niadto nga tingtugnaw, apan kami nahadlok nga
mopasiga og suga o mohangyo aron sa paghulam og mga habol. Wala
akoy nailhan. Ako mibati nga ako dili angay sa mga katawhan diha sa
simbahan tungod kay ako binulagan, ug ako sa tino dili buot ni bisan kinsa
nga maghunahuna nga ako usa ka [salagubangon]. Ako nalipay kaayo sa
diha nga miabut ang mga magtutudlo sa banay. Sila buot gayud nga kami
mobati nga gidawat ug sila sa kanunay miduaw, bisan tuod og kami walay
telepono ug kanunay nga wala sa balay. Sila sa kanunay molakip kanamo
sa ilang kalihokan sa panimalay. Sa kadugayan ako wala na maulaw sa
paghangyo sa paghulam og mga habol gikan kanila” (ingon nga gikutlo ni
Susan Spencer Zmolke, “The Stranger Within Our Gates,” Ensign, Marso
1976, pp. 47–48).
Isulat diha sa pisara ang mga pamaagi sa pagpakigdait nga gipakita sa miagi nga mga
kasinatian.

Sa walay duhaduha, kon kita mobati og tiunay nga panaghigala alang sa
uban, ang atong mga kalihokan sa pagpakigdait kinahanglan nga
molungtad pa labaw sa mga tigum sa Domingo ngadto sa uban nga mga
takna ug sa mga kalihokan sa tibuok semana. Ang mao nga mga
kalihokan maglakip sa pagdapit kanila sa atong mga panimalay, sa mga
katilingbanon nga mga kalihokan ug sa mga hitabo diha sa palibot ug sa
simbahan. Ang pagpakigdait mao ang usa ka timailhan sa matuod nga
Santos, kinsa gitandi kini ni Jesus sa iyang pag-ingon, “Ako usa ka
langyaw ug kamo mipasulod kanako” (tan-awa sa Mateo 25:34–36).
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Ang mosunod nga sugilanon nagpakita kon giunsa sa duha ka igsoon
pagpakita ang tiunay nga pagpakigdait:
Usa ka batan-on nag-inusara ug wala magmalipayon. Ang iyang
pagtambong sa simbahan dili makanunayon ug nakita niya ang kalisud
nga siya mahimong kasaligan sa mga ipabuhat kaniya sa simbahan. Duha
ka tawo nga mga biyudo, midapit sa batan-on sa pagsalmot uban kanila
sa mga gabii sa banay.
Wala madugay, ang Lunes sa gabii nahimo nga labing mahinungdanon
nga takna sa iyang semana. Didto siya miapil sa daghan nga mga
panaghisgot sa ebanghelyo ug nakadawat sa pag-agni sa nagsugod sa
pag-ampo sa labaw nga makugihon. Wala kini magdugay nga ang iyang
pagpamatuod nausab gikan sa usa ka huyang nga kahibalo ngadto sa usa
ka nagdilaab nga saksi sa kamatuoran.
Ang duha ka mga kaigsoonan midawat kaniya ug mihatag sa ilang
pagpakighigala ngadto sa labing hingpit nga paagi nga ilang nahibaloan.
Sila milingkod uban kaniya sa mga tigum sa simbahan ug midapit kaniya
ngadto sa ilang panimalay alang sa panihapon. Sila miuban kaniya sa
pagpamalit ug mitabang kaniya sa pag-ayo sa iyang panimalay.
Sa wala madugay siya nakighigala ngadto sa uban, ug siya nahimong
kasaligan sa iyang mga buluhaton sa simbahan. Usa ka adlaw niana
samtang siya nakighisgot sa usa niya ka kaila sa iyang hingpit nga kalipay
sa iyang kinabuhi ang iyang kaila nangutana: “Sa imong pagtuo, unsa ang
nakahimo niini nga mahitabo?”
“Ang gugma sa duha ka mga higala mao ang labing mahinungdanon nga
bahin,” siya miingon. “Miabut kanako ang pagsalig ug mibati og
kasigurohan sa ilang gugma, ug kana nga gugma mao ang nakatabang
kanako sa pagbuhat sa mga butang nga wala gani nako damgoha nga
mahimo” (kinuha gikan sa Relief Society Courses of Study 1977–78, p. 130).
Idugang ngadto sa lista diha sa pisara ang mga paagi niining duha ka igsoon nga nakigdait
sa nag-inusara nga sakop.

Si Brother Ernest Eberhard, Jr., misaysay sa mosunod nga sugilanon
mahitungod sa pagpakigdait:
“Si Susan Munson usa ka aktibo nga sakop sa Simbahan kinsa
mapahiubsanon nga naghulat sa iyang dili sakop nga bana nga magpakita
ug kaikag sa Simbahan. Siya kanunay nga moingon. ‘Maayo kana alang
kanimo ug sa mga bata, pinangga, apan wala gayud ako maikag.’
“Kana may pagkatinuod. Apan si Jack usab manggiulawon. . . .  Si Susan
sa [katapusan] mihangyo kang Brother Caldwell, ang pangulo sa misyon
sa purok, kon wala bay mga butang nga mahimo. Siya misaad sa pagdala
sa suliran diha sa iyang senemanang tigum sa misyonaryo.
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“Ang pundok . . . nakahukom og usa ka ‘hut-ong nga salo-salo’ tingali mao
ang labing maayo nga paagi aron sa pagsugod. Sila mihangyo sa tulo ka
mga banay nga sakop sa Simbahan nianang dapita aron sa paglaraw og
usa ka salo-salo alang sa mga Munson ug Noble, usa sa nagpakisusi nga
banay. . . .  Kining tulo misalmot sa pagpakigdait.
“Si Jack, sa sinugdanan nagpanuko sa pagsalmot, nahibulong ug
nahimuot sa kahayahay ug ka yano nga pagpakighigala sa pundok. Sa
naghinapos na ang kagabhion, siya mahinamon nga mibulig sa
nahunahuna-an nga ikaduhang salo-salo, usa ka piknik sa mosunod nga
ikaduhang semana. Walay bisan usa nga misulti mahitungod sa pag-adto
sa simbahan, apan si Allan Westover, kinsa nakighinabi ni Jack
mahitungod sa iyang proyekto sa pagpamintal sa balay alang sa salo-salo,
mitungha sa pagka Sabado uban sa iyang kaugalingon nga hagdanan—
ug mibalik matag gabii human sa trabaho. Si Steve Caldwell ug si Glen
Rivers sa makadaghan nga higayon mitabang usab.
“Sa naghinapos ang bulan sa diha nga ang korum sa mga anciano
adunay usa ka proyekto, si Jack matinguhaon sa pagtabang kanila. . . .
Samtang ang ting-init nagpadayon, si Jack migugol og ubay-ubay nga
mga panahon uban sa mga sakop sa Simbahan. Dihay mga panagtabi
mahitungod sa mga tobo sa pagpamasol ug mga politika ug pagpasanay
og mga bata, mahitungod sa pagtanom, pagsulbad sa mga kalisud sa
kaminyoon ug pagsugakod sa mga hagit sa trabaho. Si Jack nakigsulti ug
usab naminaw. Katilingbanon nga mga gabii kauban sa nagkalainlain nga
mga banay naglakip sa mga gabii sa banay ug espirituhanong
panaghisgot. Sa dakong kalipay ni Susan, si Jack mitug-an kaniya usa ka
gabii niana nga siya andam na aron sa pagdawat sa sunod nga mga
lakang nga mao ang pagpatudlo sa mga misyonaryo . . . ug pagpasakop
sa Simbahan.”
Si Brother Eberhard midugang sa mosunod: “Walay labaw pa nga
mahayag kay sa ‘pagpakighigala’ nga mga kalihokan kon walay mga
pagbati sa pagpakighigala. Ang mga pagbati kinahanglan nga moabut
pag-una.” Siya misugyot nga kita kinahanglan maayo nga tigpaminaw,
mosusi mahitungod sa tagsa-tagsa nga mga gusto ug dili gusto, sa iyang
mga kalihokan sa banay, sa iyang patigayon. Siya mipasabut sa punto nga
kadtong mga gipakigdaitan kinahanglan nga masayud nga kita mibati
kanila (“That Part-member Family,” Ensign, Hulyo 1978, pp. 38–39).
Unsa nga mga paagi sa pagpakigdait ang gigamit niini nga sugilanon ang mahimo nga atong
ikadugang diha sa lista diha sa pisara?

Hisguti ang tsart, “Mga Kalihokan sa Pagpakigdait” (talan-awon 10-a). Idugang ang uban nga
mga kalihokan nga isugyot sa klase.
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Panapos
Ang pagpakigdait mao ang usa ka mahinungdanon nga kapangakohan sa
pagkapari. Kini makatabang sa bag-o nga mga nakabig ug uban nga mga
sakop sa Simbahan nga mobati nga sila gipangita ug gikinahanglan, ug
moagni kanila sa pagsalmot diha sa Simbahan. Samtang kita modawat sa
kapangakohan sa pagtabang sa uban nga mahimong aktibo diha sa
Simbahan, kita makasinati sa hingpit nga kalipay ug katagbawan. Ang
Ginoo misaad nga kini nga hingpit nga kalipay magmalungtaron.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 18:15–16.

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa paghatag sa iyang pagpamatuod mahitungod sa unsa
nga paagi nga ang pagpakigdait nakatabang kaniya.

Hagad
1. Ilha ang usa ka bag-o nga nakabig ug pagpakigdait kaniya.
2. Dugangi ang inyong pagpakigdait sa inyong mga banay nga gihatag sa

pagtudlo sa banay.
3. Pagpili og usa ka dili kaayo aktibo nga banay ug pakigdait kanila nga

mahibalik ngdato sa mga kalihokan sa simbahan.
4. Pagmahigalaon sa tanan nga sakop sa Simbahan—ilabi na gayud

niadtong kinsa mga langyaw.
5. Kon adunay usa ka banay nga ang uban dili sakop sa Simbahan sa

inyong dapit, ilakip ang mga dili sakop sa mga kalihokan sa Simbahan.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Hangyoa ang usa ka sakop sa paghatag sa pagpamatuod sa unsa nga paagi nga ang
pagpakigdait nakatabang kaniya. Siya mahimo nga usa sa bag-o nga nakabig, usa ka
sakop nga nadala balik sa kalihokan sa simbahan, o usa ka tawo kinsa nakatabang
pagdala og lain diha sa kalihokan.

2. Pag-andam og usa ka tsart sa mga kalihokan sa pagpakigdait (tan-awa ang talan-awon
10-a).

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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MGA KALIHOKAN SA PAGPAKIGDAIT

Mga kalihokan sa Inyong Panimalay
Paghimo og usa ka panihapon
Pagpaminaw sa usa ka maayo nga musika
Paghimo og usa ka kalingawan
Pagtan-aw sa usa ka maayong tulumanon sa telebisyon
Pagpakita og mga hulagway sa banay
Paghimo og usa piknik
Paghimo og usa ka dili pormal nag salo-salo
Pagtabang kanimo sa usa ka proyekto

Mga Kalihokan sa Ilang Panimalay
Pagpahatud og usa ka torta o lain nga dalit
Pakigtambayayong sa paglaraw alang sa usa ka salo-salo
Pagtabang kanila sa usa ka proyeko:
• Pagtanom sa usa ka tanaman
• Pagtabang kanila sa pagbalhin
• Pagtabang kanila sa pag-ayo sa bisan unsang butang
Paghapit alang sa usa ka pagduaw—”tungod kay kamo among mga igala”
Pag-atiman sa ilang mga anak

Mga Kalihokan diha sa Inyong Lugar
Adto sa usa ka linain nga salida sa sinehan o tulumanon
Paghapit kanila paingon sa usa ka tulumanon sa tulunghaan

(Modalit og pabugnaw diha sa inyong balay pagkahuman)
Pag-adto sa usa ka piknik
Pagsalmot sa usa ka kalingawan sa banay
Pagtambong sa usa ka naandan nga kalihokan sa mga bata 

(dula sa bola, ug uban pa)
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Leksyon 11Ang Amahan 
isip Patriyarka

Kini nga leksyon gilaraw aron sa pagpalig-on sa atong pagsabut sa tahas
sa amahan isip patriyarka diha sa panimalay.

Pasiuna
Ipakita ang talan-awon 11-a, “Ang Ginoo misalig sa mga amahan sa pagpangulo sa ilang
mga banay.”

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:
“Ang Ginoo mihan-ay [sa iyang mga anak] sukad sa sinugdanan uban sa
usa ka amahan kinsa molalang, mosangkap, ug mohigugma ug
modumala, ug usa ka inahan kinsa manamkon ug manganak ug
momatuto ug mopakaon ug mobansay [ug mga anak kinsa] makat-on sa
paghigugma, pagtahud, ug pagdayeg sa usag-usa. Ang banay mao ang
usa ka mahinungdanon nga laraw sa kinabuhi ingon nga gimugna ug
gihan-ay pinaagi sa atong Amahan sa Langit” (“The Family Influence,”
Ensign, Hulyo 1973, p. 15).
Unsa ang gitawag ni Presidente Kimball isip mga kapangakohan sa amahan?

“Ang titulo nga amahan sagrado ug walay katapusan. Kini nagpasabut nga
sa tanang mga titulo sa pagtahud ug pagpasidungog ug pagdayeg nga
gihatag ngadto sa Dios, siya misugo kanato sa pagtawag kaniya isip
Amahan” (Father, Consider Your Ways [pamphlet, 1973], p. 2).
Awita o basaha ang mga bersikulo sa “O Akong Amahan.” (Tan-awa ang
tamdanan sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 350.)
Sa panahon sa misyon sa Manluluwas dinhi sa kalibutan, siya nagtandi sa
makadaghan ngadto sa iyang Amahan ug namulong bahin kaniya sa usa
ka sagrado nga paagi. Ang mga kasulatan nagpakita nga siya nakaila sa
iyang Amahan, tungod kay siya nakigsulti kaniya ug nagbuhat sa iyang
kabubut-on (tan-awa sa Mateo 26:39). Ang panig-ingnan sa Manluluwas
sa pagtahud ug pagpasidungog alang sa iyang Amahan mao ang
sumbanan nga kita kinahanglan nga mosunod ug ang sumbanan nga
kinahanglan atong itudlo sa atong mga anak nga sundon.
Unsaon nato pagpakita og pagtahud alang sa atong Langitnong Amahan? Alang sa atong
yutan-on nga mga amahan?

Ang usa ka amahan nga naghupot sa pagkapari angay nga magpuyo nga
takus aron tawagon pinaagi sa sagrado nga ngalan sa amahan sa iyang
mga anak. Kon siya mobuhat niini, siya makapangandam alang sa walay
katapusan nga pagkaamahan. Matag usa kanato adunay gahum sa
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paghimo niini, sa pagbaton sa atong banay uban kanato ug makasinati og
hingpit nga kalipay uban kanila hangtud sa kahangturan.

Ang Usa ka Amahan mao ang Patriyarka sa Iyang Banay
Basaha ang Mga Taga-Efeso 5:23.

Ang Langitnong Amahan mitudlo nga ang bana o amahan mao ang
mahimong pangulo sa iyang panimalay. Kini nga sumbanan sa paghimo
sa bana o amahan isip pangulo sa banay mao ang usa ka patriyarka nga
matang. Kita sa talagsaon nga paagi napanalanginan isip mga sakop sa
Simbahan tungod kay ania kanato ang pagkapari aron sa pagtabang
kanato nga mahimong masangputon nga mga patriyarka.
Matag banay diha sa Simbahan mao ang usa ka gingharian o
panggobyerno diha sa iyang kaugalingon. Ang amahan mao ang pangulo
niana nga panggobyerno. Siya mao ang labing taas nga may katungod sa
iyang panimalay ug modumala sa tanan nga mga kalihokan sa banay.
(Tan-awa ang Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, pp. 286–88.) Mahitungod
niini nga butang, si Presidente Joseph F. Smith misulat:
“Kini usahay mahitabo nga ang mga anciano gitawag aron sa pag-alagad
sa mga sakop sa usa ka banay. Taliwala niini nga mga anciano tingali
adunay mga presidente sa istaka, mga apostoles, o bisan mga sakop sa
unang kapangulohan sa Simbahan. Kini dili tukma ubos niini nga mga
kahimtang alang sa amahan nga motalikod ug magpaabut sa mga
anciano nga mao ang modula sa pagpangalagad niini nga
mahinungdanon nga ordinansa. Ang amahan anaa diha. Kini iyang
pagtugot ug kini iyang katungdanan sa pagdumala. Siya kinahanglan nga
mopili kon kinsa ang angay nga mopangalagad sa lana, ug ang usa kinsa
mahimong tigpama-ba sa pag-ampo, ug siya kinahanglan . . . modumala
sa pagpangalagad niana nga panalangin sa ebanghelyo diha sa iyang
panimalay” (Gospel Doctrine, p. 287).
Ang Ginoo buot sa amahan nga manalangin sa iyang banay, dili lamang sa
pagmando kanila. Aron sa paghimo niini, siya kinahanglan mogamit sa iyang
pagkapari sa makatarunganon nga paagi aron sa pagpanalangin sa matag
sakop sa banay. Si Eldred G. Smith, Patriyarka sa Simbahan, misaysay
mahitungod sa usa ka babaye kinsa miduol kaniya sa pagpangita og usa ka
talagsaon nga panalangin sa pagkapari. Siya miingon:
“Sa diha nga ako nangutana kaniya ngano nga siya buot og usa ka
talagsaon nga panalangin, siya midumili sa pagsulti kanako. Ako
nakahibalo gikan kaniya nga ang iyang bana usa ka sakop sa Simbahan
ug naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, mao nga ako migugol og
ubay-ubay nga mga takna sa pagpaninguha sa pagtudlo kaniya sa
baruganan sa kapunongan sa pagkapari, diin ang amahan sa panimalay
kinahanglan mao ang manalangin sa mga sakop sa banay. . . .  [Ako
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mihangyo kaniya sa] pagpauli aron sa pagkuha sa iyang panalangin
gikan sa iyang bana kay sa gikan kanako.
“Wala madugay siya mibalik sa akong buhatan, nagpahinumdom kanako
niini nga kasinatian, ug miingon siya nga mibiya siya sa akong buhatan
nga masuk-anon kaayo. . . . 
“Siya miingon nga ang katarungan nga siya midumili sa pagtug-an kanako
ngano nga siya buot mangayo og panalangin mao nga siya buot mangayo
og usa ka panalangin tungod kay walay maayo nga pagsinabtanay tali
kaniya ug sa iyang bana, ug unya ako mipapauli kaniya aron sa
pagpangayo og usa ka panalangin gikan sa iyang bana. Mao nga dayag
na lamang nga siya nagmasuk-anon.
“Unya siya midugang, ‘Kadto mao ang usa sa labing maanindot nga
butang nga sukad nahitabo.’ Siya miingon nga siya mipauli, siya nag-
ampo mahitungod niini, siya naghunahuna mahitungod niini, ug sa
katapusan ginamit ang igong kaisug sa pagpangayo sa iyang bana og
panalangin. Tinuod kini nakapakugang kaniya, apan siya nagpailub; siya
mitugot kaniya sa paghunahuna niini sa makadiyot, pagpalandong
mahitungod niini, ug pag-ampo mahitungod niini; ug sa katapusan siya
mihatag kaniya og usa ka panalangin. Unya siya midugang, ‘Wala pa
mahitabo nga dihay usa ka maayong pagsinabtanay sa among panimalay
sa tibuok namong kinabuhi nga among naangkon sukad nga siya mihatag
kanako niadto nga panalangin’ “ (“Family Unity through a Father’s
Blessing,” Improvement Era, Hunyo 1965, p. 534).
Ang panimalay mao ang usa ka dapit alang sa banay sa pag-uswag—sa
tanan ug tagsa-tagsa. Sa pag-awhag niini nga pag-uswag, ang amahan
kinahanglan nga kanunay nga modumala sa iyang panimalay uban sa
gugma, kaalam, kalumo, pagsabut, ug pagpailub. Isip ang labaw nga may
katungod sa panimalay, ang amahan kinahanglan mao ang gabayan nga
panig-ingnan. Matinud-anon ug masinugtanon nga mga amahan kinsa
nangulo sa ilang mga banay sa matarung nga pagpuyo ibabaw sa
kalibutan makatabang sa ilang mga banay nga mahimong takus sa
pagpuyo magkahiusa hangtud sa kahangturan.
Isip mga patriyarka sa atong mga banay, kita kinahanglan motagad sa
atong mga asawa ug mga anak uban sa hingpit nga pagtahud.
Basaha ang Mga Taga-Efeso 5:25–28.

Unsaon nato pagtagad ang atong mga asawa?

Basaha ang Mga Taga-Efeso 6:4.

Unsa nga tambag ang gihatag niini nga kasulatan ngadto sa mga amahan sa pagpadako sa
ilang mga anak?

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41–45.

Sa unsa nga paagi nga kini nga kasulatan makatabang kanato nga mahimong maayo nga
patriyarka sa atong mga banay?

110



Ang mga kasulatan naglangkub og daghan nga mga sugilanon sa mga
amahan kinsa maayo nga mga patriyarka. Si Alma ang Batan-on mipundok
sa iyang mga anak ug mihatag sa matag usa sa iyang tambag ug panalangin
(tan-awa sa Alma 35:16). Si Hari Benjamin mitudlo sa iyang mga anak sa
pagsabut sa mga kasulatan (tan-awa sa Mosiah 1:2). Si Adan ug si Lehi
nanalangin sa ilang mga anak matag usa sa wala pa sila mamatay (tan-awa
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 107:53; 2 Nephi 4:1–11). Pinaagi sa gahum
sa pagkapari, kini nga mga propeta nagtuman sa ilang mga kapangakohan
nga patriyarkal ngadto sa ilang mga banay. Pinaagi sa atong pagkapari, kita
usab mahimo nga matarung nga mga patriyarka diha sa atong mga banay.

Pagtagbaw sa mga Sukaranan nga Panginahanglan sa Banay
Isip usa ka patriyarka sa iyang banay, ang usa ka amahan adunay
kapangakohan sa pagtabang sa mga sakop sa banay pagtagbaw sa ilang
mga panginahanglan.
Matag usa adunay panginahanglan sa panglawas, sama sa pagkaon, pinuy-anan ug sapot.
Unsa ang uban nga sukaranan nga mga panginahanglan nga gikinahanglan sa atong mga
banay? Ilista ang mosunod diha sa pisara samtang sila mahisgutan:

ARON NGA KINAHANGLANON UG HIGUGMAON

Kita makatagbaw niini nga panginahanglan pinaagi sa pagpakita og pagbati
ug pagtug-an sa atong mga banay nga kita nahigugma kanila. Si Elder Loren
C. Dunn mihatag kanato sa usa ka panig-ingnan niini nga panginahanglan:
“Ako nahinumdom sa usa ka dula sa intablado nga bag-o pa lang gihimo
ngadto sa usa ka pelikula. Kini nagpakita sa mga ginikanan kansang bugtong
anak, usa ka bata nga lalaki, mipauli gikan sa pag-alagad sa kasundalohan.
Ang amahan ug anak wala gayud mahitabo nga nagkasuod. Kini usa ka
kahimtang diin ang amahan ug anak nahigugma sa usag usa apan walay
nahimo sa pagpangita og mga paagi sa pagpadayag sa ilang mga
kaugalingon, ug busa miabut ang mga panaglalis tungod kay ang matag usa
nagtuo nga ang usa wala mahimuot kaniya. . . . 
Ang taas nga punto sa dula miabut sa diha nga ang bata miigon ngadto
sa iyang amahan sama niini:
“ ‘Pa ako kanunay mibati og kasuko kanimo sa dihang ako usa pa ka
batan-on tungod kay ikaw wala gayud mosulti kanako nga ikaw nahigugma
kanako, apan unya ako nakaamgo nga ako wala gayud makasulti kanimo
nga ako nahigugma usab kanimo. Busa Pa, ako mosulti kanimo karon:
Ako nahigugma kanimo.’
“Sa usa ka makapakurog nga yugto ang amahan ug ang anak migakus sa
usag usa samtang ang nabilanggo nga paghigugma ug pagdayeg sa mga
katuigan miabut sa hilabihan” (“The Growing Problem of Drug Abuse,”
Improvement Era, Hunyo 1969, pp. 52–53).
Ngano nga kita kinahanglan nga mosulti sa mga sakop sa banay nga kita nahigugma kanila?
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Sa unsa pa nga paagi nga kita makapakita kanila nga sila gikinahanglan ug gihigugma?

ARON PAGBATON OG PAGTAMUD SA KAUGALINGON

Kita makatabang sa atong mga sakop sa banay sa pagtukod og
pagtamud sa kaugalingon pinaagi sa pagdayeg sa ilang mga
kalampusan. Kita mahimong makatudlo kanila nga sila mga anak sa
Dios. Kita mahimong makatabang kanila sa pagpalambo sa ilang
talagsaon nga mga kahibalo. Kining tanan nga mga butang makatabang
kanila pagtukod og pagsalig, usa ka masaligon nga hulagway sa
kaugalingon, ug usa ka pagbati sa pagkabililhon. Ang mga ginikanan
kinahanglan sa kanunay nga mangita og mga paagi aron sa pagdayeg
ug pagdasig sa ilang mga anak. Ang mga anak, sa ilang bahin,
kinahanglan sa kanunay mopadayag sa mga pasalamat ngadto sa ilang
mga ginikanan. Ang usa ka amahan miingon, “ako migugol sa akong
takna sa gabii sa banay sa pagdayeg sa akong mga anak kay sa
pagsaway kanila. Labaw pa nga maayo nga ako mosulti kanila unsay
akong nakita kanila nga mibuhat niana nga matarung kay sa akong
nakita kanila nga mibuhat niana nga sayop” (gikutlo ni George Durrant,
“A Gift from Heaven,” Ensign, Marso 1971, p. 7).
ARON ADUNAY USA KA KATUYOAN SA KINABUHI

Ang matag usa kinahanglan nga mobati nga ang kinabuhi adunay
kahulugan, nga adunay usa ka katuyoan sa pagpakabuhi. Kita
makatabang sa mga sakop sa banay paghatag niini nga kinahanglanon
pinaagi sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo. Ang matag tawo kinahanglan
nga masayud nga ang kinabuhi sa kalibutanon mao ang pagtabang kaniya
sa pagtubo ug mahimong sama sa Dios. Kita kinahanglan gayud nga
motudlo sa atong mga anak nga ang atong katuyoan dinhi sa yuta mao
ang pagpangita sa kalinaw ug kalipay ug sa pag-andam sa atong mga
kaugalingon sa pagbalik ngadto sa atong Amahan sa Langit.
ARON ADUNAY KAUGALINGON NGA PAGDISIPLINA UG MAKAHIMO SA
PAGTRABAHO

Si Brother Glenn E. Nielson, presidente sa usa ka dakong kompaniya sa
lana, sa makausa gipangutana unsa nga magtutudlo ang
nakaimpluwensya og maayo sa iyang kinabuhi. Siya mitubag: “Ang akong
amahan. . . .  Siya mitudlo kanako sa kalipay sa buhat nga maayong
pagkahimo. Siya mitudlo kanako kon unsaon pagbutang og ubay-ubay
nga dagami sa akong karas ug sa paglakang sa unahan samtang ako
mokandos ngadto sa butanganan sa dagami, ug siya modugang sa pag-
ingon, ‘tanan nga buluhaton sayon ug gaan kon ikaw molakang paduol
niini kay sa mopalayo gikan niini’ “ (Church News, 25 Mar. 1978, p. 2).
Ipakita ang talan-awon 11-b, “Ang mga amahan kinahanglan motudlo sa ilang mga anak sa
pagtrabaho.”
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Ang mga kaayohan nga makat-onan diha sa pagtrabaho gihulagway sa
mosunod nga sugilanon:
“Duha ka hamtong nga managsilingan usa ka adlaw [nagkasinultihanay]
mahitungod sa ilang mga kinabuhi ug sa ilang mga anak. Ang kamagulangan
nga anak si John hapit na mahuman sa kolihiyo ug anaa kanunay sa talaan
sa pinasidunggan sa tibuok niya nga mga pagtuon. Ang anak ni Jim bag-o
pang namatud-an sa usa ka mabug-at nga salaod ug gipadala ngadto sa
estado nga [bilanggoan]. Si Jim ug si John nagpuyo sa sama nga higayon
ug nahimo nga maayong managsilingan sa panahon nga nagtubo pa ang
ilang mga anak. Ang ilang mga bata nagdungan sa pagdula ug nagdungan
sa pag-adto sa tulunghaan. Si Jim, sa paghisgot unsa ang nahitabo,
mipahayag, ‘Ang tibuok kalainan tali sa mga kinabuhi sa atong mga anak
mao nga ikaw nagbaton og usa ka baka, John. Akong nahinumduman nga
kon ang mga anak magdula, ang imong anak mobiya og sayo aron siya
makagatas ug makapakaon sa baka. Pinaagi sa pagbaton niadto nga
baka, ikaw mitudlo sa imong anak sa pagdawat og kapangakohan’ “
(1967-1968 Priesthood Study Course: Aaronic Priesthood—Adult, p. 35).
Kitang tanan dili makabaton og mga baka apan kita makahimo sa
paghatag sa atong mga anak og buluhaton. Kita usab kinahanglan nga
mohatag sa kagawasan sa pagsulbad sa mga suliran nga moabut uban sa
trabaho; kita kinahanglan dili mobuhat sa ilang buluhaton alang kanila,
apan kinahanglan motabang kanila nga molampus sa hingpit sa ilang mga
tahas. (Tan-awa sa Leksyon 15, “Pagpakigambit sa Buluhaton sa Banay.”)
“Samtang ang usa ka tawo makaamgo nga siya ang yutan-on nga amahan
sa usa ka espiritu nga anak sa Dios, dili siya makalikay nga mobati sa
matinguhaon nga paagi sa kapangakohan sa pag-alima niana nga bata
uban sa tanan nga mahigugmaon nga kalumo sa pag-amuma kutob sa
mahimo” (N. Eldon Tanner, “Fatherhood,” Ensign, Hunyo 1977, p. 2).

Pagtagbaw sa Espirituhanon nga mga Panginahanglan sa Banay
Ang mga amahan nga naghupot sa pagkapari adunay katungod ug
kapangakohan sa pagpanalangin sa ilang mga banay uban sa
pagkapangulo sa pagkapari ug pagpahigayon alang kanila sa mga
ordinansa sa pagkapari nga ilang mahimo.
Ipakita ang karatula nga imong giandam o isulat diha sa pisara ug hisguti ang mga paagi nga
ang mga amahan makapangulo ug makapanalangin sa ilang mga banay. (Tan-awa
“Pagpangandam sa Magtutudlo.”)

Ang mga amahan makapangulo ug makapanalangin sa ilang mga banay
niining mosunod nga mga paagi:
1. Mao ang tigdumala nga may katungod diha sa panimalay.
2. Pagpahigayon og kinaugalingon nga pakighinabi sa matag sakop sa

banay. (Si Presidente N. Eldon Tanner miingon nga sa diha nga siya
usa pa ka batan-on, ang iyang amahan makighinabi kaniya. Siya
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miingon, “Siya misulti kanako unsa ka mahinungdanon ang pagkapari
ug unsa ang gikinahanglan alang kanako nga buhaton nga mahimong
takus niana nga pagkapari. Siya mao ang akong labing suod nga
higala” ([Ensign, Nob. 1978, p. 41].)

3. Paghatag og mga panalangin sa kahupayan ngadto sa iyang asawa
ug mga anak.

4. Pagpangalagad ngadto sa masakiton diha sa iyang banay (mga
naghupot lamang sa Melchizedek nga Pagkapari).

5. Pagdawat og pagpadayag ug pagdasig alang sa iyang banay.
6. Paghimo og mga pag-ampo sa banay, buntag ug gabii.
7. Pagtawag sa mga sakop sa banay aron sa pag-ampo ug

pagpanalangin sa pagkaon.
8. Paghimo og gabii sa banay matag Lunes sa gabii.
9. Pag-awhag sa mga sakop sa banay aron pagsalmot sa buluhaton sa

misyonaryo, pagsiksik sa mga kasaysayan sa kagikanan ug sa mga
ordinansa sa templo.

10. Paghimo og usa ka maayong panig-ingnan ug paghupot sa mga sugo.
11. Pagmugna og usa ka pagbati sa gugma ug pagsabut diha sa

panimalay.
Hangyoa ang gitudlo nga naghupot sa pagkapari sa pagpahayag sa iyang pagpamatuod sa
hingpit nga kalipay nga nahimong bahin sa usa ka suod, mahigugmaon nga banay.

Panapos
Diha sa laraw sa Ginoo, ang mga bana ug mga amahan mao ang mga
pangulo sa ilang mga panimalay ug mga patriyarka sa ilang mga banay. Sa
ingon niini, ang usa ka amahan angay nga mopalambo og usa ka husto nga
pagsinabtanay uban sa iyang asawa ug mga anak. Kini nga pagsinabtanay
kinahanglan nga mao ang gugma, pagsalig ug pagtinabangay. Busa, isip
mga amahan, kita angay nga magpakabana mahitungod sa kaayohan sa
matag sakop sa banay. Ang pagpangutana sa atong mga kaugalingon sa
mga mosunod nga mga pangutana makatabang kanato nga makakaplag
unsaon nga kita mahimo nga mouswag:
1. Naggahin ba ako og panahon aron magpakabana mahitungod sa

akong banay?
2. Nagpakita ba ako og pagtahud sa akong banay, sa ilang mga

kabtangan, ug sa ilang mga panghunahuna?
3. Nakahibalo ba ako nga ang matag sakop sa akong banay usa ka

mahinungdanon nga tawo?
4. Nagsulti ba ako sa akong banay nga ako nahigugma kanila? Nagpakita

ba ako sa akong gugma ngadto kanila pinaagi sa akong mga lihok?



“Kini usa ka malipayon nga kahigayunan ug panalangin, ug usa ka mabug-
at nga kapangakohan, nga mahimong amahan ug patriyarkal nga pangulo
sa usa ka banay, uban sa hagit sa pagtudlo ug pag-andam sa mga sakop
aron mahibalik ngadto sa atubangan sa ilang Langitnong Amahan, diin
ang banay mahimong makapadayon sa pagpahimulos sa kinabuhi nga
dayon nga magkauban” (N. Eldon Tanner, “Fatherhood,” Ensign, Hunyo
1977, p. 2).

Hagad
Mga bana ug mga amahan:
1. Sabta ang inyong kapangakohan isip patriyarka sa inyong panimalay.
2. Pakighisgut niini sa inyong asawa sa sulod niining semana. Pangayo sa

iyang pagbulig sa pagtabang kaninyo pagtuman sa inyong mga
katungdanan.

3. Tahud sa inyong amahan. Siya magpabilin nga inyong patriyarka bisan
human sa inyong kaminyoon.

Mga batan-on ug wala maminyo nga mga lalaki:
1. Tahud sa inyong pagkapari. Pangandam sa inyong mga kaugalingon

nga mahimong usa ka matarung nga patriyarka sa inyong panimalay.
2. Tahud sa inyong amahan. Siya ang patriyarka sa inyong panimalay.

Dugang nga mga Kasulatan
Deuteronomio 6:7 (mga ginikanan motudlo sa ilang mga anak)
Josue 24:15 (Pagpili kinsa ang inyong alagaran)
Mga Taga-Efeso 5:22–25 (kahapsay sa pagpangulo diha sa mga banay)
1 Timoteo 3:4–5 (mga amahan momando sa ilang mga panimalay)
Doktrina ug mga Pakigsaad 75:28-29 (mga amahan mosangkap sa ilang
mga banay)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagtuon sa Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, Leksyon 12, “Ang
Kapangakohan sa Amahan alang sa Kaayohan sa Iyang Banay.”

2. Pagkuha og usa ka pisara ug tisas.
3. Paghimo og usa ka karatula sa napulog usa ka mga butang nga gihisgutan diha sa

leksyon nga mahimong buhaton sa mga amahan aron sa pagpangulo ug pagpanalangin
sa ilang mga banay.

4. Pagpili og usa ka naghupot sa pagkapari kinsa adunay usa ka suod, mahigugmaon nga
banay. Hangyoa siya pagpadayag sa iyang pagpamatuod sa kalipay nga iyang gibati diha
sa iyang banay.

5. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Malampuson 
nga Pagpangulo 
sa Banay
Kini nga leksyon kinahanglan moagni kanato sa pagsiksik ug pagsunod sa
pagdasig sa Espiritu Santo diha sa paggiya sa atong mga banay.

Pasiuna
Si Elder Bruce R. McConckie misaysay sa mosunod nga sugilanon
mahitungod ngano nga kita kinahanglan nga maminaw sa Espiritu:
“Usa sa akong sayo nga mahinumduman sa akong pagkabata mao ang
pagsakaysakay sa usa ka kabayo diha sa tanaman sa mga mansanas.
Ang kabayo gianad ug maayong pagkamanso, ug maora og masaligon
ang akong pamati samtang anaa ako sa montura.
“Apan usa ka adlaw niana, adunay usa ka butang nga nakapakuyaw sa
akong kabayo, ug milumpayat kini gula sa tamnanan. Nadagit ako gikan
sa montura gumikan sa mga nagtuybo nga mga sanga sa kahoy, ug usa
sa akong tiil midaus-us paingon sa ubos ngadto sa tikanganan. Naglisud
akong nagbitay sa usa ka hapit na nga mabugto nga bakus nga panit. . . .
Ang akong gibug-aton makapaputol unta sa bakus, apan mikupot pa kini
og usa ka yugto. Ang usa o duha ka pag-ulpot sa nagdagan nga kabayo
makapahimo niini sa pagbugto sa bakus o makalubag niini gikan sa akong
kamot ug biniyaan ako nga magbitay nga maguyod ngadto sa kadaut o
kamatayon uban sa akong tiil nga nasabud sa tikanganan.
“Takulahaw lamang ang kabayo mihunong, ug akong naalinggatan nga
adunay hugot nga mikupot sa pugong ug nanlimbasog aron sa pagkalma
sa nagkurog nga hayop. Dihadiha ako nabira ngadto sa mga bukton sa
akong amahan.
“Unsa ang nahitabo? Unsa ang nakapadala sa akong amahan aron ako
maluwas sa usa ka pagpamilok sa wala pa ako madaus-us ubos sa mga
kuko sa akong nalisang nga kabayo?
“Ang akong amahan naglingkod didto sa balay nga nagbasa sa mantalaan
sa diha nga ang Espiritu mihunghong kaniya, ‘Dagan ngadto sa
tamnanan!’
“Sa walay usa ka yugto sa pagduhaduha, wala magpaabot aron masayud
ngano o sa unsa nga katarungan, ang akong amahan midagan. Sa nakita
sa iyang kaugalingon didto sa tamnanan nga wala masayud ngano nga
atua siya didto, iyang nakita ang nagdagan nga kabayo ug mihunahuna
nga kinahanglan akong hunongon kini nga kabayo.
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“Siya mihimo niini ug nakakita kanako. Ug mao kadto ang hinungdan
giunsa ako pagluwas gikan sa kadaut ug tino nga kamatayon” (“Hearken
to the Spirit”, Friend, Sept. 1972, p. 10).
Unsa ang nakapaaghat sa amahan ni Elder McConkie aron moadto didto
sa tamnanan? Ngano nga mahinungdanon nga ang iyang amahan
mituman sa Espiritu dihadiha?
Dapita ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagpaambit sa iyang kasinatian sa diha nga ang
Espiritu Santo nakatabang kaniya isip usa ka amahan.

Ang Espiritu Santo Makahimo Paggiya sa Banay
Usa sa atong mahinungdanon nga mga kapangakohan dinhi sa kalibutan
mao ang paggiya sa atong mga banay. Si Presidente David O. McKay
miingon nga “walay lain nga kalampusan nga mahimong ikabayad sa
kapakyasan diha sa panimalay” (quoted from J. E. McCulloch, Home: The
Savior of Civilization [Washington, D.C.: The Southern Co-operative
League, 1924]; sa Conference Report, Apr. 1935, p. 116). Kini nga
kapangakohan kanunay nga mahinungdanon, apan labaw pa tungod kay
ang kalibutan nahimong labaw kadautan.
Ang hagit nga atong giatubang karon isip mga ginikanan, kita tingali
mobati nga kita walay igo nga kaalam o igong kalig-on sa paghukom sa
husto kanunay alang sa atong mga banay. Ang Ginoo nakasabut niini ug
mihatag kanato og usa ka paagi aron sa pagdawat sa giya nga atong
gikinahanglan. Kini nga giya moabut kanato pinaagi sa Espiritu Santo.
Aron makadawat sa panabang gikan sa Espiritu Santo, kita kinahanglan
nga magpuyo sa mga sugo, kay ang Espiritu Santo dili mopuyo sa usa ka
tawo kinsa walay pagtagad sa mga sugo o napakyas sa pagtuman kanila.
Kon kita buot sa iyang panabang, kita kinahanglan nga sa kanunay
maghinulsol niadtong mga butang nga nahimo natong sayop ug
maninguha sa pagbuhat niadtong mga butang nga buot sa Ginoo nga
atong buhaton.
“Ang amahan kinahanglan gayud nga makaamgo sa kanunay nga ang
banay mao ang labing mahinungdanon nga butang sa iyang kinabuhi. . . .
Anaa diha sa panimalay nga ang madanihon nga mga pagtulun-an gitudlo
ug diin ang mga kinabuhi sa atong mga anak giumol” (N. Eldon Tanner,
Ensign, Hulyo 1973, p. 92).
Uban niini nga matang sa kapangakohan, ang mga ginikanan mahimong
makakaplag og kahupayan nga masayud nga sila mahimong mag-ampo
ug magiyahan pinaagi sa Espiritu Santo aron sa paghimo sa matarung nga
mga butang alang sa ilang mga banay. Usa ka amahan pananglitan,
“human sa pagpangita sa panabang sa Ginoo mipundok sa iyang banay
sa wala pa mohukom aron sa pagdawat sa usa ka trabaho sa laing
dakbayan. Siya nangayo sa banay sa ilang tambag sa tinguha sa
pagbalhin ug mihatag kanila sa higayon sa pagduol ngadto sa Ginoo ug
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pagdawat sa tubag alang kanila sa unsay angay nilang buhaton. Human
sa ilang pag-ampo sila mibati sa pagdasig, sama sa gibati sa ilang
amahan, nga sila kinahanglan nga mobalhin. Sa ingon, niana nga paagi,
tungod kay sila mihatag kanila sa kahigayonan sa pagdawat sa
espirituhanon nga tubag nga nadawat usab niya, sila nakahimo sa pagtuo
ug pagsunod sa iyang tambag” (Henry B. Eyring, “Family Followership,”
Ensign, Abril 1973, p. 32).
Basaha ang 2 Nephi 32:5.

Ang Pagsunod sa Giya sa Espiritu Santo
Ang Espiritu Santo makatabang kanato sa pagsulbad sa atong mga suliran
ug motubag sa atong mga pangutana sa daghan nga mga paagi. Ang usa
sa paagi mao ang paghatag og saksi sa mga kasulbaran nga nakaplagan
na diha sa mga kasulatan. Sa panahon nga kita adunay mga suliran, kita
kinahanglan nga magtuon sa mga kasulatan, sa pagpangita alang sa mga
tubag. Samtang ato kining buhaton, ang Espiritu Santo motabang sa pag-
agak kanato ngadto sa mga tubag ug magsaksi kanato nga ang
kasulbaran mga tinuod. Ang Espiritu Santo makatabang usab kanato sa
pagpahinumdom sa mga butang nga sa kaniadto atong nakat-onan apan
nahikalimtan (tan-awa sa Juan 14:26).
Bisan tuod ang Espiritu Santo makahimo ug motabang gayud kanato sa
pagsulbad sa atong mga suliran, siya sa gihapon usa lamang ka
katabang. Siya dili mosulbad sa atong suliran kana tungod lamang kay
nangayo kita og panabang. Sa unang mga adlaw sa Simbahan, si Oliver
Cowdery nakat-on nga sa makadaghan kita kinahanglan mobuhat pa
labaw kay sa pagpangayo lamang sa mga tubag.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 9:1–9.

Unsa ang gitudlo niini nga kasulatan nga atong buhaton sa dili pa kita mangayo sa Ginoo
mahitungod sa usa ka suliran nga ania kanato? Unsaon nato pagkasayud nga ang atong
gihimong hukom husto ba o dili?

Kini nga kasulatan nagsulti kanato sa pagtuon ug sa paghunahuna og
lawom mahitungod sa mga paghukom nga kita kinahanglan mohimo. Sa
panahon nga kita makahukom sa ang buhaton, kita kinahanglan dayon
mangutana sa Ginoo kon kita nakahukom ba sa husto nga paagi.
Ubang mga paagi nga ang Espiritu Santo makatabang kanato sa
pagsulbad sa mga suliran mao ang pinaagi sa pagpadayag sa mga tubag
ngari kanato pinaagi sa usa ka hilom, gamay nga tingog (tan-awa sa 1 Hari
19:11–13), o sa dili laktud nga paagi pinaagi sa tambag gikan sa usa ka
pangulo sa simbahan, gikan sa usa ka higala, o gikan sa usa ka maayong
basahon. (Kon kita makadawat sa tubag sa atong mga pag-ampo gikan
sa uban, ang Espiritu Santo mohatag kanato sa pagbati nga kini husto.) Sa
ubang mga panahon, ang Espiritu Santo sa yano moaghat kanato
samtang kita mohimo sa atong inadlaw nga mga kalihokan. Ang mao nga
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mga pag-aghat mahimong usa ka yanong pagbati nga kita kinahanglan
nga mogugol og ubay-ubay nga panahon uban sa usa ka tawo nga anaa
diha sa atong banay o pagbuhat og talagsaon nga butang alang kaniya.
Bisan ang usa ka tubag sa usa ka pag-ampo mahimong moabut sa
daghan nga nagkalainlain nga mga paagi, ang Ginoo nag-andam og usa
ka paagi alang kanato aron siguro nga masayud nga ang tubag nagagikan
kaniya. Siya mosulti kanato nga kon ang paghukom nga atong gihimo
tukma, kita makadawat og usa ka pagbati sa kalinaw diha sa atong mga
kasingkasing ug sa atong mga hunahuna (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 6:14–16, 22–24).
Kita mahimong dili mahimuot sa tubag nga atong madawat, o mahimong
dili moabut dayon sama sa atong kagustohan nga kini moabut. Apan ang
Ginoo nahigugma kanato ug maalamon nga motino unsa ang labing
maayo alang kanato. Kita kinahanglan dili mawad-an sa kadasig, busa,
kon dili nato madawat ang tubag dihadiha. Kita kinahanglan nga
magpadayon sa pag-ampo, sa pagpuyo sa matarung nga paagi,
magtuon, ug mangita alang sa giya sa Espiritu Santo.
Kon kita makadawat na sa tubag sa atong mga pag-ampo, kita
kinahanglan mobuhat kon unsa ang gikinahanglan sa tubag nga atong
buhaton. Kita dili magpa-abut nga ang Espiritu Santo magpadayon sa
pagtabang kanato kon kita dili manumbaling sa iyang mga pag-aghat.
Bisan ang tubag dili mao kon unsa ang atong gusto o ang kahago nga
iyang gihangyo kanato hilabihan ra ka dako, kita kinahanglan nga andam
nga motuman sumala sa iyang pahimangno. Basin pa hinoon, sa pamasin
nga kita mawad-an og pakig-uban sa Espiritu Santo ug sa ingon sa iyang
kahupayan ug pag-agak.
Ang ubang mga paghukom gihatag kanato sa Ginoo. Kini nga mga
paghukom mahimong usa ka yanong butang unsa ang atong gusto kay sa
usa ka butang sa matarung ug sayop. (Tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 60:5; 80:3.) Sa mao nga kapasikaran, kita kinahanglang mogamit
og maayong paghukom pinasikad sa atong kahibalo ug kasinatian.
“Karon, Ako nagtuo nga ibabaw sa tanang butang dinhi sa kalibutan ako,
ug ikaw, ug sa tanan nga mga sakop sa Simbahan kinahanglan nga
maninguha aron magiyahan pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Hangtud nga kita
makaangkon sa paggiya niana nga Espiritu kita mahimong mga propeta sa
atong mga kaugalingon ug diha sa atong kaugalingon nga mga kalihokan,
ug kita usab makakaplag sa atong mga kaugalingon diha sa panag-uyon
uban niadtong mga propeta kinsa gibutang sa Ginoo diha sa Unang
Kapangulohan ug diha sa Konseho Sa Napulog Duha” (Joseph Fielding
Smith, Joseph Fielding Smith—A Prophet Among the People, pp. 24–25).
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Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo Makapanalangin sa
Atong Mga Banay
Sa panahon nga ang Espiritu Santo mogiya kanato, kita napanalanginan
sa hilabihan ug kita usab mahimong makapanalangin sa atong banay. Si
Elder McConkie, pananglitan naluwas gikan sa kadaut tungod kay ang
iyang amahan naminaw sa Espiritu Santo. Kini nga matang sa panalipod
mahimong atong maangkon kon kita bukas sa pagdasig gikan sa Espiritu
Santo ug mobuhat sa unsa ang buot niya nga atong buhaton.
Bisan sa pagbantay kanato sa lawasnon nga kaluwasan, ang Espiritu
Santo usab makatabang kanato sa paglikay sa mga pagtintal nga
makadaut kanato nga espirituhanon nga paagi. Pinaagi sa Espiritu Santo
mahimo usab kita nga masayud kon adunay butang nga dili maayo diha
sa atong mga banay. Tingali usa ka sakop sa banay adunay talagsaon nga
suliran nga kinahanglan niya nga isulti. O tingali siya adunay mga
pangutana mahitungod sa Simbahan o kabalaka mahitungod kon ngano
nga dili siya makasunod sa mga sugo nga kinahanglan nga iyang
tumanon. Uban sa panabang sa Espiritu Santo kita makatabang ug
makapalig-on sa atong mga banay. Tingali kita mahimong makaluwas
kanila sa hilabihan nga kasakit ug kaguol.
Bisan kon modisiplina sa atong mga anak, kita kinahanglan nga mangayo
sa pag-agak sa Espiritu Santo. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato sa
paggamit sa kalantip lamang uban sa atong mga anak, kon kita mobati ug
pagdasig sa pagbuhat sa ingon, ug human sa pagpanton kanila sila pakit-
on sa dako nga gugma ug pagsabot. Niini nga paagi sila makakita nga kita
sa yano naninguha sa pagtabang kanila. (Tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 121:43–44.)
Ang Espiritu Santo makatabang sa diha nga kita mohatag og panalangin
sa amahan. Siya mahimong moaghat kanato sa paghatag sa atong mga
banay og tambag, bisan sa mga suliran nga wala sila makaalinggat. Ang
mao nga panalangin mahimong usa ka sagrado nga kasinatian alang sa
atong banay.
Ipakita ang talan-awon 12-a, “Panalangin sa amahan makalig-on sa mga sakop sa banay.”

Si Elder Ezra Taft Benson misaysay sa mosunod nga kasinatian:
“Usa ka batan-on nga tawo miabut sa akong buhatan dili pa lamang dugay
alang sa usa ka panalangin. Siya adunay mga suliran . . . siya naglibog;
siya nahingawa ug nabalaka. Ug busa kami nagsulti sulod sa pipila ka
mga gutlo ug ako miingon ngadto kaniya, ‘Nakapangayo ka na ba sukad
og usa ka panalangin sa imong amahan?’ ‘Ha,’ siya miingon, ‘Ako wala
masayud nga mobuhat si Papa og usa ka butang sama niana. Siya dili
kaayo aktibo.’ Ako miingon, ‘Apan siya imong amahan.’ ‘Oo.’ ‘Naghupot
ba siya sa pagkapari?’ ‘Oo usa siya ka dili aktibo nga anciano.’ Ako

121

Leksyon 12



miingon, ‘Nahigugma ka ba kaniya?’ Ug siya miingon, ‘Oo, nahigugma ako
kaniya. Usa siya ka maayong tawo, maayo siya ngadto sa banay, maayo
ngadto sa mga anak.’ . . .  Ako miingon, ‘O sige, mouyon ba ikaw nga
mouli ug maghulat og usa ka higayon, ug mangayo sa imong amahan kon
makahatag ba siya kanimo og panalangin? Ug kon dili kini magsilbi balik
nganhi ug ako malipayon nga motabang kanimo.’
“Mao kadto nga siya mibiya, ug sa mga tulo ka adlaw siya mibalik. ‘Brother
Benson, mao kini ang labing matam-is nga butang nga nahitabo sa among
panimalay,’ siya miingon, ‘Si Mama ug ang mga bata naglingkod didto,
ang akong manghud nga igsoon nga mga lalaki ug mga babaye, uban sa
akong inahan nga namahid sa mga luha gikan sa iyang mga mata. Siya
mipadayag sa iyang pasalamat pagkataud-taud. Papa hatagi ako og usa
ka maanindot nga panalangin.’ Siya midugang, ‘Ako makasulti nga kini
gikan sa iyang kasingkasing’ “ (God, Family, Country: Our Three Great
Loyalties, p. 184).
Ngano nga ang amahan niini nga batan-on mao ang labing maayo nga tawo nga mohatag
kaniya og panalangin niana nga panahona?

Sa unsa nga paagi kita makasulti nga ang atong mga kasinatian gigiyahan pinaagi sa Espiritu
Santo?

Panapos
Ang Ginoo mihatag kanato og usa ka bililhon nga gasa aron pagtabang
kanato sa paghimo og mga paghukom ug pagsulbad sa mga suliran. Kini
nga gasa mao ang pagpakig-uban sa Espiritu Santo. Pinaagi sa Espiritu
Santo kita mahimo nga madala duol ngadto sa atong Amahan sa Langit
ug makadawat og pagpadayag sa pagpangulo sa matarung nga paagi sa
atong mga banay. Kini nga pagpadayag makatabang kanato sa
pagsangkap sa kalig-on ug kaalam nga ilang gikinahanglan aron sa
pagbuntog sa ilang mga pagtintal ug mga suliran. Kita mobati og
kasigurohan nga ang Ginoo motabang kanato kon kita andam nga
mobuhat kutob sa atong mahimo. Duha ka mahinungdanon nga mga
butang ang mahitabo samtang kita modawat niini nga panabang: Ang
atong mga anak moduol kanato alang sa kahupayan ug paggiya, ug kita
mahimong mahiduol ngadto sa atong Amahan sa Langit.

Hagad
1. Pagtuon sa mga kasulatan aron makat-on sa nagkalainlain nga mga

paagi nga ang Espiritu Santo makatabang kanimo.
2. Pinaagi sa paghinulsol, himoa ang inyong kaugalingon nga takus nga

mahimong giyahan pinaagi sa Espiritu Santo.
3. Sunda ang mga pag-aghat nga imong madawat gikan sa Espiritu

Santo, bisan unsa pa kini kalisud sa imong pagtuo.
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Dugang nga mga Kasulatan
Lucas 12:11–12 (ang Espiritu Santo mosulti kanato kon unsa ang isulti)
Juan 16:13 (ang Espiritu magpakita sa mga butang nga moabut)
3 Nephi 28:11 (ang Espiritu Santo mosaksi sa Amahan ug sa Anak)
Moroni 10:3–5 (ang Espiritu Santo mopakita kanato sa kamatuoran)
Doktrina ug mga Pakigsaad 39:6 (ang Espiritu Santo motudlo kanato sa
malinawon nga mga butang)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—
1. Hangyoa ang usa sa mga amahan diha sa klase sa pagsulti sa usa ka higayon sa diha

nga ang Espiritu Santo mitabang kaniya uban sa iyang banay.
2. Basaha ang Mga Katungdanan ug Mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, Leksyon 30,

“Ang Gasa sa Espiritu Santo.”
3. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 21, “Ang Gasa sa Espiritu Santo.”
4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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13-a, Matag banay kinahanglan magpundok sa gabii sa banay kausa sa usa ka semana
13-b, Ang banay mao ang labi nga mahinungdanon nga yunit diha sa Simbahan

13-c, Ang pagtuon sa ebanghelyo kinahanglan mahimong bahin sa gabii sa banay
13-d, Ang mga bata nanginahanglan og tabang sa pagpalambo sa 

espirituhanon nga pagkatandugon

Leksyon 13Pagpalig-on sa 
Banay pinaagi 
sa Gabii sa Banay
Kini nga leksyon kinahanglan nga magtudlo kanato unsaon pagpalig-on sa
atong mga banay pinaagi sa gabii sa banay.

Pasiuna
Matag banay kinahanglan mogugol og usa ka gabii sa usa ka semana nga
magpundok diha sa usa ka kalihokan sa banay. Aron sa pag-awhag niini
nga mga gabii sa banay, ang Simbahan migahin og Lunes sa gabii alang
sa mga kalihokan sa banay. Kasagaran, ang panudlo ug panaghisgut sa
ebanghelyo kinahanglan mao ang labi nga mahinungdanon nga bahin sa
atong mga gabii sa banay.
Ipakita ang talan-awon 13-a, “Matag banay kinahanglan magpundok sa gabii sa banay kausa
sa usa ka semana,” 13-b, “Ang banay mao ang labi nga mahinungdanon nga yunit diha sa
Simbahan,” 13-c, “Ang pagtuon sa ebanghelyo kinahanglan mahimong bahin sa gabii sa
banay,” 13-d, “Ang mga bata nanginahanglan og tabang sa pagpalambo sa espirituhanon
nga pagkatandugon.”

Ang tanan nga mga banay dili managsama. Pipila adunay mga ginikanan
ug mga anak sa panimalay; ang uban adunay usa ka ginikanan nga
adunay mga anak. Bisan pa ang uban nga mga banay adunay mga
ginikanan lamang nga walay mga anak diha sa panimalay. Adunay daghan
usab nga mga hamtong nga dili mga minyo kinsa nagpuyo nga nag-
inusara o kauban sa ilang mga higala. Apan sa bisan unsang kapasikaran,
ang gabii sa banay mao ang alang sa usag usa. Bisan kadtong nagpuyo
nga nag-inusara makasalmot pinaagi sa pagtipon sa ubang mga tawo sa
paghimo og gabii sa banay. Alang niadtong mga magul-anon, kini mahimo
nga usa ka talagsaon nga panalangin.
“Walay labaw ka angay nga dapit alang sa pagtudlo sa ebanghelyo gawas
sa panimalay. Diha lamang sa panimalay mahimo nga ang mga bata
makakat-on sa kinaiyahan sa kinabuhi sa banay ingon nga gipasiugdahan
sa atong Langitnong Amahan. Ang Lunes sa gabii uban sa banay nga
nagkahiusa naggahin og usa ka espiritu alang sa tanan nga mga
kasinatian sa banay. Kadtong aduna niini nga espiritu taliwala kanila
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makakaplag niini nga maoy tinubdan sa ilang hingpit nga kalipay” 
(The First Presidency, Family Home Evening [manual, 1971], p. 4).
Kita kinahanglan nga dili mawad-an sa paglaum kon ang matag gabii sa
banay dili usa ka dako nga kalampusan. Kini mahinungdanon lamang nga
kita magkapundok uban sa atong mga banay. Kon kita magpadayon sa
pagpaninguha ug pagbansay sa pagpailub ug paghigugma, ang mga
suliran nga ania kanato mabuntog ug ang atong mga gabii sa banay
makatuman sa unsay gusto nga ipatuman sa Ginoo kanila.

Pagdumala og Gabii sa Banay
Ang mga amahan mao ang mga patriyarka sa ilang mga banay ug
kinahanglan nga modumala diha sa mga gabii sa banay. Kon wala diha
ang usa ka bana o amahan, ang asawa o inahan kinahanglan modumala.
Kini usa ka maayong laraw nga magtukod og usa ka hamubo nga konseho
sa banay o tigum sa paglaraw sa dili pa ang matag gabii sa banay sa
pagsusi sa mga kalihokan ug mga laraw sa mga sakop sa banay alang sa
umaabot nga semana. Kini makatabang kaayo kon adunay mga batan-on
diha sa banay.
Usa ka amahan miingon nga alang sa usa ka konseho sa banay “kita
magpundok libut sa talad kan-anan, nga si Papa mao ang may kaakohan,
ug kita maghisgut sa mga atimanonon sa banay. . . .  Kita maghimo og
bisan unsa nga mga pahibalo nga mahinungdanon ngadto sa banay ug
maghisgot ug magpahalipay sa bisan unsa nga mga kalampusan nga
nahimo sa mga bata sulod sa semana. Samtang ang matag bata
maminaw sa iyang kaugalingong [mga nabuhat] nga gisugilon ngadto sa
banay siya moamag uban sa garbo—ug mao, ako mahimong modugang
sa pag-ingon, nga siya nakatabang sa iyang mga ginikanan” (Glen W.
Harper, “Participation—Our Family Home Evening Success Key,” Ensign,
Dis. 1977, p. 17).
Ang mga ginikanan kinahanglan maglaraw pag-una sa matag gabii sa
banay ug unya mohatag og mga buluhaton ngadto sa mga sakop sa banay.
Ipakita ang talan-awon 13-e, “Ang gabii sa banay kinahanglan nga maglakip sa tanan nga
mga sakop sa banay.”

Ang amahan magtudlo sa leksyon o magtugyan sa pagtudlo ngadto sa
iyang asawa o mga anak. Ang mga batan-on nga mga bata sa tino
malingaw sa pagpangulo sa awit, pagbasa sa kasulatan, pagkupot sa mga
hulagway, pag-ampo, ug pagtunol sa mga pabugnaw.
Adunay daghan nga mga paagi sa paghimo og usa ka gabii sa banay. Pipila
sa mga kalihokan alang sa usa ka gabii sa banay mao ang pagbasa sa mga
kasulatan, paghisgut sa ebanghelyo, pag-inambitay sa mga pagpamatuod,
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paghimo og usa ka buluhaton sa pag-alagad, pagpangadto sa usa ka
piknik, o pagdula og usa ka dula sa banay. Ang mga kalihokan sa gabii sa
banay kinahanglan maglakip sa usa ka pag-ampo.
Usa ka panig-ingnan sa usa ka paagi sa paghimo og usa ka gabii sa
banay gihatag dinhi:
1. Pagbukas nga Awit (ang sakop sa banay nga maoy korister)
2. Pagbukas nga pag-ampo (sakop sa banay nga mohatag og pag-ampo)
3. Buluhaton sa banay (gidumala sa amahan)
4. Musikang bahin sa sakop sa banay
5. Leksyon (gipakita sa sakop sa banay gikan sa Mga Baruganan sa

Ebanghelyo)
6. Paghisgut ug paglaraw alang sa umaabut nga semana
7. Panapos nga awit
8. Panapos nga pag-ampo
9. Kalingawan nga kalihokan (gidumala sa sakop sa banay)

10. Mga pabugnaw (giandam sa sakop sa banay)
Kita kinahanglan dili magpanuko sa paghangyo bisan sa gagmay nga mga
bata aron sa pagtabang pagtudlo sa leksyon sa gabii sa banay. Usa ka
batan-on nga sakop sa Simbahan nagpaambit sa mosunod:
“Sa diha nga si Papa misugyot nga matag usa diha sa banay magbanos-
banos sa paghatag og leksyon sa gabii sa banay, ako nagtuo nga kini
kataw-anan ang pag-ingon, ‘Sige si John ang pahatagon sa leksyon sa
sunod semana.’ Si John nagpanuigon og tulo ka tuig. Mao nga si Papa
mitudlo kang John sa paghatag sa leksyon, ug uban sa panabang ni Mama,
si John mihatag sa usa sa labing maayo nga mga leksyon sa gabii sa banay
nga among naangkon sukad masukad, ug ang hingpit nga kalipay diha sa
nawong sa gamay nga bata labaw pa ka bililhon kay sa unsay among
ikahatag balik ngadto kaniya” (quoted by Lowell Durham, Jr., “What Makes a
Good Family Home Evening,” New Era, Hunyo 1972, p. 13).
Matag sakop sa banay makatabang sa paghimo sa gabii sa banay nga usa
ka malampuson. Ang usa ka butang nga atong mahimo mao ang paglaraw
sa atong kaugalingon nga mga kalihokan aron sa paggahin sa Lunes sa
gabii nga libre alang sa gabii sa banay. Usab, ang matag sakop sa banay,
mahimong matudlo aron sa pagtabang pag-andam o pagtudlo sa leksyon
o kalihokan sa gabii sa banay. Ang batan-on nga mga bata malingaw
pagpasundayag sa daghan nga mga paagi; sila ilabi na malingaw pagpakita
og yano nga mga sugilanon sa pranela. Ang inahan o usa sa mga hamtong
nga mga anak makatabang kanila pag-andam niini o ubang mga buluhaton
sulod sa semana. Ang matag bata mosalmot kon ang amahan ug inahan
maglakip kanila ug nga mapailubon sa ilang mga pagpaningkamot.
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Usa ka amahan nakakaplag nga ang gabii sa banay nagkinahanglan og
gugma ug pailub. Kon wala kanila, bisan ang mainampingon nga paglaraw
dili makatino sa usa ka maayong kasinatian alang sa banay.
“Pipila ka mga tuig ang milabay ako mibati og ingon og talamayon usa ka
Lunes sa gabii. Samtang kami nagsugod sa among gabii sa banay ang mga
bata nagsukmagay sa usag-usa ug nagpabadlong. Ako nasuko ug
mipahibalo sa usa ka makusog nga tingog. ‘Panglingkod mo og tarung ug
hunong sa pagbinoang sa palibot kay kon dili adunay mahimo nga dakung
gubot nga mahitabo dinhi.’ Ang mga bata nakakita diha sa kapula sa akong
nawong nga ako matinud-anon. Sila mihilom. Ako mipadayon sa pag-ingon.
‘Wala ako masayud ngano nga dili kamo makalingkod og tarung sa pipila ka
mga gutlo ug maminaw. Karon, ako dili buot nga makadungog og bisan unsa
gikan ni bisan kinsa ninyo hangtud ako mahuman niining leksyon. Ug sa
panahon nga ako mahuman ako mangutana og pipila ka mga pangutana.
Kamo kinahanglan masayud sa mga tubag.’ . . . 
“Sa katapusan ako nahuman sa pakigpulong ug nagsugod pagsukna og
mga pangutana. Sila nasayud sa matag tubag. Ako nakatudlo og maayo
sa mga hunahuna. Unya ako nangutana, ‘Kamo nga mga bata aduna bay
mga pangutana?’
“Ang akong kinamagulangang anak nga lalaki miingon sa usa ka
malumong tingog, ‘Ako duna.’ Siya dayon mihangyo, ‘Sa sunod semana
mahimo ba nga si mama ang motudlo sa leksyon?’
“Ang iyang mga pulong ug ang akong mga pagbati nagtug-an kanako nga
sa pagpaninguha sa paghimo og matarung, ako nakahimo og sayup. Ako
nakatudlo og mga ideya, apan ako wala makatudlo sa akong banay. . . . 
“Ako nakakat-on og pipila ka mga butang sukad niadto. Ako sa gihapon
wala motugot sa mga bata nga molayo kaayo sa linya—ni bisan nga sila
buot ngadto—apan ako nakakaplag labaw nga maayong mga paagi sa
pagpanton. . . . 
“Ako sa yano modumili nga masuko sa panahon sa gabii sa banay.”
Kini nga amahan mihuman sa kasaysayan sa iyang kasinatian pinaagi sa
pagpaambit sa mosunod nga pahimangno:
“Magmaayohon. Ihatag ang inyong labing maayo ug labing mahigalaon
nga batasan ngadto sa panimalay. . . . 
“Diha sa atong panimalay, ang gabii sa banay dili sama sa pormal nga
mga klase diha sa kapilya. Walay balaod nga nag-ingon nga kita
kinahanglan molingkod sa mga lingkoranan; kita kasagaran molingkod
diha sa salog aron masiguro ang matag usa mobati og kahayahay. . . . 
“Ang mga amahan masuko tungod kay sila mibati nga kinahanglan ilang
makita nga ang leksyon gitudlo ug nga ang mga sakop sa banay mohatag
og maayong pagtagad. Kana nga ideya may bahin nga husto, apan kon

133

Leksyon 13



kini mahimong usa ka kabalaka, ang mga gabii sa banay mahimong dili
maayo nga mga kasinatian” (George D. Durrant, Love at Home, Starring
Father, pp. 44–46).
Kita makapauswag sa atong mga gabii sa banay pinaagi sa pag-ampo
ngadto sa atong Langitnong Amahan alang sa panabang samtang kita
maglaraw sa atong mga gabii sa banay aron mohaum sa atong mga
panginahanglan sa banay ug samtang kita mangandam sa atong mga
buluhaton.
Sa unsa nga paagi nga kita makagamit sa pag-ampo aron pag-uswag sa atong mga gabii sa
banay?

Pila ka takna ang kinahanglan natong igugol matag semana sa pagpangandam alang sa
gabii sa banay?

Sa unsa nga paagi nga kita makapauswag sa atong mga gabii sa banay uban sa maayo nga
paglaraw?

“Migugol ba kamo og ubay ubay nga panahon sa paghimo sa inyong
banay ug panimalay nga malampuson sama sa inyong gihimo nga
pagkab-ot sa katilingbanon ug propesyonal nga kalampusan? Naghalad
ba kamo sa inyong labing mamugnaong kusog ngadto sa labing
mahinungdanong yunit sa katilingban—ang banay; o, ang inyong
kalambigitan uban sa inyong banay usa lamang sa mga naandan, walay
ganti nga bahin sa kinabuhi?
“Ang mga ginikanan ug mga anak kinahanglan nga andam nga
mopahimutang sa mga kapangkohan sa banay nga una aron paglampos
sa kahimayaan sa banay” (The First Presidency, Family Home Evening
[manual, 1973], p. 4).

Ang Gabii sa Banay Naglig-on sa Banay
Pagkupot og usa ka pungpong sa mga tukog o mga palito sa posporo diha sa imong kamot.
Sultihi ang klase nga kini nagpaila nga mga sakop sa usa ka banay. Pagkuha og usa sa mga
tukog diha sa pungpong ug bali-a kini sa katunga. Sultihi ang klase nga kon kita mobarug
nga mag-inusara kita dili sama kalig-on kon kita anaa sa atong banay. Unya pagkuha og usa
ka lambo o lastiko ug bugkosa ang mga tukog. Sultihi ang klase nga ang lambo nagpaila nga
ang impluwensya nga pagbugkos sa ebanghelyo. Ipakita unsa ka lisod kini ang pagbali sa
mga tukog. Ipasabut nga kita labaw nga lig-on sa panahon nga kita nagkahiusa isip usa ka
banay ug nanglimbasog sa pagpuyo sa ebanghelyo.

Ang maayo nga pagkalaraw nga mga gabii sa banay nga gihimo matag
semana makatabang kanato sa pagbulig sa mga sakop sa banay aron
pagbuntog sa mga impluwensya sa dautan diha sa kalibutan. Si Satanas
nag-asdang sa katarung, ginamit ang daghan nga nagkalainlain nga mga
pagtintal aron sa pag-usbaw sa sala ug kadautan. Ang mga batan-on mao
ang iyang linain nga mga tumong. Apan kon kita magtudlo kanila sa
ebanghelyo ug molig-on kanila sa espirituhanon diha sa panimalay, sila
makasalikway sa mga pagtintal nga ilang atubangon diha sa kalibutan.
“Diha sa atong mga Gabii sa Banay ug ubang mga dayag nga mga
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kasinatian sa banay kita makapuno sa atong mga kalag sa mga butang sa
Dios, sa ingon mohatag sa dautan nga walay luna diha sa atong mga
kasingkasing ug mga hunahuna” (The First Presidency, Family Home
Evening [manual, 1972], p. 4).
Unsa nga mga panalangin nga miabut sa inyong banay pinaagi sa gabii sa banay?

