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Kining tamdanan nga basahon sa hingkod nga mga babaye ug sa batan-on
nga mga babaye alang sa bag-o nga mga sakop sa Simbahan. Ang katuyoan
niini mao ang pagtudlo sa mga baruganan ug mga doktrina sa ebanghelyo ug
aron sa pag-awhag sa kaigsoonan nga mga babaye sa paghigugma sa
ebanghelyo ug sa pagtinguha sa pagpuyo sa iyang mga pagtulun-an. Kini
mao aron makatabang kanila nga mahimong labaw nga maayong mga tig-
atiman sa panimalay ug aron makagamit sa ilang mga panahon, talagsaon
nga mga kahibalo, ug sa mga kabtangan nga labaw nga maalamon alang sa
panalangin sa ilang mga banay ug pagtukod sa gingharian sa Dios.
Diin ang usa ka sanga gitukod, kini mahimo nga tamdanan nga basahon sa
leksyon alang sa hingkod nga mga babaye ug batan-on nga mga babaye nga
nagpanuigon ug napulog duha ug kapin diha sa Domingo nga tigum. Kini nga
tigum sa kasagaran pagahimoon samtang ang mga kaigsoonan nga mga
lalaki anaa sa tigum sa pagkapari. Ang presidente sa Kapunongan sa
Kahupayan magdumala sa tigum ug magduso ngadto sa presidente sa sanga
sa mga ngalan sa hingkod nga mga babaye nga pagatawgon pinaagi kaniya
sa pagtudlo sa mga leksyon. Kini mahimo nga gikinahanglan ang pagbaton
og labaw kay sa usa ka magtutudlo. Kon ang gidaghanon sa hingkod nga
mga babaye igo ang gidak-on, ang mga kaigsoonan nga babaye kinahanglan
pagabahinon sumala sa pundok sa panuigon, nga may usa o labaw nga mga
klase matag pundok.

Kaugalingon nga Pagtuon
Matag kaigsoonan nga babaye kinahanglan magtuon sa iyang kopya sa
tamdanan nga basahon sulod sa semana, modala niini ug sa iyang mga
kasulatan ngadto sa klase, ug moapil diha sa mga panaghisgutan. Ang hagad
diha sa katapusan sa matag leksyon gihatag aron pagtabang kaniya sa
paggamit sa mga baruganan nga gitudlo. Samtang siya naghimo niini, ang
minyo nga igsoon nga babaye matabangan sa iyang katungdanan ingon nga
magtutudlo ngadto sa iyang banay ug sa uban, ingon nga tig-atiman sa
panimalay, ug ingon nga katabang ngadto sa iyang bana. Ang dili minyo nga
hingkod nga kaigsoonan nga mga babaye ug batan-on nga mga babaye
mahimo usab nga labaw nga andam sa pag-atubang sa mga hagit ug mga
kahigayonan sa Santos sa Ulahing Adlaw nga panginabuhi.

Mga Tabang sa Magtutudlo
Diha sa pag-andam sa paghatag og usa ka leksyon, ang magtutudlo
kinahanglan mosunod sa mga pagpangandam sa leksyon nga gilakip ubos sa
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“Pagpangandam sa Magtutudlo” diha sa katapusan sa matag leksyon. Ang
magtutudlo ug ang kaigsoonan nga mga babaye kinahanglan usab nga
magtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo nga tamdanang basahon dungan
uban niini nga tamdanan nga basahon, ilabi na niadto nga mga kapitulo ug
gamay nga mga seksyon nga gilista ubos sa “Pagpangandam sa Magtutudlo.”
Bisan kanus-a nga ang magtutudlo mogahin og buluhaton sa mga sakop sa
klase sa paghatag og mga taho gikan sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo o
mohatag og bisan unsa nga lain nga buluhaton, siya sa kasagaran
kinahanglan mag-una pagbuhat aron paghatag og panahon sa tukma nga
pagpangandam.
Ilakip ang batan-on nga mga sakop diha sa mga panaghisgutan sa klase
kutob sa mahimo. Ang mga leksyon motabang kanila sa pag-abaga sa mga
kapangakohan sa pag-atiman sa panimalay ug usab sa pagtukod sa
gingharian sa Dios.
Sa pipila ka mga lekyson, ang paggamit sa pisara gigahin alang sa pagsulat
sa mga tubag, mga ideya, ubp. Sa uban nga mga leksyon, walay ingon nga
paggahin nga gihatag. Bisan pa niana, sa matag higayon nga ang magtutudlo
mobati nga kini angay nga mogamit sa pisara, siya kinahanglan mobati og
kagawasan sa pagbuhat sa ingon.
Ang mga tabang nga panan-awon gilakip sa kadaghanan nga mga leksyon.
Sila ipakita ngadto sa klase ingon sa gitudlo diha sa leksyon. Usa ka linain nga
seksyon sa mga binulukan nga mga hulagway nga nagtumong sa Santos sa
Ulahing Adlaw nga banay makita sa luyo sa tamdanan nga basahon. Kini
kinahanglan nga gamiton alang sa pagtudlo diha sa panimalay ug, ingon nga
angay, sa pagtudlo sa mga leksyon niini nga tamdanan nga basahon ug ang
Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan nga basahon
alang sa mga Babaye, Bahin A. Uban nga mga panan-awon ug mga tabang sa
leksyon mahimo usab nga gamiton aron sa paghimo sa klase nga labaw nga
makahaylo ug makahuluganon.
Mga panudlo ngadto sa magtutudlo ug mga pangutana nga magamit alang sa
panaghisgutan sa klase gisulat sa ginagmay nga mga titik sa tibuok leksyon
aron nga ang magtutudlo makaila kanila sa masayon nga paagi.
Kasayuran sa pagmantala alang sa mga tinubdan nga ginganlan, gawas sa
mga mantalaan sa Simbahan, makita diha sa Tinubdan nga Ginganlan sa luyo
niini nga tamdanan nga basahon.

Mga Leksyon
Katloan ug lima ka mga leksyon lamang ang gilakip niini nga tamdanan nga
basahon. Kini nagtugot alang sa dugang nga mga gidugayon sa klase sulod
sa tuig ug makahimo sa magtutudlo sa pagkuha og labaw kay sa usa ka
gidugayon sa klase diha sa uban nga mga leksyon nga ang kaigsoonan nga
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mga babaye magkinahanglan sa pagtuon og dugang. Usahay ang mga
gidugayon sa klase mahimo nga gamiton alang sa usa ka tigum sa
pagpamatuod, proyekto sa klase, halangdon nga tigpamulong, o bisan unsa
nga may takus nga katuyoan.
Ang tanan nga mga leksyon sa tamdanan nga basahon kinahanglan ihatag,
gawas kon ang usa ka tino nga leksyon dili magamit sa lokal nga dapit. Kini
labing maayo nga motuon sa mga leksyon sa sunod-sunod sulod sa matag
upat ka mga yunit, ilabi na niadto nga diha sa yunit sa pag-atiman sa panimalay.
Ang magtutudlo kinahanglan moandam sa mga leksyon sa hingpit ug sa
mainampoon nga paagi. Hinaut unta ang Ginoo mopanalangin kaniya ug sa tanan
nga kaigsoonan nga mga babaye kinsa motuon niini nga tamdanan nga basahon.
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Sa panahon sa iyang mortal nga pagpangalagad, si Jesus mitungas ngadto
sa bukid duol sa Dagat sa Galilea. 
“Ug dagko nga pundok sa mga katawhan miduol ngadto kaniya, anaa uban
kanila kadto nga mga bakol, buta, amang, pungkol, ug daghan pa, ug
mipahimutang kanila diha sa tiilan ni Jesus; ug siya miayo kanila:
“Sa ingon ang pundok sa katawhan nahibulong, sa diha nga sila nakakita sa
amang nga nakasulti, ang pungkol nahingpit, ang bakol nakalakaw, ug ang
buta nakakita: ug sila mihimaya sa Dios sa Israel.” (Mateo 15:30–31.)
Ang Manluluwas mihatag og panig-ingnan alang kanato nga mobati og kalooy
alang niadtong may mga kakulangan. Sa diha nga siya miduaw sa mga
Nephite human sa iyang pagkabanhaw, siya miingon:
“Tan-awa, ang akong mga kasingkasing napuno uban sa kalooy nganha kaninyo.
“Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamo
dihay mga bakol, o mga buta, o mga pungkol, o mga angol, o mga
sanglahon, o mga makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga
gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa sakit? Dad-a sila ngari ug Ako
moayo kanila, kay Ako adunay kalooy diha kaninyo; ang akong kasingkasing
napuno uban sa kalooy.” (3 Nephi 17:6–7.)
Ang magtutudlo sa usa ka lawak klasehan sa Simbahan anaa sa maayo kaayo
nga pagkahimutang nga makapakita og kalooy ngadto sa may mga balatian.
Bisan sa kasagaran wala mabansay sa paghatag og pangatungdanan nga
pagtabang ngadto sa mga sakop nga may mga kakulangan, ang magtutudlo
kinahanglan adunay pagsabut ug pagpakabana ug usa ka tinguha sa paglakip
niini nga mga sakop diha sa mga kalihokan sa pagkat-on sa klase. Mga sakop
sa klase nga may kakulangan sa salabutan, pandungog, panan-aw, pagsulti,
lawasnon, kultural (ug pinulongan), pamalatian, makatilingbanon, panuigon,
ug pagkat-on nagkinahanglan og linain nga pagtagad. Ang mosunod nga mga
sumbanan kinahanglan motabang sa matag magtutudlo sa pagkab-ot sa
sakop nga may talagsaon nga mga panginahanglan:
• Ilha ang mga panginahanglan ug mga kahanas sa matag sakop sa klase.
• Tinoa pag-una uban sa may kakulian nga sakop sa klase sa dili pa siya
tawagon sa pagpabasa, pagpaampo, o sa lain nga bahin sa pagpasalmot.
Pangutan-a sa ingon nga mga pangutana sama sa “Unsa ang imong gibati
mahitungod sa pagbasa diha sa klase?” o “Mahimo ba nga ikaw mohatag og
usa ka pag-ampo diha sa kadaghanan?”
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• Tinoa uban sa mga pangulo sa pagkapari, mga ginikanan, mga sakop sa
banay, ug, kon angay, uban gayud sa may kakulian nga sakop aron sa
pagtino sa iyang talagsaon nga mga panginahanglan.
• Sulayi sa pagdugang ug sa pagpalambo ang paglakip ug pagkat-on sa
mga sakop nga may mga kakulangan. 
• Himoa ang matag paningkamot sa pagsiguro nga ang matag sakop sa
klase mohatag og pagtahud ug pagsabut ngadto sa matag uban nga sakop
sa klase.
• Magpakayano, magmahigalaon ug magmainiton. Matag anak sa Dios
adunay usa ka naandan nga panginahanglan alang sa paghigugma ug
pagsabut, bisan kon siya aduna o walay kakulangan. 
Ang usa ka magtutudlo diha sa Simbahan kinahanglan nga mahinumdom nga
ang matag sakop, walay sapayan sa lawasnon, salabutan, pamalatian, o
makatilingbanon nga katakus, adunay kalagmitan sa pag-uswag ngadto sa
kahimayaan. Ang magtutudlo adunay katungdanan sa pagtabang sa matag
usa nga makakat-on sa tanan nga siya makahimo sa pagkat-on. Hinumdomi
ang mga pulong sa Manluluwas:
“Tungod kay kamo nakahimo niini ngadto sa usa nga labing ubos niini nga
akong mga kaigsoonan, kamo nakahimo niini ngari kanako” (Mateo 25:40).
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1-a  Jesukristo

Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang sa paghimo ni Jesukristo
nga katukuran sa atong mga kinabuhi.

Ngano nga Kita Nagkinahanglan ni Jesukristo ingon nga Atong Matuod
nga Katukuran?
Kon kita magtukod og usa ka balay, kita magmatngon sa pagtukod niini diha sa
usa ka malig-on nga tukuran, usa ka kasaligan nga katukuran nga mosiguro sa
iyang pagkamalig-on sa panahon sa kabug-at sa adlaw-adlaw nga paggamit ug
mga unos. Sama sa pagtukod og usa ka balay, ingon usab niini ang pagtukod
sa kaugalingon nga kinaiya. Kita nagkinahanglan og usa ka katukuran nga
molig-on kanato sa panahon sa mga kasulayan sa kinabuhi ug mga pagsulay.
Sanglit ang paagi nga kita nagpuyo—ang ato gayud nga kinaiya—mao ang
sangputanan sa bisan unsa nga moaghat kanato ug mogiya sa atong mga
lihok, kita nagkinahanglan nga mosiguro nga ang atong mga lihok gipasikad
sa matarung nga mga hinungdan ug mga tumong.

Hunahunaa sa pipila ka mga gutling ang mahitungod sa katukuran sa inyong kinabuhi. Aduna bay
talagsaon nga butang nga modasig kaninyo o mohimo kaninyo sa pagdumala sa inyong kinabuhi
sa usa ka tino nga paagi?

Ang katukuran sa atong mga kinabuhi naglangkob sa mga ideya, usa ka
laraw, usa ka hugpong sa mga kalagdaan, o pagdasig nga nadawat gikan sa
kinabuhi sa usa ka tawo nga kita midayeg. Tungod kay kita mao ang
magtutukod sa atong mga kinabuhi, kita nagkinahanglan nga mosiguro nga
ang atong katukuran gipili sa maalamon nga paagi—mao ang usa nga
moawhag ug modumala kanato.
Diha sa Basahon ni Mormon, kita gitudloan nga si Jesukristo kinahanglan mao
ang katukuran sa atong mga kinabuhi. Si Helaman miingon: Hinumdumi nga
diha sa bato sa atong Manunubos, kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga
kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong katukuran; . . . diin usa ka tinuod
nga katukuran, usa ka katukuran diin kon ang mga tawo motukod sila dili
mapukan (tan-awa Helaman 5:12).

Ipakita ang talan-awon 1-a, Jesukristo.

Ipakita ang usa ka karatula nga nag-ulohan “Ngano nga Kita Nagkinahanglan ni Jesukristo?” ug
ang mosunod nga mga tubag ug mga kasulatan nga pakisayran:
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Ngano nga kita nagkinahanglan ni Jesukristo?

Kitang tanan nakasala. (Mga Taga-Roma 3:23)

Ang iyang dugo makalimpyo kanato gikan sa atong mga sala. (1 Juan 1:7–9)

Siya mihatag kanato og usa ka hingpit nga panig-ingnan nga sundon (3 Nephi 12:48)

Siya mao lamang ang usa kinsa makatabang kanato nga makabalik ngadto sa atong Langitnong
Amahan (Juan 14:6; Mosiah 5:7–8)

Pinaagi kaniya kita mabanhaw (Mosiah 16:7–8)

Pinaagi kaniya kita makaangkon og kinabuhi nga dayon (Juan 11:25–26)

Pinaagi kaniya kita mag-ampo ngadto sa Amahan (Mormon 9:21)

Siya nagtudlo lamang kanato sa kamatuoran (Juan 18:37)

Ngano nga kita nagkinahanglan ni Jesukristo ingon nga atong tinuod nga katukuran? Basaha ug
hisguti ang mga katarungan nga gilista diha sa karatula. Ikaw mahimo nga mopili sa pagpabasa
sa kaigsoonan nga mga babaye sa pipila ka mga kasulatan nga ginganlan.

Si Jesukristo mao ang atong magulang nga igsoon nga lalaki. Siya nahigugma
kanato ug buot kanato nga mobalik sa pagpuyo uban kaniya ug sa atong
Langitnong Amahan. Kita makasalig kaniya ug nasayud nga siya nagsugo
kanato sa paghimo niadto nga mga butang nga labing maayo alang kanato.

Ipaawit sa kaigsoonan nga mga babaye ang “Ako Nagkinahanglan Kanimo Matag Takna,” Mga
Baruganan sa Ebanghelyo. Kon kini dili maawit, basaha ang mga pulong sa tanan nga mga
bersikulo.

Ngano nga Kita Nagkinahanglan nga Makaila ni Jesukristo?
Aron matukod ang atong mga kinabuhi diha sa bato sa atong Manunubos
kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios (tan-awa Helaman 5:12), kita
kinahanglan gayud nga makaila kaniya. Kita kinahanglan gayud nga makakat-
on kinsa siya ug makasabut sa iyang balaan nga misyon. Kita kinahanglan
gayud nga makakat-on kanus-a, giunsa, ug ngano nga siya nagpakabuhi ug
nagpakamatay. Kita kinahanglan gayud nga mangita aron masayud sa iyang
mensahe sa kamatuoran ug kahayag ug makakat-on unsaon pagtuman sa
iyang mga pagtulun-an diha sa atong inadlaw nga mga kinabuhi.

Basaha Mateo 11:28–29

Niini nga kasulatan si Jesus miingon “Duol ngari kanako” ug “pagkat-on kanako.” Unsa ang
gipasabut sa moduol ngadto kang Jesus? (Kita moduol ngadto kang Jesus pinaagi sa pagpangita
aron makabaton sa iyang Espiritu nga makauban kanato, pinaagi sa pagbuhat sa mga butang
nga motabang kanato nga mahimong takus sa pagpuyo uban kaniya pag-usab—sa lain nga
pagkasulti, pinaagi sa pagdawat ug pagpuyo sa ebanghelyo.)

Unsaon nga Kita Makaila ni Jesukristo?
Isulat diha sa pisara:

Unsaon nga kita makaila ni Jesukristo?

Pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan
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Pagtambong sa mga tigum sa Simbahan

Pagpaminaw ngadto ug pagbasa sa mga pulong sa buhi nga mga propeta

Pag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan

Pagbansay sa mga pagtulun-an ni Kristo

PAGTUON SA MGA KASULATAN
Kita makakat-on kang Jesus pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan. Sila
naglakip sa sugilanon sa kinabuhi sa Manluluwas, sa iyang mga pagtulun-an,
ug sa iyang mga pagtagad uban sa mga anak sa Dios dinhi sa yuta. Siya
miingon, “Siksika ang mga kasulatan; . . . sila mao sila diin mopamatuod
kanako” (Juan 5:39).

Hain nga mga kasulatan ang naglakip sa mga kasaysayan sa kinabuhi ug mga pagtulun-an sa
Manluluwas? (Ang iyang pagpuyo sa Palestino nahilakip diha sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan
diha sa Bag-ong Tugon. Ang iyang mga kasinatian uban sa mga katawhan sa America gisaysay
sa 3 Nephi diha sa Basahon ni Mormon. Si Jesukristo gitawag og “Jehovah” diha sa Daang
Tugon, diin naglakip sa mga panudlo nga siya mihatag sa wala pa siya magpakita sa yuta diha sa
pagkamortal. Ang mga panudlo usab makaplagan diha sa Basahon ni Mormon ug sa Perlas nga
Labing Bililhon. Ang iyang mga pulong ngadto sa mga anak sa Dios karon anaa sa Doktrina ug
mga Pakigsaad.)

Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa mga kasulatan makatabang kaninyo sa paghigugma ug
pagsabut sa Manluluwas?

PAGTAMBONG SA MGA TIGUM SA SIMBAHAN
Kita makakat-on ni Jesus pinaagi sa pagtambong sa mga tigum sa Simbahan,
diin kita makadawat og mga pahimangno mahitungod sa Manluluwas ug sa
iyang mga pagtulun-an. Samtang kita motambong sa atong mga tigum ug sa
katakus moambit sa sakramento, kita makabaton sa iyang Espiritu nga mogiya
kanato. Samtang kita nakig-ambit sa sakramento, kita makapamalandong sa
kinabuhi sa Manluluwas, sa atong kalabutan uban kaniya, ug sa mga
pakigsaad nga atong gihimo.

Sa unsa nga paagi nga ang pagtambong sa mga tigum sa Simbahan nakatabang kaninyo nga
makakat-on mahitungod ni Jesus?

PAGPAMINAW NGADTO UG PAGBASA SA MGA PULONG SA BUHI NGA
MGA PROPETA
Kita makakat-on mahitungod ni Jesus pinaagi sa pagpaminaw sa mga pulong
sa buhi nga mga propeta. Ang Ginoo misulti kanato sa “pagpamati” ngadto sa
mga pulong ug mga sugo sa Propeta—sa pagdawat sa mga pulong sa
Propeta ingon og sila gikan sa Ginoo sa iyang kaugalingon (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 21:4–5). Ang Presidente sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw mao ang tigpamaba sa Dios dinhi
sa yuta. Pinaagi sa iyang mga wali ug gi-imprinta nga mga mensahe siya
mipadayag sa mga tinguha sa Dios alang kanato karon.
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Unsa ang inyong nakat-onan mahitungod ni Jesukristo pinaagi sa pagbasa o pagpaminaw ngadto
sa mga pulong sa buhi nga propeta?

PAG-AMPO NGADTO SA ATONG LANGITNONG AMAHAN
Kita makakat-on mahitungod kang Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ngadto sa
atong Langitnong Amahan. Pinaagi sa pag-ampo kita makaangkon og usa ka
pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios. Kita
makahibalo nga siya natawo aron mopuyo dinhi niini nga yuta ug nga siya
nahimo nga atong Manunubos pinaagi sa pagtubos alang sa atong mga sala.
Kita makahibalo nga human gihaya sulod sa tulo ka mga adlaw diha sa
lubnganan ang iyang lawas nabanhaw ug nga pinaagi sa pag-ula siya usab
mihatag og pagkabanhaw alang sa matag usa kanato, sa ingon nahimo nga
atong Manluluwas gikan sa lawasnon nga kamatayon. Kita makahibalo nga si
Jesukristo buhi karon ug mao ang pangulo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw, ug nga siya nagdumala niini pinaagi sa iyang
propeta, ang Presidente sa Simbahan.
Pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo kita makakat-on nga si Jesus
adunay dako nga gugma ug kalooy alang kanato ug nga siya nakasabut sa
atong mga panginahanglan ug mga suliran.
Pinaagi sa paghiusa sa pag-ampo uban sa pagpuasa, kita makapangita sa
labaw nga masangputon nga paagi alang sa kahibalo sa Manluluwas ug sa
iyang misyon.

Unsa ang inyong nakat-onan mahitungod ni Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ngadto sa atong
Langitnong Amahan?

Pinaagi sa pagtuon ug pagpamalandong sa mga kasulatan, pagtambong sa
atong mga tigum sa Simbahan, pagpaminaw ngadto sa mga pulong sa buhi
nga mga propeta, ug pagpuasa ug pag-ampo, kita makahimo sa paghimo ni
Jesukristo nga atong “matuod nga katukuran.”

PAGBANSAY SA MGA PAGTULUN-AN NI KRISTO
Si Jesukristo nagsugo kanato sa pagsulay sa mga sugo sa Dios pinaagi sa
pagpuyo kanila (tan-awa sa Juan 7:16–17). Si Hari Benjamin, usa ka hari ug
propeta diha sa Basahon ni Mormon, mitudlo sa iyang mga katawhan sa
ebanghelyo ug unya mitambag kanila, Kon kamo motuo sa tanan niini nga
mga butang tan-awa nga kamo mobuhat kanila (Mosiah 4:10). Samtang kita
makat-on sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, kita kinahanglan magbansay
kanila matag adlaw.
Ang mosunod nga sugilanon, “Twenty-four Golden Hours,” naglarawan giunsa
ni Charlotte, kanhi usa ka dili malipayon ug wala matagbaw nga batan-on nga
dalaga, nakapahimulos gikan sa pagbansay sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas.
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“Si Charlotte miabut sa usa ka mapait nga panahon sa iyang kinabuhi. Siya
napuno uban sa pagkawalay katagbawan. Ang tanan maingon og sayop. Ang
iyang mga pangandoy napakyas; ang iyang mga kahigalaan mga yano; ang
iyang panimalay dili madanihon; ang iyang kaugalingon nga pagkatawo dili
matahum, ingon nga siya nakaamgo kaayo. Ang suliran bug-at kaayo alang kang
Charlotte. Siya ingon og nadala sa bul-og sa mga hitabo nga midala kaniya
ngadto sa ngil-ad ug walay katagbawan nga kinabuhi, ug siya dili makaikyas.
“[Aron makakuha og panabang, si Charlotte miadto kang Margaret Ames, usa
ka ginang kinsa nagpuyo sa matang sa kinabuhi nga si Charlotte buot nga
mopuyo.] Si Charlotte mipahungaw sa sugilanon sa iyang kaguol mahitungod
sa iyang napakyas, walay kalipay nga kinabuhi. . . .  Si Margaret, human sa
usa ka mabination nga pulong sa kalooy, miingon, ‘Ikaw makausab sa tanan
niana kon ikaw gayud adunay kabubut-on sa pagbuhat niini’. . . . 
“[Sa pagsugod sa bag-o nga kinabuhi, si Gng. Ames misugyot kang Charlotte]:
‘Pagpuyo sulod sa kawhaan ug upat ka mga takna ingon og si Kristo anaa sa
imong kiliran, nakakita sa tanan nga butang nga imong gibuhat. Unya duol
kanako pag-usab, ug kita magsultihanay niini. Ikaw mobuhat ba niana?’
“Si Charlotte usa ka sakop sa simbahan, apan siya wala gayud mohisgot ni
Kristo sama niana –-hapit ingon og sa siya usa ka silingan nga ang usa
mahimo nga makigsulti. Maingon nga napugos ug nagduda, siya mitubag,
‘Oo, Gng. Ames.’ . . . 
“Hapon na kaayo sa diha nga si Charlotte mipauli. Siya nahibalo nga siya
gihulat aron sa pagtabang sa pag-andam sa panihapon diha sa lamesa. Siya
miadto sa hunos ug mikuha og usa ka gum-os nga hapin sa lamesa. Sa diha
nga siya mibuklad niini sa lamesa, siya nakakita og daghan nga mga buling.
Ug dinhi siya nakahimo sa una nga hunahuna sa pag-usab.
“’Kon si Kristo mokaon uban kanamo, ako dili mobutang og bulingon nga
panapton,’ siya misulti sa iyang kaugalingon.
“Siya mikuha og usa ka limpyo nga panapton. Ug uban sa sama nga
hunahuna siya midala sa sulod og usa ka gamay nga panaksan sa mga bulak
gikan sa nataran. Siya mibutang sa mantikilya sa usa ka limpyo nga pinggan
kay sa diha sa hugaw. Siya mihiwa sa pan uban ang pagmatngon. . . . 
“’May bisita karong gabii?’ nangutana ang iyang amahan. . . . 
“’Ikaw lamang, Daddy,’ mipahiyom si Charlotte. Kon si Kristo ania, dayag
lamang nga ikaw mopahiyom sa imong banay ug mopakita kanila sa imong
labing nindot nga mga pamatasan.
“Ang iyang inahan, gikapoy ug giinitan, ug sa gihapon nagsul-ob sa iyang saput
sa kusina, milingkod, miingon, ‘Ako wala mahibalo unsa ang misulod nganha
kaniya nga mipahimutang sa mao alang lamang kanamo. Ako nagdahum nga
siya nagpaabut og usa ka tawo nga mohapit sa dili pa kami mahuman.’ . . . 
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“Si Charlotte nagpabilin nga hilom hangtud nga siya nakahunahuna sa tukma
nga isulti sa atubangan sa dili makita nga Dinapit. ‘Ako wala makahibalo kang
bisan kinsa nga akong pahimutangan og mga butang kay sa akong
kaugalingon nga mga banay,’ siya miingon.
“Ang banay mitutok lamang sulod sa usa ka gutlo. Kana dili mao si Charlotte.
Unya ang Amahan miingon, ‘Kana tinuod, Anak. Kini ngil-ad kaayo nga kita dili
maghunahuna niana sa makadaghan.’ . . . 
“Sa lawak-dawatanan si Charlotte mihulbot og usa ka magasin gikan sa ilawom
sa pundok ug misugod sa pagbasa. Siya ang midala sa magasin sa panimalay
sa iyang kaugalingon, ug siya mitago niini sa ilawom. Human sa pipila ka mga
gutlo siya mibutang niini. . . .  ‘Ako dili magbasa niini kon si Kristo naglingkod
diin siya makabasa uban kanako,’ siya naghunahuna. Ug siya midala niini sa
gawas, ug mibutang niini sulod sa basurahan nga papel. . . . 
“[Sa sunod nga adlaw si Charlotte] milakaw aron pagtrabaho pag-usab. . . .
Siya wala gayud makauyon sa iyang trabaho. . . . 
“’Si Kristo sa kilid kanako,’ siya naghunahuna samtang siya naglakaw ngadto
sa tindahan taliwala sa mga nagtabi-tabi nga mga babaye. Siya miingon og
maayong buntag nga mapahiyumon sa tanan niya nga gikasugat. . . . 
“[Kang Charlotte nga pagkamahigalaon ngadto kanila ug ang iyang kabalaka
alang sa ilang mga suliran nakapatingala sa iyang mga kauban sa trabaho.
Siya gani nakahimo sa pagsulbad sa mga suliran uban sa mga bagis nga mga
pumapalit samtang siya nagpahinumdom sa iyang kaugalingon unsaon niya
paglihok kon si Kristo anaa sa iyang kiliran. Niana nga gabii siya mibalik ngadto
sa kang Margaret Ames nga panimalay aron sa paghisgot sa gisulayan.]
“’Ako misulay niini, Gng. Ames, kutob sa akong mahimo, ug—karon, kini
nakahimo sa tanan og kalainan. Ako naghunahuna nga ako nakasabut unsay
imong gipasabut. Dayag lamang, kini wala makausab sa mga butang nga
naghasul kanako. Ako gihapon kabus, ug dili maka-eskuwela, ug ako nagpuyo
sa usa ka ngil-ad nga balay. . . . ’
“’A, akong minahal! Apan ikaw nagsugod pa lamang sa pagtanom sa liso
kawhaan ug upat ka mga takna ang milabay. . . .  Ikaw makapadayon ba ingon
sa imong pagsugod, ug “paghulat nga mapailubon” alang sa Ginoo, ingon
nga ang Salmista nagsulti kanato? . . .  Ikaw aduna sa [sukaranan] nga
pulong. Kini mao si Kristo. Pagkamasuk-anon . . .  dili kaayo makapausab sa
mga butang; apan si Kristo makahimo. Hinumdomi lamang ang paghupot sa
imong adlaw-adlaw nga paglakaw nga duol kaayo ngadto kaniya.’
“’Ako mobuhat niini,’ miingon si Charlotte.” (Janet Craig sa Stories That Live,
comp. Lucy Gertsch Thompson, pp. 34–43.)

Unsa ang gibuhat ni Charlotte samtang siya naningkamot sa pagpuyo ingon nga si Kristo buot
nga siya magpuyo? Unsa nga mga panalangin ang iyang nadawat niadto nga kawhaan ug upat
ka mga takna ?
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Ang Ginoo mopanalangin kanato, usab, samtang kita kinasingkasing
maningkamot nga mopuyo pinaagi sa iyang panig-ingnan ug sa iyang pulong.
Siya nagtambag kanato: “Tan-aw ngari kanako sa matag panghunahuna”
(Doktrina ug mga Pakigsaad 6:36). Kon kita mobuhat niini, kita matinguhaon
sa pagsukna sa atong mga kaugalingon, mangutana: “Ako nagbuhat ba unsa
ang buot ni Jesus nga akong buhaton? Siya mosulbad ba niini nga suliran
ingon sa akong pagsulbad niini? Unsaon ko pag-usab sa akong kinabuhi niini
nga adlaw aron mopuyo ingon sa pagpuyo ni Jesus?” Kon kita mamati sa
pagdapit sa Manluluwas “duol ngari kanako” (Mateo 11:28), kita kinahanglan
mosunod sa iyang panig-ingnan pinaagi sa tinuod nga pagbuhat sa unsa ang
iyang buhaton.

Unsaon ninyo paggamit ang mga pagtulun-an ni Jesukristo diha sa inyong kinabuhi sa banay?
Diha sa inyong mga kalabutan uban sa mga higala?

Sa Unsa nga Paagi nga Kita Mahimong Sama Kang Jesukristo?
Kon kita magbansay sa mga pagtulun-an ni Jesukristo sa atong mga kinabuhi,
kita mahimong sama kaniya. Kita makapalambo og kalooy alang sa uban ug
buot nga moalagad kanila. Kon kita mohimo kutob sa atong mahimo sa
pagpuyo sa mga pagtulun-an sa atong Manluluwas, kita nagtuman sa atong
mga pakigsaad uban kaniya ug sa takus nga paagi nagdala sa iyang ngalan
(tan-awa sa Mosiah 5:7–15). Kita makakaplag og hingpit nga kalipay sa
pagsakripisyo sa kalibutanon nga mga kalipay ug mga kabtangan, kon
gikinahanglan, alang sa kaayohan sa uban nga mga katawhan. Kita gani
modawat og pagsalikway, sayop nga pagsabut, panggukod, ug silot, bisan pa
kon kita tingali walay sala sa bisan unsa nga sayop nga mga binuhatan. Sa
Basahon ni Mormon, si Alma misulti kanato nga kon kita sa hingpit mopuyo sa
ebanghelyo ni Jesukristo, kita makadawat sa iyang hitsura diha sa atong mga
panagway (taw-awa sa Alma 5:14, 19). Kita mahimo nga sama kaniya.

Unsa ang uban nga mga hiyas nga si Kristo aduna? (Gugma, pagpailub, gugmang putli,
pagpasaylo). Ilista ang mga hiyas diha sa pisara samtang sila ginganlan.

Kon ang atong adlaw-adlaw nga mga hunahuna ug mga lihok pinasikad diha
ni Jesukristo ingon nga atong tinuod nga katukuran, kita usab makapalambo
niini nga sama nga mga hiyas ug sa ingon mahimong sama kaniya.

Panapos
Ingon nga si Helaman nagtudlo sa iyang anak nga mga lalaki, kita, usab,
kinahanglan motukod sa atong mga kinabuhi diha sa bato sa atong
Manunubos, kinsa mao si Kristo, . . .  usa ka tinuod nga katukuran (tan-awa sa
Helaman 5:12).
Niini nga kinabuhi kita makaangkon og mga panahon sa kalipay ug mga
panahon sa pagsulay. Apan kita gisaaran nga kon kita motukod sa atong mga
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kinabuhi diha ni Jesukristo, ang tinuod nga katukuran, kita dili mapukan kon
ang mga pagsulay moabut (tan-awa sa 3 Nephi 14:24–27). Si Jesus miingon,
Busa, ayaw kahadlok, gamay nga panon; paghimo og maayo; himoa nga ang
yuta ug ang impyerno maghiusa batok kaninyo, kay kon kamo natukod diha sa
akong bato, sila dili makapatigbabaw” (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
6:34; pinahandag nga mga titik gidugang).

Hagad
Pagkat-on og dugang mahitungod ni Jesukristo aron labaw nga makasunod
sa iyang panig-ingnan ug mga pagtulun-an. Pagsugod pinaagi sa pagbasa sa
kapitulo 3, “ Si Jesukristo, Atong Pinili nga Pangulo ug Manluluwas,” ug
kapitulo 11, “Ang Kinabuhi ni Kristo,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo,
ug 3 Nephi, mga kapitulo 8–26. Pagpili og usa ka Kristohanon nga hiyas nga
ipalambo ug pag-ampo matag adlaw alang sa panabang sa pagtukod sa
inyong kinabuhi diha sa katukuran ni Jesukristo. Ipakita ang usa ka larawan ni
Jesukristo diha sa inyong panimalay.

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 7:24–27 (mga sangputanan sa pagtukod og usa ka balay diha sa usa
ka bato o diha sa balas)
2 Nephi 31:10–21 (ang higpit ug pig-ot nga agianan)
Helaman 5:12 (ang bato sa atong Manunubos)
3 Nephi 9:14 (mga ganti alang niadto kinsa moduol ngadto kang Jesukristo)
Moroni 10:32–33 (ang grasya sa Dios)
Doktrina ug mga Pakigsaad 50:44 (ang maayo nga magbalantay)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 3, “Si Jesukristo, Atong Pinili nga Pangulo

ug Manluluwas,” ug kapitulo 11, “Ang Kinabuhi ni Kristo.”
2. Pagtuon sa 3 Nephi, mga kapitulo 8 hangtud sa 26.
3. Pagtuon sa Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon

alang sa mga Babaye, Bahin A, leksyon 1, “Hugot nga Pagtuo ni Kristo.”
4. Pagkuha og pisara ug tisas.
5. Pag-andam og usa ka karatula nga nag-ulohan, “Ngano nga Kita Nagkinahanglan ni

Jesukristo?” ingon nga gipasiuna paglaraw diha sa leksyon.
6. Pagkat-on sa awit, “Ako Nagkinahanglan Kanimo Matag Takna,” Mga Baruganan sa Ebanghelyo.
7. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan sa klase.
8. Pagpili og mga sakop sa klase sa paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan gikan niini

nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga labaw pa nga
makasabut sa walay katapusan nga kahulugan sa kabubut-on ug ang
kamatuoran nga kamo may tulubagon alang sa mga pagpili nga inyong gihimo.