Sukad pa sa 1915 ang Unang Kapangulohan sa Simbahan mihatag kanato
niini nga saad:
“Kon ang mga Santos motuman niini nga tambag [paghimo og gabii sa
banay] kami mosaad nga mahinungdanon nga mga panalangin ang
moabut. Ang paghigugma diha sa panimalay ug pagsunod sa mga
ginikanan mouswag. Ang hugot nga pagtuo molambo diha sa mga
kasingkasing sa mga batan-on sa Israel, ug sila makakuha og gahum sa
pagpakigbatok sa impluwensya sa dautan ug mga pagtintal diin naghasul
kanila” (“Home Evening,” Improvement Era, Hunyo 1915, p. 734).
Si Elder Marion D. Hanks, nagsulti bahin sa mga batan-on, nagpunting og
upat sa ilang mga panginahanglan. Siya miingon nga sila nagkinahanglan
(1) hugot nga pagtuo; (2) nga aron dawaton nga sila mao ug nga aron
ilakip; (3) nga aron aktibong i-apil, sa pagsalmot; ug (4) aron masayud nga
sila labaw nga mahinungdanon kay sa ilang mga sayop, nga sila
gihigugma nga walay kondisyon.
Unya siya misulti mahitungod sa iyang kaugalingong anak nga babaye:
“Ako miluhod uban sa akong kaugalingong banay, diha sa panapos sa
usa ka halangdon nga gabii sa banay, sa gabii sa wala pa ang among
matahum nga anak nga babaye maminyo diha sa templo. Ako nagtuo nga
dili niya igsapayan nga akong isulti kaninyo nga human kami
mangakatawa ug mihilak ug nahinumdom, siya gihangyo sa pag-ampo.
Ako dili makahinumdom og daghan sa iyang pag-ampo, ang mga luha ug
ang hingpit nga kalipay ug ang katam-is, apan ako nahinumdom sa usa ka
hunahuna: siya nagpasalamat sa Dios tungod sa walay kondisyon nga
gugma nga iyang nadawat. Kini nga kinabuhi dili maghatag og usa sa
daghan kaayo nga mga higayon sa pagbati og kamalipayon ug usa ka
gamay nga kalampusan, apan ako mibati og talagsaon niadtong
gabhiona” (“Love Unconditional,” Ensign, Dis. 1971, p. 106).
Ang tulumanon sa gabii sa banay nagtukod og paghigugma ug kalinaw sa
atong mga panimalay. Samtang kini nga pagbati molambo, ang atong
mga banay magtinguha sa pagpuyo sa ebanghelyo ug daghan sa
panaglalis ug kasamok sa atong mga panimalay mangahanaw. Samtang
ang atong mga banay mag-ampo, mag-awit, ug mag-uban paghisgut sa
ebanghelyo, ang Espiritu sa Ginoo moabut sa atong mga panimalay ug
mopuli sa bisan unsang espiritu sa kasamok nga makaplagan didto.
Sa unsa nga paagi nga ang makanunayon nga mga gabii sa banay makadala og dugang
gugma ug kalinaw diha sa atong mga panimalay?
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Sa unsa nga paagi nga ang makanunayon nga mga gabii sa banay makatabang sa mga
sakop sa banay sa pagsukol sa mga gahum sa dautan? Isulat ang mga hunahuna nga
gisalmot diha sa pisara.

Ipahimo sa gitudlo nga mga sakop sa klase pagpakig-ambit sa linain nga mga kasinatian sa
gabii sa banay nga ilang naangkon.

Panapos
Ang gabii sa banay kabahin sa laraw sa Ginoo aron sa pagtabang kanato
pagbalik ngadto kaniya. Kini mao ang usa ka takna nga gigahin alang kanato
sa pagtudlo sa atong mga anak sa mga baruganan sa ebanghelyo ug aron
sa pagtabang sa atong mga banay nga magkasuod sa paghigugma ug
pagsabut. Kini nga mga takna makatabang kanato sa paglig-on sa atong
panaghiusa sa banay ug pagtudlo kanato unsaon pagpuyo nga mag-uban
sa dugang nga dako nga paghigugma ug panag-uyon. Ang atong mga
sakop sa banay sa ingon mahimong labaw nga makahimo sa pagbugno sa
mga impluwensya sa dautan dinhi sa kalibutan.
“Sa makausa pa, kami moagni sa mga ginikanan sa pagpundok sa ilang
mga anak libut kanila diha sa paghigugma ug pailub ug pagsabut, ug
pagtudlo kanila sa kamatuoran ug pagkatarung. . . .  Ang panimalay maoy
una ug labing masangputong dapit alang sa mga bata sa pagkat-on sa
mga leksyon sa kinabuhi” (The First Presidency, Family Home Evening
[manual, 1975], p. 3).

Hagad
1. Kon kamo wala maghimo og makanunayon nga mga gabii sa banay,

sugdi niini nga semana ang paghimo niini.
2. Paglaraw sa mainampoon nga paagi ang inyong mga gabii sa banay

aron sa pagtagbaw sa mga kinahanglanon sa inyong banay.
3. Iapil ang tanang mga sakop sa banay sa gabii sa banay kon mahimo.

Dugang nga Kasulatan
Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25 (mga ginikanan nga motudlo sa
doktrina sa mga anak)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pag-andam og usa ka pungpong sa gagmay nga mga tukog o mga palito sa posporo
aron paghimo sa madapaton nga leksyon sa panaghiusa sa banay nga gihisgutan diha sa
leksyon.

2. Pagkuha og usa ka pisara ug tisas.
3. Pagtudlo og pipila ka mga sakop sa klase sa pagsaysay og linain nga mga kasinatian sa

gabii sa banay.
4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 14Magkahiusa 
sa Paglingawlingaw 
isip mga Banay
Kini nga leksyon gilaraw aron sa pagdasig kanato sa paglig-on sa atong
mga banay pinaagi sa paglingawlingaw uban kanila.

Pasiuna
Ipakita ang talan-awon 14-a, “Ang paglingawlingaw naglig-on sa mga banay.”

Paambita ang duha ka gitudlo nga mga naghupot sa pagkapari sa ila nga labing malipayon
nga kasinatian sa banay. Hisguti kon unsa ang nahitabo sa talan-awon 14-a. Itudlo nga ang
usa ka mahinungdanon nga bahin sa ebanghelyo mao ang pagbuhat sa mga butang nga
nagkahiusa isip usa ka banay.

Si Elder Marion D. Hanks sa makausa misaysay sa mosunod nga
sugilanon:
“Ang mga batan-on buot ug may katungod nga makaangkon og mga
ginikanan ug usa ka banay nga ilang ikapasigarbo. . . .  Ang impluwensya
sa usa ka maayo nga banay maayo nga pagkasaysay niini nga asoy gikan
sa wala hibaloi nga tinubdan:
“ ‘Kadto usa ka mabulukon nga adlaw sa Oktobre. Ang akong bana nga si
Art ug ako didto sa ubos sa dunggoan sa baroto nga nagtabang sa among
higala nga si Don sa pagbitad sa iyang baroto paingon sa baybayon. Si Art
mipahayag nga mapanghinauton nga niini dugay pang panahon una
moabut ang sunod nga ting-init, nga kaming tanan makahimo na usab sa
paglawig. “Kamong mga tawhana, angay nga mag “skiing” sama sa
among banay ug maglinga-lingaw sa tibuok tuig,” si Don miingon.
“ ‘ “Dili ba mahal ra kaayo na?” Ako nangutana.
“ ‘Si Don mituyhakaw ug mipahiyom. “Kini kataw-anan,” siya miingon,
“Kami nagpuyo sa usa ka karaan nga balay—mga tiil anaa sa batya, kana
nga matang sa butang. Sulod sa mga katuigan kami nagtigum aron ang
lawak kaligo-anan maayo. Apan matag tingtugnaw among kuhaon ang
salapi gikan sa banko ug manglakaw alang sa pagpanglakaw sa banay
nga mag “skiing”. Ang among kamagulangang anak nga lalaki anaa na
karon sa kasundalohan, ug siya sa kanunay maghisgut diha sa iyang sulat
sa dako nga kalipay nga among naangkon niadtong among mga
pagpanlakaw. ‘Abi ninyo dili ako makatoo sa iyang pagsulat, ‘Uy, aduna
gayud kitay maanindot nga kaligo-anan, dili ba?’ “ ’ “ (“Where Art Thou?”
Improvement Era, Hunyo 1968, p. 75).
Sa unsa nga paagi nga kini nga banay nakapalig-on sa ilang panaghiusa sa banay?
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Kadaghanan kanato gusto nga mogugol sa atong panahon sa pagbuhat
sa mga butang nga atong bation nga kapahimuslan. Pagtrabaho,
pagpalambo sa atong mga balaan nga tawag sa simbahan,
pagpahayahay, pagpauswag sa atong mga kaugalingon—ang tanan
mahinungdanon ug nagkuha og daghan sa atong mga panahon. Bisan pa
niana, kini dili mao ang labi nga bililhon nga mga butang sa atong mga
kinabuhi. Paghunahuna mahitungod kon unsaon ninyo pagtubag kining
mosunod nga mga pangutana:
• Unsa ang labing mahinungdanong mga butang sa akong kinabuhi?
• Migugol ba ako og igong panahon sa pagbuhat sa labing

makahuluganon nga mga butang sa akong kinabuhi?
• Unsaon nako paghan-ay ang akong panahon aron ako adunay ubay-

ubay nga takna alang sa labing mahinungdanon nga mga butang?
Ang labing mahinungdanon nga butang sa kinabuhi mao ang banay.
Usahay kita nalinga ra kaayo sa atong buluhaton ug ubang mga kalihokan
nga kita malimot unsa ang labi nga mahinungdanon. Usahay, tungod sa
inadlaw nga naandan, kinaugalingon nga mga kaikag, o dili maayo nga
paglaraw, kita makapalambo og dili maayong mga kinaiya ug mag-usik sa
takna diin mahimong magugol uban sa atong mga banay.
Ang mga banay mahimong walay katapusan. Bisan unsay atong mga
kakulian, kita kinahanglan makakita og panahon aron igugol sa atong mga
banay ug makakaplag og mga paagi aron mouswag ang atong mga
relasyon sa banay.
Unsa ang makadala sa banay nga labaw nga magkasuod? (Pag-amuma, pagpakita og
paghigugma, pagpakig-ambit, pagbuhat sa mga butang alang sa usag usa.)

Mga Kalihokan nga Maglig-on sa Mga Relasyon sa Banay
Kadaghanan kanato makahinumdom gikan sa atong kabatan-on sa
dakong kalipay sa pagpakig-ambit og mga kasinatian isip usa ka banay.
Ang usa ka inahan mihimo niini nga pagpaniid:
Sa panahon nga akong balikon paghandom ang akong kabatan-on ug sa
mga katuigan sa akong pagkabata akong mahinumduman ang usa ka
halos matinahuron nga kinaiya kadtong mga maayong handumanan sa
mga butang nga kaming mga anak ug inahan ug amahan naghimo isip
usa ka banay. Akong nahinumduman nga niadtong mga adlawa walay
daghan nga mabuhat diha sa lungsod mao nga kami mangita sa among
kalingawan diha sa among panimalay. Dili nako ikabaylo ang mga
handumanan sa mga salo-salo sa among banay ug ubang mga
kalingawan sa banay alang sa tanan nga mga sinehan karon, mga
bolingan, ug mga balay kan-anan. . . . 

139

Leksyon 14

14-a, Ang paglingawlingaw naglig-on sa mga banay



“Ako hugot nga mobuhat sa tanan nga akong mahimo aron paglaraw sa
mga kalihokan alang sa akong banay nga makadala sa Espiritu sa Ginoo
diha sa akong panimalay sa paagi nga ang Espiritu mipuno sa panimalay
sa akong mga ginikanan. Ako buot nga ang akong mga anak makaangkon
sa dakong panalangin sa pagbaton sa mga handumanan nga bililhon
kaayo ngari kanako” (Family Home Evening Manual [1968], pp. 184–85).
Kita, sama niini nga inahan, buot mohatag og maayo nga mga
handumanan alang sa atong mga banay. Apan ang mga kalihokan nga
gidalit sa kalibutan sa gawas sa panimalay dili sa kanunay madawat;
daghan dili magtukod og panaghiusa sa banay ug usa ka
pagpakigsandorot sa atong Langitnong Amahan. Ang mga pangulo sa
Simbahan, nakamatikod sa nagtubong panginahanglan alang sa mga
banay nga maghiusa sa pagbuhat sa mga butang, mao nga nagtambag
kanato sa paglaraw sa mga kalihokan nga modasig sa banay nga
magkahiusa. Si Presidente David O. McKay, pananglitan, mitambag
kanato sa paghimo sa atong mga panimalay nga matahum ug maghimo
og dugang nga mga kalihokan diha. (Tan-awa sa Gospel Ideals, pp.
485–86). Kon kita magbuhat sa ingon, ang atong mga anak magmalipayon
ug mapagarbuhon nga modala sa ilang mga higala sa panimalay, tungod
kay ang panimalay mahimong usa ka mainiton, mahigalaon, malipayon
nga dapit.
Unsa ang ubang mga kalihokan nga atong mahimo sa atong mga banay nga motabang
kanato aron labaw nga makaila sa atong mga banay? Ilista ang mga kalihokan nga gisugyot
sa klase diha sa pisara. Idugang ang bisan unsa nga mosunod nganha sa listahan:

• Magsulat og usa ka sulat ngadto sa usa ka tawo sa layo. Buhata kini sa
kanunay.

• Maghimo og usa ka skrap nga basahon sa banay.
• Maghimo og usa ka dula ug dulaon kini.
• Mag-andam og pagkaon human sa usa ka kalihokan.
• Maghimo og usa ka gabii sa pag-awit.
• Maghimo og usa ka kalingawan sa gabii. Tabangan ang matag sakop

paglambo og usa ka kalingawan.
• Maghimo og usa ka tabanog ug mopalupad niini.
• Magpili og usa ka basahon nga ang tanang sakop sa banay makagusto.

Magpulipuli sa pagbasa niini og kusog. Paggahin og makanunayon nga
takna alang niini matag semana.

• Maghimo og usa ka proyekto sa banay aron pagtabang sa lain nga
banay.

Ilha ang mga butang nga gihimo niini nga amahan uban sa iyang banay:
“Sa diha nga ako gitawag aron nga mahimong usa ka presidente sa
misyon, ako nahadlok nga diha sa usa ka labing kuyaw nga takna sa mga
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kinabuhi sa akong walo ka mga anak ako basin og walay igong panahon
nga mahimong usa ka maayong amahan. Ako hugot nga nagtuo nga ang
pagka usa ka amahan maoy labing mahinungdanon nga tawag gikan sa
Ginoo kay sa pagka usa ka presidente. Kana nagpasabot nga bisan tuod
akong ipahinungod ang akong kaugalingon ngadto sa misyon, ako
modugang sa akong pagpahinungod isip usa ka amahan. Ako nasayud
nga aron magmalampuson sa pagdumala diha sa misyon, ako
kinahanglan una magdumala pag-ayo sa panimalay. Ako migugol og
daghan nga takna sa akong banay, ako nasayud nga sila lamang kinsa
mao ang magpabilin kanako sa katapusan sa akong misyon. Kon sila
mibati og kasigurohan ug kamalipayon diha sa unang mga adlaw sa
among misyon, ang mga butang mopadayon gikan sa maayo ngadto sa
labaw nga maayo.
“Usa sa unang mga han-ay sa butang mao ang paglabay sa usa ka
dakong pisi ibabaw sa usa ka taas nga sanga sa dakong kahoy nga tugas
nga nanganawkanaw ibabaw sa atubangan sa among nataran. [Usa ka
misyonaryo] mikatkat sa pisi ug mihigot niini ngadto sa sanga. Mao nga
ang usa ka dako nga duyan sa panimalay sa misyon namugna. Uban sa
duyan miabot dihadiha ang mga higala sa kasilinganan alang sa among
batan-on nga mga bata.
“Sa pipila ka bulan human sa among pag-abot, kami mitambong sa usa ka
seminar sa mga presidente sa misyon. Matag presidente, gipangutana
unsa ang iyang gibati nga labing maayo nga ideya sukad, mitaho sa pipila
ka mga tulumanon diin iyang gibati nga nakapadugang sa buluhaton. Sa
diha nga ang akong higayon miabut, ako miingon, ‘Ang labi nga maayo
nga butang nga akong nahimo sukad, mao ang pagtukod og usa ka
duyan.’ Ang tanan nangatawa. Si Presidente S. Dilworth Young nahibulong
ug nangutana. ‘Unsa?’ Akong gihulagway ang duyan ug gipasabot nga
ang akong dako nga tumong mao nga mahimo nga usa ka maayong
amahan. . . .  Ang duyan nahimong akong simbolo niining paggahin sa
mga buluhaton nga unahon. Wala madugay nahimo ang sumbanan sa
basketbolan ug usa ka pundok sa balas. Ang among nataran nahimong
usa ka parke diin ako migugol og daghang panahon sa akong mga anak
ug diin sila mipuyo sulod sa tulo ka malipayon nga mga tuig. Ako nagtuo
nga sila sa kahangturan mahinumdom uban sa hingpit nga kalipay sa ilang
panahon sa Kentucky ug Tennessee” (George D. Durrant, Love at Home,
Starring Father, pp. 18–20).
Usahay sa panahon nga kita magdula nga magkuyog isip usa ka banay,
ang mga suliran mobutho. Kadaghanan sa mga tawo buot nga modaug sa
mga dula ug masuko sa panahon nga sila mapildi, pipila kanila mahimo
gani nga makiglalis o makig-away. Usa ka suliran usahay giatubang sa
mga ginikanan mao ang hilabihang pagpaninguha mahitungod sa dula ug
pagdahum og maayo gikan sa ilang mga anak, o pagka dili makahimo
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pagpili og managsama nga bahin nga mohimo sa tanang sakop sa banay
nga malipayon. May mga takna, nga ang maong mga suliran mohimo
kanato nga mobati nga ang mga kalihokan walay bili nga himoon. Apan dili
kini mao ang katarungan aron pagwagtang sa pagdula nga magkahiusa;
ang mga banay labaw nga magkasuod samtang sila mobuntog sa mga
kalainan. Ang mga suliran kinahanglan nga sulbaron sa ingon nga paagi
nga ang tanan mobati og maayo mahitungod sa kasulbaran. Kita
kinahanglan mohinumdom nga ang tinuod nga katuyoan sa bisan unsang
kalihokan sa banay mao lamang ang paglingawlingaw.
Ang mga banay kinsa magkahiusa sa pagbuhat sa mga butang adunay
suod nga mga relasyon. Pinaagi sa pagdula nga magkahiusa, ang mga
sakop sa banay makapalambo og dugang nga dakong panaghiusa ug
paghigugma alang sa usag usa. Samtang sila labaw nga magkasuod, sila
makat-on sa pagtrabaho nga magkahiusa, magkahiusa sa paghisgut sa
mga suliran, ug magkahiusa sa pag-ampo.
Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Ecclesiastes 3:1–8.

Kini nga kasulatan nagsulti kanato nga “adunay usa ka panahon, ug usa
ka takna sa matag katuyoan ubos sa langit” naglakip “sa usa ka panahon
sa pagkatawa.” Bisan unsa nato ka linga, angay kita nga maggahin og
panahon sa pagpahulay ug maglingawlingaw nga magkahiusa. Ang atong
mga panimalay kinahanglan nga puno sa katawa og pahiyom.
Bisan ang buluhaton mahimong makapahimuot kon giatubang diha sa husto
nga paagi. Pananglitan, sa mga banay nga adunay gagmay nga mga bata,
ang buluhaton (sama sa pagtanom sa usa ka tanaman, paghinlo sa balay, o
paghugas sa mga plato) mahimong atubangon sama sa usa ka dula. Kini
makapabilin sa kahimuot ug kaikag nga taas. Kini nga paagi makatabang
kanato pagdala sa atong mga banay ngadto paingon sa malipayong mga
kinabuhi; gitimbang taliwala sa buhat, pahulay, ug pagdula.

Paglaraw sa mga Kalihokan sa Banay
Ang malampuson nga mga kalihokan sa banay kasagaran giuna paglaraw.
Sa unsa nga paagi nga kita makalaraw og makalingaw nga kalingawan sa banay?

Ang mosunod nga mga sugyot makatabang kanato paglaraw sa mga
kalihokan sa banay:
• Sa usa ka gabii sa banay, nga ang tanang mga sakop sa banay anaa,

ilista ang mga kalihokan nga ang tanan malingaw. Kadaghanan sa mga
sakop sa banay kinahanglan nga makasalmot niini nga mga kalihokan.

• Pagpili og usa ka kalihokan gikan sa lista ug paghukom sa usa ka takna
aron sa pagsalmot niini.

• Pagpili og usa ka adlaw alang sa kalihokan. Isulat kini diha sa
kalendaryo sa banay aron paglikay sa mga panagbangi.
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• Ang matag usa kinahanglan nga motabang sa paglaraw sa kalihokan 
ug modawat og usa ka buluhaton aron sa pagtabang pag-andam alang
niini.

Sa unsa nga paagi nga kita makapadayon sa paghimo sa kalihokan nga atong napili?

Hatagi og pagtagad ang mosunod nga mga hunahuna:
• Ipahibalo ang kalihokan diha sa inyong banay—pakigsulti mahitungod

niini nga may kahinam.
• Kon ang kalihokan nagkinahanglan og salapi, sugdi sa pagtigum alang

niini—ug tugoti nga ang matag usa moamot.
• Sultihi ang inyong mga magtutudlo sa banay mahitungod sa inyong mga

laraw.
• Iapil ang matag usa—hatagi og usa ka buluhaton ang matag usa sa

sakop sa banay.
• Buhata kini!
Human sa usa ka kalihokan, kita kinahanglan maghunahuna mahitungod
unsaon pagpauswag ang atong kalingawan sa banay. Kita kinahanglan
mangutanga sa atong mga kaugalingon kon unsa unta ang makapahimo
nga kalihokan nga magmalampuson og mohimo unta kanamo nga
magkasuod. Kon kita mobuhat niini, kita dili mousab sa atong mga sayop
og magkahiusa sa paglaraw aron himoon ang sunod nga kalihokan nga
labaw nga maayo.
Kon kita adunay usa ka kalihokan kita kinahanglan motala niini diha sa
mga talaan sa banay ug sa kaugalingon nga inadlaw nga tamdanan. Mga
hulagway ug talagsaong mga handumanan mahimo usab nga ilakip.
Makahanduraw pag-usab ug mahinumdom sa kalingawan nga kauban
natong gihimo makatabang kanato sa pagkasuod ngadto sa atong mga
banay ug maglig-on sa atong paghigugma alang sa usag usa.
Sa paglaraw sa mga kalihokan sa banay, ang mga amahan kinahanglan
usab maglaraw sa paggugol og takna uban sa matag sakop sa banay
lamang. Kini kasagaran maoy bugtong nga paagi nga ang usa ka amahan
makapalambo sa pagkasuod uban sa iyang mga anak. Ang usa ka bata
mobati og kamahinungdanon ug gihigugma kon ang iyang amahan
maghimo og paningkamot sa paggugol og takna uban kaniya lamang.
Ang kabililhon sa gilaraw nga mga kalihokan, usahay ang wala malaraw
nga mga kalihokan maoy labing malampuson. Kini mahitabo dihadiha kon
ang takna husto o kon ang banay andam. Ang maong mga kalihokan
bililhon; kita kinahanglan dili gayud mopalabay sa kahigayonan sa
pagpahimulos kanila.
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Mga Banay Kinsa Magkahiusa Pagdula . . . 
Ang mosunod nga mga sugilanon nga balita nagpakita unsa ang labing
gusto sa mga bata gikan sa ilang amahan:
Tulo ka gatus ug kawhaan ug unom ka mga bata sa tulunghaan gihangyo
sa pagsulat, sa walay paghatag sa ilang mga pangalan, unsa ang
hunahuna sa matag usa sa iyang amahan. Ang magtutudlo naglaraw sa
pagbasa sa mga tubag sa mga bata og kusog sa sunod nga tigum sa
tulunghaan. Maikagon nga masayud kon unsay gisulat sa ilang mga anak
mahitungod kanila, halos ang tanang mga amahan mitambong sa tigum.
Sila miabot sa tag $400 nga sakyanan-ug tag $4,000 nga sakyanan. Dihay
mga presidente sa banko, mga mamumuo, mga makinaadmanon nga
tawo, mga klerk, mga mamaligya, mga mag-uuma, mga magpapatigayon,
mga tigluto og pan, mga mananahi, mga tigpamuhat, ug mga kontraktor,
ang matag tawo nga adunay tino nga pagsukod sa iyang kaugalingon
mahitungod sa salapi, kahanas, ug pagkamatarung.
Ang magtutudlo mihagpat sa mga papel ug mibasa, ‘Ako gusto sa akong
papa,’ gikan sa matag usa. Ang mga katarungan nga gihatag sa mga bata
ngano nga nakagusto sila sa ilang amahan daghan: Siya nagbuhat sa
akong balay sa akong garing, midala kanako nga manakay og “sleigh”,
mitudlo kanako sa pagpusil, mitabang kanako sa akong buluhaton sa
tulunghaan, gidala ako didto sa parke, gihatagan ako og usa ka baboy
aron patambokon ug ibaligya. Kadaghanan sa mga hunahuna sa mga
bata malaktud ngadto sa: ‘Ako gusto sa akong papa. Siya makigdula
kanako.’
Walay usa ka bata nga mihisgut sa balay sa iyang banay, sakyanan,
kasilinganan, pagkaon, o mga sapot. Ang mga amahan miadto didto sa
tigum gikan sa daghan nga mga lakat sa kinabuhi. Sila migula sa duha ka
mga matang: mga kauban sa ilang mga anak o mga langyaw sa ilang mga
anak.
Walay tawo nga hilabihan ka adunahan o hilabihan ka kabus aron
makigdula uban sa ilang mga anak. (Adapted from a story by Bryant S.
Hinckley in The Savior, the Priesthood, and You, [Melchizedek Priesthood
manual, 1973], p. 226.)
Magkahiusa sa pagdula isip usa ka banay kasagaran makahatag kanato
sa kahigayunan sa pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo. Pagsugod
sa atong mga kalihokan uban sa pag-ampo sa banay motudlo sa atong
mga anak sa kabililhon sa pag-ampo. Ang paghusay sa mga bikil nga
nahitabo sa panahon sa pagdula motudlo kanila kon unsaon sa pagpakig-
uban ngadto sa uban ug mahimong mapailubon sa mga pagbati sa uban.
Ang pagtinabangay sa usag usa ug magkuyog sa pagbuhat isip usa ka
pundok motudlo og kapangakohan ug pagtambayayongay. Ang
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paglingawlingaw nga magkahiusa makatabang sa tanang sakop sa banay
sa pagtukod og tino, malipayon nga mga kinaiya.
Sa mga katuigan, ang mga kalihokan sa banay kadaghanan mahimong
tradisyon sa banay. Ang maong mga tradisyon gitukod isip mga banay
maghimo og talagsaong mga butang nga magkauban. Pipila sa mga
banay adunay mga panag-abot sa banay; ang uban mobakasyon,
moduaw sa templo, o manlakaw sa pagpangisda o pangayam; ang uban
usab maghimo og mga pundok sa huni o magpalambo og mga naandang
buhat sa banay. Adunay daghan nga mga tradisyon sa mga banay nga
mahimo, ug silang tanan bililhon: kini magtabang sa pagbugkos sa mga
banay nga magkahiusa.
Hangyoa ang klase sa pagsaysay nga sa unsa nga paagi nga ang pagdula nga magkahiusa
nakatabang sa ilang mga banay.

Pangutan-a ang batan-on nga mga lalaki kon unsay ilang gusto nga buhaton sa ilang
amahan ug sa ilang mga banay.

Pipila kanato nalinga kaayo sa trabaho ug sa simbahan nga kita
nagpasagad sa atong mga banay. Kini dili makapahimuot sa atong
Langitnong Amahan. Usa sa maong tawo, kinsa migugol halos tanan sa
iyang kinabuhi sa pag-alagad sa simbahan, nakaamgo usa ka adlaw nga
siya mawad-an sa iyang anak nga lalaki. Siya wala makagugol og ubay
ubay nga panahon uban kaniya, ug ang sangputanan sila dili sama ka
suod isip mga amahan ug mga anak nga angay unta. Sa diha nga siya
nanginguha sa pagtudlo sa iyang anak sa pagpuyo sa ebanghelyo, ang
anak misukol kaniya ug nahimong dili kaayo aktibo diha sa Simbahan.
Apan kining maayo nga amahan adunay kaalam sa paggahin og panahon
alang sa iyang anak, sama sa iyang gibuhat ngadto sa mga magulang
niyang mga bata sa wala pa siya kaayo malinga. Siya wala magwali
kaniya; hinoon, siya misugod pagpakigdula sa iyang anak. Siya misugod
sa pagbuhat sa unsa ang gusto sa iyang anak nga buhaton. Sila
magkuyog sa pag-adto sa mga dula sa bola. Sila magkuyog sa
pagpangayam ug mamasol. Sila magkuyog sa pagkampo sa gula.
Human sa tulo ka tuig nga panagkuyog sa maong kalihokan, diin sulod
niini nga panahon ang duha nahimong suod kaayo, ang iyang anak
nahibalik ngadto sa kalihokan sa Simbahan. Siya sa wala madugay
midawat sa usa ka tawag aron moalagad sa usa ka misyon. Kini nga
amahan nakat-on nga ang usa ka paagi aron pagkab-ut sa usa ka anak
mao ang pagbuhat sa mga butang uban kaniya.

Panapos
Ang atong mga banay mao ang labing mahinungdanon sa atong mga
kinabuhi, kay sila lamang ang bugtong kabtangan nga atong maangkon sa
kahangturan. Kini mahinungdanon, busa, kita kinahanglan mobuhat niana
nga makatabang kanato nga mahimong walay katapusan nga mga banay.
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Usa niini nga mga kalihokan mao ang pagpakigdula ug pag-angkon og
kalingawan nga magkahiusa aron sa pagtumbas sa tinuoray nga bahin sa
kinabuhi. Ang paggahin og panahon aron maghiusa sa pagdula
makatabang kanato nga sa maayo mopuyo sa ebanghelyo.
Ipahayag ang inyong pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagpakigdula uban sa inyong
banay.

Hagad
1. Sa panahon sa gabii sa banay, pagtukod og usa ka kalihokan sa banay

nga molingaw sa tanang mga sakop sa banay.
2. Pagtukod og usa ka kalendaryo sa banay ug tino nga talamdan sa mga

kalihokan matag bulan.
3. Buhata kini—pakigdula uban sa inyong banay.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Hangyoa ang duha ka mga naghupot sa pagkapari, usa ka hamtong ug usa ka batan-on,
sa pagsaysay mahitungod sa usa ka malipayon nga kasinatian sa banay.

2. Pangandam sa pagpahayag sa imong pagpamatuod sa kamahinungdanon sa
pagpakigdula uban sa imong banay.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 15Pagpakig-ambit 
sa Buluhaton 
sa Banay
Kini nga leksyon gilaraw aron pagtabang kanato pagpalambo og maayo
nga mga kinaiya ngadto sa buhat taliwala sa mga sakop sa banay.

Pasiuna
“[Usa ka mantalaan nagpatik] sa usa ka pakighinabi sa usa ka retiradong
magbalantay sa karnero kansang panuigon gilista sa 165. Ang iyang
ngalan mao si Shirali Mislimov. Siya natawo ug nagpuyo sa tibuok niyang
kinabuhi didto sa Kabukiran sa Caucasus . . . taliwala sa Black Sea ug sa
Caspian Sea. . . . 
“Si Mislimov sa gihapon nagbugha og kahoy. ‘Ako nagtuo nga ang tapulan
dili mabuhi og dugay,’ siya misulti sa nakighinabi kaniya. . . . 
“Ang artikulo miingon nga ang tigulang nagpadayon gihapon sa ‘pagkalot
sa mga kahoy palibut sa usa ka tamnanan, diin siya mitanom sa
makadaghan nga panahon sa iyang tibuok kinabuhi.’
“ ‘Kanunay nga pagtrabaho, hangin sa kabukiran, ug ginagmay nga
pagkaon nakatabang kanako sa pag-abot sa maong pangidaron,’ miingon
si Mislimov, kinsa dili moinom sa mga ilimnon ni manabako” (Wendell J.
Ashton, “The Sweetness of Sweat,” Ensign, Hulyo 1971, p. 35; pinahandag
nga titik gidugang.)
Si Elder Neal A. Maxwell nagsulti giunsa niya pagkat-on sa
kamahinungdanon sa trabaho diha sa iyang kabatan-on:
“Ako gipanalanginan og mga ginikanan kinsa, isip mga matinud-anon nga
mga sakop sa Simbahan, nagtudlo kanako sa daghan nga mga butang
mahitungod sa ebanghelyo sayo sa akong kinabuhi, naglakip sa
kamahinungdanon sa baruganan sa pagtrabaho. Silang duha pulos
kugihan ug naninguha sa pagtigum og salapi nga ilang maangkon. . . .
Sayon alang kanako nga makat-on nga makagusto sa trabaho tungod kay
ako adunay mga ginikanan kinsa mobuhat sa walay pagbagulbol”
(“Gospel of Work,” Friend, Hunyo 1975, p. 6).
Si Presidente David O. McKay miingon, “Angay nato nga maamgohan nga
ang kahigayunan sa pagtrabaho usa ka gasa, nga ang gahum sa
pagtrabaho usa ka panalangin, nga ang paghigugma sa pagtrabaho
kalampusan” (gikutlo ni Franklin D. Richards, “The Gospel of Work,”
Improvement Era, Dis. 1969, p. 101).



Ngano nga ang atong kinaiya mahitungod sa trabaho mahinungdanon? Sa unsa nga paagi
nga ang atong kinaiya makaapekto sa trabaho nga atong buhaton? Sa unsa nga paagi nga
ang atong kinaiya mahitungod sa trabaho makaimpluwensya sa atong mga bata?

Trabaho alang sa Tibuok Banay
Ipakita ang talan-awon 15-a, “Matag sakop sa banay kinahanglan nga moambit sa buluhaton
sa banay.”

Walay sapayan kon kinsa kita o diin kita magpuyo, kitang tanan adunay
buluhaton nga himoon. Ang mga amahan kasagaran mao ang mosangkap
alang sa pagkaon, igsusul-ob, ug pinuy-anan alang sa ilang mga banay.
Ang mga inahan modumala sa panimalay ug motudlo sa mga anak. Ug
ang tanang mga sakop sa banay adunay kapangakohan alang sa mga
katungdanan sa panimalay. Ang mga anak kinahanglan nga mosabot nga
sila usa ka mahinungdanon nga bahin sa banay ug nga ang ilang tabang
gikinahanglan.
Unsaon nga kita makahimo sa naandan nga mga buluhaton nga labaw makapahimuot? Unsa
ang ubang mga buluhaton sa panimalay nga kita ug ang atong mga anak may tulubagon?
(Pag-ayo ug pagpalungtad sa mga nataran ug sa mga gambalay, pag-atiman sa mga hayop,
paglabay sa mga basura.)

Unsa ang ubang mga naandang buluhaton sa panimalay? (Pag-andam sa mga kan-onon,
paghugas sa mga plato, pag-atiman sa mga bata, pagpanahi, pagpang-ayo, pagpamalit, ug
pagpanghinlo.)

Usahay kita mahimong magmugna o mangita og buluhaton alang sa mga
bata. Si Elder Loren C. Dunn misulti giunsa sa iyang amahan pagsulbad
kini nga suliran:
“Samtang kami nagtubo diha sa usa ka gamay nga lungsod, ang akong
amahan nakakita sa panginahanglan alang sa akong igsoon nga lalaki ug
kanako sa pagkat-on sa baruganan sa trabaho. Ingon nga usa ka
sangputan, kami gibutang niya aron patrabahoon sa usa ka gamay nga
uma diha sa ngilit sa lungsod diin siya gipadaku. Siya ang nagpadagan sa
lokal nga mantalaan, mao nga siya dili makagugol og ubay-ubay nga
panahon uban kanamo gawas sa sayong buntag ug sa gabii. Kadto usa
ka kapangakohan alang sa duha ka mga batan-on nga mga bata, ug
usahay kami makahimo og mga sayop.
“Ang among gamay nga uma gilibutan sa ubang mga uma, ug usa sa mga
mag-uuma misulod aron makigkita sa akong amahan usa ka adlaw aron
sa pagsulti kaniya sa mga butang nga sa iyang pagtuo gihimo namong
sayop. Ang akong amahan naminaw kaniya og maayo ug unya miingon,
‘Jim, wala ikaw makasabot. Nakita nimo, ako nagpadako og mga bata ug
dili mga baka.’ Human sa kamatayon sa akong amahan, si Jim mitug-an
kanamo sa iyang sugilanon. Unsa ako ka mapasalamaton alang sa usa ka
amahan kinsa nakahukom sa pagpadaku og mga bata ug dili mga baka.
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Bisan pa sa mga sayop, kami nakat-on unsaon sa pagtrabaho niadtong
gamay nga uma, ug sa akong panaghap, bisan tuod sila wala mag-ingon
niini sa daghang mga pulong, kami kanunay nga nasayud nga kami
mahinungdanon ngadto ni Mama ug ni Papa kay sa mga baka o, nianang
butanga, sa bisan unsa pa nga butang” (Ensign, Nob. 1974, p. 11).

Paghan-ay ug Paghatag sa Buluhaton
Ang tanan nga mga sakop sa banay makapahimulos gikan sa buluhaton
nga gihimo diha sa panimalay ug mao nga kinahanglan nga mouyon sa
pagbuhat sa ilang bahin. Matag sakop sa banay kinahanglan nga
mahatagan sa mga buluhaton nga mohaum sa ilang mga kahanas ug mga
kasibot. Kini makapugong sa katapol ug makahimo sa tanan nga mga
buluhaton nga mahuman. Bisan ang gagmay nga mga bata mahimong
kahatagan og mga yano nga mga buluhaton.
Sa panahon sa paghan-ay ug paghatag sa mga buluhaton sa banay, kita
kinahanglan makigsulti sa atong mga banay ug himoon sila nga bahin sa
paghimo og paghukom. Kita mahimo nga mobuhat niini sa panahon sa
gabii sa banay o kita magpasiugda og usa ka linain nga tigum sa banay.
Bisan pa niana kita magdumala niini, ang tanan nga mga sakop sa banay
kinahanglan nga moapil diha sa paghan-ay, tungod kay ang tanan
gipaabut nga mobuhat sa ilang bahin sa buluhaton.
Usa ka paagi aron sa pagtukod og buluhaton sa panimalay mao ang
paghimo og usa ka listahan sa tanan nga buluhaton nga kinahanglan
himoon, ilista ang mga buluhaton sa han-ay sa kamahinungdanon og
kalisod. Unya, ang ngalan sa usa ka sakop sa banay mahimong mabutang
sa panid sunod sa matag gikatudlo nga buluhaton. Sa panahon ang
listahan mahingpit, kini kinahanglan nga ibutang diin ang tanan
kapahinumdoman sa ilang mga katungdanan.
Isulat ang mosunod nga panig-ingnan nga listahan diha sa pisara o ipakita kini sama sa usa
ka tsart.

Mga Kapangakohan sa Banay

Paghinlo sa nataran Amahan
Talyer

Pagpanahi ug pagpilot sa sapot Inahan
Pag-andam sa mga kan-onon

Paggatas sa baka
Pagpakaon sa mga hayop John
Paghakot sa mga basura

Paghugas sa mga plato Mary
Pag-atiman sa mga bata

Paghinlo sa kusina Sarah
Pagpanguha og mga sugnod
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Human sa usa ka hugna sa panahon, ang mga sakop sa banay mahimong
magbayloay sa mga katungdanan. Kini makahatag kanila og usa ka
hayahay nga pag-ilis ug makadalit kanila og nagkalainlain nga mga
kasinatian. Kon kini mahimo, ang listahan sa buluhaton angay nga pulihan
og usa ka bag-o.
Kini nga paagi sa paghan-ay sa mga buluhaton sa banay mao ang usa
lamang ka paagi sa paghatag sa mga katungdanan, apan kini mausab-
usab ug mahimong kailisan aron mohaum sa tagsatagsa ka mga tinguha
sa banay. Bisan pa niana kita maghan-ay ug maghatag sa atong mga
buluhaton, kini mahinungdanon nga ang mga buluhaton isulat diha sa
pipila ka matang sa tsart o listahan. Kon ang usa ka sakop sa banay dili
makabasa, ang mga hulagway mahimong madibuho aron sa pagsimbolo
sa mga pulong ug mga ngalan.
Usa ka banay diin migamit niini nga paagi nakakaplag nga kini naghatag
kanila og usa ka paagi aron pagtudlo sa kaugalingon nga kapangakohan
sa usa sa ilang mga anak. Sa panahon sa usa ka gabii sa banay, ang
banay naghimo og usa ka listahan sa mga buluhaton sa panimalay. Ang
unom ka tuig nga bata miuyon aron atimanon ang nataran atubangan sa
ilang balay. Kini nagpasabut nga iyang bu-buan ang mga tanom, ibton ang
mga gunahon ug putlon ang mga sagbot.
Human sa pipila ka adlaw ang amahan nakamatikod sa mga papel nga
nagpasad palibot sa tugkaran nga maora og gipasagdan. Siya
naghunahuna sa pagbuhat sa buluhaton sa bata. Kini masayon rang
buhaton. Apan siya nasayud nga kon kini iyang himoon, siya mokuha
pagbalik sa kapangakohan nga iya nang gikahatag. Mao nga siya mibiya
sa nataran sama sa iyang pagkakita niini.
Sa pagkasunod gabii ang nataran makita nga misamot kangil-ad. Ang
iyang anak nga lalaki yano nga wala magbuhat sa iyang buluhaton. Ang
kahinlo sa mga nataran sa iyang mga silingan nakapasamot kangil-ad sa
iyang kaugalingon nga nataran nga tan-awon. Ang amahan nakahunahuna
sa gastohon kon ang mga tanom mangamatay. Siya gani
nakapamalandong kon iya bang nahatagan og dako nga buluhaton ang
usa ka unom-ka-tuig nga bata. Apan sa gihapon, siya mihukom nga ang
iyang anak labaw pang bililhon kay sa mga butang, ug siya midumili sa
pagkuha sa buluhaton.
Hinoon, ang amahan mihangyo sa iyang anak kon ang duha kanila
manlakaw palibot aron sa pagtan-aw sa mga butang kon unsa nay
nahitabo. Ang anak miuyon. Human sila makapanlakaw palibot sa nataran,
ang bata miingon, “Abi nimo pa, lisud kaayo!” Ang amahan miingon,
“Gusto ba nimo nga tabangan ko ikaw?” “Oo sige,” ang iyang anak
miingon. “Hulat dinhi.” Ang bata midagan paingon ngadto sa balay,
nagdala og duha ka mga bag, ug mihangyo sa iyang amahan sa paghinlo
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sa bahin sa nataran samtang siya ang maghinlo sa uban. Human sa pipila
ka gutlo nahuman sila, ug ang anak mipatuyok sa kahimanan alang sa
pagbubo.
Sulod sa misunod nga duha ka semana kadto nga anak nahimong hingpit
nga kasaligan sa nataran. Siya nasayud nga kon dili niya kini atimanon,
walay laing mobuhat niini. Siya nasayud nga ang iyang amahan nag-agad
kaniya ug misalig kaniya. (Gikan sa Stephen Covey, The Spiritual Roots of
Human Relations,” pp. 145–46.)
Sa unsa nga paagi nga kini nga amahan mitabang sa iyang anak sa pagtuman sa iyang
kapangakohan?

Agi og dugang sa paghatag og kinaugalingon nga panabang, kita
makahatag og gagmay nga ganti aron pagdasig sa mga bata nga
mahuman ang ilang mga proyekto.
Ang pagtudlo sa kapangakohan ug pagpakig-ambit sa gibug-aton sa
buluhaton mao ang mahinungdanon. Ang paghan-ay sa banay aron ang
tanan adunay tino nga mga katungdanan makatabang kanato isip mga
ginikanan aron himoon kini. Bisan pa niana, kita kinahanglan nga dili usab
malimot sa pagbilin og panahon alang sa pagpahulay ug pagpahayahay.
Si Elder Franklin D. Richards nagpahinumdom kanato sa pagtakda og
panahon alang sa pagpahayahay ingon usab sa pagtrabaho.
“Diha sa pagpangita og mga paagi aron sa pagpalambo og usa ka gugma
sa pagtrabaho, kita kinahanglan dili makalimot sa panahon sa
pagpahayahay. Bisan tuod ang buluhaton gikinahanglan kaayo alang sa
paglampus, ang pagpahayahay ug hustong pagpahulay gikinahanglan
usab. [Ang kahanas sa pag-angay sa buluhaton uban sa pagpahayahay]
mao ang usa ka mahinungdanon nga butang sa pagpalambo og usa ka
gugma sa pagtrabaho. Ang Ginoo nagpaabut sa matag usa kanato aron
buhaton ang hustong pag-angay diha sa trabaho ug sa pagpahayahay
maingon man usab sa lawasnon ug espirituhanon nga mga panglantaw sa
kinabuhi” (“The Gospel of Work,” Improvement Era, Dis. 1969, p. 103).

Ang Bili sa Pagtrabaho nga Magkahiusa
Unsa ang bili sa pagtrabaho nga magkahiusa isip usa ka banay? Ilista ang mga gisugyot sa
klase diha sa pisara.

Samtang kita magtrabaho uban sa atong mga banay, kita makasinati og
hingpit nga kalipay sa pagtan-aw sa mga sangputan sa atong hiniusa nga
kahago. Kita bati-on og kasuod uban sa atong mga banay, ug ang atong
mga bata makat-on sa pakigtambayayong ug pagpakig-ambit sa
kapangakohan. Kita makasinati og hingpit nga kalipay isip mga ginikanan
tungod kay kita nagtuman sa kabubut-on sa Ginoo, ug ang matag sakop sa
banay makakuha og kaayohan gikan sa lawasnong pagpaugnat sa kusog.
Sa usa ka Santos sa Ulahing Adlaw nga banay diin ang amahan usa ka
mananambal, ang mga ginikanan nagpakabana nga ang ilang mga anak
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makat-on sa bili sa trabaho. Sila nakaamgo nga ilang gipalabay ang usa
ka kahigayunan nga ilang mga anak mouswag pinaagi sa pagsuhol og usa
ka kustodyan aron maoy mohinlo sa opisina.
“Ang mga bata, mahinamon mahitungod sa kahigayunan aron
makaangkon og makanunayon nga suweldo, midawat sa buluhaton sa
pagpanghinlo sa opisina matag buntag. Ang panaghiusa nahimong usa ka
mahinungdanon nga butang. Ang mga babaye diha sa banay mao ang
mohinlo sa opisina usa ka buntag samtang ang mga lalaki magpabilin sa
panimalay aron mobulig sa mga katungdanan sa balay. Unya sa sunod
buntag sila magbayloay sa mga katungdanan. . . . 
“Ingon nga sangputanan sa proyekto: (1) Ang mga bata nakasinati sa
pangita sa ilang amahan. . . .  (2) Ang mga bata mibati nga sila nahimong
tipik sa patigayon sa ilang amahan, ug sila mibati og kaugalingong garbo
sa iyang trabaho. (3) Ang mga bata adunay usa ka makanunayon nga
buluhatong proyekto inubanan sa inadlaw nga mga buluhaton nga himoon
ug usa ka pagbati sa kapangakohan nga ang buluhaton nahuman. (4) Ang
mga bata nakapalambo og panaghiusa sa buhat. . . .  (5) Ang mga bata
adunay makanunayon nga suweldo” (Elwood R. Peterson, “Family Work
Projects for Fun and Profit,” Ensign, Hunyo 1972, p. 8).
Unsa ang balaod sa pag-ani? (“Kita magpupo kon unsay atong gipugas.”) Isulat kini nga
balaod diha sa pisara.

Ang matag buluhaton nga atong himoon adunay kaugalingon nga
kinaiyanhon nga ganti. Samtang kita magtanom sa mga tanaman ug mag-
atiman kanila, atong kapahimuslan ang mga bunga sa atong kahago sa
panahon sa ting-ani. Samtang kita magtukod ug moayo sa atong mga
panimalay, kita magpuyo sa tumang kahayahay ug kasigurohan. Samtang
kita maghimo sa atong mga sapot nga mahinlo ug madanihon, kita
makatagamtam sa tumang kahayahay ug makapakita og usa ka maayong
panig-ingnan sa kahinlo. Samtang kita mag-andam og masustansiyang
pagkaon ug paghimo sa mga gamit pagkaon nga hinlo, kita
makatagamtam sa maayong panglawas.
Usa sa mga tumong sa buluhaton sa banay mao ang pagpalambo og
batasan ug makat-on sa pagtrabaho. Ang tagsatagsa ka mga tawo
mahimong kasaligan samtang sila modawat sa kapangakohan ug
makatagamtam sa katagbawan sa usa ka buluhaton nga maayong
pagkabuhat. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:
“Ako naglaum nga kita nakasabut nga, samtang kita adunay usa ka
tanaman, pananglit, sa kasagaran kapahimuslan sa pagpakunhod sa
galastohan sa pagkaon ug mahimong makabaton og lamian nga lab-as
nga mga bunga ug mga utanon, kini makahimo labaw pa niini. Kinsa ang
makasukod sa bili nianang linain nga panagtabi taliwala sa anak nga
babaye ug sa amahan samtang sila nangibot sa mga sagbot o nagbubo
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sa tanaman? Unsaon nato pagtimbangtimbang sa kaayohan nga moabot
gikan sa daling makita sa mga leksyon sa pagtanom, pag-ugmad, ug sa
walay katapusan nga balaod sa pag-ani? Ug unsaon nato sa pagsukod sa
panaghiusa sa banay ug panagtambayayong nga kinahanglan nga
magauban sa malampusong pag de lata? Oo, kita nagsalig sa mga
kapanguhaan nga natigum, apan tingali ang dako nga kaayohan gilangkub
diha sa mga leksyon sa kinabuhi nga atong nakat-onan samtang kita
nagpuyo nga mapaigoon ug naglugway sa atong mga bata sa ilang nag-
unang kabilin” (“Welfare Services: the Gospel in Action,” Ensign, Nob.
1977, p. 78).
Ang mosunod nga hitabo nagsulti kon giunsa sa usa ka sakop sa banay
sa pagkat-on sa bili sa pagtrabaho uban sa iyang banay:
“Sa tungatunga sa ting-init nga mga bulan adunay mga ektarya sa mga
tubo nga putlonon. Kini nagpasabot nga among kaloton ang pipila niining
mga gagmay nga utanon aron sa paghatag og dugang luna alang sa mga
tubo aron modagku. Kami mahigugmaon nga mokaon sa matam-is nga
mga tubo nga among gipangputol, apan kami kapuyon sa pagpangputol
kanila. Usa ka adlaw ako naninguha nga magpabilin sa balay ug dili
moadto ubos niadtong hataas nga laray sa tubo diri sa akong mga kamot.
Akong gisultihan ang akong amahan nga naglabad ang akong ulo—diin
akong natino nga naglabad gayud—apan wala siya mohatag kanako og
pagtugot aron sa pagpahulay. Mao nga kami nga tanan nanlakaw paingon
sa uma ug nagsugod sa pagtrabaho.
“Human makapamutol sa makadiyot ako nagbagulbol nga ang akong ulo
naglabad. Ang akong amahan tino nga wala motuo kanako tungod kay
wala ako papaulia ngadto sa balay. Sa kanunay ako nagbagulbol sa
kalabad sa akong ulo. . . .  Sa katapusan ang akong amahan miingon,
‘Hala sige, pauli ngadto sa balay ug sultihi ang imong inahan nga moanhi
aron maoy mamutol sa tubo puli sa imong dapit. Kini nakapakugang
kanako—Ako dili makatugot sa akong inahan nga moadto didto sa
umahan ug maoy mobuhat sa akong buluhaton. Akong gisultihan ang
akong amahan nga gusto pa akong magpabilin ug motrabaho: samtang
ako nagtrabaho, ang akong ulo mihunong pagsakit ug wala na ako
magbagulbol pag-usab.”
Unsa ang nakat-onan niini nga bata gikan sa iyang kasinatian? (Ang mga tubag mahimong
maglakip sa kamahinungdanon sa trabaho, pagbuhat sa iyang bahin, pagtahud sa iyang
mga ginikanan.)

Panapos
Si Elder Neal A. Maxwell miingon:
“Ako dili motuo nga ang mga tawo mahimong magmalipayon gawas kon
sila adunay trabaho nga buhaton. Ang usa mahimo nga labaw pang ulipon
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sa katapol kay sa pagtrabaho. Ang pagtrabaho usab makapabilin kanato
nga mapaniubsanon ug makapahinumdom kanato sa unsa nga paagi nga
ang tanan nato nga mga panalangin miabut kanato gikan sa atong
Langitnong Amahan. . . . 
“Ang ebanghelyo sa pagtrabaho maoy usa ka mahinungdanon kaayo nga
pagtulun-an sa Simbahan. Kon kita makat-on sa pagtrabaho sayo sa
kinabuhi kita mahimong labaw nga mga maayo nga tawo, labaw nga mga
maayo nga sakop sa mga banay, labaw nga mga maayo nga silingan, ug
labaw nga mga maayo nga tinun-an ni Jesukristo, kinsa sa Iyang
kaugalingon nakat-on sa pagtrabaho isip usa ka karpentero” (“The Gospel
of Work,” Friend, Hunyo 1975, p. 7).

Hagad
1. Pagmaya ug ayaw pagbagulbol mahintungod sa inyong trabaho.
2. Paglaraw, pagtukod, ug pag-andam og usa ka gikatakdang buluhaton

sa banay niini nga semana nga maghatag sa mga sakop sa banay sa
ilang mga katungdanan.

Dugang nga mga Kasulatan
Proverbio 6:6–11 (panig-ingnan sa hulmigas)
Mga Taga-Efeso 4:28 (tambag aron may kaugalingong-pagsalig ug
pagkamanggihatagon)
1 Mga Taga-Tesalonica 4:9–12 (Mga santos sa pagtrabaho sa ilang
kaugalingon nga mga kamot)
2 Nephi 5:17 (Mga Nephite gidasig nga magmakugihon)
Doktrina ug mga Pakigsaad 42:42 (ang mga tapolan dili makakaon sa pan
sa mga mamumuo)
Joseph Smith—Kasaysayan 1:55 (Si Joseph Smith naghago)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 27, “Ang Buhat ug ang Kaugalingon
nga Katungdanan”.

2. Baliki pagtuon ang Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, Kapitulo
23, “Pagpalambo ug Pag-uswag sa Kabatid sa Pagpanrabaho.”

3. Pagkuha og usa ka pisara ug tisas.
4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Pagpananom 
diha sa Panimalay

Kini nga leksyon kinahanglan moaghat kanato sa pag-uswag sa atong
mga kahanas sa pagpatubo sa mga tanaman sa banay.

Pasiuna
Si Presidente Kimball miingon: “Kami moawhag kaninyo sa pagpatubo sa
tanan nga mga pagkaon nga sarang ninyo nga mahimo diha sa inyong
kaugalingon nga yuta. Mga mangga, abokado, nangka ug ubang mga
bungahoy—itanom sila kon ang inyong klema husto alang sa ilang pagtubo.
Pagpatubo kamo og mga utanon ug kan-a sila gikan sa inyong kaugalingon
nga nataran. Bisan kadtong nagpuyo sa balay paabangan o mga
kondominyom makahimo sa kinatibuk-an nga pagpatubo og gamay nga
pagkaon diha sa mga kaang ug mga tamnanan. Pagtuon sa labing maayo
nga mga paagi sa pagbaton sa inyong kaugalingon nga pagkaon. Himoa
ang inyong mga tanaman . . . nga hapsay ug madanihon ingon usab nga
mabungahon. Kon adunay mga bata diha sa inyong panimalay iapil sila sa
paagi uban sa gihatag nga kapangakohan” (Ensign, Mayo 1976, p. 124).
Ang Manluluwas miingon, “Nganong motawag kamo kanako nga, Ginoo,
Ginoo, apan dili mobuhat sa akong gisulti kaninyo?” (Lucas 6:46). Kon kita
gayud motuo sa mga pulong sa atong Manluluwas, kita mosunod sa
tambag sa iyang propeta.

Ang mga Ganti sa Pagpananom diha sa Panimalay
Adunay daghan nga mga maayo nga katarungan sa pagbaton og mga
tanaman:
PANAGHIUSA SA BANAY

Ang mga banay kinsa managhiusa sa pagtrabaho og usa ka tanaman diha
sa panimalay magtukod og panaghiusa sa banay tungod kay sila nag-
inambitay og usa ka komon nga katuyoan. Si Presidente Kimball miingon:
“Kami naglaum nga kamo nagbuhat niining [proyekto sa pagpananom]
nga usa ka kalihokan sa banay, uban sa matag usa, bisan ang gagmay
nga mga bata, hatagan sa pipila ka butang. Adunay daghan nga makat-
onan ug maani gikan sa inyong tanaman, labaw pa kay sa mga bunga
niini” (Ensign, Mayo 1978, p. 79).
PAGDAYEG SA TRABAHO

Ang usa ka tanaman sa panimalay makatabang sa mga bata nga makat-
on sa bili sa pagtrabaho. Human sila makatabang sa banay sa pagtanom
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sa usa ka tanaman ug pag-amuma niini, sila malingaw nga magtan-aw sa
mga sangputan.
KAUGALINGONG-PAGPAIGO

Ang pagpatubo sa usa ka tanaman makatabang kanato sa pagpalambo
og pagsalig samtang kita mahimong labaw nga andam sa pag-amping sa
atong kaugalingon nga panginahanglan. Kita nasayud nga kon ang mga
suliran moabut kita makasugakod kanila—kay kita nakapangandam og
mga bunga, gipatubo sa usa ka tanaman, ug nakatanom og mga
bungangkahoy. Ang usa ka dugang panalangin nga kita nasayud nga kita
usab makatabang sa uban nga nanginahanglan.
PANUDLO UG KAHIMUOT

Ang usa ka tanaman makapahinumdum kanato sa mga katahum niining
kalibutan diin ang atong Langitnong Amahan naglalang alang kanato. Ang
usa ka tanaman makahatag kanato og mga takna sa panudlo ug kahimuot
samtang kita mosaksi sa milagro sa pagtubo. Si Presidente Spencer W.
Kimball misulti kanato nga ang usa ka tanaman “makapahinumdom
kanatong tanan sa balaod sa pag-ani. . . .  Kita magpupo kon unsay atong
gipugas. Bisan kon ang luna sa yuta nga imong giugmad, gitamnan ug
giani gamay ra, kini makahatud sa tawhanon nga kinaiya paduol ngadto sa
kinaiyahan sama sa nahitabo sa sinugdanan sa atong unang mga
ginikanan” (Ensign, Mayo 1978, pp. 77–78).
KAHIMSOG

Ang Ginoo nahigugma kanato ug buot nga kita mahimong mahimsog. Ang
pagpatubo sa atong kaugalingon nga lab-as nga mga utanon ug mga
prutas makatabang kanato nga mahimong mahimsog. Kasagaran ang
pagkaon nga atong mapalit dili sama ka lab-as sa pagkaon nga gikan sa
atong mga tanaman.
MAKAPAKUNHOD SA GALASTOHAN

Ang pagpananom diha sa panimalay kasagaran makapakunhod sa bili sa
pagpuyo. Ang pagkaon sa mga prutas ug mga utanon gikan sa atong
kaugalingon nga tanaman makahimo kanato sa pagdaginot og salapi nga
ato untang magasto sa pagpalit og pagkaon.

Pagsugod sa usa ka Laraw
Sa dili pa gayud kita magtanom sa atong mga tanaman, kita kinahanglan
maghimo og pipila ka mga paghukom.
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ASA KITA MAGTANOM?
Ipakita ang talan-awon 16-a, “Ang usa ka pagpananom sa panimalay makahatag on daghang
matang sa pagkaon,” 16-b, “Ang mga tanaman mahimong matamnan halos bisan asa,” 16-c,
“Ang mga utanon mahimong mapatubo sa kaang kon walay yuta nga magamit.”

Ang usa ka tanaman nagkinahanglan og labing maayo nga dapit kay kini
mahimong usa ka bililhon nga luna sa yuta. Ang usa ka mainit nga dapit
diin nagdawat sa labing ubos unom ka mga takna sa silaw sa adlaw matag
adlaw mao ang labing maayo.
Kon mahimo, ang tanaman kinahanglan duol sa balay. Kon dili, kini
kinahanglan duol ra nga sayon ra nga adtoon. Kini kinahanglan dili tiptip
nga ang tubig makapaanod sa yuta ug sa mga binhi. Kon ang tanaman
anaa sa tiptip nga bakilid, ang mga ali kinahanglan nga magdagan nga
pababag sa bakilid, dili pataas ug paubos.
Ang yuta usab mahinungdanon. Kon kini balason kaayo, kini dili
makapugong sa tubig. Kon kini puno sa lapok ang tubig maglamisak sa
itaas ug hinay nga motuhop. Bisan asa niini nga suliran mahimong
masulbad pinaagi sa pagdugang sa laing matang sa yuta, ug patambok.
Kon walay igo nga ulan sa maong dapit, tubig alang sa patubig ang
gikinahanglan.
Kadtong nagpuyo sa mga balay paabangan nag-atubang og talagsaon
nga suliran tungod sa kakulang sa luna. Kini nga mga sakop makahimo sa
pagtanom diha sa mga kaang ug mga tamnanan, o mohulam o moabang
ba hinoon og yuta. Kini mao ang gibuhat sa duha ka mga banay didto sa
Alemanya aron nga makaangkon og usa ka tanaman. Nagsulat sa ilang
kasinatian ngadto kang Presidente Spencer W. Kimball, sila miingon:
“Kami duha ka mga banay sa Misyon sa Frankfurt, ug kami [nagsulat aron]
sa pagsaysay kanimo mahitungod sa among tanaman.
“Dili kaayo sayon ang pagkaplag og usa ka luna sa yuta sa usa ka dakong
dakbayan sama sa Frankfurt—kini usa ka gamay nga tanaman—ug sa
diha nga amo kining giabangan, makita kini nga sama sa usa ka lasang,
nga may guba nga koral, usa ka guba nga payag ug ihalas nga mga
sagbot sa tibuok palibot. Kini wala makapawala sa among kadasig.
“Ang una namong gihimo mao ang usa ka bag-o nga koral, giayo ang
payag ug [mibugwal] sa tibuok tanaman. Sa panahon sa ting-init kami
nagtanom og mga utanon ug ang mga kasilinganan misulti kanamo nga
kini [sila] dili motubo. Adunay usa ka gamay nga sapa diin kami moadto
nga magbiseklita [magdala sa mga balde uban kanamo], ug niini nga
paagi kami makadala sa among tubig. Kami nag-ampo sa Ginoo nga unta
iyang panalanginan ang among tanaman. Ang Ginoo mitubag sa among
mga pag-ampo. Matag matang sa utanon miabut. Makapahimuot kaayo
nga magtan-aw sa mga tanom nga mitubo” (ingon nga gikutlo ni Spencer
W. Kimball, Ensign, Nob. 1976, p. 5).
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UNSAY ATONG ITANOM?

Ang ikaduhang paghukom nga atong himoon mao ang unsay itanom.
Pipila sa mga luna sa tanaman adunay dakong lugar; ang uban adunay
gamay lamang. Kon ang wanang hagip-ot, kinahanglan atong pilion ang
mga tanom nga motubo paingon sa itaas sama sa paliya, batong o
tamatis nga gitukuran sa mga tukod. Ang lugar mahimo usab nga
madaginot pinaagi sa pagtanom og liso diin bug-at nga mamunga sama
sa kalbasa ug tamatis, kay sa magtanum og mga liso diin mohatag
lamang og usa ka buok bunga, sama sa litsugas.
Bisan tuod kita mahimong magkinahanglan sa pagpabilin og lugar, kita
kinahanglan nga magpili sa mga pagkaon nga makahatag sa atong mga
banay sa mga sustansiya nga ilang gikinahanglan. Kita kinahanglan usab
nga motanom lamang niadtong mga pagkaon nga ilang higustoan ug
pagakan-on. Mga lagutmon sama sa alagbate, batong bitsuelas ug mga
mani makatabang sa pagpalig-on sa mga kaunoran. Mga prutas ug mga
dahon sa utanon makapanalipod kanato gikan sa sakit. Mga gamot nga
utanon makahatag og kusog. Mga liso makahatag usab og kabaskog kon
aduna kitay dakong lugar sa pagpatubo kanila. Dayag lamang, nga diha
sa atong mga pagpili, kita kinahanglan lamang mopili sa mga pagkaon
nga maayong motubo sa atong klema ug yuta.
Ipakita ang usa ka tsart o isulat diha sa pisara ang listahan sa tino nga mga prutas mga
utanon, mga lagutmon, mga gamot, ug mga liso nga motubo diha sa inyong dapit.

Hain sa atong mga tanom ang makahatag og labing daghan nga pagkaon sa labing gamay
nga dapit

Usa ka maayong ideya nga maghimo og usa ka mapa sa atong mga
tanaman matag tuig samtang kita naglaraw sa atong mga igtatanum. Ang
sama nga mga tanom dili mahimong patuboon sa mao gihapong luna sa
matag tuig. Kon ang mga tanom dili pulipulihon sila mahimong labaw nga
magkakunhod.
Ipakita ang talan-awon 16-d, “Usa ka panig-ingnan sa han-ay sa tanaman.”

KANUS-A KITA MAGTANOM?

Lain nga paghukom nga kita kinahanglan natong himoon mao nga kanus-
a kita magtanom. Nagkalainlain nga mga pagkaon motubo og maayo sa
lahi nga mga kahimtang. Pipila sa mga tanom maayong motubo diha sa
ting-init nga panahon samtang ang uban magpili sa ting-ulan nga
panahon. Pipila sa mga tanom maayong motubo sa bugnaw nga panahon
sama sa tubo, repolyo, karot, litsugas, sibuyas, bitsuelas ug saluyot. Ang
uban maayong motubo sa ting-init nga panahon, sama sa mga batong,
mais, melon, kalbasa, ug mga tamatis. Kinahanglan gayud kita masayud
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diin niini nga mga pagkaon ang mahimo natong itanom ug kanus-a ang
pagtanom kanila.
Pagpakita og usa ka tsart nga magpakita sa mga panahon sa pagtanom alang sa mga tino
nga mga tanom diha sa inyong dapit.

Pag-andam sa Luna sa Tanaman
Upat ngadto sa unom ka semana sa dili pa ang panahon sa tingtanom,
ang luna sa tanaman kinahanglan hawanan sa mga sagbot, mga tuod,
mga bato, basura, ug mga sanga. Ang yuta kinahanglan nga pahumokon
sa usa ka pala o sarol aron nga ang tubig sayon nga motuhop. Ang yuta
hustong katamnan kon kini dinugmok ug dili tibugolon.
Kadaghanan sa mga yuta mahimo nga mapauswag. Ang patambok, diin
mao ang usa ka maayo nga pagkadunot nga tanom ug hugaw sa hayop,
mopauswag sa matang sa yuta nga balason ug lapokon. Ang patambok
usab motabang paghatag og ubay-ubay ug labaw nga maayong abut
tungod kay kini makadugang sa sustansiya sa yuta. Ang hustong
pagkaandam nga patambok, bisan pa niana, dili mahimong ikadugang sa
yuta sa sama nga adlaw. Kasagaran molungtad sa upat ngadto sa unom
ka bulan aron sa paghimo og patambok. Tungod niini kadaghanan sa mga
tawo maghimo og usa ka tapok sa patambok matag tuig ug idugang kini
sa ilang tanaman sa mosunod nga tuig.
Ang paghimo og patambok dili lisud. Una, usa ka lugar ang pangitaon
alang sa patambok. Kini mahimong usa ka hawan nga dapit nga layo sa
tubig imnonon, usa ka lungag, o usa ka koral nga may tulo ka kilid nga
hinimo sa kahoy o alambre nga gilibot sa itaas sa yuta. Sunod, usa ka
unom ka pulgada nga pinatong patong nga basura (sama sa mga dahon,
pinutol nga mga agungal, dagami, mga panit sa utanon, o prutas o mga
pan-os nga pagkaon) ikatag ibabaw sa luna, mabinantayon nga ang mga
lata, mga puthaw, mga bukog, tambok, o ubang mga butang nga dili
daling madugta, ipahilayo sa tapok nga patambok. Niining pinatong
patong idugang ang hugaw (tai) sa mga hayopan o manokan. Mga hugaw
gikan sa mga baka, mga manok, mga karnero, mga kanding, mga kabayo
ug mga baboy mahimo nga maayo nga patambok. Mga hugaw nga gikan
sa mga tawo ug mga hayop nga kumakaon og karne kinahanglan nga dili
gamiton: kini nga mga hugaw makatakod sa yuta.
Ipakita ang talan-awon 16-e, “Ang patambok nga tapok.”

Ang patambok nga tapok mahuman pinaagi sa pagtabon sa pinatong nga
basura sa usa ka duha ka pulgada nga patong sa yuta. Ang ibabaw sa
tapok lupyakon aron maporma nga usa ka planggana nga motigum og
tubig. Samtang magkadaghan ang gitigum nga mga basura, ang matag
unom ka pulgada nga patong sa basura tabunan sa duha ka pulgada nga
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yuta. Ang matag patong kinahanglan nga paumogan samtang gidugang
ngadto sa tapok.
Ang tapok kinahanglan nga kanunay nga mag-umog, apan dili basa, ug
patuyokon pinaagi sa sa usa ka karas matag semana aron makasulod ang
hangin diha sa tunga. Ang tapok daling madugta kon ang tunga “naluto”
sa kainiton nga 160° F. Kon ang patambok nga tapok dili init sa tunga
daghan nga nitrohina mahimong idugang sama sa liso sa gapas o
dinugmok nga dugo. Sa panahon nga ang tapok mawad-an na sa iyang
baho, ang patambok andam na nga idugang sa yuta.
Hangyoa ang mga kaigsoonan sa pagpakita sa ilang mga kaugalingon nga mga paagi sa
paghimo og patambok.

Pagtanom sa Tanaman
Sa mga dapit diin ang panahon sa pagtubo hamubo lang, mahinong
kasugdan ang usa ka tanaman diha sa sulod sa balay pinaagi sa pagsulod
sa yuta ngadto sa kaang. Kon ang usa ka tanaman kasugdan diha sa
gawas, ang mga liso kinahanglan nga itanom sa tul-id nga mga laray aron
ang mga linghod nga mga utanon maila gikan sa mga sagbot. Usa ka
lambo makatabang sa paghimo og usa ka tul-id nga laray.
Kini kanunay nga usa ka maayo nga hunahuna ang pagtanom nga linaray
sa managsamang tanom, sama sa mais, matag semana sulod sa pipila ka
sunod-sunod nga semana aron ang mga tanom dili madungan sa
pagkagulang. Ang mga liso managlahi ang gidak-on, mao nga sila dili
mahimong itanom sa managsamang giladmon. Kasagaran sa mga liso
itanom sa giladmon nga dili mokapin sa katulo pil-a ang ilang kalinginon.
Ang yuta kinahanglan nga pikpikon og hugot ibabaw sa mga liso, ug igong
lawak ang ibilin sa tunga-tunga sa laray sa mga pugas aron nga ang yuta
mahumok palibot sa mga tanom samtang sila magtubo. Kinahanglan usab
magbilin og luna sa tunga-tunga sa pugas.
Human ikatanom ang mga pugas, ang yuta kinahanglan nga kanunay
mag-umog. Kon ang yuta mauga ang mga pugas dili moturok.

Pag-atiman sa Tanaman
Ang tanan nga mga paglaraw, pagpangandam, ug pagtanom adunay
gamay nga kaayohan kon ang tanaman dili atimanon pagkahuman. Ang
mga pag-atiman naglakip sa mga mosunod:
PAGTUBIG

Ang tanaman kinahanglan nga buboan og maayo kausa sa usa ka
semana diin walay igo nga pag-ulan. Ang yuta kinahanglan nga basa pito
ka pulagada ang giladmon sa human kini kabubo-i sa tubig. Kini dili
maayong buboan sa tubig kon ang adlaw mainit aron malikayan nga ang
yuta mogahi.
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PAG-UGMAD

Ang mga sagbot moilog sa tubig ug sa mga sustansiya gikan sa mga
tanom. Kini angay nga ibton pinaagi sa kamot o kaluton sa usa ka sarol.
Ang usa ka baga nga salipod mahimong makapugong sa mga sagbot sa
pagtubo, apan ang salipod kinahanglan nga birahon sa usa ka kilid matag
semana aron sa paglugak sa yuta pinaagi sa usa ka sarol ug unya pulihan.
SALIPOD

Sa panahon nga ang mga tanom mitaas na sa mga pipila ka pulgada, ang
bisan unsang mga sagbot nga nahibilin kinahanglan nga kuhaon, ug ang
mga ginabas, mga ginisi gisi nga mga mantalaan, mga sagbot, mga
dahon, o dagami ibutang duha o tulo ka pulgada ang gitas-on palibot sa
mga tanom ug sa tunga-tunga sa mga laray. Ang salipod makapugong sa
yuta nga mauga o tumang pagkainit. Daghan sa mga tawo kinsa migamit
sa salipod ilang makita nga ang mga sagbot dili daghan.
PAGPUGONG SA KADAUT GUMIKAN SA DANGAN

Ang mga dangan makadaut sa mga tanom ug makahimo gani sa pagdaut
sa tibuok nga mga abot. Ang mga dangan mahimong tangtangon pinaagi
sa kamot, paghugas o pagpatay pinaagi sa igpapatay sa dangan. Kon usa
ka igpapatay sa dangan gigamit, ang pagkaon kinahanglan kahugasan sa
dili pa kini kan-on.
PAG-ANI SA MGA ABOT

Ang mga bunga ug mga utanon nga napu-po sa dili pa lutuon, kaonon, o
preserbahon matagamtam ang kalami niini ug adunay taas kaayo nga
sustansiya. Kadaghanan sa mga tanom sama sa mga pipino, mobunga og
maayo kon kini sila anihon sa makadaghan. Kini kinahanglan nga dili
tugotan nga mahimong sobra ka hinog, malaya o mag-uga. Ang mga
dahon nga utanon kinahanglan nga anihon samtang kini sila mga linghod
ug mahumok.
Ipakita ang talan-awon 16-f, “Usa ka maayong pag-ani mao ang sangputan sa maayong
pagpananom.”