Ang Katungod sa Pagpili mao ang usa ka Walay Katapusan nga Baruganan
“Usa kadto ka tingtugnaw nga buntag sa Domingo sa amihanan nga dapit
sa New York. Ang gitugnawon mga pipila ka ang-ang ubos ngadto sa
pagkayelo. Ang mga agianan may yelo; ang mga dalan naalihan og baga
nga mga pinadpad nga mga yelo. Walay usa nga miadto sa simbahan
niana nga buntag gawas sa ministro ug sa usa ka 89 ang panuigon nga
tigulang, kinsa nagtakiang nga naglakaw napulo ka mga eskina gikan diin
siya nagpuyo.
“Nahibulong sa pagkakita kaniya, ang ministro mitawag kaniya pinaagi sa
ngalan ug nangutana: ‘Giunsa nimo pag-anhi dinhi sa ingon nga bagyo nga
kabuntagon?’
“‘Ang akong kasingkasing mianhi dinhi una,’ mao ang malipayon nga tubag,
‘ug unya kini sayon ang tanan alang kanako.’” (John H. Vandenberg,”The
Agency of Man,” Ensign, July 1973, p. 32.)
Ang babaye niini nga sugilanon adunay usa ka pagpili nga himoon. Siya
makapabilin sa panimalay diha sa kainit ug kahamugaway o siya makasulay
sa layo nga lakaw ngadto sa simbahan sa usa ka dautan nga panahon. Bisan
pa sa kangil-ad sa panahon ug malisud nga mga kahimtang, siya mihukom sa
pag-adto. Ang iyang hukom giawhag pinaagi sa mga pagbati diha sa iyang
kasingkasing.
Ang katungod sa pagpili usa ka walay katapusan nga baruganan. Bisan sa
wala pa kita moanhi sa yuta, kita gikinahanglan nga mopili tali sa duha ka mga
kapilian: kon kita ba mosunod sa laraw sa Dios ug gawasnon sa pagbuhat
samtang kita mopili o sa pagsunod ni Satanas ug mobuhat ubos sa
pagpugos. Ang Ginoo mipadayag ngadto kang Moses kon giunsa nato
paghimo sa atong paghukom sa diha nga kitang tanan nagtigum sa usa ka
mahinungdanon nga konseho sa langit.

Basaha Moses 4:1–4.

Ngano nga ang tanyag sa pagsunod sa Manluluwas madawat? (Kini walay kondisyon. Siya wala
magkinahanglan og himaya alang sa iyang kaugalingon. Siya nagkinahanglan lamang sa
kahigayunan sa pag-alagad. Siya mitanyag sa pagpadayon sa pagbulig sa baruganan sa
kabubut-on alang sa kaluwasan sa tanan nga mga katawhan.)
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“Pananglit kita mokuha og usa ka bata ug mopahigayon sa pagmatuto kaniya
ingon nga si Satanas misugyot, aron nga siya dili makahimo sa labing gamay
nga sayop. Kita mosulti kaniya sa tukma unsa ang buhaton, unsaon pagbuhat
niini ug kanus-a buhata kini; ug unya mosiguro nga siya motuman sa mga
sugo. Kita wala gayud motugot kaniya sa paghimo og mga pagpili, wala
gayud siya tugoti pagsulay og lain nga mga kasulbaran sa mga suliran sa
matag adlaw nga pagpuyo. Siya kinahanglan dili tugotan sa paghimo og
sayop. Tuig ngadto sa tuig ang lawas sa bata motubo, apan unsa ang iyang
hunahuna? Unsa ang iyang espiritu? Bisan kon siya motubo nga unom ka tiil
ang gitas-on, siya dili gayud mahimo nga hingkod nga edaran. Ang iyang
hunahuna ug espiritu mahimo nga giuhaw. Sila nahimo nga nasumpo ang
pagtubo tungod sa kakulang sa pagkaon. . . .  Ang atong Amahan sa langit
nahibalo . . . nga ang tawo dili gayud makaangkon og kahingpitan . . . kon
wala ang mahinungdanon nga bahin sa gawasnon nga kabubut-on.” (Lester
and Joan Essig, “Free Agency and Progress,” Instructor, Sept. 1964, p. 342.)
Didto sa konseho sa langit, kita mipili sa pagsunod ni Jesukristo, ug tungod
kay kita mihimo og matarung nga mga pagpili didto sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa kalibutan, kita may kahigayunan sa pag-anhi sa yuta. Ang atong mga
pagpili niini nga kinabuhi mopadayon sa pagtino sa atong dalan diha sa mga
kahangturan.

Paghunahuna mahitungod sa kahulugan sa mga pulong ni Lehi ngadto sa iyang anak nga lalaki
nga si Jacob diha sa 2 Nephi 2:26–28.

Kabubut-on Nagkinahanglan Nga Adunay Mga Pagpili
Aron magamit ang atong kabubut-on dinhi niini nga kinabuhi kita kinahanglan
adunay mga kahigayunan sa paghimo og mga pagpili.
Basaha ang una nga upat ka parapo sa ubos nga seksyon nga giulohan “Ang Katungod sa
Pagpili Nagkinahanglan nga Adunay Pilian,” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 4.

Ang Ginoo nasayud nga kita mahimo nga ulipon sa maayo ug sa dautan ug
kinahanglan nga mohimo og mga pagpili. Sa ingon, siya naghangyo kanato sa
pagpuyo duol kaniya ug paghupot sa iyang mga sugo agi og paninguha sa
pag-ila ug pagsupak sa kang Satanas nga sukwahi nga mga tanyag sa iyang
mga sugo.
“ . . . Ang Ginoo nag-ingon, ‘Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay.’ (Exodo 20:8.)
“Si Satanas moingon, ‘Gamita ang Adlaw Igpapahulay ingon nga usa ka adlaw
sa lingaw-lingaw. . . . ’
“Ang Ginoo nag-ingon, ‘Tahud sa inyong amahan ug sa inyong inahan.’
(Exodo 20:12.)
“Si Satanas maliputon nga mosilsil ngadto sa atong mga hunahuna sa ideya
sa dili pagsunod sa atong mga ginikanan; ang inyong mga kinabuhi maoy
inyong kaugalingon nga pagpili ingon sa inyong gitinguha. . . . 
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“Ang Ginoo nag-ingon, ‘Diha sa singot sa inyong nawong mahimo nga kamo
makakaon sa pan’ (Genesis 3:19.) ug siya usab miingon, ‘Hunong sa
pagkatapulan.’ (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124.)
“Si Satanas moingon, ‘Pagkuha kutob sa inyong mahimo alang sa wala. . . . ’
Siya moawhag sa kataspukan, katapul ug gani ang hunahuna nga ang
pagpangagamhanan nakautang kaninyo og panginabuhi. . . . 
“Ang Ginoo nag-ingon, Bayad sa ikapulo sa [tanan] ninyong abut matag tuig
ingon nga ikapulo. Tungod niini, Ako mohatag kaninyo og usa ka dako nga
ganti. [Taw-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 119:4 ug 3 Nephi 24:8–10.]
“Si Lucifer moingon, ‘Ngano nga kamo mobayad sa ikapulo? Kamo
nagkinahanglan sa salapi labaw kay sa Simbahan nga nagkinahanglan niini. . . . ’
“Ang Ginoo nag-ingon, ‘Pangitaa ang kasaysayan sa kagikanan sa inyong
mga katigulangan ug tapusa ang buluhaton sa templo alang kanila.’
“Si Satanas moingon, ‘Ilangan ang pagbuhat niini nga buluhaton, o maayo pa
gayud, ayaw ninyo kini buhata.’” (Carl W. Buehner, “Who’s on the Lord’s
Side?” Improvement Era, Hunyo 1961, pp. 402–403.)

Tanan nga mga Pagpili Adunay mga Sangputanan
Kini mahinungdanon nga kita makasabut nga bisan kon kita gawasnon sa
pagpili sa atong tumong sa panglihok, kita dili gawasnon sa pagpili sa mga
sangputanan sa atong mga panglihok. Ang mga sangputanan, mamaayo o
mangil-ad, mosunod ingon nga usa ka kinaiyahan nga sangputanan sa bisan
unsa nga pagpili nga atong gihimo.
Ang mag-uuma nasayud nga siya moani sa unsa nga siya mitanom. Ang
matang sa prutas nga siya mopili aron itanom mohukom sa matang sa prutas
nga siya makakuha sa adlaw sa ting-ani. Siya dili makatanom og sitaw ug
magdahum nga moani og mga okra. Ni siya makapili sa pagpasagad sa iyang
tanom ug magdahum niini nga motubo og maayo.
Kon kita mohimo og usa ka pagpili, kita kinahanglan modawat sa mga
sangputanan niana nga pagpili. Kita mopili sa mga salangputanan sa usa ka
lihok kon kita mohukom sa pagbuhat sa lihok. Kita mopili og usa ka
padulnganan kon kita mosugod sa usa ka tinuyo nga dalan.

Ipakita ang talan-awon 2-a. Batan-on nga babaye nagtimbang-timbang og mga paghukom.

Ngano nga kini mahinungdanon nga kini nga babaye mohimo og tukma nga mga pagpili aron
makakab-ut og edukasyon?

Kita kinahanglan mopili sa dalan nga kita molakaw—ang dako nga dalan o
ang gamay nga dalan.

Unsa ang uban nga mga pagpili nga mopahimutang kaninyo diha sa matarung nga dalan— ang
dalan ngadto sa kinabuhi nga dayon? (Makig-uban sa matarung nga mga higala, motambong sa
Simbahan, moeskwela, mobasa sa maayo nga basahon, mopili og maayo nga kalingawan,
mohupot sa Pulong sa Kaalam, magminyo sa templo.)
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Kitang tanan moatubang og mga sitwasyon ug mga kasinatian matag adlaw
nga nagkinahanglan nga kita mohimo og mga pagpili.

Unsa ang pipila nga inadlaw nga mga pagpili nga moatubang kanimo? Unsa ang pipila sa mga
sangputanan niini nga mga pagpili?

“Pila ka mga tuig ang milabay, usa ka batan-on nga Santos sa Ulahing Adlaw
nga babaye sa koleheyo ug ang iyang Santos sa Ulahing Adlaw nga
hinigugma naglaraw nga moadto sa usa ka balay-sayawan sa publiko nga
katahapan ang ngalan.
“Mipauli sa balay sa hapon ang babaye malipayon nga mipahibalo sa laraw sa
managparis, nag-ingon, ‘Kami naghunahuna niini nga usa ka makalingaw nga
kasinatian.’ Sumala sa angay, ang inahan nangutana sa babaye mahitungod sa
kaangay sa pag-adto ug mipahimatngon kaniya, apan ang babaye wala motuo.
“‘Kami dili mohimo bisan unsa nga dautan,’ siya mipahayag. ‘Unsay kadaot sa
pagsulod lamang aron motan-aw unsa ang kalihokan?’
“Ang inahan wala mohimo og dugang nga pagsupak. Niana nga gabii
samtang ang babaye nag-andam sa pag-ilis alang sa sayaw, ang inahan
misugyot nga siya mosul-ob sa iyang kinanindutan nga puti nga sinina sa
parti. Ang babaye nalipay. Siya nagdahum nga ang iyang inahan mitugot.
“Wala madugay, sa diha nga siya nakita nga madan-agon sa katahum, siya
mitawag nga malipayon sa iyang amahan ug inahan, ‘Tan-awa, unsa ang
akong hitsura?’
“‘O, ikaw nindot nga tan-awon,’ mitubag ang iyang inahan. ‘Kana ang imong
labing nindot nga sinina.’
“‘Mahimo ba nga ikaw mohimo kanako og usa ka butang sa dili ka pa
molakaw, mahal?’ pangutana sa iyang amahan. ‘Mahimo ba nga ikaw
moguwa ngadto sa balay asohanan [usa ka gamay nga balay diin ang karne
gitabal o gitapa] ug dad-a ang usa ka bahin sa bacon?’
“‘Ang balay asohanan!’ siya misinggit sa katingala. ‘Pa, nagtiaw ka.’
“‘Wala, ako wala magtiaw,’ mipadayon ang iyang amahan.
“‘Sa akong labing nindot nga sinina? Apan ako dili gayud makalingkawas
niana nga makalilisang nga baho.’
“‘Mao kana,’ mitubag ang iyang inahan. ‘Ikaw dili makaadto sulod sa balay
asohanan nga dili makatuhop sa pipila sa mga impluwensiya didto. Ug kami
naghunahuna nga ikaw may igo nga kaalam sa pag-adto sa usa ka dapit diin ikaw
mogula nga dili na ingon kaanyag ug kalimpyo kay sa diha nga ikaw misulod.’
“Human sa usa ka mahinuklugon nga paghunahuna ang babaye miingon,
‘Ako naghunahuna nga kami dili moadto.’” (Relief Society Courses of Study,
1974–75, pp. 4–5.)
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Nganong bililhon nga kamo mohunahuna sa mga sangputanan sa usa ka tinuyo nga paghukom
sa dili pa kamo mobuhat niini? (Motabang kaninyo sa paghimo sa husto nga paghukom. Kon
kamo kinahanglan nga molihok pagdali, nga walay daan nga paghunahuna sa usa ka paghukom,
lain nga tawo mahimo nga mohimo sa pagpili alang kaninyo; kini mahimo nga modala kaninyo
ngadto sa dili maayo nga mga sangputanan.)

Unsaon ninyo pagtino unsa ang tinuod nga mga sangputanan nga tingali mahitabo? (Ang mga
kasulatan ug pag-ampo makatabang. Ang mga panig-ingnan sa uban makatudlo kaninyo kon asa ang
piho nga mga paghukom modala. Pangayo og tambag gikan sa mga katawhan nga may kasinatian.)

Kamo May Tulubagon Alang sa mga Pagpili nga Inyong Gihimo
Basaha ang Mga Taga-Galacia 6:7–9.

Ang adlaw moabut nga kita makaangkon og kahigayunan sa pagbarug sa
atubangan sa Dios aron pagahukman sa mga paghukom nga atong gihimo ug
sa mga buhat nga atong gibuhat dinhi niini nga kinabuhi.
“‘Kini kinahanglanon sa kaangayan sa Dios nga ang tawo kinahanglan
pagahukman sumala sa ilang mga buhat,’ si Alma [sa Basahaon ni Mormon]
nag-ingon ug kon ang ilang mga buhat mga maayo dinhi niini nga kinabuhi, ug
ang mga tinguha sa ilang mga kasingkasing mga maayo, nga sila kinahanglan
usab, sa katapusan nga adlaw, ipahiuli ngadto niana diin maayo. Ug kon ang
ilang mga buhat mga dautan sila ipahiuli ngadto kanila nga dautan. (Tan-awa sa
Alma 41:3–4.) Ang matang sa lawas nga naangkon dinhi niini nga kinabuhi ug
ipahiuli ngadto sa tawo sa pagkabanhaw mohukom sa ang-ang sa himaya nga
mapanunod sa kahangturan. Busa ang tawo mao ang ‘ilang kaugalingon nga
mga maghuhukom,’ si Alma mitapos, kay pinaagi sa ilang inadlaw nga mga
panglihok sila mohukom o mopili ‘kon mobuhat ba sa maayo o mobuhat ba sa
dautan.’ (Alma 41:7.)” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 403–404.)
“Ug ako nakakita sa patay, gamay ug dako, nagbarug atubangan sa Dios; ug
ang mga basahon giablihan: ug uban pa nga basahon giablihan, diin mao ang
basahon sa kinabuhi: ug ang patay gihukman gikan niadto nga mga butang
diin nahisulat diha sa mga basahon, sumala sa ilang mga buhat”
(Pagpadayag 20:12).
Ang atong mga buhat mao ang mga gisangputan sa atong mga pagpili. Ang
paagi sa paghimo og mga maayo nga pagpili mao ang paghupot sa mga
sugo sa Dios. Pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa mga propeta,
kinsa nag-abay ug naglig-on kanato sa paghupot sa mga sugo, kita
makahimo og mga pagpili nga moandam kanato sa pagdawat sa gasa sa
kinabuhi nga dayon.
Basaha ang 2 Nephi 10:23, ug isulat kini diha sa pisara.

Panapos
Ang atong Manluluwas mipakita kanato sa paagi sa paggamit sa atong kabubut-
on aron pag-angkon sa kinabuhi nga dayon. Siya mihatag og mga balaod ug
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2-b

& # 32 œœ œœ œœ ˙̇ ˙̇ œ œœ ˙ ..˙ œœ œœ œœœ
1. Hi - ba - lo - i, ma - tag ka - lag May ka - ga -
2. Si - ya nag - da - ni nag - aw - hag; Gug - ma ka -
3. Ka - ga - wa - san, Ka - ta - ru - ngan; Sa ka - nu -
4. Ma - a - yong - bu - tang bu - ha - ton; Ka - ma - tu -

? # 32 œœ œœ œœ ˙̇ ˙̇ œœ œœ ˙ ..˙ œœ œœ œœ

[Mainiton    h= 60-76

& # ˙̇ ˙̇ œœ # œœ ˙ ..˙ œœ œœ œœ ˙̇ ˙̇
wa san’g nag - ban - wag. Ki - ni ang ka - ma -
a - lam gi - ha - tag. Ka - nu - nay mag - ma -
nay g’yud am - pi - ngan. Kay ki - ni gi - ki -
o - ran dum - du - mon. Gug - ma sa Dios pa -

? # ˙̇ ˙̇ œœ œœ ˙ ..˙ œœ œ œœ ˙̇ ˙̇œ

]

& # œœ œœ ˙ ..˙ œœ œœ # œœ ˙̇ n ˙̇ œ œœ ˙ ..˙œ
tu - o - ran. Sa Dios ki - ni na - ga - gi - kan.
ta - rung ka. Dios di - li ni - mo mag - pu - gos.
na - hang - lan. Kung la - ngit man ang pa - dul - ngan.
ngi - ta - on. I - pa - am - bit sa ig - so - on.

? # œ œœ ˙ ..˙ œœ œœ œœ ˙̇ ˙ œœ œœ ˙ ..˙œ œ œ

[ ]

Hibaloi, Matag Kalag May Kagawasan

Mga Pulong:  Anon., ca. 1805, Boston. Gilakip sa unang LDS 
nga basahon sa mga himno, 1835.
Musika:  Roger L. Miller, b. 1937.  1985 LDS 

Helaman 14:30–31
2 Nephi 10:23–24

5. Kini akong kabubuton,
    Nga sa Dios akong dawaton;
    Ang masupakon sultihan.
    Nga ang tanan mabulahan.

6. Kadto kinsa salawayon,
    Kon kanunay magpadayon;
    Impyerno gyud ang dangatan,
    Ug sa langit ang buotan.

7. Kon dalan sa ubos sundon,
    Sa yawa ikaw kuhaon;
    Dios tataw kita nasayud
    Nga kasakit maato g’yud.



mga sugo aron pagtabang kanato sa pagpangita og kalipay ug kalampusan.
“Sunod sa pagtugyan sa mao nga kinabuhi, ang katungod sa pagdumala sa
atong mga kinabuhi mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios
ngadto sa tawo. Kagawasan sa pagpili labaw nga pagamahalon kay sa bisan
unsa nga kabtangan ang yuta makahatag. . . .  Kini katuyoan sa Ginoo nga
ang tawo mahimo nga sama kaniya. Aron ang tawo makakab-ot niini, kini
kinahanglan alang sa Tiglalang nga una himoon siya nga gawasnon. Ngadto
sa tawo gihatag ang usa ka talagsaon nga pagtuga, nga wala itugyan diha sa
bisan hain nga buhi nga butang. Ang Dios mihatag ngadto kaniya sa gahum
sa pagpili. Ngadto lamang sa tawo ang Tiglalang miingon: . . . ikaw mahimo
nga mopili alang sa imong kaugalingon kay kini gihatag nganha kanimo;. . . .
(Tan-awa sa Moses 3:17.) Kon wala kining balaan nga gahum sa pagpili, ang
mga katawhan dili mouswag.” (David O. McKay, sa Taho sa Komperensya,
Okt. 1965, p. 8; “Man’s Free Agency,” Improvement Era, Dis. 1965, p. 1073.)
Tungod ang Dios mohatag kanato sa kapangakuhan sa atong mga pagpili,
kini mahinungdanon nga kita mangayo sa iyang panabang. Kita kinahanglan
makigsulti uban kaniya diha sa inadlaw nga pag-ampo mahitungod sa mga
pagpili nga kita kinahanglan mohimo maghinumdom nga kita makadawat sa
pag-agak sa Espiritu Santo sa paghimo og malisud nga mga pagpili. Usahay
kita kinahanglan nga magpuasa, inubanan sa pag-ampo, aron makadawat sa
panabang nga atong gikinahanglan. Kini maayo nga mahinumdom nga ang
tinuod nga kagawasan nagagikan sa paggamit sa atong kabubut-on sa pagpili
sa pagkamasinugtanon, ug ang pagkawala sa kagawasan, gani sa
kahangturan, nagagikan sa paggamit sa atong kabubut-on sa pagpili sa
pagkadili masinugtanon. 

Gamita ang talan-awon 2-b, Mga pulong ug musika sa “Hibaloi, Matag Kalag may Kagawasan,”
ug tapusa ang klase pinaagi sa pag-awit niini nga awit.

Hagad
Paghunahuna mahitungod sa paghatag og bili unsa ang inyong gibuhat sa
inyong kabubut-on sulod sa semana. Ang mga pagpili ba nga inyong gihimo
nagpaduol ba kaninyo sa Dios, o nagpalayo gikan kaniya?

Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 13:24–30, 37–43 (sambingay sa mga sagbut)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 46, “Ang Katapusang Paghukom.”
2. Pagkuha og tisas ug pisara.
3. Tapusa ang klase uban sa awit “Hibaloi, Matag Kalag may Kagawasan.” 
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase nga mohatag og mga sugilanon ug mga kasulatan gikan niini

nga leksyon.
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Kini nga leksyon gihimo aron sa pagtabang kaninyo sa pag-andam sa inyong
mga kaugalingon sa pagdawat sa mga gasa sa Espiritu ug sa pag-ila sa mga
kaayohan sa ilang impluwensya.

Pagdawat sa mga Gasa sa Espiritu
Ipakita ang karatula sa ikapito nga artikulo sa hugot nga pagtuo.
“Kami nagtuo sa gasa sa mga pinulongan, pagpanagna, pagpadayag, mga
panan-awon, pang-ayo, paghubad sa mga pinulongan, ug uban pa.” (Ikapito
nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo).
Espirituhanon nga mga gasa nga wala ipaila sa tino dinhi niini nga artikulo sa
hugot nga pagtuo nag-apil sa hugot nga pagtuo, pag-ila, pagpamatuod, mga
milagro, kaalam, kahibalo, ug pagkamanggiloy-on. Espirituhanon nga mga
gasa nga kinaiyahan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing Adlaw.
Sa diha nga matag usa kanato gikumpirmahan nga usa ka sakop sa
Simbahan, mga kamot gipandong sa atong ulo ug kita gisultihan sa pagdawat
sa Espiritu Santo. Kon kita matinud-anon, kita makabaton sa Espiritu Santo
ingon nga usa ka kanunay nga impluwensya. Pinaagi kaniya, matag usa
kanato mahimo nga mapanalanginan uban sa pipila ka espirituhanon nga mga
gahum nga gitawag og mga gasa sa Espiritu.
Ang anak nga lalaki ni Hannah Cristina Chlarson misaysay sa mosunod nga
sugilanon mahitungod sa gasa sa pagpanagna sa iyang inahan:
“Sa diha nga ako usa pa ka batan-on nga lalaki, kami nagpuyo duol ni
Presidente Andrew Kimball, amahan ni Spencer Kimball. Ang akong inahan ug
ako mipauli sa among panimalay usa ka gabii niana nga hapit na mongitngit.
Si Spencer naggatas sa mga baka ug nag-awit sa kinatas-an sa iyang tingog.
Ang akong inahan mihunong nga natiurok sa pipila ka mga gutling ug unya
miingon, ‘Kanang bataa sa umaabut nga adlaw mahimo nga Apostol sa
Ginoo.’ Kami tingali nakalakaw na og mga kawhaan ka mga tiil ang gilay-on,
siya mihunong pag-usab, niini nga panahon siya ingon ug nawad-on og
ginhawa. Siya mipataas sa duha niya ka mga kamot ug mihangad ug miingon.
‘O! Ug siya gani tingali mabuhi aron pagpangulo niini nga simbahan’” (Roberta
Flake Clayton, Comp., Pioneer Women of Arizona [Mesa Arizona, 1969], p. 77;
kinutlo diha sa Leon Hartshorn, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day
Saint Women, vol. 2, p. 39.)
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Pagkamasunuron sa mga balaod sa Dios gikinahanglan sa pagdawat sa mga
gasa sa Espiritu. Uban kanila kita makahibalo ug makatudlo sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo, ug makagamit kanila aron paghatag og kaayohan
dili lamang sa atong mga kaugalingon apan sa uban usab sa daghan nga
mga paagi. Ang mga gasa makatabang sa paggiya kanato balik ngadto sa
atong Langitnong Amahan.

Pagpangandam sa Pagdawat sa mga Gasa sa Espiritu
Basaha Doktrina ug mga Pakigsaad 46:11.

Niini nga kasulatan kita gisultihan nga ang tanan “gihatagan og usa ka gasa
pinaagi sa Espiritu sa Dios.” Bisan pa niana, ang Espiritu Santo dili mopuyo sa
espirituhanong mahugaw nga mga dapit, kita kinahanglan mangandam sa
atong mga kaugalingon nga mahimo nga takus sa pagdawat niini nga mga
espirituhanon nga mga gasa.

Basaha 1 Mga Taga-Corinto 14:1; Moroni 10:20, 30.

Unsa nga mga panudlo ang gihatag alang sa pagpangandam sa inyong kaugalingon sa
pagdawat sa mga gasa sa Espiritu? Kamo makahunahuna ba og lain nga mga paagi sa pag-
andam? Isulat ang mga tubag diha sa pisara.

Ang Propeta Joseph Smith miingon:
“Magpakamahiyason ug magpakaputli; magpakatawo sa katarung ug
kamatuoran; paghupot sa mga sugo sa Dios; ug unya ikaw makahimo nga
labaw sa hingpit nga makasabut sa kalainan tali sa husto ug sa sayop—tali sa
(mga gasa) sa Dios ug sa mga butang sa mga tawo.” (History of the Church,
5:31; ingon sa pagkutlo ni Marion G. Romney, Look to God and Live, p. 35.)

Unsa ang uban nga mga panginahanglanon nga gihisgutan ni Propeta Joseph Smith?
(Magpakamahiyason ug magpakaputli, mga katawhan sa kaligdong ug kamatuoran, paghupot sa
mga sugo) Isulat ang mga tubag diha sa pisara.

Aron sa pagpahimulos sa mga gasa sa Espiritu, kita usab kinahanglan
magpaubos ug magmahinulsulon, ug makigdait sa atong isigkatawo. Bisan
ang Propeta Joseph Smith dili makadawat sa pagdasig hangtud nga siya
mibati og maayo nga mga pagbati ngadto sa tanan.
“‘Usa ka buntag . . . (siya nasuko mahitungod) sa usa ka butang nga mahimo ni
Emma nga iyang asawa, . . . si Joseph . . . [naninguha] sa pagpadayon sa
paghubad [sa Basahon ni Mormon] apan siya walay mahimo. . . .  Siya miadto . . .
sa gawas ngadto sa prutasan [ug nag-ampo]. . . .  [Siya] mibalik ngadto sa balay,
ug nangayo ni Emma og pasaylo ug unya . . . ang paghubad mipadayon nga
maayo.” (Gipatukma gikan sa usa ka pahayag ni David Whitmer nga gihatag sa 15
sa Sept. 1882, gikan sa A Comprehensive History of the Church, 1:131.)

Unsa ang gibuhat sa Propeta sa pag-andam sa iyang kaugalingon sa paggamit sa iyang
espirituhanon nga gasa?

18



Unsaon nato pag-ila kanus-a kita dili andam sa pagdawat sa mga gasa sa Espiritu? (Kita dili
malipayon, naglibug, nagmasulub-on; mibati ug kahakog, masinahon sa uban, dili takus sa pag-
alagad sa simbahan; mga masawayon sa mga pangulo sa Simbahan, dili buot nga mag-ampo.
Kita sa kabubut-on mosupak sa mga sugo.)

Pagdawat og Kaayohan gikan sa mga Gasa sa Espiritu
Ang espirituhanon nga mga gasa sagrado. Sila gihatag aron sa paggiya,
paghupay, ug pagtudlo. Pinaagi sa mga gasa sa Espiritu, kita makadawat og
paglamdag ug pagdasig ug ang gahum sa paglig-on sa atong hugot nga
pagtuo. Samtang kita nagpahimulos sa mga gasa sa Espiritu, kita
makaangkon og kalinaw dinhi niini nga kinabuhi ug sa giya paingon ngadto sa
celestial nga gingharian,

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 46:8. Unsa ang katarungan nga gihatag dinhi alang sa
pagpangita sa labing maayo nga mga gasa? (Nga kita unta dili malingla)

Adunay daghan nga mga panahon nga kita nagkinahanglan sa mga gasa sa
Espiritu. Sa panahon nga kita nagmasakiton, naglibog, o nagbangutan, kita
nagkinahanglan og pang-ayo, paggiya, ug paghupay. Kita nagkinahanglan og
kahibalo, panabut, panan-aw, ug dugang nga gahum samtang kita nangita sa
mga tubag sa dako nga mga pangutana o paggiya unsaon sa pag-atubang sa
malisud nga mga kahimtang. Kini makahupay nga makaamgo nga kita
makakuha og kaayohan gikan sa mga gasa sa Espiritu niini nga mga
panahon. Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga tanan niini nga mga gasa
gikan sa Dios, alang sa kaayohan sa mga anak sa Dios. (Doktrina ug mga
Pakigsaad 46:26).

Ipahimo sa mga sakop sa klase nga gihatagan og buluhaton sa pagsaysay sa mosunod nga mga
kasinatian nga ang mga sakop sa Simbahan nakaangkon diha sa pagdawat sa mga gasa sa Espiritu.

Si Sister Jane Grover Stewart mitala sa mosunod nga hitabo:
“Usa ka buntag kami naghunahuna nga kami moadto ug manguha og mga
lumboy. Si Papa Tanner . . . misangon og mga kabayo ngadto sa gamay nga
karomata ug, uban sa duha ka igsoon nga mga babaye nga ginganlan ug
Lyman, iyang gamay nga apo nga babaye, ug ako, misugod sa paglakaw. Sa
diha nga kami miabut sa mga kakahoyan among gisultihan ang tigulang nga
lalaki sa . . . pagpahulay sa iyang kaugalingon samtang kami mamu-po ug
mga lumboy.
“Kini dili pa dugay nga ang gamay nga batang babaye ug ako nahisalaag og
pipila ang gilay-on gikan sa uban, sa diha nga sa kalit kami nakabati og mga
singgit. . . .  Kami milakaw sa unahan hangtud nga makita ni Papa Tanner, sa
diha nga kami nakakita nga siya nakiglumba sa iyang pundok sa libot. . . .
Samtang kami nagkaduol kami nakakita sa mga Indian nga nagpundok libot
sa karomata, nagsiyaok ug nagsinggit samtang ang uban nangabut ug miipon
kanila. Kami misakay sa karomata aron mopauli sa diha nga upat sa mga
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Indian migunit sa mga ligid sa karomata arong paghunong sa karomata, ug
lain nga duha migunit sa mga kabayo sa may bokado, ug lain miduol aron
pagpakuha kanako gikan sa karomata.
“Ako dayon nagsugod sa pagkahadlok ingon usab naglagot, ug mihangyo
kang Papa Tanner sa pagtugot kanako paggula gikan sa karomata ug
pagpangayo og panabang. Siya miingon, ‘Ayaw, makalolooy nga bata; kini
ulahi na kaayo!’ Ako misulti kaniya nga sila kinahanglan dili makadala kanako
nga buhi. Ang iyang nawong ingon ka puti sa papel. Ang mga Indian nagsugod
na sa paghubo kaniya—nakakuha sa iyang relo ug panyo—ug samtang
naghubo kaniya, misulay sa pagbitad kanako pagawas sa karomata. Ako
misugod sa hilom sa pagpangalyupo ngadto sa akong Langitnong Amahan.
“Samtang ako nag-ampo ug nanlimbasog, ang Espiritu sa makagagahum
miabut kanako ug ako mibarug uban sa dakong gahum; ug walay pinulongan
nga makasulti sa akong mga gibati. Ako nalipay sa hilabihan. Sa makadiyut
lamang nga milabay ako nakakita og labaw pa kay sa kamatayon nagtutok
kanako diha sa nawong, ug karon ang akong kamot gialsa pinaagi sa gahum
sa Dios, ug ako nakigsulti ngadto niadtong mga Indian diha sa ilang
kaugalingon nga pinulongan. Sila mibuhi sa mga kabayo ug karomata, ug
tanan mibarug atubangan kanako samtang ako nakigsulti kanila pinaagi sa
gahum sa Dios. Sila miyukbo sa ilang mga ulo ug mitubag ‘oo,’ sa usa ka
paagi nga nakahimo kanako sa pagkasayud unsa ang ilang gipasabut.
“Ang gamay nga batang babaye ug si Papa Tanner nagtan-aw nga naamang sa
kahibulong. Ako nakaamgo sa among kahimtang; ang ilang banabana mao ang
pagpatay kang Papa Tanner, pagsunog sa karomata, ug pagdala kanamo nga
mga babaye nga mga bihag. Kini yano nga gipakita ngari kanako. Sa diha nga
ako mihunong pagsulti sila milamano kanamong tulo ug giuli ang tanan nga
ilang gikuha gikan kang Papa Tanner, kinsa mihatag kanila pagbalik sa panyo,
ug ako mihatag kanila og mga lumboy ug mga biskits. Niining taknaa ang uban
nga duha ka hingkod nga mga babaye miabut, ug kami nagdali sa pagpauli.
“Ang Ginoo mihatag kanako og usa ka tipik sa kahulugan unsa ang akong
gisulti, diin mao ang mosunod:
“‘Ako nagtuo nga kamong Indian nga mga manggugubat naghunahuna kamo
sa pagpatay kanamo? Wala ba kamo masayod nga ang Gamhanan nga
Espiritu nagbantay kaninyo ug nasayud sa tanan diha sa inyong kasingkasing?
Kami mianhi dinhi aron sa papamu-po sa pipila sa mga prutas sa akong
amahan. Wala kami moanhi aron sa pagpasakit kaninyo; ug kon kamo
mopasakit kanamo, o mopasakit bisan usa sa buhok sa among mga ulo, ang
Gamhanan nga Espiritu mohampak kaninyo ngadto sa yuta, ug kamo walay
gahum sa pagginhawa og lain nga ginhawa. Kami giabug gikan sa among
mga panimalay, ug mao usab kamo; kami mianhi dinhi aron paghimo kaninyo
og maayo, ug dili aron pagpasakit kaninyo. Kami ang mga katawhan sa Ginoo
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ug mao usab kamo; apan kamo kinahanglan nga mohunong sa inyong mga
pagbuno ug mga pagkadautan; ang Ginoo wala mahimuot uban niini ug dili
mopalambo kaninyo kon kamo magpadayon diha niini. Kamo naghunahuna
nga kamo nanag-iya sa tanan niini nga yuta, niini nga kakahoyan, niini nga
tubig, sa tanan nga mga kabayo. Ngano, kamo wala makapanag-iya bisan usa
ka butang ibabaw sa yuta, bisan gani ang hangin nga inyong giginhawa—kini
gipanag-iya sa Gamhanan nga Espiritu.’” (Edward W. Tullidge, The Women of
Mormondom, pp. 475–477; kinutlo ni Leon Hartshorn, comp., sa “I Talked to
Those Indians in Their Own Language,” Remarkable Stories from the Lives of
Latter-day Saint Women, vol. 1, pp. 26–28.)

Unsa ang duha ka mga gasa nga gihatag ngadto kang Sister Grover? (Mga pinulongan ug
paghubad sa mga pinulongan) Unsa ang iyang gibuhat aron sa pag-angkon niini nga mga gasa?
Unsa ang iyang gibati sa diha nga siya nakadawat kanila?

Si Sister Antonia Flores sa Lima, Peru, nagsaysay niini nga kasinatian:
“Usa ka panahon sa nangagi nga mga katuigan, ang presidente sa sanga
nakighinabi uban kanako sa pagtawag kanako ingon nga presidente sa
Kapunungan sa Kahupayan. Ako nahadlok kaayo nga mahimong presidente
sa Kapunongan sa Kahupayan. Ako dili gayud makakita unsaon nga ako
makahimo sa ingon nga usa ka buluhaton ug nahadlok nga motando kaniya.
Wala madugay niana nga adlaw, ako nahinumdom sa baruganan sa
pagpuasa ug pag-ampo. Ako nagpuasa ug nag-ampo mahitungod sa
pagdawat niini nga katungdanan diin ako hilabihan gayud kahadlok.
“Diha sa pagkagabii, ako adunay usa ka pagpadayag. Ako nagdamgo nga
ako naglakaw, nagdala og usa ka hilabihan ka bug-at nga butang diha sa
akong mga kamot. Ako nagsige og lakaw sa dugay nga higayon ug gikapoy
gumikan sa pagdala sa mao nga bug-at nga butang. Unya ako nakakita sa
atong Ginoong Jesukristo, ug siya mikuha sa bug-at nga butang gikan sa
akong mga kamot ug midapit kanako, nag-ingon, ‘Duol, sunod kanako.’ Sa
pagkasunod buntag ako mibati og talagsaon nga katakus; ang kahadlok
mibiya kanako. Ako midali ngadto sa presidente sa sanga aron sa pagsulti
unsa ang nahitabo, nga ako wala na mahadlok ug nakasiguro nga kini husto,
ug busa, ako nakapadayon sa paglihok diha sa Kapunongan sa Kahupayan
sa daghan nga mga katuigan ingon nga presidente uban sa duha ka
talagsaon nga mga tigtambag.” (“He Took The Weight Out of My Hands,”
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, comp. Leon
Hartshorn, vol. 2, p. 87.)

Ngano nga si Sister Flores nagkinahanglan sa espirituhanon nga gasa sa kaugalingon nga
pagpadayag?

Dugang sa mga damgo, adunay uban nga mga paagi diin ang Espiritu Santo
mopadayag sa kamatuoran ngari kanato.Siya makahimo kanato sa pag-
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angkon og usa ka panan-awon (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
76:12). Kita makadungog og usa ka tingog (tan-awa sa Moses 5:4). Ang
Espiritu Santo makasulti kanato diha sa atong hunahuna (tan-awa sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 6:23 ug Enos 1:10). Kita makapamati sa gahum sa Espiritu
Santo kon kita makadungog sa matuod nga mga pulong sa usa ka
misyonaryo, sa propeta, o sa lain nga sulugoon sa Ginoo (tan-awa Moroni
10:4–5). Kita makapamati sa dili matarug nga hugot nga pagtuo diha sa mga
pulong sa Ginoo (tan-awa sa Ether 3:11–12). Kita makasinati sa matam-is nga
kalinaw nga moabut sa diha nga ang Ginoo mobanwag sa atong hunahuna
pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran kon kita mangutana kaniya (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 6:14–16, 21–24).
Si Sister Afton Affleck sa Dakbayan sa Salt Lake misaysay niini nga
kaugalingon nga kasinatian uban ang gasa sa hugot nga pagtuo:
“Ako nangandam alang sa . . . usa ka talagsaon nga pagsaulog sa Pasko. . . .
Ako nagtinguha niini nga mahimo nga nindot kaayo ug ako mihimo sa uban nga
mga andamunon. Ako may labad sa ulo nga nag-anam og ka grabe. Ako misulay
sa makadaghan diha sa pagkahapon sa [pagtawag] kang Bob. Usa ka tingog
miingon ngari kanako, ‘Ikaw adunay meningitis sa dugokan,’ ug ako miingon,
‘Dili,’ sa makusog. Ang akong amahan namatay sa meningitis sa dugokan. . . . 
“Ang doktor miabut—Ako hilabihan ka masakiton. Siya mialsa sa usa sa akong
mga bitiis ug kini ingon lamang sa gamay nga pula ug asul nga kilat nga
migula gikan sa luyo sa akong liog ug siya miingon ngadto kang Bob,
‘Mangalagad kita kaniya.’ Busa si Dr. Barton ug si Bob nangalagad kanako. Sa
wala pa kami mobiya paingon sa ospital, si Bob mitawag kang Presidente
Robert Young, kinsa karon mao ang President sa Salt Lake Temple, ug
mihangyo kaniya sa pagpakigkita kanamo didto. . . . 
“Sa diha nga kami miabut na sa ospital, si Presidente Young ug si Bob
nangalagad kanako ug ako nakadungog sa iyang tingog bisan ako nawad-an
sa panimuot. Siya [Presidente Young] mibadlong sa kagaw nga mawad-ad og
gahum ibabaw kanako sa paghiwi sa akong lawas. Si Presidente Young
misaad kanako nga ako mamaayo. Siya mipanalangin kanako nga ako
makaangkon og kalig-on sa pagsagubang sa pag-antus nga akong pas-anon.
“Sa panahon sa pag-inusara diin ako nag-antus sa hilabihan, ako nakakat-on
og labihan ka daghan mahitungod sa Manluluwas, mahitungod sa pag-ula ug
mahitungod sa gugma sa Ginoo, si Jesukristo. Kini ingon ngari kanako nga
ako gitudloan sa kanunay. Dihay usa lamang ka higayon nga ako wala
makalahutay sa kasakit. Niana gayud nga higayon, si Tiyo Ray Moss ug ang
iyang anak nga lalaki si Raphel mipandong sa ilang mga kamot sa akong ulo
ug nangalagad ngari kanako. . . . 
“Niini nga panahon ako adunay makalilisang nga sakit lahus sa akong mga
mata nga ako dili makakita. Kausa ako nakamatngon nga nakadungog sa usa
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ka doktor nga nagsulti sa iyang . . . tekniko, nga ako adunay usa ka kalauman
sa 5,000 nga makakita, apan ako masayud nga ako makakita. Ako wala gayud
magduda nga ako mahimo nga mamaayo. Ang akong tuo nga kilid
naapektohan. Ako dili makalihok sa akong usa ka tiil ug ang akong bukton
walay kusog. . . . 
“Usa ka gabii . . . usa ka tingog miingon ngari kanako, ‘kon ikaw adunay hugot
nga pagtuo, ikakaliboan ingon ka dako niana nga balas, ikaw makalihok sa
imong usa ka tiil ug ikaw makakita.’ Ako mibati nga gikasab-an tungod kay ako
naghunahuna nga ako nakapakita og hilabihan ka hugot nga pagtuo.
“Ako nag-ampo ngadto sa Ginoo ug ako nagpakita og hugot nga pagtuo. Ako
miliso sa akong ulo; Ako wala makahimo sa pagliso sa akong ulo nga dili
mawad-an sa panimuot, apan ako miliso sa akong ulo ug ako nakakita og usa
ka tinagsip sa kahayag nagagikan ilawom sa pultahan.
“Usab ako mibati nga ako gikapoy, nga ako makalihok sa akong bitiis. . . . 
“Ang hugot nga pagtuo mao ang usa ka gasa sa Dios ug siya mihatag kanako
og labaw ka hugot nga pagtuo sukad ako nakaangkon sa akong kinabuhi. Ako
nakalihok sa akong bitiis. Ako [naghigda] sa tibuok gabii nagmaya ug
nagdayeg . . . sa Ginoo—Ako dili buot mosulti ni bisan kinsa hangtud sa
buntag. Ang Ginoo misaad nga ako mamaayo pinaagi sa hugot nga pagtuo
ug sa gahum sa pagkapari ug sa mga pag-ampo niadto nga naghigugma
kanako. Ako mihimaya sa Ginoo sa pagtugot kanako sa pag-angkon niana
nga matang sa kasinatian tungod kay kini nakapalig-on kanako.” (The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints Oral History Program, gi-interbyu ni Sylvia
Bruening, Dakbayan sa Salt Lake, Utah, Dis. 1972, pp. 26–28; kinutlo sa “Faith
is a Gift of God,” Remarkable Stories for the Lives of Latter-day Saint Women,
comp. Leon R. Harsthorn, vol. 2, pp 1–3.)

Unsa nga espirituhanon nga gasa ang nadawat ni Sister Affleck? Sa unsa nga paagi nga ang
iyang hugot nga pagtuo nakaimpluwensya sa panalangin nga iyang nadawat?

Panapos
Ingon nga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw
kita gisaaran og mga espirituhanon nga mga gasa. Kini nga mga gasa moabut
kanato pinaagi sa Espiritu Santo, ug gihatag pinaagi sa Ginoo aron pagtabang
kanato sa paghingpit sa atong mga kinabuhi ug sa paggiya kanato balik ngadto
sa iyang atubangan. Sa pagdawat kanila kita kinahanglan mangandam sa atong
mga kaugalingon. Kita makahimo niini pinaagi sa pagpangayo diha sa hugot nga
pagtuo ug pinaagi sa paghupot sa mga sugo. Kita usab kinahanglan magpaubos
ug andam sa pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo.

Hagad
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 46:8–26, Moroni 10:5–30, ug 1 Mga
Taga-Corinto 12. Ilha ang inyong kaugalingon nga espirituhanon nga mga
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gasa ug sulayi ang paggamit kanila alang sa kaayohan sa uban. Pangita og
mga kahigayunan sa pagtabang sa inyong mga sakop sa banay nga makaila
ug makapalambo sa ilang talagsaon nga mga gasa.

Dugang nga mga Kasulatan
Joel 2:28–29 (mga gasa nga ipanghatag)
1 Mga Taga-Corinto 14 (kamahinungdanon sa gasa sa pagpanagna)
Mga Buhat 10:1–35 (Panan-awon ni Pedro)
1 Nephi 10:17–19 (gahum sa Espiritu Santo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 6:5–11 (ang gasa sa pagkasayud sa mga misteryo)

Pagpangandam sa Magutudlo:

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon

Alang sa mga Babaye, Bahin A, leksyon 4, “Ang Gasa sa Espiritu Santo.”
2. Pagtuon sa ubos nga sekyson “Unsa ang Gasa sa Espiritu Santo?” sa Mga Baruganan sa

Ebanghelyo, kapitulo 21.
3. Pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 22, “Ang Mga Gasa sa Espiritu.”
4. Pagtuon sa Moroni 10:5–30; 1 Mga Taga-Corinto 12; Doktrina ug mga Pakigsaad 46:8–26.
5. Pag-andam og usa ka karatula sa ikapito nga artikulo sa hugot nga pagtuo, o isulat kini diha sa

pisara sa dili pa ang klase.
6. Pagkuha og pisara ug tisas.
7. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan gikan sa

leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo sa pagbalaan sa
adlaw nga Igpapahulay.

Ngano nga Kita Mobalaan sa Adlaw Igpapahulay?

KINI USA KA SUGO
Sa diha nga ang Ginoo mihatag kanato sa ikaupat nga sugo, siya miingon:
“Hinumdomi ang adlaw nga igpapahulay, sa pagbalaan niini” (Exodo 20:8).

Unsa ang gipasabut sa ‘balaan?’ (Gigahin alang ngadto sa pag-alagad sa Dios; sagrado. Alang
sa dugang nga pagpasabut, tan-awa ang una nga tulo ka mga parapo sa ubos nga seksyon,
“Unsaon Nato Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay?” sa kapitulo 24 sa Mga Baruganan sa
Ebanghelyo.)

Sa pagsugo kanato sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay, ang Ginoo
mipasabut, “Unom ka mga adlaw kamo maghago, ug mobuhat sa tanan ninyo
nga buluhaton: Apan ang ikapito nga adlaw mao ang igpapahulay sa Ginoo
nga inyong Dios: diha niini kamo dili mobuhat sa bisan unsa nga buluhaton”
(Exodo 20:9–10).

KINI USA KA PANALANGIN
Sa paghatag kanato sa Igpapahulay ingon nga iyang adlaw, ang Ginoo sa
pagkatinuod naghatag kanato og usa ka gasa sa panahon. Ang Ginoo
nasayud nga kita nagkinahanglan og usa ka adlaw sa pagpahulay. Bisan
pa sa matang sa buhat nga atong gihimo, kita nagkinahanglan nga
mobag-o sa atong mga lawas pinaagi sa pagpahulay gikan sa lawasnon
nga paghago. Kita nagkinahanglan sa pagpalab-as sa atong mga
hunahuna pinaagi sa paggamit kanila sa usa ka nagkalain-lain nga paagi.
Kita nagkinahanglan sa pagpakaon sa atong mga espiritu pinaagi sa
pagsimba sa Ginoo. Ang Igpapahulay mao ang atong higayon sa pag-
amuma niini nga mga panginahanglan. Ang Igpapahulay mao ang usa ka
higayon sa pagpalambo sa espirituhanon ug sa pagpangita og hingpit nga
kalipay ug kalinaw. Ang Igpapahulay kinahanglan mao ang labing maayo
nga adlaw sa semana.
Ortodoxa nga mga Judeo mitawag sa Igpapahulay nga adlaw og “Shabbot
Hamalkah, Sabbath Queen, tungod kay kana nga adlaw mao, sama sa usa ka
rayna, ang simbolo sa pagkaharianon, pagkamatahum, ug grasya” (Elliot D.
Landau, “How to Teach the Ten Commandments to Your Children,” Ensign,
Okt. 1973, p. 53).
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Sama sa unsa ang kinabuhi kon wala ang Igpapahulay? (Kita mahimo nga dili mohunahuna sa
Dios ug sa Manluluwas, ug unsa ang ilang nabuhat alang kanato. Kita mahimo nga dili makabaton
og pahulay gikan sa mga kalibutanon nga kabug-at ug mga kabalaka nga uban kanato sulod sa
semana. Kita makasal-ang sa senemana nga pakig-uban sa mga sakop sa Simbahan kinsa nag-
awhag ug nagdasig kanato. Kita mahimo nga dili makakaplag sa panahon sa pagbuhat og
makapabayaw nga mga butang nga kita kinahanglan mobuhat diha sa Igpapahulay. Ang atong
panghunahuna mahimo nga higpit ug hakog.)

Pinaagi sa propeta Isaias, ang Ginoo miingon, “‘Kon kamo mosalikway . . .
gikan sa pagbuhat sa inyong mga kalingawan sa akong balaan nga adlaw; ug
motawag sa igpapahulay nga usa ka kalipay, ang balaan sa Ginoo, talahuron;
ug motahud kaniya, dili sa paghimo sa inyong kaugalingon nga mga pamaagi,
ni pagpangita sa inyong kaugalingon nga kalingawan, ni mamulong sa inyong
kaugalingon nga mga pulong:
“Busa kamo mahimo nga maglipay sa inyong kaugalingon diha sa Ginoo; . . .
kay ang ba-ba sa Ginoo nakapamulong niini” (Isaias 58:13–14).
Ang Ginoo misaad og mga panalangin ngadto kang kinsa maghupot sa adlaw
nga Igpapahulay nga balaan.

Unsaon nga Kita Makabalaan sa Adlaw Igpapahulay?

PINAAGI SA MAALAMON NGA PAGPANGANDAM
Aron sa pagbalaan sa adlaw Igpapahulay, kita kinahanglan andam sa
pagpahulay sa Igpapahulay, motambong og mga pagtigum sa Simbahan, ug
magpahimulos sa adlaw sa malinawon, matarung nga mga kalihokan. Kini
nagkinahanglan og maligdong nga pagpangandam sulod sa nag-una nga
unom ka mga adlaw. Mga inahan, ilabina, kinahanglan nga maglaraw pag-una
ug mogiya sa mga sakop sa banay sa paghimo sa mao gihapon.
Si Sister Marilyn T. Brockbank, usa ka inahan sa Tinipong Bansa, misulat
mahitungod sa iyang kasinatian sa pagkat-on sa pagpangandam alang sa
Igpapahulay:
“Ako nahinumdom nga miingon ngadto sa akong bana, “Unsa ang nahitabo
kanako? . . .  Ako adunay labad sa ulo Sabado sa hapon ug Lunes na sa
dihang nakaangkon ako og kalinaw. . . . Hain ang tanan niadtong mga
panalangin nga gisaad kanato? Ako naghupot sa adlaw Igpapahulay. Ako
wala motan-aw og mga sine o mamalit. Ako motambong sa akong mga tigum.
Unsa ang nahitabo kanako? Karon, ako nakatugkad unsa ang nahitabo
kanako. . . . 
“Ako nasayud sulod sa akong kasingkasing, sa diha nga ako manlaba ug usa
ka pundok nga labhanan sa Domingo, o nanlampaso sa salog, o mikawat ug
usa ka malinawon nga tipik sa panahon human sa pagsimba sa pagpanahi og
pagtan-aw sa TV, nga ako wala maghupot sa mga sugo ug busa walay
panalangin.

26

4-a  ngano nga kini dili maayo nga mga pamaagi paggahin sa buntag sa Domingo?



4-a



4-b

G& # 68 œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sa - ba - do ad - law sa pag - pa - ngan - dam. An - dam a - lang sa Do-

? # 68 œ ..œ œ ‰ œ ..œ œ ‰ œ ..œ œ ‰

[ ]
4 45

51
2

3

Madasigon   q.= 66–76  (Paghimo og duha ka labyog sa usa ka sukod.)

D7

& # # œ . œj ‰ œj œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ming - go. Ki - ta mang - hin - lo da - yon ma - ma - lit, a - ron

? # œ ..œ œ ‰ œ ..œ œ ‰ œ ..œ œ ‰
1
3

G D7

& # œ œ œ œ œ œ œ . œj ‰ œj œ œj œ œ œ
wa - lay bu - hat kon Lu - nes na; Pang - la - ba ug sa - pa -

? # œ ..œ œ ‰ œ . œœJ ‰ ‰ œ ..œ œ ‰œ œ œ
4

1
2

G D A7 D7

& # œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ..œ œ œ œœ . œ .
tos pa - si - na - wa. Ki - ni ad - law sa pa - ngan - dam; Pang - hi -

? # œ ..œ œ ‰ œ ..œ # œ ..œ œ œj n œ ‰œ . œ

U

u
1 1

3

3
5

3
5

2
1

2
1

G D7 G

& # œ œJ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ . œ ‰
ngu - ko ug pag- lim - pyo sa bu-hok mo, a - ron an-dam sa Do - ming - go.

? # œ ..œ œ ‰ œ ..œ œ ‰ œ ..œ œ ‰ œ . œœ ‰œ œ œ

[ ]
4 5 1

1
3

1
2

Sabado

Mga Pulong:  Rita S. Robinson, b. 1920
Musika:  Rita S. Robinson, b. 1920; arr. by Chester W. Hill, b. 1912

Exodus 20:10–11



“Unsa nga pagbati sa kalinaw ug hingpit nga kalipay kini mihatag kanako sa
pagtugyan sa akong kasingkasing ngadto sa tanyag nga ako mosugod sa
sunod nga Igpapahulay nga adlaw sa paghupot niini nga balaan. Sa higayon
nga nahimo ang paghukom, ako napuno sa pagdasig ingon ngadto sa mga
detalya sa paghimo niini nga tinuod nga mabuhat. . . . 
“Ako unang milista sa tanan nga detalya nga mabuhat sa Sabado sa tungang
gabii. Kini naglakip sa balay nga hinloan pag-ayo, . . . tanan nga igsusul-ob
andam alang sa matag sakop sa banay alang sa Domingo, mga sapatos
gipasinaw . . . ; kini usab naglakip niadto nga mga sinina nga gikinahanglan
una sa tanan sa Lunes sa buntag nga ang mga bata maka eskwela. Ang mga
bata kinahanglan nga ang ilang buhok . . . mabubhuan ug sila makaligo. Ang
akong kaugalingon nga buhok naatiman na ug ang musika sa pang-Domingo
nga Tulunghaan diin ako mao ang may kapangakohan naandam na.
“Sunod, ang tanan nga tulo ka mga kaonan pagalarawon, pagapaliton, ug
pagaandamon pag-una. . . . 
“Sa katapusan ako nakaangkon og kalinaw sa akong kalibutan sa Igpapahulay
nga adlaw, ug ako misugod sa pagpaabut ngadto niini uban ang hingpit nga
kalipay. Ako nakakita nga ako dili makalikay gikan sa pagpahiyom sa diha nga
ako nagpalandong sa bililhon nga mga takna nga ako makabasa o
makahunahuna ug makapalandong, makaampo, sa tinuod nga pagpahulay
ug sa pagbag-o sa akong kalag.
“ . . . Ako nakakaplag og dugang kalig-on ug kaalam sa pag-amuma alang ug
sa pagtagad sa akong mga anak. Ako mibati og dugang gugma nga
magpuno sa akong kasingkasing ug midagayday ngadto kanila. Ug ako mibati
og hilabihan nga katugob sa Espiritu dinhi kanako ug usa ka pakigsuod sa
Dios, usa ka pagbati sa iyang gugma ug usa ka bag-o nga hingpit nga kalipay
diha sa pag-ampo. . . . 
“Ang Ginoo miingon nga siya mohatag og usa ka paagi alang kanato sa
paghimo sa mga butang nga siya misugo. Sa dugang, siya misaad og diha
dayon nga mga gasa sa Espiritu.
“ . . . Ako mopamatuod nga kon kamo moduol ngadto kaniya diha sa
inyong . . . mga kahimtang ug mga panlimbasog, kamo makadawat og
kahibalo ug pagdasig ingon nga ako nakadawat.” (“Prepare to Keep the
Sabbath Day Holy,” Ensign, Mar. 1972, pp. 44–45.)

Unsa nga mga butang nga atong mahimo sa pag-andam alang sa Igpapahulay? Pangutan-a ang
mga batan-on, nga mga dalaga unsa ang ilang mahimo sa pagtabang sa ilang mga inahan nga
makaandam.

Ipakita ang talan-awon 4-a, ngano nga kini dili maayo nga mga pamaagi paggahin sa buntag sa
Domingo? 
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Unsa ang gihimo niini nga banay sa Domingo nga ila untang himoon sa Sabado?

Gamita ang talan-awon 4-b, mga pulong ug musika sa “Sabado,” ug awita ang awit o himoa ang
usa o daghan pa nga mga kaigsoonan nga mga babaye sa pag-awit niini. Kon kini dili maawit,
basaha ang mga pulong.

Si Dr. Dallin H. Oaks, presidente sa Brigham Young University, misulti niini sa
iyang kasinatian ingon nga usa ka magtutuon:
“Sa diha nga ako mibiya niini nga kampus aron sa pagtungha sa Unibersidad
sa Chicago, ang akong inahan mipahinumdom kanako nga ang akong amahan
wala gayud magtuon sa Igpapahulay sa panahon sa iyang pagpangandam sa
propesyon. Siya miingon kanako sa yano kaayo, ‘Anak, kon ikaw buot nga
mopahimulos niana nga panalangin ikaw kinahanglan ikaw mohan-ay sa imong
mga kalihokan aron nga ikaw dili gayud magtuon, aron nga ikaw dili gayud
mobuhat bisan unsa sa Igpapahulay gawas sa pakig-ambit sa espirituhanon
nga pagkaon nga anaa alang kanimo diha sa adlaw sa Ginoo.’
“Ako nakahukom niana nga panahon nga ako motuman sa Igpapahulay sa
matinud-anon nga paagi aron ako makaangkon sa mga panalangin sa
espirituhanon nga pag-uswag ug sa panag-uban sa espiritu nga moabut gikan
sa pagtuman sa matinud-anon nga paagi sa Igpapahulay sa atong Ginoo. Ako
mopamatuod nganha kaninyo nga ako nakaamgo niadtong mga panalangin
sa masukod nga mga pamaagi diha sa dili maihap nga mga hitabo.” (“The
Blessing of Commandments,” Speeches of the year, 1974, p. 219.)
Kita kinahanglan moawhag sa atong mga anak sa pagtuon ug pag-andam sa
ilang mga leksyon sa dili pa ang Igpapahulay aron sila makaandam sa
pagpahulay niana nga adlaw.
Dugang sa pag-andam sa mga anak, sa panimalay, sa pagkaon, ug sa
panaput, kita makapangandam sa lain nga mga paagi alang sa
Igpapahulay. Kita makahimo og maayo nga pagpahulay sa gabii sa
Sabado. Kita makahatag og mga kahigayunan alang sa kalingawan, mga
pagpaugnat sa kusog, ug uban pa nga mga kalingawan sulod sa semana
kay sa diha sa Igpapahulay.
Kon kita tukma nga nakapangandam alang sa Igpapahulay, kita makabaton
og labaw nga kalinaw sa atong mga panimalay. Kita mahimo nga andam sa
espirituhanon nga paagi ug sa ingon labaw nga madawaton sa unsay itudlo
kanato sa Espiritu. Kita makahimo sa pagdawat sa mga panalangin nga ang
Ginoo mohatag diha niadto kinsa mobalaan sa iyang adlaw.

Diha sa sugilanon ni Sister Brockbank, unsa nga mga panalangin ang iyang nadawat gikan sa
pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw? (Kalinaw, panahon sa pagbasa, paghunahuna,
pagpalandong, ug pag-ampo; kalig-on ug kaalam sa pagsulbad sa mga suliran; nagtubo nga
gugma alang sa mga anak; pagtabang gikan sa Espiritu; pagbati nga duol sa Dios)
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PINAAGI SA TUKMA NGA PAGSIMBA, PAGPAHULAY, UG PAGPANGALAGAD
Samtang kita motambong og mga tigum sa Simbahan, dugang nga mga
panalangin moabut kanato. Kita bayawon samtang kita nagsimba nga
naghiusa. Pag-awit sa mga himno makadala ug panalangin diha sa [atong]
mga ulo (tan-awa Doktrina ug mga Pakigaad 25:12). Pagtambong og mga
tigum ug pag-ambit sa sakramento makahimo kanato sa paglig-on sa atong
kahanas sa paglikay sa mga dautan ug mga pagtintal dinhi sa kalibutan (tan-
awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9).
Wala damha nga mga panalangin kasagaran moabut gikan sa pagbalaan sa
adlaw nga Igpapahulay. Usa ka tigdumala sa kan-anan misira sa iyang patigayon
ma-Domingo tungod kay siya mituo nga ang pagkamasulundon sa balaod sa
Igpapahulay makatumbas sa panalapi nga sakripisyo. Sa wala madugay siya
miingon, “Sa tuig nga kami misira sa among patigayon ma-Domingo kami
nakakita og daghan nga salapi kay sa bisan hain sa nangagi nga tuig. . . . 
“Ang Ginoo mipanalangin kanamo sa mga katuigan ug . . . kami labaw pa ka
maayo ang kabutang sa panalapi ug sa espirituhanon kay sa kami unta kon
kami mipabilin pa sa pagbukas ma-Domingo. . . . 
“Ako adunay usa ka lig-on nga pagtuo nga ang labing dako nga pasalig alang
sa kalampusan sa patigayon alang sa usa ka Santos sa Ulahing Adlaw mao
ang pagtahud sa Igpapahulay nga adlaw ingon sa gisugo sa Ginno.” (Kinutlo
ni Ezra Taft Benson, “Keeping the Sabbath Day Holy,” Ensign, May 1971, p.7.)
Si Presidente Spencer W. Kimball nakamatikod: “Sa atong Kristiyano nga kalibutan
sa daghan nga mga dapit kita sa gihapon adunay mga balay patigayon nga
bukas alang sa patigayon diha sa balaan nga Igpapahulay. Kita siguro nga ang
tambal niini ania sa atong mga kaugalingon, ang pumapalit nga publiko. Sa tinuod
ang mga tindahan ug ang mga balay patigayon dili mopabilin nga abli kon kita,
ang mga katawhan, mopakyas sa pagpalit gikan kanila.Mahimo ba nga kamong
tanan mohunahuna pag-usab niining butanga? Dad-a kini ngadto sa mga gabii sa
panimalay ug hisguti kini uban sa inyong mga anak. Kini maanindot kon matag
banay hugot nga makahukon nga sukad karon walay himoon nga pagpamalit sa
adlaw nga Igpapahulay.” (“The Time to Labor is Now, Ensign, Nob. 1975, p. 6.)

Unsa nga mga panalangin nga ikaw makapahimulos kon ikaw motahud sa Igpapahulay?
Paghatag og kaugalingon nga pagpamatuod sa mga panalangin nga imong nadawat gikan sa
pagtahud sa Igpapahulay.

Ang Unang Kapangulohan Sa Simbahan mipasabut nga “ang Igpapahulay dili
lamang lain nga adlaw diha diin kita mopahulay gikan sa buhat. . . .  Kini usa
ka balaan nga adlaw, ang Adlaw sa Ginoo, nga pagagamiton ingon nga usa
ka adlaw sa pagsimba ug balaan nga pagtahud” (“The Sabbath,” pahayag sa
Unang Kapangoluhan, Church News, 11 July 1959, p. 3).
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Ipakita ang talan-awon 4-c, Kapunongan sa Santos sa Ulahing Adlaw nga nakig-ambit sa
sakramento, ug 4-d, Batan-on nga babaye nagtuon sa mga kasulatan.

Himoa nga ang gihatagan og buluhaton nga kaigsoonan nga babaye mohatag og usa ka mubo
nga taho sa unsay atong kinahanglan buhaton diha sa Igpapahulay kinutlo gikan sa Mga
Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 24, “Ang Adlaw nga Igpapahulay.” Ilista ang mga sugyot diha
sa pisara samtang sila gihatag.

Unsa nga mga ideya ang inyong ikadugang alang sa pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw?

Pangutana sa usa ka batan-on nga dalaga sa pagsulti unsa ang iyang mahimo aron
makapahimulos og usa ka balaan nga Igpapahulay nga adlaw.

Ang Ginoo buot nga ang matag usa makaangkon og kahigayunan sa
pagpahulay diha sa Igpapahulay nga adlaw. Ang uban nga mga pangalagad,
ingon niadto nga gibuhat sa mga ospital, kinahanglan pagabuhaton matag
adlaw. Kon mahimo, kita kinahanglan mopahulay gikan sa atong mga
paghago ug usab motabang sa uban nga mohimo sa mao.

Ngano nga ang pagpalit o pagtambong og mga kalingawan sa Domingo mopalayo kanato gikan
sa pagdawat sa mga panalangin sa Igpapahulay? (Kini nga mga kalihokan modala sa atong mga
hunahuna diha sa kalibutanon nga mga butang. Sila makahimo sa pagpugong kanato gikan sa
pagkigdait sa atong Langitnong Amahan. Sila tingali mahimo nga mga naandan nga mga batasan
nga mga malisud sa pag-usab, o modala kanato palayo gikan sa angay nga pagsaulog sa
Igpapahulay. Kon kita mopalit ug motan-aw sa mga tindahan sa Domingo, ang uban kinahanglan
motrabaho aron pagsangkap sa atong mga panginahanglan.)

Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom sa katuyoan sa Igpapahulay nga adlaw makatabang
kanato sa pagbalaan niini? (Kon kita nasayud nga ang Igpapahulay gihatag kanato aron sa
pagpanalangin kanato sa espirituhanon ug lawasnon nga paagi, kita kinahanglan mobalaan niana
nga adlaw ug modawat sa gisaad nga mga panalangin.)

Ang Igpapahulay dili lamang usa ka panalangin kanato, kini usa ka kahigayunan
sa pagbuhat og mga butang nga mahimo nga usa ka panalangin ngadto sa
lain, sa pagsunod sa panig-ingnan sa atong Manluluwas kinsa miamuma alang
niadto nga nagkinahanglan diha sa Igpapahulay (tan-awa sa Marcos 3:1–6;
Juan 9:13–16). Daghan nga mga katawhan ang nag-inusara. Ang uban
nagkinahanglan sa pulong sa pag-awhag o usa ka maminaw nga dunggan. Ang
Igpapahulay maoy usa ka panahon sa pagtabang niadto nga nagkinahanglan.

Panapos
Ang Ginoo mihatag kanato sa Igpapahulay alang sa atong kaayohan ug
panalangin. Kon kita mangandam alang sa Igpapahulay, ug motahud niini
ingon nga usa ka balaan nga adlaw, kita moani sa iyang mga kaayohan ug
mga panalangin.

Hagad
Pakighisgot uban sa mga sakop sa banay sa mga kaayohan nga makuha
gikan sa pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw. Paghimo og mga laraw ingon
nga usa ka banay sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay sa labaw nga
angay nga paagi kay sa inyong nahimo na kaniadto. Pagpili sa pagbuhat og
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butang nga makahimo sa Domingo nga usa ka malipayon, mahilom nga
adlaw sa kalinaw ug pagpahulay. Itudlo ang awit “Sabado” ngadto sa mga
sakop sa banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Isaias 58 (unsaon sa paghupot sa puasa, ug pagbalaan sa balaan nga adlaw

sa Ginoo)
Levitico 26:1–12 (mga ganti sa paghupot sa mga sugo)
Nehemias 13:15–22 (mga Santos mobalaan sa Igpapahulay)
Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–24 (mga panalangin sa pagsaulog sa

Igpapahulay)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa Mga Baruganan Sa Ebanghelyo, kapitulo 24, “Ang Adlaw nga Igpapahulay.”
2. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagtaho sa mubo nga paagi mahitungod sa unsay atong

kinahanglan buhaton sa panahon sa Igpapahulay. Isugyot nga siya mohatag sa napulo ug usa
ka mga hunahuna nga gilista ubos sa gamay nga seksyon, “Unsaon Nato Pagbalaan sa Adlaw
Igpapahulay” sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 24.

3. Pagkuha og pisara ug tisas.
4. Pagtuon sa awit “Sabado” o patun-a ang pipila sa mga kaigsoonan nga mga babaye sa pag-

awit niini ngadto sa klase.
5. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag ug mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan sa leksyon.
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Kini nga lekyson mao ang pag-awhag kaninyo sa pagsunod sa Pulong sa
Kaalam ug sa pagtabang sa uban sa pagbuhat sa mao.

Pagpadayag sa Kahimsog
Ipakita ang karatula sa Pulong sa Kaalam ingon sa gisugyot sa ubos sa “Pagpangandam sa
Magtutudlo.”

Ang Pulong sa Kaalam nga gilangkob diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad,
seksyon 89, mao ang balaod sa Dios sa kahimsog. Dinhi niini nga seksyon,
ang Ginoo misulti kanato nga siya mihatag og pagpadayag sa kahimsog
alang sa kaayohan sa bisan labing maluyahon sa mga Santos. Ang mga
kahimtang diin ang propeta Joseph Smith midawat sa pagpadayag nga
nailhan nga ang Pulong sa Kaalam gihulagway ni Presidente Brigham Young
niini nga mga pulong:
“Ang una nga tulunghaan sa mga propeta (usa ka linain nga tulungahaan alang
sa nag-una nga mga pangulo sa Simbahan) gihimo sa usa ka gamay nga lawak
nga nahimutang diha sa kusina ni Propeta Joseph. . . .  [Kini mao ang lawak
diin] ang Propeta nakadawat sa mga pagpadayag ug diha diin siya mitudlo sa
iyang mga kaigsoonan. Ang mga kaigsoonan mianha diha nga dapit gikan sa
gatusan ka mga milya aron sa pagtambong sa tulunghaan diha sa usa ka
gamay nga lawak tingali dili dako kay sa napulog usa ang gitas-on ug napulog
upat ang gilapdon [mga tiil]. Sa diha nga sila magtigum dinhi niini nga lawak
human sa pamahaw, ang unang [butang] nga ilang buhaton mao ang
pagdagkot sa ilang mga kuwako, ug, samtang nagtabako, naghisgot
mahitungod sa mahinungdanon nga mga butang sa gingharian, ug manluwa sa
tibuok lawak, ug sa dihadiha nga ang kuwako maupos sa ilang mga ba-ba usa
ka dako nga mama ang usapon. Makadaghan sa diha nga ang Propeta
mosulod sa lawak arong paghatag og tulunghaan nga mga panudlo siya
makakita sa iyang kaugalingon diha sa usa ka panganod sa aso sa tabako. Kini,
ug ang mga mulo sa iyang asawa sa pagpanghinlo sa labihan nga kahugaw sa
salog, mihimo sa Propeta sa paghunahuna diha sa butang, ug siya nangutana
sa Dios mahitungod sa lihok sa mga Anciano sa paggamit sa tabako, ug ang
pagpadayag nga nailhan nga ang Pulong sa Kaalam mao ang sangputanan sa
iyang pagpangutana.” (Journal of Discourses, 12:158, 8 Peb. 1868.)
Kini nga pagpadayag, diin naglangkob og piho nga mga panudlo mahitungod
sa makaayo ug dautan nga nabatasan sa kahimsog, mao ang balaod so
Ginoo sa kahimsog alang sa iyang mga anak sa yuta.
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Ang Balaod sa Dios sa Kahimsog
Ang tambag sa Ginoo sa mga pagkaon nga kan-on ug mga butang nga likayan,
o gamiton uban ang pagpanagana, milangkub sa iyang balaod sa kahimsog.

Ipakita ang mga talan-awon 5-a, Karne ug mga gatas nga produkto; 5-b Mga prutas ug mga
utanon; ug 5-c, Nagkalainlain nga mga lugas.