Panapos
Kita makapakita nga kita nahigugma sa Ginoo ug nga kita misalig kaniya
pinaagi sa pagbuhat sa unsay gihangyo sa iyang mga propeta kanato.
Usa sa mga butang nga gihangyo sa mga propeta nga atong buhaton
mao ang pagtanom sa usa ka tanaman. Kon ang matag usa kanato
maglaraw, mag-andam, ug mag-atiman sa usa ka tanaman, bantayan kini
nga mahapsay ug mabungahon, kita mapanalanginan sa daghan nga
mga paagi.
Unsa ang mahitabo sa usa ka tanaman sa diha nga kita maglaraw, mag-andam, ug
magtanom niini apan wala mag-amuma niini?
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Si Presidente Kimball mitambag kanato: “Bantayi ang inyong mga
tugkaran ug ang inyong mga tanaman nga maayong pagkahinlo. Sa bisan
unsay inyong kakulian, himoa nga ang inyong mga palibot nga
kapanaminan sa kahapsay, katahum, ug kamalipayon. Ayoha sa paglaraw
ug buhata ang inyong laraw diha sa usa ka mahapsay ug inantigo nga
paagi” (Ensign, Mayo 1976, p. 125).

Hagad
Magtambayayong sa pagbuhat uban sa mga sakop sa inyong banay aron
sa pagtanom ug pag-atiman sa usa ka matahum ug mabungahon nga
tanaman.

Dugang nga Kasulatan
Doktrina ug mga Pakigsaad 59:16–19 (mga maayong butang sa kalibutan
gihatag alang sa tawo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagkat-on gikan sa inyong lawak basahanan, mga lokal nga magtatambag sa agrikultura,
o mga hardinero nga puno sa kasinatian—
Diin sa mga tanom ang maayong mamunga diha sa usa ka tanaman sa panimalay.
Mga petsa sa pagtanom alang sa matag matang sa tanom.
Unsaon sa paghimo sa usa ka malampuson nga tapok sa patambok diha sa usa ka
tanaman sa panimalay.
Unsaon sa pagbu-bo sa tubig, pag-ibot sa mga sagbot, pagsalipod, pag-ugmad, ug
pagpugong sa kadaut sa dangan diha sa usa ka tanaman sa panimalay.

2. Andama ang mga tsart o paglaraw sa paglista diha sa pisara sa kasayuran nga gamiton
diha sa leksyon.

3. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase aron sa pagsaysay mahitungod sa iyang kalampusan
sa pagpatubo og usa ka tanaman.

4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.

169

Leksyon 16

16-f, Usa ka maayong pag-ani mao ang sangputan sa maayong pagpananom



170

Leksyon 17Kinaugalingon 
ug Banay nga 
mga Tumong
Kini nga leksyon gilaraw aron pagtabang kanato sa paghimo ug pagkab-ut
sa kinaugalingon ug banay nga mga tumong.

Pasiuna
Sa dihang si Presidente Spencer W. Kimball nagpanuigon og napulo ug
upat ka tuig, usa ka pangulo sa Simbahan miduaw sa iyang komperensya
sa istaka. Siya misulti diha sa panagtigum nga sila kinahanglan mobasa sa
mga kasulatan. Sa paghinumdom sa kasinatian, si Presidente Kimball
miingon:
“Ako nakamatikod nga ako wala gayud makabasa sa Bibliya, [mao] nga
diha gayud nga gabhiona sa katapusan niana nga wali ako milakaw
ngadto sa akong balay usa ka hut-ong ang gilay-on ug misaka ngadto sa
akong gamay nga lawak sa taas sa balay ug midagkot sa gamay nga suga
nga natubilan og lana sa karbon nga anaa sa gamay nga lamisa, ug ako
mibasa sa una nga mga kapitulo sa Genesis. Usa ka tuig ang milabay ako
mitak-up sa Bibliya, pagkabasa sa matag kapitulo diha sa dako ug
mahimayaon nga basahon. . . . 
“Akong nahibaloan nga adunay pipila ka mga bahin nga lisud alang sa usa
ka bata nga nagpanuigon og napulo ug upat ka tuig sa pagsabut. Adunay
pipila ka mga panid nga dili kaayo makaikag alang kanako, apan sa diha
nga ako [nakahuman sa pagbasa], ako adunay usa ka madasigon nga
katagbawan nga ako nakahimo sa usa ka tumong ug nga ako nakakab-ut
niini” (Ensign, Mayo 1974, p. 88).
Ang usa ka tumong mao ang usa ka butang nga atong tinguhaon sa
pagkab-ut. Sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ingon nga espiritu
nga mga anak sa atong Langitnong Amahan, kita nakat-on nga kini nga
kinabuhi mao ang usa ka panahon aron pag-uswag ngadto aron
mahimong sama sa atong Langitnon nga Amahan. Kini kinahanglan mao
ang atong labing mahinungdanon nga tumong sa kinabuhi. Aron
makakab-ut niana nga tumong, kita kinahanglan mohimo ug mokab-ut sa
ikaduhang mga tumong. Ang paghimo sa mao nga mga tumong
makatabang usab kanato sa pagpuyo sa usa ka hingpit ug makabuhong
nga kinabuhi.

Pagpili sa Kinaugalingon ug Banay nga mga Tumong
Ang una nga lakang sa pagpili sa usa ka tumong mao ang paghunahuna
mahitungod sa paagi sa atong pagpuyo ug paghukom kon unsaon pag-



uswag. Kita unya makapili sa kinaugalingon ug banay nga mga tumong
aron pagtabang kanato sa pag-uswag. Kon kita buot nga mahimong
labaw nga lig-on sa espirituhanon nga paagi, pananglit, kita kinahanglan
magsusi sa atong espirituhanon nga kusog ug maghimo og angay nga
mga tumong alang sa kauswagan. Sa paghimo sa ingon, kita mahimong
mohatag og pagtagad sa mosunod nga mga pangutana:
• Ako nag-ampo ba sa makadaghan ingon sa akong gikinahanglan?
• Ako takus ba aron modawat sa mga tubag sa akong mga pag-ampo?
• Ako nasayud ba unsa ang giingon sa propeta, ug ako misunod ba sa

iyang tambag?
• Ako nagbasa ba sa mga kasulatan sa kanunay?
• Ako matinud-anon ba sa pagtuman sa akong mga buluhaton sa

pagkapari?
• Ako matinuoron ba sa pagbayad sa ikapulo ug mga halad?
• Ako naghunahuna ba og limpyo ug takus nga mga hunahuna sa tanan

nga higayon?
• Ang among banay naghimo ba og gabii sa banay matag semana?
• Ang among banay nabugkos na ba diha sa templo?
• Ang among banay nag-amdam ba sa uban aron makadawat sa

ebanghelyo?
Kini nagkinahanglan og panahon ug kahago aron paghimo niini nga mga
butang. Sa sangputanan, kita kinahanglan magsugod pinaagi sa pagpili
lamang sa usa o duha aron unahon sa pagbuhat. Samtang kita
mopauswag sa usa ka butang, kita makahatag og pagtagad ngadto sa
uban. Ang kahingpitan mao ang usa ka butang nga kita naninguha sa
matag lakang sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi; kini dili mahitabo lamang
tungod kay kita mihimo niana nga atong tumong.
Kita kinahanglan usab sa mohunahuna sa kauswagan nga atong gilauman
nga himoon sa atong kinaadman, sa atong trabaho, ug sa uban nga mga
natad. Samtang kita maghunahuna sa matag natad sa atong mga
kinabuhi, kita kinahanglan mopiho unsaon sa pag-uswag. Kita kinahanglan
nianang higayona nga maghimo og mga tumong aron pagtabang kanato
sa paghimo sa ingon. Ang matag tumong kinahanglan nga mahagiton,
apan usa ka butang nga atong mahimo.
Dapita ang mga sakop sa klase sa paglista sa makatarunganon nga mga tumong diha sa
mosunod nga mga natad: pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, gabii sa banay, kaminyoon sa
templo, kasaysayan sa kagikanan, pagtudlo sa banay, buluhaton sa misyonaryo, pagbayad
sa ikapulo, paghunahuna sa limpyo nga mga hunahuna, kinaadman, o trabaho.

Sa paggahin og kinaugalingon nga mga tumong kita kinahanglan
maghunanuna sa atong mga tinguha ug mga kahanas ug mag-ampo
alang sa pagdasig gikan sa Ginoo. Kita usab mahimo nga mohangyo sa
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usa ka ginikanan, pangulo sa simbahan, o sinaligan nga higala alang sa
tambag sa paggahin og mga tumong. Kita kinahanglan mopiho kon unsa
ang buot natong buhaton, kon unsaon nato kini pagbuhat, ug kanus-a nato
kini humanon.
Si Presidente N. Eldon Tanner misulti mahitungod sa usa ka kasinatian nga
iyang nasinati uban sa iyang apo nga lalaki kinsa mihimo og usa ka
kinaugalingon nga tumong:
Ang apo miingon: “ ‘Lolo, ako nakausa ka gatus na ka porsinto sukad ako
na-orden sa pagka-deakono sa miaging tuig. . . .  Ako wala makapalta og
usa ka tigum sa sakramento, Pang-Domingo nga Tulunghaan, o tigum sa
pagkapari.’
“Ako mipahalipay kaniya ug miingon, ‘John, kon mopadayon ka aron
mahimong usa ka gatusan ka porsinto hangtud ikaw mahingkod na aron
moadto sa usa ka misyon, ako mogasto sa imong misyon.’ Siya
mipahiyom ug miingon, ‘Ako mohimo niini.’
“Ako nagtuo nga ako luwas na sa hingpit, apan siya migahin mahitungod
aron makausa ka gatus ka porsinto. Ako nahinumdom sa duha ka mga
higayon giunsa niya pagdisiplina ang iyang kaugalingon aron sa pagtuman
sa iyang buluhaton. Usa ka higayon ang iyang uyoan midapit kaniya aron
moadto alang sa usa ka biyahe uban kaniya ug sa iyang anak nga mga
lalaki diin sila mawala og usa ka Domingo. Si John miingon, ‘Aduna bay
bisan asa nga dapit nga ako makatambong sa akong mga tigum sa
Domingo?’ ug samtang siya gisultihan nga wala, siya miingon, ‘Dili, ako dili
makauban. Ako kinahanglan mahimong usa ka gatus nga porsinto,’ ug
tungod niana misakripisyo sa usa ka maanindot nga biyahe ngadto sa
kadagatan ug sa usa ka isla diin sila magsaulog.
“Lain nga higayon duol sa usa ka tapos sa semana siya nabalian sa iyang
tiil. Ang unang butang nga iyang gipangutana sa doktor mao, ‘Makahimo
pa ba ako pagtambong sa Simbahan sa Domingo? Kinahanglan nga ako
mahimong usa ka gatus nga porsinto.’ Siya misimba, dayag lamang,
nakasungkod.
“Sa dihang siya nagpanuigon na og 19 ka tuig, siya miingon, ‘Lolo, ako
nahimong usa ka gatus ka porsinto sukad masukad kita mihimo niana nga
kasabutan.’ Ako malipayon kaayo nga migasto kaniya sa iyang misyon.
Kini nga kalampusan nahimong usa ka dakong impluwensya sa iyang
kinabuhi” (Ensign, Mayo 1975, p. 77).
Unsa ang gidugayon nga si John naninguha sa pagkab-ot sa iyang tumong? (Unom ka tuig.)

Unsa sa imong nahunahuna ang iyang gibati sa dihang nakab-ut ang ilang tumong?

Sa paghimo og banay nga tumong, ang mga banay kinahanglan
maghisgot sa ilang mga tinguha ug mga pagbati uban sa matag usa. Ang
matag usa kinahanglan mosalmot sa pagtukod sa tumong, uban sa
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amahan nga mangulo sa panaghisgutan. Ang pag-ampo makatabang sa
paggahin sa tumong.
Si Elder J. Thomas Fyans misulti kon giunsa sa usa ka banay pagpili sa
ilang mga tumong:
“Tulo ka libo ka mga kilometro gikan sa [Dakbayan sa Salt Lake] nagpuyo
ang usa ka banay kinsa mobuhat pag-usab sa usa ka linain kaayo nga
butang human niini nga komperensya. Kon ang Ensign moabut uban sa
mga pakigpulong sa komperensya ngadto sa ilang panimalay, ang banay
mobasa dayon sa mga mensahe, uban sa hingkod nga mga bata nga
nagtaho sa pinili nga mga pakigpulong.
“Apan sila mohimo labaw pa kay sa pagbasa. Sa mga gabii sa banay sila
mopili sa banay ug kinaugalingon nga mga tumong pinasikad diha sa mga
mensahe sa komperensya. Ang ilang mga tumong praktikal:
‘Paghinumdom sa apohan nga babaye sa atong inadlaw-adlaw nga mga
pag-ampo, pagsag-ulo sa usa ka awit sa Simbahan, pagbalik-pagtuon sa
atong pagpangandam sa banay, paghimo sa butang sa Ginoo sa iyang
pamaagi—dili ato, pagdala sa usa ka dili sakop ngadto sa simbahan.’ Sila
mohisgot sa ilang mga tumong, mag-ampo mahitungod kanila, ug mobalik
pagtuon kanila sa makadaghan. Aduna bay bisan unsa nga kahibulungan
ngano ang amahan moingon: ‘Ang among banay nagtan-aw sa kinatibuk-
an nga komperensya sama sa listahan sa mga butang sa Ginoo nga
among kinahanglan nga paminawon. Kini may kahulugan nganhi kanamo
ug sa among mga anak kay sa mga pulong nga masulti’ “ (Ensign, Nob.
1974, p. 65).
Unsa ang gibuhat niini nga banay aron sa pagpili niini nga mga tumong?

Ang Mga Tumong Makatabang Sa Atong Walay Katapusan nga 
Pag-uswag
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa makadiyut mahitungod sa ilang walay
katapusan nga mga tumong. Dapita sila sa pagpakig-ambit sa pipila sa ilang mga tumong
uban sa klase. Ilista kini nga mga tumong sa pisara.

Kitang tanan adunay pipila ka mga tumong nga managsama. Sama
pananglit, ang Manluluwas miingon ngadto sa mga Nephites, “Ako buot
nga kamo kinahanglan nga mohingpit sama kanako, o sa inyong Amahan
kinsa atua sa langit nga hingpit” (3 Nephi 12:48). Ang kahingpitan ug
kinabuhing dayon uban sa atong mga banay mao ang labing
mahinungdanon nga mga tumong nga atong makab-ut. Si Presidente
Joseph Fielding Smith miingon:
“Ang kaluwasan dili moabut sa makausa, kita giawhag aron sa paghingpit
ingon nga ang atong Amahan sa langit hingpit. . . . 
“Kana dili moabut sa makausa. . . .  Kita kinahanglan moadto bisan sa
saylo pa sa lubnganan sa dili pa kita makakab-ot niana nga kahingpitan ug
mahimong sama sa Dios.
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“Apan dinhi [sa yuta] kita nagpahiluna sa tukuranan. Dinhi diin kita
gitudloan niini nga yano nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo,
niini nga panahon sa pagsulay, aron sa pagpangandam kanato alang
niana nga kahingpitan. Kini mao ang atong katungdanan aron nga
mahimong labaw nga maayo karon nga panahon kay sa kita kaniadto, ug
labaw nga maayo ugma kay sa kita karon” (Doctrines of Salvation, 2:18).
Ipakita ang mga talan-awon 17-a, “Ang pagtuon sa banay sa kasulatan naghatag og daghan
nga mga ganti” 17-b, “Ang pag-ampo makahimo sa mga banay nga labaw pa gayud ka
suud, 17-c, “Ang gabii sa banay makatukod sa pagkaespirituhanon.”

Ang kahingpitan dili usa ka tumong nga atong makab-ut sa usa lamang ka
adlaw. Kita kinahanglan nga mopili ug pagkab-ut sa uban nga mga
tumong nga makatabang kanato aron sa hinayhinay makakab-ut sa
kahingpitan. Sama pananglit, kita mahimo nga mohimo og mga tumong sa
pagbasa sa mga kasulatan matag adlaw o pag-angkon og panag-uban
nga pag-ampo sa banay. Kini nga mga tumong makatabang kanato sa
pagduol ngadto sa atong Langitnong Amahan ug makatabang kanato
samtang kita magtrabaho aron mahimo nga hingpit.
Unsa ang uban nga mga tumong nga makatabang kanato sa pag-angkon og kinabuhi nga
dayon? (Ang kaminyoon sa templo mao ang usa sa mahinungdanon nga tumong; kon wala
niini kita dili mahimong mahisama sa atong Langitnong Amahan.)

Ang mosunod nga sugilanon naghulagway sa unsa nga paagi nga ang
mga tumong makatabang kanato sa pag-uswag ngadto sa kinabuhi nga
dayon:
Sa diha nga si Jerry una nga nakahimamat sa mga misyonaryo, siya
nagpanuigon og kawhaan ug upat ka tuig ug masulub-on kaayo. Siya
nabansay ingon nga usa ka magtutudlo, apan wala magtrabaho sa usa ka
trabaho nga may kalabut sa pagtudlo. Siya wala maminyo ug wala
makakita sa tiunay nga katuyoan sa kinabuhi. Matag buntag siya
mangutana sa iyang kaugalingon, “Nganong palabyon ang lain nga
adlaw?”
Usa ka adlaw usa ka dugay na nga higala kinsa mipahisakop sa Simbahan
midapit kaniya sa pakigkita sa mga misyonaryo. Ang mga Anciano
mihagad kaniya sa pagbasa ug pag-ampo mahitungod sa Basahon ni
Mormon. Samtang siya nagtuon sa ebanghelyo ni Jesukristo, si Jerry
mibati nga ang kinabuhi sa tiunay adunay usa ka katuyoan. Samtang siya
nag-ampo, sulod sa hamubong panahon siya nasayud nga ang Basahon
ni Mormon tinuod ug nga siya buot nga mosunod sa Manluluwas. Tungod
kay siya buot magpabunyag, siya miusab sa iyang kinabuhi ug misugod
sa pagtuman sa ebanghelyo.
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Paghuman sa iyang bunyag si Jerry midawat sa usa ka balaan nga tawag
gikan sa obispo ug hingpit nga nagmatinud-anon sa iyang mga
katungdanan sa pagkapari. Siya mibati ug usa ka dako nga tinguha aron
motabang sa uban ug sulod sa hamubong panahon nakakaplag og usa ka
trabaho ingon nga usa ka magtutudlo sa gagmay nga mga bata. Human
niana siya nakasugat ug naminyo sa usa ka matahum ug batan-on nga
dalaga, usa usab ka bag-o a nga nakabig. Sila naghimo og usa ka tumong
aron sa pag-adto ngadto sa templo, ug sunod niana sila nabugkos alang
sa kahangturan. Sukad niadto, sila nakakaplag og dako nga kalipay sa
pagsunod sa laraw sa Ginoo.

Pagkab-ut Sa Atong mga Tumong
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang 2 Nephi 32:9.

Si Nephi misulti kanato sa pag-ampo sa dili pa kita magtinguha sa
pagtuman sa bisan unsa nga butang. Usa sa labing mahinungdanon nga
mga bahin sa paghimo og tumong mao ang pagpasalig sa atong mga
kaugalingon sa pagkab-ut sa tumong. Samtang kita mag-ampo ngadto sa
atong Langitnong Amahan, kita kinahanglan mangayo alang sa iyang
panabang. Kita kinahanglan mosaad nga kita mohimo sa matag butang
nga atong mahimo sa pagkab-ut sa atong mga tumong.
Unsa ang atong mahimo aron pagpahinumdom sa atong mga kaugalingon sa atong mga
tumong?

Ingon nga usa ka pahinumdom, usa ka maayong ideya ang pagsulat sa
atong mga tumong sa usa ka talaadlawan. Kita usab mahimo nga
makabutang kanila sa usa ka gamay nga kard o papel nga ibutang diin
kita makakita niini matag adlaw. Kita makahisgot sa atong mga tumong sa
naandan sa atong mga banay. Kita makabuhat og linain nga mga
paningkamot aron pagtabang sa mga sakop sa banay sa pagkab-ut sa
ilang tagsatagsa ka mga tumong. Aron pagkab-ut sa mga tumong sa
banay kita kinahanglan magtambayayong sa pagbuhat. Ang mga gabii sa
banay mao ang hingpit nga mga higayon sa paghimo niini.
Ang tanan nga matarung nga mga tinguha ug mga tumong nga mahimo
natong maangkon dili makatabang kanato gawas kon kita motrabaho aron
sa pagkab-ot kanila. Ang Ginoo miingon, “Ang tanan nga kadaugan ug
himaya mapahinabo nganha kaninyo pinaagi sa inyong kakugi,
pagkamatinud-anon, ug mga pag-ampo sa hugot nga pagtuo (Doktrina ug
mga Pakigsaad 103:36). Samtang kita makugihon nga magtrabaho,
magtuman sa mga sugo, ug mag-ampo, kita mahimong makatuman sa
atong matarung nga mga tumong. Matag adlaw mao ang usa ka
kahigayunan nga mahiduol ngadto sa kalampusan sa atong mga tumong.
Sa makadaghan kita kinahanglan gayud magsakripisyo aron pagkab-ut sa
usa ka tumong. Si Presidente Spencer W. Kimball sa makausa mipasabut
giunsa niya paghimo sa pagkab-ut sa usa sa iyang mga tumong:
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“Human sa akong misyon ako buot nga motungha sa kolehiyo, apan ang
akong banay dili makahimo sa pagpadala kanako. Busa ako mitrabaho
diha sa nataran sa kargamento sa Southern Pacific Railroad sa Los
Angeles aron mokita og salapi alang sa tulunghaan. Ako mitrabaho og
napulo ug upat ka takna sa usa ka adlaw magbalhin-balhin sa kargamento
taliwala sa mga bodega ug sakyanan nga inatupan sa usa ka karetilya nga
duha ang ligid. Sa makadaghan ako adunay liboan ka libra nga karga diha
sa karetilya. Ako nakasiguro kamo nakasabot ngano nga ako gikapoy
pagkahuman sa adlaw.
“Ako nagpuyo uban ang akong igsoon nga babaye duha o tulo ka mga
kilometro ang gilay-on. Ang pamasahe sa sakyanan napulo ka sentabos,
ug ako maglakaw sa kinatibuk-an nga gilay-on duha ka agi aron sa
pagdaginot ug baynte sentabos sa usa ka adlaw. Ako buot kaayo nga
makatungha sa kolehiyo, ug ang paglakaw niana nga gilay-on naghimo sa
akong tumong sa ingon niana ka duol. . . .  [Sa paghimo niini] ako
nakahimo sa pagdaginot og igo-igo aron pagbalik ngadto sa akong
kaugalingon nga nasud sa Arizona ug motungha sa Unibersidad sa
Arizona” (“Decisions: Why It’s Important to Make Some Now,” New Era,
Abr. 1971, pp. 2–3).

Panapos
Si Elder O. Leslie Stone miingon:
“Kitang tanan kinahanglan sa kanunay nga motimbang-timbang sa atong
kauswagan. Sa pagpuyo sa matarung nga kinabuhi ug pagtuman sa mga
katuyoan sa atong pagkalalang, kita kinahanglan gayud sa kanunay nga
mobalik paghunahuna sa miagi, pagpiho sa atong kahimtang karon, ug
paghimo og mga tumong alang sa ugma damlag. Kon wala niini nga paagi
adunay gamay lamang nga kahigayunan sa pagkab-ot sa mga tumong sa
usa” (Ensign, Mayo 1978, p. 57).
Ang paghimo og mga tumong, paglaraw ug pagtrabaho ngadto kanila,
pagtimbang-timbang sa atong mga kauswagan ug unya paghimo og mga
bag-o nga mga tumong mao ang paagi nga modala kanato nga duol pa
gayud sa kahingpitan. Ang atong Langitnon nga Amahan nahimuot kon
kita maghimo og mga tumong ug motabang kanato sa pagkab-ut kanila.

Hagad
1. Sa mainampoon nga paagi pagpili og usa ka kinaugalingon nga

tumong. Ikaw mahimo nga mohimo og usa ka tumong sa usa sa
mosunod nga mga bahin:
Pag-ampo
Pagtuon sa kasulatan
Gabii sa banay
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Kaminyoon sa templo
Kasaysayan sa kagikanan
Misyonaryo nga buluhaton
Paghatag sa ikapulo
Paghunahuna sa limpyo nga mga hunahuna
Pagtudlo sa banay
Isulat ang inyong tumong sa usa ka talaadlawan o sa usa ka papel diin
inyo kini nga makita.
Pasaligi ang inyong kaugalingon sa pagkab-ut sa tumong. Pag-ampo
alang sa panabang ug isaad ngadto sa Ginoo nga imong buhaton ang
kutob sa imong mahimo.

2. Uban sa imong banay, hisguti ang mga butang nga gitinguha sa imong
banay sa kinabuhi. Paghimo og banay nga tumong sa usa sa mga bahin
nga nalista sa ibabaw ug tabangi ang inyong banay sa pagkab-ut niini.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagpahimutang og usa ka pisara ug tisas.
2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay sa mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 18Pagpalambo ug 
Pagtudlo sa 
Kaugalingon nga Kahanas
Ang katuyoan niining leksyon mao ang pagtabang kanato sa pagpalambo
og labaw nga dakong kahanas sa kaugalingon ug aron pagtudlo kanato
unsaon pagpalambo kini nga kalig-on diha sa atong mga anak.

Pasiuna
Usa ka sugilanon gisaysay mahitungod giunsa pagpili ug pag-alima ang
mga kabayo nga Arabiano. Tungod kay kini nga mga kabayo gigamit sa
mahinungdanon nga pag-alagad, sila kinahanglan gayud nga mosunod
nga walay pagduhaduha sa ilang mga agalon. Sa sinugdanan sa ilang
pagbansay sila gitudloan sa pagtubag dihadiha sa mando sa agalon.
Unya sila gihatagan og usa ka pagsulay aron makita nga sila magbinuotan
ubos sa kalisud. Sulod sa hataas sa panahon sila gihipos sa usa ka lawak
layo gikan sa tubig nga anaa lamang sa gawas sa ganghaan. Human sa
usa ka tagal sa panahon ang ganghaan ablihan, ug ang mga kabayo
modagan paingon sa tubig. Sa dili pa sila makaabot sa tubig, bisan pa
niana, ang agalon mopito ug mohatag sa usa ka mando. Tungod sa ilang
kauhaw pipila sa mga kabayo dili mohatag og pagtagad. Apan ang uban
dihadiha moatubang ug mopaingon sa agalon. Kini nga mga masulundon
nga mga kabayo nakakat-on og disiplina ug gidawat alang sa labing
mahinungdanon nga mga trabaho. Ang uban gigamit sa dili kaayo
mahinungdanon nga trabaho. (Gipahiangay gikan ni Sterling W. Sill,
Leadership [vol. 1], p. 62.)
Ang atong gana ug halawom nga pagbati sama ra niining mga lagsik,
kusgan nga mga kabayo. Kon sila gitugutan sa pagpatuyang pagdagan,
nga walay manso og wala maanad, kita mahimong mawad-an og
pagdumala sa atong mga kaugalingon ug madala ngadto sa espirituhanon
nga mga suliran. Sa pagkasayud niini, ang Ginoo mihatag kanato og
panabang. Sama sa mga kabayo nga giaghat paagi sa mga sinyas gikan
sa ilang agalon, mao usab kita giaghat paagi sa mga sinyas gikan sa
atong magtutudlo, si Jesukristo, aron moduol ngadto kaniya.
Ang Ginoo naghatag kanato sa atong kabubut-on. Sa ingon niini, kita
gawasnon sa paghimo og mga pagpili. Kini nga mga pagpili motino sa
atong umaabot: Samtang kita mopili sa katarung, atong gipakita ang atong
mga kaugalingon nga takus sa pag-alagad diha sa gingharian sa Dios.
Apan ang pagpili sa husto, kita, sama sa mga kabayo, nagkinahanglan og
pagbansay ug pagdisiplina. Kini nga disiplina mobansay kanato aron
pagdumala sa atong gana ug mga halawom nga pagbati. Kini motudlo



kanato sa pagsunod sa mga aghat sa atong Magtutudlo, bisan pa sa
panahon nga kita gitintal.
Basaha ang Proverbio 16:32.

Ang Kaugalingon nga Kahanas Gikinahanglan alang sa Walay
Katapusan nga Kalamboan
Ang kaugalingon nga kahanas mao ang gahum sulod kanato aron
pagdumala sa atong mga tinguha, mga lihok ug mga batasan. Ang mao
nga gahum gikinahanglan kon kita buot mobalik sa pagpuyo uban sa
atong Langitnong Amahan. Kini nagkinahanglan og walay hunong nga
paningkamot sa atong bahin, apan samtang kita mopalambo sa
kaugalingon nga kahanas, kita mahimong labaw nga andam sa pagbuhat
sa matarung nga mga paghukom sa husto nga panahon.
Ang kaugalingon nga kahanas mahinungdanon ilabi na alang kanato ingon
nga mga naghupot sa pagkapari. Kita dili masangputon nga makatambag
ug makaalagad sa uban hangtud kita makat-on sa paghanas sa atong
mga kaugalingon. Sa panahon nga kita makapalambo sa kaugalingon nga
kahanas, kita makatabang sa atong mga anak ug sa uban sa pagbansay
og pagdisiplina.
Sa dihang kita gibunyagan, kita nagsunod sa usa ka bag-o nga kinabuhi
nga gipahinungod aron pagsunod sa Manluluwas sa dalan ngadto sa
kinabuhi nga dayon. Apan sa pagsunod kaniya kita kinahanglan gayud
mobuntog sa pagkakalibutanon, pagkamahuyang, ug pagka dili hingpit.
Ang Manluluwas mitudlo, “Kon bisan kinsa nga tawo mosunod kanako,
himoa nga siya mosalikway sa iyang kaugalingon, ug mopas-an sa iyang
krus, ug mosunod kanako” (Mateo 16:24). Siya usab mitudlo: “Sulod kamo
sa higpit nga ganghaan: tungod kay lapad ang ganghaan, ug dako ang
dalan, nga modala ngadto sa kalaglagan, ug daghan ang miadto niadto:
Apan higpit ang ganghaan, ug mapig-ot ang dalan, diin modala ngadto sa
kinabuhi, ug diyutay ang makakaplag niini” (Mateo 7:13–14).
Ang pagsulod paingon sa mapig-ot nga ganghaan nagkinahanglan og
pagpugong sa kaugalingon ug pagsalikway sa kaugalingon. Kini
nagpasabot sa pagbuntog sa mga pagtintal. Apan ang Ginoo misaad sa
pagganti kanato tungod sa atong pagsalikway sa atong mga kaugalingon.
Siya misaad nga ang pagkasayud sa kamatuoran ug pagpuyo diha sa
panagduyog uban niini moluwas kanato gikan sa mga epekto sa sala ug
sa mga sangputan sa paghimo og mga sayop nga mga pagpili.

Ang Kaugalingon nga Kahanas Naghimo Kanatong Gawasnon
Ang Langitnong Amahan naghatag kanato og mga sugo tungod kay siya
naghigugma kanato ug buot manalipod kanato gikan sa kasubo. Siya buot
nga motabang kanato pagkab-ut sa kaugalingon nga kahanas sa ingon
siya makapanalangin kanato.
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Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman sa mga baruganan sa ebanghelyo makapanalangin
kanato ug makahimo kanato nga gawasnon? Dangup ngadto sa mosunod nga mga
baruganan ug hisguti unsa ang pagkamasulundon pinaagi sa kaugalingon nga kahanas
maghatag kanato og kagawasan.

ANG BALAOD SA IKAPULO

Sa panahon nga kita motuman sa balaod sa ikapulo, kita makakat-on sa
pagbuntog sa hakog nga mga tinguha.
ANG PULONG SA KAALAM

Pinaagi sa pagtuman niini nga balaod kita makalingkawas sa makadaot
nga mga epekto sa tabako, bino, ug mga druga.
ANG BALAOD SA KAPUTLI

Kita makat-on sa pagdumala sa atong lawasnon ug sa salabutan nga mga
tinguha aron pagtipig kanila sulod sa mga utlanan nga gigahin sa Ginoo.
Kini makatabang kanato aron makalingkawas sa kasubo ug pagbasol.
Sa panahon nga kita makaangkon og kaugalingon nga kahanas, kita
makaumol og dayag nga mga batasan sama sa pagbangon og sayo,
pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw, ug pagtuman sa atong mga
buluhaton dihadiha. Ang mao nga mga batasan makapalingkawas kanato
gikan sa kalibog.

Sa unsa nga paagi nga Kita Makaangkon og Kaugalingon nga
Kahanas?
Basaha ang Alma 37:32–37.

Unsa ang gitudlo kanato niini nga kasulatan mahitungod sa pag-angkon sa kaugalingon nga
kahanas? (Kita kinahanglan mobati og kasilag alang sa sala ug kadautan, maghinulsol,
magbaton og hugot nga pagtuo ni Kristo, magpaubos, maghimo og paningkamot aron
pagsugakod sa matag pagtintal, dili gayud angay nga magmakapoy sa maayong mga buhat,
magkat-on og kaalam, magsunod sa mga sugo sa Dios, mag-ampo ug magpatambag uban
sa Ginoo sa tanan natong mga binuhatan.)

Ang pag-angkon og kaugalingon nga kahanas usa ka kalihokan sa tibuok
kinabuhi. Kini nagkinahanglan og usa ka kahibalo sa atong mga
kaugalingon ug sa mga baruganan sa ebanghelyo nga kinahanglan nga
atong pagatumanon. Kini nagpasabut sa paghimo og mga tumong sa
pagtuman niadto nga mga baruganan ug pagsalig sa Ginoo alang sa
kalig-on ug pagbulig samtang kita mosulay sa pagkab-ut niadto nga mga
tumong.
Isulat sa pisara o ipakita ang usa ka karatula nga naglista sa mosunod:

1. Ilha ang imong kaugalingon
2. Paghimo og Matarung nga mga Tumong
3. Salig sa Ginoo pinaagi sa Pag-ampo ug Pagtuon sa Kasulatan

ILHA ANG IMONG KAUGALINGON

Samtang kita makaangkon og kasinatian ug labaw pa nga makat-on
mahitungod sa ebanghelyo, kita makaila sa atong mga kalig-on ug mga
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kahuyang. Uban niini nga pag-ila kinahanglan moabut ang usa ka tinguha
aron pagbuntog sa daotan nga mga batasan ug mga pagbati ug aron
paglig-on sa mga maayo nga mga batasan. Ingon niana nga tinguha
moawhag kanato sa pagpalambo sa atong mga kaugalingon.
Si Presidente David O. McKay miingon nga pipila sa mga dautan nga
atong makita sa atong mga kaugalingon mao ang pagkaabughuan,
kasilag, kasina, ug pagkadautan og buot. Bahin kanila siya miingon,
“Tanan nianang ingon nga mga dautan kinahanglan gayud nimo nga
buntugon pinaagi sa pagsumpo. Mao kana diin ang imong pagpugong
magsugod. Sumpu-a kana nga kasuko! Sumpu-a kana nga
pagkaabughuan, kana nga kasina! Silang tanan makadaot ngadto sa
espiritu” (Gospel Ideals, p. 356).
Ang pagsumpo niini nga mga pagbati dili sayon. Kini nagkinahanglan og
panahon sa pag-usab; apan samtang kita naningkamot, kita
makapalambo sa pailub ug kaisug sa pagbuntog sa mga dautan nga
atong makita diha sa atong mga kaugalingon.
PAGHIMO OG MATARUNG NGA MGA TUMONG

Ang usa ka maayo nga paagi sa pagpalambo sa pamugong sa
kaugalingon mao ang paghimo og mga tumong ug pagbuhat sa tanan
nga atong mahimo aron sa pagkab-ut kanila. Kon kita adunay mga
tumong nga lig-on nga gihimo diha sa atong mga kaisipan, pag-angkon
og kaugalingon nga pagsalig, ug magtrabaho aron pagtuman sa atong
mga tumong, kita molampos sa pag-angkon sa kaugalingon nga kahanas
nga atong gipangita. Kini nga mga pamaagi nagkinahanglan og
paglahutay. Apan ang Ginoo misulti kanato nga kita kinahanglan gayud
nga molahutay ngadto sa katapusan sa matarung nga pagpuyo aron
makakab-ut sa tumong sa kahimayaan, o kinabuhi nga dayon (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7).
Unsa nga tumong nga karon inyong gitrabaho?

SALIG SA GINOO PINAAGI SA PAG-AMPO UG PAGTUON SA KASULATAN

Kini nagkinahanglan og hugot nga pagtuo ni Jesukristo sa pagbuntog sa
atong mga pagtintal ug pagkab-ut sa atong walay katapusan nga mga
tumong. Ang makanunayon nga pag-ampo ug pagbasa sa kasulatan
magpauswag niini nga hugot nga pagtuo ug makatabang kanato pag-
angkon og kalig-on sa pagbuntog sa atong mga suliran. Dugang niini, ang
mga kinabuhi sa mga sulugoon sa Ginoo nga giasoy diha sa mga
kasulatan naghatag og mga panig-ingnan alang kanato aron pagsunod:
Sila makatabang kanato nga makaamgo nga kon ang uban nakabaton og
kaugalingon nga kahanas, kita makaangkon usab og kaugalingon nga
kahanas.
Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti giunsa nila pagbuntog sa mga suliran pinaagi sa
pagbasa sa mga kasulatan ug pinaagi sa pag-ampo.
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Pagtabang sa mga Bata sa Pagpalambo og Kaugalingon nga
Kahanas
Ipakita ang talan-awon 18-a, “Makinaadmanon nga ginikanan magtudlo sa ilang mga anak og
kaugalingon nga kahanas.

Ang atong panimalay kinahanglan mao ang mga dapit diin ang atong mga
anak makakat-on og kaugalingon nga kahanas. Kini nagkinahanglan nga
kita mopakita og angay nga mga panig-ingnan alang sa atong mga anak
aron sundon. Kon kita mapakyas sa pagdumala sa atong mga gana ug
halawom nga mga pagbati, kita dili makalaum sa atong mga anak sa
pagpugong sa ilang kaugalingon.
Kinahanglan nga kita mosunod sa usa ka mahusay nga pamaagi sa
panahon sa pagtudlo sa atong mga anak og kaugalingon nga kahanas.
Kon kita mapakyas sa pagtudlo kanila sa husto, o kon mopugong kanila
sa hilabihan ra kahigpit, sila dili makat-on unsaon pagdumala sa ilang mga
kaugalingon. Ang paggamit sa mosunod nga upat ka mga baruganan
makatabang sa kanato sa pagdisiplina sa atong mga anak sa husto.
Isulat sa pisara o ipakita ang usa ka karatula nga naglista sa mosunod:

1. Maghimo og mga Lagda
2. Magtudlo sa mga Bata sa Paggamit sa mga Baruganan sa Ebanghelyo
3. Maghatag sa mga Bata og Kapangakohan
4. Magdisiplina uban ang Gugma

MAGHIMO OG MGA LAGDA

Si Presidente David O. McKay mitudlo nga ang usa ka bata kinahanglan
makat-on sa pagkamasulundon sa sayo nga panuigon. Kon ang mga
ginikanan dili motudlo sa ilang mga anak og pagkamasulundon og sayo,
sila mahimong magkalisud sa pagbuhat niini unya. Siya mipatataw nga kita
kinahanglan motugot sa bata nga gawasnon nga molambo; apan kon ang
bata molapas sa gitukod nga mga lagda, kita kinahanglan nga
magmalumo, apan lig-on, sa atong pagsanta. (Tan-awa sa Stepping
Stones to an Abundant Life, p. 38.)
MAGTUDLO SA MGA BATA SA PAGGAMIT SA MGA BARUGANAN SA
EBANGHELYO

Si Presidente N. Eldon Tanner miingon: “Ang mga ginikanan usab
kinahanglan motudlo sa ilang mga anak og sayo diha sa kinabuhi sa
mahimayaon nga hunahuna ug kamatuoran nga sila espiritu nga mga anak
sa Dios, ug [nga] ang pagpili sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo
mao lamang ang paagi aron makatagamtam sa kalampusan ug kalipay dinhi
ug sa kinabuhi nga dayon sa umaabot. Sila kinahanglan gayud nga
matudloan nga si Satanas tinuod ug siya mogamit sa tanan nga mga
kabubut-on sa iyang pagdumala aron pagtintal kanila sa pagbuhat og sayop,
aron [pagtinguha sa] pagdala kanila nga mahisalaag, mohimo kanila nga
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iyang mga bihag, ug mohikaw kanila [gikan] sa labing dako nga kalipay ug
kahimayaan nga sa lain nga bahin ila untang mapahimuslan.”
Si Presidente Tanner miingon usab: “Ang mga bata dili makat-on sa ilang
mga kaugalingon unsaon sa pag-ila sa husto gikan sa sayop. Ang mga
ginikanan kinahanglan motino sa pagkaandam sa bata aron mosagubang ug
kapangakohan ug sa iyang kasarang sa paghimo og maayo nga mga
paghukom, aron pagtimbang-timbang sa mga kapilian, ug [aron makasinati]
sa mga sangputanan sa pagbuhat sa ingon niini. Samtang kita nagtudlo
kanila, kita adunay kapangakohan sa pagdisiplina kanila ug aron pagtan-aw
nga sila nagbuhat sa matarung. Kon ang usa ka bata [naputos] sa hugaw,
kita dili mohulat hangtud siya modako aron mohukom kon buot ba siya
maligo o dili. Kita dili motugot kaniya nga mohukom kon siya moinom ba o dili
sa iyang tambal sa panahon nga siya may sakit, o moadto sa tulunghaan o
sa simbahan” (Seek Ye First The Kingdom of God, p. 87).
MAGHATAG SA MGA BATA OG KAPANGAKOHAN

Si Elder L. Tom Perry miingon: “Kita kinahanglan gayud . . . motino nga
ang atong pagtudlo igo ug nga kita nakasilsil sa usa ka hugot nga pagtuo
ug pagsalig sa Ginoo sa mga kinabuhi sa [atong mga anak]. Kita
kinahanglan motino nga sila gibansay sa husto nga paagi, ug samtang sila
magsugod sa pagkahamtong sa espirituhanon nga paagi, kita kinahanglan
mohatag kanila ug mga kahigayunan sa pagpahayag sa kalig-on nga
nagtubo diha kanila. Kita kinahanglan nga mohatag kanila sa atong hugot
nga pagtuo ug pagsalig ug unya mohatag kanila og kapangakohan” (sa
Conference Report, Sao Paulo Area Conference 1975, p. 12).
Adunay daghan nga mga paagi sa pagtudlo sa mga bata og kaugalingon
nga kahanas. Usa ka paagi gipadayag ni Elder F. Enzio Busche:
“Kita maninguha sa paggiya sa atong mga anak ngadto sa pagtahud sa
kaugalingon . . . ug kasagaran mohatag kanila sa paghukom sa ilang mga
kaugalingon. Kita nakasinati sa kamatuoran nga ang usa ka tawo dili usa
ka maayo nga magtutudlo kon ang usa makakaplag ug mangita sa mga
sayop . . . kay sa usa nga motabang sa usa ka bata sa pagkaplag alang
sa iyang kaugalingon nga siya nagbuhat og sayop. Kon ang usa ka bata
makasabut sa iyang mga kasaypanan sa iyang kaugalingon, ang una nga
lakang sa kausaban nahitabo na.
“Ako nahinumdom sa makausa kon giunsa namo paghangyo ang among
anak nga lalaki, human sa usa ka kalapasan, aron paghimo sa iyang
kaugalingon nga silot. Siya mihukom nga siya dili tugutan sa pagtan-aw sa
telebisyon sulod sa usa ka bulan. Kana alang kanamo ingon og hilabihan
usab ka higpit, apan unsa kamalipayon kami nga naminaw gikan sa iyang
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apohan nga babaye nga samtang nagbisita kaniya siya namugos nga siya
sayop aron moawhag kaniya sa pagtan-aw sa usa ka programa sa
telebisyon bisan pa ang iyang mga ginikanan dili gayud masayud. Ako
naghunahuna nga walay labaw nga kalipay alang sa mga ginikanan kaysa
motan-aw sa usa ka anak nga nagmatngon og maayo sa iyang
kaugalingon sa usa ka malisud nga kahimtang” (“ ‘Provoke not your
Children,’ “ Ensign, Marso 1976, p. 42).
Unsa ang gibuhat ni Elder Busche aron pagtabang sa iyang mga anak pagpalambo og
kaugalingon nga kahanas? (Siya mitabang kanila nga makakuha og pagtahud sa
kaugalingon pinaagi pagkaplag sa ilang kaugalingon nga mga kasaypanan. Siya miawhag
kanila sa pagdisiplina sa ilang mga kaugalingon.)

MAGDISIPLINA UBAN ANG GUGMA

Kita kinahanglan mohimo sa atong mga panimalay nga mga dapit sa
kalipay diin ang atong mga anak mobati nga luwas, siguro, ug gipangga.
Kon sila dili makakaplag og kalipay sa pagpuyo sa ebanghelyo sa
panimalay, sila mangita og kalipay nga dili gikan sa ebanghelyo. Busa
mahinungdanon nga kita mohatag sa usa ka anak og dugang nga gugma
human kita modisiplina kaniya gumikan sa pagkamasinupakon.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:43–44. Ngano nga kinahanglan kita mopakita
og usa ka dugang nga gugma ngadto sa usa ka anak human sa pagdisiplina kaniya? (Aron
siya dili maghunahuna kanato nga iyang kaaway. Siya dili buot nga makig-uban kanato kon
siya naghunahuna nga kita iyang kaaway.)

Hisguti ang mosunod nga mga panig-ingnan uban sa klase. Hatagi og gibug-aton nga ang
kasulbaran nagkinahanglan og kaugalingon nga kahanas. Ikaw mahimong buot mogamit og
kinaugalingon nga mga panig-ingnan gikan sa mga sakop sa klase kay sa niini nga mga
panig-ingnan.

1. Si Sven ug Inger adunay tulo ka batan-on nga mga anak kinsa
naglantugi ug nag-away sa kanunay. Unsaon nila pagtabang sa ilang
mga anak pagpalambo og kaugalingon nga kahanas ug mohunong sa
pag-away?

2. Si John ug Elsie buot maghimo og pag-ampo sa banay sa ilang
panimalay matag adlaw. Apan ang mga talamdan sa trabaho, talamdan
sa tulunghaan ug uban pa nga mga katungdanan mao ang nakababag.
Ang mga sakop sa banay mibati nga dili gayud mahimo ang pagtigum
alang sa pag-ampo sa banay. Unsa ang mahimo ni John ug Elsie aron
pagtabang sa banay sa pagpalambo og kaugalingon nga kahanas aron
makahimo og mga pag-ampo sa banay?

3. Ang banay ni Unga gihangyo sa ilang obispo sa pag-amot og salapi
aron pagtabang sa pagtukod og usa ka bag-ong templo. Sila mibalibad
tungod kay ang ilang suweldo mora og dili gayud makaigo sa
pagbayad sa tanan nilang bayranan. Apan sila kanunay ingon og
adunay igong salapi sa kanunay alang sa paglingaw-lingaw, bag-ong
saput, ug dili mahinungdanon nga mga butang sumala sa ilang gusto.
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Unsaon pagpalambo niini nga banay og kaugalingon nga kahanas aron
makahimo ug usa ka pag-amot alang sa templo?

Unsaon sa usa ka tawo kinsa nahanas sa iyang kaugalingon paggawi ngadto sa uban sa
iyang banay?

Panapos
Kita, sama sa Arabiano nga mga kabayo sa sugilanon ni Elder Sill,
kinahanglan gayud mopalambo og kaugalingon nga kahanas. Sa pagbuhat
niini, kita makapangandam sa atong mga banay nga makahimamat sa mga
hagit sa atong kalibutan. Kita kinahanglan gayud mopalambo og kahanas
aron makahimo og husto nga mga pagpili ug aron pagdumala sa atong mga
tinguha ug mga pagbati kon kita buot magmalampuson sa kinabuhi ug
mobalik ngadto sa atong Amahan sa Langit.
Ihatag ang imong pagpamatuod nga ingon nga ang mga sakop sa banay naghunaha sa
pagpalambo og kaugalingon nga kahanas, sila makabuntog sa kadaghanan sa mga suliran
sa ilang mga kinabuhi.

Awita ang himno sa simbahan “Pilia ang Matarung,” Hymns no. 239.

Hagad
1. Magpili ug usa ka suliran sa imong kinabuhi o sa imong panimalay.

Sunda ang mga lakang nga gipasiuna nga laraw sa leksyon aron
makakuha og kaugalingon nga kahanas batok sa suliran.

2. Basaha ang mga kasulatan alang sa angay nga sumbanan sa
pagsunod sa pagpalambo sa pagdisiplina sa kaugalingon ug
pagkamapailubon.

3. Maghimo og adlaw-adlaw nga pag-ampo sa banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Proverbio 25:28 (pagdumala sa inyong kaugalingon nga espiritu)
Alma 38 (Ang tambag ni Alma ngadto kang Shiblon sa pagpaninguha og
pagkamaaghop ug kaugalingon nga pagpugong.)
2 Timoteo 2:3–5 (paninguha alang sa mga kahanas)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Magtuon sa tamdanan sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 4, “Kagawasan sa
Pagpili.”

2. Andama ang mga tsart nga gihisgutan diha sa leksyon, o paglaraw sa pagsulat sa
kasayuran diha sa pisara.

3. Pag-andam sa pag-awit diha sa panapos sa leksyon “Pilia ang Matarung” (Hymns, no.
239; talan-awon 18-b).

4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 19Pagpalambo 
sa Atong Talagsaon 
nga mga Kahibalo
Kini nga leksyon kinahanglan moaghat kanato sa pag-uswag sa atong
talagsaon nga mga kahibalo ug aron pagdasig sa mga sakop sa atong
banay sa pagbuhat og ingon usab.

Pasiuna
Ang atong Langitnong Amahan naghatag sa matag usa kanato og
talagsaon nga mga kahibalo, ug siya buot nga kita mogamit kanila. Diha
sa usa ka sambingay nga nahisulat diha sa Mateo, ang Ginoo misulti sa
usa ka tawo kinsa hapit na mobiya sa usa ka layong panaw. Sa wala pa
mobiya siya mitawag sa iyang mga sulugoon ug mitugyan sa iyang mga
katigayunan ngadto kanila. Ngadto sa usa ka sulugoon siya mihatag og
lima ka talagsaon nga mga kahibalo (dinhi niini nga sambingay, ang
pulong nga gigamit alang sa salapi), ngadto sa lain duha, ug ngadto sa
lain usa. Sa matag usa ka tawo siya mihatag og talagsaon nga mga
kahibalo sumala sa iyang kahanas.
Samtang ang agalon atua sa layo, ang sulugoon nga adunay lima ka
talagsaon nga mga kahibalo migamit kanila ug nakaangkon og dugang
lima ka talagsaon nga mga kahibalo. Ang sulugoon nga adunay duha ka
talagsaon nga mga kahibalo migamit kanila ug nakaangkon og dugang
nga duha. Apan ang sulugoon nga adunay usa ka talagsaon nga kahibalo
mitago niini diha sa yuta.
Sa wala madugay ang agalon mibalik ug misugo sa iyang mga sulugoon
sa pag-asoy alang sa ilang talagsaon nga mga kahibalo. Ngadto sa mga
sulugoon kinsa nakadugang sa ilang talagsaon nga mga kahibalo siya
miingon, “Maayong pagkabuhat, ikaw nga maayo ug matinud-anon nga
sulugoon: Ikaw nagmatinud-anon ibabaw sa pipila ka mga butang, ako
maghimo kanimo nga pangulo ibabaw sa daghan nga mga butang:
mosulod ikaw ngadto sa hingpit nga kalipay sa imong ginoo” (Mateo
25:21). Apan ang sulugoon kinsa mitago sa iyang talagsaon nga kahibalo
ang agalon mitawag nga “dautan ug tapulan”. Siya miingon nga siya
mokuha sa talagsaon nga kahibalo gikan kaniya ug ihatag kini ngadto sa
sulugoon nga adunay napulo ka talagsaon ka mga kahibalo. (Tan-awa sa
Mateo 25:14–30 alang sa tibuok sambingay.)
Ang Ginoo migamit niining sambingay sa pagtudlo sa
pagkamahinungdanon sa paggamit sa atong mga kahanas sa maalamon
nga paagi o talagsaon nga mga kahibalo. Labaw ang gilauman gikan sa
tawo nga gihatagan og daghan og talagsaon nga mga kahibalo kaysa



gikan sa tawo nga adunay diyutay nga talagsaon nga mga kahibalo, bisan
pa niana, ang tanan gilauman aron motubo kana nga talagsaon nga mga
kahibalo samtang sila gihatagan. Bisan ang tawo nga adunay usa ka
talagsaon nga kahibalo gilauman aron paggamit niini sa maalamon nga
paagi.

Ang Tanan Adunay Talagsaon nga mga Kahibalo ug Mga Kahanas
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ang Dios nagtuga kanato
uban sa talagsaon nga mga kahibalo ug panahon, uban sa tinagong mga
kahanas ug adunay mga kahigayunan aron paggamit ug pagpalambo
kanila diha sa iyang pagpangalagad. Siya tungud niini naglaum og
daghang gikan kanato, nga iyang pinalabing mga anak” (The Miracle of
Forgiveness, p. 100).
Matag usa kanato gipanalanginan uban sa talagsaon nga mga kahibalo.
Tungod kay ang atong talagsaon nga mga kahibalo nagagikan sa Dios,
sila usahay gitawag og mga gasa. Kini nga mga gasa makahimo kanato
og sa uban nga malipayon.
Hangyoa ang klase sa pagtan-aw sa listahan sa talagsaon nga mga kahibalo nga mosunod.
Ipaila sa matag sakop ang usa ka talagsaon nga kahibalo nga anaa kaniya o usa nga wala
mahilakip sa listahan.

Ang talagsaon nga mga kahibalo nga gihatag kanato mahimong
kinaugalingon, arte, o mamugnaon. Pipila sa talagsaon nga mga kahibalo
niining mga bahin nga gilista sa ubos:

KINAUGALINGON

Kaugalingon nga Pagpugong Pagpailub
Kaisug Pagkamabination
Maayo og buot Pagkamaayong tigpaminaw
Makakita og maayo sa uban Maghimo sa uban nga 
Sayon mopasaylo malipayon
Magdasig og pagsalig sa uban Magmalipayon ug 
Hugot nga pagtuo magmasayaon
Gugma alang sa uban Lig-on nga pagpamatuod
Kalihokan sa Simbahan Pagbulig sa mga pangulo sa 

Simbahan
ARTE UG MAMUGNAON

Pag-awit Pagsayaw
Pag-asoy og Sugilanon Akting
Kahanas sa kasangkapan sa musika Mga kahanas sa paugnat sa 
Pagpanahi kusog
Paghabol Pagdibuho
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Pangulit og kahoy Pagbuhat og mga seramika
Pangeskultura Panghurno
Pananom Pagsulat
Pagsulat og mga awit
Ang Ginoo misulti kang Joseph Smith: Kay ang tanan wala bay gihatag
nga matag gasa ngadto kanila; kay adunay daghan nga mga gasa, ug
ngadto sa matag tawo gihatag ang usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa
Dios. Ngadto sa pipila gihatag ang usa, ug ngadto sa pipila gihatag ang
lain, nga ang tanan mahimong makapahimulos pinaagi niana” (Doktrina ug
mga Pakigsaad 46:11–12). Kini nga kasulatan nagpasabut sa kinatibuk-an
sa espirituhanong mga gasa nga gihatag kanato sa Ginoo; apan kini usab
nagpasabot nga kitang tanan adunay talagsaon nga mga kahibalo nga
gihatag kanato alang sa katuyoan sa pagtabang sa uban.

Paglihok aron Pagkaplag sa Atong Talagsaon nga mga Kahibalo
Si Apostol Pablo misulti sa iyang batan-on nga higala, si Timoteo, “Ayaw
isalikway ang gasa nga anaa kanimo” (1 Timoteo 4:14). Kon kita usab dili
mosalikway sa atong mga gasa, kita kinahanglan gayud una nga
mokaplag kon unsa sila.
Unsaon nato pagkakaplag sa talagsaon nga mga kahibalo ug mga kahanas nga ania kanato?

Samtang kita mangita alang sa atong tagsa-tagsa ka talagsaon nga mga
kahibalo kita kinahanglan mag-ampo alang sa paggiya sa atong Langitnong
Amahan, nga nangayo alang sa linaing tabang sa pag-ila kanila.
Laing paagi sa pagkaplag sa atong talagsaon nga mga kahibalo mao ang
pagdawat og usa ka patriyarkal nga panalangin (tan-awa sa Mga
Katungdanan ug Mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A, Kapitulo 10). Ang
linaing mga gasa ug talagsaon nga mga kahibalo kasagaran gipadayag niini
nga mga panalangin. Busa ang mga patriyarkal nga panalangin makagiya
kanato sa pagpangita ug pagpalambo sa atong talagsaon nga mga
kahibalo. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Among dakong
paglaum nga matag tawo, lakip ang mga batan-on nga mahatagan og
kahigayunan sa pag-angkon og usa ka patriyarkal nga panalangin” (Church
News, 8 Okt. 1977, p. 3). Bisan ang mga patriyarka molihok lamang sa
natukod nga mga istaka, ang usa ka takus nga sakop sa naglambo nga
dapit sa Simbahan mahimong makadawat og usa ka patriyarkal nga
panalangin gikan sa patriyarka sa istaka nga labing duol kaniya.
Kita makakaplag usab sa atong talagsaon nga mga kahibalo pinaagi sa
ubang mga tawo kinsa motabang kanato sa pag-ila nga kita adunay usa ka
talagsaon nga kahiblo sa usa ka bahin. Ang mosunod nga sugilanon,
gisulti ni Elder Franklin D. Richards, nagpakita giunsa ni Presidente
Spencer W. Kimball pagtabang ang usa ka tawo nga makakaplag sa usa
sa iyang talagsaon nga mga kahibalo:
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“Pipila ka tuig ang milabay ako ug si Presidente Kimball didto sa Cuzco,
Peru, sa usa niana ka Domingo ug mitambong sa usa ka Domingo ug
mitambong sa Pang-Domingo nga Tulunghaan sa sanga. Usa ka batan-on
nga misyonaryo gikan sa North America mao ang mitugtog sa piyano.
Pagkahuman sa tulumanon sa Simbahan si Presidente Kimball nangutana
kon aduna bay mga sakop sa dapit nga mahimong mopatugtog sa piyano.
Ang presidente sa sanga misulti kaniya nga usa sa iyang mga
magtatambag mahimong mopatugtog og duha ka mga himno sa
Simbahan. Si Presidente Kimball unya mihangyo nga ang tawo
mopatugtog og duha ka mga himno sa Simbahan alang sa tigum sa
sakramento og siya mibuhat niini. Pagkatapos si Presidente Kimball
misugyot nga siya mopadayon sa pagpalambo sa iyang talagsaon nga
mga kahibalo sa musika ug mopatugtog sa piyano alang sa tanan nga
mga tulumanon sa Simbahan” (sa Conference Report, Sao Paolo Area
Conference 1975, p. 24).
Ang tawo sa nag-una nga sugilanon tingali wala gayud makahibalo nga
siya adunay usa ka talagsaon nga kahibalo. Kini nagkinahanglan og usa
ka tawo aron pagtudlo sa iyang talagsaon nga kahibalo ngadto kaniya sa
wala pa siya makasugod sa pagpalambo niini.
Lain pang paagi nga kita makahibalo sa atong talagsaon nga mga
kahibalo mao ang pinaagi sa tulumanon sa simbahan. Samtang kita
mangita sa tabang sa Ginoo sa atong balaanong mga tawag siya mogiya
kanato ug motabang kanato pagkaplag sa talagsaon nga mga kahibalo
nga atong gikinahanglan aron pagtuman sa atong mga kapangakohan. Si
Elder Franklin D. Richards miingon: “Sa kasagaran ang mga tawo nga
giawhag aron pagdawat sa usa ka katungdanan sa Simbahan mao ang
malagmit nga moingon, “O, dili ako makahimo niana. Wa akoy sama ka
dako nga kasinatian o kahibalo sama sa uban diha nga nag-alagad. Apan
sa hugot nga pagtuo, pagtuon, pagtrabaho, ug pag-ampo, ang Ginoo
mohimo niini nga mahinabo alang kanato sa paghimo sa mga butang nga
ingon og dili mahimo” (sa Conference Report, Sao Paolo Area Conference
1975, p. 23).

Pagpalambo sa Atong Talagsaon nga mga Kahibalo
Human kita nakakaplag sa atong talagsaon nga mga kahibalo, unsaon nga kita
makapalambo kanila?

Alang sa uban kanato, ang suliran dili sa pagpangita sa atong talagsaon
nga mga kahibalo, kon dili pagbuntog sa kahadlok sa paggamit kanila.
Ang Ginoo miingon: Sa uban ako wala mahimuot kaayo, tungod kay . . .
ilang gitago ang talagsaon nga kahibalo diin akong gihatag ngadto kanila,
tungod sa kahadlok sa tawo. . . .  Ug kini mahinabo nga, kon sila dili
magmatinud-anon kaayo ngari kanako, kini pagakuhaon, bisan pa kanang
anaa kanila” (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 60:2–3).
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Usa ka paagi nga kita makapalambo sa atong talagsaon nga mga
kahibalo, hinoon, mao ang pagbuntog sa atong kahadlok. Kini dili gayud
sayon nga buhaton, apan ang Ginoo naghatag kanato ug usa ka tambag
nga makatabang: “Kon kamo andam,” siya misulti kanato, “kamo dili
mahadlok” (Doktrina ug mga Pakigsaad 38:30). Kon kita andam, kita sa
naandan mobati og pagsalig nga kita makahimo kon unsa ang atong
gipangandaman sa atong kaugalingon nga buhaton. Ang mao nga
pagsalig mobuntog sa kahadlok.
Usa ka mahinungdanon nga bahin sa pagpangandam mao ang pagtuon.
Kita gitambagan aron “pagpangita og kahibalo, bisan pinaagi sa pagtuon
ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (Doktrina ug mga Pakigsaad
88:118). Ang pagtuon mohatag kanato og pagsalig, ug kini motabang
pag-aghat kanato sa pagpalambo sa atong mga talagsaon nga kahibalo.
Lain nga paagi sa pagpalambo sa atong talagsaon nga mga kahibalo mao
ang pagbuhat nganha kanila. Bisan pa kita mobati nga ang atong
talagsaon nga mga kahibalo mga gagmay, kita makapadako gihapon
kanila. Kon ang atong tinguha lig-on, ang huyang nga talagsaon nga mga
kahibalo mapalig-on pinaagi sa pagbansaybansay ug pagmatuto.
“Ang atong labing dako nga kahigayunan alang sa pag-uswag ug sa
kalamboan moabut diha sa bahin sa atong talagsaon nga mga kahibalo,
sa atong mga hiyas, ug sa atong mga kahanas. . . . 
“Kon ikaw nagtinguha og usa ka lig-on nga bukobuko, ang tanan nimong
kinahanglan nga buhaton mao ang pagpas-an sa usa ka bug-at nga dad-
onon. Pinaagi niining samang pamaagi, kita mahimong mopakaylap sa
kabuhong sa atong kaugalingon nga mga kahanas ngadto sa hapit tanan
nga bahin. . . . 
“Ang Ginoo nagtugyan kanato sa atong [talagsaon nga mga kahibalo ug
mga kahanas] pinasikad sa usa ka matang sa paghulam diin siya mokuha
sa matag butang nga wala gigamit. Kini ang mga pulong nga sama
niadtong kinsa iyang gihatagan og mana ngadto sa mga anak sa Israel sa
kamingawan. Matag adlaw ang kabuhong sa mana mitabon sa yuta ug
ang mga tawo mipundok sa gidaghanon kutob sa ilang gusto, apan kana
nga wala gigamit nausik. Sa samang paagi mao usab ang atong mga
kahanas. Kadaghanan kanato dili gayud makaangkon og lig-on nga
bukobuko o adunay dakong panghunahuna tungod kay ang mga
alantuson nga atong nahatag kanila aron sagubangon dili igo ang gibug-
aton. Ang tanan sa atong mga kalagmitan nga wala magamit nawala”
(Sterling W. Sill, “A Hundred-Hundred Marriage,” Ensign, Mar. 1971, pp.
34–35).
Usahay, kita nagtan-aw sa talagsaon nga mga kahibalo sa uban ug
naghunahuna nga ilang talagsaon nga mga kahibalo miabut kanila uban
sa gamay kaayo nga paninguha. Kita wala makaamgo nga sila migahin og
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dakong paninguha ngadto sa pagpalambo sa ilang talagsaon nga mga
kahibalo. Usa ka tawo kinsa mikugi og buhat sa pagpalambo sa iyang
talagsaon nga mga kahibalo mao si Presidente Heber J. Grant.
Nagpasabut giunsa niya pagpalambo kanila, siya sa makausa miingon:
“Ako dili makalabay sa bola gikan sa usa ka balay sa bisbol ngadto sa
uban, ug . . . ako kulang sa kusog aron pagdagan o paghapak sa bola. Sa
diha nga ako mipunit sa bola, ang batang mga lalaki sa kasagaran
maninggit, ‘Ilabay kana dinhi, bayot!’ Hilabihan ka kataw-anan ang nahimo
diha sa akong asoy nga ako sa maligdong misaad nga ako modula og
bisbol [uban sa pundok sa magdudula] nga modaog sa kampyonato diha
sa teritoryo sa Utah. . . .  Ako nakatigum og usa ka dolyar, diin akong
gigasto diha sa bisbol, ug migahin og mga takna ug mga takna sa
paglabay sa bola didto sa kamalig ni Obispo Edwin D. Wooley. . . .  Sa
makadaghan ang akong bukton manakit mao nga ako halos dili makatulog
sa gabi, apan ako mipadayon sa pagbansaybansay ug sa katapusan
milampos sa pag-apil ngadto sa ikaduhang [pundok sa magdudula] sa
among pundok. Sunod niana, ako miapil sa usa ka labaw nga maayong
pundok ug sa ngadtongadto midula [sa unang pundok sa magdudula]
nga midaog sa kampyonato sa California, Colorado, ug Wyoming, ug sa
ingon nakahimo og maayo sa akong saad sa akong kaugalingon og unya
mipahawa gikan sa natad sa bisbol.”
Si Presidente Grant usab mitrabaho sa iyang talagsaon nga kahibalo sa
pagsulat. Siya “mitinguha nga sa uban nga adlaw siya mahimong usa ka
tighupot sa libro sa kwenta diha sa Wells Fargo and Company’s Bank.”
Ang usa ka maayong tighupot sa libro sa kwenta kinahanglan mosulat og
maayo; busa siya misugod pagtrabaho aron mahimong usa ka manunulat.
Usa ka manunulat misulat:
“Sa sinugdanan ang iyang agi sa pagsulat hilabihan ka maut nga sa
dihang duha sa iyang [mga higala] mitan-aw niini, ang usa miingon ngadto
sa usa, ‘Kana nga sinulatan mao ra og mga agi sa kinakhaan sa manok.’
‘Dili,’ miingon ang usa, ‘kini mao ra og kilat nga miigo sa usa ka botelya sa
tinta. ‘Kini mitandog sa garbo ni Heber ug, misukmag sa iyang kumo sa
ibabaw sa iyang talad-sulatanan, siya miingon, ‘Ako sa umaabut nga
adlaw mahimong makahatag kaninyo nga mga tawhana og mga leksyon
sa pagsulat; ug siya nakasarang. Siya mibansaybansay hangtud ang iyang
sinulatan gihatagag bili sa tanan nga nakaila kaniya. Siya mikita pa hinoon
og salapi pinaagi sa pagsulat og mga kard sa Pasko.”
Si Presidente Grant sa iyang kaugalingon nahimuot sa pag-ingon, “Kanang
diin kita mipadayon sa paghimo mahimong sayon kaayo alang kanato sa
paghimo; dili nga ang kinaiyahan niana nga butang nausab, kon dili nga ang
atong gahum sa paghimo nagkadugang.” (Tan-awa ang Leon R. Hartshorn,
Classic Stories from the Lives of our Prophets, pp. 194–95, 196, 207.)
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Ipasulti sa gitudlo nga sakop sa klase giunsa niya pag-ila ug pagpalambo ang usa sa iyang
talagsaon nga mga kahibalo.

Pagtabang sa Atong mga Banay sa Pagpalambo sa Ilang Talagsaon
nga mga Kahibalo
Ipakita ang talan-awon 19-a, “Ang mga ginikanan kinahanglan moamuma sa talagsaon nga
mga kahibalo sa ilang mga anak.”

Unsaon nato pagtabang ang mga sakop sa atong banay sa pagpalambo sa ilang talagsaon
nga mga kahibalo?

Kita kinahanglan motabang sa atong mga banay pag-ila ug pagpalambo
sa talagsaon nga mga kahibalo nga anaa kanila, nga magtabang kanila sa
pagsabut nga sila kinahanglan mogamit sa ilang talagsaon nga mga
kahibalo aron sa pag-alagad sa Ginoo.
Gamita ang tsart “Pagtabang sa mga Sakop sa Banay sa Pagpalambo sa Ilang Talagsaon
nga mga Kahibalo” (tan-awa ubos sa “Pagpangandam sa Magtutudlo”).

Ang mosunod mao ang pipila sa mga paagi nga kita makatabang sa
atong mga banay sa pagpalambo sa ilang talagsaon nga mga kahibalo:
1. AWHAGA ANG MATAG SAKOP SA BANAY ARON PAGDAWAT SA USA KA
PANALANGIN SA AMAHAN O USA KA PANALANGIN SA PAGKAPARI.
Ipakita ang talan-awon 2-c, “Mga panalangin sa pagkapari anaa alang sa tanang sakop sa
banay.” o 12-a, “Mga panalangin sa amahan makapalig-on sa mga sakop sa banay.”

Ang mga amahan makahatag sa mga sakop sa banay og mga panalangin
aron makatabang kanila pagpalambo sa tinguha ug kahanas aron
mopalambo sa ilang talagsaon nga mga kahibalo. Kon ang usa ka tawo
dili makadawat og usa ka panalangin sa amahan, siya mahimong
makadawat og usa ka panalangin sa pagkapari alang sa sama nga
katuyoan gikan sa usa ka magtutudlo sa banay o pangulo sa pagkapari.
2. PAGPASIUGDA OG MAAYONG MGA KINAIYA SA BANAY MAHITUNGOD SA
TALAGSAON NGA MGA KAHIBALO.

Kita kinahanglan gayud motudlo ug mopakita pinaagi sa atong panig-
ingnan nga maayo ang magpalambo sa talagsaon nga mga kahibalo. Kita
kinahanglan usab modayeg sa atong asawa ug mga anak sa panahon nga
sila makakab-ut, ug mohupay kanila kon sila mapakyas. Ang mga batan-
on nga lalaki kinahanglan nga dili gayud mosaway kon dili modayeg
hinoon sa ilang mga ginikanan, igsoong mga lalaki, ug igsoong mga
babaye.
3. TABANGI ANG MGA SAKOP SA BANAY PAGPILI OG TALAGSAON NGA MGA
KAHIBALO ARON PALAMBOON.

Paghimo og pasiunang laraw uban sa mga sakop sa banay og usa ka
aktibo nga tulumanon sa pagpalambo sa talagsaon nga kahibalo, unya
ihatag kanila ang panahon aron magbansaybansay niining talagsaon nga
kahibalo. Ang usa ka maayong panahon alang kanila sa
pagbansaybansay mao ang panahon sa gabii sa banay.
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4. AWHAGA ANG MGA SAKOP SA BANAY SA PAG-AMPO ALANG SA KALIG-ON,
KAISUG, UG KADASIG SA PAGPALAMBO SA ILANG TALAGSAON NGA MGA
KAHIBALO.