MGA PAGKAON NGA KAN-ON
Ang Ginoo mihatag og mga balaod ug tambag aron sa pagtabang sa iyang
mga anak. Sa usa ka pagpadayag mahitungod sa pag-amuma ug
pagpanalipod sa atong yutan-on nga mga lawas, siya misulti kanato sa mga
matang sa mga pagkaon nga kita kinahanglan mokaon. Sa diha nga ang
Pulong sa Kaalam gipadayag ngadto kang Joseph Smith, daghan ang nag-
antus gikan sa kakulang sa maayong pagkaon tungod kay sila wala mokaon
sa igo nga nagkalailain nga mga pagkaon. Tungod sa pagkawalay alamag o
kawang nga tradisyon, ang mga katawhan sa kanunay dili mokaon og igo nga
mga prutas ug mga utanon. Ang uban dili mokaon og igo nga mga lugas,
nagsalig hapit sa kinatibukan sa mga karne. Ang pahimatngon sa Ginoo nga
mokaon ug nagkalainlain nga mga prutas, mga utanon, mga lugas, ug mga
karne nagtabang sa mga Santos nga mahimsog. Usa ka katimbangan niini
nga mga pagkaon mosangkap sa ilang mga lawas uban sa mga sustansya sa
pagkaon nga gikinahanglan alang sa maayo nga panglawas. Kapin sa kan-
uman ka mga tuig human ang Pulong sa Kaalam gipadayag pinaagi ni
Propeta Joseph Smith, mga batid sa siyensa misugod sa pagsabut sa kaalam
sa pagkaon sa nagkailainlain nga mga pagkaon.
Matag usa kanato mahimo nga labaw nga mahimsog samtang kita mosunod
sa tambag sa Ginoo sa (1) paggamit sa mga hilba, paglakip sa mga prutas ug
mga utanon, (2) paggamit sa mga lugas ingon nga usa ka punoan nga bahin
sa unsay atong kan-on, ug (3) pagkaon sa unod sa mga hayop sa dinaginot, o
mokaon sa uban nga mga produkto sa hayop. Matag usa niining tulo ka mga
pundok mao ang usa ka sukaranan nga pundok sa pagkaon nga nagsangkap
og mahinungdanon nga sustansya sa lawas.

Unsa nga mga pagkaon diha sa matag usa niini ka mga pundok ang makuha ninyo?

Diha sa pisara ubos sa ulohan, “Mga Pagkaon nga kan-on,” ilista ang mga pagkaon nga kita
gitambagan sa paggamit.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:10–17.

Unsa nga mga pagkaon nga gitambag sa Ginoo kanato nga kan-on? (Makaayo nga mga hilba ug
mga prutas diha sa angay nga panahon; unod sa mga hayop ug mga langgam sa kahanginan; sa
dinaginot; lugas; ug ang prutas sa bagon)

MGA BUTANG NGA LIKAYAN
Ang Pulong sa Kaalam usab nagpahimatngon batok sa pagkaon og piho nga
mga pagkaon ngadto sa atong mga lawas. Kita gitambagan sa paglikay sa
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maisug nga ilimnon, nagpasabut nga tanan nga ilimnon nga makahubog, sa
paglikay sa paggamit og tabako sa bisan unsa nga matang, ug sa paglikay sa
mainit nga mga ilimnon (diin gitambag sa Ginoo mipadayag ngadto sa iyang
mga propeta nagpasabut nga tsa ug kape).

Diha sa pisara ubos sa ulohan “Mga Butang nga Likayan,” ilista ang mga pagkaon nga ang Ginoo
mitambag kanato nga likayan. (Alkohol; tabako, tsa, ug kape)

Unsaon ninyo paglikay sa pagtintal sa paggamit niini nga mga butang?

Sa diha nga gihatag ngadto ni Joseph Smith, ang pagpadayag supak sa
daghan nga mga kinaiya niana nga panahon. Sa walay daghan nga
nahibaloan nga katarungan sa kahimsog sa pagtuman niini nga sugo, ang
mga sakop sa Simbahan mituman sa pagpadayag diha sa hugot nga pagtuo.
Sa dili pa dugay nga mga katuigan, mga batid sa siyensiya nakakaplag og
daghan nga mga katarungan sa paglikay sa makadaot nga mga butang nga
gihinganlan. Sama pananglit, kita karon nasayud nga ang mga ilimnon nga
makahubog sa pagkatinuod makahilo sa lawas. Ang pag-inom og alkohol
makahimo og mga kausaban sa buot, ug mosangput sa pagkakulang sa
paghukom ug pagpugong, nagkasapid nga sinultihan, pagsusapinday, ug
pagkabakikaw. Ubay-ubay nga gidaghanon nga alkohol makahimo og
katulugon, kalibog, ug gani kamatayon. Ang mga tawo nga nahimo nga giyan
sa mga ilimnon nga makahubog gitawag og mga palainom. Mga palainom
moinom og daghan nga ilimnon nga may alkohol nga makadaot sa ilang mga
lawas, ilabi na sa atay ug tina-i. Ang mga palainom usab mahimo nga mag-
antus gikan sa uban nga mga sakit, ingon sa kanser ug mga ulser, labaw nga
kasagaran kay sa mga katawhan kinsa dili mogamit og alkohol.Ang mga
hingkod nga babaye mahimo gani nga manganak og daut nga mga bata o
mga bata nga may nakalainlain nga mga kakulangan.
Dugang sa gihisgutan sa ibabaw nga lawasnon nga kadaut, ang mga ilimon nga
makahubog usab makaingon og lain nga mga dili angay nga sangputanan. Ang
tanan sa kasagaran ang usa ka hubog nga ginikanan mobunal sa mga sakop sa
panimalay. Ang mga anak mahadlok kay sa motahud sa usa ka palainom nga
ginikanan. Ang mga banay mag-antus tungod kay ang ilang kinitaan giusikan
diha sa ilimnon nga makahubog kay sa gamiton alang sa pagkaon, igsusul-ob,
ug pang-edukasyon nga mga panginahanglan.
Ang paggamit sa tabako modangat sa kanser, mga atake sa kasingkasing,
mga atake sa paralisis, ug pabalik-balik nga sakit sa baga. Mga bata nga
natawo ngadto sa mga inahan kinsa motabako sa kasagaran daut ug dili
kaayo baskog kay sa mga bata nga natawo ngadto sa mga inahan kinsa dili

39

Leksyon 5

5-a  Karne ug mga gatas nga produkto

5-b  Mga prutas ug mga utanon

5-c  Nagkalainlain nga mga lugas



motabako. Bronkitis ug pulmonya malisud nga mga sakit nga labing
kasagaran sa mga batang gagmay nga natawo ngadto sa mga ginikanan
kinsa motabako ug ubos ang kasagaran sa mga batang gagmay nga matawo
sa mga ginikanan nga dili motabako. Ang mga batang gagmay kinsang mga
ginikanan motabako usab adunay usa ka dako nga risgo nga mag-antus gikan
sa pabalik-balik nga sakit sa baga human sila mahimo nga mga hamtong.
Sa diha nga ang Pulong sa Kaalam gipadayag, ang kape ug tsa mao ang
kasagaran nga mga ilimnon. Hangtud nianang panahona, walay usa nga natahap
nga ang pag-inom niini nga mga butang makadaut. Bisan pa niana, kita nasayud
nga kini nga mga ilimnon mga pampalagsik. Sila modugang sa presyon sa dugo
ug mopataas sa pitik sa pulso, ug sa kasagaran mosamok sa pagkatulog. Mga
batid sa siyensiya nagpadayon sa pagkaplag og dugang nga makadaut nga mga
sangputanan sa mao nga mga ilimnon. Uban niini nga kasayuran, matag panahon
kita mobasa sa pagpadayag sa Pulong sa Kaalam kita labaw nga makasabut sa
tambag mahitungod sa mga butang nga kita kinahanglan molikay.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:5–9.

Sa labing bag-o nga mga panahon ang Ginoo mipadayag pinaagi sa mga
pangulo sa Simbahan nga kita kinahanglan usab molikay sa paggamit sa
bisan unsa nga drugas gawas kon kini giresita sa usa ka doktor.

PANALANGIN SA PAGTUMAN SA BALAOD SA KAHIMSOG
Ang Ginoo misaad nga kadto kinsa motuman sa Pulong sa Kaalam
mapanalanginan, ug nagpaila og upat ka piho nga mga panalangin.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:18–21. 

Unsa ang upat ka mga panalangin? (Kahimsog, kaalam ug kahibalo, kalig-on, ug makaangkon sa
paglabay sa anghel nga tiglaglag)

Illista sila diha sa pisara ubos sa ulohan “Mga panalangin gikan sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam.”

Ngano nga kamo nagkinahanglan og usa ka himsog nga lawas? Ngano nga ang Ginoo buot nga
ang iyang mga anak makaangkon og himsog nga mga lawas?

Daghan nga mga katawhan nakakaplag og arang-arang nga kahimsog pinaagi
sa pagpuyo sa Pulong sa Kaalam. Human mahimo nga usa ka binilanggo sa
gubat sulod sa lima ka mga tuig, usa ka Brother Clara nagmasakiton sa
hilabihan ug mipalabay sa tulo ka mga tuig sa mga ospital ug mga sanitaryom.
Apan ang mga doktor sa katapusan mipapauli kaniya tungod kay sila dili
makaayo kaniya. Walay tambal nga nakahatag kaniya og bisan unsa nga
kaayohan, ug siya napugos sa pagpalabay sa tanang adlaw diha sa
higdaanan. Human matudloi sa ebanghelyo sa mga misyonaryo, si Brother
Clara midawat sa Pulong sa Kaalam ug mihunong sa pag-inom sa kape ug sa
pagpanabako. Sa hinayhinay, human sa mga bulan sa pagsunod sa Pulong sa
Kaalam, siya nakakita sa hapit dili katuohan nga mga kauswagan sa iyang
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kahimsog. Siya dunay gamay nga kalisud sa pagginhawa ug miubo og diyutay.
Siya sa katapusan mihukom sa pagtrabaho pag-usab, ug siya gidawat hapit
dihadiha dayon. Siya nakadawat og usa ka panalangin gikan sa mga naghupot
sa pagkapari ug sa hingpit naayo sa misunod nga pipila ka mga tuig. Si Brother
Clara gipanalanginan sa pagtagamtam og maayo nga kahimsog tungod kay
siya mituman sa Pulong sa Kaalam. (Tan-awa Mrs. Lodemez Clara, “After Five
Years in a Nazi Camp, He Was Regarded Incurable,” Ensign, Dis. 1972, p.23.)

Unsa nga mga panalangin sa arang-arang nga kahimsog nga kamo o ang inyong mga sakop sa
banay nakadawat pinaagi sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam?

Usahay, tungod sa katarungan nga kita wala makasabut, ang atong kahimsog
dili mouswag, bisan gani kita nagtuman sa Pulong sa Kaalam. Kita sa gihapon
gikinahanglan nga motuman niini nga sugo, bisan pa niana. Ang pagtuman sa
mga sugo sa Ginoo sa kanunay magdala og mga panalangin, bisan kita dili
makaila kanila dihadiha dayon. Sa diha nga ang Pulong sa Kaalam gipadayag,
kini wala isipa nga usa ka sugo, apan usa lamang ka maalamon nga tambag.
Sa wala madugay, sa diha nga si propeta Brigham Young misulti ingon nga
tigpama-ba sa Ginoo, siya mipahayag nga ang Pulong sa Kaalam karon usa na
ka sugo. Sa pagkakaron kini usa ka sugo alang sa tanan nga mga Santos sa
Ulahing Adlaw. Ingon sa gihatagan og gibug-aton sa Unang Kapangulohan, sa
panahon sa kinatibuk-an nga komperensya sa Oktubre 1942:
“Kini balaod sa Dios sa kahimsog, ug kini katungdanan diha sa matag usa ug
tanan kanato. Kita dili makalingkawas sa iyang gahum, kay kini gipasikad
gikan sa mahangturon nga kamatuoran.” (Messages of the First Presidency,
vol 6, p. 172, 3 Okt. 1942.)
Usahay ang pagtuman sa Pulong sa Kaalam dili masayon, tungod kay ang
mga nabatasan malisud hunungon ug kita mahimo nga mobati sa gibug-aton
sa dili pagsunod gikan niadto nga naglibut kanato. Samtang kita nagsunod sa
balaod sa Ginoo sa kahimsog, bisan pa niana, kita makakat-on og pagpugong
sa kaugalingon ug mobati og pagtahud sa kaugalingon. Kita usab
magdungag sa atong kahanas sa pagtuman sa uban nga mga sugo.
“Usa ka batan-on nga lalaki nga Mormon [nalista diha sa pagkasundalo]. Siya
bakikaw . . . Human sa usa ka parada, sa diha nga siya nakaagi na sa tanan
balik sa sinugdan, siya gitawag sa kapitan sa pag-adto sa iyang opisina. Ang
kapitan miingon, ‘Ako nakamatikod kanimo, batan-on nga tawo. . . .  Ikaw usa
ka Mormon, ako nagtuo.’
“‘Oo, ginoo,.’
“‘O, ako buot lamang nga makighigala kanimo. Buot ka ba og usa ka baso
nga beer?’ 
“‘Ginoo, ako dili moinom og alak.”
“Ang kapitan [nanumpa ug] miingon, ‘Tingali ikaw manigarilyo lamang.’
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“[Ang batan-on nga lalaki mitubag], ‘Salamat kanimo, ginoo, apan ako dili
manigarilyo.’
“Ang kapitan maingon og labihan ka lagot niini, ug siya mipapahawa sa lalaki
gikan sa lawak.
“Sa diha nga ang batan-on nga lalaki mibalik ngadto sa iyang puluy-anan, ang
uban nga ubos og ranggo nga mga opisyal misukmat kaniya nga masuk-anon
ug miingon.’ Ikaw buang, wala ka ba makaamgo nga ang kapitan misulay sa
pagpakighigala kanimo, ug ikaw miinsulto kaniya diha sa iyang nawong?’
Ang batan-on nga lalaki nga Mormon mitubag, ‘mga ginoo, kon ako
gikinahanglan gayud nga dili magmatinud-anon sa akong mga mithi ug sa
akong mga katawhan ug mohimo sa mga butang nga ako gitudloan sa tanan
kong kinabuhi nga ako dili gayud mohimo, ako mobiya sa pagkasundalo. . . . 
“Wala madugay samtang diha sa gubat sa tabok sa dagat . . . ang iyang kapitan,
kinsa karon nahimo nga usa ka tenyente koronel, . . . [nagkinahanglan og usa ka
sundalo alang sa usa ka mahinungdanon kaayo nga buluhaton. Siya
nagkinahanglan og usa ka tawo kinsa hingpit nga kapiyalan. Siya nagkinahanglan
og usa ka tawo nga adunay hiyas]. Ang tenyente koronel, iyang kanhiay nga
kapitan, mipili ug mitudlo niini nga batan-on nga lalaki kinsa may kaisug sa
pagbarug sa iyang atubangan ug miingon, ‘Ako dili manigarilyo. Ako dili moinom.’”
(Hugh B. Brown, “A Time of Testing,” Improvement Era, Hunyo 1969, p. 98.)

Unsa nga mga suliran ang inyong atubangon samtang kamo maninguha sa pagsunod sa Pulong
sa Kaalam?

Unsa ang inyong mahimo aron sa pagsukol sa mga pagtintal, magpabilin nga makanunayon, ug
magtuman sa Pulong sa Kaalam?

Kita kinahanglan dili maghunahuna sa Pulong sa Kaalam ingon nga usa ka
sugo lamang uban lamang sa lawasnon, temporal nga mga panalangin. Ang
Ginoo misulti kanato nga ang tanan nga mga sugo mga espirituhanon.

Unsa nga espirituhanon nga mga panalangin ang inyong madawat pinaagi sa pagtuman sa
Pulong sa Kaalam? (Pag-adto sa templo, pagkig-uyon uban sa Espiritu Santo, pagdawat og
kinaugalingon nga mga pagpadayag alang sa inyong espirituhanon ug lawasnon nga kaayohan,
pag-angkon og usa ka hapsay nga hunahuna, pagbati nga may katakus sa pag-apil sa mga
espirituhanon nga mga kalihokan.)

Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman sa Pulong sa Kaalam makatabang kaninyo sa paghupot sa
uban nga mga sugo? (Pinaagi sa pag-andam kaninyo alang sa bunyag, pagtabang kaninyo sa
paghinumdom sa inyong mga pasalig sa pagtambong sa mga tigum, paghimo nga makahimo
kamo sa pag-adto sa templo, pagtabang kaninyo sa lawasnon ug espirituhanon nga paagi
makahimo sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga gisugo sa Langitnong Amahan.)

Pagtabang sa Uban
Kita kinahanglan masinabtunon niadto kinsa nanlimbasog sa pagsunod sa
Pulong sa Kaalam. Ang uban nga mga tawo gisayunan sa pagsunod niini nga
sugo, samtang ang uban naglisud niini. Matag usa kanato kinahanglan
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mangita sa paggiya sa Ginoo aron masayud unsaon sa labing maayo pagdani
sa usa ka tawo kinsa adunay kalisdanan. Ang atong panig-ingnan ug pag-
awhag sa kasagaran motabang sa mga sakop sa banay, mga higala, ug bag-
o nga mga sakop sa Simbahan.
Usa ka Ulahing Adlaw nga Santos nga igsoon nga babaye, Yvonne Rempp,
misulat og usa ka kinaugalingon nga kasinatian nga nagpakita sa
kamahinungdanon sa paghatag og usa ka maayo nga panig-ingnan sa
pagsunod niini nga sugo.
“Ang duha lamang ka mga tawo nga akong nailhan diha sa bangkete mao ang
pamanhunon ug ang iyang inahan. Siya ug ako nahimo nga suod nga
managhigala diha sa ospital diin kami nagtrabaho. . . . 
“Human manghinaut kanila [ang bag-o nga mga kinasal] nga maayo ug
nakighimamat sa tanan nga mga sakop sa kinasal, ako nakabantay og usa ka
bakante nga lingkuranan sa atbang sa lawak ug sa dinali miangkon niini ingon
nga akong kaugalingon.
“‘Buot ka ba og “punch”?’ usa ka batan-on nga babaye nangutana. 
“‘Dili, salamat kanimo,’ ako mitubag, ‘dili pa karon.’”
Ang mga pabugnaw naglakip og “cake” ug usa ka “punch” nga may alkohol.
Daghan nga mga tawo naglaray sa may “punch”, diin gidalit gikan sa usa ka
bahilya nga panaksang kristal sa “punch” ngadto sa dagko nga ingon og kopa
nga mga baso. Sa usa ka suok mao ang usa ka gamay nga panaksan sa
“punch” ug mga tasa nga may mga balon sa mga tawo-tawo nga magdudula
nga gihigot sa mga gunitanan. Kini mao ang yano nga “punch”, alang sa mga
bata. “‘Ngano nga ang walay alkohol nga “punch” sa kanunay layo gikan sa
uban nga mga kalihokan?’ ako nahibulong.
“Unsa ako kauhaw! Apan unsaon ko pag-adto sa lamesa sa walay alkohol nga
“punch” ug mokuha og ka baso sa “punch” nga may balon sa tawo-tawo nga
magdudula nga gihigot? Usa ka pundok sa tibuok gagmay nga mga tawo—
tigdala sa bulak nga mga batang babaye, ang tigdala sa singsing ug iyang
mga kauban—naglaray. Ako naghunahuna kon, sa makausa lamang, ako
mogunit og usa ka baso sa naandan nga “punch”. Ako dili moinom sa
“punch” nga may alkohol. Ako mitindog.
“‘Ania ang imong “punch”, dalaga,’ ako nakadungog sa usa ka tawo nga nagsulti.
“‘Ay, dili salamat kanimo,’ ako misulti pag-usab, ‘dili karon.’
“Ako mibalik sa paglingkod pag-usab. Unsa kaha ang sayop mahitungod sa
usa ka pag-inom? Apan ako nasayud nga kini sayop, busa ang ‘ngano’ dili na
igsapayan. Ako nakahinumdom sa akong tigduaw nga magtutudlo nga
nagsulti sa miagi nga semana nga kita kinahanglan dili mohimo og gagmay
nga mga pauyon-uyon tungod kay kita dili sa kanunay masayud unsay
makalaang ug makabitik kanato. Maayo, ako nagkinahanglan nga mohukom
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dayon o magbaton sa pagbati nga matuok sa kamatayon diha sa uga nga
“cake” nga ako mikuha gikan sa bandeha.
“Nagtindog, ako nag-ukon-ukon sa pagduol paingon sa panaksan sa “punch”
nga may alkohol. Unya ako mibalik ug milingkod pag-usab.
“Ang panag-away sa sulod nagdilaab. Hunahunaa unsa ang hapit ko mabuhat!
“Samtang ako naglingkod didto, ako misugod sa pagpahagong sa tuno sa
himno ‘Pilia ang Matarung’. Karon unsay nakahimo kanako sa paghinumdom
niana nga tuno niini nga panahon? Sa katapusan, gibati ingon og usa ka
higante taliwala sa mga enano, ako mipahimutang sa akong dapit dinhi sa
[mga bata] nga laray sa “punch”.
“Ako nakamatikod og usa ka hinay nga kablit sa akong abaga ug usa ka
bayong-bayong . . . nangutana, ‘Sister Rempp, mao ba kini ang [sa mga bata]
nga panaksan sa “punch”?’ 
“‘Ngano, Neil, unsa ka nindot sa pagkigkita kanimo! Oo, dayag lamang, kini
mao ang [sa mga bata] nga panaksan sa “punch”! Ang iyang mangiulawon
nga pahiyum midan-ag sa iyang tibuok nawong ug ang iyang kape nga mga
mata mikidlap. Kami nagsultihanay ug nangatawa ug nagpahimulos sa among
“punch” gikan sa among talagsaon nga mga tasa. Ako dihay usa ka Pluto nga
balon nga gihigot sa akong tasa ug si Neil dihay Minnie Mouse nga gihigot sa
iyang tasa. Human kami nakabisita og pipila ka mga minuto, ang uban sa
iyang mga kahigalaan miduol kanamo, ug usa sa mga tawo miingon, ‘Sa diha
nga kami miabut ug si Neil nakakita kanimo, siya misulti nga ikaw mao ang
magtutudlo sa Pagtulun-an sa Ebanghelyo diha sa iyang purok. Unya, sa diha
nga kami nagsinultihay mahitungod sa pag-inom sa “punch” nga may alkohol,
siya sa pagkatinuod mipahigmata kanamo sa kamatuoran. Siya miingon nga
kami mosunod sa imong maayo nga panig-ingnan ug mohinumdom kinsa
kami. Gawas niana, tingali og ikaw mosumbong sa iyang mama.’
“Ako mibati og kaluya sa akong mga tuhod. Unsa ka hapit ako madagma, ug
makadala og daghan uban kanako. Ako dili hapit makahulat nga moabut sa
panimalay ug mohatag og angay nga mga pasalamat sa akong Langitnong
Amahan alang sa talagsaon nga tabang nga iyang gihatag kanako. Dili na
gayud mausab nga ako mag-ukon-ukon sa akong mga pagpili.
“Sa usa ka semana lamang nga milabay si Neil nakadawat og usa ka
pagtawag nga mag-misyon. Ug duha ka mga adlaw human sa kasaulogan sa
kasal siya miadto sa usa ka talagsaon kaayo nga misyon, ingon nga biktima
sa usa ka makalilisang, wala damha nga aksidente. Ang iyang misyon
natuman, galing ang dapit nausab. Si Neil usa ka talagsaon nga batan-on nga
lalaki, sa panagway, kahanas, ug sa mga sumbanan sa pamatasan. Siya
milampus dinhi, ug ako walay katapusan nga mapasalamaton nga niini nga
higayon ako wala mopakyas kaniya.” (Yvonne Rempp, “Temptation in a Punch
Bowl,” Ensign, Abr. 1977 pp. 61–62.)
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Usa ka hingkod nga babaye dili na mosimba sa Simbahan sulod sa kapin sa
kawhaan ka mga tuig ug nagiyan sa pagtabako og mga sigarilyo. Ang obispo
mitawag kaniya sa pag-alagad sa usa ka katungdanan sa Simbahan, bisan pa
niana, ug pinaagi sa pangalagad sa Simbahan ang iyang pagpamatuod sa
hinay-hinay napukaw pag-usab. Siya mihulagway sa iyang mga pagbati
mahitungod sa iyang nabatasan ug ingon nga nakabuntog niini:
“Ako dili makahunong sa pagpanigarilyo. Sa kanunay ako dili mahimutang
ingon nga usa ka maninigarilyo, ug karon ang akong kalihokan sa Simbahan
mihimo sa nabatasan nga panigarilyo hapit nga . . . dili maantus kanako.
“Kasagaran sa mga sakop sa among purok nasayud nga ako manigarilyo,
apan bisan kausa walay bisan kinsa nga mihimo pagsaway kanako. Samtang
ako tandugonon niana nga hilisgutan, ako sa kanunay mabinantayon alang sa
usa ka sakit nga panultihon, usa ka magpakaaron ingon nga balaan nga
pasiplat, apan bisan og sa makausa mihimo si bisan kinsa bisan sa pagsugyot
nga ako tingali dili takus. Ang akong bag-o nga espirituhanon nga pagtubo
hilabihan ka mahuyang, usa ka tingog sa pagpanaway tingali makalaglag niini.
Walay usa nga miabut.
“Sa hinay-hinay ako nakadawat og kalig-on sa pagsulay sa pagputol sa akong
nabatasan nga panabako.”
Si Sister Black mitapos:
“Ako walay katapusan nga mapasalamaton ngadto sa matuod nga mga
Santos sa among purok kansang hugot nga pagtuo ug paghigugma ug mga
pag-ampo miawhag sa akong bana ug kanako nga mahimo nga takus, . . . ug
ngadto sa usa ka Amahan kinsa dili gayud muhonong sa paghigugma
kanato.”(Kae Black, “I Had to Quit Smoking!” Ensign, Abr. 1977, pp. 62–63.)

Unsa ang inyong mahimo sa pagtabang sa uban nga mosunod sa Pulong sa Kaalam?

Unsa nga mga pagtintal nga anaa sa mga batan-on nga mga tawo mahitungod sa pagsunod sa
Pulong sa Kaalam.

Unsaon ninyo pagtabang ang inyong mga anak sa pagsukol niini nga mga pagtintal?

Panapos
Seksyon 89 sa Doktrina ug mga Pakigsaad (ang Pulong sa Kaalam) mao ang
balaod sa Dios sa kahimsog alang sa katawhan. Kini naghingalan sa mga
pagkaon nga kita kinahanglan mokaon og ang mga butang nga kinahanglan
atong likayan. Kita gisaaran og daghan nga mga panalangin kon kita
motuman niini nga sugo. Bisan og kita karon nasayud sa siyentipiko nga mga
katarungan alang sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam, ang paghimo sa mao sa
gihapon usa ka pagsulay sa atong pasalig nga magpuyo ingon nga ang Ginoo
nagtudlo ug sa atong tinguha sa pagpuyo og usa ka makapahimsog nga
kinabuhi. Pinaagi sa atong kinaugalingon nga panig-ingnan sa
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pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios sa kahimsog, kita sagad makatabang
sa uban sa pagtuman niini nga sugo ug modawat sa mga panalangin sa
pagbuhat sa mao.

Hagad
Susiha ang inyong kaugalingon nga kinabuhi sa pagtan-aw kon kamo makahimo
pa nga labaw nga motuman sa Pulong sa Kaalam. Pangita og pagdasig aron
masayud unsaon pagtabang sa uban nga motuman niini mga sugo.

Dugang nga mga Kasulatan
Levitico 10:9 (dili moinom og bino o maisug nga ilimnon)
Mga Proberbio 20:1 (alak usa ka tigbugalbugal)
Genesis 1:29 (mga hilba ug bunga sa mga kahoy alang sa pagkaon)
Doktrina ug mga Pakigsaad 49:19 (mga hayop gihimo alang sa pagkaon sa tawo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pag-andam og usa ka karatula nga ikapakita sa sinugdanan sa panahon sa leksyon:

Ang Pulong sa Kaalam:
“Balaod sa Dios sa Kahimsog”

2. Pagkuha og pisara ug tisas.
3. Pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 29, “Ang Balaod sa Ginoo Mahitungod sa

Maayo nga Panglawas.”
4. Pagpili og mga sakop sa klase nga mobasa o mohatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga labaw nga modayeg sa
bug-os ug labaw nga makatuman sa balaod sa ikapulo ug sa pagsabut sa bili
sa uban nga mga halad sa Simbahan ug ang panginahanglan alang sa daku-
dako nga mga hinabang.

Unsa ang Balaod sa Ikapulo?
Ang balaod sa ikapulo mao ang usa ka sugo gikan sa Ginoo—usa ka laraw diin
kita mohatag balik kaniya og usa ka gamay nga bahin sa unsay iyang gihatag
kanato. Sa diha nga kita gibunyagan, kita mihimo og usa ka pakigsaad sa
pagsunod sa tanan nga mga sugo sa Ginoo. Matag panahon nga kita moambit
sa sakramento, kita mobag-o pag-usab sa atong saad ngadto sa Ginoo. Sa
pagtuman sa sugo sa pagbayad sa atong ikapulo, kita sa pagkatinuod
mituman sa usa ka labing mahinungdanon nga bahin sa atong saad.

Ipakita ang talan-awon 6-a, Ang imong mga kinitaan. 

Ang pangutana kanunay nga gipangutana, Unsa ang usa ka tibuok o
matinuoron nga ikapulo?
Usa ka Tigdumala nga Obispo sa Simbahan mitubag niini sa niini nga paagi:
“Ang mao gayud nga pulong sa iyang kaugalingon nagpasabut nga ikanapulo
nga bahin. Ang ikapulo mao ang ikanapulo nga bahin sa tibuok abut sa
mamumuo. . . .  Ang ikapulo mao ang ikanapulo nga bahin sa limpyo nga abut sa
mag-uuma , ug usab ikanapulo nga bahin sa abut nga gigamit sa mag-uuma
aron sa pagbuhi sa iyang banay diin usa ka makatarunganon ug makiangayon
nga panginahanglanon, ingon sa uban nga mapalit gikan sa ilang suweldo sama
sa pagkaon sumala sa gikinahanglan aron pagsangkap alang sa ilang mga
banay.” (Joseph L. Wirthlin, sa Conference Report, Abr. 1953, p. 98; ginutlo ni
Henry D. Taylor, “I Will . . . Pour You Out a Blessing,” Ensign, Mayo 1974, p. 107.)

Ipasabut nga ang limpyo nga abut mao ang tubo human kuhai sa mga gasto sa palakat.

Ang bayad sa ikapulo ihatag ngadto sa obisopo o presidente sa sanga. Kon
walay gitukod nga purok o sanga, ang ikapulo ihatag ngadto sa presidente sa
distrito, kaulohan, o sa misyon. Ang mga talaan sa atong tanan nga mga
hinabang gitipigan sa mga anciano nga gitawag og mga klerk, ug mga resibo
ihatag ngari kanato.

Ipakita ang talan-awon 6-b, Papel sa amot sa sakop.
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Sa katapusan sa matag tuig kita gihangyo sa paghimo og usa ka linain nga
pagpakigkita nga tinagsa o ingon nga usa ka banay uban sa atong obispo o
presidente sa sanga. Niini nga tigum, nailhan nga “husay sa ikapulo ,” kita
makigsulti kaniya sa inusara ug mobalik pagtan-aw sa atong kaugalingon nga
talaan sa mga hinabang sa Simbahan. Kita gihatagan og kahigayunan sa
pagsulti kaniya kon kita nakabayad og usa ka hingpit nga ikapulo o wala. Kon
kita wala magpuyo sa usa ka natukod nga purok o sanga, kita makigkita uban
sa presidente sa distrito, kauloban, o misyon alang sa husay sa ikapulo .
Pagkamasulundon ug pagkamatinuoron sa pagbayad sa ikapulo
kinahanglanon alang sa pagkuha og usa ka rekomen gikan sa atong mga
pangulo sa pagkapari aron makaadto sa templo. Kini usab gikinahanglan
alang sa atong batan-on nga mga lalaki ug hingkod nga mga lalaki kinsa
nagpakasarang alang sa pag-uswag diha sa pagkapari. Ang pagbayad sa usa
ka matinuoron nga ikapulo mao ang usa ka mahinungdanon nga sugo nga
angay huptan sa tanan nga mga Santos sa Ulahing Adlaw.

Pagkamasulundon Nagdala og mga Panalangin
Si Elder Bernard P. Brockbank sa Unang Korum sa Kapitoan misulti giunsa
siya pagdasig sa pagsunod sa balaod sa ikapulo:
“Pila ka mga tuig ang milabay sa diha nga ang akong asawa ug ako nalambigit
sa usa ka batan-on nga banay, kami nanlimbasog sa pagtagbaw sa among
panalapi nga mga panginahanglan, . . . ug kami dili matinuoron diha sa among
pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad. Kami nagsimba ug ako naghunahuna
nga kami nahigugma sa Ginoo, apan usa ka adlaw niana ang akong asawa
misulti kanako, ‘Ikaw nahigugma ba sa Dios?’ ug ako mitubag, ‘Oo.’
“Siya miingon, ‘Ikaw nahigugma ba sa Dios sama sa imong paghigugma sa
tigbaligya og tsitsireyas?’
“Ako mitubag, ‘Ako nanghinaut nga ako nahigugma kaniya labaw kay sa
tigbaligya og tsitsireyas.’
“Siya miingon, ‘Apan ikaw mibayad sa tigbaligya og tsitsireyas. Ikaw
nahigugma ba sa Dios sama sa agalon? Ikaw mibayad kaniya, wala ba?’ Siya
dayon miingon, ‘Ang una ug mahinungdanon nga sugo mao ang paghigugma
sa Ginoo, ug ikaw nasayud nga kita wala makabayad sa atong ikapulo.’
“Kami naghinulsol ug mibayad sa among mga ikapulo ug mga halad, ug ang
Ginoo miabli sa mga bintana sa langit ug mibu-bu og mga panalangin diha
kanamo. Kami miila niini nga usa ka kahigayunan sa pagbayad sa ikapulo ug
mga halad ngadto sa Ginoo.
“Ako buot nga mohisgut nga sa diha nga kami wala magmatinuoron sa Ginoo,
kami nasamok ug may mga kalisud ug mga suliran.” (“Love of God,” Ensign,
Hunyo, 1971, p. 86.)
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Ang Ginoo misaad og espirituhanon ug temporal nga mga panalangin ngadto
sa kinsa ang nagmasunuron sa balaod sa ikapulo. Ang kasulatan nagsulti
kanato: “Dad-a ninyo ang tanan nga mga ikapulo ngadto sa balay-tipiganan,
nga unta adunay pagkaon sa akong balay, ug sulayi ako karon uban niini,
miingon ang Ginoo sa mga panon, kon Ako dili ba moabli sa mga bintana sa
langit, ug mobu-bu kaninyo og usa ka panalangin, nga walay lawak nga paigo
sa pagdawat niini” (Malaquias sa 3:10; tan-awa usab 3:11–12).

Unsa ang gisaad sa Ginoo kanato kon kita mobayad sa atong ikapulo? 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:23.

Unsa ang lain nga panalangin nga atong mapaabut kon kita makabayad og usa ka hingpit nga
ikapulo? (Ang Ginoo nagsulti kanato nga siya nga mobayad sa ikapulo dili pagasunogon sa
panahon nga ang Ginoo moanhi.)

Si Presidente Joseph F. Smith, usa ka kanhiay nga Presidente sa Simbahan,
nagsulti kon sa unsa nga paagi nga ang pagkamasunuron sa iyang inahan ngadto
sa sugo sa Ginoo sa ikapulo nakadala og mga panalangin sa iyang banay.
“Ako makahinumdom sa labing tataw sa usa ka hitabo nga nahitabo sa mga
adlaw sa akong kabatan-on. Ang akong inahan usa ka biyuda, nga may usa ka
dako nga banay nga buhion. Usa ka tingpamulak sa diha nga kami miabli sa
among mga kinubkub nga patatas, siya misugo sa iyang mga batang lalaki sa
pagkuha og usa ka karga sa labing maayo nga mga patatas og siya midala kanila
ngadto sa buhatan sa ikapulo; mga patatas nihit niana nga panahon. Ako usa ka
gamay nga bata nga lalaki nianang panahon, ug mipalakaw sa pundok. Samtang
kami misaka sa mga ang-ang sa buhatan sa ikapulo, andam sa paghabwa sa
mga patatas, usa sa mga klerk migula ug misulti sa akong inahan, ‘Biyuda Smith,
kini usa ka makauulaw nga ikaw kinahanglan mobayad og ikapulo.’ . . . Siya
misaway sa akong inahan tungod sa pagbayad sa iyang ikapulo, mitawag kaniya
og bisan unsa gawas sa maalamon o mabuot; ug miingon nga adunay uban kinsa
lig-on ug makahimo sa pagtrabaho nga gitabangan gikan sa buhatan sa ikapulo.
Ang akong inahan mitan-aw kaniya ug miingon: . . .  ‘Ikaw ang angay nga maulaw
sa imong kaugalingon. Molimud ba ikaw kanako og usa ka panalangin? Kon ako
dili mobayad sa akong ikapulo, ako magpaabut sa Ginoo nga mopugong sa iyang
mga panalangin gikan kanako. Ako mobayad sa akong ikapulo, dili lamang
tungod kay kini usa ka balaod sa Dios, apan tungod kay ako nagpaabut og usa ka
panalangin pinaagi sa pagbuhat niini. Pinaagi sa paghupot niini ug sa uban nga
mga balaod, ako nagpaabut nga molambo, ug makahimo sa pagbuhi sa akong
banay.’ . . . Siya milambo tungod kay siya mituman sa mga balaod sa Dios. Siya
adunay kabuhong sa pagbulig sa iyang banay. Kami wala gayud magkulang
ingon sa kadaghananan nga nagkulang. “Kana nga biyuda gihatagan og
katungod sa mga kahigayunan diha sa diha balay sa Dios. Walay ordinansa sa
ebanghelyo nga idili kaniya, kay siya mituman sa mga balaod sa Ginoo.” (Gospel
Doctrine, pp. 228–29.)
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Unsa nga mga panalangin ang nadawat ni Biyuda Smith? Unsa nga panalangin ang gipasabut ni
Presidente Smith sa diha nga siya miingon, “Kana nga biyuda gihatagan og katungod sa mga
kahigayunan sa diha balay sa Dios”? (Siya makatambong sa templo.) Unsa ang epekto sa panig-
ingnan ni Biyuda Smith diha sa iyang batan-on nga anak nga lalaki?