Kon sa atong mga pag-ampo sa banay kita mangayo sa Ginoo sa
pagtabang sa mga sakop sa banay sa pagpalambo ug paggamit sa ilang
talagsaon nga mga kahibalo, sila mahimong madasig sa pag-ampo alang
usab niini nga panalangin.
Pangitaa ninyo sa dakong kakugi ang labing maayong mga gasa; nga sa
kanunay naghunahuna kon alang sa unsa sila gihatag; Tungod kay sa
pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sila gihatag alang sa
kaayohan niadtong kinsa naghigugma kanako ug naghupot sa akong
tanan nga mga sugo, ug siya nga naninguha gayud sa pagbuhat niini
(Doktrina ug mga Pakigsaad 46:8–9).

Panapos
Ang Dios mihatag sa matag-usa kanato og mga gasa, talagsaon nga mga
kahibalo, ug mga kahanas. Agi og pagpasalamat ug pinaagi sa sugo, kita
kinahanglan gayud mokaplag ug mopalambo niini nga mga gasa. Ang
Langitnong Amahan buot kanato sa paggamit kanila sa maalamon nga paagi
aron motabang sa uban. Usa sa mga katuyoan sa Simbahan, sa
pagkatinuod, mao ang pagtabang kanato sa paggamit ug pagpalambo sa
atong mga gasa ug talagsaon nga mga kahibalo nga gihatag sa Dios pinaagi
paghatag kanato og mga kahigayunan aron pag-alagad sa usag usa.

Hagad
1. Pagtukod og usa ka maayong kinaiya sa banay mahitungod sa

pagpalambo ug paggamit sa talagsaon nga mga kahibalo.
2. Paghimo og usa ka pasiunang laraw aron pagpalambo sa usa sa

imong talagsaon nga mga kahibalo.
3. Kon ikaw usa ka amahan nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari,

hatagi ang matag sakop sa banay og usa ka panalangin aron
pagtabang kaniya sa pagkaplag sa iyang talagsaon nga mga kahibalo.

4. Tabangi ang mga sakop sa banay sa pagpili og usa o duha ka
talagsaon nga mga kahibalo nga ilang buot nga ipalambo.

5. Awhaga ang mga sakop sa banay sa pag-ampo alang sa kalig-on, kaisug,
ug kadasig sa pagpalambo sa ilang talagsaon nga mga kahibalo.

Dugang nga Mga Kasulatan
Lucas 12:47–48 (daghan ang gikinahanglan niadtong kinsa daghan ang
gihatag)
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Ether 12:35 (ang talagsaon nga mga kahibalo pagakuhaon kon dili
ikapaambit)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pagbasa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 34, “Pagpauswag sa Atong mga
Talagsaon nga Kahibalo.”

2. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagsulti giunsa niya pagkaplag ug pagpalambo sa
usa sa iyang talagsaon nga mga kahibalo.

3. Iandam ang mosunod nga tsart kon unsaon nato pagtabang ang mga sakop sa atong
banay sa pagpalambo sa ilang talagsaon nga mga kahibalo, o isulat ang kasayuran sa
pisara.

Pagtabang sa mga Sakop sa Banay sa Pagpalambo 
sa Ilang Talagsaon nga mga Kahibalo

1. Awhaga ang matag sakop sa banay sa pagdawat og usa ka panalangin 
sa  amahan o sa usa ka panalangin sa pagkapari.

2. Pagtukod og maayong mga kinaiya mahitungod sa talagsaon nga mga
kahibalo.

3. Tabangi ang mga sakop sa banay sa pagpili og talagsaon nga mga 
kahibalo aron palamboon.

4. Awhaga ang mga sakop sa banay nga mag-ampo alang sa kalig-on, 
kaisug, ug kadasig.

4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 20Pagpalambo 
sa Pagkapangulo

Kini nga leksyon gilaraw aron sa pagtabang kanato pagsabut sa
sukaranan nga mga baruganan sa pagkapangulo.

Pasiuna
Ang Simbahan nagkinahanglan og maayong mga pangulo: Mga lalaki ug
mga babaye kinsa makaatiman alang sa makusog nga pagtubo sa mga
sakop sa Simbahan, mga lalaki ug mga babaye kinsa makadala sa
katungdanan ug makapatunhay sa kahusay sa Simbahan nga gitukod sa
Ginoo, mga lalaki ug mga babaye kinsa makatabang sa uban sa paghupot
sa mga sugo, mga lalaki ug mga babaye kinsa hugot nga mobarug alang
sa sumbanan sa kamatuoran sa tibuok kalibutan.
Ang mga pangulo sa Simbahan kinsa naningkamot aron paghimo sa
kalibutan nga labaw nga maayo pinaagi sa pagtuman ug pagtudlo sa mga
baruganan sa ebanghelyo angay mga makadawat sa kahibalo ug kadasig.
Sa panahon nga kita gipangulohan niini nga mga pangulo, ang atong mga
panimalay, ang atong mga banay, ang atong mga katilingban, ug ang
atong mga nasud malig-on. Atong katungdanan ingon nga mga naghupot
sa pagkapari ang pagpangandam sa atong kaugalingon aron mahimong
ingon niini nga matang sa pangulo nga dinasig, kay ang atong
pagkapangulo mahimong makatandog sa uban sa tibuok nilang mga
kinabuhi.
Si Obispo Victor L. Brown mipadayag og pasalamat alang sa mga pangulo
sa iyang batan-on pa nga kinabuhi. Siya miingon:
“Ako nahinumdom sa tataw ang kakulbahinam sa pagpaambit sa
sakramento ingon nga usa ka deakono, sa Ikaduhang Purok sa Cardston,
Istaka sa Alberta, sa Canada. . . . 
“Ako nahinumdom giunsa nako paghatag og pagtagad niini nga usa ka
dungog aron pagsalmot sa ingon nga usa ka sagrado nga tulumanon sa
simbahan. Ako nahinumdom pag-ayo giunsa sa akong mga ginikanan ang
pagtudlo kanako nga ang akong mga kamot ug kasingkasing kinahanglan
limpyo ug putli aron ako mahimong takus sa pagsalmot niini nga
ordinansa.
“Ang labing mahinungdanon sa tanang mga leksyon mao ang panig-
ingnan sa akong amahan ug inahan nga gihatag alang kanako. Sunod
mao ang panig-ingnan sa akong magtatambag sa korum sa deakono,
kinsa mao usab ang akong Hepe sa tropa. [Siya] mao ang kahugpungan



kon unsay angay nga mga pangulo sa batang mga lalaki. Matag bata
ubos sa iyang pagpangulo mibati sa iyang dakong gugma. Ang iyang
impluwensya dili lamang kutob sa Domingo sa buntag o Martes sa gabii;
kini nabati sa tibuok semana. Ako sa kanunay mapasalamaton sa akong
magtatambag sa mga deakono alang sa mga leksyon sa kinabuhi nga
siya mitudlo kanako ingon nga usa ka deakono nga napulog-duha ka tuig
ang panuigon, mga leksyon nga nakatabang kanako gikan niadtong
adlawa hangtud karon” (“The Aaronic Priesthood—A Sure Foundation,”
Ensign, Hulyo 1972, pp. 89–90).
Sa unsa nga matang sa mga pangulo nga si Obispo Brown mapasalamaton?

Aron mahimong usa ka maayo nga pangulo, kinahanglan atong masabtan
ang ebanghelyo ug magpuyo niini. Kon kita labaw nga nakasabut ug
nagpuyo sa ebanghelyo, kita labaw nga andam alang sa balaan nga mga
tawag nga pagpangulo sa Simbahan. Ang Simbahan ug ang kalibutan
nagkinahanglan og mga tawo nga maligdong kinsa hugot nga mobarug
ug matinud-anon sa panahon nga moatubang og mga suliran. Kita
kinahanglan gayud ingon niini nga mga tawo.
Paghunahuna mahitungod sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa ang akong gibuhat aron pag-andam alang sa balaang mga tawag sa
pagkapangulo?

• Unsang matang sa pangulo ako karon?
• Unsang matang sa impluwensya nga ako aduna alang sa uban?
• Unsa ang pagkapangulo? (Kini mao ang katakus aron pagtabang sa uban nga makahimo

sa mga butang. Hatagi ang klase og pipila ka mga gutlo aron sa pagtubag niini nga
pangutana.)

Unsa ang usa ka Pangulo?
Ipakita ang talan-awon 20-a, “Ang mga pangulo sa Simbahan mao ang maayong mga
magbalantay sa Ginoo.”

Si Elder Bruce R. McConkie miingon:
“Ang balay sa Israel mao ang pinili nga panon sa Ginoo, ug kadto nga
mga gitudlo aron pag-atiman alang sa mga karnero mao ang mga
magbalantay sa Ginoo. Mao nga si kinsa kadto nga nag-alagad sa bisan
unsa nga kasarang sa Simbahan diin siya mao ang may kapangakohan
alang sa espirituhanon o temporal nga kaayohan ni bisan kinsa sa mga
anak sa Ginoo mao ang usa ka magbalantay niadto nga mga karnero. Ang
Ginoo naghupot sa iyang mga magbalantay nga may tulubagon alang sa
kasigurohan (kaluwasan) sa iyang mga karnero (Ezeq. 34.)” (Mormon
Doctrine, p. 710.)
Ang usa ka tinuod nga magbalantay mogiya sa iyang karnero. Siya mag-
uban kanila, nga mohatag og mga pahimangno. Sila nakaila sa iyang
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tingog og nagsunod kaniya. Siya nakaila og naghigugma sa matag usa.
Siya nagbantay alang sa umaabut nga mga kakuyaw ug nanalipod sa
iyang karnero gikan kanila. (Tan-awa sa James E. Talmage, Jesus the
Christ, p. 417.)
Sama sa usa ka tinuod nga magbalantay, ang usa ka pangulo mao ang
usa kinsa ang uban nagsunod. Siya nag-una aron magpakita sa agianan.
Kini nagpasabut nga siya wala lamang magtuman sa mga baruganan nga
iyang gitudlo, kon dili siya usab nakasabut og nagtubag sa mga
panginahanglan sa uban. Siya makakita kon unsa ang angay himoon aron
sa pagsulbad sa usa ka suliran. Siya maghimo og usa ka makatarunganon
nga mga tinguha ug mga laraw unsaon pagkab-ut kanila. Siya magdasig
sa uban aron paghimo sa ilang bahin pagkab-ut sa mga tumong. Siya
nagtimbangtimbang sa iyang kaugalingon og sa mga lihok sa iyang mga
sumusunod og nagsugyot og mga kauswagan.
Ang usa ka maayong pangulo modasig sa uban aron paghimo sa ilang
bahin. Siya modawat og motahud kanila. Siya maminaw sa ilang mga sugyot.
Siya moawhag kanila aron mosalmot. Ubos niini nga matang sa pangulo, ang
uban madasig aron pagbuhat og pagtuman sa ilang mga buluhaton.
Si Presidente Harold B. Lee mipatin-aw unsa ang tinuod nga
pagkapangulo. Nagsulti sa diha nga siya nahimong Presidente sa
Simbahan, si Presidente Lee miingon: “Sa usa ka paagi ang mga
hunahuna nga miabut kanako mao, sa yano, nga ang matuod lamang nga
talaan nga mabuhat gayud mahitungod sa akong pag-alagad sa akong
bag-ong balaanon nga tawag mao ang sulat nga malagmit akong mapatik
sa mga kasingkasing og mga kinabuhi ngadto [nga] kang kinsa ako nag-
alagad ug naghago, sulod ug sa gawas sa Simbahan” (“ ‘May the
Kingdom of God Go Forth,’ “ Ensign, Enero 1973, p. 24).

Mga Hiyas sa usa ka Maayo nga Pangulo
Sa diha nga kita modawat og mga katungdanan sa pagpangulo sa
Simbahan, kita nag-abag sa Dios uban sa iyang mga buluhaton. Busa, kita
kinahanglan magpaduol ngadto kaniya. Kon kita masulundon og nag-
alagad kaniya uban sa usa ka andam nga hunahuna og kasingkasing (tan-
awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:29–34), ang Ginoo motabang
kanato nga malampos sa atong mga balaanong tawag.
Ang Ginoo mipadayag diha sa mga kasulatan sa mga kinaiya nga
makahimo og usa ka maayong pangulo.
Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41–45.

Unsa nga mga kinaiya sa pagkapangulo nga gisulti sa Ginoo dinhi niini nga tudling? (Ilista
ang mga tubag sa pisara.)

Sama sa gipahayag niini nga kasulatan, ang mga pangulo kinahanglan
mag-angkon sa mosunod nga mga kinaiya:
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PAGDANI

Ang pagdani maoy pagpaninguha sa pagkabig sa uban paghimo og usa
ka butang. Kini mao ang tugbang sa pagmando o pagpamugos. Ang
pagdani gipapakita sa usa ka pangulo sa pagkapari kinsa naglisud sa
pagkuha og usa ka magtutudlo sa banay aron pagtuman sa iyang mga
buluhaton. Ang pangulo midapit sa magtutudlo sa banay aron maminaw
iyang mga suliran. Ang pangulo dayon malinawon nga mipasabut nga ang
lima ka mga banay hingpit “nga nasalikway” gikan sa bisan unsa nga
panghimamat uban sa obispo sa diha nga ang magtutudlo sa banay wala
maghimo sa iyang katungdanan. Siya misulti sa isig ka igsoon nga kon
siya dili buot maghimo sa iyang buluhaton, lain ang mahimong tawagon
aron pagpuli kaniya. Ang pangulo mihatag og gibug-aton, bisan pa niana
nga siya buot nga ang igsoon nga lalaki motuman sa iyang buluhaton. Ang
magtutudlo sa banay milihok tungod niini nga pagdani og mipauswag og
dako sa iyang buluhaton.
PAGKAMAINANTUSON

Ang usa ka pangulo mogamit og pailub sa panahon sa pagtrabaho uban
sa lain. Usa ka obispo, pananglitan, sa dili pa dugay mipasabut nga siya
buot mopaluwat sa usa ka igsoon nga babaye gikan sa iyang balaanon
nga tawag tungod sa iyang dili makatagbaw nga kalihokan. Apan kay sa
pagpaluwat kaniya, bisan pa niana, siya mitawag kaniya, nakigsulti uban
kaniya, og nakakaplag nga siya wala masayud kon unsa ang angay niyang
buhaton. Diha sa pagkat-on kon unsa ang iyang trabaho, siya midawat sa
iyang mga kapangakohan og mipauswag sa iyang buluhaton.
PAGKAMALUMO

Ang pagkamalumo mao ang pagkamahunahunaon. Kini mao ang
pagtagad sa mga pagbati sa uban sa dakong kalumo. Kini mao ang
gugma.
PAGKAMAAGHUP

Ang pagkamaaghup mao ang kinaiya nga modawat og pagtudlo ug dayag
nga salabutan. Ang maaghup mao kadtong kinsa andam sa pag-uswag.
Tungod kay sila andam sa pagkat-on, sila nakahimo sa pagdani sa gugma
og pagmahal sa uban. Sila nangita sa panudlo ug panabang sa Dios.
GUGMA NGA TIUNAY

Ang gugma nga tinuay mao ang usa ka kinasingkasing nga gugma. Kini
maoy tinuod nga pagpakabana alang sa uban. Kini midan-ag sa mga
pulong sama sa: “Ako tinuod nga nabalaka unsa ang imong gibati.” “Ako
nakasabut kanimo.” “Unsa ang akong ikatabang?”
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PAGKAMABINATION

Ang pagkamabination mao ang pagtagad sa mga tawo uban sa pagtahud
ug pagbati sa ilang kinahanglanon. Ang usa ka pangulo dili motambag
ngadto sa iyang gialagaran hangtud siya makahatag kanila sa iyang
tinagsa nga pagtagad.
GUGMANG PUTLI

Ang usa ka maayong pangulo kinahanglan gayud adunay gugmang putli,
ang putli nga gugma ni Kristo, alang sa tanang mga tawo. Kini nga gugma
naglakip sa pagsakripisyo alang sa kaayohan sa uban.
Dapita ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa Moroni 7:44–48.

Unsa nga mga hiyas sa pagkapangulo nga imong makuha dinhi niini nga kasulatan?
(Idugang sila ngadto sa lista sa pisara.)

Usa ka amahan, nga nagtudlo sa iyang anak nga mga lalaki aron
mahimong maayong mga pangulo, miingon:
“Gikan sa mga propeta ug gikan sa Prinsipe sa Kalinaw, pagtuon unsaon
sa pagpangulo, sugod sa inyong mga kaugalingon. Barug sa inyong
kaugalingong mga tiil. Barug nga magarbuhon. Ipataas ang inyong mga
ulo sama nga kamo mga anak sa Dios, kinsa sa pagkatinuod mao kamo.
Lakaw taliwala sa katawhan ingon nga mga naghupot sa mga gahum
labaw sa inyong kaugalingon, diin kamo aduna, pinaagi sa pagkapari.
Lakaw sa maayong yuta sama nga kamo mga kauban sa Ginoo sa
pagtabang aron pagdala sa pagkaimortal ug kinabuhing dayon ngadto sa
katawhan, diin kamo mao. Lakaw nga mahilum, . . . apan lakaw nga walay
kahadlok, pinaagi sa hugot nga pagtuo. Ayaw pasagdi ang dautang
hangin nga motay-og kaninyo. Lakaw ingon nga mga pangulo uban sa
pagkapari diha sa pangagamhanan sa Dios. Lakaw uban sa mga kamot
nga andam sa pagtabang, uban sa mga kasingkasing nga puno sa
gugma alang sa inyong isigkatawo.” Apan lakaw uban sa kaisug sa
pagkamatarung” (Wendall J. Ashton, “Unchanging Principles of
Leadership,” Ensign, Hunyo 1971, p. 58).

Mga Kapangakohan sa Pagkapangulo
Kon kita buot nga mahimong maayong mga pangulo, kita kinahanglan
mobuhat sa mosunod:
1. PAGKAT-ON SA ATONG MGA KATUNGDANAN

Ang Ginoo nagpahimangno ngadto kanato nga naghupot sa pagkapari
aron pagkat-on sa mga katungdanan sa atong balaan nga mga tawag.
Siya dayon modumala nga kita motuman sa mga buluhaton sa atong mga
katungdanan. (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99.) Kita
makakat-on sa atong mga katungdanan pinaagi sa pagtuon sa mga
kasulatan ug sumbanan nga mga basahon, talamdan mga basahon, ug
tamdanan nga mga basahon nga gisangkap sa Simbahan. Kita makasulti
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ngadto sa uban kinsa nag-alagad sa mao gihapon nga katungdanan nga
atong gihuptan, o ngadto niadtong kinsa nga nakaalagad niini nga
katungdanan. Kita usab kinahanglan motambong sa tanan natong mga
tigum sa pagkapangulo ug kinaugalingon nga mga pakighinabi. Kita
kinahanglan nga mag-ampo ug usahay magpuasa alang sa panabang sa
pagkat-on sa atong mga katungdanan.
2. PAGTUMAN SA ATONG PAGKATINUGYANAN

Ang pagkatinugyanan adunay duha ka mga bahin—pagtugyan sa
pagtugot, ug pagkamaytulubagon.
a. Pagtugyan sa pagtugot
Ingon nga mga pangulo kita kinahanglan makat-on sa pagtugyan sa
pagtugot ngadto sa uban. Kini nagpasabut nga sa panahon nga kita
mohatag sa usa ka tawo sa kapangakohan aron paghimo sa buluhaton
ubos sa atong pagdumala, kita nagtugot kaniya aron paghimo sa
buluhaton ug dili maghimo sa buluhaton alang kaniya.
Si Presidente Harold B. Lee sa makausa miingon: “Himoa nga sila mohimo
sa tanang butang sulod sa ilang gahum, ug kamo magpaluyo ug magtudlo
kanila unsaon paghimo niini. Ako nakahunahuna diha niana mao ang
sekreto sa kalamboan, aron paglig-on sa kapangakohan ug nianang
higayona magtudlo sa atong mga tawo unsaon pagtuman niana nga
kapangakohan” (kinutli ni N. Eldon Tanner, “Leading As the Savior Led,”
New Era, Hunyo 1977, p. 6).
Ang usa ka pangulo motabang niadtong ubos sa iyang pagdumala nga
makaamgo sa kamahinungdanon sa ilang balaan nga mga tawag. Ang
pagkapangulo dili paghari-hari; kini mao ang paghatag og tabang ug
panudlo; kini mao ang pagdasig ug pag-awhag niadtong kinsa atong
gihatagan og kapangakohan. (Tan-awa sa Mateo 23:11.)
b. Pagkamaytulubagon
Ang Ginoo miingon, Gikinahanglan sa Ginoo, sa kamot sa matag
tinugyanan, ang paghatag og usa ka husay sa iyang pagkatinugyanan, sa
sukar karon ug hangtud sa hangtod (Doktrina ug mga Pakigsaad 72:3). Sa
panahon kita mohatag og usa ka buluhaton ngadto sa usa ka tawo, kita
kinahanglan sa tin-aw mopasabut sa kapangakohan sa buluhaton,
mohatag kaniyan og higayon pagkahuman sa paghingpit sa buluhaton
sumala sa iyang nakita nga labing maayo. Bisan pa niana, siya
kinahanglan mahatagan og usa ka gitino nga higayon kanus-a siya
motaho pagbalik nganhi kanato sa iyang kauswagan.
Kini nga matang sa taho, o pag-asoy, kinahanglan kanunay buhaton
ngadto sa pangulo sa usa ka tawo. Diha sa Simbahan, kini gihimo pinaagi
sa kinaugalingon nga mga pakighinabi. Sa panahon sa pakighinabi, ang
mga pangulo makahatag og tambag ug motimbangtimbang giunsa
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paghimo ang buluhaton. Sa paghimo sa ingon, bisan pa niana, ang
pangulo kinahanglan magpabilin nga dayag ug matinabangon. Kini usa ka
maayong higayon alang kaniya sa paghatag og pag-abag ug pagdayeg.
Busa kini mao ang paagi nga kita makatuman sa usa ka pagkatinugyanan:
(1) Kita mohatag og usa ka buluhaton; (2) kita motugot sa usa ka tawo
aron paghimo niini; (3) kita mohatag og pag-abag; (4) kita modawat og
usa ka taho; ug (5) kita motimbangtimbang ug modayeg sa usa ka tawo
alang sa iyang pag-alagad.
3. MAHIMONG MAAYONG MGA AMAHAN

Ang atong labing mahinungdanong tahas sa pagkapangulo mao ang
ingon nga mga amahan. Nagpahimangno sa mga amahan unsaon pag-
agak ang ilang mga banay og maayo, si Elder Joseph Fielding Smith
miingon:
“Mga amahan, kon kamo nangandoy sa inyong mga anak sa . . .
paghigugma sa kamatuoran ug makasabut niini, kon kamo nangandoy
kanila nga magmasulundon nganto ug mahiusa uban kaninyo, higugmaa
sila ug ipamatuod ngadto kanila nga kamo nahigugma kanila pinaagi sa
matag pulong o buhat ngadto kanila . . .  Sa panahon kamo mosulti o
mosugilon ngadto kanila, himoa kini dili sa kasuko; himoa kini sa dili
bangis nga paagi, sa usa ka panghimaraot. Makigsulti ngadto kanila nga
mabination . . .  Humoka ang ilang mga kasingkasing; ipakita kanila aron
mobati sa dakong kalumo diha kaninyo. Ayaw paggamit og latos ug
kusog, kon dili . . . duol kanila uban sa katarungan, nga adunay pag-
awhag ug gugma nga tiunay” (Liahona: The Elders’ Journal, Oct 1911,
1:260–61).
4. PAGBULIG SA ATONG MGA KADAGKOAN

Bahin sa usa ka maayo nga pangulo mao ang pagkamaayo nga
sumusunod. Matag maayo nga pangulo mahibalo sa pagsunod niadtong
anaa sa pagtugot ibabaw kaniya. Ang maayo nga mga sumusunod
makadawat sa pagtuo ug pagsalig sa ilang mga pangulo ug sila nga ilang
gipangulohan sa ilang kaugalingon. Kitang tanan kinahanglan mobulig sa
atong mga pangulo pinaagi sa pagdawat ug pagtuman sa mga buluhaton
nga ilang gihatag kanato.
Kinsa ang atong mga pangulo? (Mga amahan, mga magtutudlo, mga pangulo sa pundok o
kurom, obispo o presidente sa sanga, presidente sa istaka o misyon ug Kinatibuk-an nga
Kadagkoan sa Simbahan.)

Ipadayag ang inyong pagmatuod mahitungod sa usa ka tawo nga inyong gibati nga usa ka
talagsaon nga pangulo.

Panapos
Kita kinahanglan gayud mopalambo sa atong mga kabatid sa pagpangulo
kon kita mobuhat sa atong balaan nga mga tawag diha sa pagkapari.
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Usahay kita nagtan-aw sa atong mga pangulo ug naghunahuna nga sila
gipakatawo uban sa ilang kahanas sa pagpangulo, apan kita kinahanglan
gayud makaamgo nga sila kinahanglan mopalambo sa ilang talagsaon
nga kahibalo diha sa sama nga mga paagi nga kita kinahanglan gayud
mohimo niini. Ang pagkamasulundon ngadto sa mga sugo sa Dios,
pagpatalinghug ngadto sa tambag sa atong mga pangulo, ug matinud-
anon nga pagpangalagad sa atong balaan nga mga tawag motabang
paglambo niini nga mga kabatid sa pagpangulo.
Ingon nga mga naghupot sa pagkapari, kita sa kanunay mga pangulo. Kini
tinuod ilabi na alang sa matag amahan kinsa naghupot sa pagkapari: siya
sa kanunay magbaton og usa ka pagkapangulo nga pangatungdanan
diha sa Simbahan pinaagi sa pagkapatriyarka ngadto sa iyang banay.
Kadtong mga amahan kinsa nabugkos sa ilang mga banay diha sa templo
maghupot niini nga pangatungdanan hangtud sa hangtud kon sila
motuman sa ilang mga pakigsaad.

Hagad
Hunahunaa pag-ayo ang mahitungod sa mga hiyas sa pagkapangulo nga
gipahayag niini nga leksyon. Buhata ang pagpalambo kanila sa inyong
kaugalingon nga kinabuhi. Pag-alagad nga matinud-anon sa matag balaan
nga tawag ug buluhaton. Kini makatabang kaninyo pagpalambo niadtong
mga hiyas nga inyong gikinahanglan nga tumanon sa bisan unsa nga
balaan nga tawag sa Simbahan.

Dugang nga mga Kasulatan
2 Timoteo 1:7 (Ang Dios mihatag og espiritu sa gugma)
1 Nephi 3:7 (Ang Dios motabang kanato pagtuman sa atong mga
buluhaton)
Mosiah 18:8–11 (Ang matinud-anon kinahanglan nga motabang sa uban)
Alma 38:11–12 (mga paagi sa pagpangulo ug pag-alagad)
Abraham 1:2 (si Abraham, usa ka sumusunod sa pagkamatarung)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pangandam sa pagpadayag sa imong pagpamatuod mahitungod sa usa ka Kinatibuk-an
nga Kadagkoan o usa ka pangulo nga imong nailhan.

2. Pagkuha og usa ka pisara ug tisas.
3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niining leksyon.
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Leksyon 21Pagkapangulo: 
Dinasig nga Paghimo 
og Hukom
Kini nga leksyon gilaraw aron pagtabang kanato pag-uswag sa atong
kahanas aron paghimo og dinasig nga mga hukom.

Pasiuna
Ang sukaranan sa atong pagpuyo sa yuta isip nga mga anak sa Dios mao
ang panginahanglan ug katungod paghimo og mga hukom. Ang paghimo
og hukom, bisan pa niana, maoy usa ka mahagitong kasinatian. Kita sa
makadaghan magpakabana mahitungod sa paghimo sa husto nga hukom
ug maglibog mahitungod kon asa kita modangup aron pagdawat og
panabang sa paghimo niini.
Apan ang panabang anaa. Ang Ginoo nagsulti kanato nga siya ang
tinubdan sa tanang kamatuoran, ug nga pinaagi kaniya kita makahibalo sa
kamatuoran sa tanang butang. Kita iyang mga anak, ug siya wala mobiya
kanato nga walay gahum sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi.
Si Elder Boyd K. Packer nag-ingon:
“Kini gayud mahinungdanon nga kamo makasabut nga kamo nasayud na
sa matarung gikan sa sayop, nga ikaw dala sa pagkatawo, sa
makinaiyanhon, ug sa panalabutan maayo. Sa panahon nga ikaw
moingon, ‘Dili ako makahimo! Dili ako makasulbad sa akong mga suliran!’
Buot ako nga mosinggit, ‘Wala ba ikaw makaamgo kinsa ka? Wala pa ba
ikaw masayud nga ikaw usa ka anak nga lalaki ug anak nga babaye sa
Dios nga Makagagahum sa tanan? Wala ba ikaw masayud nga adunay
mga gamhanang tinubdan nga gipanunod gikan Kaniya nga imong
matawag diha aron maghatag kanimo og pagkamakanunayon ug kaisug
ug dakong gahum?’ “ (“Self-Reliance,” Ensign, Agos. 1975, p. 88).

Panabang gikan sa Ginoo
Sa diha nga kita mibiya sa atubangan sa atong Amahan sa Langit, siya
mipanalangin matag usa kanato uban ang Espiritu ni Kristo. Ang mga
kasulatan nagpadayag nga ang Espiritu ni Kristo, usahay gitawag og
“kahayag ni Kristo,” “nagdan-ag sa matag tawo nga moabut nganhi sa
kalibutan” (tan-awa sa Juan 1:6–9). Kini nga kahayag (nga diin usahay
gitawag atong tanlag) naghatag kanato og usa ka sukaranan sa pagsabut
sa matarung ug sayop. Sa pagsunod niini moagak kanato aron pagbuhat
og maayo ug aron pagsabut sa kamatuoran.
Dugang ngadto sa kahayag ni Kristo, kita gihatagan og dugang tinubdan
sa kamatuoran sa panahon nga kita gikumpirmahan. Kini mao ang gasa



sa Espiritu Santo, gihatag aron “pagpakita ngari [kanato] sa mga butang
kon unsay kinahanglan [natong] buhaton” (2 Nephi 32:5).
Ipabasa sa makusog nga tingog sa usa ka sakop sa klase ang 2 Nephi 32:3.

Unsa ang “mga pulong ni Kristo”?

Ang mga pulong ni Kristo moabut kanato sa nagkalainlaing mga paagi. Kita
mahimong makadawat kanila pinaagi sa mga kasulatan, pinaagi sa mga
pulong sa atong mga buhing propeta (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 1:37–38; 68:2–4), ug pinaagi sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo.
Unsay buot ipasabut sa “magpakabusog diha sa mga pulong ni Kristo”?

Ang pulong magpakabusog nagpasabut sa pagpahimulos sa usa ka
talagsaon nga katagbawan. Ang maong kalipay masinati niadtong kinsa
nangita sa Espiritu Santo, nagpalandong sa mga kasulatan, ug nagtoon sa
mga pulong sa mga propeta.
Unsaon nga ang pagbusog sa mga pulong ni Kristo makatabang kanato paghimo og
madasigong mga hukom?

Samtang kita magbusog diha sa mga pulong ni Kristo, kita labaw nga
mahibalo unsay buhaton diha sa tanang dapit sa atong mga kinabuhi. Ang
mga pangulo sa Simbahan kinsa nagbusog diha sa mga pulong ni Kristo,
pananglit, labaw nga nasayud unsa ang ipamulong, unsa ang itudlo,
kinsay tawagon ngadto sa mga pangatungdanan, ug unsaon paghimo ang
ubang mga hukom dugtong sa ilang mga pagtawag.

Unsaon sa Paghimo og mga Hukom
Sa dili pa ang klase, isulat sa pisara o ipatapot isip usa ka tsart ang mosunod:
Paghimo og Dinasig nga mga Hukom
1. Sutaa ang suliran o hukom.
2. Pag-ampo alang sa pag-agak ug ang espiritu sa pagpanabut.
3. Tun-i kini diha sa imong hunahuna.
4. Pagpili og usa ka kapilian o himoa ang hukom.
5. Pag-ampo alang sa pagpanghimatuod.
6. Lihok—himoa kini.
Doktrina ug mga Pakigsaad 8:1–3
Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–9

Maingon nga ang atong Langitnong Amahan nagtabang kanato sa
nagkalainlaing mga paagi, mao nga ang dinasig nga mga hukom nahimo
sa daghan nga nagkalainlaing mga paagi. Ang mga lakang nga gisugyot
sa ubos sa paghimo og usa ka dinasig nga hukom gihatag lamang sama
nga kinatibuk-an nga mga sumbanan.
1. SUTAA ANG SULIRAN O HUKOM

Ang pagsuta sa suliran mao ang katukuran diin kita mopasikad sa atong
hukom. Kinahanglan tin-aw natong masabut unsa ang suliran sa dili pa kita
mosulbad niini. Usahay makatabang ang pagsulat sa suliran diha sa usa
ka gamayng papel.
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Ipakita ang talan-awon 21-a, “Ang pag-ampo gikinahanglan ngadto sa pagbuhat sa hustong
mga hukom.”

2. PAG-AMPO ALANG SA PAG-AGAK UG ANG ESPIRITU SA PAGPANABUT

Samtang kita magsugod sa pagsulbad sa atong suliran, kita buot nga
mangayo sa panabang sa atong Langitnong Amahan. Kini nga panabang sa
makadaghan moabut pinaagi sa usa sa mga gasa sa Espiritu—ang espiritu
sa pagpanabut. Kini nga gasa, anaa niadtong kinsa nag-ampo alang niini,
motabang kanato aron mahibaloan ang kamatuoran ug makahimo sa
hustong mga paghukom (tan-awa sa Moroni 10:5; Juan 16:13).
3. TUN-I KINI DIHA SA IMONG HUNAHUNA

Ang pagpangayo sa Ginoo alang sa panabang usa lamang ka bahin sa
pamaagi. Ang uban mobati nga tungod kay ang Ginoo nag-ingon,
“Pangayo, ug kini ihatag kanimo” (Mateo 7:7), ang usa kinahanglan
lamang mangayo aron pagdawat sa tubag sa Ginoo. Apan kini dili sa
ingon niana. Ang Ginoo nagtudlo kanato sa pagtuon sa suliran diha sa
atong mga hunahuna (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 9:8). Sa dili
pa ang Ginoo modasig kanato, siya nagpaabut kanato sa pagkuha sa
tanang anaa nga kasayuran sa suliran ug mangayog tambag gikan sa
husto ug kasaligan nga mga tinubdan. Pananglit, ang mga pangulo
mahimong mangayo og tambag gikan sa ilang mga magtatambag, ang
mga bana mahimong makigsulti ngadto sa ilang mga asawa, ug ang anak
nga mga lalaki mahimong mangayo sa ilang mga ginikanan alang sa
tambag. Kita kinahanglan usab moila sa hustong mga kasulbaran sa mga
suliran ug mohunahuna mahitungod sa mga sangputanan sa matag usa.
Sa panahon sa paghimo og mga hukom, kita kinahanglan magtigum og
igong kasaligan nga mga kasayuran aron paghimo sa usa ka maalamon
nga hukom. Ang mga hukom nga gihimo sa ginagmay o dili kasaligang
kasayuran kasagaran sayop ug magdala og pagbasol ug kasubo.
4. HIMOA ANG HUKOM

Human kita makatuon sa suliran, kita makapili dayon sa labing tukma nga
kasulbaran. (Usahay ang hukom nga pagabuhaton dili taliwala sa maayo
ug dautan, kon dili sa unsa ang labing maayong butang aron himoon sa
panahon.) Kita magbuhat sa hukom pinasikad sa unsay atong gibati nga
labing maayo aron himoon human sa mabinantayong pagtoon sa
kasayuran nga atong natigum.
5. PAG-AMPO ALANG SA PAGPANGHIMATUOD

Human paghimo sa pagpili, kita moduol sa Ginoo diha sa pag-ampo ug
mangayo kon ang hukom matarung. Kon ang hukom matarung, ang
Espiritu Santo mopanghimatuod sa hukom pinaagi sa paghatag kanato og
usa ka malinawon, mapasaligong pagbati nga ang atong hukom matarung
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(tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 6:22–23). Usahay kita
makaangkon bisan sa usa ka pagpanginit sa atong dughan (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 9:8).
Kon sa pipila ka katarungan kita wala makapili sa husto, ang Ginoo
mopadayag nga ang atong hukom sayop pinaagi sa pagbilin kanato uban
sa usa ka dili makahupay nga pagbati o mabug-at nga pagduhaduha. Ang
mga kasulatan nagtandi niini sama sa usa ka “kalibug sa panghunahuna”
(Doktrina ug mga Pakigsaad 9:9). Sa panahon nga kini mahitabo, kita
kinahanglan nga adunay pagkamapainubsanon aron pagsugod sa
pamaagi paghimo og hukom pag-usab.
Kasagaran, ang pagpanghimatuod gikan sa Espiritu Santo moabut kanato
samtang kita mag-ampo alang niini. Usahay, bisan pa niana, kita
mahimong dili makasiguro unsay buot ipahimo sa Ginoo kanato ug
kinahanglan nga kasugdan sa dili pa moabut ang usa ka espirituhanong
pagpanghimatuod.
Si Elder Hartman Rector, Jr., nag-ingon nga ang Ginoo nagpaabut kanato
aron “moluhod ug makigsulti uban kaniya. Magsulti kaniya unsay atong
buhaton—maghimo og mga pasalig uban kaniya—maglatid og pasiunang
laraw sa atong tulumanon—ug unya mobarug ug molakaw ug himoon sa
tukma unsay atong gisulti kaniya nga atong buhaton. Diha sa paghimo, ang
Espiritu moabut” (“You Shall Receive the Spirit,” Ensign, Enero 1974. p. 107).
Panagsa, kita mahimong adunay usa ka hukom nga buhaton nga maorag
labihan kalisud. Kita mahimong makahunahuna nga walay tukma nga
tubag. Sa panahon nga kini mahitabo kita kinahanglan mahinumdom
unsay nasinati ni Presidente Marion G. Romney:
“Ako adunay mga suliran diin kini maorag dili ako makasulbad, ug ako
nag-antus sa pag-atubang kanila hangtud nga maorag dili ako
makapadayon sa unahan kon ako walay usa ka kasulbaran ngadto kanila.
Human sa pag-ampo ug sa daghang mga higayon nga pagpuasa sa usa
ka adlaw matag semana sulod sa dugay nga mga higayon, ako nakabaton
sa mga tubag nga gipadayag sa akong salabutan diha sa nahuman nga
han-ay sa mga pulong. Ako nakadungog sa tingog sa Dios diha sa akong
hunahuna ug ako nasayud sa iyang mga pulong” (Look to God and Live:
Discourses of Marion G. Romney, p. 45).
Usahay kita kinahanglan magpuasa ingon man usab magtuon ug mag-
ampo aron masulbad ang mabug-at nga mga suliran. Sa panagsa, bisan
human sa pagtuon, pag-ampo ug pagpuasa, paghimo og hukom, ug
paglihok diha sa hukom, kita mahimong dili gihapon makadawat og usa ka
pagpanghimatuod. Sa ingon nga mga higayon, kita kinahanglan nga
mosunod sa masayon sa atong kaugalingong labing maayong paghukom,
mapailubong mogamit sa hugot nga pagtuo nga sa umaabot nga adlaw
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ang pagpanghimatuod moabut. Kita kinahanglan sa kanunay
mahinumdom nga ang Dios motubag sa atong mga pag-ampo sa
panahon nga, sa iyang paghukom, kini maoy labing maayo alang kanato
aron pagdawat sa usa ka tubag.
6. LIHOK—HIMOA KINI

Bisan giunsa ug bisan kanus-a nga ang Ginoo mopanghimatuod nga ang
atong hukom mao ang husto, human niana kita mao ang manubag sa
pagbuhat unsay atong nahukman nga buhaton. Busa kita kinahanglan
kanunay nga masaligon, sa paglihok diha sa atong mga hukom.
Si Presidente Spencer W. Kimball maoy usa ka maayong panig-ingnan sa
usa kinsa maoy mipasalig aron paghimo unsa ang gipangayo sa Ginoo
kaniya nga buhaton: “Mabantugong gibuklad sa talad-sulatanan ni
Presidente Kimball mao ang usa ka panultihon nga mabasa sa yano,
‘HIMOA KINI.’ Tungod niining dinasig nga pangulo, ang kinaugalingong
kahamugaway nahimong ikaduha. Matag butang nahimo aron pagtagbo
sa kahamugaway sa Ginoo. Ang iyang panig-ingnan alang sa buluhaton
nahimong kasugiran ug natukod nga usa ka panig-ingnan alang kanatong
tanan aron sundon” (Robert L. Simpson, “Do It,” Ensign, Nob. 1975, p. 13).
Pipila sa ibabaw nga mga lakang alang paghimo og mga hukom
gipahulagway pinaagi sa usa ka kasinatian nga nahitabo sa atong nag-
unang kasaysayan sa Simbahan. Si Joseph Smith maoy naghubad sa
Basahon ni Mormon ug si Oliver Cowdery maoy nagsilbi nga magsusulat.
Human sa usa ka takna, si Oliver nagtinguha aron paghimo sa uban sa
paghubad sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo mipadayag ngadto kang
Oliver sa iyang kagustuhan mahitungod niining butanga. Kini nahisulat sa
Doktrina ug mga Pakigsaad, seksyon 9, diin nagsulti giunsa ni Oliver
pagtinguha sa paghubad apan wala magmalampuson.
Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa og kusog sa Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–9.

Bisan kita sa pagkakaron adunay usa ka katungdanan sa simbahan o
wala, matag usa kanato maoy usa ka pangulo ibabaw sa iyang
kaugalingong mga buluhaton ug kinahanglan makat-on unsaon sa
paghimo og dinasig nga mga hukom.

Pagbansaybansay sa Paghimo og Hukom
Ipabuhat sa mga sakop sa klase ang mosunod nga suliran.

Suliran: Unsaon nato pagtabang ang sa usa ka dili aktibo nga sakop
pagpabalik ngadto sa kalihokan sa Simbahan?
LAKANG 1: ILHA ANG SULIRAN
Ipaila sa mga sakop sa klase ang suliran.

Kadaghanan sa mga pangulo nag-alagad sa mga sakop kinsa dili aktibo.
Ang pagdala niining mga sakop pabalik paingon sa kinatibuk-ang panag-

215

Leksyon 21



uban ug kalihokan nanginahanglan og kakugi ug paghigugma (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 81:5).
Sa pagtrabaho uban sa dili aktibo nga mga sakop, ang mga pangulo sa
pagkapari kinahanglan una nga mohimo og usa ka kasaligan nga listahan
niadtong kinsa wala mosalmot sa kinatibuk-an sa kalihokan sa Simbahan.
Kon ang listahan adunay daghan nga mga ngalan, siya kinahanglan mopili
niadtong iyang gibati nga maoy labing motubag sa panag-uban. Siya
makatagad dayon sa iyang mga paningkamot diha kanila. Sa panahon
nga sila mapaaktibo, sila makaabag kaniya sa pagpaaktibo sa uban nga
dili aktibo nga mga sakop.
Si Brother Jones maoy tinugyanan sa daghang dili aktibo nga mga tawo sa
Simbahan:
Basaha og kusog ang mosunod nga paghulagway ni Brother Jones.

Si Brother Jones nagpasakop sa Simbahan lima ka mga tuig ang milabay
ug naordinahan sa pagkapari. Gumikan sa usa ka kausaban sa iyang
talamdanan sa trabaho, siya wala nakahimo sa pagtambong sa bisan unsa
nga mga tigum ug mga kalihokan sa Simbahan human dayon sa iyang
pagbunyag. Siya adunay suliran sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam ug dili
kaayo maabiabihon ngadto sa iyang mga magtutudlo sa banay. Siya
adunay tulo ka matahum nga mga anak ug usa ka mabuligon nga asawa.
Si Brother Jones maoy usa ka batid nga panday kinsa miangkon og
talagsaon nga garbo diha sa iyang trabaho.
LAKANG 2: PAG-AMPO ALANG SA PAGPANABUT
Human kita makaila sa suliran, asa kita makaadto alang sa panabang diha sa paghukom
unsaon pagsulbad ang suliran?

Ngano nga kinahanglan kita mogamit og pagpanabut sa pagduol sa usa ka tawo sama ni
Brother Jones?

Ang mga suliran sama sa pagkadili aktibo sa Simbahan nagpakita og
talagsaon nga mga hagit. Sa dili pa kita mohimo og bisan unsa nga mga
hukom kalabut sa usa ka dili aktibo nga tawo, kinahanglan kita adunay
Espiritu aron motabang kanato nga masayud sa kamatuoran gikan sa
sayop ug tiunay nga mga kinahanglanon gikan sa usa ka hinanduraw (tan-
awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:27).
LAKANG 3: TUN-I ANG SULIRAN
Unsa nga kasayuran ang makatabang paghukom unsay buhaton mahitungod sa usa ka dili
aktibo nga sakop?

Samtang kita magtuon sa suliran, kinahanglan atong hunahunaon ang
mosunod:
• Kinsa ang iyang mga magtutudlo sa banay? Unsaon nga kita

makapaapil sa mga magtutudlo sa banay nga labaw nga masangputon
aron pagtabang sa sakop pabalik paingon sa pagkaaktibo? Kinahanglan
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ba kita magtudlo og linain nga mga naghupot sa pagkapari aron
motabang niini nga banay?

• Unsaon nga kita makapahibalo ngadto sa dili aktibo nga sakop nga kita
nanginahanglan kaniya?

• Unsaon niya pagkat-on nga siya nagkinahanglan sa ebanghelyo?
• Unsa ang iyang mga kaikag ug talagsaon nga mga kahibalo? Kinsa ang

iyang labing suod nga mga higala?
• Unsaon nato paggamit ang iyang talagsaon nga mga kahibalo aron siya

mobati nga gikinahanglan ug mahinungdanon?
• Unsay mga kalihokan nga atong mahimo nga makaapil kaniya nga niana

dili makahatag og kahiubos kaniya?
• Unsaon nato paghangyo kaniya alang sa iyang panabang?
• Unsaon nato pagtanyag og panabang kaniya?
Unsa pay lain nga kita makahunahuna mahitungod sa pagbuhat?

Unsa nga laraw nga atong sundon aron pagdala sa dili kaayo aktibo nga sakop balik sa
kalihokan sa Simbahan?

LAKANG 4: PAGHIMO OG USA KA HUKOM

Samtang kita magtuon sa suliran, kita kinahanglan magpalambo og usa ka
laraw aron pagduol sa dili aktibo nga sakop ug mopakita sa atong gugma
alang kaniya. Kini mao ang higayon alang kanato aron paghukom unsay
buhaton.
LAKANG 5: PAG-AMPO ALANG SA PAGPANGHIMATUOD
Unsa ang sunod nga lakang human kita makahukom unsay buhaton?

Sa panahon nga kita nakahimo og usa ka hukom, kita kinahanglan
mangutana sa Ginoo mahitungod niini. Ang Espiritu magtug-an kanato kon
kita nakahukom ba sa tukma o wala.
LAKANG 6: LIHOK
Unsa ang katapusan nga lakang?

Sa diha nga kita nakadawat og pagpanghimatuod, kita kinahanglan
mosunod sa panig-ingnan ni Presidente Spencer W. Kimball ug molihok sa
atong laraw. Kita kinahanglan “Mobuhat niini.” Samtang kita magsunod sa
atong laraw, ang Espiritu motandog sa kasingkasing sa dili kaayo aktibo
nga sakop. Inig abot sa panahon ug uban ang pakigdait, siya lagmit
magtinguha nga mobalik paingon sa kinatibuk-ang pagka-aktibo.
Pagpalambo sa kahanas aron paghimo og mga maayong hukom
mahimong usa ka makalipay nga kasinatian. Apan labaw nga
mahinungdanon, kini mao ang mahinungdanon kaayo nga kita makahimo
og labing tukma nga mga hukom. Kita dayon mahimong masaligon nga
ang Ginoo mobulig kanato samtang kita molihok sa atong mga hukom.
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Panapos
Kita mga anak sa atong Langitnong Amahan, ug siya nagpadala kanato sa
yuta aron paghatag kanato og nagtubo nga mga kasinatian. Tungod niini
nga katarungan ang Ginoo nagpalugway sa pagtawag sa pagpangalagad
kanato aron motabang kaniya paghimo sa iyang buluhaton sa yuta. Apan
kon kita dili andam o takus aron pagdawat sa impluwensya sa Espiritu
Santo, kita dili makatuman sa husto sa tawag sa Ginoo o mouswag kutob
sa atong mahimo.
Busa aron pag-alagad og maayo ug paghimo og dinasig nga mga hukom,
busa, kita kinahanglan mopuyo nga takus sa pagkig-uban sa Espiritu
Santo ug adunay hugot nga pagtuo ni Jesukristo. Kita kinahanglan usab
adunay hugot nga pagtuo sa atong kaugalingon sa pagtuman sa atong
mga hukom. Kini nanginahanglan og kaisog ug pasalig. Sa panahon kita
mohimo sa pagkamatarung unsa ang atong gipasalig nga buhaton, ang
Ginoo manalangin kanato uban ang iyang Espiritu.
Pinaagi sa pagsunod sa hustong mga pamaagi paghimo og hukom,
pagtuman sa mga sugo, ug pagpangita sa pagpanghimatuod sa Espiritu
Santo, kita maghimo og labaw nga dinasig nga mga hukom ug ang atong
impluwensya alang sa kaayo mouswag.

Hagad
Niini nga semana sa paghimo og usa ka hukom, sunda ang mga lakang
nga gilatid niini nga leksyon. Padayon sa pagbansaybansay niini nga
paagi hangtud kini mahimong bahin sa imong kinabuhi.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Mga Hari 3:5–15 (si Solomon nangayo alang sa usa ka masinabtanong
kasingkasing)
Juan 7:17 (unsaon pagkasayud kon ang usa ka butang maoy kabubut-on
sa Dios)
1 Nephi 3:7 (ang Ginoo motabang kanato paghimo unsa ang iyang
gipangayo nga atong buhaton)
Doktrina ug mga Pakigsaad 11:12–14 (ibutang ang imong pagsalig diha sa
Espiritu)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—
1. Baliki pagtuon ang leksyon 12 niini nga tamdanan.

2. Pag-andam og usa ka tsart nga naglatid sa mga lakang alang sa paghimo og mga dinasig
nga mga hukom, o paglaraw sa paglista og mga lakang diha sa pisara.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 22Pagkatinugyanan 
ug Pagkatudlo

Kini nga leksyon gituyo aron pagtabang kanato sa pagsabut ug paggamit
sa mga baruganan sa pagkatinugyanan ug pagkatudlo.

Pasiuna
Si Moses maoy usa ka bantugan nga pangulo, apan human siya nangulo
sa mga tawo sa Israel palayo sa Ehipto siya nakakaplag niini nga malisod
ang pagsulbad sa mga suliran sa tanang katawhan diha sa iyang
kaugalingon. Matag adlaw, gikan sa buntag hangtod sa gabii, siya
molingkod atubangan sa mga tawo aron pagtubag sa ilang mga
pangutana ug sa pagsulbad sa ilang mga kalisud. Apan ang tahas
hilabihan ra kaayo alang sa usa ka tawo. Human modawat sa tambag
gikan ni Jethro, iyang ugangan nga lalaki ug usa ka matarung nga pangulo
sa pagkapari, si Moses mitunga sa mga tawo ngadto sa mga pundok sa
tagnapulo, kalim-an, tagsa ka gatos, ug tagsa ka libo. Siya gilayon mitudlo
og usa ka takus nga tawo aron mangulo sa matag pundok. Human niana,
isip nga propeta sa Israel, si Moses migugol sa iyang panahon pagtudlo
sa mga tawo sa mga sugo ug pagsulbad sa labing lisud nga mga suliran.
Ang uban nga mga suliran gidumala sa mga pangulo nga iyang
gipangtawag. (Tan-awa sa Exodo 18:13–26.)
Si Moses nahimong labaw nga masangputon nga pangulo pinaagi sa
pagpundok sa mga tawo nga iyang gialagaran. Ang iyang paggamit sa
mga baruganan sa pagkatinugyanan ug pagkatudlo nakatabang ni Moses
sa pagpahimutang sa kahusay taliwala sa mga tawo sa Israel ug
pagdumala kanila sa masangputon.

Unsa ang Pagkatinugyanan?
Ang usa ka tawo nga gihatagan og kaakohan alang sa uban nga tawo o
alang sa butang nga gipanag-iya sa usa ka tawo maoy usa ka tinugyanan.
Si Presidente Spencer W. Kimball nagpahayag nga “diha sa Simbahan ang
usa ka pagkatinugyanan maoy usa ka sagrado nga espirituhanon o
temporal nga pagsalig diin diha adunay pagkamaytulubagon” (“Welfare
Services: the Gospel in Action,” Ensign, Nobyembre 1977, p. 78).
Ibutang ang tsart “Sukaranan nga mga Baruganan Sa Pagkatinugyanan” sa atubangan sa
klase, o isulat ang kasayuran sa pesara (tan-awa sa “Pagpangandam sa Magtutudlo”).

Ang pagkatinugyanan diha sa Simbahan naglakip sa tulo ka sukaranan
nga mga baruganan (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 104:11–17):



1. ANG USA KA TINUGYANAN MAOY GISALIGAN ALANG SA USA KA BUTANG
NGA GIPANAG-IYA SA GINOO

Ang Ginoo nag-ingon, “Ako, ang Ginoo, miabli sa kalangitan, ug mitukod
sa kalibutan, mismo akong binuhat; ug tanang butang sulod niana akoa”
(Doktrina ug mga Pakigsaad 104:14–15). Ang tibuok kalibutan iya sa
Ginoo, ug matag butang niini iyaha. Tanang butang nga ania kanato, sa
pagkatinuod, gihatag kanato sa Ginoo. Ang atong mga lawas, atong
talagsaon nga mga kahibalo ug mga kahanas, ug ang atong mga banay
gisalig sa atong pag-amuma sa bahin kaniya. Ang Simbahan iya, ug kita
makadawat og usa ka espirituhanon nga pagkatinugyanan sa panahon
nga kita makadawat sa pagkapari o usa ka balaan nga pagtawag sa
Simbahan.
Unsa ang pipila ka mga pagkatinugyanan nga imong nadawat gikan sa Ginoo?

Ang Ginoo nagpaabot kanato aron nga magmatinud-anon sa atong mga
pagkatinugyanan. Ang mga pangulo kinahanglan gayud mosabut nga sa
panahon sila motawag og usa ka tawo sa usa ka katungdanan sa
Simbahan, o sa panahon maghatag og usa ka buluhaton diha sa
pagkapari, sila naghatag og usa ka pagkatinugyanan.
2. ANG USA KA TINUGYANAN NAGGAMIT OG KABUBUT-ON SA PAG-AMPING
SA IYANG PAGKATINUGYANAN

Isip mga anak sa atong Langitnong Amahan, kita adunay kabubut-on aron
paglihok alang sa atong kaugalingon. Busa, sa panahon nga kita
makadawat og usa ka pagkatinugyanan, kita gawasnon aron pag-amuma
alang niini sa paagi nga kita mohukom. Kita gawasnon aron nga
magkamatinud-anon, makugihon, ug masulondon; apan kita usab
gawasnon aron nga matapolan ug masinupakon. Ang Ginoo nag-ingon,
Ako . . . naghatag ngadto sa mga anak sa mga tawo aron nga mga
sinaligan nganha sa ilang kaugalingon (Doktrina ug mga Pakigsaad
104:17). Siya dili mopugos kanato aron nga magmatinud-anon nga mga
tinugyanan, apan siya mohupot kanato nga may tulubagon kon giunsa
nato pag-amping ang atong mga pagkatinugyanan.
3. ANG USA KA TINUGYANAN MAY TULUBAGON ALANG SA IYANG
PAGKATINUGYANAN

Sa panahon sa paghukom ang Ginoo mohupot kanato nga may tulubagon
alang sa atong mga pagkatinugyanan. Sa dili pa niana nga adlaw, hinoon,
kita kinahanglan usab mohimo og usa ka pag-ihap sa mga tinugyanan sa
Ginoo—ang atong mga pangulo sa pagkapari. Diha sa Simbahan, kita
motaho sa atong mga pagkatinugyanan sa kaugalingon nga mga
pakighinabi sa pagkapari. Kini maoy gikinahanglan sa Ginoo, sa kamot sa
matag tinugyanan, aron paghatag og usa ka pag-ihap sa iyang
pagkatinugyanan, sa karon nga panahon ug sa panahon nga walay
katapusan. Tungod kay siya kinsa matinud-anon ug maalam sa karon nga
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panahon maoy paga-isipon nga takus sa pagpanag-iya sa mga mansyon
nga giandam alang kaniya sa akong Amahan (Doktrina ug mga Pakigsaad
72:3–4).
Unsa ang imong hunahuna sa usa ka tawo nga bation sa panahon sa paghukom kon siya
makataho nga siya nahimong matinud-anon sa tibuok niya nga mga pagkatinugyanan?

Unsa ang Pagkatudlo?
Si Moises maoy usa ka masangputon nga pangulo tungod kay siya
migamit sa mga baruganan sa pagkatinugyanan ug pagkatudlo. Ang mga
pangulo sa Simbahan makahimo usab nga labaw nga masangputon
pinaagi sa paggamit niining mga baruganan. Ang pagtudlo nagpasabot sa
paghatag sa lain nga tawo sa kaakohan ug sa katungod aron pagtuman
sa usa ka piho nga buluhaton diin ikaw mao ang may kaakohan. Ang
gihatag nga buluhaton mahimo dayon nga usa ka pagkatinugyanan.
Ang pagtukod sa gingharian sa Dios sa kalibutan maoy usa ka
mahimayaon nga buhat, apan walay usa nga makahimo niini nga mag-
inusara. Busa, sa panahon nga kita gitawag aron pagpangulo, kita
kinahanglan maglakip sa uban. Ang usa ka pangulo kinsa mokugi sa
pagtrabaho makapanalangin og daghan nga mga kinabuhi. Apan ang usa
ka pangulo kinsa masangputon nga nagtudlo ug nagdasig sa uban aron
pagkugi pagtrabaho makapanalangin sa mga kinabuhi sa daghan pa.
Ang masangputon nga pagkatudlo nanginahanglan og maalam nga
paggamit sa mga baruganan sa pagkatinugyanan. Ang mga lakang sa
pagkatudlo mao ang—
• Pagpili sa tukma nga tawo.
• Paghatag sa pagkatinugyanan.
• Pagtugot sa tawo aron pagdumala sa iyang kaugalingon.
• Paghupot sa tawo nga may tulubagon alang sa iyang pagkatinugyanan.
PAGPILI SA TUKMA NGA TAWO

Sa panahon nga kita adunay usa ka tahas nga kinahanglan matuman, kita
kinahanglan nga maampoon nga mopili sa tawo nga itudlo. (Tan-awa sa
leksyon 21 niini nga tamdanan nga basahon.)
PAGHATAG SA PAGKATINUGYANAN

Human sa pagpili sa tukma nga tawo, kita kinahanglan maghatag sa
pagkatinugyanan. Ang husto nga paagi sa pagtugyan og usa ka balaan
nga pagtawag diha sa Simbahan mao ang pag-angkon og usa ka
pakighinabi diha sa tawo. Kini mao kanunay ang angayan aron pagdapit
sa usa ka bana o asawa alang sa pakighinabi. Ang mga buluhaton sama
sa mga proyekto sa kaayohan, pagdumala sa sakramento, o susama nga
mga buluhaton mahimo nga mabuhat pinaagi sa kaugalingon nga
pakigkita diha sa usa ka tigum o pakighinabi.
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Sa pagdawat og usa ka bag-o nga katungdanan o buluhaton, unsay buot nimong
mahibaloan mahitungod sa imong mga kaakohan?

Ang pangulo kinahanglan motabang sa tawo nga gitawag sa pagsabot sa
katuyoan sa kapunungan o proyekto ug ang tino nga mga sangputanan sa
tawo nga pagalauman sa pagkab-ot. Human sa mga katungdanan sa
buluhaton nga tataw nga gihubit, usa ka panahon kinahanglan igahin
alang sa tawo aron pagtaho pagbalik sa iyang pagkatinugyanan.
PAGTUGOT SA TAWO ARON PAGDUMALA SA IYANG KAUGALINGON

Matag tawo kinahanglan matugotan aron paggamit sa iyang kabubut-on
sa pag-amuma alang sa iyang pagkatinugyanan. Ang usa ka maalam nga
pangulo motanyag sa iyang panabang ngadto sa gitudlo nga tawo, apan
dili gayud mohimo og mga hukom alang kaniya. Siya mobulig ug
moawhag kaniya, apan sa kanunay motugot kaniya paggamit sa iyang
kabubut-on.
Sa panahon nga gipangutana giunsa niya pagdumala ang mga sakop sa
Simbahan, si Joseph Smith miingon, “Ako nagtudlo kanila sa husto nga
mga baruganan, ug sila nagdumala sa ilang mga kaugalingon” (Millennial
Star, 15 Nobyembre 1851, p. 339).
Si Presidente N. Eldon Tanner nagsulat:
“Ang usa ka pangulo kinahanglan dili gayud magtinguha sa paghimo sa
buluhaton sa usa ka tawo kinsa siya mihimo og usa ka buluhaton. . . .
Hatagi sila og kagawasan sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Dili gayud
magsaway kanila, apan dayega ang kalampusan ug awhaga ang mga
paningkamot. . . . Kita isip nga mga pangulo . . . kinahanglan mohatag sa
kinadak-an nga pagtagad ngadto sa kaugalingon nga pag-usbaw sa
matag tawo pinaagi sa pagtudlo sa husto nga mga baruganan ug
maninguha sa pagdala niana nga tawo sa pagpangandam sa iyang
kaugalingon alang sa kinabuhi nga walay kamatayon ug kinabuhi nga
walay katapusan. Niini kita kinahanglan mobuhat pinaagi sa panig-ingnan
ug balaod ug unya mangandam aron pagtabang ug pagbulig kaniya sa
iyang mga paningkamot, apan kita kinahanglan motugot kaniya sa
paghimo sa iyang kaugalingon nga mga hukom ug magdumala sa iyang
kaugalingon sumala sa gawasnon nga kabubut-on nga maoy iyang gasa”
(“Leading As the Savior Led,” New Era, Hunyo 1977, p. 6).
PAGHUPOT SA TAWO NGA MAY TULUBAGON ALANG SA IYANG
PAGKATINUGYANAN

Matag karon ug unya, ang pangulo kinahanglan makighinabi sa gikatudlo
nga tawo ug modawat sa usa ka taho mahitungod sa pagkatinugyanan.
Sulod niini nga pakighinabi, ang pangulo kinahanglan motabang sa tawo
pagtimbangtimbang sa iyang binuhatan ug mohatag kaniya og tabang ug
pag-awhag. Siya kinahanglan usab mopadayag og pagdayeg alang sa
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mga paningkamot sa tawo. Kinasingkasing nga pagdayeg magtukod og
hugot nga pagtuo ug pagpamatuod.
Si Presidente Tanner misulat: “Ang usa ka pag-ihap kinahanglan kanunay
nga pagahimoon ngadto sa pangulo, ug siya kinahanglan nga magpaabot
niana nga pag-ihap. Sa pamunoan sa Simbahan ang sukaranan nga
kasangkapan alang sa pagkamaytulubagon mao ang kaugalingon nga
pakighinabi. . . .  Kini mahimo nga usa ka labing magantihon nga
kasinatian alang sa duha ka mga pundok, diin adunay usa ka kahigayonan
aron paghatag og usa ka kaugalingon nga pagtimbangtimbang, ug diin
ang pakigsulti kinahanglan bukas ug makatabang. Kini mao ang usa ka
sulundon nga butanganan alang sa halad ug pagdawat og tabang ug
panabang” (“Leading As the Savior Led,” p. 6).
Hatagi og pagtagad ang mosunod nga pananglitan nga pagtuon. Ipaila sa mga sakop sa
klase giunsa sa presidente sa sanga pagsunod ang mga baruganan sa pagkatudlo.

Si Presidente Olson nanginahanglan sa pagtawag og usa ka magtutudlo
alang sa mga sakop sa Pagkapari ni Aaron sa iyang sanga. Human sa
daghan nga pag-ampo ug pagpalandong siya mibati og kadasig sa
pagtawag ni Brother Johnson, usa ka bag-o nga kinabig sa Simbahan.
Dihang siya nakahimamat ni Brother Johnson sa tigum sa pagkapari, siya
mihimo og usa ka pakigsabot alang ni Brother ug Sister Johnson aron
makigkita kaniya sa kapilya sa 6:30 niana nga gabii.
Sa dihang ang mga Johnson miabut, si Presidente Olson midapit ni
Brother Johnson ngadto sa iyang buhatan alang sa usa ka hamubo nga
pagkatakus nga pakighinabi; unya siya midapit ni Sister Johnson sa pag-
ipon kanila. Human makigsulti sa diyutay nga mga gutlo, si Presidente
Olson mitanyag sa usa ka pag-ampo. Human sa pag-ampo, siya miingon,
“Ako nagdapit kaninyo dinhi niini nga gabii aron paghatag og usa ka
pagtawag ni Brother Johnson. Ako nag-ampo mahitungod niini nga butang
ug gibati og kadasig sa pagtawag kanimo, Brother Johnson, aron motudlo
sa klase sa Pagkapari ni Aaron sa atong sanga. Ako adunay dako nga
pagsalig nga ikaw mahimo nga usa ka masangputon nga magtutudlo,
tungod kay ako nasayud nga ang Ginoo buot nga ikaw moalagad niini nga
katungdanan.” Si Presidente Olson mipadayon sa paghulagway sa
tinagsatagsa sa mga katungdanan sa usa ka magtutudlo sa klase sa
pagkapari. Kini iyang gisulat sa usa ka gamay nga papel alang ni Brother
Johnson aron dad-on uban kaniya. Siya misulti kaniya unsa ka
mahinungdanon ang mga kaigsoonan sa iyang klase ngadto sa atong
Langitnong Amahan.
Human paghimo og kasigurohan nga si Brother Johnson nahibalo sa
tukma unsa ang kinahanglan nga paabuton diha kaniya, si Presidente
Olson nangutana kon siya modawat ba sa balaan nga pagtawag. Si
Brother Johnson miingon, “Ako mibati gayud og pagpaubos nga gihangyo
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aron pagdawat niini nga kaakohan, apan ako adunay hugot nga pagtuo
nga ang Ginoo motabang kanako sa pagbuhat niini sa husto. Ako
modawat niini nga pagtawag ug mobuhat sa akong labing maayo nga
mahimo.”
Si Presidente Olson dayon nangutana ni Sister Johnson kon siya mobulig
ba sa iyang bana niini nga pagtawag. Siya miingon nga siya
mapagarbohon sa iyang bana og mobulig kaniya sa tibuok niya nga
kasingkasing. Si Presidente Olson mipadayag sa iyang pagpasalamat
ngadto sa mga Johnson. Siya dayon mihatag sa usa ka pakigsabut aron
makigkita ni Brother Johnson pag-usab sa duha ka mga semana aron
pagdawat og taho mahitungod sa balaan nga pagtawag.
Sa dihang si Brother Johnson miabut alang sa pakighinabi, siya mihatag
og maayo kaayo nga pag-uswag nga taho. Siya miingon nga siya nakat-on
og dako mahitungod sa pagtudlo ug naninguha aron mahimong usa ka
maayo nga magtutudlo. Apan siya miingon nga siya adunay daghan pa
nga aron makat-onan. Si Presidente Olson nahimuot. Siya midayeg kaniya
ug miingon nga siya nagbuhat og usa ka maayo nga trabaho. Siya
miawhag kaniya sa pagpadayon sa pag-uswag, ug sila nagsulti
mahitungod sa pagtudlo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Sila mihisgot
sa mga paagi nga si Brother Johnson mahimo nga motabang sa usa ka
dili kaayo aktibo nga sakop sa klase. Samtang sila naghimo og lain nga
pagtaho sa pakighinabi, si Presidente Olson ug si Brother Johnson sa
matag usa mipadayag og pasalamat ngadto sa uban. Silang duha adunay
pagsalig nga si Brother Johnson mahimo nga usa ka malampuson nga
magtutudlo.
Unsay gibuhat ni Presidente Olson aron pagtabang ni Brother Johnson nga molampus sa
iyang pagtawag?

Pagtuman sa Gimbuhaton sa Ginoo
Kon kita magmatinud-anon sa atong mga pagkatinugyanan, kita
kinahanglan magtudlo sa masangputon ug motabang sa uban nga
masangputon sa ilang mga pagkatinugyanan. Samtang kita mohimo sa
ingon, ang gimbuhaton sa Ginoo magpadayon sa unahan. Mao kini kon
giunsa ni Alma pagtabang ang Simbahan nga molambo sa iyang
panahon.
Basaha sa Mosiah 25:19–24.

Panapos
Ang pagkatinugyanan ug pagkatudlo motabang kanato paghuman sa
gimbuhaton sa Ginoo nga labaw nga masangputon. Sa panahon nga kita
modawat og usa ka pagtawag diha sa Simbahan, kita gisaligan alang sa
piho nga mga kaakohan sa gingharian sa Dios. Kini nga mga kaakohan
mao ang pagkatinugyanan, diin ang Ginoo naghupot kanato nga may
tulubagon. Kita gawasnon sa pag-amping alang sa atong mga
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pagkatinugyanan nga makugihon o nga magtinapolan, apan kita sa
ngadto ngadto pangutan-on aron paghimo og usa ka pag-ihap kanila.
Ang masangputon nga pagkatinudlo naglakip sa mga baruganan sa
pagkatinugyanan. Kini nanginahanglan nga kita mohatag og usa ka
pagkatinugyanan, magtudlo sa tukma nga mga baruganan, pagtugot sa
tawo aron pagdumala sa iyang kaugalingon, ug maghupot kaniya nga may
tulubagon. Dayag na lang, ang usa ka trabaho nga maayong pagkahimo
sa kanunay angayan sa kinasingkasing nga pagdayeg.

Hagad
1. Ilha ang mga pagkatinugyanan nga ang Ginoo naghatag kanimo.

Pagpili og usa ka pagkatinugyanan nga ikaw makapalambo ug
paghimo og usa ka tumong nga makatabang kanimo paghimo sa
ingon.

2. Sa sunod higayon nga ikaw nanginahanglan sa paghimo og usa ka
buluhaton sa imong banay o sa imong pagtawag sa Simbahan, sunda
ang mga baruganan sa pagkatinugyanan. Itudlo ang katungod ug
pagpadayon sa buluhaton.

Dugang nga mga Kasulatan
Salmo 24:1 (tanan nga mga butang nagagikan sa Ginoo)
Mateo 25:14–30 (ang mga tinugyanan gisaligan sa talagsaon nga mga
kahibalo)
Lucas 16:10–13 (ang pagkamatinud-anon sa kalibutanon nga mga
pagkatinugyanan gikinahanglan)
Lucas 19:11–27 (mga tinugyanan aron nga maayo nga mga tigdumala)
Doktrina ug mga Pakigsaad 59:16–21 (ang tanan nga butang gibuhat
alang sa kagamitan sa tawo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 70:4 (ang pagkamaytulubagon sa adlaw sa
paghukom)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Himoa ang mosunod nga tsart, o pag-andam sa pagsulat sa kasayuran diha sa pesara:
Sukaranan nga mga Baruganan sa Pagkatinugyanan sa Gingharian sa Ginoo

1. Ang usa ka tinugyanan maoy gisaligan alang sa usa ka butang nga 
nagagikan sa Ginoo.

2. Ang usa ka tinugyanan mogamit sa kabubut-on sa pag-amuma alang 
sa iyang pagkatinugyanan.

3. Ang usa ka tinugyanan may tulubagon alang sa iyang pagkatinugyanan.

2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 23Pagdumala og 
mga Tigum ug 
mga Interbyu
Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato pagdumala og
masangputon nga mga tigum ug mga interbyu.

Pasiuna
Isip nga mga sakop sa Simbahan, kita motambong og daghan nga mga
tigum; ug matag tigum kinahanglan nga matukod ug malaraw daan.
Unsa nga mga tigum nga kita motambong diha sa Simbahan?

Ang mga tigum mahitabo lang ba? Unsa sa imong hunahuna sa tukma nga paglaraw,
pagtukod, ug pag-ampo makatampo ngadto sa kalampusan sa mga tigum?

Ang Katuyoan sa mga Tigum
Si Nephi nagsulti kanato nga human si Kristo nakaduaw sa America, ang
mga Nephite “mituman sa mga sugo diin sila nakadawat gikan sa ilang
Ginoo ug sa ilang Dios, nagpadayon sa pagpuasa ug pag-ampo, ug sa
pag-uban pagtigum sa makadaghan aron pag-ampo ug maminaw sa
pulong sa Ginoo” (4 Nephi 1:12).
Ngano nga kita adunay mga tigum?