Kini mahinungdanon sa paghinumdom nga “ang Ginoo motuman sa iyang
mga saad. Siya sa pagkatinuod . . . mobu-bu sa iyang mga panalangin diha
niadto kinsa matinud-anon ug kinsa motuman sa iyang mga sugo. . . .  Ang
mga panalangin mahimo nga moabut diha sa usa ka panalapi o temporal nga
paagi o mahimo nga matuman pinaagi sa usa ka espirituhanon nga
pagdagayday, nagdala og kalig-on, kalinaw og kaharuhay. . . .  Ang mga saad
sa Ginoo pagahuptan.” (Henry D. Taylor, “‘I Will . . . Pour You Out a Blessing,’”
Ensign, Mayo 1974, p. 108.)

Ngano nga mahinungdanon nga kita makaila sa atong espirituhanon nga mga panalangin
maingon usab sa atong temporal nga mga panalangin? (Kita kinahanglan mopasalamat sa atong
Langitnong Amahan alang sa tanan nga mga panalangin. Kon kita moila sa atong espirituhanon
nga mga panalangin, kita makahibalo unsa ang nakatabang kanato sa pagdawat kanila, ug sa
ingon makasabut unsaon pagdawat og daghan nga mga panalangin.)

Sa unsa nga paagi nga kamo o ang inyong banay napanalanginan pinaagi sa
pagbayad sa ikapulo?

Unsa ang mga Halad?
Ipakita ang talan-awon 6-c, Unsaon paggasto sa ikapulo.

Ipabuhat sa gitudlo nga igsoon nga babaye sa paghatag og usa ka duha ka gutlo nga taho sa
mga halad ug sa ilang gamit, Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 32.

Si Elder Boyd K. Packer sa Konseho sa Napulog Duha misulti mahitungod sa
duha ka mga misyonaryo kinsa, daghan nga mga tuig ang nanglabay, mitaho
sa ilang presidente sa sanga nga usa ka banay nga ilang gitudloan sa kalit
mihukom batok sa bunyag.
“Ang amahan nakakat-on mahitungod sa ikapulo ug mipahunong sa tanan
nga umaabut nga mga tigum uban sa mga misyonaryo. . . . 
“Pipila ka mga adlaw wala madugay ang presidente sa sanga miawhag sa
mga anciano sa pakig-ipon kaniya sa lain nga pagduaw ngadto sa banay.
“‘Ako nakasabut,’ siya misulti sa amahan, ‘nga ikaw nakahukom nga dili
mopasakop sa Simbahan.’
“‘Kana husto,’ siya mitubag.
“‘Ang mga anciano misulti kanako nga ikaw nahasul mahitungod sa ikapulo.’
“‘Oo,’ miingon ang amahan. ‘Sila wala mosulti kanamo mahitungod niini; ug sa
diha nga ako nakakat-on niini, ako miingon,’ “Karon kana hilabihan ra nga
pangayo. Ang among simbahan wala gayud makapangayo bisan unsa nga
ingon niana.” Kami nagtuo nga kana hilabihan ra, ug kami dili mopasakop.’
“‘Sila misulti ba kanimo mahitungod sa mga halad sa puasa?’ siya nangutana.
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“‘Wala,’ miingon ang tawo. ‘Unsa kana’?
“‘Sa Simbahan kami mopuasa alang sa duha ka kan-anan matag bulan ug
mohatag sa bili sa mga kan-anan alang sa pagtabang sa mga kabus.’
“‘Sila wala mosulti kanamo niana,’ ang tawo miingon.
“‘Sila mihisgot ba sa pundo sa gambalay?’
“‘Wala, unsa kana?’
“‘Diha sa Simbahan kaming tanan mohatag ngadto sa pagtukod og mga
kapilya. Kon ikaw mopasakop sa Simbahan, ikaw kinahanglan nga moapil sa
kahago ug sa salapi. Sa wala damha, kami nagtukod og usa ka bag-o nga
kapilya dinhi,’ siya misulti kaniya.
“‘Katingalahan,’ siya miingon, ‘nga sila wala mohisgot niini.’
“‘Sila mipasabut ba sa tulumanon sa kahupayan nganha kanimo?’
“‘Wala,’ miingon ang amahan. ‘Unsa kana?’
“‘Sa dayag, kami mituo sa pagtinabangay sa usag usa. Kon adunay usa nga
nagkinahanglan o nagkasakit o nawad-an og trabaho o anaa sa kahasul, kami
gitukod aron sa pagtabang, ug ikaw gipaabut nga motabang. . . . ’
“‘Sila wala mosulti kanamo bisan hain niana,’ miingon ang amahan.
“‘Sa dayag,’ miingon ang presidente sa sanga,’ kon ikaw mitalikod pinaagi sa
usa ka gamay nga butang sama sa ikapulo, kini tataw nga ikaw dili andam
alang niini nga Simbahan. . . . ’
“Sa diha nga sila mibiya, ingon og hapit usa ka ulahi nga hunahuna, siya
milingi ug miingon, `Ikaw sa bisan kanus-a natingala ba ngano ang mga tawo
mobuhat sa tanan niini nga mga butang sa dako nga kahimuot? . . .  Kami
mobayad sa [ikapulo]—ug tanan sa uban—ug moisip niini nga usa ka dako
nga kahigayunan.
“‘Kon kamo makakaplag ngano, kamo anaa duol ra nga makab-ut sa perlas
nga labing bililhon. . . . ’
“‘Apan,’ miingon ang presidente sa sanga, ‘Kini inyong paghukom. Ako
lamang manghinaut nga ikaw moampo mahitungod niini.’
“Pipila ka adlaw wala madugay ang tawo mipakita sa panimalay sa
presidente sa sanga. Siya buot makigsabut og panahon sa bunyag sa
iyang banay.” (“Where Much Is Given, Much Is Required,” Ensign, Nob.
1974, p.88.)
Ngano nga kini mahinungdanon alang kanato sa pagbayad sa mga halad dugang sa ikapulo?
(Aron pagpakita sa atong Langitnong Amahan nga kita mapasalamaton alang sa tanan nga iyang
gihatag kanato, ug aron pagpakita sa atong gugma alang kaniya ug alang sa atong kaigsoonan
nga mga lalaki ug kaigsoonan nga mga babaye diha sa Simbahan.)
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Kinaiya Mahinungdanon
Kon kita mobayad sa atong ikapulo ug mga halad, kita kinahanglan
mobuhat niini sa dako nga kahimuot. Ang mga kasulatan nagsulti kanato
nga kita kinahanglan mohatag “dili sa dautan nga buot, o sa
panginahanglan; kay ang Dios mahigugma sa usa ka malipayon nga
tighatag” (2 Mga Taga-Corinto 9:7).

Unsa ang inyong bation kon ang usa ka tawo mohatag kaninyo og usa ka butang sa dautan nga buot?

Si Elder Matthew Cowley, usa ka patay nga sakop sa Konseho sa Napulog
Duha, sa makausa misulti mahitungod sa usa ka maayo nga igsoon nga
babaye nga Maori kinsa adunay matuod nga espiritu sa ikapulo.
“Ako adunay usa ka ina-inahan . . . didto sa New Zealand. Ako nakaila kaniya
sa akong una nga misyon sa diha nga ako usa pa ka batan-on nga lalaki.
Niadto nga mga adlaw siya mitawag kanako nga iyang anak nga lalaki. Sa diha
nga ako mibalik sa pagdumala, siya mitawag kanako nga iyang amahan. . . . 
“Karon, sa usa ka higayon ako mitawag diha ingon sa ako sa kanunay mohimo
kon ako moduaw niana nga dapit, aron sa pagpakigkita niining halangdon nga
gamay nga babaye, gani diha na sa iyang kawaloan nga katuigan, ug buta.
Siya wala magpuyo sa usa ka natukod nga sanga, walay makita nga mga
naghupot sa pagkapari gawas kon ang mga misyonaryo moduaw didto. . . . 
“Ako misulod ug mihatag og katahuran kaniya sa Maori nga paagi. Siya diha
sa gawas sa iyang luyo nga nataran sa may gamay niya nga kalayo. Ako
mitunol sa akong kamot aron sa pagpakiglamano kaniya, . . . ug siya miingon:
‘Ayaw pakiglamano kanako, Amahan.’
“Ako miingon: ‘O, kana usa ka mahinlo nga hugaw sa imong mga kamot. Ako
mahimuot nga makiglamano kanimo. Ako malipay nga mohimo. Ako buot nga
mohimo.’
“Siya miingon, ‘Ayaw una.’ Unya siya migunit ug miluhod ug mikamang
paingon sa iyang gamay nga balay. Sa kilid sa iyang balay dihay usa ka pala.
Siya mialsa niana nga pala ug mikamang sa lain nga padulnganan, gisukod
ang gilay-on samtang siya nagkamang. Siya sa katapusan miabut sa usa ka
luna ug misugod pagkalut ubos ngadto sa yuta uban niana nga pala. Kini sa
katapusan nakaigo og usa ka butang nga gahi. Siya mihabwa sa yuta uban sa
iyang mga kamot ug mialsa og usa ka tibod sa prutas. Siya miabli nianang
tibod sa prutas ug . . . mikuha og usa ka butang ug mitunol niini kanako, ug
kini usa ka salapi sa New Zealand. Sa salapi nga Amerikano kini motumbas
ngadto sa usa ka gatus ka mga dolyares.
“Siya miingon: ‘Ania ang akong ikapulo. Karon ako makalamano na sa
naghupot sa pagkapari sa Dios.’
“Ako miingon: ‘Ikaw wala makautang og ingon niana ka dako nga ikapulo.’
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“Siya miingon: ‘Ako nasayud niini. Ako wala makautang niini karon, apan ako
mobayad og una sa uban, kay ako wala masayud kanus-a ang naghupot sa
pagkapari sa Dios moabut niini nga dapit pag-usab.’
“Ug unya ako miduko ug midutdot sa akong ilong ug agtang ngadto kaniya,
ug ang mga luha gikan sa akong mga mata mitulo ngadto sa iyang mga
aping.” (Sa Conference Report, Okt. 1948, pp. 159–60; “Among the
Polynesians,” Improvement Era, Nob. 1948, p. 756.)

Ngano nga si Elder Cowley mihilak tungod sa pagbayad niini nga babaye sa iyang ikapulo ug mga
halad? Ngano nga kita mohatag sa ikapulo ug mga halad sa dako nga kahimuot?

Si Presidente David O. McKay sa makausa miingon, “Siya kinsa mohatag og
[ikapulo] tungod kay siya nahigugma sa pagtabang sa uban ug aron
mapadayon ang hinungdan sa pagkamatarung, siya kinsa mohatag nga
malipayon ug uban ang pagpasalamat diha sa iyang kasingkasing . . . adunay
iyang ganti; kay diha sa paghatag siya sa tinuod nakaangkon og [mga
panalangin]” (“The Tenth Part,” Improvement Era, Okt. 1956, p. 701).

Sa unsa nga paagi nga ang inyong pagbayad og mga ikapulo ug mga halad makapakita sa
inyong gugma alang sa inyong kaigsoonan nga mga lalaki ug kaigsoonan nga mga babaye diha
sa Simbahan? Sa unsa nga paagi nga kini makapakita sa inyong gugma alang sa Ginoo?

Panapos
Ang Langitnong Amahan nasayud sa atong mga panginahanglan. Kalabut
niini, siya mihatag kanato niini nga sugo ug saad: “Pangitaa una ninyo ang
gingharian sa Dios, ug ang iyang pagkamatarung; ug ang tanan niini idugang
nganha kaninyo” (Mateo 6:33).
Ang bayad sa usa ka matinuoron nga ikapulo ug ang paghatag og mga halad
mahinungdanon nga paagi sa pagpakita sa atong gugma alang sa atong
Langitnong Amahan ug sa atong kahimuot sa pagtabang sa pagtukod sa
iyang gingharian sa yuta. Si Presidente Joseph F. Smith, daghan nga mga tuig
ang milabay, mitambag: “Pinaagi niini nga baruganan [ikapulo] ang
pagkamatinud-anon sa mga tawo niini nga Simbahan mapahimutang sa
pagsulay. Pinaagi niini nga baruganan kini masayran kinsa ang alang sa
gingharian sa Dios ug kinsa ang batok niini.” (Gospel Doctrine, p. 225.)
Kon kita mobayad sa atong mga ikapulo ug mga halad uban ang
pagkamatinuoron ug pagkamalipayon, kita managlitok sa atong pagpasalamat
alang sa daghan nga mga panalangin sa Ginoo.

Hagad
Sunod sa sugo sa Ginoo sa pagbayad sa ikapulo ug dawata ang mga
panalangin ingon sa gihisgutan diha sa Malaquias 3:10. Itudlo ang baruganan
sa ikapulo ngadto sa inyong mga anak pinaagi sa pulong ug buhat.
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Dugang nga mga Kasulatan
Mateo 6:1-4 (hatag og mga halad nga mapainubsanon)
Mga Buhat 20:35 (labaw nga maayo ang mohatag kay sa modawat)
Doktrina ug mga Pakigsaad 119:4 (ikapulo usa ka gipahimutang nga balaod

sa kahangturan)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 32, “Mga Ikapulo ug Mga Halad.”
2. Pahinumdomi ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga kasulatan ngadto sa klase.
3. Hangyoa ang usa ka igsoon nga babaye sa paghatag og mga duha ka gutlo nga taho sa mga

halad ug sa ilang kagamitan, Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 32.
4. Pagtudlo sa mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga
magmatinuoron.

Kita Nagtuo sa Pagkamatinuoron

Isulat sa pisara: “Kita nagtuo sa pagkamatinuoron” (Ikanapulog Tulo nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo)

Unsa ang gipasabut sa pagkamatinuoron? (Isulat ang mga tubag sa pisara.)

Ang mosunod nga sugilanon naglarawan sa kahulugan sa pagkamatinuoron.
Si Presidente Ruben Dario Pacheo sa Ikatulo nga Sanga sa Caracas
Venezuela ug ang iyang banay hugot nga nagtinguha sa pag-adto sa templo.
“Human sa daghan nga sakripisyo ug espirituhanon nga pagpangandam, ang
iyang banay nakatigum og igo nga salapi nga makaadto sa templo. Si
Presidente Pacheo mipadala sa iyang anak nga babaye ngadto sa banko aron
pagkuha og 500 U.S. dolyares. [Siya miingon,] ‘Ang akong asawa mikuha sa
sobre [nga gisudlan sa U.S. dolyares] ug mihipos niini sa walay pag-ihap sa
salapi. Sa gabii sa wala pa molakaw, ako nangayo sa salapi ug nakamatikod
nga ang sobre dili kasagaran ang gibug-aton. Among giihap ang salapi. Sila
mihatag kanamo og $4,065. Ako nahingangha. . . .  Ang mga resibo sa banko
nagpakita nga ang gipadala $500 lamang—kana nagpasabut nga ang banko
nasayop og mga $3,500 uyon ngari kanamo!
“‘Pipila sa mga dili sakop nga mga higala diha sa among panimalay niana nga
gabii misulay sa pagdani kanamo sa paggamit sa salapi aron makapahimulos
sa among biyahe ngadto sa Tinipong Bansa. . . . Ako sa akong kaugalingon
wala sukad makakita og ingon ka daghan nga mga salapi sa akong kinabuhi.
Bisan pa niana, ako madasigon nga miingon, “Kami dili makaangkon niini nga
salapi tungod kay kini dili amo. Ang tuyo sa among biyahe ngadto sa templo
mao ang paghimo og mga pakigsaad uban sa Ginoo. Unsa nga kaayohan
ang ilang mahimo kon kami dili matinuoron?”
“‘Kami miuli sa salapi ngadto sa bangko; sila nakamatikod nga sila nawad-an
sa pundo apan walay mga talaan nga nagpakita kang kinsa kini nabayad. Pipili
sa mga klerk sa banko nangutana kanako nianang adlawa, ‘Ngano nga gihimo
mo kini? Walay nasayud nga anaa kanimo ang salapi.’ Ang akong tubag mao
lamang: ‘Tungod kay ako usa ka Mormon.’” (Mario G. Echeverri, “Venezuela,”
Ensign, Peb. 1977, p. 30.)

Sa unsa nga paagi nga si Presidente Pacheo nakapakita sa iyang pagkamatinuoron pinaagi sa
unsay iyang giingon mahitungod sa paghimo og mga pakigsaad uban sa Ginoo?
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Sa unsa nga paagi nga siya nakapakita sa iyang pagkamatinuoron pinaagi sa unsay iyang gibuhat?

Sa unsa nga paagi nga ang mga pulong ug sa mga lihok ni Presidente Pacheo nakapakita nga
siya matinuoron diha sa iyang mga hunahuna ug diha sa iyang relasyon uban sa Ginoo?

Si Brigham Young miingon: “Pagmatinuoron. Alaot kadto kinsa nagpakaaron-
ingnon nga mga Santos ug dili matinuoron.
“Matinuoron nga mga kasingkasing makadala og matinuoron nga mga lihok.”
(Kinutlo ni Spencer W. Kimball sa Faith Precedes the Miracle, p. 234.)

Basaha ang Exodo 20:15–16; Doktrina ug mga Pakigsaad 42:20–21, 27.

Ang Ginoo misugo kanato nga magmatinuoron sa atong kaugalingon nga
mga kinabuhi ug sa atong pagpakigsabut sa uban: Dili ka mangawat (Doktrina
ug mga Pakigsaad 59:6).

Ang Pagkadili Matinuoron Usa sa mga Himan ni Satanas
Sa matag sugo nga ang atong Langitnong Amahan mohatag kanato, si
Satanas motintal kanato sa dili pagsunod. Ang mga kasulatan misulti kanato
nga si Satanas, oo, gani ang yawa, ang amahan sa tanan nga mga bakak,
[naninguha] aron sa paglingla ug sa pagbuta sa mga tawo, ug sa paggiya
kanila nga bihag diha sa iyang pagbuot (tan-awa sa Moses 4:4).
Si Presidente Kimball mihatag og daghan nga mga paagi nga mahimong dili
matinuoron: “Adunay mga tawo kinsa manulis og mga panimalay ug mga
banko ug mga patigayon; mga agalon dili matinud-anon sa ilang mga
pagsalig ug ang mga mamumuo kinsa . . . manlimbong og salapi. . . .  Anaa
ang mga manlabni og pitaka, ang mga kawatan og mga sukod, ang mga dili
mobayad og buhis, ug kadto kinsa dili mobutang og husto nga timaan ug
molimbong sa mga produkto nga ilang gibaligya. . . . 
“Ang pipila mohulam nga labaw sa ilang kasarang sa pagbayad. . . .  Ang uban
mohimo og mga saad ug ligdong nga mga pakigsaad ug dili motamud ug dili
manumbaling kanila. Adunay mga tawo kinsa mikuha og mga tuwalya gikan sa
mga motel ug mga tawo kinsa mililong og labaw nga bayad sa sukli. Ang pipila
nagmalampuson sa patigayon pinaagi sa maigmat nga mga pamaagi ug tinago
nga pakigsabut. Unya anaa ang tataw nga pangawkaw ug pangawat. . . . 
“Ang mga tawo manghambog sa pagpanglapas sa balaod sa trapiko ug sa
pagpanglupig sa pulis ug sa paglabang sa internasyonal nga mga utlanan
uban sa tinago nga baligya nga walay pagbayad sa buhis. . . . 
“Ug adunay mga tawo kinsa mopalabaw sa bayad ug mopalabaw sa timbang
ug mopakunhod sa bayad.” (Faith Precedes the Miracle, pp.234–35.)

Unsa ang uban nga mga kasagarang dili matinuoron nga mga paagi?

Ngano nga si Satanas buot kanato nga dili magmatinuoron?

Unsa ang uban nga mga sala nga modangat sa pagkadili matinuoron?
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Ang Pagkadili Matinuoron Magsugod sa Gagmay nga mga Butang
Ang matinuoron nga tawo dili mahimong dili matinuoron sa kalit. Ang pagkadili
matinuoron magsugod sa gagmay nga mga butang nga mahimo sa
hinayhinay mobuntog sa tanan nga mga bahin sa atong mga kinabuhi. Ang dili
matinuoron nga mga hunahuna, kasilag, kahakog, panlimbong sa uban, gani
sa pagpabilin nga hilom sa panahon nga kita angay nga mosulti sa tinuod,
makadala kanato sa mga buhat sa pagkadili matinuoron ug palayo gikan sa
atong Langitnong Amahan.
Sa unang mga adlaw sa Simbahan, ang asawa ni Thomas B. Marsh mibuhat
og usa ka dili matinuoron nga buhat nga midangat ngadto sa hingpit nga
pagbiya ug paghimulag sa mga Marsh. Si Elder Marsh niana nga panahon
mialagad ingon nga Presidente sa Korum sa Napulog Duha.
“Sa diha nga ang mga Santos nagpuyo sa Far West, ang asawa ni Elder
Marsh ug si Sister Harris nagkasabut nga magbinayloay og gatas, aron
makahigayon ang matag usa kanila sa pagbuhat og usa ka dakudako nga
keso kay sa ilang mabuhat sa tinagsa. Ang matag usa modala ngadto sa usa
sa katapusan nga mga pinuga nga gatas sa baka ingon man usab sa tanan
nga gatas. Si Gng. Harris mihimo sa iyang bahin sa kasabutan, apan si Gng.
Marsh mitago og usa ka pinta sa mga katapusan nga mga pinuga gikan sa
matag baka. Sa diha nga ang hitabo nahibaloan kini gidala sa atubangan sa
mga Magtutudlo, ug sila mihukom batok kang Gng. Marsh.
“Si Brother Marsh midapig sa mga lihok sa iyang asawa, bisan pa niana, ang
mga Marsh tungod kay nasakitan, sa wala madugay mibatok sa Simbahan.
Sila sa wala madugay nawad-an sa ilang pagkasakop tungod sa mga sakit
nga mga pagbati nga nagtubo gikan sa usa ka buhat sa pagkadili
matinuoron.” (Tan-awa Hyrum M. Smith ug Janne M. Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, p. 167.)

Ngano nga kita kinahanglan magmatinuoron diha sa gagmay nga mga butang?

Ngano nga kita kinahanglan dili modapig sa bisan unsa nga mga buhat nga dili matinuoron?

Kita Makakat-on sa Pagkamatinuoron
Kita natawo nga walay sala, walay kahibalo sa maayo ug sa dautan. Bisan pa
niana, matag usa kanato gihatagan sa Espiritu sa Ginoo ingon nga usa ka
giya; busa, kita matag usa kinahanglan makakat-on sa pagkamatinuoron
pinaagi sa pagtugot sa Ginoo sa paggiya kanato ngadto sa kamatuoran.
Ang atong mga pangulo sa Simbahan nagtawag sa atong pagtagad ngadto
sa dili matinuoron nga mga paagi aron sa pagtabang kanato sa pag-ila sa
pagkadili matinuoron ug sa paghangyo kanato sa dili pag-apil. Sila nag-awhag
kanato sa pagtudlo sa atong mga anak sa pagmatinuoron. Si Presidente N.
Eldon Tanner miingon: Kini nga pagmatuto sa pagkamatinuoron magsugod
diha sa panimalay. Matag usa kanato adunay kaugalingon nga mga
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katigayunan diin ato lamang gayud. Kita mahimo ug kinahanglan makigbahin
sa mao nga mga butang sama sa mga dulaan ug mga dula ug sa atong mga
pag-alagad ngadto sa usag usa; apan kita adunay salapi, o mga alahas, o
igsusul-ob nga maoy usa ka kaugalingon nga kabtangan sa matag usa ug
kinahanglan dili kuhaon nga walay pagtugot sa tag-iya. Ang usa ka bata nga
motahud sa mao nga pagkamatinuoron diha sa panimalay dili dali nga
molapas sa baruganan diha gawas sa panimalay. . . .  Kulang sa mao nga
pagmatuto magpatubo sa pagkawalay pagtahud alang sa mga katungod ug
mga kabtangan sa uban. . . . 
“Samtang ang usa ka bata magtubo sa kahingkod ug magsugod sa
pagtrabaho alang sa salapi, . . .  [siya kinahanglan pagatudloan sa
pagpakigsabut sa matinuoron nga paagi ug paghatag og matinuoron nga
kahago alang sa suweldo nga iyang makuha.” (“Worthy of Proper
Recommendation,” Ensign, Mayo 1978, p. 44.)

Ngano nga ang pagkamatinuoron sa atong trabaho hilabihan ka mahinungdanon?

Sa unsa nga paagi nga ang pagtudlo sa inyong mga anak sa dili pagkuha o paggamit sa
kabtangan sa uban nga walay pagtugot makatabang kanila nga mahimong labaw nga matinuoron?

Ngano nga kini mahinungdanon sa matag bata nga makaangkon og mga kabtangan sa iyang
kaugalingon?

Si Presidente Kimball, diha sa pagpamulong mahitungod sa iyang tinguha nga
ang iyang mga apo matudloan sa pagkamatinuoron, miingon:
“Ako manghinaut nga kamo motudlo sa akong mga minahal nga
magmatinuoron. Adunay daghan kaayo nga pagpanikas ug pagpangawat ug
pagkadili matinuoron. Ang katarung gikataw-an ug ang pagkadili matinuoron
gitudlo pinaagi sa banay ug sa katalingban. Ang gagmay nga dili matinuoron
nga pasiaw gikataw-an. Ang bata sa kasagaran may igo nga kaigmat nga
makalimbong ug mopahimulos sa iyang kagamay. Ang gamay nga bata sa
kasagaran tugotan nga mapasaylo sa ginagmay nga pangawat. Ang usa ka
ginikanan kinsa mokunhod sa edad aron malikayan ang bayad alang sa mga
dagko diha sa mga sinehan ug mga eroplano ug mga tren ug mga sakyanan sa
pinugsanay nagtudlo sa bata sa pagkadili matinuoron. Siya dili makalimot niini
nga mga leksyon. Ang pipila sa mga ginikanan motugot sa bata sa paglapas sa
balaod ingon ngadto sa mga pabuto, ang paggamit sa mga pusil, pagpangisda
ug pagpangayam nga walay lisensya. Ang mga anak gitugotan sa pagmaneho
nga walay lisensya o sa pagpamakak sa ilang mga edad. Kadto kinsa mikuha
og gagmay nga mga butang sa walay pagkwenta alang [kanila], ingon sa prutas
gikan sa nataran sa silingan, usa ka igsusulat gikan sa usa ka lingkuranan, usa
ka putos sa suwinggam gikan sa . . . estante, ang tanan gitudlo sa hilom nga
ang gamay nga pangawat ug mga dili matinuoron dili kaayo ngil-ad. Pagpanikas
diha sa mga eksamen sa tulunghaan miabut sa usa ka makahahadlok nga
kahimtang, miingon ang mga tigdumala sa tulunghaan.
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“Kita tingali misungsong sa usa ka makusog nga sulog, apan kita kinahanglan
motudlo sa atong mga anak nga ang sala sala. . . . 
“Ako mopadayag sa akong kabalaka mahitungod sa nagkadugang nga
panginahanglan sa paglig-on sa atong mga batan-on.” (“What I Hope You Will
Teach My Grandchildren and all Others of the Youth of Zion,” pakigpulong
ngadto sa Seminary and Institute Personnel, BYU, 11 Hulyo 1966, p. 2.)
Kini mahinungdanon sa pag-ila nga kita dili makabali wala sa gagmay nga mga
pangawat, o mga pagbakak, o mga paglimbong. Kita kinahanglan dili mohatag
og gamay nga pagtagad o mokatawa sa pagpanikas o paglapas sa balaod.

Unsa ang inyong mabuhat sa inyong kaugalingon nga banay aron sa pagtudlo ug pag-awhag sa
matinuoron nga kalihokan?

Ngano nga kinahanglan kamo motudlo sa pagkamatinuoron pinaagi sa inyong panig-ingnan?

Kita Mapanalanginan pinaagi sa Pagkamatinuoron
Kita tingali dili sa kanunay gantihan dihadiha dayon sa pagkamatinuoron. Kini
mahimo nga mosulay sa atong kinaiya, makapahimo kanato nga
mawagtangan og mga higala, magdala kanato og pagtamay. Apan ang
pagkamatinuoron magdala og kalinaw sa hunahuna, usa ka malinis nga
tanlag, ug hingpit na kalipay karon ug sa umaabut.
Diha sa usa ka sulat ngadto sa usa ka higala, usa ka batan-on nga babaye
mihulagway unsa ang iyang gibati human siya gitintal nga dili magmatinuoron.
“Mahal kong Sue,
“Ako nasubo nga ikaw nahiubos kagahapon. Ang imong pakighigala hilabihan
ka mahinungdanon ngari kanako. Apan ako kinahanglan mobuhat sa unsa ang
akong gibuhat. Ako manghinaut nga ikaw makasabut. Sa diha nga ikaw mihagit
kanako sa pagkuha niadto nga pulseras gikan sa estante sa alahas, ikaw
misulti kanako nga kini sayon. Walay usa nga nagbantay—o gani nagtrabaho
duol sa dapit. Ang imong pangatarungan nga ikaw sukad wala gayud hisakpi
naghimo niini nga dili kaayo makahahadlok. Apan ako nasayud nga kon ako
mokuha niana nga pulseras, hisakpan ako o dili, ako dili gayud makalimot nga
ako sa makausa dili matinuoron. Ako dili gayud makasul-ob sa pulseras. Kini sa
kanunay maoy usa ka tigpahinumdom sa usa ka dili maayo nga paghukom.
“Sa diha nga ikaw mipalayo gikan kanako ug miingon nga ikaw dili buot nga
mousik sa imong panahon uban sa usa kinsa dili makalingaw, ako nahiubos.
Ako sa gihapon mao. Apan sa akong paminaw ako lamang maghambin uban
niana nga kahiubos. Kini labaw nga masayon sa paghambin uban niana nga
pagbati kay sa magpuyo uban ang pagbati nga dili gayud gawasnon nga
mosulod ngadto sa tindahan nga walay pagbati nga nakasala, o dili makahimo
sa pag-atubang sa akong mga ginikanan ug sa obispo, o gani sa kasayuran
sulod sa akong kaugalingon sa unsay akong nabuhat.” (“Look unto me in
Every Thought,” Mia Maid Course B, 1978, p. 58.)
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Unsa ang gisakripisyo sa batan-on nga babaye alang sa pagkamatinuoron?

Unsa nga mahinungdanon nga mga kaayohan ang naangkon sa batan-on nga babaye pinaagi sa
pagkamatinuoron?

Ngano nga kini mahinungdanon nga kita makaila sa malungtaron nga mga kaayohan sa
pagkamatinuoron? (Aron sa pag-awhag kanato nga sa hingpit magmatinuoron)

Si Elder Howard W. Hunter sa Konseho sa Napulog Duha misulti sa uban
nga mga kaayohan sa pagkamatinuoron: “Adunay usa ka hingpit nga
kalipay nga moabut ngadto sa usa gikan sa pagkamatinuoron. . . .  Ikaw
makabaton sa pakig-uban sa Ginoo ug ikaw makabaton sa Espiritu sa
Espiritu Santo. . . . 
“Kita kinahanglan magmatinuoron sa atong mga kaugalingon, magmatinuoron
uban sa Dios, ug sa atong isigkatawo.” (Basic Concepts of Honesty.” New Era,
Peb. 1978, p.5.)

Unsa ang mga kaayohan sa pagkamatinuoron nga si Elder Hunter mipasiuna paglaraw?

Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo makatabang kaninyo sa pagkamatinuoron? (Pinaagi sa
pag-aghat kaninyo sa pagbuhat sa matinuoron nga butang, maghimo kaninyo sa pagbati og
labaw nga maayo kon kamo mobuhat, ug sa pag-aghat kaninyo sa mga pagbati nga nakasala
kon kamo wala magmatinuoron)

Unsa ang gipasubut sa pagmatinuoron uban sa Dios?

Panapos
Ang pagkamatinuoron mao ang usa ka sukaranan nga baruganan sa
ebanghelyo. Kini usa ka sugo sa Dios. Aron sa paghupot niini nga sugo, kini
mahinungdanon nga kita makaila sa pagkadili matinuoron ug molikay niini,
nga kita mobansay sa pagkamatinuoron diha sa atong mga hunahuna, diha
sa atong mga pakigsultianay, ug diha sa atong mga lihok. Pinaagi sa
pagpakita sa matinuoron nga mga baruganan diha sa atong mga panimalay,
uban sa lain nga mga sakop sa Simbahan, ug uban sa atong mga silingan,
kita nagtudlo sa atong mga anak nga magmatinuoron. Kon kita matinuoron,
kita mapanalanginan uban sa usa ka malinis nga tanlag, malinawon nga
hunahuna, usa ka pagbati sa kaugalingon nga katakus, ug ang pakig-uban sa
Espiritu Santo.

Hagad
Sulod sa umaabut nga semana, tukia ang inyong mga hunahuna, mga
pulong, ug mga lihok aron sa pagpiho sa inyong pagkamasulundon sa
sugo nga magmatinuoron. Pangayoa ang panabang sa Ginoo aron sa
pagsalikway sa pagkadili matinuoron diha sa inyong kaugalingon nga
kinabuhi. Pangita og mga paagi sa pagtudlo sa mga anak sa inyong banay
niini nga matarung nga baruganan. Himoa nga ikaw mao ang panig-ingnan
sa pagkamatinuoron sa mga pulong ug sa mga buhat. (Tan-awa Mga Taga-
Filipo 4:8–9.)
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Dugang nga mga Kasulatan
Mga Taga-Roma 13:12–13 (paglakaw nga matinuoron)
Mga Hebreohanon 13:18 (andam sa pagpuyo nga matinuoron)
Doktrina ug mga Pakigsaad 97:8 (kon ang ilang mga kasingkasing matinuoron)
Doktrina ug mga Pakigsaad 136:25–26 (iuli ang gihulaman; ipahiuli ang nawala)
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13 (kami nagtuo sa pagkamatinuoron)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 31, “Kamatinud-anon”
2. Pagkuha og pisara ug tisas.
3. Pahimoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo paglig-on sa
inyong pasalig sa pagpasaylo sa inyong kaugalingon ug sa uban.

Kalihokan: Kinsa Ako?
Himoa ang kalihokan “Kinsa Ako?” Ipabuhat sa usa nga sakop sa klase ang
pagbasa og kusog sa mga kasaysayan sa kinabuhi nga anaa sa ubos. Ayaw
itugot ang mga ilhanan diha sa mga kasaysayan sa kinabuhi nga ipadayag
hangtud ang pangutana “Kinsa Ako?” gipangutana. Sa dihadiha nga ang usa
ka igsoon nga babaye naghunahuna nga siya nakaila sa ilhanan sa tawo nga
gilarawan, siya kinahanglan mopataas sa iyang kamot. Bisan pa niana, ang
tigbasa kinahanglan mopadayon hangtud ang listahan mahingpit o hangtud
ang tanan nga mga kamot gipataas.

KASAYSAYAN SA KINABUHI 1
1. Ako sa bakak gipasanginlan ug gibalhog sa bilanggoan. (Genesis 39:11–20.)
2. Sa wala madugay ako gibuhian gikan sa bilanggoan ug gihatagan og usa
ka taas nga katungdanan sa pagkapangulo sa usa ka langyaw nga yuta.
(Genesis 41:37–43.)
3. Sulod sa daghan nga mga tiug ako nahibulag gikan sa akong amahan ug
banay. (Genesis 41:44.)
4. Ako mihubad sa mga damgo sa usa ka tinugyanan sa balay, usa ka tigluto
og pan ug usa ka tigmando. (Genesis 40, 41.)
5. Tungod sa kagutom, ang akong banay mibiya sa ilang yutang natawhan ug
mibalhin ngadto diin ako nagpuyo. Busa ako nakahimo sa pagtabang kanila.
(Genesis 45,46.)
6. Sa diha nga ako usa pa ka gamay nga batang lalaki, ang akong amahan
mihatag kanako og usa ka matahum nga kupo. (Genesis 37:3.)
7. Bisan pa og ang akong igsoon nga mga lalaki mibaligya kanako ngadto sa
mga tigpatigayon og mga ulipon, ako nagpasaylo kanila ug kami dihay usa ka
malipayon nga panaghiusa sa Ehipto ug mipuyo nga malipayon sulod sa
daghan nga mga tuig. (Genesis 45,46.)
8. Kinsa Ako?
Tubag: Joseph, ang anak nga lalaki ni Jacob, kinsa gibaligya ngadto sa
Ehipto. (Tan-awa We Ought Also to Love One Another, Beehive Course A, 1977,
1978, p. 16.)
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Ipakita ang talan-awon 8-a, si Joseph nga gihiusa uban sa iyang igsoon nga mga lalaki.