Ang mga tigum gihimo alang sa daghan nga mga katarungan. Ang uban
nagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo; ang uban naghatag og
kahigayonan alang sa mga ordenansa aron nga himoon, modasig kanato
aron pagbuhat og labaw nga maayo, o pagtabang kanato pagsulbad sa
tino nga mga suliran. Ang mosunod nga listahan naglakip sa uban nga
mga katarungan alang sa mga tigum.
Ibutang ang inamdam nga tsart sa atubangan sa klase, o isulat ang mosunod diha sa pisara:

Mga Katarungan alang sa mga Tigum

1. Aron pagtabang kanato pagtuman sa mga sugo sa Dios
2. Aron pagtukod og mga pagpamatuod
3. Aron pagtudlo sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo
4. Aron pagdala kanato sa tambag sa mga propeta
5. Aron pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan
6. Aron pagbulig sa atong mga pangulo
7. Aron pagtudlo ug pakig-ambit sa ebanghelyo alang sa uban
8. Aron pag-ambit sa sakramento
9. Aron paghatod sa kasayuran ug makigtakdo sa buluhaton sa Simbahan

10. Aron pagsulbad sa mga suliran
11. Aron pagdasig ug pag-agni
12. Aron pagdumala sa mga ordenansa sa ebanghelyo, sama sa bunyag



Tungod kay ang mga tigum gihimo alang sa daghan nga mga katarungan
ug mga katuyoan, kita kinahanglan masayud unsaon sa pagdumala sa
husto ang tanan nga mga matang sa mga tigum. Paghimo sa ingon, kita
kinahanglan makasabut unsa ang makahimo sa mga tigum nga
masangputon.

Pagdumala og Masangputon nga mga Tigum
Aron nga masangputon, ang mga tigum kinahanglan adunay usa ka tino
nga katuyoan, ug kadtong nagdumala sa mga tigum kinahanglan
maglaraw aron pagtuman niana nga katuyoan. Ang mga pangulo
kinahanglan magdumala og mga tigum nga adunay kahusay ug kahamili,
pasalig nga pagsalmot gikan niadtong mitambong, ug paghatag og bili ug
pagsunod sa sangputan.
PAGLARAW

Ang usa ka tigum giisip nga masangputon kon ang katuyoan diin kini
gihimo nakab-ot. Kini nagpasabot nga ang tigum kinahanglan nga
malaraw pag-una.
Usa ka mahinungdanon nga tabang sa paglaraw mao ang paghimo og
hilisgutan. Ang hilisgutan mao ang usa ka listahan sa mga butang nga
pagahimoon diha sa tigum ug niadtong mga moapil. Kini nagpasabut sa
katuyoan ug mohan-ay sa buluhaton sa tigum. Sa paghimo og usa ka
hilisgutan, kita kinahanglan mohunahuna dayon unsa ang atong buot
mabuhat. Kini magpahinumdom kanato niadtong mga butang nga
kinahanglan atong buhaton alang sa tigum. Sa panahon nga ang sulod sa
tigum nahan-ay niini nga paagi, kini mapakita sa tataw ug sa
masangputon. Ang mga butang sa hilisgutan kinahanglan malista sa han-
ay sa kamahinungdanon aron ang labing mahinungdanon nga mga
butang maoy mahatagan og una nga pagtagad.
Unsay atong iapil sa usa ka hilisgutan? (Gamita ang gabii sa banay nga usa ka panig-
ingnan.) Ilista ang mga sugyot diha sa pisara. (Usa ka panig-ingnan sa usa ka hilisgutan
alang sa gabii sa banay anaa sa katapusan niini nga leksyon.)

KAHUSAY UG KAHAMILI

Sa panahon kita mohimo og mga tigum, kita kinahanglan maghimo og usa ka
husto nga panig-ingnan pinaagi sa limpyo, husay kaayo, ug angayan nga
manapot. Kita kinahanglan usab maglikay sa dili mahinungdanon nga
panagtabi ug magpalungtad sa kahamili. Ang uban nga mga tigum mahimo
nga manginahanglan og usa ka hamubo nga tigum sa pagpangandam. (Kini
nga tigum gihimo lang sa wala pa ang gikatakda nga tigum. Niini, ang
hilisgutan gibalikan pagtuon uban niadtong kinsa nga moapil, ug usa ka pag-
ampo ang ihalad nga naghangyo alang sa pag-agak sa Espiritu sa Ginoo.)
Ang Ginoo nagsulti kanato, Kini sa kanunay nahatag ngadto sa mga
anciano sa akong simbahan gikan sa sinugdanan, ug sa bisan unsa nga
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higayon, aron pagdumala sa tanan nga tigum samtang sila gidumala ug
gigiyahan pinaagi sa Espiritu Santo (Doktrina ug mga Pakigsaad 46:2).
Ang Espiritu Santo motukod og usa ka espirituhanon nga pagbati ug
motabang kanato pagtuman sa katuyoan sa tigum. Si Moroni misulat, Ang
ilang mga tigum gidumala sa simbahan human sa pamaagi sa pagbuhat
sa Espiritu, ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, kay sama sa gahum sa
Espiritu Santo nga nangulo kanila aron sa pagsangyaw ba, o aron pag-
awhag, o aron pag-ampo, o aron pagpangaliya, o aron pag-awit, bisan
ingon nga kini natuman (Moroni 6:9).
PAGPAKIGSALMOT

Ang usa ka masangputon nga tigum nag-agad sa mauyunon, andam nga
mga magsasalmot. Isip nga mga sakop sa Simbahan, kita kinahanglan
magtagsatagsa nga andam sa panahon kita motambong sa usa ka tigum.
Kita kinahanglan mangayo sa Ginoo aron pagtabang kanato nga
madawaton ngadto sa mga pahimangno, pagbansay, ug kalihokan sa
tigum. Kita kinahanglan moadto nga adunay usa ka tinguha sa pagsalmot
ug pagkat-on. Kita kinahanglan nga andam aron pagdawat sa mga
buluhaton nga gihatag. Kita kinahanglan mangandam sa atong
kaugalingon aron pagsalmot ubos sa impluwensya sa Espiritu Santo.
“Ang usa ka halos hingpit na nga bungol nga babaye kausa gipangutana
giunsa niya pagdumala aron pagtambong sa tigum sa sakramento matag
Domingo, nagpakita aron nga tiunay nga maikagon sa unsay gisulti, ug
nagbantay nga tataw nga nagtukaw dihang daghan sa iyang purok
mauyonon nga mitando o natugaw. Ang iyang tubag matulun-anon: “Ako
naglantaw sa unahan niadtong diha sa pagkaanaa kinsa akong gimahal
ug kinsa nagmahal sa ebanghelyo. Ako makaambit sa ilang espiritu nga
walay pagdungog sa usa ka pulong, ug kon ako sa pagkatinuod
moduyog, ang Ginoo mohunghong kanako’ “ (Robert K. Thomas,
“Listening with the Spirit,” Ensign, Enero 1978, p. 40).
PAGTIMBANGTIMBANG UG PAGSUNOD SA SANGPUTAN

Sa panahon kita magtukod sa katuyoan alang sa tigum, kita kinahanglan
maglaraw aron pagtimbangtimbang sa iyang kalampusan inig kahuman.
Ang atong pagtimbang-timbang mahimong maglakip sa mga pangutana
nga sama niini:
• Ang katuyoan ba sa tigum natuman?
• Nakahimo ba kita og labing maayo nga mga pagpangandam?
• Giapil ba nato ang tanan nga mga butang sa hilisgutan? Kon wala, unsa

man ang katarungan?
• Ang mga sumasalmot ba haruhay?
• Aduna bay maayo nga espiritu diha sa tigum? Kon wala, unsaon nato

pagpalambo niini?
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• Ang mga sumasalmot nakasabot ba sa ilang mga buluhaton?

Pagdumala og Masangputon nga mga Interbyu
Ipakita ang talan-awon 23-a, “Pagkapari nga mga pag-interbyu mag-awhag og maayo nga
relasyon,” o 23-b, “Masangputon nga pag-interbyu mopauswag sa gimbuhaton sa Ginoo.”

Usa ka tigum nga nanginahanglan og talagsaon nga pagpangandam mao
ang interbyu. Ang usa ka interbyu makatuman sa daghan nga mga
katuyoan. Kini mahimo nga magamit aron (1) pagtigum og kasayuran, (2)
paghatag og kasayuran, (3) pagtambag ug pag-agni sa uban, (4)
pagtawag sa mga tawo sa mga katungdanan, (5) pagdawat og mga taho
sa pagkatinugyanan, (6) pagtudlo sa mga baruganan ug doktrina, o (7)
pag-piho sa katakus. Tungod kay ang mga pangulo mo-interbyu sa uban
alang sa daghan nga mga katarungan, kita kinahanglan nga masayod sa
pipila ka sukaranan nga mga kahanas sa pag-interbyu:
• Ipakita ang usa ka tiunay nga kaikag diha sa tawo.
• Tuguti siya nga masayod nga kita andam alang sa panabang.
• Tabangi siya nga mobati og kaharuhay ug kahayahay pinaagi sa

pagkamahigalaon.
• Itakda ang atong mga interbyu alang sa piho nga mga panahon.
• Matngoni ang kinaugalingon nga kasayuran nga tinago.
• Himoa ang interbyu sa usa ka dapit nga motugot og kinaugalingon.
• Himoa nga ikaw maayo nga tigpaminaw. Kini nagpasabot nga

pagpaminaw ngadto sa mga suliran sa tawo ug unya pagtabang kaniya
nga modangat sa mga hukom diin siya mobati nga adunay kaakohan.
Siya kinahanglan una nga mosaad sa iyang kaugalingon; unya siya
makabalhin diha sa matarung nga padulngan.

“Kini mahinungdanon nga kadtong atong gi-interbyu makaamgo nga sila
espirituhanon nga anak sa Dios ug nga kita nahigugma kanila, ug motugot
kanila nga masayud nga kita nahigugma kanila ug maikagon sa ilang
kaayohan ug sa pagtabang kanila nga molampos sa kinabuhi. . . . 
“Hinumdumi, ang interbyu gipasikad sa paghunahuna, sa maduyogon nga
pahasubo ug gugma. Kini maoy mahinungdanon kaayo. Tuguti nga ang
mga tawo masayud nga kita nahigugma kanila og naninguha lamang aron
pagtabang kanila” (N. Eldon Tanner, Ensign, Nobyembre 1978, pp. 41–42).
Alang sa dugang kasayuran sa masangputon nga pag-interbyu, tan-awa ang leksyon nga
pakapin. Kon ang higayon motugot, ipakita ang usa ka pag-interbyu nga naglakip sa pipila sa
mga lagda nga gipasiuna nga laraw. Human sa pagpakita, ipaila ug ipahisgot sa klase unsa
ang husto nga nahimo.
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23-a, Pagkapari nga mga pag-interbyu mag-awhag og maayo nga relasyon
23-b, Masangputon nga pag-interbyu mopauswag sa gimbuhaton sa Ginoo



23-a



23-b



Panapos
Ang katuyoan sa Simbahan mao ang pagluwas sa mga kalag, ug ang mga
tigum maoy usa ka paagi aron pagtabang kanato pagbuhat niini.
Makahuluganon ug mapuslanon nga mga tigum, bisan pa niana, dili lang
mahitabo. Sila kinahanglan maayo nga pagkalaraw, pagkadumala,
madumala, ug pagkatimbangtimbang nga adunay piho nga mga katuyoan
sa hunahuna. Ang Ginoo nag-ingon:
“Ako naghatag diha kaninyo og sugo nga sa panahon kamo maghiusa kamo
magatudlo ug magabayaw sa usag-usa, nga kamo makahibalo unsaon sa
paglihok ug pagpalakat sa akong simbahan, unsaon sa pagpalihok diha
sa mga tumong sa akong balaod ug mga sugo, diin ako mihatag.
“Ug busa kamo mamahimo nga tinudloan diha sa balaod sa akong
simbahan, ug mabalaan nianang diin inyong nadawat, ug kamo
magabugkos sa inyong kaugalingon aron paglihok diha sa tanan nga
pagkabalaan dinhi kanako—
“Nga samtang kamo nagbuhat niini, ang himaya igadugang ngadto sa
gingharian diin inyong nadawat” (Doktrina ug mga Pakigsaad 43:8–10).
Ang labaw ka maayo nga atong paglaraw, pagtukod, ug pagdumala sa
mga tigum ug mga pag-interbyu, labaw nga ang uban madasig sa
pagpuyo sa mga balaod ug mga sugo sa Dios.

Hagad
Mga Amahan: Itukod ug ilaraw ang usa ka hilisgutan alang sa sunod nga
gabii sa banay. Paninguhaa sa pagdumala niini nga tigum nga labaw nga
masangputon sa pagtudlo sa inyong banay sa ebanghelyo.
Mga pangulo sa Pagkapari: Sunda ang mga sugyot niini nga leksyon kon
gihatagan og kaakuhan alang sa pagdumala sa mga tigum.

Dugang nga mga Kasulatan
Moroni 6:5–6 (ang mga Nephite nagtigum sa kanunay)
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:45 (mga tigum ingon nga gimandoan sa
Espiritu Santo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 46:28 (siya nga naghangyo sa Espiritu
makadawat sa Espiritu)
Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9 (lakaw ngadto sa balay sa pag-ampo)

Pakapin
PANIG-INGNAN NGA HILISGUTAN ALANG SA GABII SA BANAY

1. Pagbukas nga awit (ngalan sa sakop sa banay aron nga korista).
2. Pagbukas nga pag-ampo (ngalan sa sakop sa banay aron mohatag og

pag-ampo).

232



3. Atimanonon sa banay (gidumala sa amahan).
4. Usa ka alawiton sa sakop sa banay.
5. Leksyon (gipakita sa sakop sa banay gikan sa tamdanan sa mga

Baruganan sa Ebanghelyo).
6. Panaghisgot ug paglaraw alang sa umaabut nga semana.
7. Panapos nga awit.
8. Panapos nga pag-ampo.
9. Kalingawan nga kalihokan (gidumala sa sakop sa banay).

10. Mga pagkaon (ngalan sa sakop sa banay nga gitudlo).
MASANGPUTON NGA INTERBYU

1. Pagbuhat og katuyoan ug tumong nga tin-aw sa hunahuna:
a. Aron pagbaton og kasayuran.
b. Aron pagtudlo ug paghatag og kasayuran.
c. Aron pagtukod og usa ka suod nga kalambigitan.
d. Aron pagtino sa katakus alang sa nagkalainlain nga mga tulumanon

sa Simbahan (sama sa rekomen sa templo, tawag aron oalagad,
pagpauswag sa pagkapari, misyon).

e. Aron paghatag og tambag mahitungod sa mga suliran sa kinabuhi.
2. Pagbaton sa labing maayo nga mga lawasnon nga mga kagamitan.

Kini nga mga kagamitan kinahanglan nga—
a. Mahilum.
b. Pribado, motugot nga walay balda.
c. Haruhay (mosusi sa kainiton, kasangkapan, mga suga).

3. Paghan-ay sa mga kasabotan ug pagsangkap og igo nga panahon.
4. Pagsunod sa husto nga mga baruganan sa pag-interbyu:

a. Ipahiluna ang tawo sa kahayahay.
b. Ipasabot ang katuyoan ug tumong sa interbyu.
c. Pagtukod og kasuod ug usa ka angay nga “klima” sa dili pa

mopaingon ngadto sa mga dapit nga tandogon o halawum.
d. Tuguti nga ang tawo mosulti. Ayaw kahadlok sa kahilom samtang siya

naghunahuna. Paminaw sa unsay iyang giingon ug ang iyang mga
ipasabut.

e. Panid-i ang iyang panglihok sa lawas (tikig, nerbyos, masuk-anon).
Kini makapakita unsay iyang mga gibati.

f. Pagdasig og pagsalig pinaagi sa imong kinaiya:
(1) Pagpakamapainubsanon ug pagkaespirituhanon. (Ikaw

nanginahanglan sa panabang sa Ginoo.)
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(2) Pagpabilin nga malinawon ug masaligon sa kaugalingon.
(3) Paggamit og mahumok, ubos nga mga tono ug usa ka pinuggan

nga tingog.
(4) Ayaw og kahingangha sa unsay imong madungog o masawayan

sa tawo.
(5) Dawata siya sama nga usa ka tawo ug isulti kini ngadto kaniya, 

bisan tuod ikaw mahimong dili modawat sa iyang mga lihok.
(6) Ayaw ipamulong ang mga pangutana sa usa ka paagi nga 

makapugus kaniya aron paghatag sa tubag nga imong gusto.
(7) Ayaw tapusa ang mga saysay o mga hunahuna alang kaniya. 

Basin ikaw masayop.
(8) Ayaw og sulti og paubos ngadto kaniya o maghunahuna nga usa 

ka kinaiya nga matarung sa kaugalingon.
(9) Ayaw og kahadlok sa mga pagbati ug mga lihok sa tawo.

5. Himoa ang interbyu anaa sa hilisgutan. Paghatag og dugang panahon
unya alang sa uban nga mga butang.

6. Sa panahon ang katuyoan makab-ot, taposa ang interbyu, apan dili
diha-diha:
a. Punita ang mga papel sa imong talad sulatanan, o
b. Tindog, o
c. Paghimo og usa ka paglihok sama nga motindog.
d. Pasalamat kanila alang sa pagsulod.
e. Paghimo og usa ka pakigsabut alang sa dugang panaghisgutan 

kon gikinahanglan.
7. Kon angay, pasaligi ang tawo sa tinipigan nga hiyas sa kasayuran 

nga inyong nahisgotan.
8. Pakisayud sa imong pangulo sa pagkapari sa panahon nga ikaw wala

nay mahimo alang sa usa ka tawo. Siya mahimo nga makahatag og
dugang panabang. (Tan-awa sa Counseling and Interviewing Guide for
Bishops, [Salt Lake City: the Presiding Bishopric, n.d.], pp. 12–14.)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pag-andam og usa ka tsart nga naglista sa mga katarungan alang sa pagdumala og mga
tigum, o pag-andam aron pagsulat sa listahan sa pisara.

2. Kon ang panahon motugot, paglaraw sa pagpakita og usa ka interbyu nga naghulagway
sa mga sumbanan sa gipaunang laraw diha sa leksyon. Gamita ang mga sakop sa klase
alang sa pasundayag.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 24Pagpalungtad sa 
Maayo nga Kahimsog 
sa Panglawas
Kini nga leksyon kinahanglan magtudlo kanato unsaon aron adunay
maayo nga panglawas ug paglikay sa sakit.

Pasiuna
Ang atong kahimsog sa panglawas mahinungdanon, gumikan kay ang
maayo nga kahimsog maghimo niini nga labaw nga masayon sa
pagtuman sa atong mga tumong sa kinabuhi. Tungod niini nga mga
katarungan kita kinahanglan mosabot unsay atong gikinahanglan nga
buhaton aron paghimo sa atong kaugalingon ug sa atong mga mahal sa
kinabuhi nga himsog. Bisan tuod kita mahimong dili sa kanunay adunay
hingpit nga kahimsog, ang Ginoo naglaum kanato nga kon mahimo kita
kanunay mahimsog.
Ang mosunod nga sugilanon nagtug-an sa usa ka kasagaran nga suliran
sa kahimsog diin daghan sa mga banay nga nagsagubang:
Si Marta Molina walo ka bulan pa lang ang panuigon sa diha nga siya
nagmasakiton kaayo. Kining matahum og gamay nga batang babaye
nagdaut kaayo nga siya migaan pag-ayo sa hamubo nga panahon. Ang
iyang baba uga; ang iyang mga mata nawad-an sa ilang pangislap; ug
ang hubon sa ibabaw sa iyang ulo milawum. Wala masayod unsay
buhaton, ang banay misunod sa kinaraan nga kinaiya aron pagtabang
kaniya nga mamaayo, apan kini nga mga kinaiya dili maayo sa
pagpanambal. (Tan-awa sa Teaching Personal and Family Preparedness,
lesson 22, “Disease Prevention and Good Health.”)
Si Marta Molina, sama sa daghan nga mga tawo sa kalibutan, nasakit
tungod sa mga katarungan nga ang iyang banay wala makasabot. Ang
gisangputan, sila wala makasabot kon unsaon pagsumpo ang sakit o
unsaon sa pagtambal niini. Apan kini dili kasagaran. Dili masangputon—
gani makadaot—ang mga kinaiya ug mga ritwal sa makadaghan gigamit
aron pagsulay sa pagsumpo o pagtambal sa mga sakit. Ang uban kanila
mahimo gani nga maoy hinungdan sa malisud nga mga suliran sa
kahimsog.

Mga Hinungdan sa Sakit
Unsa ang hinungdan sa balatian?

Daghan nga mga tuig kaniadto, ang katawhan wala masayud kon unsay
hinungdan sa balatian. Ang uban mituo nga ang sakit miabot tungod kay



sila napakyas sa paghimo og husto nga mga sakripisyo. Ang uban
naghunahuna nga hinungdan niini pinaagi sa mga kadaut nga gilabay sa
mga kaaway. Dili pa dugay, ang mga batid sa siyensya ug mga
mananambal nakat-on unsay hinungdan sa daghan nga mga suliran sa
kahimsog. Daghan nga kahibalo ang naangkon sukad nga ang
ebanghelyo nahibalik sa kalibutan sa 1830. Samtang ang Espiritu sa Ginoo
nabubu sa ibabaw sa kalibutan, daghan nga bag-o nga mga pagkaplag
ang nahimo aron pagtabang kanato paglungtad sa maayo nga kahimsog.
Karon nga panahon kita nasayud nga daghan sa mga sakit ang hinungdan
mao ang mga kagaw. Ang mga kagaw gagmay kaayo nga mga organismo
nga nagpuyo libot kanato. Sila mga gagmay kaayo nga ang mata dili
makakita kanila. Pipila sa mga kagaw gidala pinaagi sa hangin; ang uban
moagi gikan sa usa ka tawo ngadto sa uban; ang uban usab moagi gikan
sa mga hayop ug gagmay nga mga mananap ngadto sa mga tawo.
Tungod niini nga katarungan, kita kinahanglan maghimo sa tanang
paningkamot aron paglikay sa mga gagmay nga mananap ug mga hayop
sama sa mga minyak laga ug mga ilaga nga makasulod diha sa
panimalay.
Dugang pa, tanan nga mga hugaw sa hayop ug sa tawo kinahanglan
malabay sa husto nga paagi. Ang mga hugaw sa lawas sa tawo ug hayop
adunay daghan nga makadaot nga mga kagaw, ilabi na kon ang mga
kagaw nagagikan sa masakiton nga mga tawo o mga hayop. Kon kini nga
mga hugaw mabilin sa yuta, ang mga langaw, uban nga gagmay nga mga
mananap, ug mga mangungutkut nga mananap madani ngadto kanila.
Samtang kini nga mga mananap mangamang diha sa hugaw, ang mga
kagaw nga nagdala og sakit moanha sa ilang mga lawas. Unya kini nga
mga mananap mosulod diha sa atong mga panimalay ug mangamang
diha sa atong pagkaon, mga kagamitan sa pagkaon, o uban nga mga
butang nga atong gihikap. Ang mga kagaw nga nabilin diha niini nga mga
butang mahimo nga makahatag og sakit kanato.
Ang mga kagaw mao ang hinungdan sa daghan nga matang sa mga sakit
sa panahon nga sila makasulod sa atong mga lawas. Busa, kon kita buot
sa pagpahawa sa sakit, kinahanglan atong papahawaon ang mga kagaw
nga maoy hinungdan sa sakit o mga balatian. (Gipahiangay gikan sa
Teaching Personal and Family Preparedness, leksyon 23, “Causes of
Infectious Disease,” ug 25, “Waste Disposal.”)

Pagpugong sa Pagkatag sa mga Kagaw
Ang mosunod mao ang mga paagi diin kita makapakunhod o
makapapahawa sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa sakit:
• Limpyohan ang balay sa kanunay, ilabi na ang mga dapit diin ang mga

kagaw makapuyo.
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• Panalipdan ang pagkaon gikan sa gagmay nga mga mananap ug mga
kagaw pinaagi pagtabon niini sa husto nga paagi. Diin kon mahimo,
madunot nga mga pagkaon kinahanglan nga mapabugnawan.

• Hugasan ang mga pagkaon nga mainampingon aron pagtangtang sa
labing daghan nga mga kagaw kutob sa mahimo.

• Hugasan ang mga kamot sa dili pa mokaon ug human paggamit sa
kasilyas.

• Sipilyohan ang mga ngipon human sa matag kaon aron paglikay sa
paggipod ug uban nga mga suliran sa ngipon.

• Kanunay tak-opan ang baba sa panahon sa pag-atsi o pag-ubo. Kini
makatabang paglikay sa pagkatag sa mga kagaw.

• Pagsul-ob og mga sapatos, mga sandalyas, o pangsul-ob sa tiil sa
ingon ang mga tiil dili makuha og mga kagaw gikan sa yuta.

• Kaon sa husto ug pahuway. Ang pagkaon sa husto nga mga kalan-on
ug pagpahuway sa husto makatabang kanato paglikay o pagbuntog sa
sakit. Ang mga kagaw hinay nga makatakud sa usa ka himsog nga
lawas.

Samtang kita maninguha aron pagpalungtad sa maayo nga kahimsog, kita
makapugong o makapahawa sa daghan nga mga sakit. Kita usab mahimo
nga mga panig-ingnan sa atong mga kabataan, pagtabang kanila
paglambo sa maayo nga kahimsog.

Panalipdi ang Atong Kahimsog
Ang mga doktor nagtudlo kanato nga, dugang pa sa pagpalambo ug
pagbansaybansay sa mga gawi sa maayo nga kahimsog, kita kinahanglan
manalipud sa atong kaugalingon uban sa mga pagpabakuna. Ang polyo,
pananglit, maoy usa ka sakit nga kaniadto mipatay ug nakapabakol sa
daghan nga tawo. Sa pipila ka mga tuig ang milabay, usa ka mananambal
og batid sa siyensya nakakaplag unsaon pagpanalipod sa mga tawo gikan
sa pagkakuha niining makalilisang nga sakit pinaagi paghatag kanila og
bakuna. Sa panahon nga kita nabakunahan, kita sa kasagaran makadawat
og tulpok sa tambal sa bukton. Alang sa pipila ka mga sakit, kita
kinahanglan og usa ka tulpok. Alang sa uban nga mga sakit kita mahimo
nga manginahanglan og mga tulpok sa pipila ka mga sal-ang sa oras.
Sa labing daghan nga mga bahin sa kalibutan, kita makadawat og mga
bakuna gikan sa mga klinika sa kahimsog o mga doktor. Kita
makapabakuna alang sa mga sakit sama sa (tipdas), bayook, (dap), sakit
sa tutunlan, (hutoy nga ubo), tipos, buti, polyo, trangkaso, ug titanus.
Dugang sa mga pagpabakuna, ang mga tinubig nga mga tambal,
pildoras, ug uban nga tinibuuk nga mga tambal gipalambo aron
pagtabang pagsumpo ug pag-ayo sa mga balatian. Kini kinahanglan
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pagagamiton sa mabinantayon sumala sa mga pahimangno gikan sa mga
doktor sa pagpanambal ug mga nars. Kita kinahanglan dili moinom sa
mga tambal nga gireseta sa usa ka doktor alang kang bisan kinsa.
Laing maayo nga paagi aron pagsumpo sa balatian mao ang
pagpaeksamen sa lawas pinaagi sa usa ka doktor o batid sa kahimsog
kausa matag tuig kon mahimo. Ang sayo nga mga tilimad-on sa balatian
ug sakit mahimo nga mamatikdan niini nga mga kanunay nga mga
pagpaeksamen. Tungod kay ang batan-on nga mga lalaki kinahanglan
adunay usa ka pagpaeksamen sa lawas sa panahon tawagon pag-adto sa
usa ka misyon, ang pagpaeksamen kanunay maoy usa ka paagi nga sila
makapangandam sa ilang mga misyon.

Unsay Buhaton sa Panahon ang Balatian Mahitabo
Kon ang grabe nga balatian mahitabo, ang labing maayong tabang nga
pagpanambal kasagaran anaa gikan sa usa ka klinika sa kahimsog o usa
ka doktor. Kita kinahanglan dili lang mangita og tabang gikan sa mga
doktor ug mga klinika sa kahimsog kon masakit apan kinahanglan motugot
usab kanila pagtudlo kanato sa mga paggamit sa maayo nga kahimsog.
Sa walay palad, ang uban sa mga tawo mituo nga kini nagpakita og usa ka
kakulang sa hugot nga pagtuo sa Ginoo aron pagduaw sa usa ka doktor.
Ang Ginoo nagpaabut kanato sa paggamit sa hugot nga pagtuo ug ang
gahum sa pagkapari sa panahon nga masakit, apan siya usab nagpaabut
kanato sa paggamit sa kapahimuslan nga kahibalo sa pagpanambal ug
mga pag-alagad.
Sa wala pa si Spencer W. Kimball mahimo nga Presidente sa Simbahan,
siya adunay malisud nga mga suliran sa kahimsog. Nagkinahanglan aron
adunay labing maayo nga kahimsog, siya nagpahiling sa usa ka doktor.
Ang doktor misulti kaniya nga siya nagkinahanglan og usa ka tandogon
nga operasyon sa panisdis alang sa usa ka suliran sa kasingkasing. Siya
nagpakita og daku nga hugot nga pagtuo ug pagsalig sa iyang mga
doktor ug miagi sa operasyon.
Sa adlaw nga siya giorden ug gigahin isip Presidente sa Simbahan, siya
nakadawat og usa ka sulat gikan ni Dr. Rusell Nelson mahitungod sa iyang
kahimsog. Si Dr. Nelson nasayud nga si Presidente Kimball adunay mga
pangutana kabahin sa iyang kahimsog. Mao nga sa iyang sulat, si Dr. Nelson
mipahayag nga si Presidente Kimball dili pa dugay miagi sa usa ka
mabinantayon nga pagpa-eksamen sa lawas diin nagpahayag nga ang iyang
lawas mibalik sa maayo kaayo nga kahimsog. Ang sulat nagsaysay, “Ang
imong doktor nga tig-opera buot nga mopahibalo kanimo nga ang imong
lawas baskog; nga ang imong kasingkasing labaw nga maayo kaysa milabay
nga mga tuig; ug nga ang tanan sa among may kinutuban nga kahanas sa
pagtagna, ikaw mahimo nga mosabut niining bag-o nga pagtudlo sa walay
hilabihan nga kahasol mahitungod sa imong kahimsog.”
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Ang sulat ni Dr. Nelson nagpadayon sa pag-ingon: “Diha sa pagbuhat
niana nga makuyaw nga operasyon nga nahimo sa Abril 12, 1972, . . . Ako
tin-aw nga nahibalo sa imong apostolikanhon nga pagtawag, ug sa akong
kaugalingon nga tawhanon nga mga kahuyang, sa paglantaw sa usa ka
labing makuyaw ug makuti nga mga operasyon nga sukad nahimo. Kini
nga operasyon migula nga hinanas nga hingpit sa matag ginagmay nga
bahin, ug ako nagpasalamat nga midawat sa tabang sa Ginoo. Labing
linain sa tanan mao ang kamatuoran nga, samtang ang operasyon hapit
na mahingpit, kini nakapasayud kanako nga usa ka adlaw ikaw mahimo
nga Presidente sa Simbahan.” (Tan-awa sa Edward L. Kimball and Andrew
E. Kimball, Jr., Spencer W. Kimball, p. 8.)
Isip usa ka sangputanan sa hugot nga pagtuo ni Presidente Kimball sa
Ginoo ug pagsalig sa iyang batid nga mananambal sa medisina, siya
nakatagamtam sa maayo nga kahimsog ug nakatuman sa iyang mga
kaakohan isip propeta sa Ginoo.
Kita usab makatagamtam sa labing tukma nga kahimsog kon kita adunay
husto nga pag-atiman sa panahon sa balatian ug masayud sa mga
tilimad-on sa balatian. Daghan nga mga balatian mahimo nga matambalan
nga malampuson kon husto nga pag-atiman sayo nga gikahatag.
Unsay mga tilimad-on nga magpaila sa usa ka panginahanglan aron magpatan-aw sa usa ka
batid sa pagpanambal?

Isugilon ang matag usa sa mosunod nga mga tilimad-on ug hisguti ang matag usa kanila
tagsatagsa:

• Dili masabtan nga agas sa dugo o uban nga dili sagad nga mga agas
sa lawas

• Mga sakit nga dili maalim
• Padayon nga mga pag-ubo o maglisud sa pagginhawa
• Paglungtad og dugay o taas nga hilanat
• Takig
• Kalisud sa pagkalibang
• Mga talumtom o bungag singot
• Dili masabtan nga paggaan sa timbang
• Padayon nga malisud nga panakit
• Padayon nga pagsuka o kalibanga
• Pagpanglipong ug mga ataki
• Lisod o hanap nga panan-aw o bisan unsa nga kausaban sa panan-aw
• Grabe nga paso, o mga paso diha sa dako nga bahin sa lawas
• Panakit o pagpanghubag
• Pagkawalay panimuot
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• Uban nga dili sagad nga mga kausaban sa lawas sa usa o ang iyang
kahanas aron paglihok sa naandan.

(Tan-awa sa Teaching Personal and Family Preparedness, leksyon 26,
“Immunizations,” ug 27, “Preventing Serious Disease.”)
Sa panahon ang bisan asa niini nga mga tilimad-on motungha, kita
kinahanglan makigkita sa usa ka mananambal, klinika sa kahimsog o
nagtrabaho sa kahimsog diha diha dayon. Daghan nga mga higayon nga
kita maghulat aron makakuha og husto nga pag-atiman sa pagpanambal.
Apan ang pagbuhat sa ingon mosangput sa mabug-at nga mga
kakulangan, hataas nga takna sa balatian, o bisan sa kamatayon.
Kita kinahanglan magbantay diha sa kahimsog sa atong mga lawas,
tungod kay sila mao ang mga templo sa atong mga espiritu. Ang usa ka
maluyahon, masakiton, dili maayo nga paglihok sa lawas magpugong sa
atong kahanas pag-angkon og usa ka maabtik nga kinabuhi.

Panapos
Kita ania dinhi aron pagdala mahitungod sa atong kaluwasan ug sa
kaluwasan sa uban. Aron sa paghimo niini, kita nanginahanglan og himsog
nga mga lawas ug mga panghunahuna. Kini nagkinahanglan nga ang mga
ginikanan dili lang sa pagbantay sa ilang kaugalingon nga himsog, apan
usab sa paggamit sa kaalam ug maayo nga paghukom sa pag-atiman
alang sa ilang mga anak ug pagtudlo kanila sa maayo nga mga
baruganan sa kahimsog ug nga gawi sa pagpanambal.
Daghan nga kahinguhaan gihatag aron kita makalungtad og maayo nga
kahimsog. Ang sangputanan, kadaghanan sa mga sakit ug mga balatian
mahimo nga maayo o mapugngan. Ang Ginoo nagpaabut kanato aron
gamiton kini nga mga kahinguhaan aron pagpugong ug pag-ayo sa sakit.
Siya usab nagpaabut kanato sa paghimo sa tanan nato nga mahimo alang
sa masakiton. Kini nagkinahanglan nga kita mogamit sa binag-o nga mga
pamaagi sa pagpanambal ug magbansay sa hugot nga pagtuo, pag-
ampo, ug sa gahum sa pagkapari. Kon kita mohimo niini nga mga butang,
ug kini mao ang kabubut-on sa Dios, ang masakiton mahimo nga
mamaayo.
Si Presidente Brigham Young nagtudlo: “Unya mangita kita aron
paglugway sa kinabuhi karon ngadto sa kinatas-an, pinaagi sa pagsunod
matag balaod sa kahimsog, ug pinaagi sa husto nga pagtimbang sa
buhat, pagtuon, pagpahuway, ug paglingawlingaw, ug sa ingon
makapangandam alang sa usa ka labaw nga maayong kinabuhi. Itudlo
nato kini nga mga baruganan ngadto sa atong mga anak” (Discourses of
Birgham Young, p. 186).
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Hagad
1. Kon mahimo pabakunahi ang tanan nga mga sakop sa inyong banay.

Pagbansay ug tudlu-i ang inyong mga anak sa mga batasan sa maayo
nga kahimsog.

2. Aninawa ang inyong mga kahimtang sa pagpuyo. Gamita ang
mahinungdanon nga mga lakang aron paglimpyo sa mga dapit diin ang
mga kagaw midaghan ug mikaylap.

Dugang nga Kasulatan
Doktrina ug mga Pakigsaad 89 (ang balaod sa kahimsog sa Ginoo—ang
Pulong sa Kaalam)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Pakigkita sa usa ka lokal nga klinika sa kahimsog o nagtrabaho sa kahimsog. Sutaa unsay
mga pagpangalagad ang anaa sa inyong dapit, sama sa—

• Mga kagamitan sa pagpanambal.
• Mga bakuna ug unsaon nga mahimong makaangkon kanila.
• Pag-atiman sa kahimsog alang sa mga inahan ug mga anak.
Pag-andam aron pag-apil niini nga kasayuran diha sa leksyon sa angay nga mga dapit.
2. Tabangi ang mga amahan ug ang batan-on nga mga lalaki sa pagsabut nga sila

kinahanglan makaangkon sa labing maayo nga pag-atiman sa kahimsog nga anaa aron
sila makakab-ut sa ilang labing dako nga potensyal.

3. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makaamgo sa kinahanglanon alang sa kalimpyo
nga mga kahimtang sa palibot sa ilang mga panimalay.
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Leksyon 25Pagpuyo sa 
Pulong sa Kaalam

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kanato nga labaw nga
makasabut ug mopuyo sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog.

Pasiuna
“Sa dihang si Paul C. Kimball, usa ka SUA [LDS] nga tinun-an sa Oxford
University sa England, gihangyo sa pagtudlo sa usa ka walay kasinatian
nga mga batan-on nga pundok sa magbubugsay, siya miingon, siya gibati
‘og kaluya. Ako wala gayud makahimo og bisan unsang pagtudlo.’
“Bisan pa niana, siya midawat sa pagdapit uban sa usa ka kondisyon.
‘Kon ako motudlo kaninyo,’ siya miingon sa mga magbubugsay, ‘ako
mobansay kaninyo sumala sa akong mga lagda.’ Ang iyang mga lagda
mao ang hingpit nga pagpuasa gikan sa tabako, alkohol, tsa ug kape. Kini
niabut og hapit usa ka semana nga ang mga lalaki nakahimo sa
paghukom aron pagdawat sa kondisyon.
“Sa dihang sila nagkaugon, si Kimball ‘milamano kanila ug mibansay
kanila matag hapon sulod sa tulo ka mga takna hangtud sa Pebrero.’
Niana nga bulan sila misalmot sa daghang mga lumba sa pagbugsay
batok sa tanan nga ubang mga kolehiyo sa Oxford. ‘Ang akong mga lalaki
nakiglumba batok sa mga pundok nga gilangkuban sa mga lalaki, kinsa
nagsige na og bugsay sukad pa sa ilang pagkabata,’ si Kimball miingon.
‘Kining pundok nga ania kanako gilangkuban sa walay kasinatian nga mga
lalaki. Apan sila nagbansay og maayo, ug walay usa kanila, nga akong
nahibaluan, nga migamit sa sigarilyo sulod niining panahona, o miinom og
tsa o kape, o ilimnon nga makahubog.’
“Bisan pa niana, sa dihang ang adlaw sa lumba miabut, walay usa nga
naghunahuna nga ang walay kasinatian nga pundok gani adunay labing
layo nga kahigayunan sa pagdaug. Sa dihang ang kanyon gipatingog
pagsugod sa usa ka milya-ug-tunga nga lumba diha sa Thames River, kini
gipaabut nga ang mga batan-on nga pundok moatras dayon. Apan sa
diha nga ang mga magbubugsay miabut sa tunga-tunga nga bahin, si
Kimball kinsa nagdagan sublay sa kilid, naghatag og mga panudlo sa
iyang mga magbubugsay uban sa usa ka ‘megaphone’, nakamatikud nga
ang iyang mga sakop sa gihapon nagdagan nga tupong uban sa ilang
mga kasangka.
“Si Kimball misinggit sa iyang katapusang pulong nga tambag: ‘Dasdas!’
Sila maanindot nga midasdas ug sulod sa usa ka minuto miinat og usa ka



gatus ka mga tiil nag-una sa ilang labing duol nga kasangka. Sila midaog
sa lumba uban sa kasayon.
“Matag adlaw sa unom ka mga adlaw nga paglumba sa bugsay, kini
gipaabut nga ang pundok ni Kimball mapilde. Apan matag adlaw, nagsunod
sa susama nga mga pamaagi, sila midaug sa dakong kasayon. ‘Sa dihang
ang mga tawo nangutana kanako kon giunsa pagdumala ang ingon nga
kalampusan uban sa walay mga kasinatian, ako mitubag, ‘Kana nga mga
lalaki akong gipapuyo sa katarung,’ siya miingon. ‘Sa dihang ang pagdasdas
og kusog miabut, ang ilang mga baga limpyo; ang ilang sistema limpyo, ang
ilang dugo limpyo, ug ang ilang mga ugat kusgan.’ “ (Joseph Walker, “Victory
on the Thames,” Church News, 20 Feb. 1983, p. 20).

Ang mga Balaod sa Ginoo sa Kahimsog
Unsa ang mga balaod sa Ginoo sa kahimsog? (Ang Pulong sa Kaalam, [apil ang husto nga
pagkaon] husto nga pahulay, ug paugnat sa kusog.)

Niini nga kinabuhi ang atong mga lawas mao ang mga balay alang sa
atong walay katapusan nga mga espiritu. Sila usab moalagad sa sama
nga paglihok diha sa kahangturan sa panahon nga mabanhaw ug mahiusa
sa atong mga espiritu. Ang atong mga lawas mahinungdanon kaayo nga
ang Ginoo nagtawag kanila og mga templo sa Dios (tan-awa sa I Mga
Taga Corinto 3:17). Tanan sa atong mga kasinatian sa kalibutan magbilin
sa ilang mga panumduman diha sa atong mga lawas ug mga espiritu.
Busa kita kinahanglan mag-amping, aron magpabilin ang atong mga
lawas nga limpyo ug himsog.
Ang mga balaod sa Ginoo sa kahimsog nagpasabot sa pag-amping sa
atong panglawas, panghunahuna, ug pagbati nga kahimsog. Ang Ginoo
nasayud nga sa panahon nga kita mahimsog sa panglawas, sa pagbati,
ug panghunahuna, kita maka-apil sa mga kalihokan nga magtukod kanato
nga espirituhanon og motabang kanato pagpanalangin sa uban. Kita
mobati og kalipay ug makaabag sa atong mga banay, makatabang sa
atong mga silingan, ug makabulig sa atong Amahan sa Langit sa
pagtukod sa iyang gingharian.
Daghan sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog makita sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 89. Kini nga bahin, gitawag og Pulong sa Kaalam, nagtug-an
kanato unsay kaonon ug unsay dili kaonon. Taliwala sa mga butang nga
kita gipahimangnoan batok sa maisog nga mga ilimnon, init nga mga
ilimnon, ug tabako.
MAISOG NGA MGA ILIMNON

Ang maisog nga mga ilimnon maoy makahubog nga mga ilimnon, sama
sa bino, alak, ug serbesa. Ang alkohol dili alang paggamit sama sa usa ka
ilimnon apan alang sa pagpanglimpyo sa lawas sama sa usa ka pagpatay
sa kagaw (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:5, 7).

243



INIT NGA MGA ILIMNON

Ang init nga mga ilimnon gipatin-aw sama sa kape ug tsa. Hinoon, kita
gitambagan sa atong mga pangulo sa Simbahan sa dili paggamit sa bisan
unsa nga ilimnon nga adunay mga ampiyon o uban nga mga sagol nga
makadaot o makapaanad.”
TABAKO

Ang tabako dili tunlon sa sulod sa tawo sa bisan unsa nga dagway niini.
Hinoon, kini maoy usa ka tanum alang sa mga bun-og ug masakiton nga
baka. Bisan pa niini, kini pagagamiton nga adunay paghukom ug kabatid.
(Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:8.)
Kita kinahanglan sa kanunay magmainampingon mahitungod sa bisan
unsa nga pagkaon o ilimnon nga mao ang hinungdan og dili sagad nga
mga tinguha o mga pangandoy o nga makapasamok sa kinaiyanhong
mga lihok sa atong mga lawas. Si Presidente Spencer W. Kimball
nagpahimangno kanato nga ang paggamit sa mga ampiyon magmugna
og dili sagad nga mga gana sulod kanato diin makapasugod kanato sa
dako nga kadaot sa kaugalingon (tan-awa sa Ensign, Mayo 1978, p. 78).
Kon kita nagduhaduha mahitungod sa usa ka butang, kita kinahanglan
mosunod sa tambag ni Elder Joseph Fielding Smith: “Kon nagduhaduha
diha sa bisan unsa nga pagkaon o ilimnon, bisan kon kini maayo o
makadaot, pasagdi kini hangtod ikaw makat-on sa matuod mahitungod
niini. Kon bisan unsa nga butang gidalit makapaanad, kita makalingkawas
sa paghukom nga kini adunay pipila ka mga sagol nga makadaot sa lawas
ug kinahanglan nga likayan” (“The Word of Wisdom,” Improvement Era,
Pebrero 1956, p. 79).
Ang Pulong sa Kaalam usab nagsugyot sa pipila ka mga pagkaon nga
angay natong himoon nga bahin sa atong mga gikaon. Kini nga mga
pagkaon nag-lakip sa tanan nga mga tanum nga makaayo sa lawas ug
mga prutas (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:10–11; ug Doktrina
ug mga Pakigsaad 49:19). Kita mahimo usab mokaon sa unod sa mga
hayop ug sa mga laggam sa kahanginan, ug gamiton ang panit sa mga
hayop alang sa panapot (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
89:12–13; 49:18–19). Bisan pa niana, ang Ginoo mihatag og usa ka
pahimangno nga kita dili mopatay sa mga hayop alang lamang sa
kalingawan o katagbawan ug usik-usikan ang unod (tan-awa sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 49:21). Ang Pulong sa Kaalam usab nagtudlo nga ang
tanan nga liso maayo alang sa tawo ug hayop. Ang trigo maoy labi nga
maayo nga gamiton sa tawo. Ang kasagaran nga mga ilimnon mahimo
nga buhaton gikan sa pipila ka mga liso kon sila gitinguha. (Tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 89:14–17.)
Bisan kita kinahanglan maghimo sa tanang paningkamot sa pagsuta unsa
nga mga pagkaon ang maayo alang kanato, kita kinahanglan
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magmatngon aron dili mahimo nga mga panatiko sa atong mga kinaiya
mahitungod sa mga pagkaon. Pipila sa mga tawo nahimo nga mabaw
kaayo sa ilang mga panlantaw nga sila nagtudlo batok sa pipila ka mga
pagkaon nga sukaranan sa atong mga gikaon. Ang sobra nga paggamit o
pagpugong gikan sa paggamit sa mga pagkaon dili gayud
makatarunganon ubos sa Pulong sa Kaalam.
Aron pagpalambo sa atong kahimsog ug kalipay, ang Ginoo mimugna sa
tanan nga mga butang sa kalibutan alang sa kaayohan ug paggamit sa
tawo. Sila mao ang “pagtagbaw sa mata ug aron pagpalipay sa
kasingkasing; Oo, alang sa pagkaon ug alang sa panapot, alang sa
pagtilaw ug alang sa pagsimhot, aron paglig-on sa lawas ug aron pagbuhi
sa kalag” (Doktrina ug mga Pakigsaad 59:18–19).
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:20.

Unsa may gipasabot niini nga bersikulo?

Adunay mga kasulatan gawas sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89 nga
naghisgut sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog. Usa niini mabasa,
“Hunong sa pagkatapulan; Hunong sa pagkahugawan; hunong sa
pagpangita og sayop sa matag usa; hunong sa pagkatulog og labaw nga
dugay sa gikinahanglan; pahuway ngadto sa imong higdaanan og sayo,
nga ikaw mahimo nga dili kapuyon; bangon og sayo, aron ang inyong mga
lawas ug inyong mga salabutan mahimo nga madasig” (Doktrina ug mga
Pakigsaad 88:124). Kita usab gisultihan sa pagtrabaho, apan dili sa
pagtrabaho nga labaw sa atong kusog (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 10:4).
Giunsa pagpasidaan sa Ginoo, “hunong sa pagkatapulan,” makatandog sa atong maayo nga
kahimsog? (Ang kalihokan makapabaskog sa kaunuran, kasingkasing, ug mga baga.)

Giunsa ang pagtambag sa Ginoo, “hunong sa pagpangita og sayop sa matag usa,” may
kalabutan sa atong maayo nga kahimsog? (Ang pagpangita og sayop magmugna og kasubo
sa pagbati, ug ang kahimsog sa pagbati nagkinahanglan sa atong kalipay ug espirituhanon
nga kaayohan.)

Ang mga balaod sa Ginoo sa kahimsog nag-asoy sa tanan nga bahin sa
atong mga kinabuhi. Kon kita motuman niini nga mga balaod, kita adunay
maayo nga pagkatimbang nga kinabuhi sa lawasnon, sa pagbati, ug sa
pagkaespirituhanon.

Mga Balaod uban sa mga Saad
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:18–21.

Unsa ang mga saad nga gihatag niadtong mipuyo sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog?

Ang Ginoo misaad kanato nga kon kita motuman sa iyang mga balaod
sa kahimsog ug motuman sa mga sugo, kita mahimo nga mahimsog—
kita “makadagan ug dili maluya, ug . . . makalakaw nga dili kutasan (tan-
awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:18, 20). Siya usab misaad nga
ang tiglaglag nga anghel molabay kanato ug dili mopatay kanato
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(Doktrina ug mga Pakigsaad 89:21). Si Presidente Spencer W. Kimball
nag-ingon, “Alang sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam ang ganti mao
ang kinabuhi, dili lang lungtad nga kalibutanon nga kinabuhi apan
kinabuhi nga walay katapusan” (The Miracle of Forgiveness, p. 211).
Usa sa labing dako nga mga ganti alang sa pagsunod sa mga balaod sa
Ginoo sa kahimsog mao nga sa “kaalam ug dako nga mga bahandi sa
kahibalo, bisan ang tinagoan nga mga bahandi” (Doktrina ug mga
Pakigsaad 89:19).
Unsa ang kaalam? (Ang maalamon nga paggamit sa kahibalo.)

Sa panahon nga kita masayud sa mga balaod sa Dios sa kahimsog, unsay gidaghanon sa
kaalam nga ania kanato kon kita dili magasunod kanila?

Kon kita magasunod sa mga balaod sa kahimsog, ang atong mga
hunahuna tin-aw ug kita labaw nga makasabot sa kahibalo sa mga tawo
ug sa Dios. Kita usab adunay labaw nga kahimsog sa panghunahuna ug
pagbati sama sa mosunod nga sugilanon nga nahulagway.
Ipakita ang talan-awon 25-a, “Si Daniel gipanalanginan tungod sa pagsunod sa mga balaod
sa Ginoo sa kahimsog.”

Si Daniel maoy usa kinsa adunay usa ka tin-aw ug lunsay nga panabut.
Human ang Jerusalem mabihag si Haring Nebuchadnezzar sa Babilonia
buot sa pipila ka batan-on nga mga tawo gikan sa mga dinakpan aron nga
matudloan sa iyang pinulongan aron sa ingon niana sila mamahimo nga
mga ulipon sa iyang palasyo. Kini nagpasabot, bisan pa niana, nga sila
mokaon ug moinom sa mga pagkaon nga sila gitudloan sa dili pagkaon ug
pag-inom.
Si Daniel maoy usa niini sa mga batan-on nga lalaki kinsa napili. Apan dili
sama sa pipila kanila, si Daniel mibalibad sa pag-inom sa bino ug pagkaon
sa dili husto nga mga pagkaon diin maoy gidalit. Siya nangayo hinoon nga
siya tugutan aron pagsunod sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog ug
mokaon sa mga pagkaon nga iyang nasayran nga makapabaskog. Kini
gitugutan, ingon nga usa ka pagsulay. Human sa hamubo nga panahon,
kadtong miinom sa alak ug mikaon sa dili husto nga mga pagkaon gitandi
kang Daniel. Tungod sa iyang pagkamasulundon, si Daniel maoy labaw
nga himsog kaysa uban ug gihatagan sa kaalam, kahibalo, kahanas sa
pagkat-on ug mga panlantaw. (Tan-awa sa Daniel 1:3–6, 8, 12–19.)
Kon kita masulundon sa balaod sa Ginoo sa kahimsog, kita, sama kang
Daniel, mapanalanginan niining susama nga mga gasa, dili lang niini nga
kinabuhi apan usab hangtud sa kahangturan. Kini nga mga saad tino—
basta nga kita mosunod sa tambag sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo
nagsulti kanato nga sa panahon kita makadawat og bisan unsa nga
panalangin gikan sa Dios, kini pinaagi sa pagkamasulundon alang niana
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nga balaod diin diha kini gimatuod (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:21).
Siya usab miingon, Ako, ang Ginoo, may katungdanan sa panahon nga
ikaw mobuhat unsay akong giingon, apan sa panahon nga ikaw dili
mobuhat sa unsay akong giingon, ikaw walay saad (Doktrina ug mga
Pakigsaad 82:10).
Basaha pag-usab ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:19.

Kinsa ang motabang kanato nga makaangkon sa panaad nga gihisgutan niini nga bersikulo?
(Ang Ginoo.)

Sa panahon nga kita mosunod sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog, kita
makaangkon og kaalam ug daghan nga mga bahandi sa kahibalo. Kini
moabot pinaagi sa kahayag ni Kristo. Taliwala sa uban nga mga butang,
ang kahayag ni Kristo motabang kanato pag-ila sa kamatuoran ug
pagpalambo sa kaalam. (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
88:11–12.) Ang kahayag ni Kristo anaa sa tanan nga katawhan, apan sa
panahon kita makadawat sa gasa sa Espiritu Santo kita makadawat og
dugang nga tabang. Ang Espiritu Santo makatudlo kanato unsaon sa
paggamit niini nga kahayag ug kamatuoran sa atong mga kinabuhi aron
mahibalik ngadto sa Dios (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
84:45–47).
Pinaagi sa pagkamasulundon sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog kita
usab makakaplag og tinagoan nga mga bahandi. Kining tinagoan nga
mga bahandi maoy labaw nga sagrado ug tulugkaron nga mga butang sa
Dios. Sila usab gipadayag kanato pinaagi sa Espiritu Santo: “Tungod kay
ang Espiritu nagpangita sa tanan nga mga butang, oo, ang tulugkaron nga
mga butang sa Dios . . . diin mga butang usab nga atong gipamulong, dili
sa mga pulong diin kaalam sa tawo maoy magtudlo, apan diin ang Espiritu
Santo maoy magtudlo” (1 Mga Taga-Corinto 2:10, 13). Kini maoy usa ka
bililhon nga gasa.
Ang sagrado ug tulugkaron nga mga butang nga atong nakat-onan sa
kanunay magauban kanato kon kita masulundon sa mga sugo sa Dios.
Ang Ginoo nagsaad: “Bisan unsa nga baruganan sa kinaadman nga atong
nakab-ot nganhi niini nga kinabuhi, kini mobangon uban kanato diha sa
pagkabanhaw. Ug kon ang usa ka tawo makaangkon og labaw nga
kahibalo ug kinaadman niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang kakugi ug
pagkamasulundon kaysa uban, siya adunay daghan kaayo nga kaayohan
sa kalibutan nga umaabot” (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:18–19).
Samtang kita makadawat og kaalam, kahibalo, ug panabut pinaagi sa
Espiritu Santo, kita labaw nga mahimong susama sa atong Amahan sa
Langit. Kita mahimong labaw nga maayo nga mga anak nga lalaki, labaw
nga maayo nga mga amahan, labaw nga maayo nga mga bana. Ang mga
sakop sa banay makat-on nga sila mahimong makaduol kanato ug
makadawat og pag-agak ug mga panalangin. Kita mahimo nga labaw nga
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matarung ug takus nga mga naghupot sa pagkapari, nagdawat sa kaalam
ug kahibalo alang sa atong mga buluhaton sa simbahan.
Adunay lain nga mga panalangin nga makuha kanato pinaagi sa
pagkamasulundon ngadto sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog. Kita
labaw nga mabungahon sa atong pagpanrabaho, pananglit, tungud kay
kita adunay kusog ug kaalam aron labaw nga matinabangon sa atong mga
agalon. Ang milambo natong kaalam ug kahibalo makatabang usab
kanato nga labaw ka manggihunahunaon sa uban, lakip ang
pagkamasinabtanon niadtong kinsa wala magsunod sa mga balaod sa
Ginoo sa Kahimsog.

Panapos
Ang mga balaod sa Ginoo sa kahimsog gihatag aron pagpanalangin
kanato sa lawasnon, sa panghunahuna, sa pagbati, ug sa espirituhanon.
Pinaagi sa pagpuyo niini nga mga balaod, kita gisaaran sa kahimsog. Kita
usab gisaaran og malamboon nga kaalam ug kahibalo kabahin sa
sagrado nga mga butang sa Dios. Kini nga espirituhanon nga panglantaw
ug atong maayo nga kahimsog motabang kanato paglig-on sa atong mga
panimalay ug mga banay, pag-alagad sa Ginoo labaw nga masangputon,
ug labaw nga mabungahon sa atong trabaho.

Hagad
Ipasalig sa imong kaugalingon sa pagsunod sa mga balaod sa Ginoo sa
kahimsog sa tanan nga higayon ug sa tanan nga mga kahimtang.
Diha sa pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensiya, si Presidente Ezra
Taft Benson miingon:
“Ang Ginoo nakapanglantaw sa kahimtang karon nga aron makaangkon
og salapi moawhag sa mga tawo sa pagkunsabo aron paghaylo sa uban
sa paggamit sa makadaot nga mga subtansya sulod sa ilang mga lawas.
Ang mga gimantala diin nagtubay sa beer, alak, ilimnong makahubog,
kape, tabako, ug uban nga makadaot nga mga substansya mao ang mga
panig-ingnan kon unsa ang daang nalantawan sa Ginoo. Apan ang labing
malaglagon nga panig-ingnan sa usa ka daotan nga pagkunsabo sa atong
panahon mao kadtong kinsa midani sa mga batan-on ngadto sa paggamit
sa mga drugas.
“Akong mga kaigsoonan nga mga batan-on, uban sa tanang gugma, kami
mohatag kaninyo og pasidaan nga si Satanas ug ang iyang mga sinugo
maninguha sa paghaylo kaninyo sa paggamit sa makadaot nga mga
substansya, tungod kay sila nahibalo pag-ayo nga kon kamo moambit,
ang inyong espirituhanon nga mga gahum mapungngan ug ikaw maana
sa ilang gahum. Paglikay gikan niadtong mga dapit o mga tawo diin
mopimpluwensya kanimo sa pagsupak sa mga sugo sa Dios. Tumana ang
mga sugo sa Dios ug ikaw makaangkon sa kaalam nga makahibalo ug
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maka-ila niana diin mao ang dautan.” (Sa Conference Report, Apr. 1983,
p. 72; o Ensign, May 1983, pp. 54–55.)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Baliki pagtuon ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 29, “Ang Balaod sa Ginoo
Mahitungod sa Maayo nga Panglawas.”

2. Pag-andam sa paghatag og gibug-aton sa espirituhanon sama usab sa lawasnon nga
mga panalangin nga moabot gikan sa pagpuyo sa mga balaod sa Ginoo sa kahimsog.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag sa mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 26Pagpangita 
og Kahibalo

Kining leksyon gituyo aron pag-awhag kanato sa pagpangita og kahibalo.

Pasiuna
Maingon nga kini kinaiyanhon alang sa mga bata nga buot nga mahisama sa
ilang mga ginikanan, mao nga kinaiya usab kanato, kon kita gipakatawo pag-
usab nga “mga anak ni Kristo” (tan-awa sa Mosiah 5:1–7), nga buot
mahisama kaniya. Sa pagkatinuod, ang Manluluwas buot kanato nga
mahisama kaniya: Siya nagsugo kanato aron mahimong hingpit sama kaniya,
ug sama sa atong Amahan sa Langit. Aron mahimong hingpit ingon nga sila
hingpit, kita kinahanglan makat-on ug mouswag diha sa kahibalo sa
kamatuoran. Samtang kita mobuhat sa ingon, kita makat-on nga mahisama
kanila ug unsaon pagbuhat sa mga buluhaton nga ilang gibuhat.

Ang Kasugoan sa Pangpangita og Kinaadman
Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad ang Ginoo nagsugo kanato sa
pagpangita og kinaadman.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:78.

Sumala niini nga bersikulo, unsa ang gusto sa Ginoo kanato nga makat-onan? (Ang mga
baruganan, mga doktrina, ug mga balaod sa ebanghelyo.)

Sa tanan nga kahibalo nga atong makuha, ang labing mahinungdanon mao
ang usa ka pagpamatuod ni Jesukristo, sa iyang balaan nga misyon, ug sa
iyang ebanghelyo. Busa, kita kinahanglan nga magpadayon sa pagtuon sa
mga kasulatan, ug mangita sa usa ka halawum nga panabot sa ebanghelyo
pinaagi sa pag-ampo ug matarung nga pagpuyo. Ang tanan nga kinaadman
nga atong maangkon walay kapuslanan gawas kon kita nakasabot ug
nagsunod sa makaluwas nga mga baruganan sa ebanghelyo.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:79.

Dugang pa sa ebanghelyo, unsa pay lain nga gipaabut sa Ginoo nga atong tun-an? Ilista ang
mga tubag sa pisara. (Ang kalibutan, ang mga kalangitan, kasaysayan, bag-ong mga hitabo,
mga panagna sa umaabot, atong kaugalingong nasud, ubang mga nasud.)

Si Presidente N. Eldon Tanner miingon, “Ang Simbahan kanunay nga nag-
aghat kanato isip mga sakop aron pagkuha og maayong edukasyon ug
aron pagkat-on sa tanang butang nga mahimo mahitungod sa atong mga
kaugalingon, kasaysayan ug hiyograpiya, siyensya, ang kalibutan, ug ilabi
na ang ebanghelyo ni Jesukristo” (Regional Representative’s Seminar,
Abril 1971).



Gikan sa panahon sa paghibalik sa ebanghelyo, ang Simbahan kanunay nga
nag-awhag sa iyang mga sakop sa pag-angkon og edukasyon. Bisan pa sa
nag-unang mga adlaw sa Simbahan sa panahon nga adunay daghang mga
suliran, ang Ginoo nagtudlo ni Joseph Smith sa pagtukod og mga tunghaan
alang sa mga hingkod ug mga kabataan. Gawas sa pagtuon sa ebanghelyo,
kini nga mga tunghaan nagtanyag og mga klase sa kasaysayan, mga
pinulongan, gramatika, matimatika, ug ubang mga hilisgutan. Karon, ang
Simbahan nagpadayon sa paggugol ug daghang panahon, paningkamot, ug
salapi aron pagbulig sa edukasyon. Taliwala sa iyang mga pagpaningkamot
mao ang Sistema sa Edukasyon sa Simbahan, diin gitukod aron pagtabang
nga matubag ang mga panginahanglan sa edukasyon sa mga sakop.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:80.

Unsa ang katuyoan sa pag-angkon og kahibalo?

Ang usa ka kahibalo sa katawhan ug sa kalibutan palibot kanato
makatabang kanato sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Kini makatabang
kanato pagkaplag og labaw nga maayo nga mga pamaagi sa pagtudlo sa
ebanghelyo ngadto sa daghan pang mga tawo. Dugang pa, samtang ang
mga Santos sa Ulahing Adlaw nahimong tinahod pag-ayo sa ilang mga
propesyon, bisan kon sila mga doktor sa pagpanambal o batid nga mga
mamamanday, sila nahimong mga panig-ingnan nga mahimong
makaimpluwensya sa uban aron pagkat-on mahitungod sa Simbahan.
Ang edukasyon mahinungdanon dili lang nga usa ka kasangkapan sa
misyonaryo, apan isip usa usab ka tinubdan sa pagkadalisay sa tanang
bahin sa kinabuhi. Si Presidente David O. McKay makausa miingon: “Ang
matuod nga edukasyon naglangkob dili lamang diha sa pagkuha sa diyutay
nga mga kamatuoran sa siyensya, kasaysayan, literatura o arte, apan diha
sa kalamboan sa kinaiya. . . .  Ang tinuod nga edukasyon nagbansay sa
pagdili sa kaugalingon ug kahanas sa kaugalingon. Ang tinuod nga
edukasyon naglagda sa kapungot, mobuntog sa halawum nga pagbati ug
mohimo sa pagkamasulundon ngadto sa mga balaod sa katilingban ug
kahusay sa pamatasan nga usa ka gabayan sa baruganan sa kinabuhi. . . . 
“Ang katuyoan sa edukasyon mao ang pagpalambo sa mga kahinguhaan
diha sa estudyante nga makatampo ngadto sa iyang kaayohan hangtud
ang kinabuhi molungtad” (Secrets of a Happy Life, pp. 46–47).
Ang pag-angkon sa kahibalo makatabang usab kanato nga mahimong
alagad sa atong isigkatawo. Pinaagi sa atong kahibalo, kita makatabang
sa mga tawo pagbuntog sa sakit ug pag-antos, makakaplag og mga paagi
aron paghimo sa kinabuhi nga labing mabungahon, ug mosangkap sa
kinahanglanon nga pagkaon, panapot, ug pinuy-anan alang sa atong mga
banay. Labaw sa tanan, kita makakat-on ug makapaambit sa uban sa mga
baruganan ug mga balaod nga kinahanglan natong masayran aron
mahimong mahisama sa atong Amahan sa Langit.
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Usahay, hinoon, samtang ang mga tawo makaangkon og kalibutanon nga
kahibalo, sila nahimong mapagarbuhon sa ilang kaugalingong kaalam. Sila
mobati nga sila dili kinahanglan nga mosunod sa mga tambag sa Ginoo
ug sa iyang mga propeta. Ang Ginoo nagpasidaan kanato niini diha sa
mga kasulatan; Ang mahimo ng maalamon maayo, siya miingon, kon kita
maminaw sa iyang tambag. Basin atong gamiton ang atong edukasyon sa
kabuang. (Tan-awa sa 2 Nephi 9:28–29.)

Ang Kamahinungdanon sa Pagtambong sa Tulunghaan
Nganong mahinungdanon man ang pagtambong sa tunghaan? Unsay atong makat-onan sa
pagtambong sa tunghaan?

Daghan sa atong kinaadman moabot pinaagi sa tunghaan. Sa tunghaan kita
makat-on unsaon pagbasa, pagsulat, ug pagbuhat sa sukaranan sa
aritmetika. Kita makat-on mahitungod sa kasaysayan, hiyograpiya, ug
siyensya. Kita magtuon unsaon paglihok sa lawas sa tawo, ang mga
kalihokan sa mga bitoon, ug ang kaanyag ug katuyoan sa mga tanum ug
mga hayop. Samtang molapad ang atong pagsabot sa kalibutan, kita labaw
nga makatampo sa atong mga banay, sa Simbahan, ug sa atong katilingban.
Usahay malisud ang pagtambong sa tunghaan. Kita mahimong mabalak-
on mahitungod sa salapi, panahon, o paningkamot nga gikinahanglan.
Apan ang Ginoo buot kanato aron nga makat-on og maayo. Siya
motabang kanato sa pagkab-ot niini nga tumong kon kita mangayo sa
iyang panabang pinaagi sa pag-ampo ug himoon ang atong labing dako
nga paningkamot. Samtang ang atong kalibutan mahimong labaw nga
mauswagon sa industriya, teknolohiya, ug siyensya, ang kinaadman
modugang nga labing mahinungdanon. Kita nanginahanglan og
pagbansay aron pagbulig sa husto sa atong mga banay ug kahibalo aron
pag-uswag sa atong katilingban.
Ang mga sakop sa Simbahan, ilabi na ang mga batan-on, kanunay nga
gitambagan sa paghimo sa tanang butang nga kinahanglanon aron pagkuha
og maayong kinaadman. Kini naglakip og pagbansay nga gikinahanglan
alang sa pagpanrabaho. Diin walay pormal nga mga tunghaan, ang atong
mga amahan o uban nga mga tawo kinsa nagpuyo sa duol makatabang
kanato pagkuha sa kinaadman nga atong gikinahanglan.

Ang Kinaadman Magpadayon sa Atong tibuok nga Kinabuhi
Ipakita ang talan-awon 26-a, “Kinaadman mahinungdanon alang sa batan-on nga mga tawo.”

Kon mahimo, kita kinahanglan mopadayon sa atong edukasyon
pagkahuman sa taas nga tunghaan. Kini mahimo pinaagi sa pagtambong
sa usa ka unibersidad, o usa ka panginabuhi o tulunghaan alang sa
panggama, o pagbansay nga trabaho.
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Ipakita ang talan-awon 26-b, “Ang kinaadman kinahanglan sa kinatibuk-an sa usa ka
kinabuhi.”

Bisan sa kulahian sa atong mga kinabuhi, kita makatambong sa mga klase
sa daghang mga hilisgutan. Kita makatambong sa mga klase alang sa
mga hingkod o mga klase nga gitanyag sa pipila ka mga tunghaan pinaagi
sa sulat. Kon ang pormal nga pagtungha dili mahimo, kita makapangayo
og panabang gikan niadtong naglibot kanato kinsa adunay talagsaon nga
kahibalo o mga kabatid. Kana nga mga tawo kasagaran motabang kanato
kon sila makakita nga kita mauyunon nga makat-on.
Tungod ang Ginoo nagtambag kanato aron makat-on, kita adunay dugang
nga katarungan sa pagbuhat kutob sa atong mahimo aron makat-on sa
tibuok natong kinabuhi. Samtang kita magbasa, magtuon, ug makat-on,
kita kinahanglan mangayo sa Ginoo aron pagtabang kanato sa pagsabot
ug paghinumdom unsay atong nakat-onan.
Gawas sa mga kasulatan, kita kinahanglan mangita sa kinaadman gikan
sa “mga maayong basahon” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118). Kini
nanginahanglan nga kita maalamon sa atong pagpili sa kagamitan sa
pagbasa. Pipila sa mga basahon ug mga magasin makahimo kanatong
labaw nga maayong mga tawo. Sila nagtudlo kanato mahitungod sa
maayo ug katahum. Ang ubang mga basahon ug mga magasin
mopauswag sa pagkadautan.
Si Presidente Spencer W. Kimball nagpasidaan kanato nga “daghan . . .
dautang mga impluwensya moabot dinha sa panimalay—pinaagi sa
telebisyon, radyo, mga magasin, mga mantalaan, ug ubang mga matang
sa basahon” (Ensign, Mayo 1978, p. 45). Ang atong kaalam kinahanglan
mohawan sa dautang mga impluwensya ug mopuno sa atong mga
salabutan uban sa maayong mga butang nga hunahunaon.
Dugang pa sa pagbasa sa maayong mga basahon, mga magasin, ug
mga mantalaan, kita makatambong sa mga dula nga nagtudlo og
pagkamanggiloy-on, maduyugong pagbati, ug pagsabot sa ubang mga
tawo ug mga kinaiyahan. Kita makatambong sa mga konserto ug
pagduaw sa mga museyo sa arte aron pagdugang sa atong paghigugma
sa katahum. Kita makahisgot unsay atong nakat-onan diha sa uban.