Ngano nga si Joseph ug ang iyang igsoon nga mga lalaki nakahimo og usa ka malipayon nga
panaghiusa ug nag-ipon sa pagpuyo diha sa kalipay sulod sa daghan nga mga tuig? (Si Joseph
mipasaylo sa iyang igsoon nga mga lalaki.)

KASAYSAYAN SA KINABUHI 2
1. Ako ang manghud sa duha nga anak nga mga lalaki. (Lucas 15:11–12.)
2. Ako mipanaw ngadto sa usa ka layo nga nasud diin ako miusik-usik sa
panulundon nga ang akong amahan mihatag kanako. (Lucas 15:13.)
3. Sa diha nga may usa ka kagutom nga miabut ngadto sa yuta, ako misugod
sa pagpanginahanglan. (Lucas 15:14.)
4. Aron makakuha og pagkaon, ako mitrabaho sa pagpanlawog sa baboy.
(Lucas 15:15.)
5. Ako nakahinumdom nga ang akong amahan mipakaon og maayo sa iyang
mga sulugoon, busa ako mihukom sa pagpauli ug mihangyo sa akong
amahan sa pagsuhol kanako ingon nga usa ka sulugoon. (Lucas 15: 17–19.)
6. Sa diha nga ang akong amahan nakakita kanako nga nagsingabut, siya
midagan sa pagsugat kanako, mihalok kanako, ug mihatag kanako sa iyang
labing nindot nga kupo, usa ka singsing, ug mga sapatos, ug miandam og usa ka
bangkete aron sa pagsaulog sa akong pagbalik sa panimalay. (Lucas 15:20–24.)
7. Kinsa Ako?
Tubag: Ang mausikon nga anak nga lalaki.

Ipakita ang talan-awon 8-b, Ang mausikon nga anak nga lalaki mibalik.

Ngano nga kining malipayon nga panaghiusa nahimo? (Ang amahan mipasaylo sa iyang anak
nga lalaki ug malipayon siya nga midawat kaniya pagbalik sa panimalay.)

Kining duha ka mga sugilanon gikan sa Bibliya naglarawan unsa ang
mahitabo kon ang mga sakop sa banay magpinasayloay sa usag usa.

Unsaon ninyo pagpatin-aw ang pagpasaylo? (Pagbuntog sa tinguha sa pagsilot sa usa kinsa
nakasala kaninyo. Sa dili pagkasuko kaniya ug paghatag kaniya og hingpit nga pasaylo. Ang
pagpasaylo makahimo kanato sa paghigugma sa uban ingon nga si Kristo naghigugma kanato.)

Kon Kita Mopasaylo, Kita Makabansay sa Kristohanon nga Gugma
Si Jesukristo mihatag kanato sa hingpit nga panig-ingnan unsaon sa
pagpasaylo niadtong kinsa nakasala kanato. Sa mga panig-ingnan sa
Manluluwas si Elder Robert L. Simpson sa Unang Korum sa Kapitoan miingon:
“Bibliyanhon nga kasaysayan nagsulti kanato nga walay mortal nga tawo nga
gipasagubang ngadto sa pagpaubos, sa mga sakit, sa pag-antus nga nasinati
sa Manluluwas sa kalibutan sulod sa iyang katapusan nga mga takna sa
pagkamortal.
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“ . . . Didto siya nagbitay, ang iyang lawas samaran ug nagdugo, gihapon
gibiaybiay sa iyang mga kaaway; ug kini diha sa taliwala sa tanan niini nga si
Jesus nagpakilooy tingali sa hilom, uban sa hugot nga balaan nga pagtahud,
‘Amahan, pasayloa sila; kay sila wala masayud unsa ang ilang gibuhat. . . . ’
(Lucas 23:34.)” (“Forgiveness,” Improvement Era, Dis. 1966, p. 1148.)
Ingon nga si Jesus mipasaylo, busa kinahanglan gayud nga kita usab mopasaylo.
Si April Aaron usa ka Santos nga babaye sa Ulahing Adlaw kinsa misunod sa
panig-ingnan sa Manluluwas. Samtang nagpaingon ngadto sa usa ka sayaw
sa Simbahan sa San Francisco, California, si April gihasmagan sa usa ka lalaki
kinsa sa mapintas misamad kaniya sa usa ka kutsilyo samtang siya misulay sa
pagkawat sa iyang pitaka. Sa paghasmag siya nag-antus sa pagkawala sa
iyang tuo nga mata ug nakadawat og lawom nga mga samad sa iyang tuo nga
bitiis ug wala nga bukton. Ug unsa ang tubag ni April samtang gipangutana
mahitungod sa mihasmag kaniya?
“Ako nagtuo nga siya tingali nag-antus, bisan kinsa nga sama niana, kita
angay nga mobati og kalooy alang kaniya. . . .  Ako manghinaut nga adunay
usa nga makahimo og usa ka butang alang kaniya, sa pagtabang kaniya. Siya
nagkinahanglan og pagtambal. Kinsa ang nasayud unsa ang nakapahimo sa
usa ka tawo sa pagbuhat sa usa ka butang sama niini? Kon sila dili
makakaplag kaniya, siya tingali mobuhat niini pag-usab.” (Ingon sa pagkutlo ni
Spencer W. Kimball sa The Miracle of Forgiveness, p. 294.)

Giunsa ni April pagpakita ang Kristohanon nga paghigugma sa mihasmag kaniya?

Si Jens Christian Johansen, kinsa mipasakop sa Simbahan sa Denmark, maoy
lain kinsa adunay Kristohanon nga gahum sa pagpasaylo. Sa iyang
kaugalingon nga inadlaw nga talaan siya misulat:
“Samtang ako mipundok sa akong kumpay ug mihimo sa akong buhat, ako
mikuha og napulog duha ka mga pundok ug mibutang diha sa ibabaw sa
koral sa akong silingan, ingon nga sila walay kumpay alang sa kabayo ug mga
baka; ug kami nakakita nga nakuhaan og gamay gikan sa among dapit sa
miagi nga gabii. . . .  Ako mohatag pa kanila og gamay kay sa sila
papangawaton.” (Kinutlo ni Rex D. Pinegar sa “Grandfather Johansen’s
Example, New Era, Sept. 1977, p. 4.)

Giunsa ni Apohan Johansen pagpakita nga siya mipasaylo sa iyang silingan tungod sa
pagpangawat sa iyang kumpay?

Kon kita makapasaylo ingon sa gihimo ni April ug ni Apohan Johansen, kita
naghigugma sa uban ingon nga si Kristo mihimo.

Ipakita ang karatula ingon sa gisugyot sa “Pagpangandam sa Magtutudlo.” 
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Si Elder Marion D. Hanks miingon, “Ako mibati nga ang katapusan nga
hulagway sa gugma alang sa Dios ug sa mga tawo mao ang pagpasaylo”
(“Even as Christ Forgave,” New Era, Hunyo 1974, p. 4; mga italiks gidugang).

Kita Gikinahanglan nga Mopasaylo sa Tanan
Kita sa kasagaran mosulti o mobuhat sa mga butang nga nagdala og sakit ug
pag-antus ngadto sa uban. Ang uban sa kasagaran mosulti o mobuhat og
mga butang nga makapasakit kanato. Aron sa pagtabang kanato sa pag-
atubang niini nga mga suliran, si Jesukristo mihatag niini nga tambag:
Busa, ako moingon nganha kaninyo, nga kamo angay nga mopasaylo sa usag
usa; kay siya nga dili mopasaylo sa iyang igsoon ang iyang mga kalapasan
magpabilin nga panghimarauton sa atubangan sa Ginoo: kay diha magpabilin
kaniya ang labaw nga dakong sala.
Ako, ang Ginoo mopasaylo kang kinsa Ako mopasaylo, apan kaninyo kini
gikinahanglan sa pagpasaylo sa tanan nga tawo. (Tan-awa Doktrina ug mga
Pakigsaad 64:9–10; mga italiks gidugang.)

Kang kinsa ang “tanan nga mga tawo” naglakip? (Mga sakop sa banay: mga bana, mga anak,
igsoon nga mga lalaki, igsoon nga mga babaye, mga ginikanan, mga apohan, mga iyaan, mga
uyoan, uban pa; mga higala; mga silingan; mga kaaway; mga makasasala;—tanan)

Kinsa ang atong igsoon? (Tanan; tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9.)

Unsa ang gisaad ngari kanato diha sa kasulatan kon kita mopakyas sa pagpasaylo niadtong kinsa
midaot kanato? Kinsa ang adunay labaw nga dakong sala—ang usa kinsa nakapasakit sa uban o
ang usa kinsa midumili sa pagpasaylo? Ngano?

Sa unang bahin niini nga leksyon kita mibalik pagtuon sa duha ka mga
sugilanon nga nagpakita giunsa ang mga suliran sa banay pagsulbad pinaagi
sa pagpasaylo.

Unsa ang mahimo nga sangputanan kon ang mga bana ug mga asawa andam sa pagpasaylo sa
usag usa sa ilang mga pagpasakit? Kon ang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye
tanan mopasaylo sa usag usa? Kon ang mga ginikanan mopasaylo sa ilang mga anak? Kon ang
mga anak mopasaylo sa ilang mga ginikanan?

Basaha ang Mateo 5:44.

Kang kinsa kining kasulatan nagtudlo kanato nga pasayloon? (Atong mga kaaway)

Unsa ang mahimo nga sangputanan kon kita andam sa pagpasaylo sa mga pagpasakit sa atong
mga silingan? Mga sakop sa Simbahan? Mga kahigalaan?

Si Jesukristo nagtudlo nga kon kita mao ang nasakitan, kita kinahanglan dili
magpaabut nga ang sad-an moduol aron pagpangayo sa atong pagpasaylo.
Kita kinahanglan mangita kaniya ug maghimo og kalinaw uban kaniya. (Mateo
5:23–24.) Ang Ginoo dili mopasaylo kanato sa atong mga sala gawas kon ang
atong mga kasingkasing gawasnon sa tanan nga mga kasilag, kaligutgot, ug
dili maayo nga mga pagbati batok sa uban.
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Ipabasa sa usa ka igsoon nga babaye ang Mateo 18:21–22.

Unsa ang lain nga paagi sa pagsulti, “Hangtud sa kapitoan pil-on og pito”? (Sa kahangturan o sa
kanunay)

Ang pagpasaylo sa tanan nagkinahanglan nga kita mopasaylo sa atong mga
kaugalingon ingon man usab sa uban. Kon kita makabuhat og sayop, kita
kinahanglan nga maghinulsol niini ug unya kalimtan kini. Usahay kini labaw
nga masayon sa pagpasaylo sa uban kay sa pagpasaylo sa atong mga
kaugalingon apan ang “pagpasaylo sa tanan nga mga tawo” mao ang
pagpasaylo sa tanan, lakip sa atong mga kaugalingon.

Ngano nga kita usahay malisdan sa pagpasaylo sa atong mga kaugalingon? Unsa ang pipila ka mga
butang alang diin kita mahimo nga nagkinahanglan nga mopasaylo sa atong mga kaugalingon?

Kita Kinahanglan Gayud Mopasaylo Aron nga Molambo
Si Elder Boyd K. Packer misaysay sa mosunod nga sugilanon:
“Daghan nga mga tuig ang nanglabay nga ako natudloan og usa ka leksyon
pinaagi sa usa ka tawo nga ako midayeg sa hilabihan. Siya sama og usa ka
santos nga tawo ingon nga ako sukad nakahibalo. Siya makanunayon ug
malinawon, uban ang usa ka hugot nga espirituhanon nga kalig-on nga
daghan ang nadani.
“Siya nasayud unsaon sa pagpangalagad ngadto sa uban kinsa mga nag-
antus. Sa daghan nga mga higayon ako mitambong sa diha nga siya mihatag
og mga panalangin ngadto sa kinsa nga may sakit o sa laing bahin may mga
kasakit.
“Ang iyang kinabuhi nahimo nga usa ka kinabuhi sa pag-alagad, diha sa
Simbahan ug diha sa katilingban. . . . 
“Sa usa ka higayon sa diha nga kami walay kauban ug ang espiritu angay,
siya mihatag kanako og usa ka leksyon alang sa akong kinabuhi gikan sa
iyang kasinatian. Bisan og ako naghunahuna nga ako nakaila kaniya, siya
misulti kanako og mga butang nga ako wala magdahum. . . . 
“Siya nangasawa og usa ka maanyag nga batan-on nga babaye, ug sa karon
tanan nga mga butang diha sa iyang kinabuhi maayo lamang. Siya maayo og
trabaho, nga may maayo nga kaugmaon. Sila naghinigugmaay sa hilabihan,
ug siya nagpaabut sa ilang unang bata.
“Sa gabii nga ang bata matawo dihay mga kakulian. Ang nag-inusara nga
doktor didto sa lain nga dapit sa kabalangayan nag-atiman sa nagdaot. Wala
sila makakita kaniya. Human sa daghan nga mga takna sa pagbati ang
kahimtang sa umaabut nga inahan nahimo nga walay paglaum.
“Sa katapusan ang doktor miabut. Siya nakasabut sa kalit nga hitabo, milihok
pagdali, ug sa wala madugay diha na ang mga gamitonon nga gihan-ay. Ang
bata natawo ug ang krisis, kini mipakita nga daw, human na.
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“Pipila ka mga adlaw wala madugay ang batan-on nga inahan namatay gikan
sa mao gayud nga sakit nga manakud sa gitambalan sa doktor didto sa lain
nga panimalay niana nga gabii.
“Ang kalibutan sa akong higala nahugno. Ang tanan dili na maayo karon; ang
tanan dautan. Siya nawad-an sa iyang asawa, sa iyang hinigugma. Siya walay
paagi nga makaamuma sa iyang gamay nga bata ug sa samang higayon
makatagad sa iyang trabaho.
“Samtang ang mga semana nanglabay ang iyang kaguol nagngutngot. ‘Kadto
nga doktor kinahanglan dili na tugotan sa paggamit sa iyang pagkadoktor,’
siya moingon. ‘Siya ang midala niana nga sakit nga mitakud ngadto sa akong
asawa; kon siya nagmabinantayon siya unta buhi karon.’ Siya nakahunahuna
og lain, ug diha sa iyang kaligutgot siya nahimo nga mahulgaon.
“Unya usa ka gabii niana usa ka tuktok miabut sa iyang pultahan. Usa ka
gamay nga bata miingon, sa yano, ‘Si Papa buot nga ikaw moadto sa amo.
Siya buot makigsulti kanimo.’
“Ang ‘Papa’ usa ka presidente sa kaulohan. Usa ka magul-anon, hupong sa
kasakit nga batan-on nga lalaki miadto sa pagpakigkita sa iyang espirituhanon
nga pangulo. Kini nga espirituhanon nga magbalantay kanunay nga
nagbantay sa iyang panon ug adunay butang nga isulti ngadto kaniya.
“Ang tambag gikan niini nga maalamon nga sulugoon yano: ‘John, pasagdi
kini. Ikaw walay mabuhat mahitungod niini sa pagdala pagbalik kaniya. Ang
bisan unsa nga imong buhaton mohimo niini nga labaw nga dautan pa. John,
pasagdi kini.’
“Ang akong higala misulti kanako nga kini mao ang iyang pagsulay, ang iyang
Gethsemane.
“Unsaon niya sa dili paghunahuna niini? Ang maayo maayo! Usa ka mangilngig
nga sayop ang nahimo, ug adunay usa nga kinahanglan gayud mobayad niini.
“Siya nanlimbasog diha sa kasakit sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Kini
wala mahitabo dayon. Sa katapusan siya hugot nga bisan unsa pa ang mga
panghitabo, siya kinahanglan magmasulundon. . . . 
“Siya hugot nga mosunod sa tambag sa maalamon nga espirituhanon nga
pangulo. Siya dili na mohunahuna niini.
“Unya siya misulti kanako, ‘Ako usa na ka tigulang nga tawo una ako
makasabut. Kini wala hangtud ako natigulang nga ako sa katapusan nakakita og
usa ka kabus nga doktor—trabaho nga hilabihan, ubos og sweldo, nagkagidlay
gikan sa usa ka masakiton ngadto sa lain nga masakiton, uban sa diyutay nga
angay nga medisina, walay ospital, diyutay nga mga galamiton. Siya
nanlimbasog sa pagluwas og mga kinabuhi, ug milampos sa daghan nga bahin.
“‘Siya miabut sa usa ka krisis nga higayon sa diha nga duha ka mga kinabuhi
nagbitay sa timbangan ug milihok sa walay paglangan.
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“‘Ako usa na ka tigulang nga lalaki,’ siya miusab, ‘una ako makasabut. Ako unta
magdaut sa akong kinabuhi,’ siya miingon. ‘ug ang mga kinabuhi sa uban.’
“Daghan nga mga panahon siya mipasalamat sa Ginoo nga nagluhod alang
sa usa ka maalamon nga espirituhanon nga pangulo kinsa mitambag kaniya
sa yano, ‘John, pasagdi kini.’
“Ug kana ang akong itambag kanimo. Kon ikaw adunay nagngutngut nga
kasuko, usa ka daotan ug buot, pipila ka mga kaligutgot, kahigawad, o kasina,
pugngi ang imong kaugalingon. Ikaw dili unya makahimo sa pagpugong sa
mga butang didto sa uban, apan ikaw makapugong sa mga butang dinhi,
sulod diha kanimo.
“Ako moingon, busa: John, pasagdi kini, Mary, pasagdi kini.” (“The Balm of
Gilead,” Ensign, Nob. 1977, p. 60.)
Unsa nga matang sa kinabuhi ang mahitabo ni John kon siya wala makapasaylo sa doktor? Unsa
ang pipila ka mga hiyas nga napalambo ni John tungod kay siya mipasaylo? (Nahimo nga labaw
nga espirituhanon ug malinawon; mialagad ug mipanalangin sa daghan) Ngano nga si John
mitawag sa pagpasaylo sa doktor nga iyang “Gethsemane”? Kanus-a si John misugod sa pag-
uswag? (Human siya mipasaylo sa doktor)

Si Elder Sterling W. Sill sa Unang Korum sa Kapitoan misaysay sa mosunod
nga sugilanon:
Sa miagi nga panahon ako nakigsulti sa usa ka hingkod nga babaye 53 ka mga
tuig ang panuigon kinsa nakahimo og usa ka paglapas sa katarung sa panuigon
nga 18. Siya nakasabut nga ang iyang sala hilabihan kabug-at, apan tungod kay
siya naghinulsol kaliboan ka higayon kita makasalig diha sa saad sa Ginoo nga
siya mipasaylo kaniya. Apan siya wala gayud makapasaylo sa iyang kaugalingon.
Tungod kay siya mibati og kahugaw ug ubos, siya mipalayo gikan sa iyang mga
higala, midumili sa pagminyo, ug nahimo og ingon nga makatilingbanon ug
espirituhanon nga nag-inusara. Sulod sa 35 ka mga tuig siya mipakaubos sa
iyang kaugalingon uban ang mapait nga mga pagmahay ug mga pasangil. Ang
iyang kinabuhi sa pagbalik og tan-aw diha sa iyang sala mihimo kaniya ngadto sa
usa ka butang nga ubos ra kaayo sa talagsaon nga tawo diin ang Dios buot nga
siya mahimo. Ang iyang sala sa panuigon nga 18 hilabihan ra ka bug-at. Apan
sulod sa 35 ka mga tuig siya sa kanunay nagdugang ngadto sa iyang sala
pinaagi sa pag-usik sa labing bililhon nga butang sa kalibutan diin mao ang usa
ka matahum nga kinabuhi sa tawo.” (What Doth It Profit, p. 183.)
Kon kita kanunay maghinumdom sa atong mga kapakyasan, ug mga
kasaypanan, o magpadayon sa paghambin og dautan nga mga pagbati batok
sa uban, magdumili sa pagpasaylo sa atong mga kaugalingon o sa uban, kita
nag-usik sa panahon ug sa kabaskog. Kita walay mahimo. Kita nagpugong sa
espirituhanon nga pag-uswag.

Panapos
Dili sayon ang pagpasaylo sa uban ug sa atong mga kaugalingon. Kini
mahimo nga usa sa labing dako sa mga hagit nga atong atubangon sa
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kinabuhi. Kon kita mopasaylo sa hingpit, pinaagi sa pagpasaylo diha sa atong
mga kasingkasing ingon usab pagsulti sa mao uban sa atong mga ngabil, kita
makapahimo pagpalingkawas sa atong mga kaugalingon sa pag-uswag—sa
pagpalambo sa atong mga kinabuhi ug magmalipayon. Kita diha niana
makapangandam sa atong mga kaugalingon sa paghangyo sa Ginoo sa
pagpasaylo sa atong mga sala. Siya misulti kanato nga kon siya mopasaylo sa
atong mga sala, siya dili na mohinumdom kanila. (Doktrina ug mga Pakigsaad
58:42.) Pagkuha sa mga kasaypanan sa uban gikan sa atong mga hunahuna
ug mga kasingkasing ug dili na paghinumdom kanila maoy usa ka
mahinungdanon nga bahin sa pagpasaylo. Samtang kita makalimot sa dautan
nga mga pagbati ngadto sa uban, kita nagdala og kalinaw ngadto sa atong
mga kinabuhi. Kita mosiksik ug mangandam sa pagdawat sa paggiya sa
Espiritu Santo. Kita modawat og kaugalingon nga pagsaway ug mogamit niini
aron sa pagpalambo sa atong mga kaugalingon. Kita magmauswagon ngadto
sa kahimayaan sa gingharian sa atong Langitnong Amahan.
Mga kasaypanan mobut kanato, apan kita kinahanglan dili motugot kanila sa
pagguba sa atong mga kinabuhi. Kon kita adunay usa ka mapasayloon nga
kasingkasing, kita makapalabay ug makalimot sa mga kasaypanan. Matag
usa kanato kinahanglan maninguha sa pag-ampo sa kinasingkasing,
“Pasaylo-a kami sa among mga utang, ingon nga kami mopasaylo kaninyo
nga mga utangan” (Mateo 6:12).

Hagad
Siksika ang inyong mga pagbati: Ikaw naghupot ba og usa ka dautan nga
buot batok ni bisan kinsa? Kon mao, unsa ang inyong mahimo sa pagbuntog
niini? Hangyoa ang inyong Langitnong Amahan sa pagtabang kaninyo sa pag-
angkon og usa ka mapasayloon nga kasingkasing.

Dugang nga mga Kasulatan
Mosiah 26:30–31 (magpinasayloay sa usag usa)
Doktrina ug mga Pakigsaad 82:1 (samtang kita mopasaylo, ang Ginoo mopasaylo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 42:88–89 (angay nga paagi sa pagkumpisal sa sala)
Doktrina ug mga Pakigsaad 98:39–48 (Ikaw magpasaylo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 19, “Paghinulsol.”
2. Pangandam sa paghimo og mga kalihokan sa sinugdanan sa leksyon.
3. Pagkuha og pisara ug tisas.
4. Pangandam og usa ka karatula sa mosunod nga pahayag; “Ako mibati nga ang kinatapusan

nga matang sa gugma alang sa Dios ug sa tawo mao ang pagpasaylo.” (Marion D. Hanks.)
5. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Kini nga lekyson gihimo aron sa pagtabang kaninyo pagdugang sa inyong
pagkamatarung pinaagi sa pagtudlo kaninyo unsaon pagpugong sa inyong
mga hunahuna.

Ang atong mga Hunahuna Maimpluwensya pinaagi sa Kalibutan nga
naglibut Kanato
Si Elder J. Thomas Fyans sa Kapangulohan sa Unang Korum sa Kapitoan
mihimo sa mosunod nga mga pahayag mahitungod sa mga hunahuna:
“Dili lamang kining Amazon maoy labing dako nga suba sa kalibutan, apan
gani daghan sa iyang mga katampo mga dagko nga mga suba . . . 
“Usa sa makapahinam nga kinaiya mahitungod niini nga mga suba mao ang ilang
nagkalainlain nga mga kolor. Ang Madeira, pananglit, gitawag og usa ka puti nga
suba tungod kay ang iyang mga tubig nagdala og pino nga lugas sa lapok subay
sa iyang agianan. Ang itum nga kolor sa Rio Negro nagagikan sa nagkadunot nga
mga buhi nga mga butang nga gidala sa anod diha sa lasang diin kini nag-agi.
Gihapon ang uban nga mga suba mobanlas sa puti nga mga balas ug sa
kasagaran makita nga hayag kaayo nga berde o hilabihan ka asul. . . . 
“Ingon nga kining mga suba nakoloran pinaagi sa mga butang nga nadala
samtang sila gianod, busa ang dagayday sa atong mga hunahuna nakoloran
pinaagi sa mga butang diin sila gipaagi.
“Pipila sa mga suba hinay ug likokiko ngadto sa ubos nga mga dapit. Ang
ilang mga tubig hugaw ug puno og mga dinahili.
“Ang uban nga mga suba moagas sa ubos gikan sa taas nga mga dapit. . . .
Ang ilang sulog kusog, ug ang sangputanan, kini naghatag og electrisidad
alang sa atong mga panginahanglan, ug dagko nga mga bapor molayag diha
kanila.” (Sa Taho sa Komperensya, Komperensya sa Dapit sa Buenos Aires
Argentine, 1975, pp. 28–29.)

Palandonga ang mga pangutana: Asa ang dagayday sa atong mga hunahuna moagas? Unsa ang
makapuno ug mokolor sa atong mga hunahuna?

Pagbutang og duha ka mga baso ug usa ka pitsel nga tubig diha sa lamesa. Pagbutang og
inumol sa hugaw sa usa sa mga baso. Pagdapit og usa kaigsoon nga babaye sa pagpili og usa
ka baso ug ipisi siya og mainom nga tubig. Pangutan-a siya sa pagpasabut ngano nga siya mipili
sa baso nga iyang gipili.

Kita dili mobutang sa atong imnunon nga tubig ngadto sa usa ka hugaw nga
baso o sudlanan tungod kay kita dili buot moinom sa tubig nga hugaw. Busa
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ngano nga kita mobutang sa atong mga hunahuna duol sa mga mahugaw
nga mga ideya o mga hunahuna?
Sa mga kasulatan ang Ginoo usahay misulti sa iyang mga sulugoon ingon nga
mga sudlanan (Moroni 7:31).

Ngano nga kita dili makapaabut sa Espiritu sa Ginoo nga mopuyo sa usa ka mahugaw nga
sudlanan? Ngano nga ang putli nga mga hunahuna dili makapuyo sa usa ka hunahuna nga puno
sa mahugaw nga mga hunahuna?

Ang kalibutan puno sa mga impluwensya ni Satanas. Kita bantang sa mga
gisugyot nga butang diha sa mga dula, pamantala,musika, mga sine, mga
magasin, ug telebisyon. Krimen, kapintas, kahiwian, panampalas, mahilas nga
talan-awon, ug mahilayon nga musika gipakita ingon nga madawat ug gani
gikahimut-an. Si Satanas motintal kanato sa daghan nga mga paagi sa
paggamit sa atong mga talagsaon nga kahibalo diha sa dili matarung nga
mga pagpangita. Mga mahugaw nga hunahuna moabut sa sayon nga paagi
kon ang atong mga hunahuna dili andam sa pagbatok kanila.

Unsa nga dautan nga mga impluwensya anaa sa inyong dapit? Unsaon ninyo paghimo sa inyong
mga hunahuna nga maputli kon kamo giliyokan sa ingon nga mga impluwensya.

Ang Atong mga Hunahuna Moimpluwensya sa Atong mga Lihok
Ang usa ka ideya mahimo nga gamhanan. Unang moabut ang usa ka
hunahuna—dayon ang buhat. Ang buhat nagsugod diha sa hunahuna. Kita
mibuhat sa unsay atong gihunahuna. Bisan kon kita naglaraw sa pagbuhat og
maayo o dautan, ang laraw ug ang buhat nagsugod diha sa hunahuna.
Si Presidente David O.McKay misaysay niini nga kasinatian:
“Daghan nga mga tuig ang nanglabay usa ka batan-on nga lalaki miduol
kanako sa diha nga ako presidente pa sa Misyon sa Europa ug mihimo og usa
ka pangumpisal sa usa ka sayop ug makasasala nga buhat. Siya mihatag og
kaangayan sa iyang kaugalingon pinaagi sa pag-ingon nga siya nahitabo nga
diha sa usa ka tindahan nga nagbaligya og mga basahon diha sa panahon sa
tingsira, ug sa diha nga ang pultahan gitrangkahan siya mipadala ngadto sa
pagtintal. Siya mipasangil hinoon sa mga higayon sa iyang pagkapukan.
“Apan ako miingon, ‘Kini dili tungod sa mga kahigayunan, kini dili sa
trinangkahan nga pultahan, ni sa pagdani. Ikaw naghunahuna niana sa wala
pa ikaw moadto sa tindahan nga nagbaligya og mga basahon. Kon ikaw wala
pa gayud maghunahuna niana nga buhat, wala unta ang kahigayunan nga igo
ang kalig-on sa pagdani o pagtintal kanimo, usa ka misyonaryo, nga
mapukan. Ang hunahuna kanunay mag-una sa buhat.
“Limpyo nga mga hunahuna, hingpit nga mga sumbanan, paghunahuna sa
gugma sa hingpit nga kahulugan, pagkamapugnganon, pagkamatinabangon,
pagkamasayaon, ang tanan mga baruganan nga motabang sa pagpalambo
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sa kinaiya. Paghunahuna sa kaugalingon paghambin og dautan nga buot
batok sa usa ka silingan, paghunahuna sa pipila ka higayon nga matagbaw
ang gana pinaagi sa pagpanigarilyo o pag-inom, modala sa usa ka tawo sa
paghimo niadto nga mga butang,” (“Cleanlines is Next to Godliness,”
Instructor, Mar. 1965, p. 86.)
Si Presidente McKay usab miingon: “Sultihi ako unsa ang imong nahunahunaan
kon ikaw dili kinahanglan mohunahuna, ug ako mosulti kaninyo og kinsa kamo.’
Ang mga Santos sa Ulahing Adlaw adunay katungdanan sa paghunahuna og
putli nga mga hunahuna, sa pagmahal sa mga hingpit nga sumbanan. Samtang
sila mohimo, ang ilang mga buhat mahimo nga mosubay niana nga mga
sumbanan.” (“Cleanlines is Next to Godliness,” Instructor, Mar. 1965, p. 86.)

Ipakita ang talan-awon 9-a, Babaye nga naglampaso sa mga ang-ang.

Ang mga tawo sa Holland nabantug sa ilang pagkalimpyo. Ang mga babaye
mopasinaw sa bronse sa mga pultahan, molampaso sa agianan sa ilang mga
panimalay, ug gani mokiskis sa dalan sa daplin nga agianan. Kini nga batasan
nasugyot pinaagi sa ilang pagtuo nga kon ikaw molakaw sa usa ka hinlo nga
dalan ikaw dili makadala og buling ug mga hugaw ngadto sa panimalay. Ang
mao nga ideya mahimo nga ikadapat sa atong hunahuna. Ang walay hunong
nga pagkiskis sa atong mga hunahuna ug paglimpyo sa atong mga salabutan
makatabang sa paghimo sa atong mga lihok nga limpyo ug matarung.
“Ang mga hunahuna mga himan uban diin kita mohulma sa atong mga
kinaiya, sama lamang gayud sa usa ka bantugan nga tigkulit nga may tigib ug
maso mosilsil ug mosilsil diha sa sagapsap nga marmol hangtud kini
nahulma . . . ngadto . . . sa usa ka maanindot kaayo ug hingpit nga buhat sa
arte. Mao usab ang matag hunahuna naghulma sa atong kinaiya ug,
kasangputan, nahulma ang atong kapalaran ug ang atong mga kinabuhi .
Busa ang sangputanan mao, sa tanan natong mga hunahuna, ang pagbuhat
sa usa ka kinaiya.” (George Q. Morris, The Importance of Habits,” BYU
Speeches of the Year, 20 Mayo 1953, p. 3.)

Basaha gikan sa pisara ang mga Proberbio 23:7

Kita Makahimo og Daghan nga mga Butang sa Pagpugong sa Atong
mga Hunahuna
Kita adunay gahum sulod sa atong mga kaugalingon sa pagpugong sa atong
mga hunahuna. Kita makapili sa dili pagtugot sa mga ngil-ad nga hunahuna
nga mopuyo sa atong mga salabutan. Ang atong mga salabutan adunay
kahanas sa pagtuhop og kaalam ug kahibalo ingon sa kadali nga sila
motuhop sa kawalay alamag ug kana diin dautan ug dili maayo. Si Elder Boyd
K. Packer mipasabut unsa ang atong mahimo sa pagpugong sa atong mga
hunahuna:
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“Ang salabutan sama sa usa ka entablado—ang tabil sa kanunay sa itaas gawas
kon kita matulog. Aduna kanunay pipila ka lihok nga gihimo diha sa entabladlo. . . . 
“Kamo nakamatikod ba nga sa walay tinuod nga katuyoan diha sa inyong
bahin, . . . usa ka katahapan nga gamay nga hunahuna mohimo nga
mokamang diha gikan sa mga pako ug makadani sa imong pagtagad? Kini
nga masalaypon nga mga hunahuna mosulay sa pagdaug sa tanan.
“Kon kamo motugot kanila sa pagpadayon, ang tanan nga mga hunahuna sa
bisan hain nga hiyas mobiya sa entablado. Kamo mahibilin, tungod kay kamo
mitugot sa paghimo niini, ngadto sa impluwensya sa dili matarung nga mga
hunahuna. . . .  Sila mahimo nga magpakita og dula nga ang tema
mahitungod sa pagkaligutgot, kasina, o kasilag. Sila mahimo nga bastos,
malaw-ay, o gani mahilayon. . . . 
“Unsa ang inyong buhaton sa usa ka panahon nga sama niana, nga ang
entablado sa inyong hunahuna gimandoan pinaagi sa mga gagmay nga yawa
sa mahugaw nga paghunahuna? . . . 
“Kon kamo makapugong sa inyong mga hunahuna, kamo makabuntog sa
mga nabatasan—bisan ang makauulaw, nga kaugalingon nga mga
nabatasan. Kon kamo makakat-on sa pagbuntog kanila, kamo makaangkon
og usa ka malipayon nga kinabuhi. . . . 
“Ako motudlo kaninyo niini. Pagpili gikan sa mga sagrado nga musika sa
simbahan og usa ka pinalabi nga himno. . . .  Usisaha kini nga mabinantayon
sa inyong hunahuna. Sag-uloha kini. Bisan kon kamo walay pamansay sa
musika, kamo makahunahuna pinaagi sa usa ka himno.
“Karon, gamita kini nga himno ingon nga usa ka dapit alang sa inyong mga
hunahuna nga pagaadtoan. Himoa kini nga inyong dinalian nga agianan. Sa
bisan kanus-a nga kamo makakita nga kini nga mga katahapan nga tidgula
mipadailos gikan sa mga daplin sa inyong mga paghunahuna ngadto sa
entablado sa inyong salabutan, ipatugtog kini nga himno. . . . 
“Samtang ang musika mosugod ug samtang ang mga pulong nahulma diha
sulod sa inyong hunahuna, ang dili takus nga mga hunahuna mopadailos sa
kaulaw sa layo. Ang himno mobalhin sa tibuok dagan sa entablado sa inyong
hunahuna. Tungod kay kini mabayawon ug limpyo, ang labaw nga dautan nga
mga hunahuna mahanaw. . . . 
“Sa panahon nga kamo makakat-on sa paghawan sa entablado sa inyong
salabutan gikan sa dili takus nga mga hunahuna, paghimo og daghan nga
buluhaton sa pagkat-on og mga bililhon nga mga butang. . . .  Paghimo og
daghan nga buluhaton sa mga butang nga mga matarung.” (Teach Ye
Diligently, pp. 46–47.)
Si Elder Dean L. Larsen mitambag kanato sa pagbansay sa makaayo nga
panghunahuna: “Aron sa pagbulig sa makaayo nga panghunahuna, kini
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kinahanglan alang kanato sa pagbaton sa bililhon nga mga butang nga
hunahunaon, sa pagbaton og tagana, . . . pipila ka mga butang, pipila ka mga
suliran, pipila ka mga hagit, ngadto diin kita makabali sa atong mga salabutan,
sa paghunahuna sa atong agianan ngadto sa usa ka sulbad” (“Thoughts
About Thoughts” in BYU Speeches of the Year, 1976, p. 120).
Diha sa usa ka eksena gikan sa makapahimuot nga dula nga dinuyugan sa
musika The Sound of Music, si Maria, usa ka yaya, milingaw sa mga bata nga
iyang gibantayan sa panahon sa unos ug liti pinaagi sa pagtabang kanila sa
paghunahuna sa ilang kinaham nga mga butang. Pinaagi sa paghimo og
makalingaw nga mga hunahuna, ang mga bata nakalimot sa ilang mga kahadlok.
Makalingaw nga mga hunahuna mopapahawa sa ngil-ad nga mga hunahuna.
Sa diha nga gipangutana ngano nga siya ingon og malipayon kaayo ug
miayon sa iyang trabaho, usa ka hingkod nga babaye mitubag: “Ang nag-una
nga butang mao nga ako maghunahuna og maayo nga mga hunahuna.”

Unsa ang inyong hunahunaon aron makalikay sa mga mahugaw nga hunahuna?

Kita kinahanglan moatiman sa atong mga salabutan sama sa usa ka balay-
tipiganan sa maayong mga butang, ug kita dili makakaplag og lawak alang sa
bisan unsa pa.
Pangita og maayo nga mga hunahuna diha sa mga kasulatan. Sila nagtanyag
og kalinaw, kahibalo, pasidaan, tambag, kasaysayan, balak, ug uban pa nga
mga butang nga makapabuhong sa salabutan. Ang mga magasin sa
Simbahan nagtanyag og makabayaw nga mga sinulat og mga sugilanon
alang sa atong kalingawan ug pagkat-on.
Ang usa ka himsog nga salabutan kanunay nga naglihok. Kita kinahanglan sa
kanunay maghimo sa atong mga salabutan nga daghan og larawon,
hunahunaon, ug mopadayon uban sa bag-o nga mga ideya. Kon kita
maawhag pinaagi sa maayo nga mga hunahuna, walay kinutuban sa
kalampusan nga atong makab-ut dinhi niini nga kinabuhi ug sa kalibutan nga
umaabut.
Ang Espiritu Santo makatabang kanato sa pagpugong sa atong mga
hunahuna. Kon kita maminaw sa iyang mga pag-aghat, kita makapugong sa
atong mga hunahuna, mga pulong, ug mga lihok. Kita kinahanglan mag-ampo
alang sa panabang sa Espiritu Santo.

Basaha ang Juan 14:26.

Kon ang Espiritu Santo moaghat kanato sa paghinumdom sa mga pagtulun-
an sa Manluluwas, kita labaw nga maayo nga makahimo sa pagtudlo sa atong
mga hunahuna nga maputli, dili mobilin og lawak alang sa mangil-ad nga mga
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hunahuna. Ang Espiritu Santo gitawag og “Maghuhupay” tungod kay kini mao
ang iyang misyon sa pagdala og “kalipay, gugma, kalinaw, malinawon nga
kasaya, ug kahupayan ngadto sa mga santos” (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 148).
Kita mapasaylo sa paghunahuna og ngil-ad nga mga hunahuna kon kita
maghinulsol.

Unsa ang inyong gibuhat sa pagpugong sa inyong mga hunahuna?

Ngano nga kini mahinungdanon alang kanimo ingon nga usa ka hingkod nga babaye sa paglig-on
sa imong panagang batok sa mahugaw nga mga hunahuna? (Ang mga lihok mosalamin sa atong
mga hunahuna. Kita mga panig-ingnan ug mga magtutudlo ngadto sa atong mga anak ug sa uban.)

Kita dili sa kanunay makalikay sa mga tawo kansang mga hunahuna ug mga
lihok wala mauyon sa mga sumbanan sa ebanghelyo. Kini ilabi na nga matuod
ngadto sa batan-on nga mga tawo.

Unsaon nato pagtabang ang batan-on nga mga tawo sa Simbahan sa pagsupak sa makauulaw
nga mga impluwensya nga naglibut kanila, ingon sa bastos nga pulong ug mga lihok, dili maayo
nga mga magasin, mga sine, mga pasundayag sa telebisyon, ug uban pa?

Unsaon sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa kamahinungdanon sa paghimo sa
ilang mga hunahuna nga putli? (Sa usa ka gabii sa banay o diha sa lain nga higayon sa pagtudlo,
pagsaysay og mga sugilanon ug mga panig-ingnan niadto kinsa nakakab-ot sa ilang mga tumong
pinaagi sa paghimo sa ilang mga hunahuna nga putli. Itudlo nga ang atong Langitnong Amahan
nasayud sa atong mga hunahuna. Ipakita sa unsa nga paagi nga ang mga hunahuna mosangput
ngadto sa mga lihok.)

Panapos
Ang atong mga hunahuna moimpluwensya sa atong mga lihok. Sa atong
pagpaninguha nga mahimong sama sa atong Amahan sa Langit, kini
mahinungdanon nga kita mohimo sa atong mga salabutan nga limpyo ug
putli. Bisan tuod ang dautan nga mga impluwensya naglibot kanato, kita
makapugong ug makadala sa atong mga hunahuna diha sa matarung nga
padulnganan.
Kita kinahanglan molikay, kutob sa mahimo, sa mga tawo ug mga dapit nga
nagdala og mahugaw nga mga hunahuna. Kita kinahanglan nga mopili sa
maalamon nga paagi sa atong mga higala, mga tulumanon sa telebisyon,
mga sine, mga basahon, ug mga magasin. Kita kinahanglan makasiguro nga
nakahimo og laraw sa maayo nga mga agianan ngadto diin kita makadala sa
atong mga hunahuna. Ang mga hunahuna sama sa tubig. Sila nagdagan nga
walay hunong, ug kon dili matudloan, masalaag lahus sa mga dalan nga walay
bisan gamay nga pagbatok ngadto sa ubos nga mga dapit. Kita kinahanglan
mohupot sa mga sugo sa Dios ug mangita sa pakig-uban sa Espiritu Santo.
Kita kinahanglan mag-ampo sa kanunay, mohangyo sa atong Langitnong
Amahan sa paggiya kanato samtang kita naninguha sa pagpugong sa atong
mga hunahuna ug maghimo kanila nga limpyo.
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Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga kinutlo:

“Pagtanom og usa ka hunahuna, pag-ani og usa ka lihok,
“Pagtanom og usa ka lihok, pag-ani og usa ka batasan,
“Pagtanom og usa ka batasan, pag-ani og usa ka kinaiya,
“Pagtanom og usa ka kinaiya, pag-ani og usa ka walay katapusan nga
kapaingnan.”
(Wala mailhi, ingon sa pagkutlo ni David O. McKay, Treasures of Life, p. 418.)

Basaha ang Alma 12:14.

Hagad
Pangitaa ang pakig-uban sa Espiritu Santo sa pagtabang kaninyo sa
pagpugong sa inyong mga hunahuna. Pagsa-ulo og usa ka himno sa
Simbahan o usa ka kasulatan nga magamit sa pagsalikway sa dautan nga
mga hunahuna gikan sa inyong salabutan. Pagbasa sa mga magasin sa
Simbahan ug uban nga makabayaw nga mga kagamitan nga makuha ninyo.
Pagbasa sa mga kasulatan matag adlaw.

Dugang nga mga Kasulatan
Jacob 3:1–2 (kaputli sa kasingkasing ug kalig-on sa salabutan)
Mosiah 4:30, 5:13 (pagpadayon diha sa pagkamatarung o mamatay)
Mga Proberbio 12:5; 15:26 (matarung nga mga hunahuna ug mga pulong)
Santiago 1:12–27 (ang Dios dili motintal kanato sa pagbuhat og dautan)
Doktrina ug mga Pakigsaad 6:16, 36 (Ang Dios nasayud sa mga hunahuna ug

mga tinguha sa kasingkasing)
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:45 (mahiyason nga mga hunahuna)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagkuha og pisara ug tisas.
2. Isulat sa pisara: Kay ingon [ang usa ka tawo] maghunahuna diha sa iyang kasingkasing, busa

siya mao (Mga Proberbio 23:7).
3. Pagdala ngadto sa klase og duha ka mga baso, usa ka pitsel sa tubig, ug usa ka umol sa lapok.
4. Pabuhata ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan gikan niini nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtudlo kaninyo sa mga paagi sa
paggamit sa inyong panahon, talagsaon nga mga kahibalo, ug mga
kabtangan sa pagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Matag Usa Gipanalanginan og Panahon, Talagsaon nga mga Kahibalo,
ug mga Kabtangan
Si Elder Thomas S. Monson sa Konseho sa Napulog duha misulti sa mosunod
nga sugilanon mahitungod sa pag-alagad ug pagsakripisyo:
“Si Jose Garcia [kaniadto] gikan sa Old Mexico. Natawo sa kakabus apan
gimatuto sa hugot nga pagtuo, si Jose nag-andam alang sa usa ka pagtawag
ngadto sa misyon. Ako diha sa adlaw nga ang iyang rekomendasyon sa
[misyon] nadawat. Diha nakita ang pahayag: ‘Si Brother Garcia mahimo nga
ingon nga usa ka dakong sakripisyo alang sa iyang banay, kay siya mao ang
nangita sa daghan nga panginahanglan sa banay. Siya adunay usa lamang ka
kabtangan—usa ka gimahal nga koleksyon sa mga selyo—diin siya andam sa
pagbaligya, kon gikinahanglan, sa paggasto sa iyang misyon.’
“Si Presidente Kimball naminaw pag-ayo samtang kining pahayag gibasa
ngadto kaniya, ug unya siya mitubag: ‘Ipabaligya kaniya ang iyang koleksyon
sa mga selyo. Ang ingon nga sakripisyo ngadto kaniya mahimo nga usa ka
panalangin.’” (“Profiles of Faith,” Ensign, Nob. 1978, p. 56.)
Ingon nga mga sakop sa Simbahan, kita gihatagan og kapangakohan sa
pagtabang og pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang gingharian
sa Dios mao ang Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
Adlaw. Usahay kini nga kapangakohan nagkinahanglan nga kita mohimo og
dako nga mga sakripisyo.
Pangutan-a ang imong kaugalingon: Unsa ang gikahatag sa Ginoo kanako
nga ako makagamit dinhi niini nga mahinungdanon nga buluhaton sa
pagtukod sa gingharian?
Ang atong Langitnong Amahan mipanalangin matag usa kanato og panahon,
talagsaon nga mga kahibalo, ug mga kabtangan. Siya nagtinguha nga kita
mogamit niini nga mga gasa sa pagpadayon sa buluhaton sa Simbahan. Ang
pag-alagad diha sa Simbahan kinabubut-on ug walay bayad (Tan-awa sa 2
Nephi 26:31). Ang tanan kanato gikinahanglan nga mogiya, motudlo, mobulig,
ug mosalmot. Pinaagi sa paggamit sa atong panahon, talagsaon nga mga
kahibalo ug mga kabtangan sa gaan og buot ug sa dako nga kahimuot, kita
makatabang sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagtukod sa gingharian.
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Matag usa kanato gihatagan og sama nga gidaghanon sa mga takna matag
adlaw. Si Presidente Brigham Young miingon: “Karon, mga kaigsoonan nga mga
babaye, . . . kamo kinahanglan mohunahuna nga ang inyong panahon
bulawanon, kini sa pagkatinuod bahandi. Atong hunahunaon kini, ug dili lamang
maglingkod uban sa nagkiyugpos ang mga kamot, nag-usik sa panahon, kay kini
usa ka katungdanan sa matag lalaki ug matag babaye sa pagbuhat sa tanan nga
mahimo sa pagpauswag sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.” (Journal of
Discourses 18:77; tan-awa usab Discourses of BrighamYoung, p. 214.)

Ipahimo sa usa ka sakop sa klase kinsa nag-alagad ingon nga usa ka magtutudlo o usa ka
pangulo sa pagsulti giunsa niya pagdumala ang iyang panahon aron sa paghuman sa iyang
buluhaton sa Simbahan.

Sa unsa nga mga paagi kita makagamit sa atong panahon sa labaw nga maalamon nga paagi sa
pagtukod sa gingharian sa Dios?

Matag usa kanato gihatagan og talagsaon nga mga kahibalo ug mga kahanas
nga aron atong magamit sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Kini bililhon nga
mga gasa gikan sa atong Langitnong Amahan.
Si Presidente Brigham Young mihatag kanato niini nga tambag: “Kon kamo
mohatag og bisan unsa alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios, ihatag ang
labing maayo nga inyong naangkon. Unsa ang labing maayo nga butang nga
inyong naangkon nga ikapahinungod ngadto sa gingharian sa Dios? Kini mao
ang talagsaon nga mga kahibalo nga ang Dios mihatag kaninyo. . . .  Atong
ipahinungod ang matag katakus nga kita nakabaton ngadto sa pagtukod sa
gingharian sa Dios, ug kamo makatuman sa kinatibuk-an niini.” (Journal of
Discourses 8:346; tan-awa usab sa Discourses of Brigham Young, p. 445.)
Si Sister JoAnn Ottley, asawa ni Jerold D. Ottley, tigdala sa Tabernacle choir,
misaysay sa mosunod nga sugilanon:
“Ang Ginoo mihatag sa akong bana ug kanako og talagsaon nga mga
kahibalo alang sa musika. Kami migahin sa among tibuok panahon sa
kinabuhi sa pagtuon ug pagpalambo niini nga mga gasa. Kami gikinahanglan
nga mohimo og daghan nga mga paghukom mahitungod sa ilang kagamitan.
Sa diha nga kami didto sa Europa nagtuon, kami nakaamgo nga kami adunay
linain nga mahinungdanon ug malisud nga paghukom nga pagahimoon.
Kaming duha nasayud nga kon kami magpabilin sa Europa, kami adunay
daghan nga mga kahigayunan alang sa kalampusan. Kami buot labaw sa
tanan, hinoon, sa pagbuhat unsa ang buot sa Ginoo nga among buhaton.
Kami nagtinguha nga magmasulundon, apan labaw niana kami nangandoy
nga gamiton sa Ginoo diha sa pagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta.
“Kami nagbalik-balik sa pagpuasa ug pag-ampo alang sa paggiya sa Espiritu
ug aron masayud sa kabubut-on sa Ginoo. Ang among tubag miabut sa
panahon sa tigum sa sakramento sa katapusan sa usa ka panahon sa
pagpuasa. Kaming duha nakadawat sa sama nga panudlo pinaagi sa Espiritu-
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–nga ang among buhat atua sa among dapit. Kami pabalikon ngadto sa
Tinipong Bansa.
“Dihay misunod nga daghan nga mga bulan sa pagtuon, pagpangandam,
pagsulay. Unya ang Ginoo mihimo niini nga mahimo alang kanamo sa
pagbalik ngadto sa Dakbayan sa Salt Lake . Ako nahimo nga usa ka sakop sa
Tabernacle Choir ug ang akong bana nagpasakop sa Departamento sa
Musika diha sa Unibersidad sa Utah.
“Usa ka mubo nga panahon wala madugay, ang akong bana gitawag sa Unang
Kapangulohan sa Simbahan nga mahimong tigdala sa Tabernacle Choir. Ang
Ginoo gayud nag-andam kanamo alang sa usa ka linain nga pag-alagad.
“Ang atong panahon, talagsaon nga mga kahibalo, ug mga kabtangan dili
tinuod nga ato, apan sa Ginoo. Ang labing dako nga hingpit nga kalipay nga
atong maani dinhi niini nga kalibutan mao ang paggamit kanila sa pagtukod
sa gingharian sa Dios.”

Unsa ang gipasabut ni Sister Ottley sa diha nga siya miingon nga siya ug ang iyang bana
nagtinguha nga pagagamiton sa Ginoo milabaw pa kay sa pagkamasulundon lamang? Giunsa sa
mga Ottley pagkat-on unsay buot sa Ginoo nga ilang buhaton sa ilang talagsaon nga mga
kahibalo? Unsaon nato pagkat-on unsay buot sa Ginoo nga atong buhaton sa atong talagsaon
nga mga kahibalo?

Ipakita ang talan-awon 10-a, si Jesus nagsulti sa adunahan nga batan-ong lalaki unsa ang
buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon.

Ang Bag-ong Tugon naglakip og usa ka sugilanon sa usa ka tawo kinsa
nangutana kang Jesus unsa ang iyang angay nga buhaton nga makapanunod
sa kinabuhing dayon. Si Jesus misulti kaniya sa paghupot sa mga sugo, sa dili
pagbuhat og pagpanapaw, pagpatay, pagpangawat, o pagsaksi og bakak, ug
sa pagtahud sa iyang amahan ug inahan. Ang tawo mitubag nga siya
nagbuhat sa tanan niini nga mga sugo sa tibuok niya nga kinabuhi.
Si Jesus dayon misulti kaniya sa pagbaligya sa tanan niyang mga kabtangan,
“paghatag ngadto sa mga kabus,” ug sa pagsunod kaniya. Ang tawo nasubo
sa diha nga siya nakadungog niini nga tambag, ug siya mipahilayo nga
magul-anon “kay siya adunay daghan nga mga katigayunan.” (Tan-awa sa
Marcos 10:17–22.)

Unsa nga kinaugalingon nga mga kabtangan nga mahimo natong gamiton sa pagtukod sa gingharian?

Kitang tanan adunay mga kabtangan nga kita makagamit sa pagtukod sa
gingharian sa Dios. Tingali kita makapakaon o makapasinina sa usa nga
nanginahanglan, o makahatag og kapasilongan ngadto sa usa ka tawo nga
walay panimalay. Kon kita mobayad sa atong mga ikapulo ug mga halad, kita
nagtabang sa pagtukod sa gingharian. Tingali adunay mga panahon nga kita
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hangyoon sa paghatag og labaw, sa daku-dako nga mga sakripisyo sa
pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. Bisan pa kon ang kadaghanan kanato wala
hangyoa sa paghatag sa tanan natong mga kabtangan alang sa buluhaton sa
Ginoo, kita kinahanglan andam sa pagbuhat sa mao kon gitawag diha.
Daghan nga mga tuig ang milabay usa ka pundok sa mga Santos diha sa isla
sa Tasmania nakahibalo nga usa ka Presidente sa Simbahan, Joseph Fielding
Smith, naglibut sa Habagatang Misyon sa Australia. Kini nga mapainubsanon,
matinud-anon nga mga tawo, nga may gidaghanon nga 185, buot nga si
Presidente Smith mopahinungod sa ilang kapilya. Sila nasayud nga ang ilang
kapilya kinahanglan walay utang aron mapahinungod ngadto sa Ginoo, ug sa
duha ka mga adlaw sila nakakita og ingon nga dako nga kantidad sa salapi
(labaw sa $10,000.00) sa pag-impas sa utang sa gambalay. Sila mipakita og
usa ka pag-uyon sa pagsakripisyo sa ilang mga kabtangan alang sa pagtukod
sa gingharian. Ang uban mibaligya og yuta ug ang uban kasangkapan sa
balay ug uban pa nga kinaugalingon nga mga kabtangan sa pagpangita sa
gikinahanglan nga mga salapi. (Jessie Evans Smith, “`Now We Can Give the
Building to the Lord,’” Instructor, Hunyo 1962, pp. 184–85.)
Si Elder Bruce R. McConkie sa Konseho sa Napulog Duha misulti kanato: “Kita
nakigsaad diha sa mga tubig sa bunyag sa paghigugma ug pag-alagad kaniya
[ang Ginoo], sa paghupot sa iyang mga sugo, ug sa pagbutang og una diha sa
atong mga kinabuhi sa mga butang sa iyang gingharian. Agi og balos siya
misaad kanato og kinabuhing dayon diha sa gingharian sa iyang Amahan. . . . 
“Ang balaod sa sakripisyo mao nga kita andam sa pagsakripisyo sa tanan nga
atong naangkon alang sa kamatuoran— . . . atong mga balay, mga yuta, ug
mga banay: tanan nga mga butang, bisan ang ato gayud nga mga kinabuhi
kon gikinahanglan.
“ . . . Dili daghan kanato gitawag diha sa pagsakripisyo sa daghan sa unsay
atong gipanag-iya. . . . 
“Apan . . . kita kinahanglan makapuyo niini nga mga balaod sa hingpit kon kita
gitawag diha sa pagbuhat sa ingon.” (“Obedience, Consecration, and
Sacrifice,” Ensign, Mayo 1975, p. 50.)

Unsa ang gipasabut sa pagbutang sa “mga butang sa gingharian” una diha sa atong mga
kinabuhi? (Una mosunod sa mga sugo sa Dios ug himoa ang iyang buhat; unya ang uban nga
may bililhon nga mga tumong mahimo nga matuman sa labaw nga malampuson nga paagi.)

Adunay Daghan nga mga Paagi sa Paggamit sa Atong Panahon,
Talagsaon nga mga Kahibalo, ug mga Kabtangan sa Pagtukod sa
Gingharian
Unsa ang uban nga mga paagi nga kita mahimo nga tawagon diha sa paggamit sa atong
panahon, talagsaon nga mga kahibalo, ug mga kabtangan sa pagtabang sa pagtukod sa
gingharian? Isulat ang mga tubag diha sa pisara.
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Tungod kay ang Ginoo mihatag kanato og daghan, siya nagpaabut og daghan
gikan kanato. Siya mihatag og mga kahigayunan alang kanato sa paggamit sa
atong panahon ug sa pagpalambo ug paggamit sa atong talagsaon nga mga
kahibalo ug mga kabtangan pinaagi sa pag-alagad diha sa iyang Simbahan
dinhi sa yuta. Ingon nga kita nag-alagad diha sa Simbahan, ang atong
kahanas sa pag-alagad motubo. Kita usab nagpakita sa atong pagkaandam
sa pagkamasulundon, ug kita makadala og hingpit nga kalipay sa atong mga
kaugalingon ug sa uban.
Si Elder Bruce R. McConkie sa Konseho sa Napulog Duha misulti kanato
unsaon nga kita makatukod sa gingharian: “Kini atong kahigayunan sa
paghatag sa pahimangno nga tingog ngadto sa atong mga silingan ug sa
pag-adto sa mga misyon ug itanyag ang mga kamatuoran sa kaluwasan sa
uban nga mga anak sa Amahan sa tanang dapit. Kita makatubag sa mga
tawag sa pag-alagad . . . sa bisan hain nga mga gatusan nga katungdanan sa
kapangakuhan. . . .  Kita makabuhat sa mga proyekto sa kaayohan, maopil sa
pagsiksik sa kaliwatan sa kagikanan, pagbuhat . . . og mga ordinansa diha sa
mga templo.
“Kita makabayad og usa ka matinuoron nga ikapulo ug makaamot ngadto sa atong
halad sa puasa, kaayohan, badyet, gambalay, og mga pundo sa misyonaryo.”
(“Obedience, Consecration, and Sacrifice,” Ensign, Mayo 1975, p. 51.)
Ingon nga mga sakop sa Simbahan kita gipaabut nga mobuhat sa atong
mahimo sa pagpahinabo sa daghan nga pagkamatarung. Mahalaron nga mga
Santos sa Ulahing adlaw nakakita og daghan nga mga paagi sa paglugway sa
ilang pag-alagad pinaagi sa paglakaw og ikaduha ka mga milya.
Si Sister Villafranca sa Mexico, kinsa nagpuyo layo gikan sa usa ka purok o
sanga, nakakita og usa ka paagi sa pagtabang sa pagtukod sa gingharian
diha sa iyang dapit. Siya mitanyag sa iyang panimalay didto sa dakbayan
ingon nga usa ka dapit alang sa pang-Domingo nga Tulunghaan, nga diin ang
mga anciano motudlo og usa ka klase sa mga tigsusi. Sila mitudlo ug
mibunyag sa daghan nga mga tigsusi, ug unom ka mga tuig wala madugay
ang sanga sa Simbahan didto giapilan og hapit duha ka gatus ka mga sakop.
(Glenn V. Bird, “Miracle at San Fernando,” New Era, Enero 1977, pp. 28–29.)
Daghan nga mga misyonaryo nagkinahanglan sa panalapi nga hinabang.
Matinud-anon nga mga Santos sa kasagaran mohatag og bahin og hingpit nga
panalapi nga pagbulig ngadto niining takus nga mga misyonaryo. Si Elder Vaughn
J. Featherstone sa Unang Korum sa Kapitoan nakigbahin niini nga kasinatian:
“[Usa] ka anciano misulod sa misyon sa diha nga ako bag-o pa lamang
miabut sa San Antonio. Siya gikan sa usa ka dako nga banay. Ang amahan
nakakita nga siya kinahanglan mokuha og usa ka may tagal nga trabaho sa
pagtabang og gasto sa iyang anak nga lalaki. Kini dili kaayo igo, ug busa ang
buotan nga inahan mitrabaho didto sa tulumanon sa pagpaniudto sa
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tulunghaan aron nga siya anaa sa panimalay kon ang mga bata moabut na sa
panimalay. Bisan uban niining dugang nga salapi, ang anciano makulangan
gihapon og gamay matag bulan. Usa ka pinili nga higala usahay mohatag
kanako og $100 nga salaping papel nga ibahin diin sila gikinahanglan. Sa diha
nga ako nakighinabi niini nga anciano, ako nangutana kaniya unsa ang iyang
kahimtang sa panalapi. Ang iyang mga mata nanlugmaw, ug siya miingon
[siya] sa tinuod naninguha, apan ang iyang mga ginikanan wala magpadala
kaniya og igo. Siya miingon, ‘Presidente, ako wala mag-usik. Ako wala
makakaon bisan unsa sulod sa tulo ka mga adlaw, naninguha nga
makadaginot.’ Unya siya miingon, ‘Gani ang akong gamay nga igsoon nga
babaye mitabang. Siya nakadawat og usa ka dolyar nga salaping papel alang
sa iyang adlaw, ug siya mibutang niini sa sobre ug gipadala kini kanako
tungod kay siya nagtuo nga ako nagkinahanglan niini labaw kay kaniya.’ Unya
siya mihilak sa dayag. Ako mikuot sa bulsa sa akong polo, ug mikuha og duha
ka tuskig nga $100 nga salaping papel, ug miingon, ‘Usa ka pinili nga higala
mihangyo kanako sa paghatag niini nganha kanimo. Siya mipaduko sa iyang
ulo diha sa iyang mga kamot ug nabuntog sa iyang pagbati.’” (“What Are the
Blessings of a Mission? Can Ye Tell?” Ensign, Nob. 1978, p. 27.)

Giunsa sa matag sakop sa banay ang paggamit sa iyang panahon, talagsaon nga mga kahibalo,
ug mga kabtangan sa pagtukod sa gingharian?

Himoa nga ang gipabuhat nga igsoon nga babaye molista sa mga paagi nga kita makapalambo
sa atong talagsaon nga mga kahibalo.

Mga sakop sa Distrito sa Hanover sa Misyon sa Germany Hamburg mihukom
sa “paglakaw og dugang nga milya” sa pagtukod sa gingharian sa diha nga
ang usa ka lungsod sa estado sa Idaho sa Tinipong Bansa gilunopan. Aron sa
pagtabang sa mga biktima, ang mga sakop sa distrito nga Aleman mihimo og
usa ka linain nga puasa dugang pa sa naandan nga puasa sa Domingo. Ang
batan-on nga mga tawo diha sa Aaronic nga Pagkapari ug ang Batan-on nga
mga Babaye usab mihinabang pinaagi sa pagtrabaho og usa ka adlaw sa
ilang bakasyon sa pagpanapi aron ikahatag ngadto sa mga biktima sa lunop.
(“Germans Aid Idahoans,” Church News, 14 Agosto, 1976, p. 10.)
Usa ka banay mihimo og kasabutan diha sa ilang mga kabilin alang sa pipila
ka katigayunan nga mga kabtangan nga ihatag ngadto sa Simbahan human
sila mamatay. Mga salapi gikan niini pagagamiton aron sa “pag-abag sa
misyonaryo nga buluhaton, pagtukod og mga balay tigumanan ug mga
templo, ug paghinabang ngadto sa uban nga matarung nga mga galastohan”
aron sa pagtukod sa gingharian. Ang amahan niini nga banay nakapahayag
sa pag-uyon sa banay sa “paglakaw og ikaduha nga milya” niini nga mga
pulong: “Ako nakaamgo nga ang tanan nga among naangkon iya sa
Ginoo. . . .  Kini ingon sa akong hunahuna og bahin sa tibuok pakigsaad ang
paghatag sa atong panahon, atong talagsaon nga mga kahibalo, ug ang
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atong mga katigayunan ngadto sa buluhaton sa Ginoo [sa pagbiya sa atong
kaugalingong gawasnon nga pagpili sa pipila sa atong mga kabtangan alang
sa pagtukod sa gingharian sa Dios]. “ (Isaac M. Stewart, “I Have a Question,”
Ensign, Agosto 1975, pp. 23–24.)

Panapos
Kita gihatagan sa kapangakuhan sa pagtabang sa pagtukod sa gingharian sa
Dios. Usahay kita kinahanglan nga mohimo og kinaugalingon nga mga
sakripisyo sa pagbuhat niini. Apan si Jesus misaad kanato nga kon kita
mosakripisyo “alang [sa iyang] ug tungod kaniya ug sa ebanghelyo, . . . [kita]
makadawat sa gatus ka pilo karon niini nga panahon, . . . ug sa kalibutan nga
umaabut sa kinabuhi nga dayon” (Marcos 10:29–30). Sa pagdawat niini nga
panalangin, kita kinahanglan mohimo og mga paghukom matag adlaw ingon
sa unsaon nato paggamit ang atong panahon, talagsaon nga mga kahibalo,
ug mga kabtangan.

Hagad
Hisguti uban sa inyong banay ang panginahanglan sa paghimo og mga
sakripisyo aron sa pagtukod sa gingharian. Pagtuon sa pagdumala sa inyong
panahon sa maalamon nga paagi nga kamo sa labaw nga maayo
makaalagad sa Ginoo. Kamo mahimo nga magpuasa ug mag-ampo aron
masayud unsaon paggamit sa inyong mga panahon, talagsaon nga mga
kahibalo, ug mga kabtangan sa pagtukod sa gingharian.

Dugang nga mga Kasulatan
Lucas 12:47–48 (ngadto kaniya kang kinsa daghan ang gihatag, daghan ang

gikinahanglan)
Alma 34:32 (karon, usa ka panahon sa pagpangandam)
Doktrina ug mga Pakigsaad 65 (andama ang gingharian sa Dios)
Doktrina ug mga Pakigsaad 82:18–19 (pagtrabaho alang sa panalangin sa tanan)

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. Pagkuha og pisara ug tisas.
3. Pabuhata ang usa ka sakop sa klase sa paglista og mga paagi sa pagpalambo sa talagsaon

nga mga kahibalo ingon sa gihisgutan diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 34.
4. Pabuhata ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon motabang kaninyo nga mahimo nga labaw nga Kristohanon
sa inyong mga kalabutan uban sa tanan nga mga anak sa Dios.

Kitang Tanan Mga Anak sa usa ka Mahigugmaon nga Langitnong
Amahan

Ipakita ang talan-awon 11-a, Mga kabataan gikan sa nagkalainlain nga mga dapit.

Ang pangutana usahay gipangutana: “Gilalang ba sa Dios ang tanan nga
mga tawo?” Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga ang Dios mihimo sa
tanan nga mga kaliwat sa mga tawo dinhi sa yuta. Siya usab mitakda sa
panahon ug sa dapit alang sa matag tawo nga matawo diha sa yuta. (Tan-
awa sa Mga Buhat 17:26.)
Ang matag usa kanato usa ka talagsaon ug linain nga linalang. Ang matag usa
kanato adunay usa ka yutan-on nga lawas nga maingon og talagsaon sa
gidak-on, porma, bulok, ug mga panagway. Sa ingon usab ang matag usa
kanato adunay maingon nga talagsaon nga han-ay sa mga hiyas, talagsaon
nga mga kahibalo, mga tinguha, mga kabatid ug mga kahanas.

Ipakita ang karatula sa Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10. Dapita ang usa ka sakop sa klase sa
pagbasa niini.

Matag usa kanato uban sa atong tagsatagsa nga pagkatawo ug yutan-on nga
mga kinaiyahan usa ka anak sa Langitnong Amahan. Magkahiusa kitang tanan
nga mahimo nga iyang walay katapusan nga banay. Siya nahigugma ug
nagmahal sa matag usa kanato.
Usahay kita wala masayud unsaon sa pagtubag sa mga tawo kinsa sa
kaugmaran, sa katilingbanon, sa yutan-on, o sa kaliwat nagkalahi. Kitang
tanan usab sa kasagaran magpakita og usa ka paghilig sa pagpinig batok,
paglikay, pagbati og kasubo tungod, kahadlok, o tingali pagbali wala niadto
kinsa mga lahi.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10.

Ipakita ang karatula sa Doktrina ug mga Pakigsaad 18:15 ug ipabasa sa usa ka sakop sa klase
ang kasulatan sa dako nga tingog.

Unsaon nato pagpakita nga kita modawat sa tanan nga mga tawo ingon nga igsoon nga mga
lalaki ug igsoon nga mga babaye?
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Kita Angay nga Mohigugma sa Atong mga Silingan Ingon nga Kita
Nahigugma sa Atong mga Kaugalingon.
Si Jesus mipakita pinaagi sa panig-ingnan unsaon paghigugma sa atong mga
isigkatawo. Siya dayon misugo nga kita mohigugma sa usag usa (Juan 15:17).
Siya mitudlo kanato pinaagi sa mga sambingay unsaon pagbuhat sa ingon.
Siya mipakita sa iyang gugma pinaagi sa paghatag sa iyang walay sala nga
kinabuhi “usa ka pagtubos alang sa tanan,” naghimo niini nga mahimo alang
kanato sa pagbuntog sa atong mga sala (1 Timoteo 2:6; Tan-awa sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 18:11–13).

Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase nga sa minubo mosulti sa mosunod nga mga sugilanon
diha sa Bibliya. Ipangutana ang nakalista nga mga pangutana human sa matag sambingay.

Ang Buotan nga Samaritano (Lucas 10:29–37). Unsa nga mga leksyon ang atong makat-unan
gikan niini nga sambingay? (Nga ang matag usa atong igsoon ug takus sa atong panabang)

Zacchaeus (Lucas 19:1–7). Guinsa sa Manluluwas pag-amuma si Zacchaeus? (Siya miamuma
kaniya ingon og usa ka igsoon nga lalaki, ug mipuyo sa iyang panimalay.) Unsa ang gibati sa mga
tinun-an mahitungod sa lihok sa Manluluwas? (Sila mibati nga ang Manluluwas dili angay mopuyo
uban sa usa ka makasasala.)

Babaye nga gidakop sa pagpanapaw (Juan 8:3–11). Unsaon nato pagtagad niadto kinsa gihasul
sa sala? (Kita kinahanglan mohinumdom nga kita usab mga makasasala. Kita kinahanglan
kanunay motagad sa uban sa kalooy, paghigugma, ug pagsabut.)

Ngano nga ang Manluluwas mibutang og dako nga bili diha niini nga matag tawo kinsa dili
madawat sa ilang mga silingan?

Si Kristo nasayud sa bili sa mga kalag. Siya misangyaw ngadto sa kabus ug
miayo sa piang ug sa nagsubo nga kasingkasing. Siya mipahiuli sa panan-aw
ngadto sa mga buta. Siya mikaon uban sa mga makasasala ug miatubang sa
mga tigsumbong sa babaye nga gidakop sa pagpanapaw. Siya mitudlo
kanato sa bili sa matag tawo diha sa sambingay sa nawala nga karnero, sa
nawala nga pilak nga salapi, ug ang mausikon nga anak nga lalaki. (Tan-awa
sa Lucas 15.) Diha sa tanan niya nga mga lihok siya usa ka panig-ingnan sa
unsay iyang gitudlo sa diha nga siya miingon, “Higugmaa. . . ang inyong
silingan ingon sa inyong kaugalingon” (Mateo 19:19). Siya mitudlo nga kita
kinahanglan “moadto, ug mobuhat. . . sa ingon usab” (Lucas 10:37).

Unsa ang atong kapangakohan ngadto niadtong kinsa lahi kanato?

Unsa ang gipasabut nga higugmaon ang atong mga silingan ingon sa atong mga kaugalingon?

Unsaon nga Kita Mahimo nga Labaw nga Kristohanon sa Atong
Kalabutan sa Uban?
Kita nagsunod sa panig-ingnan ni Kristo kon kita mobuhat nga mabination
ngadto sa uban, magpakita og mahigugmaon nga pagpakabana alang kanila.
Si Presidente N. Eldon Tanner sa Unang Kapangulohan miingon: “Kini ingon
og kita sa kanunay makakita unsay atong gipangita diha sa usa ka tawo. Ingon
sa kitang tanan nasayud, walay usa kanato nga hingpit. Samtang kita
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mopakita sa usa ka sayop o sa usa ka kahuyang, kini nagtawag sa pagtagad
ngadto sa sayop, ug kita nataligam-an o wala makakita sa malig-on nga mga
kinaiya sa usa ka tawo.” (“‘Nay, Speak No Ill,’” Ensign, Mar. 1973, p. 2.) Kon
kita sa hingpit makaamgo sa bili sa uban, kita mangita sa ilang nindot nga
mga kinaiya. Kita motagad sa matag usa uban sa gugma, pagkamaantuson,
ug pagkamabination.