Pagkat-on pinaagi sa Pagbuhat
Ang atong Langitnong Amahan mibutang kanato sa kalibutan aron
makakat-on ug aron makaangkon og kasinatian. Daghan sa mga butang
nga atong makat-onan nga mahimong makat-onan lamang pinaagi sa
pagbuhat. Kini dili igo ang pagtuon lamang kalabut kanila. Ang tagsulat sa
Ecclesiastes misulat: “Akong anak nga lalaki, magpatambag ka; sa
pagbuhat og daghan nga mga basahon walay katapusan; ug nga ang
[hilabihan] nga pagtuon makapabudlay sa unod. . . .  Kay pagadad-on sa
Dios ang tagsa tagsa ka buhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa
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tagsa ka tinago nga butang, bisan ang maayo, kon bisan ang dautan”
(Ecclesiastes 12:12, 14). Ang Ginoo mihangyo kanato sa paghunahuna
nga mainampingon sa panginahanglan nga kita matinud-anon nga
mobuhat. “Busa, karon himoa ang matag tawo nga makakat-on sa iyang
katungdanan, ug pagbuhat sa buhatan diin siya natudlo, diha sa tanan
nga kakugi” (D&C 107:99).
Ang paghimo sa mga gimbuhaton nga gisangon kanato mahimo nga,
samtang kita naghimo diha sa buhatan og sa balaang tawag, mohatag
kanato sa kasinatian nga kita makakat-on gikan niini. Kon kita moapil sa
pagbuhat sa mga butang, kita usahay makahimo og mga sayop. Kini nga
kasinatian mohatag kanato og kahigayunan sa pagkat-on, sa pag-usab,
ug sa pagpauswag sa atong mga kahanas. Samtang kita mohimo sa mga
butang nga labawng maayo ug mohimo og mga pag-uswag, daghang
mga butang nga malisud nga mahimong labawng sayon. Kita dili lamang
makabuhat niini nga mga buluhaton alang sa atong kaugalingon, apan kita
usab mahimong makatabang sa uban.
Ang Ginoo mihatag kanato og daghang mga kahigayunan sa pag-alagad
ug pagpangulo sa iyang Simbahan, diin, kon kita modawat ug
mainampuon nga mobuhat sa atong labing maayo, motabang kanato sa
paglambo ug pagkat-on.
Daghang dili pormal nga pagkat-on mahimong mabuhat isip usa ka banay.
Ang mga banay makatambong og mga pasundayag sa huni ug mga dula
o pagduaw sa mga museyo nga magkauban. Sila makabuhat sa mga
butang nga magkauban. Sila makadangup sa mga piknik, kamping mga
biyahe, mga bakasyon, ug bisan sa mobu nga mga lakaw ngadto sa
pagkat-on sa mga kasinatian sa banay. Ang usa ka banay makapulipuli
matag adlaw sa pagbasa og kusog nga tingog gikan sa usa ka maayong
basahon ug unya maghisgot sa mahinungdanong mga hunahuna bahin sa
ilang gibasa.
Ang pagkat-on pinaagi sa pagbuhat maoy usa ka butang nga kitang tanan
makahimo, bisan unsa kita ka dili makinaadmanon. Usa ka babaye,
pananglit, sa makausa miriklamo ngadto ni Dr. Louis Agassiz, usa ka
inilang batid sa siyensya, nga siya wala gayud makahigayon sa pagkat-on.
Siya misulti kaniya nga siya ug ang iyang igsoong babaye nagpadagan og
usa ka balay paabangan ug nga siya walay panahon alang sa lain pang
butang. Siya nangutana unsang matang sa trabaho ang iyang gibuhat, ug
siya mitubag:

“Ako nagpanit sa mga patatas ug naghiwa sa mga sibuyas.”
Siya nangutana, “Asa ka maglingkod samtang ikaw magbuhat niini?”
“Sa kinaubsang mga ang-ang sa hagdanan sa kosina.”
“Asa man ang imong mga tiil mopatong?”
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“Ibabaw sa sinaw nga bika.”
“Unsa may sinaw nga bika?”
“Wala ako masayud, ginoo.”
“Unsa ka dugay nga ikaw naglingkod didto?”
“Napulog lima ka tuig.”

“Ginang, ania ang akong pinuy-anan,” miingon si Dr. Agassiz. “Mahimo ba
nga sulatan mo ako mahitungod sa kinaiya sa usa ka pinasinaw nga bika?”
Siya naminaw kaniya sa tinuuray. Siya mitan-aw sa pulong “bika” diha sa
diksyonaryo apan mibati nga ang kahulugan yano ra kaayo aron ipadala
ngadto sa usa ka inila nga batid sa siyensya. Mao nga siya mitan-aw sa
encyclopedia. Samtang siya nagbasa didto mahitungod sa mga bika siya
nakasugat sa mga pulong nga wala niya hisabti. Mao nga siya nangita
kanila. Ug unya, tungod kay siya nahimong maikagon kaayo sa unsay
iyang gitun-an, siya miduaw sa mga museyo ug buhatan sa mga bika. Sa
dihang siya nahuman sa iyang pagtuon, siya milingkod ug misulat kang Dr.
Agassiz sa usa ka katloan ug unom ka nga sulat sa gihisgutan nga
pinasinaw nga bika.
Agig balos miabot ang usa ka sulat gikan kang Dr. Agassiz nga
nagpahibalo kaniya nga uban lamang sa diyutay og gagmay nga mga
kausaban iyang napamantala ang iyang sulat ug nagpadala kaniya og
$250. Sa ilawum sa sulat siya nangutana, “Unsay anaa sa ubos niadtong
mga bika?”
Siya mitan-aw. Didto adunay mga hulmigas ilawum sa mga bika. Mao nga
siya nagsugod sa pagtuon sa mga hulmigas. Siya nakakaplag nga sa
taliwala adunay napulog walo ka gatosan ug kawhaan ug lima ka gatos sa
nagkalainlain nga mga matang. Siya nadani pinaagi sa daghang mga
nagkalainlain nga mga matang sa hulmigas ug giunsa ug asa sila
nagpuyo. Human sa daghan nga pagbasa ug maampingon nga pagtuon,
siya misulat og tulo ka gatos ug kan-oman ka mga panid sa hilisgutan
ngadto kang Dr. Agassiz. Siya mimantala niini ingon nga usa ka basahon
ug mipadala kaniya og daghan pang salapi.
Uban sa salapi nga iyang nadawat siya miadto aron pagduaw sa tanan
nga mga yuta sa iyang mga damgo. (Gipahiangay gikan kang Marion D.
Hanks, The Gift of Self, pp. 151–53.)
Gawas sa salapi nga iyang nadawat, giunsa pag-uswag ang kinabuhi niining babaye?
(Pinaagi sa dugang nga kahibalo ug bag-ong kaikag diha sa kalibutan libot kaniya.)

Kita usab makakat-on og daghan pinaagi sa pagbaton og usa ka kaikag
diha sa kalibutan ug diha sa mga tawo libot kanato. Kita makakat-on og
daghang mga butang sa yano pinaagi sa nga paghatag og pagtagad
ngadto sa mga kasinatian nga atong naangkon ug pagpangita sa
pagsabot kanila pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa pagpalandong kanila
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diha sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing. Samtang kita maniid,
magtuon, motrabaho, ug mohunahuna sa halawum, kita makat-on sa
daghang mga butang nga may bili ug makat-on kon unsaon paggamit
kanila diha sa atong inadlaw nga panginabuhi.
“Adunay pipila ka mga butang nga ikaw makahatag sa lain nga tawo, ug
pipila ka mga butang nga ikaw dili makahatag kaniya, gawas kon siya
mauyunon sa pagkab-ot ug pagkuha kanila, ug mobayad sa bili aron
paghimo kanila nga usa ka bahin sa iyang kaugalingon. Kini nga
baruganan magamit diha sa pagtuon, sa pagpalambo sa talagsaon nga
mga kahibalo, sa pagkaon sa kahibalo, sa pag-angkon sa mga kabatid, ug
sa pagkat-on sa tanang mga leksyon sa kinabuhi” (Richard L. Evans,
Richard Evans’ Quote Book, p. 74).
Hisguti kini nga hunahuna nga gipadayag ni Elder Evans.

Unsa ang mga kahigayunan ang anaa sa atong dapit alang sa pagdugang sa atong kahibalo
ug kasinatian?

Panapos
Kita gipahimangnoan sa Ginoo sa pag-angkon og kahibalo mahitungod sa
ebanghelyo ug mahitungod sa kalibutan. Kita makahimo niini pinaagi sa
pagtambong sa tunghaan, pinaagi sa pagkuha og mga kurso sa
kaugalingong pagtuon, pinaagi sa pagkaikag diha sa mga butang libot
kanato, ug pinaagi sa pagpangita aron pagsabot sa atong mga kasinatian.
Samtang kita makaangkon og kahibalo, kita makat-on sa pagdayeg sa
kalibutan ug sa tanan nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Dugang nga
kahibalo ug kinaadmanong pagtuon makatabang usab kanato sa pag-
abag sa atong mga banay, pagtukod sa gingharian sa Dios, mahimong
maayong mga lumolupyo, ug mahimong labaw nga sama sa atong
Amahan sa Langit.

Hagad
Mga amahan: Awhaga ang inyong mga anak sa pagkuha og usa ka
kinaadman. Pagpakita og usa ka panig-ingnan sa pagtuon alang kanila
aron sundon. Paglaraw og mga kalihokan sa banay nga motabang sa
matag usa pagkat-on nga magkauban.
Batan-on nga mga naghupot sa pagkapari: Himoa ang mga laraw nga
gikinahanglan sa pag-angkon og usa ka maayo nga kinaadman.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Pagsinati sa makinaadmanon nga mga kahigayunan sa imong nasod ug katilingban.
2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa ug paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan niining leksyon.
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Leksyon 27Jesukristo, 
ang Atong Matuod 
nga Katukuran
Kini nga leksyon kinahanglan motabang kanato pagpiho aron paghimo
nga si Jesukristo ang matuod nga katukuran sa atong mga kinabuhi.

Pasiuna
Ipahimutang ang binulokan nga hulagway ni Jesus nga makita sa luyo niining talamdan nga
basahon sa atubangan sa klase. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagtan-aw diha sa
hulagway ug dayon ipiyong ang ilang mga mata sulod sa mga katloan ka mga gutling.
Ipahanduraw kanila nga sila anaa sa atubangan sa Manluluwas. Ipasabut nga ang mosunod
nga asoy motabang kanato nga labaw nga makasabut sa atong Manluluwas, si Jesukristo.
(Pagmugna og usa ka espirituhanon nga kahimtang sa dili pa ipaambit kining kasinatian diha
sa klase.)

Si Elder Melvin J. Ballard sa makausa mialagad isip usa ka misyonaryo
taliwala sa mga Indian sa Amihanang America. Samtang diha sa iyang
misyon, siya nangandoy og usa ka saksi nga siya naghimo sa kabubut-on
sa Ginoo. Diha sa pagpangayo sa Ginoo alang niining pagpanghimatuod,
siya miingon nga siya adunay usa ka damgo diin iyang nakita ang iyang
kaugalingon diha sulod sa templo. Diha sa iyang damgo, siya misulod sa
usa sa mga lawak sa templo.
“Samtang ako misulod sa pultahan,” si Elder Ballard miingon, “Akong nakita,
naglingkod sa usa ka pinaitaas nga salog, ang labing mahimayaong Binuhat
nga nakita sa akong mga mata sukad masukad o nga sukad akong
napalandong nga anaa sa tanang malungtarong mga kalibutan. Samtang
ako miduol aron magpaila, siya mibarug ug milakang paingon kanako nga
pinatuy-od ang mga bukton, ug siya mipahiyom samtang siya mihagawhaw
nga namulong sa akong ngalan. Kon ako mabuhi sa usa ka milyon ka mga
tuig ang panuigon, dili gayud ako makalimot niadto nga pahiyom. Siya
mikuha kanako paingon sa iyang mga bukton ug mihalok kanako, miduot
kanako ngadto sa iyang sabakan, ug mipanalangin kanako, hangtud nga
ang uyok sa akong mga bukog ingon sa matunaw! Sa diha nga siya
nahuman, Ako miluhod sa iyang mga tiil, ug, samtang gidigo ko sila sa
akong mga luha ug mga halok, akong nakita ang mga lama sa mga lansang
diha sa mga tiil sa Manunubos sa kalibutan. Ang pagbati nga diha kanako
sa atubangan kaniya kinsa nanag-iya sa tanang butang diha sa iyang mga
kamot, aron maka-angkon sa iyang gugma, sa iyang kalooy, ug sa iyang
panalangin nga sa ingon nga kon ako makadawat niana nga bisan usa ka
pagtilaw, ako mohatag sa tanan nga ako aduna, tanan nga akong gilauman
nga mahimo, aron bation unsay akong gibati!” (Sermons and Missionary
Service of Melvin J. Ballard, p. 156).



Ang Atong Panginahanglan alang sa usa ka Manluluwas
Sa wala pa kita moanhi sa kalibutan, kita nagpuyo uban sa atong
Langitnong Amahan. Samtang didto, ang laraw sa kaluwasan gipakita
ngari kanato. Kita malipayon kaayo mahitungod niini nga laraw nga kita
midawat niini ug misinggit sa tumang kalipay (tan-awa sa Job 38:1–7).
Ang laraw sa kaluwasan nagkinahanglan kanato sa pagbiya sa atubangan
sa atong Langitnong Amahan ug moanhi dinhi sa kalibutan isip nga mga
tawo. Dinhi, kita magbulag nga lawasnon ug espirituhanon gikan sa atong
Langitnong Amahan. Kita gihatagan og kagawasan sa pagpili alang sa
atong kaugalingon sa pagsunod o sa dili pagsunod sa mga sugo sa Dios.
Kon kita mopili aron pagbuhat sa sala, bisan pa niana, kita mahimong
mahugaw. Kini nagpasabot nga ang usa ka tawo gawasnon sa sala
kinahanglan magbayad sa bili alang sa atong mga kasal-anan, tungod kay
walay mahugaw nga tawo nga makasulod ngadto sa gingharian sa langit
(tan-awa sa 1 Nephi 15:34).
Aron pagtabang kanato pagbalik ngadto sa iyang atubangan, ang atong
Langitnong Amahan nagpili og usa ka Manluluwas aron pagtubos kanato.
Kini nga Manunubos mao ang atong kamagulangang igsoon sa espiritu, si
Jesukristo, kinsa mitanyag aron pag-anhi sa kalibutan ug maoy atong
Manluluwas. Sa pagtanyag siya miingon nga ang himaya alang sa atong
kaluwasan mapanag-iya sa atong Amahan sa Langit. (Tan-awa sa
Abraham 3:27; Moses 4:2.) Si Lucifer, lain natong igsoon sa espiritu,
mitinguha usab nga maoy atong Manluluwas. Apan siya buot nga
mopugos kanato aron maluwas ug buot mobaton sa kadungganan alang
sa iyang kaugalingon. (Tan-awa sa Moses 4:1.) Ang atong Amahan sa
Langit misalikway sa iyang tanyag ug gitakda si Jesus aron maoy mahimo
natong Manluluwas (tan-awa sa 1 Pedro 1:18–20). Sa pagbuhat sa ingon,
siya mipatunhay sa atong kabubut-on.

Si Jesukristo Mao ang Atong Matuod nga Katukuran
Unsa ang usa ka matuod nga katukuran?

Ang usa ka matuod nga katukuran maoy usa ka lig-on nga sukaranan. Kini
kusgan. Kini dili matarug o maguba. Ang usa ka matuod nga katukuran
mosangga sa bisan unsa nga isandig niini. Sa panahon nga kita magtukod
og usa ka gambalay, pananglit, kita mabinantayon sa pagbuhat sa
katukuran nga labing malig-on aron ang gambalay molahutay. Sa sama
nga paagi, kita kinahanglan magtukod sa atong mga kinabuhi diha sa usa
ka matuod nga katukuran aron nga kita makalahutay sa mga pagsulay niini
nga kinabuhi.
Ang atong Manluluwas nga si Jesukristo mao lang ang matuod nga
sukaranan diin diha kita makatukod sa atong kinabuhi. Ang propeta nga si
Helaman miingon:
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“Dinhi niining dako nga bato sa atong Manunubos, kinsa mao si Kristo,
ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan magtukod sa inyong katukuran;
nga sa panahon ang yawa mopadala sa iyang makusog nga mga unos sa
hangin . . . oo, sa panahon ang tanan niyang ulan ug iyang makusog nga
bagyo mohapak diha kanimo, kini walay gahum diha kanimo . . . tungod
kay ang dako nga bato diin kamo gitukod, diin maoy usa ka matuod nga
katukuran, usa ka katukuran diin kon ang mga tawo magtukod sila dili
mapukan” (Helaman 5:12).
Si Jesus mao ang matuod nga katukuran tungod kay siya daan na nga
gitakda sa Dios aron mahimo nga atong Manunubos. Si Nephi miingon,
“Walay laing ngalan nga gihatag ubos sa langit gawas sa ngalan ni
Jesukristo, . . . diin ang tawo maluwas” (tan-awa sa 2 Nephi 25:20).
Pinaagi lang sa pag-ula ug sakripisyo ni Jesukristo nga kita mapasaylo sa
atong mga sala ug makadawat sa kinabuhing dayon. Kita dili makahimo
niini nga mga butang sa atong mga kaugalingon. Si Jesus lang ang aduna
niini nga gahum.
Ang Manluluwas makatabang kanato, apan kita kinahanglan una nga
mohimo kaniya nga atong matuod nga katukuran. Kon atong himoon, siya
motabang kanato nga mosagubang sa atong mga hagit ug magdugang sa
atong kahanas aron pagpas-an sa atong mga salagubangon. Pinaagi
kaniya, kita makadawat og kusog aron pagtuman sa malisud nga mga
buluhaton. Siya mahimong usa ka higala diin kita makasalig. Kita mahimo
nga makapaambit sa atong hingpit nga kalipay ug mga kaguol uban kaniya
ug mobati sa paghigugma ug kabalaka nga anaa kaniya alang kanato.

Pagtukod diha kang Kristo
Aron sa pagtukod sa atong mga kinabuhi diha sa matuod nga katukuran,
ang atong Manunubos, kita kinahanglan makaila kaniya. Ang mga
kasulatan nag-ingon nga ang pag-ila kang Kristo mao ang paghupot sa
iyang mga sugo (tan-awa sa 1 Juan 2:3). Samtang kita maghupot sa iyang
mga sugo, kita sa hinayhinay mahimong susama kaniya hangtod kita
dawaton sa hingpit ngadto sa iyang atubangan (tan-awa sa Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 2:7).
Unsaon nga kita makatukod diha kang Kristo? (Ipakita ang tsart, “Unsaon pagtukod diha
kang Kristo, ang matuod nga katukuran,” o isulat ang kasayuran sa pisara.)

Kita makatukod diha kang Kristo sa mosunod nga mga paagi:
PAGTUON SA MGA KASULATAN

Ang mga kasulatan nagpadayag kanato sa sugilanon sa kinabuhi sa
Manluluwas, ang iyang mga doktrina, ug iyang mga pagtulun-an.
“Pangitaa sa mga kasulatan,” ang Ginoo mimando: “sila mao ang
nagpamatuod kanako” (Juan 5:39). Diha kanila atong makita giunsa sa
Manluluwas pagdala ang mga tawo sa kalibutan, ug giunsa nato pagdala
sa matag usa.
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Diha sa kasulatan ang Ginoo naghatag kanato sa iyang ebanghelyo. Siya
miingon nga kon kita magtukod sa atong mga kinabuhi diha sa iyang
ebanghelyo, siya mohupot kanato nga walay sala sa atubangan sa
Amahan sa adlaw sa paghukom. (Tan-awa sa 3 Nephi 27:13–16.)
Pagtukod sa atong mga kinabuhi diha sa ebanghelyo ni Kristo nagpasabot
sa pagkaadunay hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, paghinulsol sa atong
mga sala, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug
paglahutay ngadto sa katapusan. Ang Ginoo misaad kanato nga kon kita
magtukod diha sa dako nga bato sa iyang ebanghelyo, ang mga
ganghaan sa impyerno dili makadaog batok kanato (tan-awa sa 3 Nephi
11:39). Kini nagpasabot nga kon kita magtukod diha sa ebanghelyo ni
Kristo, si Satanas walay gahum ibabaw kanato, apan kita sa ngadtongadto
mabalaan ug mabayaw sa ulahing adlaw. (Tan-awa sa 3 Nephi 27:17–22.)
Giunsa nga ang pagtuon sa mga kasulatan nakatabang kanimo pag-ila sa Manluluwas?

PAG-AMPO UG PAGPUASA

Ang pag-ampo ug pagpuasa makatabang kanato nga mahiduol ngadto sa
Ginoo. Samtang kita magpuasa ug samtang kita mag-ampo sa usa ka
mahilom nga dapit, atong bation ang gugma sa Manluluwas. Kita
mahimong mosulti sa Ginoo sa lawom nga mga pagbati sulod kanato, ug
siya mohatag kanato og kahupayan ug kalinaw sa hunahuna.
Usa ka babaye miasoy giunsa niya nga siya labaw nga naka-ila sa atong
Amahan sa Langit ug sa Manluluwas pinaagi sa pag-ampo:
Siya usa ka magtutudlo. Usa ka adlaw siya gitawag sa panimalay ug
gisultihan nga ang iyang anak nga lalaki nalumos. Ang kakurat naghari. Sa
iyang kasakit siya mihilak, “Ginoo ko, Dios ko, ngano?” Tin-aw, kalit, ug
maayo, ang tubag miabot sama sa usa ka panghunahuna ngadto sa iyang
salabutan: “Ako nagkinahanglan kaniya.”
Diha sa mga adlaw nga misunod siya nakadawat og kahibulungan nga
kahupay. “Samtang akong gibubu ang akong kasingkasing sa pag-ampo
ngadto sa akong Amahan,” siya miingon, “siya nakadungog kanako ug sa
iyang kaugalingong paagi ug sa iyang kaugalingong panahon mitubag
niadtong mga pag-ampo. . . .  Kini nga pagsulay mahimong makapahilayo
kanako gikan sa akong Amahan sa Langit. . . .  Hinoon, ako labaw nga
nahiduol ngadto sa akong Tiglalang karon kay sa kaniadto, ug siya
nanalangin kanako uban ang kahibalo ug sa usa ka pagpamatuod” (Anita
L. Hughes, “Why Did You Take My Son?” Ensign, Hulyo 1978, p. 66).
PAG-AMBIT SA SAKRAMENTO

Ang Espiritu sa Ginoo mohatag kanato og panan-aw ngadto sa kinabuhi
ug kinaiya sa atong Manluluwas, kay ang usa sa mga katuyoan sa Espiritu
mao ang pagpamatuod ni Kristo (tan-awa sa Juan 15:26). Sa pagkatinuod,
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kini pinaagi lamang sa Espiritu sa Ginoo nga kita makat-on sa lawum pa
nga kahulugan sa pagsakripisyo sa Ginoo alang kanato.
Kita makapabilin sa Espiritu sa Ginoo uban kanato human sa atong
pagbunyag ug pagkumpirma pinaagi sa takus nga pag-ambit sa
sakramento (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79).
Unsa ang atong kinahanglan nga hunahunaon samtang kita moambit sa sakramento?

PAGSUNOD SA BUHI NGA PROPETA
Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa buhi nga propeta makatabang kanato sa pagtukod
diha kang Kristo?

Ang Presidente sa Simbahan mao ang tigpamaba sa Dios sa yuta. Sa
ingon niana, siya nagpadayag sa kabubut-on sa Dios alang kanato karon.
Busa, sa panahon nga kita mosunod sa tambag sa propeta, kita nagsunod
sa Dios ug nagtuman sa iyang kabubut-on. Niini nga paagi, samtang kita
makat-on sa pagkamasunuron ug makakuha og kasinatian, kita
makalambo sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo. Kining hugot nga pagtuo
naglihok sama sa usa ka “ankla” sa atong mga kalag ug moaghat kanato
sa pagbuhat og maayo nga mga buhat (tan-awa sa Ether 12:4). Pinaagi
niini kita makakaplag og kaayohan ug mahimong takus nga mga anak sa
Dios (tan-awa sa Moroni 7:25–26).
PAGHIGUGMA UG PAG-ALAGAD SA GINOO

Si Haring Benjamin misulti sa iyang mga tawo, “Kon kamo anaa diha sa
pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang diha sa pag-
alagad sa inyong Dios” (Mosiah 2:17). Ang paghigugma ug pag-alagad sa
uban mao ang paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Ug sa panahon nga
kita nahigugma ug moalagad sa Manluluwas, kita mahimo nga labaw nga
masayud kaniya. Kini pinaagi sa pag-alagad sa Ginoo nga kita makat-on
sa pagbati sama sa iyang gibati ug paghunahuna sama sa iyang
paghunahuna: “Kay unsaon pagkasayud sa usa ka tawo sa agalon kinsa
wala niya alagari, ug kinsa langyaw ngadto kaniya, ug layo gikan sa mga
hunahuna ug mga katuyoan sa iyang kasingkasing?” ( Mosiah 5:13).
PAGPUYO SAMA KANG KRISTO
Unsaon nga kita labaw nga makapuyo sama kang Jesukristo?

Samtang kita mosunod sa mga sugo sa Ginoo ug magpuyo sa iyang
ebanghelyo, kita nagsugod sa pagpuyo sama sa iyang pagpuyo ug sa
ingon labaw nga mahimong sama kaniya.
Ipahatag sa gitudlo nga sakop sa klase ang iyang tulo ngadto sa lima ka gutlo nga taho sa
Mosiah 4 ug 5.

Tungod sa mga pulong ni Haring Benjamin, ang iyang mga tawo mibati sa
Espiritu sa Dios ug naaghat sa pagsaad sa Dios nga sila kanunay nga
mohupot sa iyang mga sugo. Taliwala sa mga sugo nga gisulti ni Haring
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Benjamin nga sila kinahanglan mohupot mao: aron paghinumdom sa
kadungganan sa Dios; aron magpaubos sa ilang mga kaugalingon; aron
pag-ampo sa matag adlaw; aron dili pagpasakit sa usag-usa; aron
pagtudlo sa ilang mga anak nga mahigugma sa usag-usa; aron paghatag
sa ilang mga kabtangan ngadto sa mga kabus; ug aron nga maputli diha
sa ilang mga panghunahuna, mga pulong, ug mga buhat. Samtang ang
mga tawo ni Haring Benjamin mihimo niini nga mga butang, sila labaw nga
nahimo sama sa Manluluwas. Kita labaw nga mahimong sama sa
Manluluwas pinaagi sa paghimo niining sama nga mga butang.
Si Alma nagsulti kanato nga sa panahon nga kita labaw nga mopuyo sama
sa Manluluwas, kita makadawat sa “iyang hitsura diha sa atong
panagway” (tan-awa sa Alma 5:14, 19). Kini nagpasabut, sa bahin, nga
kita gipuno sa gugma sa Dios ug mobati sa pagkamanggiloy-on alang sa
uban. Kini nagpasabut nga kita buot mohupot sa atong mga pakigsaad sa
Ginoo ug nga takus sa pagdala sa iyang ngalan.

Panapos
Samtang kita magtuon sa mga kasulatan, mag-ampo ug magpuasa,
moambit sa sakramento, mosunod sa buhing propeta, mahigugma ug
moalagad sa Ginoo, ug mopuyo sama kang Kristo, kita mahimo nga
masayud sa Manluluwas ug labaw nga mahimong sama kaniya. Niini nga
paagi kita makatukod diha kaniya ingon nga atong matuod nga katukuran.
Kita gisaaran nga sa panahon nga ang atong mga kinabuhi gitukod diha
sa dako nga bato ni Kristo kita dili matumba. Kini nagpasabut nga ang usa
ka kinabuhi nga gitukod diha kang Jesukristo–ang matuod nga
katukuran—molahutay hangtud sa kahangturan. Kini nagpasabut nga
pinaagi sa labaw nga paghimo nga sama sa Ginoo, kita mahimo nga
makapuyo uban kaniya ug sa atong Amahan sa Langit pag-usab,
modawat sa tanan nga anaa kanila alang kanato.
Ang Manluluwas nagsaad kanato, “Siya nga midawat kanako midawat sa
akong Amahan; Ug siya nga midawat sa akong Amahan midawat sa
gingharian sa akong Amahan; busa tanan nga anaa sa akong Amahan
mahatag ngadto kaniya” (Doktrina ug mga Pakigsaad 84:37–38).
Ipaambit ang imong pagpamatuod ni Jesus isip nga imong Manunubos ug Manluluwas. Kon
ang panahon motugot, dapita ang uban nga mga naghupot sa pagkapari sa paghatag sa
ilang mga pagpamatuod.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase pag-usab alang sa klase ang kasinatian ni Elder Ballard
diha sa pasiuna niining leksyon.

Hagad
1. Isaad ang imong kaugalingon isip nga usa ka naghupot sa pagkapari

sa paghibalo sa Manluluwas ug labaw nga mahimong sama kaniya.
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2. Pagpili og usa ka kinaiya sa Manluluwas nga buot nimong hingpiton
diha sa imong kaugalingong kinabuhi. Pagsugod karon sa paghingpit
niini nga kinaiya.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Baliki pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 3, “Si Jesukristo, Atong Pinili
nga Pangulo ug Manluluwas,” ug kapitulo 11, “Ang Kinabuhi ni Kristo.”

2. Pag-andam sa mosunod nga tsart, “Unsaon sa Pagtukod diha kang Kristo, ang Matuod
nga Katukuran,” o pag-andama sa pagsulat sa kasayuran diha sa pisara.

Unsaon sa Pagtukod diha kang Kristo, 
ang Matuod nga Katukuran

Pagtuon sa mga Kasulatan

Pag-ampo ug pagpuasa
Pag-ambit sa sakramento
Pagsunod sa buhing propeta
Paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo
Pagpuyo sama kang Kristo

3. Pag-andam sa paghatag sa imong pagpamatuod ni Jesus isip nga imong Manunubos ug
Manluluwas.

4. Pagtudlo daan og usa ka sakop sa klase sa paghatag og tulo ngadto sa lima ka gutlo nga
taho sa unsay gihangyo ni Haring Benjamin sa iyang mga tawo nga buhaton diha sa
Mosiah 4 ug giunsa sa iyang mga tawo pagtubag sa iyang mensahe sa Mosiah 5. (Mga
punto nga kinahanglan himuon diha sa taho makaplagan diha sa leksyon ubos sa ulohan
“Pagpuyo sama kang Kristo.”)

5. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niining leksyon.
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Leksyon 28Kabubut-on—
Usa ka Gasa 
gikan sa Dios
Ang katuyoan niining leksyon mao ang pagtabang kanato nga labaw nga
makasabot sa baruganan sa kabubut-on ug aron pagtudlo kanato sa
kamahinungdanon sa pagbuhat sa maalamon nga mga pagpili.

Pasiuna
Si Jacob, ang igsoon ni Nephi, mipahayag diha sa Basahon ni Mormon,
“Busa, pagmasadya sa inyong mga kasingkasing, ug hinumdumi nga
kamo gawasnon sa paglihok alang sa inyong mga kaugalingon—sa
pagpili sa dalan sa walay katapusan nga kamatayon o sa dalan sa
kinabuhing dayon” (2 Nephi 10:23).
Unsa ang naghatag kanato sa gahum aron pagbuhat og mga hukom?
Ngano, sama pananglit, mihukom ba kita aron magpabunyag? O, ngano
nga kita makahimo sa paghukom kon unsa ang saput nga isul-ob, unsa
nga tunghaan ang tambungan, o unsa nga trabaho ang padayunon?
Ang tubag mao nga kita gihatagan og usa ka gasa gikan sa Dios nga
gitawag og kabubut-on. Kini nga gasa mao ang gahum sa paghimo og
mga pagpili. Ang labing mahinungdanon nga pagpili nga kinahanglan
natong himoon, usa ka pagpili nga malagmit gihimo pinaagi sa pag-ula sa
Manluluwas, nagpahinungod sa kinabuhing dayon. Ang Manluluwas dili
mopugos kanato sa pagdawat sa iyang ebanghelyo; apan kon kita magpili
sa pagsunod kaniya, siya manalangin kanato ug motudlo kanato unsaon
paggamit sa atong kabubut-on aron mahisama sa Dios.

Kabubut-on—usa ka Mahangturon nga Balaod
Ang kabubut-on maoy usa ka mahangturon nga balaod. Si Presidente
Brigham Young, nagsulti sa kabubut-on sa tawo, mitudlo:
“Kini mao ang usa ka balaod diin sa kanunay anaa gikan sa tanang
kahangturan, ug magpadayon sa pagkaanaa hangtud sa tanan nga mga
kahangturan nga moabut. Matag may salabutan nga bihuhat kinahanglan
makaangkon sa gahum sa pagpili” (Discourses of Brigham Young, p. 62).
Pabasaha sa makusog nga tingog ang usa ka sakop sa klase sa Moses 4:1–4.

Kanus-a kining panghitabo nahitabo? Unsay nahitabo?

Sa wala pa kita moanhi sa yuta, kita nagkapundok sa usa ka langitnon nga
konseho. Usa sa dakong mga gihisgutan atubangan kanato didto naglabot
sa mahangturon nga baruganan sa kabubut-on. Si Lucifer, o Satanas, buot



mokuha sa atong kabubut-on. Si Jesukristo, hinoon, buot mobuhat sa
kabubut-on sa Amahan, diin motugot kanato sa pagpili alang sa atong
mga kaugalingon.
“Kini nga kabubut-on,” miingon si Presidente Wilford Woodruff, “nahimong
kanunay nga gipanunod sa tawo ubos sa lagda ug pamunoan sa Dios. Iya
kining naangkon diha sa langit sa kalangitan sa wala pa ang kalibutan, ug
ang Ginoo mipalungtad ug nanalipod niini batok sa panulong ni Lucifer ug
niadtong midapig kaniya. . . .  Pinaagi sa hiyas niini nga kabubut-on ikaw
ug ako ug ang tanang mga tawo gihimong may kaakohan nga mga
binuhat, may kaakohan alang sa dalan nga atong gitinguha, sa mga
kinabuhi nga kita mopuyo, ug sa mga buluhaton nga atong himoon”
(Discourses of Wilford Woodruff, pp. 8–9).

Paggamit sa Atong Kabubut-on
Piho nga mga butang maoy gikinahanglan aron kita makagamit sa atong
kabubut-on niini nga kinabuhi. Una, kita kinahanglan adunay usa ka
kahibalo sa maayo ug sa dautan; ikaduha, kita kinahanglan adunay
kagawasan sa paghimo og mga pagpili; ug ikatulo, human kita mogamit sa
atong kabubut-on, kinahanglan adunay mga sangputanan nga nagsunod
sa atong mga pagpili.
Samtang ang matag usa gihisgutan, isulat diha sa pisara; Kahibalo sa Maayo ug Dautan,
Kagawasan sa Paghimo og mga Pagpili, Mga Sangputan sa Paghimo og Mga Pagpili.

KAHIBALO SA MAAYO UG DAUTAN

Aron nga mahukman sa matarung sa panahon nga kita moatubang sa
atong Manluluwas, kita kinahanglan mohimo sa paghunahuna, sa
pagpangatarungan, ug sa pagpili. Kita kinahanglan makasabot unsay
atong gibuhat, pag-ila sa kalainan taliwala sa maayo ug dautan ug ang
mga sangputan sa atong mga buhat. Kon ang usa ka tawo bata pa kaayo
o sa laing paagi dili makasabot niining mga kalainan, siya dili mahukman
diha sa samang paagi sama niadtong kinsa nakasabut kanila.
Tungod niini nga katarungan, ang Ginoo wala maghupot kanato nga may
kaakohan alang sa atong mga pagpili hangtud kita walo ka tuig ang
pangidaron. Niana nga higayon, kita miabot sa panuigon sa
pagkamaytulubagon (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25–27).
Kini nagpasabot nga human kita moabot sa walo ka mga tuig ang
panuigon, kita huptan nga may tulubagon sa tanan natong gibuhat—
gawas kon kita may kakulangan sa panghunahuna ug walay kaakohan
alang sa atong mga binuhatan.
Si Mormon mipasabot: “Ang gagmay nga mga bata bug-os, tungod kay
sila dili pa makahimo sa pagbuhat og sala. . . .  Ang gagmay nga mga
bata dili makahinulsol; busa, kini makalilisang nga pagkadautan ang
paghikaw sa putli nga mga kalooy sa Dios ngadto kanila, kay silang tanan
nabuhi diha kaniya tungod sa iyang kalooy” (Moroni 8:8, 19).
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Si Mormon usab mipasabot nga ang mga tawo kinsa nga wala ang balaod
maoy “nabuhi diha kang Kristo” (tan-awa sa Moroni 8:22). Kini nagpasabot
nga ang mga tawo kinsa wala matudloi sa ebanghelyo o kinsa walay
salabutan sa pagsabut niini wala paabuta sa pagtuman pinaagi niini. Sila
dili manubag niini hangtud ang ebanghelyo gikatudlo ngadto kanila o
hangtud nga sila makasabot niini.
KAGAWASAN SA PAGHIMO OG MGA PAGPILI

Aron sa paggamit sa atong kabubut-on, kita kinahanglan adunay mga
pagpili nga himoon. Kon kita adunay kahanas sa paghimo og mga pagpili
apan walay mapili, kita walay kabubut-on. Sa laing mga pulong, kita dili
makapili gawas kon ang usa ka pagpili gibutang atubangan kanato. Ang
labing dakong paggamit sa atong kabubut-on mao ang pagpili taliwala sa
maayo ug dautan. Kini maoy hinungdan ngano ang Dios mitugot kang
Satanas sa pagbatok sa maayo. Apan ang pagsunod sa mga tintasyon ni
Satanas mopugong sa atong mga pagpili. Matag higayon kita mopili sa
dautan, kita mawad-an og pipila ka kagawasan. Ang kagawasan
madugangan lang sa panahon nga kita mopili sa matarung.
Ipakita ang talan-awon 28-a, “Kuyaw–Gidili ang Paglangoy.”

Ipahatag sa gitudlo nga sakop sa klase ang sugilanon mahitungod sa timaan “Kuyaw—Gidili
ang Paglangoy” (tan-awa sa “Pagpangandam sa Magtutudlo”).

Ang Ginoo nasayud nga kita mahimong maimpluwensya sa maayo ug
dautan sa paghimo og mga pagpili. Wala niini nga panagsumpaki taliwala
sa maayo ug dautan, kita mahimong walay mga pagpili nga mahimo—kita
mahimong walay kabubut-on. Busa, ang Ginoo naghatag kanato og mga
baruganan, mga balaod, ug mga kasugoan aron sundon, ug si Satanas
motintal kanato sa dili pagsunod.
Ang Ginoo nag-ingon, “Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa
tibuok nimong kasingkasing, ug sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok
nimong salabutan, ug sa tibuok nimong kusog” (Marcos 12:30). Si Satanas
nagsugyot, sa ilalum, “Nganong higugmaon ang Dios? Nganong dili siya
isalikway?” Siya mahimo gani nga magpasabut nga walay Dios!
Ang Ginoo nag-ingon, “Hinumdumi ang adlaw sa Igpapahulay, aron
paghimo niini nga balaan” (Exodo 20:8). Si Satanas nag-ingon, “Gamita
ang adlaw nga Igpapahulay sama sa usa ka paglingawlingaw nga adlaw.
Unsay bili diha sa pagtambong sa simbahan ug sa dili pagtrabaho niini
nga adlaw?”
Ang Ginoo nag-ingon, “Tahura ang imong amahan ug ang imong inahan”
(Exodo 20:12). Si Satanas nagbutang sa atong mga salabutan sa
paghunahuna sa dili pagsunod sa atong mga ginikanan: “Ang imong
kinabuhi maoy imong kaugalingon pilion sa imong gusto. Dawata ang
tanan nga gihatag kanimo sa imong mga ginikanan. Sila dili madugay
matigulang, ug adunay ubang tawo nga makaatiman kanila” (gipahiangay
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gikan kang Carl W. Buehner, “Who’s on the Lord’s Side,” Improvement Era,
Hunyo 1961, p. 402).
Si Presidente Spencer W. Kimball sa makausa nagsulat og usa ka sulat
ngadto sa usa ka batan-on kinsa nanglimbasog sa usa ka hukom
mahitungod sa relihiyon. Si Presidente Kimball buot nga motino nga kining
batan-on nakasabut sa iyang mga pagpili. Siya misulat:
“Binati kong John:
“Ang imong pagsukol ug paglantugi batok sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo naghatag kanako ug mabug-at nga kabalaka.
“Ako nakaamgo ako dili makadani kanimo batok sa imong kabubut-on. . . .
ako dili, bisan kon ako makahimo, pagpugos sa imong hunahuna, tungod
kay ang gawasnon nga kabubut-on mao ang sukaranan nga balaod sa
Dios ug ang matag usa kinahanglan modawat sa kaakohan alang sa iyang
kaugalingong tubag; apan sa tino matag usa kanato kinahanglan mohimo
sa iyang bahin diha sa pag-impluwensya alang sa maayo niadtong kinsa
nahimong nanginahanglan sa pipila ka pag-abag” (“Absolute Truth,”
Ensign, Septyembre 1978, p. 3).
MGA SANGPUTANAN SA PAGHIMO OG MGA PAGPILI

Kita kinahanglan mosabut nga bisan kita gawasnon sa pagpili, kita dili
gawasnon sa pagpili sa mga sangputanan sa atong mga binuhatan. Ang
mga maayong sangputanan mosunod sa matarung nga mga pagpili; ang
dautan nga mga sangputanan mosunod sa sayop nga mga pagpili. Ang
sagad nga sangputan sa paggamit sa atong kabubut-on mao ang
pagsinati sa mga sangputanan sa atong mga pagpili. Si Samuel ang
propeta sa Basahon ni Mormon mipahayag:
“Siya [ang Dios] naghatag nganha kaninyo nga kamo unta masayud sa
maayo gikan sa dautan, ug siya naghatag nganha kaninyo nga unta kamo
magpili sa kinabuhi o kamatayon; ug kamo makabuhat sa maayo ug
ikapahiuli ngadto sa unsay maayo, o makaangkon sa unsay maayo nga iuli
kaninyo; o kamo makabuhat sa dautan, ug mainyo ang unsay dautan nga
iuli kaninyo” (Helaman 14:31).
Kini nga baruganan sa kabubut-on nahisama sa balaod sa pag-ani: Bisan
unsa ang atong ipugas, kita usab moani (tan-awa sa Mga Taga-Galacia
6:7–8). Usa ka mag-uuma nagpuyo pinaagi niini nga balaod. Ang matang
sa binhi nga iyang gipili sa pagtanum mopiho unsay bunga nga iyang
maani. Kon siya nagtanum og binhi sa trigo siya moani og trigo, dili mais.
Ni siya makapili sa pagpasagad sa iyang tanum human siya makatanum
sa binhi ug makaangkon sa usa ka maayong ani.
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Sa kinabuhi, sama sa pag-uma, ang mga sangputan gibugkos tumong sa
mga pagpili. Sa panahon nga kita mohimo og usa ka pagpili, kita
kinahanglan modawat sa mga sangputanan niana nga pagpili. Usahay kita
dili makaamgo sa kinatibuk-an nga mga sangputanan sa atong mga
pagpili hangtud kita pagahukman sa Dios. Apan daghang mga higayon
nga ang atong mga pagpili makatandog kanato dihadiha. Pananglit, isip
mga sakop sa Simbahan, kita gihatagan sa gasa sa Espiritu Santo sunod
sa atong bunyag. Ang kinatibuk-an nga kaayohan sa pag-angkon sa
Espiritu Santo isip usa ka kauban dili maamgohan hangtud human sa
atong pagkabanhaw, apan kon kita mopili sa dili pagsunod sa Espiritu
Santo ug mobuhat og sala, kita mawad-an sa iyang impluwensya karon sa
atong mga kinabuhi. Ang dali nga sangputanan sa pagpili sa paghimo og
sayop mao nga kita dili na makasinati sa kahupayan, pagsabot,
paghigugma, ug pag-agak sa Espiritu Santo nga nagsangkap sa panahon
nga kita mohimo sa unsay matarung.
Sa panahon nga ang usa ka batan-on makalapas sa Pulong sa Kaalam, unsa ang mga
sangputanan sa iyang mga lihok? (Siya dili takus aron nga mapauswag diha sa pagkapari.
Ang Espiritu mopahawa. Siya dili takus sa pag-alagad sa usa ka misyon. Siya mahimong
maanad sa mga butang nga makadaot sa iyang lawas.)

Sa panahon nga ang usa ka amahan mapakyas sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa iyang
mga anak, unsa ang mga sangputanan? (Adunay gamay ra nga gugma diha sa banay. Ang
mga anak mahimong dili masayud sa maayo gikan sa dautan. Siya mahimong mawad-an sa
iyang mga anak. Ang kauswagan sa mga kabataan malangan.)

Bisan kon ang mga sangputanan moabot dihadiha o sa umaabot, ang
atong mga kinabuhi moaninag kon giunsa nato paggamit ang atong
kabubut-on. Ang panalangin sa paghimo og matarung nga mga pagpili
mao nga kita dili kinahanglan nga mahadlok bisan dihadiha nga mga
sangputanan o kadtong mosunod diha sa umaabot. Kini mao ang
mensahe sa himno “Buhata Unsa ang Matarung.”
Awita ang himno “Buhata Unsa ang Matarung.” (Tan-awa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo,
p. 320.)

Kita ang May Tulubagon sa Atong mga Pagpili
Si Presidente Joseph F. Smith miingon: “Ang Dios mihatag sa tanang mga
tawo og kabubut-on ug mihatag kanato sa kahigayunan sa pag-alagad
kaniya o sa dili pag-alagad kaniya. . . .  Apan siya mopatubag kanato aron
sa pag-asoy alang sa paggamit nga atong gihimo niini nga kabubut-on, ug
sama sa gisulti ngadto ni Cain, busa kini usab isulti ngari kanato. ‘Kon
kamo magbuhat og maayo, kamo dili dawaton, ug kon kamo dili mobuhat
og maayo, ang sala naghulat sa ganghaan’ (Gen. 4:7)” (Gospel Doctrine,
p. 49).
Si Lehi mipasabut sa kabubut-on ngadto sa iyang anak nga lalaki si Jacob,
“Busa sila gawasnon sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga
dayon, pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, sa
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pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa pagkabihag ug sa
gahum sa yawa” (2 Nephi 2:27).
Ang adlaw moabut nga ang matag usa kanato mobarug sa atubangan sa
Dios aron pagahukman. Didto, kita mohatag og usa ka pag-ihap sa atong
mga pagkatinugyanan ug sa mga pagpili nga atong nahimo. Unya ang
Dios mohukom kanato. Ang iyang mga paghukom manggiangayon ug
maloloy-on, pinasikad sa iyang gugma ug sa mga balaod sa langit. Si
Alma miingon:
Kini kinahanglanon uban sa katarungan sa Dios nga ang mga tawo
pagahukman sumala sa ilang mga buhat; ug kon ang ilang mga buhat
maayo niini nga kinabuhi, ug ang mga tinguha sa ilang mga kasingkasing
maayo, nga sila kinahanglan usab, sa katapusan nga adlaw, ipahiuli
ngadto kon unsa ang maayo.
“Ug kon ang ilang mga buhat mga dautan kini ipahiuli ngadto kanila nga
dautan” (Alma 41:3–4).
Kita gawasnon aron paglihok, apan kita pahupton nga may tulubagon
alang sa atong mga lihok; ug ang atong mga lihok mao ang usa ka
sangputan sa atong mga pagpili. Kini mahinungdanon, busa, nga kita
makahimo og mga tukma nga mga pagpili. Kini atong mahimo pinaagi sa
pagsunod sa panig-ingnan nga gigahin ni Jesukristo ug sa iyang matarung
nga mga alagad. Kita makat-on og usa ka dako nga leksyon, pananglit,
gikan sa kinabuhi ni Jose diha sa Daan nga Tugon.
Human si Jose gidala ngadto sa Ehipto, siya nahimong usa ka alagad ni
Potiphar, usa ka kawani sa Paraon ug kapitan sa magbalantay. Si Jose
gipanalanginan tungod kay siya mipili sa pagsunod sa Ginoo. Si Potiphar
nakakita nga ang tanang butang nga gibuhat ni Jose maayo, mao nga siya
mihatag kang Jose sa kaakohan sa tanan nga anaa kaniya. Alang sa
kaayohan ni Jose ang Ginoo mipanalangin ug mipauswag sa balay ug
umahan ni Potiphar.
Niini nga panahon, hinoon, ang asawa ni Potiphar nagsugod sa pag-ibog
ngadto kang Jose. Ang iyang mga pagbati midako hangtod usa ka adlaw
siya mitintal kang Jose aron pagbuhat og panapaw uban kaniya.
Nasayud ba si Jose sa mga balaod sa Dios mahitungod sa panapaw? Unsa nga mga pagpili
ang gibuhat ni Jose? Unsay iyang gipili nga buhaton?

Pabasaha ang usa ka sakop sa klase sa Genesis 39:7–12.

Sa pag-atubang niini nga tintasyon, si Jose nakahunahuna mahitungod sa
dakong pagsalig ni Potiphar nga gihatag diha kaniya; apan labaw nga
mahinungdanon, siya nakahunahuna mahitungod sa Ginoo ug sa iyang
saad sa pagsunod kaniya. Si Jose nasayud nga sa kaulahian siya may
tulubagon sa Dios. Kini nga kasayuran mihatag kaniya og kalig-on sa
pagbatok sa asawa ni Potiphar. Siya mipili sa pagsunod sa Dios.
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Ang mga paningkamot sa asawa ni Potiphar aron pagtintal ni Jose wala
mohunong tungod kay siya mibalibad kaniya sa makausa. Siya mitintal kaniya
sa matag adlaw, ug siya mipadayon sa pagbatok kaniya. Sa katapusan, sa
iyang kalagot ug kahiubos, siya mipasangil kang Jose sa mao gayud nga
sala nga siya sad-an. Isip usa ka sangputan, si Jose gibilanggo.
“Apan ang Ginoo diha kang Jose” tungod kay siya mipili sa pagtuman. Sa
ngadtongadto, si Jose gibuhian gikan sa bilanggoan ug nahimong usa ka
pangulo sa tibuok Ehipto. (Tan-awa sa Genesis 39–41.)
Unsa ang nahinumduman ni Jose sa diha nga siya gitintal? Unsaon nga ang panig-ingnan ni
Jose makatabang kanato sa paggamit sa atong kabubut-on sa husto?

Panapos
Si Presidente David O. McKay misaysay:
“Sunod sa paghatag sa maong kinabuhi, ang matarung nga pagdumala
sa atong mga kinabuhi mao ang labing dako nga gasa sa Dios ngadto sa
tawo. Ang kagawasan sa pagpili labaw nga matipigan kaysa bisan unsa
nga katigayunan nga gikahatag sa kalibutan. Kini dala sa pagkatawo diha
sa espiritu sa tawo. Kini usa ka diosnon nga gasa ngadto sa matag
kasagaran nga binuhat. . . .  Ngadto sa tawo gihatag ang usa ka talagsaon
nga pagtuga, wala ihatag sa bisan unsa nga buhi nga butang. Ang Dios
mihatag ngadto kaniya sa gahum sa pagpili. Ngadto lang sa tawo nga ang
Tiglalang nag-ingon, ‘Kamo mahimong mopili alang sa inyong
kaugalingon, tungod kay kini gihatag nganha kaninyo’ (Moses 3:17). Kon
wala niini nga balaanong gahum sa pagpili, ang katawhan dili mouswag”
(“Man’s Free Agency,” Improvement Era, Disyembre 1965, p. 1073).
Kita kinahanglan adunay kabubut-on sa pag-uswag. Apan kinahanglan
nga atong gamiton sa tukma ang atong kabubut-on, tungod kay ang Dios
mohupot kanato nga may tulubagon alang sa atong mga pagpili. Kita
kinahanglan mopili sa maalamon. Sa pagbuhat sa ingon, kita kinahanglan
mangita sa pagsunod sa atong Langitnong Amahan sa atong inadlaw nga
mga kinabuhi. Kita kinahanglan usab makigsulti kaniya diha sa pag-ampo,
maminaw sa iyang mga propeta, ug magpakatakus sa pag-agak sa
Espiritu Santo.

Hagad
Isipa and daghan nga mga pagpili nga imong himoon matag adlaw.
Palandongi sa makadiyot ang labing mahinungdanon nga mga hukom nga
imong nahimo ug ilang mga sangputanan. Pagpili og usa bahin ka sa
imong kinabuhi nga ikaw buot nga mouswag. Paghimo og pipila ka mga
hukom nga modala sa gitinguha nga mga sangputan.

Dugang nga mga Kasulatan
2 Nephi 2:11 (pagbatok sa tanang butang)
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2 Nephi 2:27 (kagawasan sa pagpili sa kalingkawasan ug kinabuhing
dayon o pagkabihag ug kamatayon)
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:26–29 (wala mandoi sa tanang mga
butang)
Doktrina ug mga Pakigsaad 101:78 (pagkamaytulubagon alang sa mga sala)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Baliki pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 4, “Kagawasan sa Pagpili.”
2. Hangyoa pag-una ang usa ka sakop sa klase sa pag-andam aron paghatag sa mosunod

nga kaamgid: “Sa panahon nga kita mosunod sa mga tintasyon ni Satanas kita mipugong
sa atong mga pagpili. Ang mosunod nga panig-ingnan nagpakita niini. Hunahunaa nga
nakakita og usa ka karatula diha sa baybayon nga mabasa: [‘Kuyaw—Gidili ang
Paglangoy.’] Kita mahimong maghunahuna niana nga kana mao ang usa ka pagdili. Apan
mao ba kini? Kita aduna pay daghang mga pagpili. Kita gawasnon sa paglangoy sa bisan
asang dapit. Kita gawasnon sa paglakaw subay sa baybayon og mamunit sa mga
kinhason. Kita gawasnon sa pagtan-aw sa pagsalup sa adlaw. Kita gawasnon sa pagpa-uli
sa panimalay. Kita usab gawasnon sa pagsalikway sa timaan ug molangoy diha sa
makuyaw nga luna. Apan sa higayon ang [makuyaw nga pahimangno manaa kanato] sa
iyang paghakup ug kita nabitad sa ilawum, kita adunay diyutay ra kaayo nga mga pagpili.
Kita mahimo nga mosulay sa pag-ikyas, o kita makatawag alang sa panabang, apan kita
mahimong malumos” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo p. 23).

3. Pag-andam sa pag-awit “Buhata Unsa ang Matarung.” (Tan-awa sa Mga Baruganan sa
Ebanghelyo, p. 342.)

4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niining leksyon.
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Leksyon 29Pagbalaan sa 
Adlaw nga 
Igpapahulay
Ang katuyoan niining leksyon mao ang pagtudlo kanato sa pagbalaan sa
adlaw nga Igpapahulay.

Pasiuna
Didto sa Tinipong Bansa sa panahon sa 1930 daghang mga tawo wala
makakaplag og trabaho. Kadto mao ang panahon sa dakong kalisud. Usa
ka naghupot sa pagkapari sa Dagbayan sa Salt Lake nakaangkon og usa
ka trabaho diha sa kagamhanan. Kadto misuhol og labaw nga dako kay sa
kadaghanan nga mga trabaho, ug kini nagsaad og kasigurohan. Adunay
usa lang ka suliran: ang bag-o nga trabaho nagkinahanglan kaniya sa
pagtrabaho sa Domingo. Apan siya nagkinahanglan sa salapi aron pag-
abag sa iyang banay.
Siya nasayud nga ang Ginoo dili kanunay mahimuot sa panahon ang mga
tawo kinahanglan nga motrabaho sa Domingo, mao nga siya nag-ampo
nga ang Ginoo mouyon nga siya motrabaho sa adlaw nga Igpapahulay.
Apan ang Ginoo mihatag kaniya sa pagbati nga, diha sa iyang kahimtang,
siya kinahanglan dili motrabaho sa Domingo. Siya nakighisgot sa butang
uban sa iyang asawa. Silang duha mibati nga siya kinahanglan mosulti sa
iyang agalon nga siya dili makaadto aron pagtrabaho sa Domingo. Sa
paghimo niya niini, ang agalon mipasidaan kaniya nga siya mawad-an sa
iyang trabaho.
Unsa ang imong buhaton kon ikaw kining tawhana?

Sa diha nga kining naghupot sa pagkapari mibalibad sa pagtrabaho sa
Domingo, siya nawad-an sa iyang trabaho. Hinoon, sa mobong panahon
sa wala madugay, siya nakakaplag og lain nga trabaho nga wala
magkinahanglan kaniya sa pagtrabaho sa adlaw nga Igpapahulay.

Ang Pagkasagrado sa Adlaw nga Igpapahulay
Diha sa sinugdanan, ang Ginoo migugol og unom ka mga adlaw sa
pagmugna niining yuta, apan diha sa ikapito ka adlaw siya mipahulay (tan-
awa sa Genesis 2:2–3). Siya mitawag niini nga adlaw ang adlaw sa
Igpapahulay. Siya nagpakita sa panig-ingnan, pagpakita kanato nga kita
kinahanglan motahud sa adlaw nga Igpapahulay pinaagi sa pagpahulay
gikan sa tanan natong buluhaton. Gikan sa sinugdanan, ang Dios kanunay
nagpaabot sa iyang mga anak sa paghalad og usa ka adlaw sa pito
ngadto kaniya.



Sa wala pa ang panahon ni Kristo, ang adlaw nga Igpapahulay gisunod
diha sa ikapito ka adlaw sa semana. Apan human sa pagkabanhaw ni
Kristo, ang Igpapahulay giusab ngadto sa unang adlaw sa semana (tan-
awa sa Mga Buhat 20:7). Kini gitawag ang Adlaw sa Ginoo (tan-awa sa
Pinadayag 1:10) sa pagtahod sa iyang pagkabanhaw niana nga adlawa
(tan-awa sa Juan 20:1). Busa si Kristo mao ang Ginoo sa Igpapahulay
(tan-awa sa Marcos 2:27–28). Sa ingon niana, siya misugo kanato sa
paghupot sa Igpapahulay diha sa “akong balaan nga adlaw” (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–13).
Diha sa panahon ni Moises, ang Ginoo mihatag gibug-aton sa
kamahinungdanon sa pagbalaan sa Igpapahulay sa diha nga siya milakip
niini taliwala sa Napulo ka mga Sugo.
Basaha ang Exodo 20:8–11.

Ang Ginoo misulti sa mga tawo sa Israel nga ang Igpapahulay maoy labing
mahinungdanon—nga ang ilang pagkamasulundon sa pagtahud niini
maoy usa ka ilhanan sa ilang pagkamatinud-anon ngadto kaniya (tan-awa
sa Exodo 31:12–17).
Ang Igpapahulay gituman sumala sa kamandoan sa Ginoo niini ug uban
nga mga kasulatan hangtud sa panahon ni Jesukristo. Sulod niining
gatusan ka mga tuig, daghan sa dili dinasig nga mga pangulo sa relihiyon
mibutang og daghang mga pagdili sa unsay buhaton sa usa ka tawo diha
sa Igpapahulay. Pananglit, sila nagtudlo nga ang usa ka kalayo dili
mapasiga o mapalong diha sa Igpapahulay. Ang usa ka tawo
makabadbad sa usa ka higot kon siya makahimo lamang sa ingon pinaagi
sa usa ka kamot. Ang usa ka milya maoy utlanan sa bisan kinsa nga
molakaw. Ang nabali nga mga bukog dili mapahiluna pag-usab hangtud
human sa Igpapahulay.
Kini nahimong lisud kaayo alang sa mga tawo aron pagsunod sa tanang
mga lagda nga sila nalimot sa matuod nga katuyoan sa Igpapahulay.
Kaysa usa ka panalangin ug usa ka hingpit nga kalipay, ang Igpapahulay
nahimong usa ka palas-anon.
Sa unsa nga mga paagi nga ang pipila ka mga tawo karon nalimot sa matuod nga katuyoan
sa Igpapahulay?

Si Presidente George Albert Smith mipasabut unsay atong kinaiya ngadto
sa Igpapahulay nga angay buhaton: “[Ang Ginoo] naggahin og usa ka
adlaw sa pito, dili aron sa paghimo niini nga usa ka palas-anon, apan aron
pagdala og hingpit nga kalipay ngadto sa atong mga kinabuhi ug
hinungdan nga ang atong mga panimalay mahimong pundukanan nga
dapit sa mga banay, . . . pag-usbaw sa atong gugma alang sa usag-usa”
(Improvement Era, Enero 1949, p. 9).
Unsaon nga nga Igpapahulay mahimong usa ka hingpit nga kalipay sa atong mga kinabuhi?
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Ang Ginoo nagpadayag nga siya nanalangin sa Igpapahulay ug naghimo
niini nga sagrado. Niining adlawa kita mopahulay gikan sa tanan natong
mga palas-anon, mga kaguol, ug trabaho. Kini maoy usa ka adlaw nga kita
makapasalamat sa Ginoo alang sa iyang daghang mga panalangin sa
kahimsog, kalig-on, kahupayan, ug espirituhanong kalipay. Ang
Igpapahulay mao ang adlaw aron mahiduol ngadto sa atong Langitnong
Amahan pinaagi sa pagtuon, pag-ampo, ug pagtambong sa mga tigum
diin kita mosimba kaniya og makig-ambit sa sakramento.

Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay
Ang Unang Kapangulohan sa Simbahan naghatag kanato og tino nga mga
pahimangno mahitungod sa atong mga kalihokan diha sa adlaw nga
Igpapahulay:
“Ang Igpapahulay dili lamang lain nga adlaw diin kita yano ra nga
mopahulay gikan sa atong buluhaton, nga gawasnon sa paggugol niini isip
atong pagkawalay pagtagad mahimong magsugyot. Kini mao ang usa ka
balaan nga adlaw, ang Adlaw sa Ginoo, aron nga magugol isip nga usa ka
adlaw sa pagsimba ug balaan nga pagtahud” (Church News, 11 Hulyo
1959, p. 3).
Ang Ginoo wala maghatag kanato og daghang mga lagda mahitungod sa
Igpapahulay; siya sa yano naghatag kanato og pipila ka mga pahimangno
aron paggiya kanato sa pagtuman sa pagbalaan sa adlaw nga
Igpapahulay.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–13. Ngano nga ang Ginoo naghangyo kanato
sa pagtuman sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay? (Aron paghimo sa atong mga
kaugalingon nga walay lama gikan sa kalibutan.)

Unsay ipasabot niini aron “paghimo sa imong kaugalingon nga walay lama gikan sa
kalibutan?”

Unsay kinahanglan natong buhaton aron paghimo sa adlaw nga Igpapahulay nga balaan?
(Kita makaadto sa balay alampoanan, makapahulay gikan sa atong mga trabaho, makahatag
sa atong mga paghalad, paghatag sa mga halad ug mga sakramento, pagkumpisal sa atong
mga sala, makapangandam sa atong mga pagkaon uban ang pagkamatinuuron sa
kasingkasing, makapuasa ug makaampo.)

Unsa ang ipasabut sa paghalad? (Ang paghalad nagpasabut sa pagkamaunungon,
pagkamatinud-anon, halawum nga pagbati, pagsimba.)

Ang Ginoo mipatin-aw nga kon kita motuman sa pagbalaan sa adlaw nga
Igpapahulay, kita kinahanglan nga maggugol sa maong adlaw sa
pagsimba ug pagbuhat sa matarung.
Unsa ang mga halad?

Ang mga halad mao ang mga gasa ngadto sa Ginoo. Sila nag-apil sa mga
ikapulo ug mga halad. Ang adlaw nga Igpapahulay mao ang angay nga
adlaw aron paghatag niining mga halad ngadto sa Ginoo.
Unsa ang ipasabut sa “pagkamatinuuron sa kasingkasing”?
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Ang pagkamatinuuron sa kasingkasing nagpasabut sa pag-angkon sa usa
ka tim-os nga katuyoan. Pag-andam og pagkaon uban ang
pagkamatinuuron sa kasingkasing nagpasabut pag-andam niini uban ang
gugma sa Ginoo ug sa iyang mga anak diha sa atong mga kasingkasing.
Dugang pa sa mga pahimangno nga gihatag kanato diha sa mga
kasulatan ug pinaagi sa atong buhi nga mga propeta, kita makakat-on
unsaon pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay pinaagi sa pagtuon sa
kinabuhi sa Manluluwas. Usa ka adlaw nga Igpapahulay, pananglit,
samtang si Jesus miadto ngadto sa usa ka sinagoga aron pagtudlo, siya
nakasugat og usa ka tawo nga lawos ang kamot. Ang mga manunulat ug
ang mga Pariseo, nagpatuo nga ang pag-ayo sa tawo makasupak sa
adlaw nga Igpapahulay, nagpundok libot sa Manluluwas aron pagtan-aw
unsa ang iyang buhaton.
Pagkasayud unsa ang ilang gihunahuna, ang Ginoo nangutana kanila,
“Subay ba kini sa balaod diha sa mga adlaw nga igpapahulay ang
paghimo og maayo, o ang paghimo og dautan? sa pagluwas sa kinabuhi,
o sa pagguba niini?” Dayon, pagtan-aw libot kanilang tanan, siya miingon
ngadto sa tawo, “Tul-ira ang imong kamot.” Ang tawo mihimo sa ingon, ug
ang iyang kamot hingpit nga naayo. (Tan-awa sa Lucas 6:6–10.)
Lain nga adlaw nga Igpapahulay si Jesus nangutana: “Kinsa ba kaninyo
nga adunay usa ka asno o usa ka baka nga nahulog ngadto sa usa ka
lungag, ug dili mokuha kaniya dihadiha sa adlaw nga igpapahulay?”
(Lucas 14:5–6). Niini nga paagi, si Jesus nagtudlo kanato sa pipila ka mga
trabaho nga kinahanglan himoon sa adlaw nga Igpapahulay. Si Presidente
Spencer W. Kimball nag-ingon:
“Kini matuod nga pipila sa mga tawo kinahanglan gayud motrabaho diha
sa Igpapahulay. Ug, sa pagkatinuod, pipila sa trabaho tinuuray nga
gikinahanglan—pag-amuma sa masakiton, pananglit—mahimong sa
tinuod magsilbi sa pagbalaan sa Igpapahulay. Hinoon, sa ingon nga mga
kalihokan ang atong mga pag-agni maoy usa sa labing mahinungdanon
nga isipon.
“Sa panahon nga ang mga lalaki ug mga babaye mauyunon sa
pagtrabaho diha sa Igpapahulay aron pagdugang sa ilang mga bahandi,
sila naglapas sa mga sugo; tungod kay ang salapi nga gidawat diha sa
Igpapahulay, kon ang trabaho dili mahinungdanon, kini dili limpyo nga
salapi” (“The Sabbath—A Delight,” Ensign, Enero 1978, p. 5).
Sama sa gipahayag ni Presidente Kimball, adunay mga higayon nga kita
dili makalikay pagtrabaho sa Domingo. Apan kon kita mohimo, kita
kinahanglan mag-angkon sa espiritu sa Igpapahulay diha sa atong mga
kasingkasing. Pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay nagpakita sa atong
gugma sa Ginoo. Kini nagpakita sa atong utang kabubut-on alang sa
iyang kaayo. Sa panahon nga kita mag-atubang uban sa hukom sa
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pagpakiglambigit sa usa ka kalihokan nga mahimo o mahimong dili angay
sa Igpapahulay, kita mahimong mangutana sa atong mga kaugalingon sa
tulo ka mga pangutana:
• Kini ba makabuhat og maayo?
• Kini ba espirituhanon nga makabayaw?
• Mobuhat ba si Jesus niini?
“Ang mga ginikanan kasagaran nakakaplag nga ang mga butang nga
nakahimo sa Domingo nga usa ka maayong adlaw alang sa ilang mga
anak makahimo usab nga usa ka maayong adlaw alang kanila. [Usa] ka
batan-ong amahan . . . miingon, ‘Sa Domingo ako migugol og daghang
panahon uban sa akong mga anak kay sa bisan unsang adlaw. Sa mga
Sabado ako kanunay nga adunay daghan kaayong trabaho nga buhaton
libot sa balay . . . ug ang mga bata dili mahatagan kaayo og pagtagad.
Apan sa Domingo, ang akong asawa ug ako magbasa kanila og daghan
nga mga sugilanon ug moawit kanila og daghan nga mga kanta. Kami
manlakaw taliwala sa kasilinganan. Kami maminaw samtang sila mag-asoy
kanamo og mga sugilanon. . . .  Ang mga bata nahigugma sa Domingo
tungod kay sila makakat-on og daghan gikan kanamo—ug kami
nahigugma sa Domingo tungod kay kami makahatag og labaw ka daghan
ngadto kanila. . . . ’
“ ‘Kami dili lang motugot sa bisan unsang butang gikan sa gawas nga
makapasamok kanamo sa matag usa,’ miingon ang usa ka inahan, nga
nagpalanog sa palakat sa daghang mga banay. ‘Bisan unsay among
buhaton sa Domingo, kami mobuhat nga magkauban. . . .  Kami moadto
aron pagduaw sa among mga kaliwat– isip usa ka banay. Kami mohimo
og talagsaon nga mga [tigum alang] sa among mga anak ug sutaon nga
ang tulumanon gitumong sa pagpahimuot sa tanang mga pundok nga
pangidaron. Ingon nga nahisama sa usa ka batasan karon nga ang among
mga anak modumili dihadiha sa mga pagdapit gikan sa mga higala aron
pagbuhat og mga butang nga mopalayo kanila gikan sa among panimalay
sa Domingo’ “ (Orson Scott Card, “Making Sunday the Best Day of the
Week”, Ensign, Enero 1978, p. 9).
Adunay daghang mga tawo kinsa nagtahud sa Igpapahulay:
• Daghang mga mag-uuma nag-ani ug nagbaligya sa ilang mga abot

sulod sa unom ka mga adlaw nga gihatag sa tawo alang sa pagtrabaho.
Sila mobuhat lang niadtong mga buluhaton nga gikinahanglan sa iyang
balaan nga adlaw ug mosunod sa sugo sa Ginoo sa pagsimba kaniya.

• Mga tag-iya og mga baka motugway sa ilang mga mga hayop sa mga
adlaw sa semana ug mohuman o mohunong sa pagsusi sa ilang mga
baka sa Sabado sa gabii aron sa pagtambong sa ilang mga tigum sa
Domingo.
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• Mga tag-iya sa malampusong mga balay kan-anan motak-op sa ilang
mga ganghaan diha sa Igpapahulay ug migugol sa adlaw tumong sa
mga kalihokan sa Simbahan.

• Mga tag-iya sa mga tindahan sa makaon motak-op sa ilang mga
tindahan sa Domingo kon ang uban nga mga tindahan sa pagkaon
nagpabilin nga bukas.

• Mga tag-iya sa mga estasyon sa pagpangalagad motak-op sa Domingo
apan makaginansiya gihapon sulod sa unom ka mga adlaw nga gihatag
alang sa trabaho.

• Mga tigdumala sa mga tindahan sa panapot motak-op sa ilang mga
ganghaan sa Domingo ug mogugol niini nga adlaw aron pagsimba sa
Ginoo.

• Mga tag-iya og mga botika dili mobaligya og mga pagkaon, mga
paanyag o pitsipitsi nga mga butang diha sa Igpapahulay. Sila mohatag
lamang og mga reseta alang sa mga kalit nga hitabo.

• Mga estudyante magtuon lang sa ilang mga leksyon sa mga adlaw sa
semana.

• Mga tag-iya motak-op sa ilang mga pabrika diha sa Igpapahulay.
• Mga mangangayam mohimo lang sa ilang pagpangayam sa mga adlaw

sa semana; mga mananagat makakaplag og panahon sulod sa unom ka
mga adlaw sa paghimo sa ilang pagpanagat.

• Mga banay mohimo lang og panagpundok ug mga piknik sa adlaw sa
semana. Daghang mga pundok dili gayud maghimo og mga salosalo ug
mga ekskursyon sa Domingo.

Ang paghimo niining mga butang mahimong nangahulugan og
pagsakripisyo. Apan halos sa matag patigayon, panginabuhi, ug
panglimbasog adunay mga matinud-anon, malampuson nga mga tawo
kinsa mohimo sa mga pagsakripisyo ug mosinati sa hingpit nga kalipay sa
pagsunod sa sugo sa Ginoo aron paghimo sa iyang adlaw nga balaan.
Basaha ang Levitico 23:2.

Panapos
Ang Ginoo nagsulti kanato sa dili pagpakiglantugi sa sagrado nga mga
butang. Ang usa sa labing sagrado nga mga butang nga ang Ginoo
naghatag kanato mao ang iyang adlaw nga balaan. Si Elder Ezra Taft
Benson nag-ingon: “Ang katuyoan sa Igpapahulay mao ang pagbayaw sa
espiritu, alang sa usa ka pagpabag-o sa atong mga pakigsaad, alang sa
pagsimba, alang sa pagpahulay, alang sa pag-ampo. Kini alang sa
katuyoan sa pagpakaon sa espiritu, nga kita makahimo sa pagbantay sa
atong mga kaugalingon nga walay lama gikan sa kalibutan pinaagi sa
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pagsunod sa sugo sa Ginoo” (“Keeping the Sabbath Day Holy,” Ensign,
Mayo 1971, p. 6).

Hagad
Paninunguha sa paghimo sa Igpapahulay nga labaw nga espirutuhanon.
Pagbuhat sa ingon pinaagi sa pagpundok sa inyong banay libot kaninyo
ug paghisgot sa pamatasan sa banay sa Igpapahulay. Paninguha sa
pagkaplag sa labing maayong paagi sa adlaw nga Igpapahulay nga
balaan. Pahinumdumi ang mga sakop sa banay sa pagpangutana sa ilang
mga kaugalingon sa tulo ka mga pangutana aron pagtino kon ang ilang
mga kalihokan nahiangay:
• Kini ba makabuhat og maayo?
• Kini ba espirituhanon nga makabayaw?
• Mohimo ba si Jesus niini?

Dugang nga mga Kasulatan
Nehemias 13:15–21 (pagbaligya diha sa Igpapahulay)
Isaias 58:13–14 (dili mangita og kalipay sa Igpapahulay)
Levitico 19:30 (kasugoan sa pagtuman sa Igpapahulay)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Baliki pagtuon ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 24, “Ang Adlaw nga
Igpapahulay.”

2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niining leksyon.
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Leksyon 30Mga Ikapulo 
ug mga Halad

Kini nga leksyon gituyo aron pagtabang kanato pagtuman sa balaod sa
ikapulo ug manggihatagon sa atong mga halad.

Pasiuna
Isulat kining pangutana sa pisara: “Mangawat ba ang tawo sa Dios?”

Kita gipangutana sa daghan nga mahinungdanong mga pangutana diha
sa mga kasulatan. Pananglitan, sa dihang miduaw si Kristo sa kayutaan sa
Amerika human sa iyang pagkabanhaw, siya nangutana sa mga Nephite
sa usa ka pangutana diin gikapangutana na ni Malakias, nga usa ka
propeta sa Daan nga Tugon: “Mangawat ba ang tawo sa Dios?” (3 Nephi
24:8; Malachi 3:8).
Sa unsa nga paagi nga mahimong makapangawat sa Dios?

Basaha ang 3 Nephi 24:8.

Ang Balaod sa Ikapulo
Ang balaod sa ikapulo labaw pa sa usa ka sugo gikan sa Ginoo. Pinaagi
niini, kita adunay usa ka kahigayunan sa pag-uli ngadto kaniya sa usa ka
bahin sa tanan nga nahatag niya kanato. Pinaagi niini, kita usab
makatabang pagtukod sa iyang gingharian ug pagpakita sa atong hugot
nga pagtuo kaniya.
Ang pangutana sa makadaghan gisukut, “Unsa ang usa ka hingpit,
matinud-anon nga ikapulo?” Ang ikapulo maoy usa sa sa ikanapulo sa
atong abot (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 119). Kini nagpasabut
nga kita mohatag sa usa sa ikanapulo sa atong abot; o, kon ang atong
usbaw anaa sa mga kahayupan, mga buhi, o mga abot sa kaumahan
kaysa salapi, kita mohatag og usa sa ikanapulo niadto nga mga butang.
(Tan-awa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, pp. 211–215.)
Kita mobayad sa ikapulo pinaagi sa paghatag niini ngadto sa mga
tinugyanan sa Ginoo, ang obispo o presidente sa sanga. Siya dayon
magpadala niini nga mga pundo ngadto sa mga punuang buhatan sa
Simbahan, diin ang usa ka listahan gitago alang atong ikapulo ug uban
nga mga amot.
Kausa sa usa ka tuig, ang matag sakop gihangyo aron paghimo sa usa ka
linain nga pakigsabot uban sa obispo o presidente sa sanga. Niini nga
higayon, siya sa tago mobalik pagtan-aw sa atong mga listahan sa ikapulo
uban kanato ug mosukot kanato kon kita nagbayad ba sa hingpit nga ikapulo
alang sa usa ka tuig. Kini nga tigum gitawag og “paghusay sa ikapulo.”



Ang Ginoo nag-isip sa pagbayad sa ikapulo nga mahinungdanon kaayo
nga kita dili makadawat ug usa ka rekomen sa templo kon dili kita
magbayad sa hingpit nga ikapulo. Dugang pa niana, ang kalalakin-an ug
mga batan-ong lalaki kinahanglan hingpit nga magbayad sa ikapulo sa dili
pa sila ipauswag diha sa pagkapari.
Si Elder Matthew Cowley, usa kaniadto ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha, misulti sa usa ka maayong igsoong babaye nga Maori nga nagpuyo
sa usa ka hilit nga balangay sa New Zealand kinsa adunay matuod nga
espiritu sa pagbayad sa ikapulo:
“Karon, sa usa ka higayon ako mohapit sama sa kanunay kong buhaton sa
diha nga ako moduaw nianang dapita, aron sa pagtan-aw niining bililhon
nga gamay nga babaye, nga diha sa iyang kawaloan, ug buta. Siya wala
magpuyo sa usa ka natukod nga sanga, walay pakigkita sa mga pagkapari
gawas sa mga misyonaryo nga miduaw didto. . . . 
“Siya diha sa gawas sa tugkaran sa iyang gamay nga daub. Ako mikab-ot
sa akong kamot aron paglamano kaniya, ug ako monudnud sa mga ilong
uban kaniya [diha sa batasan sa Maori] ug siya miingon, ‘Ayaw
pakiglamano kanako. . . . 
“Unya siya mitindog uban sa iyang mga kamot ug mga tuhod ug
mikamang sa sulod sa iyang gamay nga balay. Sa eskina sa balay adunay
usa ka pala. Siya mialsa niini nga pala ug mikamang sa gawas sa lain nga
padulngan, sinukod ang gilay-on nga iyang gipadulngan. Sa katapusan
miabot siya sa usa ka luna ug nagsugod pagkalot. . . .  [Ang iyang pala] sa
katapusan nakaigo og usa ka butang nga gahi. Siya mikuha . . . usa ka
garapon sa prutas. Siya mibukas niana nga garapon sa prutas ug mikuot
sa ubos niini, nagkuha sa usa ka butang ug gitunol kini kanako, ug kini
mao ang salapi sa New Zealand. Sa salapi sa America kini mahimong
motumbas ngadto sa usa ka gatos ka mga dolyar.
“Siya miingon, ‘Ania ang akong ikapulo. Karon ako makalamano na uban
sa may pagkapari sa Dios.’
“Ako miingon, ‘Ikaw wala makautang og ingon niana kadako nga ikapulo.’
“Siya miingon, ‘Ako nasayud niini. Ako wala makautang niini karon, apan
ako mobayad sa pipila nga pasiuna, tungod ako wala masayud kanus-a
nga ang pagkapari sa Dios mobalik niini nga dalan pag-usab.’
“Ug unya ako misandig ug miduot sa akong ilong ug agtang ngadto sa
iyaha, ug ang mga luha sa akong mga mata nangagas paubos sa iyang
aping” (sa Conference Report, Octobre 1948, pp. 159–60).
Unsaon nga ang pagbayad sa ikapulo makapakita sa atong gugma alang sa Ginoo? Unsaon
niini pagpakita sa atong hugot nga pagtuo?
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Mga Halad
Kita mahimong moamot og ubang salapi gawas sa ikapulo aron
pagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo. Kini nga mga amot
gitawag ug mga halad.
Ang atong obispo, presidente sa sanga, o pangulo sa pundok mosulti
kanato mahitungod sa atong mga kahigayunan sa pagbayad sa mga
halad; siya mosulti kanato kon kanus-a kita kinahanglan mobayad sa
atong mga halad sa puasa; siya mosulti kanato kon kanus-a kita
kinahanglan motabang paghatag og mga pundo alang sa usa ka bag-o
nga simbahan; siya mosulti kanato kanus-a ang mga pundo sa kaayohan
kinahanglanon; ug siya motugot kanato nga masayud pila ang
gikinahanglan alang sa mga gastuhan sa atong purok o sanga.
Ang mosunod nga sugilanon ni Elder Boyd K. Packer motabang kanato
pagsabot sa kamahinungdanon sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga
halad:
Pipila ka mga tuig nga milabay duha ka mga misyonaryo mitaho ngadto sa
ilang presidente sa sanga nga usa ka banay nga ilang gitudloan kalit lang
nakahukom nga dili magpabunyag. Ang amahan nasayud mahitungod sa
ikapulo ug gihunong ang tanang panagtigum uban sa mga misyonaryo.
“Human molabay ang pipila ka adlaw,” Si Elder Packer nagpatin-aw, “ang
presidente sa sanga miawhag sa mga anciano sa pag-apil kaniya sa lain
nga pagduaw ngadto sa banay.
“ ‘Ako nakasabot,’ siya misulti sa amahan, ‘nga ikaw nakahukom sa dili
pag-apil sa Simbahan.’
“ ‘Husto kana,’ siya mitubag.
“ ‘Ang mga anciano misulti kanako nga ikaw nasamok mahitungod sa
ikapulo.’
“ ‘Oo,’ miingon ang amahan. ‘Sila wala mosulti kanamo mahitungod niini;
ug sa diha nga ako nasayud niini, ako miingon, “Karon kana sobra ra
kaayo nga pangayo. Ang among simbahan wala gayud mangayo bisan
unsa nga sama niana. Kami nagtuo nga kana sobra ra kaayo, ug kami dili
moapil.”’
“ ‘Nagsulti ba sila kaninyo mahitungod sa halad sa puasa?’ siya
nangutana.
“ ‘Wala,’ miingon ang tawo. ‘Unsa man kana?’
“ ‘Sa Simbahan kami mopuasa alang sa duha ka kan-anan matag bulan
ug mohatag sa bili sa mga pagkaon alang sa pagtabang sa mga kabus.’
“ ‘Sila wala mosulti kanamo niana,’ ang tawo miingon.
“ ‘Mihisgot ba sila sa pundo sa gambalay?’
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“ ‘Wala, unsa man kana?’
“ ‘Sa Simbahan kaming tanan moamot alang sa pagtukod og mga kapilya.
Kon kamo motipon sa Simbahan, kamo buot nga makaapil sa pagtrabaho
ug uban sa salapi. Naatol, gayud, kami nagtukod og usa ka bag-ong
kapilya dinhi,’ siya misulti kaniya.
“ ‘Kahibudngan,’ siya miingon, ‘nga sila wala mohisgot niini.’
“ ‘Mihisgot ba sila mahitungod sa tulumanon sa kaayohan diha kanimo?’
“ ‘Wala,’ miingon ang amahan, ‘Unsa man kana?’
“ ‘Oo, kami mituo sa pagtabang sa usag-usa. Kon ang usa ka tawo
nanginahanglan o nasakit o walay trabaho o naa sa kalisud, kami natukod
aron pag-abag, ug ikaw gilauman nga motabang.’
“ ‘Misulti ba sila usab kanimo nga walay gibayran nga kaparian? Tanan
kanamo mohatag sa among panahon, among talagsaon nga mga
kahibalo, among mga kahinguhaan, ug pagbiyahe—ang tanan aron
pagtabang sa gimbuhaton. Ug kami wala bayari niini sa salapi.’
“ ‘Sila wala mosulti kanamo sa bisan unsa niana,’ miingon ang amahan.
“ ‘Oo,’ miingon ang presidente sa sanga, ‘kon kamo molikay pinaagi sa
gamay nga butang sama sa ikapulo, kini tataw nga kamo dili andam niini
nga Simbahan. Lagmit kamo nakahimo sa hustong paghukom ug kamo
kinahanglan dili moapil.’
“Samtang sila mibiya, hapit ingon og usa ka panghunahuna, siya milingi
ug miingon, ‘Nahibulong ba kamo ngano nga ang mga tawo mohimo sa
tanan niini nga mga butang nga mauyunon? Ako wala gayud makadawat
og usa ka balayranan alang sa ikapulo. Walay usa bisan kanus-a
nagtawag sa pagkuha niini. Apan kami mobayad niini—ug tanan nga
nahibilin—ug miisip niini nga usa ka dako nga kahigayunan.
“ ‘Kon kamo makakaplag ngano, kamo mahimong anaa sa pagkab-ot sa
perlas nga labing bililhon. . . . 
“ ‘Apan,’ miingon ang presidente sa sanga, ‘kini inyong hukom. Ako
manghinaut lang nga kamo mag-ampo mahitungod niini.’
“Human molabay ang pipila ka adlaw ang tawo mitunga sa panimalay sa
presidente sa sanga. . . .  Gusto niyang itakda ang bunyag sa iyang
banay” (Ensign, Nobyembre 1974, p. 88).
Unsay nakapahimo niining tawo nga buot mopasakop sa Simbahan? Ilista sa pisara ang
nagkalainlaing mga halad nga gihisgutan diha sa sugilanon. (Halad sa puasa, pundo sa
gambalay, kaayohan.)

Kita mahimo usab nga mohatag og salapi ngadto sa pundo sa misyonaryo
ug ngadto sa badyet sa purok o sanga. Ang pundo sa mga badyet gigamit
alang niana nga mga galastuhan sama sa pagpalungtad sa atong mga
balay nga simbahan, pagkaon ug mga kagamitan alang sa purok o sanga
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nga mga katiguman, mga kagamitan sa pagtudlo, ug mga basahon sa
himno.
Idugang ang “mga pundo sa misyonaryo” ug “mga pundo sa badyet” diha sa listahan sa
pisara.

Kagamitan sa Mga Ikapulo ug Mga Halad
Ang mga ikapulo ug mga halad nga atong gihatag ngadto sa Simbahan
gigamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Kini nga salapi gigugol sa atong
mga pangulo sa pagkapari sa mga paagi ang Ginoo nagtudlo. Kini nga
mga amot motabang pagdala sa atong mga igsoon balik sa atong
Amahan sa Langit.
Ngano nga nagkinahanglan og salapi aron pagtuman sa buluhaton sa Ginoo?

Pipila sa mga paagi nga ang atong mga ikapulo ug mga halad gigamit
mao—
1. Aron pagtabang sa tulumanon sa misyonaryo.
2. Aron pagtabang pagtukod ug pagpalungtad sa mga kapilya, mga

templo, ug uban nga mga gambalay.
3. Aron pagtudlo sa mga batan-on sa mga tunghaan sa simbahan, mga

siminaryo ug mga institute.
4. Aron pagtabang pagpatik ug pag-apod-apod sa mga kagamitan sa

leksyon.
5. Aron pagtabang og dugang pa sa kasaysayan sa kagikanan ug

buluhaton alang sa patay.
6. Aron pagtabang niadtong nanginahanglan kinsa dili makatabang sa

ilang mga kaugalingon.
7. Aron pagtabang sa mga galastuhan sa kinatibuk-an nga mga

komperensya.

Mga Panalangin sa Pagbayad sa mga Ikapulo ug mga Halad
Ngano nga kini usa ka kahigayunan ang paghatag sa mga ikapulo ug mga halad ngadto sa
Ginoo?

Sa panahon nga kita mobayad sa atong mga ikapulo ug mga halad, kita
kinahanglan mohimo niini nga mauyunon. Ang mga kasulatan nagsulti
kanato sa paghatag “dili sa dautang buot, o sa kinahanglanon: tungod ang
Dios mahigugma sa usa ka malipayon nga tighatag” (2 Mga Taga-Korinto
9:7), ug kon ang usa ka tawo “mohimo niini sa dautang buot . . . kini paga-
iphon ngadto kaniya sama nga siya nagpabilin sa gasa” (Moroni 7:8).
Si Presidente Marion G. Romney adunay usa ka kasinatian nga motabang
kanato pagsabot niini nga kasulatan:
“Sa ika-upat sa usa ka siglo ang milabay si Sister Romney ug ako mibalhin
ngadto sa usa ka purok diin sila mao pa ang pagsugod pagtukod sa usa
ka balay tigumanan. Ang gidak-on sa amotan nga ang obispo

287

Leksyon 30



naghunahuna nga ako kinahanglan sa pag-amot hinoon mipalibug
kanako. Ako naghunahuna nga kini sa labing ubos kaduha sa gidak-on
nga siya kinahanglan mangayo. Bisan pa niana, . . . Ako miingon, ‘Oo,’ ako
mobayad niini, Obispo, apan ako mobayad niini (sa usa ka gamay nga
panahon) tungod kay wala akoy salapi.’ Ug niana ako nagsugod sa
pagbayad. Ug ako misugod pagbayad ug mibayad hangtud ako hapit na
sa katapusang tulo ka mga bayranan, sa diha nga, ingon maoy akong
naandan, ako nagbasa sa Basahon ni Mormon, ug miabot ngadto sa
kasulatan diin miingon: ‘ . . . kon ang usa ka tawo . . . mohatag sa usa ka
gasa . . . sa dautang buot; busa kini paga-iphon sama nga siya nagpabilin
sa gasa; busa kini giisip nga dautan diha sa Dios’ (Moroni 7:8).
“Kini nakapakugang kanako tungod kay ako nawad-an sa usa ka libo ka
mga dolyar. Hinoon, ako nagpadayon ug mibayad sa [kulang sa unsay]
akong gisaad sa pagbayad, ug unya ako mibayad . . . labaw pa . . . aron
pag-awhag sa Ginoo nga ako nakahimo niini uban ang matuod nga
kinaiya” (Relief Society Magazine, Pebrero 1968, pp. 84–85).
Ang Ginoo nagsaad nga sa panahon kita sa mauyunon moamot sa mga
ikapulo ug mga halad siya manalangin kanato.
Basaha ang 3 Nephi 24:10–12.

Unsa ang gisaad sa Ginoo sa panahon nga kita mobayad sa atong mga ikapulo?

Si Presidente Joseph F. Smith nagsulti sa mosunod nga sugilanon
mahitungod sa mga panalangin nga moabot gikan sa pagbayad sa
ikapulo:
“Ako nahinumdom sa labing tataw sa usa ka panghitabo nga nahitabo sa
mga adlaw sa akong kabatan-onan. Akong inahan usa ka biyuda, nga
adunay usa ka dakong banay nga pagaabagahon. Usa ka panahon sa
tingpamulak sa dihang kami miabli sa among mga lungag sa patatas, ang
iyang mga anak nga lalaki nagkuhag usa ka karga sa labing nindot nga
mga patatas ug siya midala kanila ngadto sa buhatan sa ikapulo; ang
mga patatas nihit niana nga panahon. Ako usa ka gamay nga bata niana
nga panahon, ug midala sa panon. Sa diha nga kami mipadulong
paingon sa tugkaran sa buhatan sa ikapulo, andam sa paghaw-as sa
mga patatas, usa sa mga kawani migawas ug miingon ngadto sa akong
inahan, ‘Byuda nga Smith, kini usa ka makauulaw nga ikaw kinahanglan
mobayad sa ikapulo.’ . . .  Siya mibadlong sa akong inahan tungod sa
pagbayad sa iyang ikapulo, mitawag kaniya ug bisan unsa apan sa
maalamon o mapanagan-on; ug miingon adunay uban kinsa mga kusgan
ug makahimo sa pagtrabaho nga giabagahan gikan sa buhatan sa
ikapulo. Ang akong inahan miatubang diha kaniya ug miingon: ‘ . . .
maulaw ka sa imong kaugalingon. Ihikaw mo ba kanako ang usa ka
panalangin? Kon ako wala mobayad sa akong ikapulo, ako kinahangglan
maglaum sa Ginoo nga mopugong sa iyang panalangin gikan kanako.
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Ako nagbayad sa akong ikapulo, dili lang tungud kini usa ka balaod sa
Dios, apan tungud ako nagpaabot sa usa ka panalangin pinaagi sa
pagbuhat niini. Pinaagi sa pagtuman niini ug sa ubang mga balaod, ako
naglaum nga mouswag, ug aron makasangkap alang sa akong banay.’
. . . Siya miuswag tungud kay siya mituman sa mga balaod sa Dios. Siya
adunay kabuhong sa pag-abag sa iyang banay. Kami wala gayud
makulangi sa kadaghan sama sa mga uban nga gibuhat. . . .  Kana nga
biyuda gihatagan sa katungod sa mga kahigayunan sa balay sa Dios.
Walay ordinansa sa ebanghelyo nga mahikaw kaniya, tungud kay siya
matinumanon ngadto sa mga balaod sa Dios” (Gospel Doctrine, pp.
228–29).
Ngano nga ang mga anak nga lalaki ni Sister Smith nagkuha sa labing maayo nga mga
patatas alang sa ikapulo?

Giunsa nga kining kasinatian nakatabang sa mga batang lalaki pagsabot sa
kamahinungdanon sa ikapulo?

Unsa nga mga panalangin ang nadawat ni Sister Smith tungod sa pagbayad sa ikapulo?

Ang usa ka pangulo sa Simbahan nag-ingon niini mahitungod sa mga
panalangin nga atong madawat gikan sa pagbayad sa mga ikapulo ug
mga halad:
“Ang Ginoo nagtuman sa iyang mga saad. Siya tinuod nga moabli sa mga
bintana sa langit ug mobubu sa iyang mga panalangin diha niadtong kinsa
matinud-anon ug kinsa mituman sa iyang mga sugo. . . .  Kining mga
panalangin mahimong moabot sa usa ka panalapi o temporal nga paagi o
tingali mailhan sa usa ka espirituhanon nga pagbubu, pagdala og kusog,
kalinaw, ug kahamugaway” (Henry D. Taylor, Ensign, Mayo 1974, p. 108).

Panapos
Ang Ginoo naghatag kanato sa balaod sa ikapulo ug usab sa sugo aron
pag-amot sa mga halad. Samtang kita mohimo niini, kita nagtukod sa
gingharian sa Dios. Kita mitabang pagdala sa kalipay ngadto sa daghang
mga tawo diha sa kalibutan, ug motabang niadtong kinsa nga nangamatay
nga makadawat sa mga panalangin sa ebanghelyo.
Sa panahon nga kita motuman niini nga mga balaod, kita nagpakita sa
atong paghigugma sa atong Amahan sa Langit, sa iyang Anak, si
Jesukristo, ug alang sa atong mga igsoon. Kita usab magpakita sa atong
hugot nga pagtuo sa Dios. Agi ug balos, kita nakadawat sa temporal ug
espirituhanon nga mga panalangin nga takus niana nga labaw pa sa salapi
nga atong gihatag.

Hagad
1. Kon kamo wala na maghimo sa ingon, isaad sa inyong kaugalingon sa

pagbayad sa usa ka matinuuron nga ikapulo ug sa pagtambong sa
paghusay sa ikapulo niini nga tuig.
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2. Sa mabinantayon palandonga ang imong mga halad ngadto sa
Simbahan. Kon ikaw mibati nga ikaw kinahanglan nga mohatag ug
labaw pa, buhata kana. Tino-a sa paghimo ang tanan nga imong
mahimo niini nga paagi aron paglugway sa buluhaton sa Ginoo.

3. Tudlo-i ang imong banay sa mga panalangin sa pagbayad sa ikapulo
ug halad. Tabangi sila nga makatuman niini nga mga balaod.

Dugang nga mga Kasulatan
Genesis 14:19–20 (si Abraham mibayad sa ikapulo)
2 Kronikas 31:5–6 (ang mga Israelite mibayad sa ikapulo)
Nehemiah 10:37–38 (ang mga anak sa Israel mibayad ug ikapulo)
Alma 13:13–16 (Si Abraham mibayad sa ikanapulo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 64:23 (kon mihatag ug ikapulo, dili masunog)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon—

1. Isulat ang pangutana “Mangawat ba ang tawo sa Dios?” sa pisara.
2. Baliki pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 32, “Mga Ikapulo ug Mga

Halad.”
3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag sa mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 31Pagkamatinuoron

Ang katuyuan niining leksyon mao ang pagtudlo kanato sa
kamahinungdanon sa pagkamatinud-anon.

Pasiuna
Si Elder Howard W. Hunter nagsulat mahitungod sa usa ka batan-ong lalaki
kinsa nakat-on sa usa ka labing mahinungdanon nga leksyon: “Ako
nahinumdom sa usa ka batan-ong lalaki kinsa . . . nga naglibut uban sa
kadaghanan nga nagtuo nga maayo ang pagbuhat sa mga butang nga dili
matarung. Sa pipila ka mga higayon siya nasakpan sa pipila ka gagmay nga
mga kalapasan. Usa ka adlaw ako nakadawat og usa ka tawag gikan sa
estasyon sa kapulisan ug gisultihan nga siya gidakop tungod sa usa ka
kalapasan sa trapiko. Siya nadakpan sa pagpadagan ug kusog. . . .
Pagkasayud sa mga butang nga iyang gibuhat nga maoy mahimong
makapugong kaniya sa pag-adto sa usa ka misyon, siya nagbinuotan, ug sa
dihang siya 19 na ka tuig ang pangidaron, siya nakadawat sa iyang tawag.
“Ako dili gayud malimot sa among panagsulti sa diha nga siya nahibalik.
Siya misulti kanako nga samtang didto siya sa misyon siya kanunay
naghunahuna sa kasamok nga iyang nabuhat pinaagi sa sayop nga
pagtuo nga ang kalapasan sa gamay nga mga butang dili
mahinungdanon. Apan usa ka dakong kausaban ang miabot diha sa iyang
kinabuhi. Siya nakaamgo nga walay kalipay o katagbawan sa kalapasan
sa balaod, bisan pa kon kini balaod sa Dios o mga balaod sa katilingban
nga gihatag diha kanato. . . . 
“Ako nahimuot sa dakong kausaban nga miabot niining batan-on nga
lalaki samtang siya mialagad sa iyang misyon ug nagtuon sa matarung
nga mga baruganan. Unsa ka walay palad kini nga siya nakat-on sa iyang
leksyon sa lisod nga paagi, apan unsa ka dako nga panalangin ang
moabot kon adunay pagkaamgo nga ang usa nga anaa sa kalapasan ug
mobati og maayo mahitungod niana nga pamatasan” (“Basic Concepts of
Honesty,” New Era, Pebrero 1978, pp. 4–5).
Malimbungon ba kita sa panahon nga kita makalapas sa mga balaod sa yuta? Ngano?

Isulat diha sa pisara: Kami mituo sa pagkamatinud-anon.

Usa sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo nga gisulat ni Propeta Joseph
Smith nagkanayon,
“Kami mituo sa pagkamatinud-anon, matinuoron, . . . mahiyason, ug sa
pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang katawhan” (Artikulo sa Hugot nga



Pagtuo 1:13). Diha niini ug daghan pang mga kasulatan ang Ginoo
nagmando kanato aron nga magmatinud-anon sa atong kaugalingon nga
mga kinabuhi ug sa atong pagpakigsandurot sa uban.
Unsa ang kahulugan sa pagkamatinud-anon?

Ang pagkamatinud-anon mao ang paghimo unsay atong nasayran nga
mao ang matarung. Kini nagpasabot sa pagkamatinuoron. Kon kita
mohimo ug mga saad, kita motuman kanila. Kon kita adunay usa ka utang,
kita mobayad niini. Ang pagkamatinud-anon mao ang pagsulti sa matuod
ug paglihok nga matinuoron. Kini nagpasabot nga kita dili mamakak, ni
mangawat, ni mosupak sa mga balaod sa yuta. Kini nagpasabot nga kita
dili manglimbong sa bisan unsa nga paagi.

Ang Kamahinungdanon sa Pagkamatinud-anon
Ang pagkamatinud-anon gikinahanglan kon kita buot nga magpuyo sa
ebanghleyo ni Jesukristo. Ang usa ka tawo kinsa dili motuman sa
kamatuoran dihang siya nakat-on niini dili matinud-anon sa iyang
kaugalinon o sa Dios. Aron nga magmatinud-anon sa iyang kaugalinon,
siya kinahanglan mosunod sa iyang matarung nga mga pagbati. Aron nga
magmatinud-anon sa Ginoo, siya kinahanglan motuman sa mga
pakigsaad nga iyang gihimo. Kita kinahanglan magmatinud-anon aron
maangkon ang Espiritu Santo isip atong kauban.
Ang pagkamatinud-anon sa atong kaugalingon ug sa Dios nagpasabot
nga kita kinahanglan usab magmatinud-anon niadtong naglibot kanato.
Kon kita mao, ang Ginoo manalangin kanato sa iyang Espiritu ug kita
makadawat sa pagsalig, dungog, ug pagkamaunungon niadtong atong
gikauban. Kon walay pagkamatinud-anon sa uban, kita dili makaalagad
kanila ni makapauswag sa atong mga pagtawag.
Paghunahuna mahitungod sa unsay imong buhaton niining mosunod nga mga kahimtang.
Ang tino nga mga kasulbaran gihatag, apan mahimong adunay labaw sa usa nga malagmit
nga kasulbaran.

PANIG-INGNAN 1

Si Elder O. Leslie Stone nahinumdom niini nga kasinatian:
“Bag-ohay pa lang, ang among apo nga lalaki, si Adan, mibiyahe uban ni
Sister Stone ug kanako sa usa ka panaw paingon sa California. Sa mga
kaudtohon kami mihunong alang sa pagpaniudto. Sa diha nga ang
silbidora nagdala sa balayranan ako wala maghatag kaayo og pagtagad
ug human siya mihatag kanako sa akong sukli, ako nakaamgo nga siya
mipabayad kanako sa duha lang ka mga sinudlan nga pan imbis sa tulo.”
Unsa ang matinud-anong butang nga buhaton? Kon kini nahitabo kanimo, unsaon nimo
pagtudlo sa imong mga anak mahitungod sa pagkamatinud-anon?

Si Elder Stone mipadayon: “Ako nasayud nga ang babaye maalkansi [sa
salapi] sa katapusan sa adlaw, ug dihay kalit nga mikidlap sa akong
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pangisip ang hunahuna kon giunsa sa akong amahan pagtudlo kanako
aron nga magmatinud-anon. Ako mibati nga kini maoy usa ka maayong
higayon sa pagpakigsulti ngadto kang Adan mahitungod sa
pagkamatinud-anon, ug diha niana kami nanglingkod ug ako mipasabot
unsay nahitabo. Ako misulti kaniya kami adunay usa ka suliran.
“Ako miingon nga kami makabiya na ug hiposon ang sobra nga sukli ug
walay usa nga masayud sa kalainan, o kami makatug-an sa babaye nga
kami nakautang pa kaniya sa usa ka sinudlan nga pan. Ang among hukom
dili sa tanan lisud sa paghimo sa diha nga kami mihukom nga kon kami
mihipos sa salapi nga wala magagikan kanamo nga kami makalapas sa
sugo, ‘Kamo dili mangawat.’ Kita miuyon nga ang atong Langitnon nga
Amahan dili mahimuot kanato ug kita dili malipay usab tungod kay kita
nasayud sa atong mga kasingkasing nga kita wala magmatinud-anon.
“Si Adan ug ako miduol sa babaye sa talad kwentahanan, ug ako
mipasabot ngadto kaniya nga siya nakulangan sa pagpabayad kanamo ug
nga kami nakautang hapit usa pa ka dolyar. Ang iyang nawong namula sa
kaulaw sa mobong panahon, ug unya siya nagpasalamat kanamo sa
pagsulti sa iyang sayop. Kami mipadayon sa among panaw uban ang usa
ka maayong pagbati, ug ako nakasiguro ang among Langitnon nga
Amahan miuyon sa unsay among nahimo” (“Be Honest,” Friend, Enero
1975, p. 7).
PANIG-INGNAN 2

Si Elder Gordon B. Hinckley mihinumdom:
“Bag-ohay pa lang kami misakay sa usa ka tren gikan sa Osaka paingon
ngadto sa Nagoya, Japan. Sa estasyon diha ang mga higala aron
makighimamat kanamo, ug diha sa kahinam ang akong asawa nakabilin
sa iyang pitaka didto sa tren.”
Kon ikaw ang nakakaplag sa pitaka ni Sister Hinckley, unsay imong buhaton?

Sanglit si Elder Hinckley mituo nga daghan sa mga tawo matinud-anon,
siya “mitawag sa estasyonan sa Tokyo sa pagtaho niini. Sa diha nga ang
tren miabot sa iyang padulngan mga tulo ka mga oras sa wala madugay,
ang istasyon sa rilis nagtelepono nga nag-ingon nga ang pitaka atoa didto.
Kami wala mobalik agi sa Tokyo, ug sobra sa usa ka bulan sa wala pa kini
giuli kanamo sa Dakbayan sa Salt Lake. Ang tanang butang nga anaa sa
pitaka atoa didto sa dihang kini giuli” (“An Honest Man—God’s Noblest
Work,” New Era, Octobre 1976, p. 47).
Unsa ang gipaabut sa Ginoo kanato sa panahon kon kita makakaplag sa butang sa usa ka
tawo?

Ang Ginoo nag-ingon, “Kon kamo makakaplag diin ang imong silingan
nawad-an, kamo magahimo og kakugi sa pagpangita hangtud kamo
makauli niini ngadto kaniya pag-usab” (Doktrina ug mga Pakigsaad
136:26). Ang Ginoo nagdahum kanato aron nga hingpit nga magmatinud-
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anon. Ngadto sa Ginoo, ang bisan unsa nga butang nga dili hingpit nga
matinud-anon dili matinuoron; walay butang ingon nga taphaw nga
pagkamatinud-anon.
Unsaon nimo pag-ila unsa ang matinud-anon ug unsay dili?

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Moroni 7:16–17.

Kinsa ang tinubdan sa kaayo? Kinsa ang tinubdan sa dautan? Unsa ang mga linugdangan sa
mga dili matinud-anon nga mga buhat? (Dautan, dili pagtuo ni Kristo, pagsalikway kaniya, dili
pag-alagad sa Dios.)

Unsay mga linugdangan sa matinud-anon nga mga buhat? (Maayo, pagtuo ni Kristo, pag-
alagad sa Dios.)

Ipahisgot sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga kahimtang. Sila kinahanglan
mohukom kon ang tawo nga naapil hingpit nga matinud-anon.

1. Si Papa wala gayud makaangkon og usa ka tiket sa kalapasan sa
trapiko. Siya usa ka maayong tigmaneho. Siya kanunay mainampingon
nga nagbantay ug naninguha sa pagtuman sa tanang mga balaod sa
trapiko.

2. Samtang anaa sa trabaho, si John nigamit sa mga silyo sa kompaniya
aron pagpadala og mga sulat ngadto sa iyang masakiton nga inahan
(tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 42:54).

3. Si Jack ug Leo suod nga managhigala. Sila mauyunon sa pagtugot sa
matag usa sa paghulam sa bisan unsang butang. Human ang usa
makahulam og usa ka butang gikan sa iyang silingan, siya dihadiha
dayon mouli niini. (Tan-awa sa Mosiah 4:28; Doktrina ug mga
Pakigsaad 136:25.)

4. Si Mike Brown usa ka kugihan nga mamumuo. Siya miangkon og dako
nga garbo sa iyang trabaho. Sa iyang kaugalingong panahon, siya
nagtukod og usa ka gamay nga pasilunganan sa panimalay gikan sa
galamiton sa iyang trabaho.

Pagkamatinud-anon diha sa Banay
Kadaghanan kanato kinahanglan nga matudloan aron nga magmatinud-
anon. Kini nagpasabot nga ang mga naghupot sa pagkapari kinahanglan
dili lang kay maningkamot aron nga magmatinud-anon, apan kinahanglan
usab nga magtudlo sa ilang mga anak nga magmatinud-anon. Si
Presidente N. Eldon Tanner nag-ingon: “Kini nga pagtudlo sa
pagkamatinud-anon magsugod diha sa panimalay. Matag usa kanato
adunay kaugalingon nga mga katigayunan diin dili angay nga pagakuhaon
nga walay pagtugot sa tag-iya. Ang usa ka bata kinsa nagtamud niana nga
pagkamatinud-anon diha sa pahimalay dili sayon sa pagsupak sa
baruganan sa gawas sa panimalay. Sa laing bahin, kulang niana nga
pagtudlo mopasiugda sa pagkawalay tahud alang sa mga katungod ug
kabtangan sa uban” (Ensign, Mayo 1978, p. 44).
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Unsay atong mahimo sa atong mga kabanayan aron pagtudlo ug pag-awhag sa
pagkamatinud-anon?

Si Presidente Brigham Young kanhi miingon: “Pagpakamatinud-anon.
Kaalaot niadtong kinsa nagpaka Santos ug nga dili matinud-anon. Ang
matinud-anon nga mga kasingkasing maghatag og matinud-anon nga
mga lihok” (gikutlo ni Spencer W. Kimball sa Faith Precedes the Miracle, p.
234).
Sa panahon kita gi-interbyu aron pagdawat o aron iuswag diha sa
pagkapari, o aron pagdawat sa mga rekomen sa templo, kita gisukna sa
mga pangutana kalabot sa atong pagkatakus. Kini nga mga interbyu
maghatag kanato sa mga kahigayonan aron nga magmatinud-anon sa
atong mga pangulo sa pagkapari ug magasugid sa atong mga sala. Kon
kita matinud-anon (ug ang pagkamatinud-anon gikinahanglan alang sa
matuod nga paghinulsol) kita mapasaylo sa atong mga sala ug
makadawat og gahum sa atong pagkapari. Usa sa mga pangutana nga
gisukna sa diha nga kita makadawat sa usa ka rekomen sa templo mao
nga kon kita matinud-anon ba o dili.
Usa ka kasinatian sa usa ka sakop sa Simbahan, si Presidente Ruben
Dario Pacheo sa Caracas, Venezuela, naglarawan sa matang sa
pagkamatinud-anon nga gipaabot kanato:
Si Presidente Pacheo buot modala sa iyang banay ngadto sa templo.
Human sa daghang pag-antos ug espirithuanong pagpangandam, siya ug
ang iyang banay nakatigum sa salapi alang sa layo nga biyahe. Si
Presidente Pacheo misugo sa iyang anak nga babaye ngadto sa bangko
aron pagkuha sa lima ka gatos nga U.S. dolyar. Siya miingon, “Ang akong
asawa mikuha sa sobre ug mibutang niini nga walay pag-ihap sa salapi.
Sa kagabhion sa wala pa mobiya, akong gipangayo ang salapi ug
nakamatikod nga ang sobre dili sagad nga bug-at. Kami miihap sa salapi.
Sila naghatag kanamo og $4,065. Ako nakugang. . . .  Ang resibo sa
bangko nagpahayag sa usa ka pagpalit sa $500 lang—kana
nangahulugan nga ang bangko nasayop og mga $3,500 sa among pabor!
“Pipila sa mga higala nga dili sakop sa among panimalay nianang
gabhiona naninguha sa pagdani kanamo sa paggamit sa salapi aron
paglipay sa among panaw ngadto sa Tinipong Bansa. Sa pagkatinuud,
ako sa akong kaugalingon wala pa gayud makakita sa ingon ka daghan
nga salapi sa akong kinabuhi. Bisan pa niana, ako madasigon nga
miingon, ‘Kami dili makatago niini nga salapi tungod kini dili amo. Ang
katuyoan sa among biyahe ngadto sa templo mao ang paghimo og mga
pakigsaad uban sa Ginoo. Unsay kaayohan nga ilang mahimo kon kami
dili matinud-anon?’
Kami miuli sa salapi ngadto sa bangko; ilang namatikdan nga nawad-an
sila og mga pundo apan walay mga listahan nga nagpakita kang kinsa kini
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gibayad. Pipila sa mga kawani sa bangko nangutana kanako niana nga
adlaw, ‘Nganong gihimo nimo kini? Walay bisan usa nga nasayud nga
anaa kanimo ang salapi.’ Ang akong bugtong tubag mao: ‘Tungod kay ako
usa ka Mormon’ “ (gikutlo ni Mario G. Echeverri, “Venezuela”, Ensign,
Pebrero 1977, p. 30).
Giunsa sa banay nga Pacheo pagpakita pinaagi sa ilang mga pulong ug mga buhat nga sila
matinud-anon? Kinsay nasayod sa ilang pagkamatinud-anon? Sa pagkaangkon lang niini nga
kasinatian, unsay imong pagtuo ang gibati sa banay samtang sila gihugpong diha sa templo?

Dapita ang mga naghupot sa pagkapari sa paghatag sa pipila ka bag-o nga mga panig-
ingnan sa pagkamatinud-anon nga ilang nasinati o nabantayan.

Ang Mga Panalangin sa Pagkamatinud-anon
Ang panlimbasog ug mabug-at nga trabaho mao ang gikinahanglan aron
matinud-anon nga makigsandurot sa uban, sa Ginoo, ug sa atong mga
kaugalingon. Apan sa panahon kita mohimo, ang mga ganti mao ang
tumbas sa bili niini. Alang sa usa ka butang, kita nakat-on sa kaugalingon
nga pagdisiplina—usa ka hiyas nga makatabang kanato nga
magmalampuson sa tanang dapit sa atong kinabuhi. Ang mosunod maoy
pipila sa uban nga mga panalangin diin moabot kanato gikan sa
pagkamatinud-anon:
KITA MAKAPALAMBO OG PAGSALIG

Uban nga mga tawo mosalig kanato sa panahon nga kita matinuoron ug
matinud-anon. Sila moagad kanato ug moduol kanato alang sa panabang
ug pag-agak. Si Elder Spencer W. Kimball misulti sa ingon niini nga usa ka
tawo:
“Sa usa sa mga panaw ngadto sa Dakbayan sa Mexico ako gipangutana
sa usa sa mga presidente sa istaka sa pag-orden og usa ka obispo kinsa
gitawag. Ako nalipay sa paghimo sa ingon. Ang Presidente ug ang bag-
ohay nga gitawag nga obispo miabot sa among lawak ug kami nakigsullti
ug nagkailhanay. Samtang ako nahinumdom niini, kining gamay apan
makapadani nga tawo gipaila ingon nga usa ka lumad nga kadugo sa
Aztec nga Indian. Kini sa kaugalingon nakapahimuot kanako tungod kay
ako kanunay adunay usa ka talagsaon nga kaikag diha sa mga Indian.
“Ako gisultihan mahitungod kaniya ug sa iyang banay ug sa iyang pangita.
Kini ingon nga siya nagtrabaho sa usa ka tawo nga adunay usa ka dako
nga patigayon, ug ang among bag-o nga obispo gisaligan sa paghipos sa
mga panalapi. Ang agalon nakahukom sa pagdala sa iyang asawa ngadto
sa Uropa sa usa ka lugway nga bakasyon, ug siya mitawag niining mahal
nga igsoong lalaki ug mihatag sa kinatibuk-an nga kaakohan ngadto
kaniya ug miangkon nga kini mao lang ang usa sa iyang mga kawani diin
siya adunay pagsalig igo nga aron tugyanan sa iyang mga balayranan sa
bangko.

296



“Samtang kami mipandong sa among mga kamot sa ulo niining batan-ong
lalaki, ang akong kasingkasing misuyla uban ang garbo ug ako
nagpasalamat sa Ginoo sa mga tawo kinsa masaligan, sa mga tawo kinsa
makadasig og pagsalig ug mga pagbati” (sa Conference Report, Mexico
City Area Conference 1972, p. 32).
Unsay bili sa pagkasinaligan sa mga higala, mga kauban, ug mga agalon?

Unsay bili sa pagkasinaligan sa Ginoo?

Sa panahon nga kita matinud-anon, kita nagdasig sa pagsalig ug pagpiyal
sa atong isig ka tawo ug sa Ginoo. Ang mosunod nga sugilanon, gisaysay
sa usa sa mga anak ni Jacob Hamblin, naglarawan niini:
“Usa ka adlaw ang akong amahan mipadala kanako aron pagpabaylo sa
usa ka kabayo sa usa ka tigulang nga Indian nga Hepe sa Navajo. Ako usa
ka gamay nga tawo ug ako misakay sa bukobuko sa kabayo, nagdala sa
kabayo nga ipabaylo. Ang tigulang nga hepe migawas ug mialsa kanako
gikan sa akong kabayo. Ako misulti kaniya nga ang akong amahan buot
kanako sa pagpabaylo sa kabayo alang sa pipila ka mga habol. Siya
mipagawas sa daghan nga nindot nga mga habol, apan, tungod kay ang
akong amahan nagsulti kanako nga magsiguro ug maghimo og usa ka
maayong panagbaylo, ako milingolingo sa akong ulo ug miingon ako buot
og daghan pa. Siya dayon midala og duha ka habol nga panit sa kabaw
ug ubay-ubay nga laing mga habol, ug dihadiha, dihang ako
nakahunahuna nga ako nakahimo na og maayo, ako mikuha sa linukot
ngadto sa akong kabayo ug nagsugod pagpauli. Sa diha nga akong
gihatag ang mga habol ngadto sa akong amahan, siya mibuklad kanila,
mitan-aw kanila, ug dayon nagsugod sa pagbulagbulag kanila. Iyang
gipatongpatong ang mga habol ngadto sa usa ka linukot ug mihimo kanila
ug misulti kanako sa pagsakay sa akong kabayo ug modala kanila og balik
ug sultihan ang hepe nga siya mipadala sa daghan ra kaayo. Sa akong
pagbalik, ang tigulang nga hepe mikuha kanila ug mipahiyom. Siya
miingon, ‘Ako nasayod nga ikaw mobalik; ako nasayud nga si Jacob dili
modawat og daghan kaayo; kahibalo ka si Jacob mao ang among
amahan ug usab imong amahan’ “ (gisaysay ni Le Roi C. Snow sa Preston
Nibley, Inspirational Talks for Youth, p. 101).
KITA MAKAPAHIMUOT SA DIOS

Kita dili makapahimuot sa Dios sa panahon nga kita dili matinud-anon.
Kadtong naghupot sa pagkapari ilabi na nga wala makapahimuot kaniya
sa panahon sila dili matinud-anon: Sa unsa nga paagi nga ang usa ka dili
matinud-anon nga tawo o bata makabarug sa usa ka matinud-anon,
matinuorong mahigugmaon nga Dios?
Si Elder Howard W. Hunter nagsulti unsaon nga ang pagkamatinud-anon
makapahimuot sa Dios ug magdala sa kaugalingong hingpit nga kalipay:
“Adunay usa ka hingpit nga kalipay nga moabot sa usa gikan sa
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pagkamatinud-anon. Tugoti ako nga mosulti kaninyo unsaon. Sa ingon
niini nga paagi ikaw makaangkon sa panag-uban sa Magtutudlo ug ikaw
makaangkon sa Gahum sa Espiritu Santo. Ang mga pagsupak sa lagda sa
pagkamatinud-anon mokuha kanimo niining duha ka dagkong mga
panalangin. Makatuo ba kamo nga ang usa kinsa molimbong o
manikas . . . makaangkon sa panag-uban sa Magtutudlo o makaangkon
sa Gahum sa Espiritu Santo?” (“Basic Concepts of Honesty,” New Era,
Pebrero 1978, p. 5).
KITA MOBATI OG MAAYO MAHITUNGOD SA ATONG MGA KAUGALINGON

Sa panahon nga kita matinud-anon, kita mobati og maayo sa atong mga
kaugalingon.
Unsaon nga ang pagkamatinud-anon modugang sa atong pagtahod sa atong mga
kaugalingon?

Ang usa ka matinud-anon nga tawo adunay pagtahod sa kaugalingon.
Siya walay butang nga itago ug makatan-aw ni bisan kinsa lahos diha sa
mata. Ang usa ka dili matinud-anon nga tawo, sa laing bahin, mobatig
kaubos, kaulaw, ug kasagaran mahadlok. Ug siya kinahanglan; ang
pagkadilimatinud-anon dili makapadayon nga dili mahibaloan. Si Elder
Howard W. Hunter nangutana: “Naghunahuna ka ba nga ikaw
makainusara sa panahon nga ikaw mobuhat og usa ka dili matinud-anon
nga buhat? Nagtuo ka ba nga ikaw dili mamatikdan sa panahon ikaw
manikas sa usa ka eksamen, bisan og ikaw lang ang tawo diha sa lawak?”
(“Basic Concepts of Honesty,” New Era, Pebrero 1978, p. 5).
KITA MAKAIMPLUWENSYA SA UBAN ALANG SA KAAYO

Ang atong pagkamatinud-anon maoy usa ka impluwensya alang sa
kaayo—diha sa atong banay ug diha sa uban. Si Presidente Spencer W.
Kimball nagsulti sa usa ka hitabo sa diha nga ang usa ka maayong panig-
ingnan miimpluwensya sa uban:
“Didto sa tren gikan sa New York paingon sa Baltimore kami naglingkod
diha sa kan-anan sa sakyanan uban sa usa ka negosyanteng lalaki diin
among gikan tubang sa panagsulti-ay.
“ ‘Nakaadto ka na ba sa Salt Lake [Dakbayan, Utah]? Nakadungog ka na
ba sa Tabernacle Choir?’ Ug kini nga mga pangutana midala kanamo sa
yanong paagi ngadto sa bulawanong mga pangutana. ‘Unsa ka dako ang
imong nasayran mahitungod sa Simbahan ug sa iyang doktrina, mga
batasan ug mga tawo?’
“ ‘Ako nasayud og gamay mahitungod sa Simbahan,’ siya miingon,
‘Apan ako nasayud sa usa sa iyang mga tawo.’ Siya [nagtukod og mga
balay] sa New York. ‘Adunay usa ka puli sa kontraktor nga nagtrabaho
kanako,’ siya mipadayon. ‘Siya matinud-anon kaayo ug puno sa
kaligdong. Wala gayud ako mohangyo kaniya sa pag-agda sa usa ka
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trabaho. Siya mao ang kalag sa pasidungog. Kon ang Mormon nga mga
tawo sama niining tawhana, ako buot nga masayud mahitungod sa usa
ka Simbahan diin naghatag niana nga bantugan nga mga tawo.’ Kami
nagbilin kaniya og mga basahon ug mipadala sa mga misyonaryo sa
New York aron pagkabig kaniya” (sa Conference Report, Mexico City
Area Conference 1972, p. 30).

Panapos
Ang Ginoo nagsugo kanato nga magmatinud-anon. Busa kita
kinahanglan makaila tali sa matinud-anon ug sa dili matinud-anon nga
mga buhat. Kita kinahanglan magbansay sa pagkamatinud-anon sa
hunahuna, panagsulti, ug mga buhat sa atong mga panimalay, sa atong
mga kasilinganan, ug diha sa Simbahan. Kita kinahanglan usab
magtudlo sa atong mga anak sa pagkamatinud-anon. Kon kita
maghimo niini nga mga butang, kita adunay usa ka matin-aw nga
tanlag, kalinaw sa panghunahuna, usa ka pagbati sa paghatag og bili
sa kaugalingon, ug ang panag-uban sa Espiritu Santo.
Basaha ang Mosiah 4:30.

Unsa may gipasidaan ni Haring Benjamin nga atong buhaton?

Kon ikaw mibati og kadasig sa pagbuhat sa ingon, paghatag sa imong kaugalingong
pagpamatuod sa baruganan sa pagkamatinud-anon.

Hagad
1. Sa umaabot nga semana, timbangtimbanga ang imong mga hunahuna,

mga pulong, ug mga binuhatan aron pagsulay sa imong
pagkamasunuron ngadto sa sugo aron nga magmatinud-anon.
Pangayo sa panabang sa Ginoo aron pagbuntog sa bisan unsa nga
pagkadilimatinud-anon nga imong makaplagan sa imong kaugalingong
kinabuhi.

2. Mga amahan: pakigtambag uban sa inyong asawa sa pagkaplag og
mga paagi sa pagtudlo sa inyong mga anak niining matarung nga
baruganan.

3. Mga batan-ong lalaki: piho-a karon nga magmatinud-anon sa inyong
mga ginikanan ug mga pangulo sa simbahan. Piho-a ang pagsunod sa
mga balaod sa Dios ug sa mga balaod sa yuta.

Dugang nga mga Kasulatan
Exodo 20:15–16 (ang sugo sa dili pagpangawat o paghatag og
pagbutangbutang)
Alma 27:27 (ang mga tawo ni Ammon matinud-anon sa hingpit ug
katarung)
3 Nephi 1:22 (si Satanas nagpadala og mga bakak aron pagguba sa
hugot nga pagtuo)
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Doktrina ug mga Pakigsaad 42:20–21 (ang silot alang sa mga kawatan ug
mga bakakon)
Doktrina ug mga Pakigsaad 51:9 (matag tawo nga mopatigayon sa
matinuoron)
Doktrina ug mga Pakigsaad 97:8 (ang Ginoo modawat sa matinud-anon)
Doktrina ug mga Pakigsaad 98:10 (pangitaa ug dayega ang matinud-anon
ug maalamon nga mga tawo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Baliki pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 31, “Pagkamatinud-anon.”
2. Dapita ang mga naghupot sa pagkapari sa paghatag og bag-ong mga panig-ingnan sa

pagkamatinud-anon nga ilang nasinati o namatikdan.
3. Hangyo-a ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 32Pagkaputli 
sa Hunahuna

Kini nga leksyon kinahanglan makatabang paglig-on sa atong pasalig sa
pag-angkon og putli nga mga hunahuna.

Pasiuna
Si Presidente Spencer W. Kimball sa makausa misulti sa mosunod nga
sugilanon aron paghulagway kon unsaon nga ang putli nga mga hunahuna
ug matarung nga pagpuyo makatandog sa usa ka tawo:
Si Lord George nadala ngadto sa yawan-ong kinabuhi. Siya nahimong dili
matinud-anon. Siya nahimong usa ka sugarol ug usa ka palahubog, ug
ang iyang nawong mianinag sa iyang pagkinabuhi nga iyang gidala. Kini
usa ka labing yawan-on nga pamayhon.
Usa ka adlaw siya nahigugma sa usa ka yanong banikanhon nga babaye
ginganlan og Jenny Mere, ug siya mihangyo kaniya sa pagpakigminyo
kaniya. Siya misulti kaniya nga dili gayud siya makipagminyo sa usa ka
tawo kansang nawong yawan-on kaayo tan-awon. Siya buot sa usa ka
tawo nga adunay panagway nga sama sa usa ka santo tungud kay ang
gugma maaninag diha sa nawong sa usa ka tawo.
Si Lord George mihukom nga siya mag-usab sa iyang kinabuhi, apan
nasayud nga si Jenny Mere dili makigminyo kaniya sa kahimtang nga
sama sa gihapon. Mao nga si Lord George miadto sa usa ka tawo kinsa
usa ka hanas sa paghimo og talo nga mga maskara. Kini nga tawo mipili
og usa ka maskara, miinit niini, ug gipahaum kini ngadto sa nawong ni
Lord George. Dihang mitan-aw siya sa salamin, nakita ni Lord George nga
siya aduna nay nawong sa usa ka santo kinsa mahigugmaon sa dakong
pagmahal. Iyang panagway lahi na kaayo nga si Jenny Mere sa labing dali
misugot sa pagpakigminyo kaniya.
Sila mipalit og usa ka gamay nga panimalay sa banika nga adunay usa ka
gamay nga tamnanan. Wala madugay nakaplagan ni Lord George nga ang
iyang tibuok kinabuhi nausab. Siya nahimong maikagon sa kinaiyahan ug sa
kalibutan nga naglibot kaniya. Siya natugob sa kabuotan ug paghigugma.
Apan si Lord George wala matagbaw sa pagsugod lang sa usa ka bag-
ong kinabuhi. Gihimo niya kutob sa iyang mahimo aron paghulip sa
nangagi. Siya naningkamot sa pag-uli sa tanan nga salapi nga iyang
naangkon pinaagi sa pagpanikas. Matag adlaw ang iyang kinaiya
nahimong labaw nga matarung ug ang iyang mga panghunahuna milabaw
ka putli.



Sa wala damha pipila sa iyang dugay nga mga higala nakakaplag kaniya
kon asa siya. Sila miduol sa iyang tamnanan ug naninguha sa pagdani
kaniya sa pagbalik sa iyang naandang yawan-ong kinabuhi. Sa diha nga
siya mibalibad sila mihasmag kaniya ug migisi sa maskara nga diha sa
iyang nawong.
Siya miduko sa iyang ulo. Siya mibati ingon nga ang iyang kinabuhi natapos,
ug ang iyang kaminyoon naguba. Samtang siya nagbarug uban sa iyang ulo
nga nagduko ug ang maskara diha sa sagbot sa iyang mga tiil, si Jenny Mere
midagan ngadto kaniya ug miluhod sa iyang kaugalingon atubangan kaniya.
Dihang siya mihangad kaniya, sa imong pagtuo unsay iyang nakita? Oo!
Badlis sa badlis, dagway sa dagway, ang iyang nawong sama gihapon sa
maskara. Ang iyang nawong nahimong nawong sa usa ka santo.
Human pagsugilon niining sugilanon, si Presidente Kimball miingon,
“Walay pagduhaduha nga ang kinabuhi nga gidala sa usa ka tawo ug ang
mga panghunahuna nga gihunahuna sa usa ka tawo natala sa dayag diha
sa iyang nawong.” (Gipahiuyon gikan Ensign, Mayo 1975, pp. 80–81.)

Ang Atong mga Hunahuna Modala ngadto sa mga Binuhatan
Unsaon nga ang atong hunahuna makatandog sa atong mga binuhatan?

Si Presidente David O. McKay sa makadaghan misulti sa sangputan sa mga
hunahuna diha sa mga binuhatan. Sa usa ka higayon siya miingon: “Ang
mga hunahuna mao ang mga binhi sa mga binuhatan, ug mag-una
kanila. . . .  Ang kanunay nga tinguha ug paningkamot sa Manluluwas mao
ang pagtanum diha sa alimpatakan sa matarung nga mga panghunahuna,
putli nga mga hinungdan, dungganan nga mga sumbanan, hingpit nga
kasayuran nga ang matarung nga mga pulong ug mga binuhatan mosunod
nga dili kapugngan” (Stepping Stones to an Abundant Life, p. 206).
Unsay makatabang sa usa ka tawo nga mahimong matarung ug matinud-anon sa tanang
butang?

Bahin sa pagpuyo nga matarung mao ang paghunahuna sa putli nga mga
hunahuna. Si Nephi maoy usa ka maayong panig-ingnan. Ang anak sa usa
ka halandong propeta, si Nephi nangayo aron pagdawat sa pinadayag,
sama gayud sa iyang amahan. Ang iyang pagkamatarung gigantihan, ug
siya sa iyang kaugalingon nahimong propeta alang sa iyang mga tawo.
Unsay gibuhat ni Nephi nga makatabang kaniya nga mahimong matarung?

Si Nephi naghatag kanato sa usa ka paagi kon giunsa niya nga nakahimo
sa pagpuyo sa matarung nga paagi dihang siya misulat:
“Tungod kay ang akong kalag nahimuot diha sa mga kasulatan, ug ang
akong kasingkasing nagapamalandong kanila, ug nagsulat kanila alang sa
kahibalo ug sa kaayohan sa akong mga anak. Tan-awa, ang akong kalag
nahimuot diha sa mga butang sa Ginoo; ug ang akong kasingkasing
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nagapamalandong sa walay hunong diha sa mga butang diin akong nakita
ug nadungog” (2 Nephi 4:15–16).
Ang atong mga hunahuna makaimpluwensya og dako sa atong mga
binuhatan. Kon kita maghunahuna og matarung nga mga hunahuna, kita
mohimo og matarung nga mga buhat. Kon kita maghunahuna og dautang
mga hunahuna, kita sa ngadto-ngadto makabuhat sa mga sala nga atong
gihunahuna.
Si Presidente David O. McKay misaysay sa mosunod nga sugilanon:
“Daghang mga katuigan nga milabay usa ka batan-on ang miduol kanako
samtang ako presidente sa Misyon sa Uropa ug mihimog usa ka
pangumpisal sa usa ka sayop ug makasasala nga buhat. Siya
nangatarungan sa iyang kaugalingon pinaagi pag-ingon nga siya nahitabo
nga diha sa usa ka tindahan sa mga basahon sa takna sa pagtak-op, ug
sa diha nga ang pultahan gitrankahan siya mitugyan ngadto sa tintasyon.
Siya hinoon mibasol sa mga kakulian sa iyang pagkapukan.
“Apan ako miingon, ‘dili ang mga kakulian; dili ang gitrankahan nga
pultahan, ni sa pagkahaylo. Ikaw nakahunahuna niana sa wala pa ikaw
moadto sa tindahan sa basahon. Kon ikaw wala gayud maghunahuna
niana nga buhat, wala untay kakulian nga lig-on sa igo nga mohaylo o
motintal kanimo, nga usa ka misyonaryo, nga mapukan. Ang hunahuna
kanunay mag-una sa buhat’ “ (“Cleanliness is Next to Godliness,”
Instructor, Marso 1965, p. 86).
Si James Allen kanhi misulat:
“Ang hunahuna sa usa ka tawo mahimong mahisama sa usa ka tanaman,
diin mahimong maalamon nga pagkaugmad o gitugutan sa pagpatuyang;
apan bisan giugmad o pinasagdan, kini kinahanglan, ug buot, mamunga.
Kon walay kapuslanan nga mga binhi ang mabutang sa sulud niini,
nianang higayuna ang usa ka buhong nga walay gamit nga mga binhi sa
sagbot mokatag diha niana, ug mopadayon sa pagbunga sa ilang matang.
“Maingon sa usa ka hardenero nga nag-ugmad sa iyang luna, binantayan
kini nga gawasnon gikan sa mga sagbot, ug nagpatubo sa mga bulak ug
mga bunga diin iyang gikinahanglan, mao usab ang mahimo sa usa ka
tawo nga moatiman sa tanaman sa iyang hunahuna, pagtangtang sa
tanan nga sayop, walay kapuslanan, ug dili putli nga mga hunahuna, ug
nag-ugmad ngadto sa pagkahingpit sa mga bulak ug mga bunga sa
katarung, kapuslan, ug putli nga mga hunahuna. Sa pagpadayon niini nga
paagi, ang usa ka tawo sa madali o madugay makakaplag nga siya mao
ang batid nga tig-ugmad sa iyang kalag, ang magdumala sa iyang
kinabuhi. Siya usab . . . makasabot, uban sa kanunay nga nagtubo nga
katarung, unsaon ang mga kusog sa hunahuna ug mga lintunganay sa
hunahuna mopadagan sa pag-umol sa iyang kinaiya, mga kakulian, ug
kapalaran” (As A Man Thinketh, p. 15).
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Unsa ang kinahanglan natong buhaton aron makaangkon og usa ka tanaman nga mobunga
og maayong mga pagkaon ug mga bulak? Unsay atong nabuhat kon ang atong tanaman
mobunga og mga sagbot?

Unsay kinahanglan natong buhaton aron makaangkon og usa ka hunahuna nga modala
kanato ngadto sa maayong mga binuhatan? Unsay atong buhaton kon ang atong hunahuna
modala kanato ngadto sa yawan-on ug walay bili nga mga binuhatan?

Si Elder Bruce R. McConkie nag-ingon, “Kon kita namalandong sa atong
mga kasingkasing sa mga butang sa pagkamatarung, kita mahimong
matarung” (Ensign, Enero 1974, p. 48). Maingon sa laing paagi, “Ang
Ginoo nag-ingon nga siya dili makapuyo sa dili balaanon nga mga templo,
apan diha sa mga kasingkasing sa mga matarung siya mopuyo” (Alma
34:36). Ang putli nga mga hunahuna motabang kanato aron sa
pagpadayon nga ang Espiritu sa Ginoo maanaa kanato; ug kon kita
adunay Espiritu Santo uban kanato, ang atong mga kinabuhi sa
ngadtongadto mahimong maputli.

Paghimo sa Mga Hunahuna nga Putli
Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Mga Taga-Filipos 4:8.

Unsa ang gisulti ni Pablo kanato nga hunahunaon? Ilista ang mga tubag sa pisara. (Kon unsa
ang matuod, matinud-anon, makiangayon, putli, maanindot, nga may maayong dungog,
mahiyason, o dalayegon.)

Kini dili igo sa paghimo sa atong mga hunahuna nga gawasnon gikan sa
dautan kon kita mahimong mahisama ni Kristo. Atong bantayan nga ang
atong mga alimpatakan puno sa maayo ug mahiyason nga mga
panghunahuna. Kon mahimo, kita kinahanglan maghunahuna mahitungod
sa mga kamatuoran sa ebanghelyo. Usa sa labing maayo nga mga paagi
sa paghimo niini mao ang pagtuman sa panaad nga atong gihimo sa
panahon nga kita nakig-ambit sa sakramento: sa kanunay nga
paghandom sa Manluluwas.
Sa diha nga si Presidente Spencer W. Kimball usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha, siya miingon: “Sa panahon kamo motan-aw diha sa
diksyonaryo alang sa labing mahinungdanon nga pulong, nasayud ba
kamo unsa kini? Kini mahimong ‘paghinumdom.’ Tungod kay tanan
kaninyo naghimo og mga pakigsaad—nasayud kamo unsay buhaton ug
kamo nasayud unsaon kini pagbuhat—ang atong labing dako nga
panginahanglan mao ang paghinumdum. Mao kana ngano nga ang matag
usa moadto sa tigum sa sakramento matag adlaw nga Igpapahulay—aron
pagdawat sa sakramento ug pagpaminaw sa mga pari nga nag-ampo nga
sila ‘unta sa kanunay mahinumdum kaniya ug mohupot sa iyang mga sugo
diin iyang gihatag kanila’ “ (Circles of Exaltation, [pakigpulong gihatag
ngadto sa mga kawani sa seminaryo ug institute sa Brigham Young
University, 28 Hunyo 1968]).
Unsaon nato paghinumdum kanunay ang Manluluwas? (Ipaambit sa usa o duha sa mga
sakop sa klase ang mga hunahuna mahitungod unsaon sa “kanunay paghinumdom kaniya.”)
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Ang bantugan nga propeta nga si Alma mihatag og pipila ka maalamon
nga tambag ngadto sa iyang anak nga si Helaman nga makatabang
kanato sa kanunay paghinumdom sa Manluluwas.
Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Alma 37:35–37.

Unsa nga kalainan ang kinahanglan nga mahimo aron pagtumong sa atong mga hunahuna
ngadto kanunay sa Ginoo? (Kita makabuntog sa tintasyon ug makapalambo og labaw nga
hugot nga pagtuo, pagkamasunuron, ug gugma.)

Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo makatabang kanato paghimo sa atong mga
hunahuna ug mga buhat nga putli?

Ang dautan nga mga impluwensya naglibot kanato dinhi sa kalibutan, ug si
Satanas migamit niini nga mga butang aron pagtinguha sa pag-
impluwensya sa atong mga hunahuna. Siya adunay daghan nga mga
paagi aron pagtintal kanato, apan kita makahimo og dako aron pagbuntog
kaniya kon kita molikay sa pagpaminaw ug pagbasa o pagtan-aw ngadto
sa mga butang nga dautan. Si Elder J. Thomas Fyans nagpatin-aw niini
nga baruganan pinaagi sa paggamit sa mga suba sa Habagatan nga
America aron paglarawan kon unsaon nga ang atong mga hunahuna
maapektuhan pinaagi sa unsa ang atong gibasa o gitan-aw:
“Usa ka makapaikag nga kinaiya mahitungod [sa mga suba sa Habagatan
nga Amerika] mao ang ilang nagkalainlain nga mga bulok. Ang Madeira,
pananglit, gitawag og usa ka puti nga suba tungod sa iyang mga tubig
nga nagdala og pino nga mga lugas nga yuta subay sa iyang dagan. Ang
itom nga bulok sa Rio Negro nagagikan sa nadunot nga mga butang nga
nadala diha sa mga kalasangan diin kini magsubay. Ang uban usab nga
mga suba miagos ibabaw sa puti nga mga balas ug kasagaran makita
lunhaw nga esmeralda o lunhaw nga asul.
“Samtang kini nga mga suba nabulokan pinaagi sa mga butang nga
nakutlo samtang sila nag-agos, mao usab ang mga agos sa atong mga
hunahuna nga nabulokan pinaagi sa butang diin sila gipasubay” (sa
Conference Report, Buenos Aires Area Conference 1975, pp. 28–29).
Unsaon nga ang usa ka hunahuna mahisama sa usa ka suba? (Samtang ang usa ka suba
nabulokan pinaagi sa unsa ang gitugkaran niini, ang atong mga hunahuna matandog pinaagi
sa unsay atong gibasa, gitan-aw, o gipaminaw.)

Unsa ang dautan nga mga butang ang gigamit ni Satanas aron pagsulay sa pag-
impluwensya sa atong mga hunahuna? (Talan-awong mahilas, supak sa pamatasan o
malaw-ay nga mga tawo, bastos nga mga pulong, ug pipila ka mga matang sa mga awit,
sayaw, ug kalingawan.)

Tungod kay sila makadaot kaayo sa atong pagkaespirituhanon, kita
kinahanglan maglikay sa dautan nga mga butang nga maoy hinungdan sa
atong mga hunahuna aron nga madautan. Apan usahay, bisan unsa ka
hugot ang atong paninguha sa paghimo sa atong mga hunahuna nga
malimpyo, kita kinahanglan modala uban ang usa ka supak sa pamatasan
o dautan nga hunahuna nga moduot kaniya ngadto sa atong mga
hunahuna. Kita nagpuyo sa usa ka kalibutan nga puno sa dautan, ug ang
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pagsugat sa dautan nga mga butang kasagaran dili malikayan. Unsa ang
atong buhaton sa panahon nga kita mag-atubang sa usa ka kahimtang
sama niini?
Si Elder Boyd K. Packer nagpasabot sa usa ka paagi nga kita makasukol
batok sa dautan nga mga hunahuna:
“Ang salabutan sama sa usa ka bantawan—ang tabil kanunay anaa sa
ibabaw gawas sa panahon nga kita natulog. Anaa kanunay ang pipila ka
buhat nga gihimo diha niana nga bantawan. Kini mahimong usa ka kataw-
anan, usa trahedya, makaikag o malaay, maayo o dautan; apan sa
kanunay adunay pipila ka buhat nga gidula diha sa bantawan sa
salabutan.
“Nakamatikud ba kamo nga kon wala ang bisan unsa nga tiunay nga
hunahuna sa inyong bahin, diha sa tungatunga sa halos bisan asa nga
pasundayag, usa ka hanap nga gamay nga hunahuna mahimong
mokamang sa sulod gikan sa mga kiliran ug modani sa imong pagtagad? . . . 
“Kon ikaw motugot kanila sa pagpadayon, tanan nga mga hunahuna sa
bisan unsa nga hiyas mobiya sa bantawan. Ikaw mahibilin, tungod ikaw
miuyon niini, sa pag-impluwensya sa dili matarung nga mga hunahuna.
Kon ikaw motugyan ngadto kanila, sila molihok alang kanimo diha sa
bantawan sa imong salabutan sa bisan unsang butang ngadto sa mga
utlanan sa imong pagtugot. Sila mahimo nga momando sa usa ka tema sa
kapait, kasina, o kasuko. Sila mahimo nga bastos, supak sa pamatasan, o
bisan mahimong dautan. . . . 
“Unsa ang imong buhaton sa takna nga sama niana? . . . 
“Ako motudlo kaninyo niini. Pagpili gikan sa taliwala sa mga sagrado nga
huni sa Simbahan og usa ka kinaham nga himno, usa nga adunay mga
pulong nga makapabayaw ug huni nga may balaang pagtahud, usa nga
mohimo kanimo nga mobati ingon og sama sa pagdasig. Balika kini sa
mabinantayon diha sa imong salabutan. Sag-uloha kini. Bisan og ikaw
walay pagbansay sa awit, ikaw makahunahuna pinaagi sa usa ka himno.
“Karon, gamita kini nga himno isip ang dapit alang sa imong mga
hunahuna nga padulngan. Himoa kini nga imong dinalian nga subayanan.
Sa panahon nga ikaw makakaplag nga kini nga mga hanap nga mga
magdudula moikyas gikan sa mga linya sa kilid sa imong panghunahuna
ibabaw sa bantawan sa imong salabutan, itaod kini nga plaka, sama sa
gihapon.
“Samtang ang huni magsugod ug samtang ang mga pulong moporma sa
imong salabutan, ang dili takus nga mga panghunahuna moikyas sa
kaulaw pahilayo. Ang balaanong awit moilis sa kinatibuk-an nga kahimtang
diha sa bantawan sa imong salabutan. Tungod kay kini makapabayaw ug
mahinlo, ang dautan nga mga hunahuna mopahawa, tungod kay samtang
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ang hiyas, pinaagi sa pagpili, dili makig-uban sa mahugaw, ang dautan dili
makatugot sa atubangan sa kahayag. . . . 
“Sa dihang kamo makat-on sa paghawan sa bantawan sa inyong
hunahuna gikan sa dili takus nga mga hunahuna, padayona kini nga
malinga uban ang pagkat-on sa angay nga mga butang. Ilisi ang imong
palibot aron nga ikaw adunay mga butang diha kanimo nga modasig sa
maayo ug makapabayaw nga mga hunahuna. Pagmalingahon sa mga
butang nga matarung” (Teach Ye Diligently, pp. 46–47).
Unsa ang uban nga mga paagi nga atong magamit sa pagpasubay sa atong mga
hunahuna? (Pag-ampo. Pagsaysay og usa ka balak, kasulatan, o hunahuna. Paghunahuna
mahitungod sa usa ka sagrado nga kasinatian o dapit.)

“Ang tiunay nga kalipay wala magsalig sa mga butang sa gawas. . . .  Ang
matang sa kalipay nga magpabilin uban kanimo mao ang kalipay nga
motungha gikan sa sulod sa mga hunahuna ug mga pagbati. Ikaw
kinahanglan maghunahuna sa pagkakaron, samtang ikaw batan-on pa.
Ikaw kinahanglan mag-ugmad sa imong salabutan kon ikaw nangandoy
aron pagkab-ot sa malungtaron nga kalipay. Ikaw kinahanglan mohatag sa
imong salabutan sa makaikag nga mga panghunahuna ug mga idiya.
Tungod kay ang usa ka walay sulod nga salabutan motubo nga malaay ug
dili makalungtad sa iyang kaugalingon. Ang usa ka walay sulod nga
salabutan mangita sa kalipayan ingon nga usa ka ilis alang sa kalipay”
(William Lyon Phelps, quoted by Harvey Fletcher, The Good Life, p. 137).
Basaha ang Salmo 1:1–3.

Panapos
Ang atong mga hunahuna moimpluwensya sa atong mga lihok. Putli nga
mga hunahuna ug mga tinguha modala kanato sa pagpuyo nga matarung.
Ang dautan nga mga hunahuna mao ang hinungdan nga kita mawad-an
sa Espiritu sa Ginoo ug makadala kanato sa pagbuhat ug dautan.
Aron paghimo sa atong mga hunahuna nga mahinlo, kita kinahanglan
kanunay nga maningkamot sa paghunahuna mahitungod sa mga butang
sa Dios. Kita kinahanglan magpalandong sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo ug mag-ampo sa kanunay. Samtang kita mobuhat niini, kita
gisaaran sa dako nga mga panalangin. Ang Ginoo nagsaad, “Tuguti nga
ang hiyas mopadayon sa inyong mga hunahuna sa walay paghunong; ug
ang inyong pagsalig mosamot kalig-on diha sa atubangan sa Dios. . . .
Ang Espiritu Santo mahimo ninyong kanunay nga kauban” (Doktrina ug
mga Pakigsaad 121:45–46).
Kita makahimo sa atong mga hunahuna nga putli pinaagi sa paglikay sa
dautan sa atong mga kinabuhi. Sa panahon nga ang usa ka dautan nga
hunahuna moabot sa atong mga alimpatakan, kita kinahanglan sa labing
madali mosugod sa paghunahuna mahitungod sa bisan unsang butang
nga makapadasig. Kita makagamit sa usa ka himno, balak, kasulatan o
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uban nga hunahuna aron paghimo niini. Kita usab makasugod sa pag-
ampo sa panahon nga ang usa ka dili mahinlo nga hunahuna mosulod sa
atong salabutan.

Hagad
1. Sa makadaghan nga higayon sa usa ka adlaw hinumdumi ang

paghunahuna mahitungod sa mga butang sa Ginoo. Buhata kutob sa
imong mahimo sa “kanunay paghinumdom kaniya.”

2. Hinumdumi nga ang imong salabutan sama sa usa ka tanaman. Buhata
kutob sa imong mahimo sa pagpatubo sa matarung nga mga
hunahuna sulod niini.

3. Paghukom sa usa ka paagi aron pagpasubay sa imong mga hunahuna.
Usa ka maayo nga paagi aron pagbuhat niini mao ang pagsag-ulo sa
usa sa imong pinalabi nga mga himno, mga kasulatan, o mga balak. Sa
bisan unsang panahon nga ikaw nag-atubang sa usa ka dili mahinlo
nga hunahuna, sa labing madali paghunahuna pinaagi sa mga pulong
nga imong nasag-ulo. Sila mopugos sa dautan nga hunahuna
pagpalayo.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Paglaraw sa pag-apil sa batan-on nga mga naghupot sa pagkapari sa inyong klase diha
sa leksyon kutob sa mahimo aron kini adunay usa ka pagbati diha kanila.

2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niini nga leksyon.
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Leksyon 33Paghatag 
ug Pagdawat 
sa Pagpasaylo
Ang katuyoan niining leksyon mao ang pag-agni kanato sa paghatag og
kapasayloan ngadto sa uban ug makat-on unsaon sa pagdawat og
kapasayloan alang sa atong mga kaugalingon.

Pasiuna
Diha sa mosunod nga sambingay, ang Manluluwas nagtudlo kanato
mahitungod sa gugma sa atong Langitnong Amahan alang kanato:
Usa ka tawo adunay duha ka mga anak nga lalaki. Ang manghud nga
anak nahimong dili malipayon uban sa iyang kinabuhi sa panimalay ug
nangayo sa iyang amahan sa iyang bahin sa mga katigayunan sa banay.
Siya dayon mipaingon ngadto sa laing nasod, diin siya daling nag-usik sa
tanan niyang salapi ug nakalapas sa mga sugo sa Dios.
Sa diha nga ang nahisalaag nga anak naghurut sa tanan nga iyang
naangkon, usa ka dakong gutom ang nahitabo. Siya sa wala madugay
gigutom, mao nga siya nakakaplag og usa ka trabaho sa pagpakaon sa
mga baboy. Apan sa gihapon siya kabos kaayo ug gigutom nga siya buot
nga mokaon sa pagkaon nga gihatag ngadto sa mga baboy.
Sa iyang kalisud, ang batan-on nakaamgo sa iyang mga sayop. Siya
nahinumdom nga bisan gani ang mga ulipon sa iyang amahan adunay igo
nga makaon. Siya mihukom sa pagpauli sa panimalay ug mohangyo sa
pagpuyo isip usa ka ulipon. Samtang siya nagkaduol sa iyang panimalay,
ang iyang amahan nakakita kaniya nga nagsingabot ug midagan pagawas
aron pagsugat kaniya. Samtang sila naggakus, ang anak miingon,
“Amahan, ako nakasala batok sa langit, ug sa imong panan-aw, ug ako dili
na takus aron nga matawag nga imong anak.” Apan ang amahan
malipayon kaayo nga nahibalik ang iyang anak pag-usab sa panimalay
nga siya mikuha sa iyang labing nindot nga sapot ug gipasul-ob kini
ngadto kaniya. Siya mihatag kaniya sa mga sapatos aron isuot ug
mibutang sa usa ka singsing diha sa iyang tudlo. Unya siya misugo sa
iyang mga ulipon sa pag-andam og usa ka dakong salo-salo.
Sa diha nga ang magulang nga igsoon, kinsa nagpabilin nga matinud-
anon, nakakita unsay nahitabo, siya gisakitan. Ang amahan wala
makahatag kaniya sa ingon niana nga usa ka piging. Ang amahan
mihupay kaniya pinaagi sa pagsulti kaniya nga ang tanang butang nga
gipanag-iya sa banay maadto kaniya. Ang iyang igsoon nagwaldas sa
iyang kabilin, apan sa iyang pag-uli sa panimalay mao ang usa ka



katarungan sa paglipay. Siya miingon, “Kining imong igsoon namatay, ug
nabuhi pag-usab; ug nawala, ug nakaplagan.” (Tan-awa sa Lucas
15:11–32.)
Matag usa kanato nakasala sa pipila ka paagi. Mao nga, tungod kay ang
Ginoo nahigugma kanato, siya nag-antus ug namatay aron paghatag og
usa ka dalan alang kanato aron nga mapasaylo sa atong mga sala. Sa
pagsulti sa iyang sakripisyo, siya miingon, “Kay tan-awa Ako, Dios, nag-
antus niining mga butanga alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus
kon sila maghinulsol” (Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16).
Ipakita ang talan-awon 33-a, “Si Kristo nag-antus alang sa atong mga sala sa Tanaman sa
Gethsemane.”

Diha sa laing kasulatan, ang Ginoo nag-ingon, “Tan-awa, siya kinsa
naghinulsol sa iyang mga sala, siya gipasaylo, ug ako, ang Ginoo, dili na
mohinumdom pa kanila” (Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42). Matag usa
kanato kinahanglan maghinulsol aron makadawat og kapasayloan gikan
sa Ginoo. Sa panahon kita maghinulsol, ang atong Langitnong Amahan
malipay—sama sa amahan diha sa sambingay. Paghunahuna mahitungod
sa imong kaugalingon nga kinabuhi ug ang kalipay nga imong bation
gikan sa paghinulsol ug napasaylo.
Unsay kinahanglan nga buhaton sa manghud nga anak diha sa sambingay aron pagbag-o sa
iyang kinabuhi? (Pag-amgo sa iyang mga sayop, mibalik sa panimalay, ug mikumpisal sa
iyang mga sala.)

Unsa nga mga pagbati sa imong pagtuo nga diha sa anak samtang nagpadulong sa
panimalay? (Siya mahimong mibati og kahadlok sa pagkasinalikway. Siya mahimong mibati
og kalipay aron pagpauli sa panimalay. Siya mahimong mibati nga siya naghimo sa husto
nga butang.)

Unsay imong nahunahuna nga iyang gibati human nga ang iyang amahan mihangup kaniya?
Unsay imong gibati ngadto sa Manluluwas, pagkasayud nga ang iyang pag-antus
nakapahimo kanimo nga napasaylo sa imong mga sala?

Pagpasaylo Magdala og Hingpit nga Kalipay
Si Alma nga Batan-on mao ang anak nga lalaki sa usa ka propeta sa Dios,
apan siya nakabuhat og pipila ka bug-at nga mga sala. Usa sa iyang
labing dautan nga mga sala mao ang iyang pagsulay sa paglaglag sa
Simbahan sa Dios pinaagi sa pagpangulo sa mga tawo palayo gikan sa
kamatuoran. Isip nga pangulo sa Simbahan, ang amahan ni Alma mibati
og dako nga kaguol diha sa pagkadautan sa iyang anak ug nag-ampo sa
kanunay ngadto sa Ginoo nga ang iyang anak unta maghinulsol sa iyang
mga buhat.
Tungod sa hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo sa iyang amahan, ang
batan-on nga Alma giduaw usa ka adlaw sa usa ka anghel. Ang anghel
namulong sa tumang kakusog nga si Alma nagsugod sa pagkurog. Siya
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nahimong nadani sa dako nga gahum sa Dios. Ang anghel mimando kang
Alma sa paghunong pagpaninguha aron paglaglag sa Simabahan. Diha
nga ang anghel mibiya, si Alma natingala kaayo nga siya dili makasulti.
Natumba siya ngadto sa yuta ug walay kusog sulod sa tulo ka mga adlaw.
Dihang siya nakasulti pag-usab, siya misulti sa mga tawo nga siya
nakasinati og usa ka dako nga kausaban sa iyang kinabuhi ug naghinulsol
sa iyang mga sala. Si Alma nakahukom sa paghupot sa mga sugo sa Dios
ug mobuhat sa tanan aron siya makahulip sa iyang nangagi nga mga sala.
Ang iyang mga paningkamot labihan kadako nga siya nahimong usa ka
bantugan nga misyonaryo ug sa wala madugay nahimong propeta sa
Simbahan. (Tan-awa sa Mosiah 27.)
Sa paghubit sa iyang kasinatian, si Alma miingon:
“Ug karon, sulod sa tulo ka mga adlaw ug sulod sa tulo ka mga gabii ako
gisakit, uban ang mga kasakit sa usa ka gipanghimaraot nga kalag.
“Ug nahinabo nga samtang ako sa ingon niini gisakit uban ang pag-antus,
samtang ako gisamok sa panumduman sa akong mga sala, tan-awa ako
nahinumdom usab nga nakadungog sa akong amahan nga nanagna
ngadto sa mga katawhan kalabot sa pag-abot sa usa ka Jesukristo, usa ka
Anak sa Dios, aron pagtubos sa mga sala sa kalibutan.
“Karon samtang ang akong salabutan nakakuha diha niini nga hunahuna,
ako nag-ampo sulod sa akong kasingkasing: O Jesus, ikaw nga Anak sa
Dios, kaloy-i ako, kinsa ania sa apdo sa kapaitan, ug gilibutan sa walay
katapusan nga mga gapus sa kamatayon.
“Ug karon, tan-awa, sa diha nga ako naghunahuna niini, ako wala na
makahinumdom sa akong mga kasakit; oo, ako wala na samoka sa
paghandum sa akong daghan nga mga sala.
“Ug o, unsa ka hingpit nga kalipay, ug unsa ka makapahibulong nga
kahayag ang akong nakita; o, ang akong kalag napuno sa hingpit nga
kalipay nga milabaw pa sa akong kasakit!
“Oo . . . walay bisan unsa nga matahum kaayo ug kapait kaayo sama sa
akong mga kasakit. Oo, ug . . . sa lain nga bahin, walay bisan unsa nga
matahum kaayo ug katam-is sama sa akong hingpit nga kalipay” (Alma
36:16–21).
Unsa ang gihimo ni Alma aron mapasaylo? (Naghinulsol ug mitawag sa Dios alang sa
pagpasaylo.) Giunsa ni Alma pagkasayud nga siya gipasaylo? (Ang iyang kalag napuno sa
hingpit nga kalipay.)

Ang mga katawhan ni Haring Benjamin nasayud usab sa hingpit nga
kalipay sa pagdawat sa kapasayloan. Sa pagpatalinghog sa katapusan
nga dakung wali ni Haring Benjamin, sila naghinulsol ug nangayo sa
kapasayloan sa ilang mga sala. Ang kasulatan nagpatin-aw nga “ang
Espiritu sa Ginoo miabot diha kanila, ug sila napuno sa hingpit nga kalipay,
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pagdawat sa usa ka kapasayloan sa ilang mga sala, ug pag-angkon og
kalinaw sa tanlag, tungod sa naghingapin nga hugot nga pagtuo diin sila
diha kang Jesukristo” (Mosiah 4:3).

Kita Gikinahanglan sa Pagpasaylo sa Tanang mga Katawhan
Tungod sa hingpit nga gugma sa Manluluwas alang kanato, siya
mauyunon nga mopasaylo kanato kon kita tinuod nga maghinulsol. Agig
balos, siya naghangyo kanato nga mahimong sama kaniya, busa, kita
kinahanglan mauyonon sa pagpasaylo sa usag-usa.
Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:8.

Ngano nga si Kristo mibadlong sa iyang mga tinun-an? (Sila wala mopasaylo sa matag usa.)

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9–11. Isulat sa pisara:
Kaninyo kini gikinahanglan sa pagpasaylo sa tanang mga tawo.

Unsa man ang gipasabot sa Ginoo sa diha nga siya miingon nga ang labaw nga dakong sala
magpabilin kanato sa panahon nga kita dili mopasaylo?

Si Jesus naglarawan sa baruganan sa pagpasaylo pinaagi pagsaysay sa
sambingay sa walay kalooy nga ulipon:
Usa ka ulipon nakautang sa iyang agalon og napulo ka libo ka talagsaon
nga mga kahibalo—usa ka dakong kantidad sa salapi. Sa panahon na sa
pagbayad sa utang, ang ulipon mihangyo sa iyang agalon sa pagpailub;
siya walay salapi nianang higayona, apan moabut ang panahon nga siya
makabayad niini. Ang agalon mibati og kalooy sa ulipon ug mipasaylo
kaniya sa utang. Kining sama nga ulipon, hinoon, migawas ug naningil sa
bayad gikan sa usa ka kauban nga ulipon kinsa nakautang kaniya sa usa
ka gamay kaayo nga kantidad sa salapi. Sa diha nga ang tawo wala
makabayad, ang ulipon nagpabilanggo kaniya. Sa diha nga ang agalon
nasayud unsa ang nahitabo, siya nasuko kaayo sa walay kalooy nga ulipon
ug mihimo kaniya pagbayad sa tanan niyang nautang. (Tan-awa sa Mateo
18:21–34.)
Si Jesus nahuman sa sambingay pinaagi pagtudlo sa mga tawo: “Sa
ingon usab nga ang akong langitnon nga Amahan magabuhat usab diha
kanimo, kon ikaw gikan sa imong kasingkasing dili mopasaylo sa matag
usa sa iyang igsoon sa ilang mga kalapasan” (Mateo 18:35).
Unsaon nga kita mahisama sa ulipon kinsa gipasaylo sa iyang dakong utang? Kon kita dili
mopasaylo sa uban, unsaon nga kita mahisama sa walay kalooy nga ulipon?

Ang labing dako nga panig-ingnan sa pagpasaylo nagagikan sa kinabuhi
sa Manluluwas. Samtang siya nagbitay sa kasakit diha sa krus, siya nag-
ampo nga ang Amahan mopasaylo sa mga sundalo kinsa naglansang
kaniya sa krus. “Amahan,” siya miingon, “pasayloa sila; tungud kay sila
wala masayud sa ilang gibuhat” (Lucas 23:34).
Si Presidente Spencer W. Kimball nag-ingon, “Aron maanaa sa katarung
kita kinahanglan magpasaylo, ug kita kinahanglan mohimo sa ingon sa
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walay pagtan-aw bisan kon ang atong kaaway maghinulsol o wala, o unsa
ka tim-os ang iyang [pagbag-o], o bisan kon siya mangayo o dili sa atong
pagpasaylo. Kita kinahanglan mosunod sa panig-ingnan ug panudlo sa
Magtutudlo” (The Miracle of Forgiveness, p. 283).

Pagpasaylo sa Uban Magdala Kanato og Kalinaw
Daghang mga higayon kon ang usa ka tawo nakasala batok kanato, kita
mahimong mabangis ug mapungtanon. Kini nga mga pagbati makahimo
sa kinabuhi nga makalolooy, bisan kon kita wala makabuhat og sayop.
Kon kita motugot niini nga mga pagbati nga magpabilin sa atong mga
kalag, kita mopahilayo sa Espiritu sa Ginoo. Kini maoy usa sa mga
katarungan ngano nga ang Ginoo nagsugo kanato sa pagpasaylo
niadtong nakasakit kanato.
Si Presidente John Taylor miingon, “Aron pag-angkon sa imong
kasingkasing sa espiritu sa pagpasaylo ug aron pagsalikway gikan sa
imong kasingkasing ang espiritu sa kasilag ug kaligutgut, magdala og
kalinaw ug hingpit nga kalipay” (kikutlo ni Heber J. Grant sa Conference
Report, Octobre 1920, p. 7).
Ang kalinaw nga moabot gikan sa pagpasaylo sa uban gipakita sa
mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Presidente Spencer W. Kimball.
Sa 1918, tulo ka mga opisyal sa balaod gipatay sa diha nga sila misulay
pagdakop sa pipila ka mga kriminal. Ang amahan ni Glenn Kempton usa
sa mga opisyal nga gipatay. Sa wala madugay, ang mga mamumuno
nadakpan, gihukman, ug gibilanggo sa tibuok kinabuhi.
Unsay imong bati-on ngadto sa usa ka tawo kinsa mikuha sa kinabuhi sa imong amahan?
Nganong malisud ang pagpasaylo sa ingon niini nga tawo?

Si Brother Kempton naghubit sa iyang kasinatian niining paagiha:
“Isip usa ka batan-on nga lalaki sa akong sayo nga kabatan-on, dinhay
mitubo sa akong kasingkasing nga usa ka kasilag ug kapungot ngadto sa
mikumpisal nga mamumuno sa akong Amahan, tungod kay si Tom Powers
miangkon sa pagpatay sa akong Papa.
“Ang mga tuig nanglabay, ako mitubo, apan sa gihapon ang mabug-at
nga pagbati nagpabilin sulod kanako. Ang hayskul natapos, ug unya ako
nakadawat og usa ka balaan nga tawag aron pagpaingon ngadto sa
Misyon sa Eastern State. Didto ang akong kahibalo ug pagpamatuod sa
ebanghelyo mitubo sa makusog, tungod kay ang tanan kong panahon
gigugol sa pagtuon ug pagsangyaw niini. Usa ka adlaw samtang nagbasa
sa Bag-ong Tugon, miabot ako sa Mateo, ikalima nga kapitulo, mga
bersikulo 43 ngadto sa 45. . . . “
Basaha ang Mateo 5:43–45 uban sa klase.
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Si Brother Kempton mipadayon:
“Ania kini, ang mga pulong sa Manluluwas nag-ingon nga kita kinahanglan
magpasaylo. Kini magamit nganhi kanako. Ako mibasa niadto nga mga
bersikulo sa makadaghan ug kini sa gihapon nagpasabot og pagpasaylo.
Wala magdugay human niini, akong nakaplagan diha sa ika-64 nga
seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, bersikulo 9 ug 10, ang daghan pa
sa mga pulong sa Manluluwas . . . “
Basaha pag-usab ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9–10 uban sa klase.

“Ako wala masayud kon si Tom Powers naghinulsol o wala apan ako
nasayud karon nga ako adunay usa ka pakigsabot nga himuon human ako
mahibalik sa panimalay, ug ako misulbad sa dili pa ako mobiya sa dapit sa
misyon aron pagbuhat lamang niana.
“Human sa akong pagpauli, ako nakasugat ug nangasawa sa usa ka
maanyag nga babaye nga Santa sa Ulahing adlaw, ug ang Ginoo
nagpanalangin sa among panimalay uban sa lima ka matahum nga mga
anak. Ang mga tuig nanglabay sa makusog ug ang Ginoo nahimong
maayo kanamo, labot pa ang sala moabot sulod kanako sa matag higayon
nga ako makahunahuna sa pakigsabot nga wala nako matuman.
“Pipila ka tuig kanhi, sa dili pa ang Pasko, usa ka panahon dihang ang
gugma ni Kristo mipuyo ug ang espiritu sa paghinatagay ug
pagpinasayloay misulod kanato, ang akong asawa ug ako didto sa
Phoenix sa usa ka hamubong panaw. Pagkahuman sa among buluhaton
diha sa tungatunga sa ikaduha sa kahapunon, kami mibiya aron pagpauli.
Samtang kami nagsakay, ako mipadayag sa tinguha sa pagtipas ug
pagbalik sa panimalay agi sa Florence, tungod kay didto ang bilangguan
sa nasod mahimutang. Ang akong asawa dali nga miuyon.
“Kadto human sa takna sa pagpangduaw diha nga kami miabot apan ako
mipadayon sa sulod ug nangutana mahitungod sa warden. Ako gitultulan
ngadto sa iyang buhatan.
“Human ako magpaila sa akong kaugalingon ug mipadayag sa usa ka
tinguha aron makigkita ug makigsulti kang Tom Powers, usa ka makalibog
nga pamayhon ang miabot sa nawong sa warden, apan human lang sa
usa ka gamay nga pagduhaduha, siya miingon, ‘Ako nakasiguro nga kana
mahimo.’ Diha dayon siya mipadala sa usa ka bantay paingon sa ubos sa
palibot kinsa dali nga nahibalik uban kang Tom. Kami gipailaila, ug gidala
ngadto sa lawak sa parol diin kami dugay nga nagsultihanay. Kami mibalik
niadtong mabugnaw, dagtumon nga Pebrero sa buntag katloan ka mga
tuig kanhi, balik sa panghitabo niana nga tibuok makakalilisang nga
trahedya. Kami nagsultihanay sulod tingali sa usa ka takna ug tunga. Sa
katapusan, ako miingon, ‘Tom, ikaw nakahimo og sayop diin ikaw
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nakautang og balayranan sa katilingban diin ako mibati nga ikaw
kinahanglan magpadayon sa pagbayad, sama usab nga ako magpadayon
sa pagbayad sa bili nga gipadako nga walay usa ka amahan.’
Ipakita ang talan-awon 33-b, “Si Tom Powers ug si Glenn Kempton.”

“Dayon ako mibarug ug mitunol sa akong kamot. Siya mibarug ug mikuha
niini. Ako nagpadayon, ‘Sa tibuok nakong kasingkasing, ako nagpasaylo
kanimo tungod niini nga mangil-ad nga butang nga miabot sa atong mga
kinabuhi.’
“Siya midungo sa iyang ulo ug ako mibiya kaniya didto. Ako wala masayud
unsa ang iyang gibati dihadiha, ug ako wala masayud unsa ang iyang
gibati karon, apan ang akong saksi diha kaninyo mao nga kini usa ka
mahimayaon nga butang sa panahon nga ang kaligutgut ug kasilag
mogawas sa imong kasingkasing ug ang pagpasaylo mosulod.
“Ako nagpasalamat sa warden tungod sa iyang kaayo, ug samtang ako
naglakaw gula sa pultahan ug nanaog niadtong hataas nga hagdanan ako
nasayud nga ang pagpasaylo labaw nga maayo kaysa panimalos, tungud
kay ako nakasinati niini.
“Samtang kami namauli ngadto sa panimalay diha sa kahaponon, usa ka
matam-is ug malinawon nga kahilum mikuyanap kanako. Diha sa putli nga
pagpasalamat ako mibutang sa akong bukton libot sa akong asawa, kinsa
nakasabut, tungod kay ako nasayud nga kami karon nakakaplag sa usa ka
labaw nga luag, labaw nga mabungahon ug labaw nga buhong nga
kinabuhi” (kinutlo sa The Miracle of Forgiveness, pp. 291–93).

Panapos
Human sa pagbunyag, ang Manluluwas mopasaylo kanato sa atong mga
sala kon kita maghinulsol. Human niana, kita mosunod sa Manluluwas ug
mohimo sa tanan nga iyang gipangayo kanato. Usa sa mga butang nga
iyang gilauman kanato nga buhaton mao ang pagpasaylo sa uban.
Samtang kita mohimo sa ingon, siya nagsaad kanato sa hingpit nga
kalipay ug kalinaw, pagtudlo kanato nga ang pagpasaylo ug nga gipasaylo
mao ang mahinungdanon sa atong kaluwasan nga walay katapusan.

Hagad
1. Aduna bay bisan unsang butang nga imong nabuhat nga nagpugong

kanimo gikan sa pag-angkon og usa ka malinawon nga tanlag? Kon
mao kana, pangita aron masayud ug makasabut sa pagpasaylo sa
Manluluwas pinaagi sa paghinulsol ug pagputli sa imong kinabuhi.

2. Hunahunaa ang imong kinabuhi. Aduna bay bisan kinsa nga
nakapasipala o nakapasakit kanimo sa bisan unsa nga paagi? Kon mao

317

Leksyon 33

33-b, Si Tom Powers ug si Glenn Kempton



kana, himoa ang bisan unsa nga kinahanglan sa paghinlo sa imong
kalag sa bisan unsa nga kaligutgot pinaagi sa pagpasaylo niana nga
tawo sa tibuok nimong kasingkasing.

Dugang nga Mga Kasulatan
Mateo 6:14–15 (gimandoan sa pagpasaylo sa uban)
Mateo 7:1–5 (kita pagahukman sa sama nga paghukom)
Mateo 18:21–22 (pagpasaylo kapitoan pil-on og ka pito)
Mga Taga-Efeso 4:32 (magpinasayloay sa usag-usa)
Doktrina ug mga Pakigsaad 42:88 (magpakig-uli uban niadtong kinsa
nakasala kanato)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Balik-pagtuon ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 19, “Paghinulsol.”
2. Pagtu-on sa mga sugilanon nga gigamit niining leksyon:

a. Ang mausikon nga anak (Lucas 15:11–32)
b. Ang Batan-ong Alma (Mosiah 27 ug Alma 36)
c. Ang walay kalooy nga ulipon (Mateo 18:21–35)

3. Andama ang imong kaugalingon sa pagkaespirituhanon pinaagi una sa pagbasa sa
leksyon, unya pag-atiman sa bisan unsang suliran sa imong kaugalingong kinabuhi nga
may kalambigitan sa pagpasaylo.

4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niining leksyon.
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Leksyon 34Espirituhanon 
nga mga Gasa

Kining leksyon gituyo aron pagtabang kanato nga makasabot sa mga gasa
sa Espiritu ug aron pag-aghat kanato sa makugihon nga pagpangita kanila.

Pasiuna
Ipakita ang talan-awon 34-a, “Ang gahum sa pagkapari makapanalipod kanato gikan sa kadaot.”

Sa Marso 1961 usa ka makalilisang nga bagyo ang misilhig taliwala sa
mga Pulo sa Tonga diha sa Habagatang Pasipiko. Mga gambalay
nangapadpad. Mga dagkong kahoy nangaibot. Mga balay nakuniskunis
ug nalabay taliwala sa hangin. Daghang mga tawo ang nangasamad. Ang
uban nangamatay.
Sa usa ka balangay, usa ka banay nga Santo sa Ulahing Adlaw
nagkahugpong sa ilang gamay nga panimalay, nahadlok tungod sa ilang
mga kinabuhi. Sa paghubit niini nga kasinatian, ang amahan sa banay
miingon nga siya makabati sa ilang panimalay nga nag-uyog, daw kini
hapit matumba. Siya nasayud nga kon ang iyang banay nagpabilin diha sa
balay sila mangamatay, ug kon siya mogawas alang sa panabang siya
mamatay. Samtang siya nakigbisog uban ang paghukom kon unsay
buhaton, siya mibati nga giaghat sa paggamit sa iyang pagkapari aron
pagpanalipod sa iyang banay.
Mikatkat sa usa ka lingkoranan, iyang gibutang ang iyang kamot diha sa
bahin sa atop nga siya nagtuo nga maoy una nga mahagsa. Unya siya
miingon, “Pinaagi sa gahum sa pagkapari diin akong gihuptan, ug sa
ngalan ni Jesukristo, ako nagmando kanimo sa pagbarog nga malig-on ug
mahingpit hangtud sa katapusan niining unus,” Human siya makasulti niini
nga mga pulong, ang balay mihunong pag-uyog, ang atop mihunong
pagkagalkal.
Human sa unus, ang iyang panimalay mao lang usa nga nagpabilin nga
nagbarug. (Gipahiangay gikan ni Eric Shumway sa Stories of Insight and
Inspiration, p. 71–73.)
Kon ang usa ka kalit nga hitabo motungha karon dayon, mobati ka ba nga andam sa
paggamit sa imong hugot nga pagtuo ug pagkapari?

Kon kita matinud-anon ug takus, ang Ginoo mohatag kanato og
espirituhanon nga mga panalangin. Ang propeta sa Basahon ni Mormon,
si Jacob, naghubit sa ingon gayud nga kahimtang taliwala sa iyang mga
katawhan: “Kami nangita sa mga propeta, ug kami nakaangkon og
daghang mga pagpadayag ug ang espiritu sa pagpanagna; ug pag-
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angkon sa tanan niini nga mga saksi kami nakaangkon og usa ka paglaum,
ug ang among hugot nga pagtuo nahimong walay pagkatay-og, nga kami
sa tinuuray makamando diha sa ngalan ni Jesus ug ang mga kahoy gayud
motuman kanamo, o ang mga kabukiran, o mga balod sa dagat” (Jacob 4:6).

Unsa ang Mga Gasa sa Espiritu?
Ang mga gasa sa Espiritu mao ang mga talagsaon nga mga panalangin
sa espirituhanon nga kahibalo ug gahum. Sila gitawag mga gasa tungod
kay sila gihatag kanato sa Ginoo. Isip mga gasa, sila ihikaw gikan kanato
hangtud, nga pinaagi sa atong pagkamatinud-anon kita magpakita sa
atong pagkamauyunon ug pagkatakus aron pagdawat sa mga gasa.
Makahunahuna ka ba sa bisan unsa nga espirituhanon nga mga gasa?

Pipila sa mga gasa sa Espiritu gihubit diha sa mga kasulatan. Kadaghanan
niini gilista sa 1 Mga Taga-Corinto 12, Moroni 10:8–18, ug Doktrina ug mga
Pakigsaad 46:8–29.
Dapita ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa Dokrina ug mga Pakigsaad 46:13–26.

Unsa ang mga espirituhanon nga mga gasa nga gilista niini nga kasulatan? (Ikaw mahimong
magtinguha sa paglista sa pisara sa mosunod nga espirituhanong mga gasa ug sa mga
uban nga gihisgutan sa mga sakop sa klase.)

Pagpadayag Paghubad sa mga pinulongan
Paghukom Pagpamatuod
Kaalam Kahibalo
Pag-awhag Pagpanudlo
Hugot nga pagtuo nga makaayo Pagsangyaw
Mga milagro Hugot nga pagtuo aron nga maayo
Pagpanagna Mga panan-awon
Makamatikud sa mga espiritu Paglitok sa mga pinulongan

Pahunahunaa ang klase sa bisan unsa nga mga gasa nga ilang nadawat.

Pag-angkon sa Espirituhanon nga mga Gasa
Ang Ginoo adunay daghan espirituhanon nga mga gasa ug mga tinguha
aron itugyan kini nga mga gasa ngari kanato. Apan kita kinahanglan
maghimo sa atong mga kaugalingon nga andam sa pagdawat kanila. Kon
kita mohimo, kita mahatagan niadtong mga gasa nga ang Ginoo nasayud
nga kita andam sa pagdawat. Hinoon diyutay sa mga tawo, nagpahimulos
sa tanan nga mga gasa: Tungod kay dili tanan adunay matag gasa nga
gihatag ngadto kanila; tungod kay adunay daghang mga gasa, ug sa
matag tawo gihatag ang usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios. Ngadto
sa pipila gihatagan og usa, ug ngadto sa pipila gihatagan og lain, nga ang
tanan mahimong mabulahan pinaagi niana (Doktrina ug mga Pakigsaad
46:11–12).
Ang atong kaakohan mao ang pagkaplag unsa nga mga gasa ang
nahatag kanato ug magpuyo nga takus sa paggamit kanila. Sa
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makadaghan kita gisultian diin nga mga gasa atong naangkon o nga
pangitaon sa panahon kita gigahin ngadto sa usa ka katungdanan o
balaan nga tawag o sa panahon kita makadawat og usa ka panalangin sa
patriyarka. Ang usa ka misyonaryo nga gitawag ngadto sa usa ka langyaw
nga nasud, pananglit, mahimong masaaran sa gasa sa pinulongan aron
pagtabang kaniya nga makat-on sa usa ka bag-o nga pinulongan. Ang 
usa ka magtutudlo mahimong masultian sa pagpangita sa gasa sa
pagpanudlo. Ang mga anak mahimong makadawat og panabang gikan sa
ilang mga amahan aron pag-ila sa espirituhanon nga mga gasa nga ilang
gikinahanglan aron palambuon.
Ang Ginoo nagsugo kanato sa pagpangita sa labing maayo nga mga gasa
(tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:8). Kini naglakip sama sa mga
gasa sa hugot nga pagtuo, pagpamatuod, pagpadayag, ug kaalam.
Samtang nagsulti mahitungod sa kamahinungdanon sa pag-angkon sa
labing maayo nga espirituhanon nga mga gasa, si Presidente Joseph
Fielding Smith kanhi miingon: “Mao kini ang akong paghukom nga adunay
daghan nga mga sakop sa Simbahan kinsa nabunyagan alang sa
kapasayloan sa ilang mga sala, ug kinsa napandongan sa mga kamot
diha sa ilang mga ulo alang sa gasa sa Espiritu Santo, apan wala gayud
makadawat niana nga gasa—kana mao, ang mga pagpakita niini. Ngano?
Tungod kay sila wala gayud mobutang sa ilang mga kaugalingon aron sa
pagdawat niini nga pagpakita. Sila wala gayud magpaubos sa ilang mga
kaugalingon. Sila wala gayud mokuha sa mga lakang nga makapaandam
kanila alang sa panag-uban sa Espiritu Santo. Busa, sila nagpakabuhi nga
wala niana nga kasayuran” (“ ‘Seek Ye Earnestly the Best Gifts,’ “ Ensign,
Hunyo 1972, p. 3).
Bisan kita kinahanglan nga mangita sa mga gasa sa Espiritu, kita
kinahanglan mangita kanila alang sa matuod nga mga katarungan. Ang
atong Langitnong Amahan wala mahimuot niadtong kinsa nagtinguha sa
mga ilhanan aron lang pagtagbaw sa ilang pagkamasukitsukiton (tan-awa
sa Mateo 12:39.) Dili na kinahanglan og pagpaningkamot o
pagpangandam aron pagtinguha alang niana nga mga ihanan. Kita
kinahanglan mangita sa espirituhanon nga mga gasa sa dakong pagkugi,
ug kana nagpasabot nga ang pag-angkon sa matuod nga hinungdan
samtang kita mangandam sa atong mga kaugalingon sa pagdawat kanila.
Unsaon nga kita mahimong makadawat sa mga gasa sa Espiritu?

Aron pagdawat sa gasa sa Espiritu, kita kinahanglan mobuhat sa mosunod:
PAGPUTLI SA ATONG MGA KINABUHI

Kita kinahanglan magputli sa atong mga kinabuhi pinaagi sa pagpadayon
sa paghinulsol sa atong mga sala. Ang ingon niana nga paghinulsol
nanginahanglan og inadlaw nga panlimbasog.
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PAGTUMAN SA MGA SUGO

Kita kinahanglan magsunod sa mga sugo sa Ginoo. Ang pagkamasulundon
maoy usa ka labing mahinungdanon nga gikinahanglan alang sa
pagdawat og espirituhanon nga mga gasa. Samtang kita maghupot sa
mga kasugoan, kita mahimong takus sa espirituhanon nga mga gasa.
PAGPUASA

Kita mahimong kinahanglan nga magpuasa aron sa pagbuntog sa garbo
ug aron pag-angkon sa pagkamapaniubsanon nga gikinahanglan aron
pagdawat sa espirituhanon nga mga gasa. Ang pagpuasa makatabang
kanato sa pagbutang sa atong espirituhanon nga mga panginahanglan
diha sa atong lawasnong mga panginahanglan. Kini makatabang kanato
nga mawala ang hinakog nga mga tinguha ug moawhag kanato aron
labaw nga magpakabana sa espirituhanon nga mga butang.
PAG-AMPO

Kita kinahanglan mag-ampo uban sa hugot nga pagtuo nga kita
makadawat niini nga espirituhanon nga mga gasa. Ang Ginoo nagsugo
kanato sa pagpangayo sa dili pa magpaabot aron pagdawat sa bisan
unsa nga panalangin (tan-awa sa Mateo 7:7–11). Ang ingon niana nga
mga pag-ampo nagkinahanglan og hugot nga pagtuo—hugot nga pagtuo
nga kita modawat sa mga gasa—ug hugot nga pagtuo diha sa Maghatag
sa mga gasa.
Si Elder James A. Cullimore naghatag kanato sa pipila ka mga pangutana
aron isipon samtang kita mangita sa espirituhanon nga mga gasa:
“Isip mga sakop sa Simbahan, ang atong hugot nga pagtuo sa igo lig-on
ba? Nahi-uyon ba kita uban sa Espiritu nga kita mahimong
mapanalanginan pinaagi niini nga dakong mga gasa? Motuo ba kita sa
usa ka milagro nga mahimong mabuhat o usa ka panalangin nga gihatag?
Mitawag ba kita diha sa pagkapari sa makadaghan nga kita
nanginahanglan aron pagpanalangin sa masakiton? Motuo ba kita nga kita
mahimong mamaayo? Aduna ba kitay hugot nga pagtuo aron moayo? Ang
pagkapari ba kanunay nga andam aron paghatag og usa ka panalangin?
Unsa ka lig-on ang imong hugot nga pagtuo?” (Ensign, Nob. 1974, p. 27).
Hunahunaa sa hamubong panahon mahitungod sa imong kinabuhi. Unsay kinahanglan
nimong buhaton aron pagpangandam sa imong kaugalingon sa pagdawat sa espirituhanon
nga mga gasa?

Paggamit Sa Espirituhanon nga mga Gasa
Bisan kita mahimong takus sa paggamit sa usa ka gasa, kita mahimong
dili magiyahan (tan-awa sa Alma 14:10–11). Sa uban nga mga higayon,
kita mahimong makaangkon og usa ka gasa apan mahimong wala
magkinahanglan niini hangtud ang husto nga kahimtang moabot. Kon kita
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magpuyo nga takus sa pagbati sa mga aghat sa Espiritu, kita masayud
kon kanus-a gamiton ang atong mga gasa ug kon kanus-a nga kita dili.
Ipakita ang talan-awon 34-b, “Si Joseph Smith nagtudlo pinaagi sa gahum sa Espiritu.”

Sa usa ka higayon, ang Propetang Joseph Smith gidapit sa pagsangyaw
sa ebanghelyo ngadto sa usa ka pundok sa mga Indian nga Amerikano.
Ang mga Indian dili makasabot og English, ug siya dili makasulti sa ilang
pinulongan. Mao nga siya mibayad og usa ka tinuyo nga sinaligan sa
pamunoan aron paghubad sa iyang mga pulong ngadto sa ilang
pinulongan. Ang Propeta misulti sa pipila nga mga gutlo ngadto sa mga
Indian, ug ang sinaligan dihadiha mihubad sa ilang pinulongan. Sa dihang
ang mga Indian mipakita og kasuko ug kapungot sa iyang mensahe, kini
gipadayag ngadto sa Propeta nga ang sinaligan misulti og mga bakak
aron pagbatok sa mga Indian kaniya. Si Joseph mitulod sa tighubad sa
kilid ug unya misangyaw sa usa ka sermon ngadto kanila. Sila nakasabot
sa matag pulong. (Gipahiangay gikan kang E. Cecil McGavin, The
Historical Background of the Doctrine and Covenants, p. 156.)
Unsang mga espirituhanong mga gasa ang gigamit ni Propeta Joseph Smith sulod niini nga
hitabo? (Pagmatikud, pagpadayag, gasa sa mga pinulongan, panudlo.)

Samtang kita makadawat sa atong mga gasa, kita kinahanglan
magmatngon nga dili magpasigarbo mahitungod sa atong mga kasinatian
ni sa pagsulti ngadto sa kalibutan mahitungod kanila (tan-awa sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 84:65–73). Kita mahimong mopaambit sa atong
espirituhanon nga mga kasinatian uban sa mga sakop sa banay ug suod
nga mga higala, apan kita kinahanglan mahinumdom nga ang atong mga
gasa sagrado ug kinahanglan malitok nga adunay pagmatngon (tan-awa
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 63:64).

Ang mga Katuyoan sa Espirituhanon nga mga Gasa
Ang Ginoo mipadayag nga ang mga espirituhanong mga gasa gihatag
aron pagtabang niadtong nahigugma kaniya ug motuman sa tanan niyang
mga sugo (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:9). Kita kinahanglan
magtuon ug mohinumdom unsa nga espirituhanong mga gasa ang anaa
kanato (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:10). Pinaagi sa hustong
paggamit niini nga mga gasa, ang masakiton maayo, ang mga yawa
mopahawa, mga pagpadayag madawat, kahibalo maangkon, ug ang mga
misyonaryo matabangan sa pagpakigsulti sa lainlaing mga pinulongan.
Pinaagi sa mga gasa sa Espiritu, ang Espiritu Santo makagiya,
makahupay, maka-awhag, ug makatudlo kanato. Kini nga mga gasa
makatabang kanato sa paglakaw nga matarung atubangan sa Ginoo ug
makapugong kanato nga malimbongan sa sayop nga mga doktrina.
Ang atong katarungan sa pagpangita og espirituhanong mga gasa
kinahanglan dili hinakog. Si Pablo nagsulti kanato nga kita kinahanglan
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mangita kanila alang sa kaayohan nga ilang mahimo alang sa uban ug
alang sa Simbahan. (Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 14:12.) Siya
nagtandi sa Simbahan ngadto sa usa ka lawas sa pagpakita sa
kamahinungdanon sa gasa sa matag sakop ngadto sa ubang sakop sa
Simbahan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:12–31). Sama nga ang sa
usa ka lawas nagkinahanglan og mga bukton, mga tiil, mga mata, ug mga
dunggan, mao usab ang Simbahan nagkinahanglan sa mga gasa ug
balaang tawag sa matag sakop. Busa, matag usa kanato kinahanglan
mogamit sa atong mga gasa ug magpatubo sa atong mga balaang
pagtawag. Samtang kita mohimo sa ingon, ang matag usa
mapanalanginan. (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:11–12.)
Si Elder Franklin D. Richards misulti sa tino nga mga panalangin nga
nagagikan sa Espiritu sa panahon sa pagkinahanglan:
“Ang Manluluwas nagsaad ngadto sa takus nga mga sakop nga ang
Espiritu Santo mahimong usa ka maghuhupay sa mga panahon sa
balatian ug kamatayon.
“Daghan ang naghatag og saksi sa espiritu sa kahupayan nga
nagtambong kanila sa mga panahon sa kasubo, nagtabang kanila sa
pagkaplag sa kalinaw ug pagsabot.
“Pila ka mga semana ang milabay ako nakahigayon sa pagpakigkita sa
duha ka talagsaon nga mga babaye, suod nga managhigala, kinsa nawad-
an sa ilang mga bana sa usa ka mangilngig nga aksidente sa eyroplano.
Nakita ba ako kanila sa pagkawalay paglaum ug lawum nga pagbangutan?
Wala, sa tinuod. Ako wala gayud makasaksi og labaw nga dakong kaisog
ug kusog. Silang duha mihatag og pagsaksi ngadto sa kamatuoran nga sila
sa tinuod mibati sa paghupay sa Espiritu, nga sila nasayud nga adunay usa
ka katuyoan diha sa pagtawag nga gihatag ngadto sa ilang mga bana, ug
nga sila adunay usa ka kasigurohan nga ang tanan mahimong maayo uban
kanila ug sa ilang mga banay samtang sila nagpuyo duol ngadto sa
Simbahan ug paghupot sa mga sugo sa Ginoo” (“The Continuing Power of
the Holy Ghost,” Ensign, Hulyo 1973, p. 117).
Kon ang panahon motugot, tugoti ang pipila ka mga sakop sa paghatag sa ilang mga
pagpamatuod mahitungod sa mga panalangin nga nadawat pinaagi sa espirituhanon nga
mga gasa.

Panapos
“Pangita kamo sa makugihon sa labing maayo nga mga gasa, kanunay
nga hinumdoman alang sa unsa nga sila gihatag;
“Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, sila gihatag alang sa kaayohan
niadtong nahigugma kanako ug mihupot sa tanan nakong mga sugo, ug
kaniya nga nangita sa paghimo niini nga ang tanan mahimong mabulahan
nga nagpangita o nga nagpangayo kanako; nga nangayo ug dili alang sa
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usa ka ilhanan nga sila mahimong mogamit niini diha sa ilang kalibutanon
nga mga tinguha.
“Ug usab, sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, ako buot nga kamo
kinahanglan kanunay mahinumdom, ug sa kanunay magapabilin diha sa
inyong mga hunahuna unsa kadtong mga gasa, nga gihatag sa Simbahan.
“Tungod kay dili tanan adunay matag gasa nga gihatag ngadto kanila;
tungod kay adunay daghang mga gasa, ug ngadto sa matag tawo gihatag
ang usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios.
“Ngadto sa pipila gihatagan og usa, ug ngadto sa pipila gihatagan 
ug lain, nga ang tanan mabulahan pinaagi niini” (Doktrina ug mga
Pakigsaad 46:8–12.)

Hagad
1. Pangita aron pagkaplag diin nga espirituhanong mga gasa nga imo

nang naangkon o diin gitagana alang kanimo. Padayon sa paghinlo sa
imong kinabuhi pinaagi sa paghinulsol ug pagkamasulundon, ug
pagpuasa ug pag-ampo sa pagkamapaubsanon aron masayud kon
unsay lain nga imong gikinahanglan nga buhaton aron pagpangandam
sa imong kaugalingon sa pagdawat sa espirituhanong mga gasa.

2. Mga amahan: Tabangi ang inyong mga anak pag-ila sa ilang mga gasa
ug pagpalambo kanila.

3. Mga batan-ong lalaki: Pangayo sa tambag sa inyong mga ginikanan ug
mga pangulo aron pagtabang kaninyo pagpalambo sa espirituhanong
mga gasa.

Dugang nga mga Kasulatan
Juan 11:22 (pangayo sa Dios alang sa mga gasa)
Mga Buhat 2:17–18 (mga batan-on modawat sa mga gasa)
1 Mga Taga-Corinto 7:7 (matag tawo adunay iyang hustong gasa)
1 Timoteo 4:12–16 (ayaw pagpasagad sa imong gasa)
Santiago 1:17 (mga gasa nagagikan sa Dios)
Alma 9:21 (ang mga Nephite nakaangkon og daghang mga gasa)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Baliki pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 22, “Ang Mga Gasa Sa
Espiritu.”

2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga
kasulatan niining leksyon.

327

Leksyon 34



328

Leksyon 35Pagtukod 
sa Gingharian 
sa Dios
Kining leksyon kinahanglan modasig kanato sa pagbuhat sa atong bahin
sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Pasiuna
Si Elder Gordon B. Hinckley sa makausa misaysay mahitungod sa usa ka
mahait og salabutan nga batan-ong opisyal sa nabal gikan sa Asya kinsa
miadto sa Tinipong Bansa alang sa pauswag nga pagtuon. Samtang
nagbansay uban sa Nabal sa Tinipong Bansa, kining batan-on nga lalaki
nakasugat og pipila ka mga sakop sa Simbahan. Sa iyang hangyo, sila
mitudlo kaniya mahitungod sa ebanghelyo. Ang Espiritu mitandog sa iyang
kasingkasing, ug siya gibunyagan.
Si Elder Hinckley miingon:
“Siya gipaila ngari kanako sa wala pa siya mobalik sa iyang yutang
natawhan. Kami nagsinultihay mahitungod niini nga mga butang, ug unya
ako miingon, ‘Ang imong mga katawhan dili mga Kristyanos. Ikaw
nagagikan sa usa ka yuta diin ang mga Kristyanos gilisudlisud. Unsa ang
mahitabo kon ikaw mopauli nga usa ka Kristyanos ug, ilabi na, usa ka
Kristyanos nga Mormon?’
“Ang iyang nawong midagtum, ug siya mitubag, ‘Ang akong banay
mahigawad. Ako nagtuo nga sila mohingilin kanako. Sila moisip kanako
nga patay. Mahitungod sa akong kaugmaon ug sa akong panginabuhi,
ako mituo nga ang tanan nga kahigayunan tinakpan batok kanako.’
“Ako nangutana, ‘Mauyunon ka ba sa pagbayad og dako kaayo nga usa
ka bili alang sa ebanghelyo?’
“Ang iyang itum nga mga mata, nanlugmaw sa mga luha, misanag gikan
sa iyang maanindot nga kapihon nga nawong samtang siya mitubag, ‘Kini
tinuod, dili ba?’
“Naulaw sa pagpangutana, ako mitubag, ‘Oo, kini tinuod.’
“Niini siya mitubag, ‘Nan unsa pa may hinungdan sa uban?’ “ (“The True
Strength of the Church,” Ensign, Hulyo 1973, p. 48).
Ngano nga kining batan-on nga lalaki mibiya sa iyang banay ug panginabuhi alang sa
gingharian sa Dios? (Tungod kay siya nasayud nga ang ebanghelyo adunay labaw nga
dakog bili kay sa bisan unsa pa.)
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Ang atong Kaakohan sa Pagtukod sa Gingharian
Pagbutang og usa ka karatula uban ang mosunod nga kinutlo diha sa atubangan sa klase, o
isulat ang mga pulong diha sa pisara:

Si Brigham Young kanhi miingon: “Ang Gingharian sa Dios mao ang tanan
nga mao ra [ang] adunay matuod nga bili. Ang tanan wala nay bili nga
panag-iyahon, bisan dinhi o sa lain nga kinabuhi” (Discourses of Brigham
Young, p. 444).
Unsa ang gingharian sa Dios?

Si Presidente Joseph F. Smith miingon, “Ang gingharian sa Dios mao ang
kapunongan sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw,
ibabaw diin ang Anak sa Dios maoy nagdumala, ug dili ang tawo” (Gospel
Doctrine, p. 72).
Sukad masukad ang gingharian sa Ginoo gipahiuli dinhi sa yuta, matag
sakop adunay kaakohan sa pagbantay nga kini magpadayon sa pagtubo.
Matag usa kanato anaa ubos sa katungdanan sa pagbuhat sa tanan
natong mahimo sa pagdala sa mga tawo og usa ka kahibalo sa
ebanghelyo ug sa paglig-on niadtong kinsa mga sakop na. Ang atong
buhat mao ang buhat sa Dios, diin mao ang pagpahinabo sa pagka-
imortal ug kinabuhing dayon sa tawo (tan-awa sa Moises 1:39). Samtang
kita motabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios, kita wala lamang mag-
andam sa kalibutan alang sa ikaduha nga pag-anhi sa Manluluwas, apan
kita usab nagtabang sa atong igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga
babaye pag-angkon og kinabuhing dayon. Walay labaw pa ka
mahinungdanon gawas niini nga buluhaton.
Diha sa pagtukod sa gingharian sa Dios kita kinahanglan mohinumdom
nga ang banay mao ang sukaranang hut-ong niana nga gingharian. Ang
mao gayud nga katuyoan sa gingharian sa Dios, sa pagkatinuod, mao ang
pagbayaw sa mga banay sa gingharian sa langit (tan-awa sa Abraham
2:6–11; Doktrina ug mga Pakigsaad 65). Kita kinahanglan sa kanunay
mohimo og kasigurohan, busa, sa dili pagpasagad sa atong mga banay
samtang kita nag-alagad diha sa Simbahan ug nagtukod sa gingharian sa
Dios ibabaw sa yuta. Ang pahimangno sa Ginoo tataw: Matag tawo kinsa
gipugos sa pagsangkap alang sa iyang kaugalingon nga banay, himoa
nga siya mosangkap, ug siya dili gayud mawad-an sa iyang korona; ug
tugoti nga siya maningkamot diha sa Simbahan” (Doktrina ug mga
Pakigsaad 75:28).

Ang Balaod sa Pagpahinungod
Sa diha nga kita gibunyagan, kita mihimo og tino nga mga saad ngadto sa
Ginoo. Sa usa ka butang, kita misaad sa “pag-alagad kaniya ug paghupot
sa iyang mga sugo” (Mosiah 18:10). Kon kita modawat sa atong mga tuga



diha sa templo sa Ginoo, kita usab maghimo og mga sagrado nga mga
saad. Usa niini nga mga saad mao nga kita magpuyo diha sa balaod sa
pagpahinungod.
Ubos sa balaod sa pagpahinungod, kita kinahanglan mohatag sa atong
panahon, atong talagsaon nga mga kahibalo, ug atong mga katigayonan
alang sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo ingon nga sila gikinahanglan.
Ang Ginoo nagtawag niini nga balaod nga usa ka langitnong balaod ug
nagpaila nga kini maoy mahinungdanon kaayo alang sa iyang buluhaton
sa yuta.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 105:1–5 ug 88:22.

Nganong kinahanglan nga kita mosabot sa balaod sa pagpahinungod ug nga mauyunon sa
pagtuman niini?

Mahitungod niini nga balaod, si Propeta Joseph Smith nag-ingon, “Ang
usa ka tinuhuan nga wala manginahanglan sa pagsakripisyo sa tanang
mga butang wala gayud gahum nga igo sa paghatag sa hugot nga pagtuo
nga gikinahanglan [aron pagdala ngadto] sa kinabuhi ug kaluwasan”
(Lectures on Faith, 6:7).
Samtang ang Propeta mipasabot, kita kinahanglan magpalambo sa
matang sa hugot nga pagtuo nga modala kanato ngadto sa kinabuhing
dayon. Sa ingon niana nga hugot nga pagtuo moabot samtang kita
mobutang sa mga butang sa gingharian sa Dios nga una sa atong mga
kinabuhi. Pagbuhat sa ingon nagpakita sa Ginoo nga siya ug ang iyang
gingharian maoy labing mahinungdanon kanato kaysa mga butang sa
kalibutan. Kini usab motabang kanato pagpalambo sa gugma alang sa
uban ug maingon man usab sa espirituhanong kusog. Tungod niini nga
katarungan, ang Ginoo nagsugo kanato sa pag-alagad kaniya sa tibuok
natong kasingkasing, kusog, hunahuna, ug kalig-on (tan-awa sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 4:2).

Pagtuman sa Balaod sa Pagpahinungod Karon
Bisan ang balaod sa pagpahinungod nagkinahanglan kanato aron nga
mauyunon sa paghatag sa tanan natong naangkon ngadto sa Ginoo alang
sa pagtukod sa iyang gingharian, “kita dili sa kanunay gitawag sa
pagtuman sa tibuok balaod sa pagpahinungod” (Bruce R. McConkie,
Ensign, Mayo 1975, p. 50). Kini mao ang kahimtang diha sa Simbahan
karon.
Bisan kita dili motuman sa balaod sa pagpahinungod sa hingpit karon nga panahon, unsaon
nga kita makapakita sa atong pagkamauyunon sa pagtuman niini?

Diha sa mga butang nga atong mahimo karon aron sa pagtuman sa
balaod sa pagpahinungod mao ang mosunod:
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• Kita mahimong mga misyonaryo sa atong mga silingan, mga higala,
mga kabanay, ug sa uban.

• Kita makahimo sa pagpangita sa kasaysayan sa kagikan ug buluhaton
sa templo.

• Kita mahimong matinud-anon nga makaalagad sa atong mga pagtawag
sa simbahan.

• Kita makabayad sa usa ka matinud-anon nga ikapulo ug moamot sa
ubang mga halad nga gihangyo sa Ginoo kanato.

• Kita makaampo alang sa gabayan aron masayud unsa ang gipaabot sa
Ginoo kanato.

• Kita makaamuma alang sa atong banay ug makaabag sa uban nga
nanginahanglan.

Si Joseph Smith nag-ingon, “Alang sa usa ka tawo nga mopahinungod sa
iyang kabtangan . . . ngadto sa Ginoo, dili daghan ni diyutay kaysa
pagpakaon sa gigutom, pagbisti sa walay saput, pagduaw sa balo ug
walay amahan, sa masakiton ug magul-anon, ug pagbuhat sa tanan nga
iyang mahimo sa pagpangalagad sa ilang kahupayan diha sa ilang mga
kaguol, ug alang kaniya ug sa iyang balay sa pag-alagad sa Ginoo”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 127).
Kini usa ka kahigayonan ang pagpahinungod sa atong panahon ug sa
atong talagsaon nga mga kahibalo alang sa pagtukod sa gingharian sa
Ginoo. Dili tawo ang naghangyo kanato aron nga mauyunon sa paghatag
sa tanang butang ngadto sa gingharian sa Dios. “Kini mao ang tingog [ni
Kristo] diin nagdapit kanato sa pagpahinungod sa atong panahon, atong
talagsaon nga mga kahibalo, ug atong mga pamaagi sa pagdala sa iyang
buluhaton. Kini mao ang iyang tingog nga nagtawag alang sa
pagpangalagad ug pagsakripisyo. Kini mao ang iyang buluhaton. Siya
mao . . . ang naggiya ug nagdumala sa padulnganan sa iyang gingharian”
(Bruce R. McConkie, Ensign, Mayo 1975, p. 52).

Pagpahinungod sa Panahon, Talagsaon nga mga Kahibalo, ug mga
Katigayunan
PANAHON
Unsaon nga kita makagamit ang atong panahon aron pagtabang sa pagtukod sa gingharian
sa Dios?

Matag usa kanato adunay kawhaan ug upat ka mga takna sa matag
adlaw, apan kita migamit sa matag usa kanila sa nagkalainlain—ug giunsa
nato paggamit sila maoy mahinungdanon kaayo. Pipila kanato nag-usik sa
panahon; ang uban dili kaayo han-ay aron paghimo sa tanan natong buot
buhaton alang sa atong mga banay, sa Simbahan, atong mga trabaho, ug
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atong katilingban. Si Presidente Spencer W. Kimball nag-ingon nga kon
kita naghan-ay sa atong panahon nga maalamon, “adunay panahon alang
sa pagpangalagad diha sa mga pundok ug mga korum sa Simbahan;
panahon alang sa buluhaton sa misyonaryo; panahon aron nga mahimong
usa ka presidente sa korum, halili nga pangulo, obispo, presidente sa
Kapunongan sa Kahupayan, [o] magtutudlo” (The Miracle of Forgiveness,
p. 253).
TALAGSAON NGA MGA KAHIBALO
Unsaon nga kita mahimong mogamit ang atong talagsaon nga mga kahibalo aron pagtukod
sa gingharian sa Dios?

Matag usa kanato adunay talagsaon nga mga kahibalo; ang Ginoo nag-
ingon niini (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:11). Si Brigham
Young nag-ingon: “Unsay labing mahinungdanong butang nga imong
gikinahanglan nga ihalad ngadto sa Gingharian sa Dios? Kini mao ang
talagsaon nga mga kahibalo nga gihatag sa Dios kanimo. Unsa ka
daghan? Matag usa kanila” (Discourses of Brigham Young, p. 445).
Ang mosunod nga sugilanon, nga gisaysay ni sister Joann Ottley,
nagpakita kon unsaon nga kita makaalagad sa Ginoo uban sa atong
talagsaon nga mga kahibalo:
“Ang Ginoo naghatag sa akong bana ug kanako og talagsaon nga mga
kahibalo sa huni. Kami migugol sa among tibuok kinabuhi sa pagtuon ug
pagpalambo niini nga mga gasa. Kami kinahanglan nga maghimo og
daghang mga hukom mahitungod sa ilang gamit. Sa dihang kami didto
sa Uropa nga nagtuon, kami nakaamgo nga kami adunay usa ka labing
mahinungdanon ug malisud nga hukom nga pagabuhaton. Kaming duha
nasayud nga kon kami magpabilin sa Uropa kami makaangkon og
daghang mga kahigayunan alang sa kalampusan. Una sa tanan, hinoon,
kami buot mobuhat unsay buot ipabuhat sa Ginoo kanamo. Kami
nagtinguha aron nga masulundon, apan gawas niana kami nangandoy
aron nga gamiton sa Ginoo sa pagtukod sa iyang gingharian dinhi 
sa yuta.
“Kami sa masubsub nagpuasa ug nag-ampo alang sa pag-agak sa
Espiritu aron masayud sa kabubut-on sa Ginoo. Ang among tubag miabot
sa panahon sa usa ka tigum sa sakramento sa pagtak-op sa usa ka
panahon sa pagpuasa. Kaming duha nakadawat sa managsama nga mga
pahimangno pinaagi sa Espiritu—nga ang among trabaho atoa sa
panimalay. Kami mibalik ngadto sa Tinipong Bansa.
“Misunod ang daghan pang mga bulan sa pagtuon, pagpangandam,
pagsulay. Unya ang Ginoo nakapahimo kanamo sa pagbalik sa Dakbayan
sa Salt Lake. Ako nahimong usa ka sakop sa Tabernacle Choir ug ang
akong bana miapil sa Departamento sa Huni sa Unibersidad sa Utah.
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“Sa usa ka mubo nga kaulahian sa panahon, ang akong bana gitawag sa
Unang Kapangulohan sa Simabahan aron mahimo nga tigdala sa koro sa
Tabernacle Choir. Ang Ginoo sa pagkatinuod nangandam kanamo alang
sa talagsaon nga pagpangalagad.
“Ang among panahon, talagsaon nga mga kahibalo, ug mga katigayunan
sa pagkatinuod dili gayud amo, apan sa Ginoo. Ang labing dako nga
hingpit nga kalipay nga atong maani niining kalibutan mao ang paggamit
kanila sa pagtukod sa gingharian sa Dios” (sa Ang Santos nga Babaye sa
Ulahing Adlaw, Bahin B, Leksyon 10, “Pagtukod sa Gingharian sa Dios”).
Unsa nga kinaiya nga si Brother ug Sister Ottley aduna nga mihimo kanila nga buot mogamit
sa ilang talagsaon nga mga kahibalo aron pagtukod sa gingharian? (Sila mituo nga ang ilang
talagsaon nga mga kahibalo nagagikan sa Ginoo ug iya.)

Ipalista sa klase ang pipila ka talagsaon nga mga kahibalo sa pisara. Hisguti unsaon nga ang
matag usa magamit sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Pahunahunaa ang klase mahitungod sa ilang kaugalingong talagsaon nga mga kahibalo ug
kon unsaon nila paglugway sa buluhaton sa Ginoo pinaagi sa pagpakig-ambit sa ilang
talagsaon nga mga kahibalo.

MGA KATIGAYUNAN

Bisan tuod ang Ginoo naghatag kanato sa matag butang nga atong
naangkon, kita usahay makakaplag niini nga malisud ang paghatag sa
atong mga katigayunan aron pagtabang sa iyang buluhaton. Kita sa
kinaiyahan hakog, ug kini magpakita og usa ka matuod nga gugma alang
sa atong isigkatawo, sa atong Amahan sa Langit, ug sa iyang Anak, si
Jesukristo, aron nga mauyunon nga mogamit sa atong mga katiguyahan,
lakip ang salapi, aron pagbuhat sa maayo. Usa ka saysay diha sa Bag-ong
Tugon nagpakita unsa ka lisud kini usahay—apan unsa ka
mahinungdanon kini—aron nga mauyunon sa pagtugyan sa yutan-on nga
mga katigayunan:
Usa ka batan-on nga lalaki miduol ni Jesus usa ka adlaw ug nangutana,
“Unsay akong buhaton nga ako makapanunod sa kinabuhing dayon?”
Si Jesus mitubag nga siya kinahanglan motuman sa mga kasugoan: siya
kinahanglan dili mobuhat og pagpanapaw, pagpatay, pagpangawat,
pagsaksi og bakak, o pagpanglimbong sa uban. Si Jesus usab misulti
kaniya sa pagtahud sa iyang amahan ug iyang inahan.
Ang batan-ong lalaki mitubag nga siya sa kanunay nagbuhat niini nga mga
butang, Si Jesus mitubag, “Usa ka butang nga ikaw nagkulang: lakaw sa
imong dalan, ibaligya ang bisan unsa nga imong naangkon, ug ihatag
ngadto sa kabus, ug ikaw makaangkon sa bahandi sa langit: ug anhi, dad-
a ang krus, ug sunod kanako.” Sa dihang ang batan-ong lalaki
nakadungog niini siya milakaw nga masulub-on tungod kay siya adunahan
kaayo. (Tan-awa sa Marcos 10:17–22.)
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Usahay, sama niining adunahang batan-ong lalaki, kita dili mauyunon sa
paghatag sa unsay anaa kanato ngadto sa Ginoo. Sa uban nga higayon
bation nato nga kita gustong mohatag labaw pa sa atong mahimo. Ang
Ginoo nakaamgo sa atong mga kahimtang, ug midala uban kanato sumala
niana. Kadtong dili makahatag unsay buot nila nga ihatag, si Haring
Benjamin miingon:
“Ug usab, ako magaingon ngadto sa mga kabus, kamo kinsa wala ug gani
adunay igo, nga kamo magpabilin sa matag adlaw; ako nagpasabot nga
kamong tanan kinsa molimud sa makililimos, tungod kay kamo wala; ako
buot nga kamo moingon sa inyong mga kasingkasing nga: Ako wala
mohatag tungod kay ako wala, apan kon ako aduna ako mohatag.
“Ug karon, kon kamo moingon niini sa inyong mga kasingkasing kamo
magpabilin nga walay kalapasan” (Mosiah 4:24–25).
Bisan kon kini salapi, panahon o talagsaon nga mga kahibalo, kita
kinahanglan nga mauyunon sa paghatag sa Ginoo sa tanan nga anaa
kanato. Kon sa unahan kita makakaplag niini nga malisud ang paghatag,
kita nanginahanglan lang sa paghimo og paningkamot. Samtang kita
mohimo sa ingon niini, atong makaplagan nga kita nagpalambo sa hugot
nga pagtuo diha sa Ginoo, paghigugma sa uban, ug usa ka tinguha sa
paghatag sa tanan nga anaa kanato aron pagtabang pagtukod sa
gingharian sa Ginoo.

Panapos
Kita adunay usa ka kaakohan isip mga sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw aron pagtukod sa gingharian
sa Dios. Kita makahimo niini pinaagi pagtuman sa atong mga saad sa
pag-alagad sa Ginoo sa tibuok natong kasingkasing, kusog, hunahuna, ug
kalig-on. Kini nagpasabot nga kita kinahanglan nga mauyunon sa
paghatag sa bisan unsa nga higayon, talagsaon nga mga kahibalo, ug
mga katigayunan nga kita gihangyo sa paghatag aron pagtukod sa
gingharian sa Dios. Samtang kita mohimo niini, kita makapalambo og
hugot nga pagtuo ug gugma ug makapakita sa Ginoo nga atong unahon
ang iyang gingharian. Pagtuman niini nga langitnong balaod—
pagpahinungod sa tanan nga atong naangkon sa pagtukod sa gingharian
sa Dios—gikinahanglan kon kita buot nga makaangkon sa gingharian nga
celestial.

Hagad
Paggugol og panahon karon sa paghunahuna mahitungod sa imong
pagkamauyunon sa paghatag sa unsay gipangayo sa Ginoo kanimo.
Timbangtimbanga unsa ka maayo nga ikaw nagpahinungod sa imong
panahon, talagsaon nga mga kahibalo, ug salapi ngadto sa buluhaton sa
Ginoo.
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Dugang nga mga Kasulatan
Daniel 2:44 (gingharian sa Ginoo magpadayon)
Lucas 12:16–20 (sambingay sa buangbuang nga adunahang tawo)
Mga Buhat 2:44–45 (unang mga Kristyano aduna sa tanang mga butang
nga managsama)
1 Nephi 13:37 (tabang pag-ugmad sa Zion)
Jacob 2:18–19 (pangitaa ang gingharian una sa mga bahandi)
4 Nephi 1:3 (Ang mga Nephite aduna sa tanang mga butang nga
managsama)
Doktrina ug mga Pakigsaad 42:29–36 (paghatag ngadto sa mga kabus)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon—

1. Pagbuhat og usa ka karatula nga kinutlo ni Brigham Young nga makaplagan diha sa panid
293 niining tamdanan nga leksyon (o isulat kini diha sa pisara atubangan sa klase).

2. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, leksyon 34, “Pagpa-uswag sa Atong Mga
Talagsaon Kahibalo.”

3. Balik-pagtuon sa Leksyon 19 niining tamdanan.
4. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan niining leksyon.
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Pagpasaylo
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kagawasan sa paghimo, 269
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Pagtamud sa kaugalingon,
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Pagtudlo sa banay

kamahinungdanon sa, 53–59
katuyoan sa, 53
pamahayag sa, ni Boyd K. Packer, 53

Pagtugyan sa pagkapari, 48
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pag-atiman sa, 164–67
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Templo
balaan nga pagtahud alang sa, ni 

Harold B. Lee, 37
mga ordinansa alang sa mga patay, 
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pamahayag sa, ni Wilford Woodruff,
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mga ordinansa alang sa banay, 83

Tigum, mga
epektibo nga pagdumala, 227–28, 

232–34
katuyoan sa, 226

Trabaho. Tan-awa sa Banay
Tsa, gidili sa Pulong sa Kaalam, 243
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pamahayag sa, ni Brigham Young, 
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Tulunghaan, kamahinungdanon sa
pagtambong, 253
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Thomas Fyans, 173
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Katin-awan sa mga 
Hulagway 1–16

1. Jesus, ang Kristo. Arte ni C. Bosseron Chambers; gigamit agi og
pagtugot sa Bernard Picture Co., Inc.

2. Pagtudlo sa banay magsugod sa usa ka pakighinabi uban sa amahan.
3. Mga magtutudlo sa banay magtudlo sa banay ubos sa pagdumala sa

amahan.
4. Masangputon nga mga magtutudlo sa banay moalagad sa mga banay

nga ilang gitudloan sa matag paagi nga mahimo.
5. Mga magtutudlo sa banay kanunay motaho sa mga panginahanglan sa

mga banay nga ilang gitudloan ngadto sa usa ka pangulo sa pagkapari.
6. Matag batan-on kinahanglan mangandam bahin sa salapi ug sa uban

nga mga paagi aron mopaingon sa usa ka misyon.
7. Pagpakighigala sa ilang mga silingan mao ang usa ka maayo kaayo

nga paagi alang sa mga sakop sa pagbuhat og buluhaton sa
misyonaryo.

8. Patudloon ang mga misyonaryo sa ebanghelyo ngadto sa usa niya ka
higala sa iyang kaugalingong panimalay maoy usa ka mahinamon nga
kasinatian.

9. Mga sakop kinsa nagpaambit sa ebanghelyo uban sa ilang mga higala
magmalipayon uban kanila sa kahangturan.

10. Pagbaton og usa ka inadlaw nga talaan maoy usa ka mahinungdanon
nga bahin sa paghimo og buluhaton sa kasaysayan sa kagikanan.

11. Mga amahan kinahanglan magdala sa ilang mga banay sa
paghugpong og usa ka basahon sa handumanan.

12. Mga banay gihangyo nga mag-uban og trabaho sa paghingpit sa ilang
mga panid sa pundok sa upat ka kaliwatan.

13. Mag-uban og trabaho diha sa usa ka proyekto sa kaayohan
makatukod og inigsoon nga gugma ug makatabang sa pagsangkap
alang sa mga kabus ug mga nanginahanglan.

14. Pagpangandam sa kaugalingon ug banay naglakip sa pag-angkon og
usa ka tuig nga sangkap sa pagkaon, sapot, ug sugnod.

15. Mga sakop motabang pag-atiman sa mga kabus ug mga
nanginahanglan pinaagi sa pagbayad og usa ka ubayubay nga halad
sa puasa.

16. Ang pagtabang niadtong nanginahanglan og tabang mao ang ilhanan
sa usa ka matuod nga Santo sa Ulahing Adlaw.
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