Unsaon kaha nato pagtagad ang matag usa ka tawo sa mosunod nga mga kahimtang kon kita
makaamgo sa iyang bili ug mohigugma kaniya ingon sa atong mga kaugalingon?

“Kini daghan na nga mga katuigan sukad si Margaret mitambong sa tigum sa
sakramento: ug samtang siya misulod ngadto sa kapilya ug sa dali nakakita
og lingkuranan, siya mibati ingon og usa ka wala hiilhi. Siya mitugot sa usa ka
Pulong sa Kaalam nga suliran sa pagpalayo kaniya sa tanan niana nga
panahon. . . . Ang obispo. . . misulti kaniya nga sa labaw nga makadaghan
nga siya motambong sa simbahan ug sa labaw nga makadaghan nga siya
mag-ampo, labaw nga masayon nga mahimo alang kaniya ang pagbuntog sa
iyang makadaot nga nabatasan.
“Bisan hapit tanan nga mga sakop sa purok sa karon bag-o ngadto kaniya, si
Margaret sa hinayhinay misugod sa pagbati ingon og siya mipauli sa panimalay
human sa dugay nga pagkawala. . . . Sa wala madugay ang panapos nga pag-
ampo gipamulong ug siya milighot gikan sa pundok. Siya nakabati og mga
gamay nga mga panagsinultihay libut kaniya, sa hilom naghandom nga moapil
kanila. Unya sa kalit usa ka hinagawhaw nga tingog sa iyang luyo ingon og
misinggit labaw sa tanan ug mituslok sa mao nga mga kinahiladman sa iyang
kalag: ‘O, nasimhot ba nimo ang sigarilyo? Ako halos wala makapaminaw diha
sa gisulti. Ako kinahanglan nga labaw nga mabinantayon asa ako molingkod.’”
(Helen Selee, “And Jesus Wept,” Ensign, Abr. 1973, p. 14.)

Unsa ang inyong bation kon kamo si Margaret? Unsay atong mahimo alang sa usa ka silingan
ingon ni Margaret?

Si Presidente N. Eldon Tanner nagpahimangno kanato sa paghimo nga labaw
nga Kristohanon sa lain nga paagi. Siya miingon:
“Kini ingon og kitang tanan adunay usa ka dako nga kahilig sa pagsulti
mahitungod sa atong mga silingan. . . . Tungod sa pipila ka katarungan o lain
kini ingon og labaw nga sayon sa pagsulti mahitungod sa sayop sa usa ka
tawo kay sa iyang mga hiyas. Kita mousab sa pipila ka makadaot nga mga
pahayag nga atong nabati mahitungod sa usa ka silingan, kon sila mga
hungihong ba o tinuod, ug sila, sama sa sagbut, ingon og motubo uban sa
pagpanug-an. Busa kini, labing mahinungdanon nga kita mamati sa mga
pulong sa Ginoo kalabut niini nga hilisgutan.
“Kon kita buot nga mahimo nga maayong mga silingan, kita kinahanglan
mangita sa kamatuoran ug sa tanan nga mga tinuod o molikay gikan sa
paghimo og bisan usa nga pahayag. . . .
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“Ang mosunod nga sugilanon maghatag kanato og hinungdan alang sa
pagpalandong. Usa ka tawo nga miluwat na sa pagtrabaho kinsa nag-atiman
sa iyang tanaman sayo matag adlaw nakamatikod nga usa ka lalaki nga
manggagatas misugod sa paghunong sumala sa naandan matag buntag diha
sa panimalay sa iyang silingan tabok sa dalan. Siya moabut sa pagbiya pa
lamang sa bana paingon sa trabaho ug mopabilin og tunga sa takna o labaw
pa. Ang maanyag nga batan-on nga asawa usa ka magtutudlo sa Primarya ug
hapit sa kanunay nagtambong sa mga tigum sa mga sakramento.
“Human kining sumbanan mipadayon sulod sa daghan nga mga semana, ang
tawo misugod sa pagtawag niini ngadto sa pagtagad sa mga silingan,
nagpahayag og kabalaka alang sa mga bata nga iyang gitudloan ug ang
sangputanan sa iyang panig-ingnan. Sa panahon nga siya mibati niini nga
iyang katungdanan sa pagtaho sa kahimtang ngadto sa obispo, mga balita sa
kahimtang mikaylap diha sa purok.
“Ang obispo nahasul mahitungod sa tibuok nga nahitabo ug mitawag sa
manedyer sa gatasanan aron sa pagkuha sa ngalan sa lalaki nga tighatud ug sa
pagsusi ngadto sa iyang kinaiya. Ang manedyer miduol sa lalaki nga
manggagatas ug miingon sa maugdang nga pagkasulti, ‘Ako nakamatikud nga
ikaw adunay bag-o nga pumapalit sa may Lincoln Avenue. Giunsa nimo pagdani?’
“’Pagdani?’ miingon ang lalaki nga manggagatas. ‘Kana akong anak nga babaye.
Siya mag-andam og pamahaw alang kanako matag buntag, ug ang akong asawa
ug ako magbantay sa iyang mga anak matag Biyernes sa gabii. Unsa kana sa usa
ka panagsabut?’” (“‘Nay, Speak No Ill,’” Ensign, Mar. 1973, p.2.)

Unsaon sa panglibak o pagsulti og dautan makadaut sa usa ka tawo? (Hunahunaa ang tawo nga
gilibak ug ang tawo kinsa milibak.)

Sa unsa nga paagi nga ang paglikay sa libak makatabang kanato nga mahimo nga labaw nga
Kristohanon sa atong mga kalabutan sa uban?

Ang atong mga lihok ngadto niadtong kinsa lahi sa bisan unsa nga paagi
mopakita unsa ang atong gibati mahitungod kanila. Kon kita sa tinuod
nagtinguha sa pag-uswag, kita kinahanglan mangutana sa atong mga
kaugalingon: “Unsaon nga ako makapakita sa akong pagdawat ni,
pagkamaantuson alang, ug paghigugma alang sa matag anak sa atong
Langitnong Amahan?”
Kita usab nagkinahanglan nga mabalaka mahitungod niadtong kinsa sa bag-o
pa lamang miduol sa Simbahan, ug kinahanglan motinguha sa pagpalambo
og usa ka Kristohanon nga kalabutan uban kanila. Si Presidente Spencer W.
Kimball miingon:
“Karon kita moabut sa usa ka pagkaamgo nga ang gingharian sa Dios ug ang
simbahan ni Jesukristo naglangkob og usa ka kalibutan nga simbahan. Kini
kusog nga mahimong adunay kamandoan sa kalibutan. Kita, iyang mga
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sakop, kinahanglan makakat-on sa pagpugong sa atong mga kaugalingon ug
paghigugma sa tanan nga katawhan, tanan nga atong kaigsoonan nga mga
lalaki ug kaigsoonan nga mga babaye sa matag nasud ug klima. Sa tinuod kita
mahimo nga hingpit nga walay pagdumot o dautang buot o dautang pagbati.”
(“The Power of Forgiveness,” Ensign, Nob. 1977, p. 48.)

Basaha ang Mga Taga-Efeso 2:19.

Kon kita maanaa sa panimalay sa Dios (mga sakop sa Simbahan), unsaon nato pagtagad ang
usag usa?

Panapos
Ingon nga mga anak sa atong Langitnong Amahan kinsa naghigugma matag
usa kanato, kita kinahanglan motagad sa usag usa ingon nga kita gitudloan:
“Himoa nga ang tanan nga kaligutgot, ug kasuko, ug kalagot, ug pagsiyagit,
ug dautan nga pagsulti, isalikway gikan kaninyo, uban ang tanan nga dautan
nga tuyo:
“Ug kamo magmabination sa usag usa, malumo og kasingkasing,
magpinasayloay sa usag usa, gani ingon ang Dios tungod kang Kristo
mipasaylo kaninyo” (Mga Taga-Efeso 4:31–32).

Hagad
Ipalambo ang batasan sa pagpangita sa maayo diha sa uban. Paglikay sa
pagpanaway ug pagpanlibak. Tudloi ang inyong mga anak sa pagdawat sa uban
ug sa pagmaantuson ug pagmabination. Itudlo kanila pinaagi sa panig-ingnan.

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Taga-Efeso 4:29 (sulti lamang niana diin maayo)
Mga Taga-Galatia 3:26–28 (tanan usa diha ni Kristo)
Mga Buhat 10:34 (ang Dios dili motahud og mga tawo)
4 Nephi 1:15–17 (gugma sa Dios mipuyo diha sa ilang mga kasingkasing, ug

ang tanan nagkausa)
Doktrina ug mga Pakigsaad 112:11 (higugmaa ang tanan nga mga tawo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 2, “Ang Atong Langitnong Banay.”
2. Pahinumdomi ang igsoon nga mga babaye sa pagdala sa ilang mga kasulatan diha sa klase.
3. Paghimo og karatula sa Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10.
4. Pag-andam sa pagtapos sa leksyon pinaagi sa pagpaawit sa klase, “Ako Anak sa Dios” sa Mga

Baruganan sa Ebanghelyo.
5. Ipabuhat sa mga sakop sa klase ang pagbasa o paghatag og mga sugilanon o mga kasulatan

gikan niini nga leksyon. Ipabuhat ang mga sugilanon—ang maayo nga Samaritano, Zacchaeus,
ug ang hingkod nga babaye nga gidakop sa pagpanapaw.
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Kini nga leksyon gihimo aron sa pagtabang kaninyo pagdugang sa inyong
pagsabut sa katuyoan ug sa kapunongan sa matuod nga Simbahan sa Ginoo.

Si Jesukristo Mao ang Pangulo sa Simbahan
Ipakita ang mga talan-awon 12-a, Jesukristo; 12-b, Propeta Joseph Smith; ug 12-c, Presidente
Ezra Taft Benson.

Sa usa ka komperensya sa misyonaryo sa distrito sa Hamburg, Germany nga
gipangulohan ni Elder Henry D. Moyle sa Konseho sa Napulog duha, “usa sa
mga misyonaryo nangutana diin siya mipasabut nga si Presidente David O.
McKay ang pangulo sa Simbahan. Si Elder Moyle misanta kaniya ug sa usa ka
mapugsanon nga paagi misulti nga si Jesukristo mao ang pangulo sa
Simbahan, dili si David O. McKay. Ang makahuluganon nga punto dinhi mao
nga si Elder Moyle nasayud nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, nga siya buhi,
bisan karong adlawa, ug nga siya nagbarug diha sa ulohan niini nga simbahan.”
(Donald Q. Cannon, “Who Is Jesus Christ?” New Era, Mar. 1978. p. 12.)

Ngano sa imong hunahuna nga si Elder Moyle mihimo sa ingon nga punto sa kahimtang sa
Manluluwas?

Si Jesukristo mao ang pangulo sa simbahan karon sama lamang nga siya
mao ang pangulo sa mga adlaw sa iyang yutan-on nga pagpangalagad.
“Bisan Siya atua sa lain nga bahin sa tabil,. . . Siya nagmando ug naggiya sa
iyang mga kalihokan ug sama ra nga sa tinuod anaa sa Simbahan, ingon og
Siya anaa taliwala kanato diha sa unod.” (Hyrum M. Smith and Janne M.
Sjodahl, Doctrine and Covenants Comentary, p. 113.)

Ang Ginoo Mopadayag sa Iyang Kabubut-on Pinaagi sa Iyang mga Propeta
Si Presidente Harold B. Lee miingon:
“Ang mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo mga balaan. Walay usa nga
mousab sa mga baruganan ug mga doktrina sa Simbahan gawas sa Ginoo
pinaagi sa pagpadayag. Apan ang mga pamaagi mausab ingon nga ang
dinasig nga paggiya moabut ngadto niadtong kinsa nangulo diha sa usa ka
gihatag nga panahon. . . . Kamo mahimo nga makasiguro nga ang inyong
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mga kaigsoonan kinsa nangulo nag-ampo sa dakong tinguha, ug kita dili
molihok hangtud kita adunay kasigurohan, kutob sa anaa sa among gahum,
nga unsa ang among gibuhat adunay silyo sa balaan nga pagtugot.” (“God’s
Kingdom—A Kingdom of Order,” Ensign, Enero, 1971, p. 10.)
Ang mosunod usa ka pananglitan sa lihok nga gihimo sa propeta sa diha nga
siya nakadawat sa pagtugot sa Ginoo. Sa 9 sa Hunyo 1978, ang Unang
Kapangulohan mihatag niini nga pahayag ngadto sa kalibutan:
“Ingon nga kita nakasaksi sa pagdako sa buluhaton sa Ginoo ibabaw sa yuta,
kita mapasalamaton nga ang mga tawo sa daghan nga mga nasud mitubag
sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo, ug nagpasakop sa Simbahan sa
kanunay nga nagtubo nga mga gidaghanon. Kini, sa ingon, nakadasig
kanamo uban sa usa ka tinguha sa paghatag sa matag takus nga sakop sa
Simbahan sa tanan nga mga kahigayunan ug mga panalangin diin ang
ebanghelyo mohatag.
“Nahibalo sa mga saad nga gihimo sa mga propeta ug mga presidente sa
Simbahan kinsa nag-una kanato nga diha sa uban nga panahon, sa walay
katapusan nga laraw sa Dios, ang tanan sa atong mga kaigsoonan kinsa mga
takus mahimo nga makadawat sa pagkapari, ug makasaksi sa pagkamatinud-
anon niadtong gikan kang kinsa ang pagkapari gipugngan, kami naghangyo
sa dugay ug sa dakong tinguha alang niini, among matinud-anon nga mga
kaigsoonan, naggugol og daghan nga mga takna sa Taas nga Lawak sa
Templo nangamuyo sa Ginoo alang sa balaan nga paggiya.
“Siya mitubag sa among mga pag-ampo, ug pinaagi sa pagpadayag
nagmatuod nga ang dugay na nga adlaw nga gisaad miabut na nga ang matag
matinud-anon, og takus nga tawo diha sa Simbahan mahimo nga modawat sa
balaan nga pagkapari, uban ang gahum sa paggamit sa iyang balaan nga
pagtugot, ug mopahimulos uban sa iyang mga hinigugma sa matag panalangin
nga modagayday gikan dinha, lakip ang mga panalangin sa templo. Sumala
niana, ang tanan nga takus nga mga sakop nga lalaki sa Simbahan mahimo
nga i-orden sa pagkapari nga walay pagtagad sa kaliwat o bulok. Mga pangulo
sa pagkapari gitudloan sa pagsunod sa palakat sa mabinantayon nga
pagpakighinabi sa tanan nga mga pilionon alang sa pag-orden ngadto sa bisan
sa Aaronic o sa Melchizedek nga Pagkapari sa pagsiguro nga sila mitagbaw sa
napahimutang nga mga sumbanan alang sa katakus.
“Kami mopadayag uban sa kaligdong nga ang Ginoo karon mipahibalo sa
Iyang kabubut-on alang sa panalangin sa tanan sa Iyang nga mga anak sa
tibuok yuta kinsa mamati ngadto sa tingog sa Iyang gitugotan nga mga
sulugoon, ug moandam sa ilang mga kaugalingon sa pagdawat sa matag
panalangin sa ebanghelyo.” (Sulat ngadto sa kinatibuk-an ug lokal nag mga
pamunoan sa Simbahan, 8 Hunyo 1978; italiks gidugang.)
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Tungod kay si Jesukristo mao ang pangulo sa Simbahan, unsa ang tahas sa propeta?

Pinaagi sa balaan nga gahum sa pagkapari ug pinaagi sa balaan nga
pagpadayag, ang propeta magdumala sa mga kalihokan sa Simbahan ingon
nga iyang presidente. Mga sakop sa Simbahan gitambagan sa pagpamati
ngadto sa mga pulong sa propeta kay siya gitudloan pinaagi sa pagpadayag:
Kay ang iyang mga pulong kamo modawat, ingon og gikan sa akong
kaugalingon nga ba-ba, diha sa tanan nga pagpailub ug hugot nga pagtuo
(Doktrina ug mga Pakigsaad 21:5).
Si Elder Gordon B. Hinckley sa Konseho sa Napulog Duha misulti mahitungod
sa usa ka batan-ong Pilipino, David Lagman, kinsa nakakita sa
panginahanglan sa usa ka propeta:
“Sa diha nga siya usa pa ka batang lalaki siya [David Lagman] nakakita diha
sa usa ka basurahan og daan nga gisi nga kopya sa Readers’ Digest. Kini
naglangkob og usa ka pagpanibuok sa usa ka basahon nga naghatag sa
kasaysayan sa Mormon nga mga tawo. Kini naghisgut mahitungod ni Joseph
Smith ug naghulagway kaniya ingon nga usa ka propeta. Ang pulong nga
propeta naghimo og usa ka butang niana nga batang lalaki. Sa tinuod aduna
ba kahay usa ka propeta sa ibabaw sa yuta? siya nahibulong. Ang magasin
nawala, apan ang kabalaka mahitungod sa pagkaanaa sa usa ka buhi nga
propeta wala gayud mobiya kaniya sa dugay nga panahon, malisud nga mga
tuig sa gubat ug pangdaugdaog sa panahon nga ang Pilipinas gipanag-
iyahan. Sa katapusan ang mga kasundalohan sa kagawasan miabut, ug uban
kanila ang pag-abli pag-usab sa Clark Air Base. Si David Lagman nakakita og
trabaho didto. Ang iyang superbisor, iyang nasayran, usa ka Mormon, usa ka
opisyal sa Air Force. Siya buot mangutana kaniya kon siya motuo ba sa usa ka
propeta, apan nahadlok sa pagbuhat sa mao. Sa katapusan,. . . .  siya
nakabaton og kaisug sa pagpangutana.
“‘Ikaw usa ba ka Mormon, ginoo?’ ang batan-ong lalaki nangutana. ‘Oo, ako usa
ka Mormon,’ ang dali nga tubag. ‘Ikaw mituo ba sa usa ka propeta, kamo aduna
bay propeta sa inyong simbahan?’ misunod ang matinguhaon nga pangutana.
“‘Kami adunay usa ka propeta, usa ka buhi nga propeta, kinsa nangulo niini
nga simbahan ug kinsa nagtudlo sa kabubut-on sa Ginoo.’
“Si David mihangyo sa opisyal sa pagsulti kaniya og dugang, ug gikan niana
nga panudlo midangat ang iyang bunyag. Siya ang una nga lumad nga
anciano nga gi-orden sa Pilipinas.” (“‘We Thank Thee, O God, for a Prophet,’”
Ensign, Enero 1974, p. 122.)
Ang Simbahan nga gitukod sa Manluluwas samtang siya nagpuyo diha sa
yuta gihimo nga nagkahiusa pinaagi sa mga mensahe, mga sulat, ug mga
pagduaw sa mga apostoles—ingon gayud sa Simbahan karon, ubos sa
balaan nga pagpangulo, gidumala ug gihiusa pinaagi sa mga propeta ug mga
apostoles. Kini nga punoan nga pagpangulo ug kapunongan maoy usa ka
ilhanan sa matuod nga Simbahan ni Jesukristo.
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Ipakita ang karatula sa ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Basaha og kusog.

Pagkatukod sa Kapunongan sa Simbahan
Basaha Mga Taga Efeso 4:11–14. Unsa ang tulo ka mga katarungan nga gihatag ni Pablo alang
sa pagtukod sa Simbahan? (1. Alang sa paghingpit sa mga Santos o mga sakop sa Simbahan; 2.
alang sa buhat sa pagpangalagad o paghimo sa mga ordinansa ug pagpadayon sa buluhaton sa
Simbahan; ug 3. alang sa pagbayaw sa lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo mao ang mga sakop
sa Simbahan kinsa pagabayawon ug pauswagon pinaagi sa kapunongan sa Simbahan.)

Pahimoa ang gipabuhat nga sakop sa klase sa pagtaho sa ubos nga seksyon, “Ang Simbahan ni
Kristo Natukod Pag-usab,” Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 17. (Papasa ang bisan unsa
nga kasayuran sa gamay nga sanga o pundok.)

Basaha ang ulohan nga sinulat sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20.

Sunod sa taho, hisguti ang pagkatukod sa yunit sa mga kaulohan ug mga purok. Pagsugod
pinaagi sa pagpangutana sa mosunod nga mga pangutana: Unsa ang usa ka kaulohan? Kinsa ang
nangulo ibabaw sa usa ka kaulohan? Unsa ang usa ka purok? Kinsa ang nangulo sa usa ka purok?

Hisguti ang mosunod nga mga yunit sa Simbahan nga gitukod sa mga dapit sa kalibutan diin ang
Simbahan naglambo:

Banay: Ang sakop nga banay mao ang sukaranan nga yunit sa Simbahan. Ang
amahan mangulo ug may kapangakuhan sa pagpangulo sa iyang banay. Kon
walay amahan sa panimalay, ang inahan ang may kapangakuhan. Ang amahan
(o ang inahan) may tulubagon ngadto sa Ginoo ug ngadto sa mga pangulo sa
Simbahan. (Tan-awa sa “Pasiuna,” Sumbanan nga Basahon sa Banay.)

Ipakita ang talan-awon 12-d, Usa ka panagtigum sa sanga sa usa ka gamay nga kapilya.

Sanga: Ang sanga mao ang usa ka tinukod nga yunit nga giapilan sa mga
sakop sa Simbahan sa usa ka piho nga hiyograpiya nga dapit. Samtang kini
milambo, usa ka sanga adunay magkalain-lain nga matang sa kalig-on sa
pagkapari. Kini gitukod ug gidumala pinaagi sa kapangulohan sa kaulohan,
misyon, o distrito.
Ang usa ka sanga mahimo nga tukuron kon duha o labaw nga mga sakop sa
banay ug tagsatagsa nga tawo nagpuyo diha sa usa ka dapit ug adunay dili
mokubos nga usa sa mga sakop nga usa ka takus nga pari o naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari. (Tan-awa ang Sumbanan nga Basahon sa Sanga.)
Distrito: Ang usa ka distrito maoy usa ka pagbahin sa misyon. Kon adunay usa
ka igo nga gidaghanon sa mga sanga nga nahimutang sa usa ka dapit nga
motugot sa dali nga komunikasyon ug sayon nga pagbiyahe ngadto sa mga
tigum sa distrito, ang usa ka distrito tukuron pinaagi sa kapangulohan sa
misyon. Ang usa ka kapangulohan sa distrito tawagon sa pagpangulo ibabaw
niini. Ang usa ka distrito mahimo nga molambo ngadto sa usa ka kaulohan.
Misyon: Ang usa ka misyon maoy usa ka yunit sa Simbahan nga sa kasagaran
nagsakop og dapit nga dako kay sa niana nga gisakopan sa kaulohan. Ang
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iyang mga utlanan gitino sa Unang Kapangulohan sa Simbahan, kinsa
motawag og presidente sa misyon sa pagpangulo ibabaw niini. Kon ang mga
kaulohan masulod sa mga utlanan sa misyon, sila ubos sa pagdumala sa
presidente sa kaulohan kay sa presidente sa misyon. Ang mga kaulohan sa
laktud may tulubagon ngadto sa Kinatibuk-ang mga kadagkoan sa Simbahan,
sama lamang nga ang mga misyon mao. Ang una nga katungdanan sa misyon
mao ang pagdumala sa mga kalihokan sa mga tigkabig nga mga misyonaryo
ug sa pagtabang sa mga distrito, mga sanga, ug mga banay sulod sa iyang
mga utlanan sa pagpadayon sa ilang mga kalihokan sa Simbahan.
Matag yunit sa Simbahan may tulubagon ngadto sa labaw nga dako nga yunit
diin kini usa ka bahin.
Ang mga korum sa pagkapari gitukod sa pagtagbaw sa mga panginahanglan
sa mga lalaki, sa mga batan-on ug sa mga hamtong, ug sa pagtukod sa mga
pag-alagad ug mga kalihokan sa pagkapari.
Ang Kapunongan sa Kahupayan maoy kapunongan sa Ginoo alang sa
hamtong nga mga babaye. Ang Propeta Joseph Smith miingon nga ang
Simbahan wala gayud sa hingpit natukod hangtud ang hamtong nga mga
babaye sa ingon natukod. Pinaagi sa Kapunongan sa Kahupayan, ang
hamtong nga mga babaye sa Simbahan mga kauban ug mga kaabag sa mga
naghupot sa pagkapari.
Kon ang mga sanga o mga purok gitukod, ang uban nga mga kaabag nga mga
kapunongan usab gitukod sulod sa mga purok ug mga sanga sa pagtagbaw sa
mga panginahanglan sa mga sakop. Kini naglakip sa Primarya, nga may
katungdanan sa pagtudlo sa mga bata; ang Batan-on nga mga Lalaki ug ang
Batan-on nga mga Babaye nga mga kapunongan, nga may katungdanan sa
pagtudlo sa mga batan-on gikan sa napulog duha ngadto sa napulog walo; ug
ang pang-Domingo nga Tulunghaan, nga may katungdanan sa pagtudlo sa
mga sakop sa tanan nga mga panuigon sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Ngano nga ang mga kalihokan sa matag yunit gituman uban ang pagtugot nga gihatag pinaagi sa
dagko nga yunit? (Aron may tulubagon ngadto sa may angay nga pagtugot. Sa pagpalungtad sa
panaghiusa diha sa Simbahan. Sa pagsunod sa tambag sa propeta.)

Ngano nga kini gikinahanglan nga himoon sa Simbahan ang pagtukod ngadto
sa mga yunit ingon sa gihisgutan sa ibabaw? (Sa pagkab-ut sa tanan nga mga
sakop sa Simbahan sa labaw nga madali. Sa paghingpit sa mga Santos. Sa
paghatag sa mga sakop og mga kahigayunan sa pag-alagad ug pagkat-on sa
mga paagi sa Dios.)

Ang Katuyoan sa Kapunongan sa Simbahan
Unsa ang katuyoan sa kapunongan sa Simbahan?

Ang kapunongan sa Simbahan mao ang bayanan pinaagi diin ang Ginoo
mopadayag sa iyang kabubut-on, motanyag sa iyang mga anak sa
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makaluwas nga mga baruganan ug mga ordinansa, ug mohatag kanato sa
mga kahigayunan nga atong gikinahanglan sa pag-angkon sa kinabuhing
dayon. Pinaagi sa Simbahan kita—
1. Makakat-on mahitungod sa laraw sa kaluwasan.
Mga tigum ug pagpangulo naghatag kanato og mga kahigayunan nga
matudloan sa kahingpitan sa ebanghelyo. Kita gitabangan sa pagtuon ug sa
pagsabut sa mga kasulatan. Kita gitudloan sa pagtuman sa mga baruganan
sa ebanghelyo. Kita gipakita unsaon sa pag-andam alang sa mga panalangin
sa kinabuhing dayon.
2. Makadawat ug makabuhat sa makaluwas nga mga ordinansa.
Kita gibunyagan ngadto sa Simbahan pinaagi sa mga tawo kinsa gihatagan sa
pagkapari ug sa ingon may pagtugot gikan sa Dios sa pagbuhat diha sa iyang
ngalan. Kita gigiyahan samtang kita nag-andam sa pagdawat sa pagtuga diha
sa templo ug sa kaminyoon sa templo. Kita giawhag sa pagbuhat sa mga
ordinansa diha sa mga templo alang sa atong mga patay.
3. Makabag-o og usab sa atong mga pakigsaad.
Kita gihatagan og kahigayunan sa pag-ambit sa sakramento diha sa atong
mga tigum ug pagbag-o pag-usab sa mga pakigsaad nga atong gihimo uban
sa Ginoo sa diha nga kita gibunyagan.
4. Makapalambo sa atong talagsaon nga mga kahibalo ug mga kahanas.
Kita adunay mga kahigayunan sa pag-apil sa pagtudlo ug pagpangulo nga
mga katungdanan. Kini nga mga kalihokan motabang kanato sa pagpalambo
sa atong talagsaon nga mga kahibalo ug mga kahanas.
5. Makakat-on sa pag-alagad sa usag usa.
Pag-alagad diha sa Simbahan ug mga proyekto sa kaayohan nga pamuhat
motabang kanato sa pagbuntog sa kahakog ug moani og hingpit nga kalipay
gikan sa paghatag sa atong mga kaugalingon. Pagtudlo sa banay ug
pagduaw nga magtudlo maghatag kanato sa mga kahigayunan sa pagbantay
sa mga panginahanglan sa usag usa sa atong mga panimalay.
6. Makapatubo og dungan diha sa gugma ug panaghigala.
Pag-alagad diha sa Simbahan ug mga kalihokon makapahimo kanato sa
pagkaila sa usag usa, sa paghupay sa usag usa sa mga panahon sa kasubo,
ug sa paglipay alang sa usag usa sa mga panahon sa kauswagan ug
kalampusan. Niini nga paagi kita makabaton sa kahigayunan sa pagtubo og
dungan diha sa gugma ug panaghigala.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Mga Taga-Efeso 2:19.

7. Makapatagbaw sa espirituhanon ug pamalatian nga mga panginahanglan. 
Ipakita ang usa ka pitsel nga tubig ug usa ka buok nga pan.

105

Leksyon 12



Kadaghanan kanato nasayud unsa ang mobati og kagutom ug kauhaw. Kita usab
adunay kagutom ug kauhaw nga dili matagbaw pinaagi sa pagkaon ug tubig.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Juan 4:14 ug 6:35.

Unsa ang gipasabut ni Jesus niini nga mga pahayag?

Si Jesus wala magpasabut sa kagutom ug kauhaw sa lawas. Siya nagsulti sa
panginahanglan sa matag tawo sa pag-amuma sa iyang espiritu. Ang mga
kamatuoran nga iyang gitudlo makahimo sa hingpit sa pagbusog sa
espirituhanon nga mga panginahanglan niadtong kinsa nakakat-on ug
nagpuyo kanila.
Si Elder Hartman Rector, Jr. sa Unang Korum sa Kapitoan, sa diha nga siya
gitudloan sa mga misyonaryo ug nagtuon mahitungod sa Simbahan, mibati
nga siya sa katapusan nakapatagbaw sa iyang espirituhanon nga kagutom:
“Ang ingon nga pagtuon sama sa pagkaon ug ilimnon ngadto sa usa ka
gigutom nga tawo. Ako nagsiksik alang niini nga mga tubag sulod sa mga
katuigan, nangita sa bisan diin; ug karon sa katapusan ako nakakuha sa tanan
nga mga tubag sa akong mga pangutana sa hingpit. Ako tugob uban sa
hingpit nga kalipay ug pagpasalamat ngadto sa akong Amahan sa langit
tungod sa iyang dakong kalooy kanako.” (No More Strangers, p. 9.)

Pagdapit og mga sakop sa klase sa pagsulti unsa ang ilang gibati sa diha nga sila nakadawat sa
mensahe sa gipahiuli nga Simbahan gikan sa mga misyonaryo.

Si Elder Howard W. Hunter mitingub pagsaysay sa kalampusan sa
kapunongan sa Simbahan sa pagpahayag sa gipahiuli nga ebanghelyo:
“Kapin og gamay sa 140 ka mga tuig, usa ka milagro nahimo samtang ang
naghupot sa pagkapari mialagad sa gipahiuli nga ebanghelyo. Mga templo
natukod dinhi niini nga dakong kayutaan ug diha sa uban nga mga dapit sa
kalibutan. Mga balay alampoan mitulbok sa daghan nga mga kayutaan sa
kalibutan. . . . [Mga kaliboan sa] mga misyonaryo nga naggahin sa tibuok
nilang panahon nagpahayag sa ebanghelyo sa daghan nga mga kayutaan.
Mga tulunghaan sa elementarya, mga tulunghaan sa sekondarya, mga
seminaryo, mga institute sa relihiyon, ug mga kolehiyo sa daghan nga mga
nasud mihatag og panudlo sa labaw sa ikaupat nga bahin sa milyon ngadto
sa mga batan-on nga mga tawo matag adlaw, dili lamang sa kalibutanon nga
pagtuon, apan diha sa walay katapusan nga mga kamatuoran sa
ebanghelyo.” (“Spiritual Famine,” Ensign, Enero, 1973, p. 65.)

Panapos
Si Jesukristo midumala sa mga kalihokan sa Simbahan sa yuta pinaagi sa
pagpadayag sa iyang kabubut-on ngadto sa iyang mga propeta. Sa tanan nga
iyang buhaton, ang Manluluwas nabalaka mahitungod sa kaayohan sa tanan
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nga katawhan. Siya mitukod sa kapunongan sa Simbahan alang sa balaan
nga katuyoan sa pagtagbaw sa espirituhanon, pagbati, pangutok,
katilingbanon, ug lawasnon nga mga panginahanglan sa matag usa kanato,
nga iyang mga anak.

Hagad
Paninguha sa pagdawat sa mga kaayohan sa kapunongan sa Simbahan
pinaagi sa makugihon nga pagtambong ug pag-apil sa sakramento ug uban
nga mga tigum sa Simbahan, ug pinaagi sa pagdawat og mga buluhaton
gikan sa inyong mga pangulo. Kamo makaangkon og labaw nga dako nga
pagsabut ug pagdayeg sa kapunongan sa Simbahan ug sa iyang katuyoan ug
usa ka labaw nga tataw nga padulnganan sa inyong kinabuhi pinaagi sa
makugihon nga pag-apil sa inyong lokal nga yunit sa Simbahan.
Pag-abag ug paluyo sa kinatibuk-an nga mga pamunoan sa Simbahan ug sa
mga pamunoan ug mga magtutudlo sa Simbahan sa inyong lokal nga dapit.

Dugang nga mga kasulatan
Mga Taga-Efeso 4 (mga Santos maghigugma sa usag usa)
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:1–4, 37–79 (kapunongan sa Simbahan sa

ulahing mga adlaw)
Doktrina ug mga Pakigsaad 21:9 (ang tanan mapanalanginan kinsa maghago

diha sa ubasan sa Ginoo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 133:57–61 (ebanghelyo moandam sa mahuyang

sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagbasa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 17, “Ang Simbahan ni Jesukristo Karon.”
2. Pagkuha og pisara ug tisas.
3. Isulat ang ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo sa usa ka karatula nga ikapakita sa

atubangan sa klase.
4. Pag-andam sa pagbasa sa ulohan nga sinulat sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20.
5. Pabuhata ang usa ka igsoon nga babaye sa paghatag og usa ka taho sa subseksyon, “Ang

Simbahan ni Kristo Natukod Pag-usab,” Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 17 (Papasa
ang bisan unsa nga pakisayran sa gamay nga sanga o pundok.)

6. Pagdala sa klase og usa ka pitsel sa tubig ug usa ka buok pan.
7. Pabuhata ang mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga

kasulatan gikan niini nga leksyon.

107

Leksyon 12



Kini nga leksyon gihimo sa pagdani kaninyo sa pagsunod sa mga panudlo
nga inyong nadawat gikan sa mga gi-orden nga mga pangulo sa Ginoo.

Ang Ginoo Mamulong Kanato Pinaagi sa Iyang mga Propeta

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa ug pagbutang og timaan sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 1:38.

Kinsa ang propeta sa Ginoo ug tigpama-ba dinhi sa yuta karon?

Ipakita ang talan-awon 12-c sa Presidente sa Simbahan.

Kinahanglan adunay usa ka propeta dinhi sa yuta kon ang Dios mopadayag
sa iyang pulong ngari kanato. Ingon nga mga sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw, kita gipanalanginan nga masayud
nga adunay usa ka propeta dinhi sa yuta—ug nga pinaagi niini nga propeta
ang Ginoo naghimo nga masayran ang iyang hunahuna ug kabubut-on. Kon
ang propeta mamulong ngari kanato pinaagi sa ngalan sa Ginoo, siya
mamulong unsa ang isulti sa Ginoo kon siya ania pa dinhi.
Kami usab motuo “sa tanan nga ang Dios mipadayag, sa tanan nga Siya
karon mopadayag, ug kami motuo nga Siya mopadayag pa og daghan nga
dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingharian sa Dios”
(Ikasiyam nga Artikulo sa Hugot ng Pagtuo).
Kini usa ka panalangin nga mahimo nga mga sakop sa matuod nga Simbahan
ug masayud nga ang atong propeta mamulong sa gipadayag nga kabubut-on
sa Ginoo alang karong panahona. Ang pagkasayud nga ang Ginoo mamulong
pinaagi sa iyang propeta nagpasalig kanato pag-usab nga ang Manluluwas
buhi, nga siya nahigugma kanato ug may kabalaka diha kanato.
Ang propeta kinsa naggiya sa Simbahan dili gayud mopahisalaag kanato. Kita
sa kanunay makasunod sa iyang tambag, tungod kay siya nagsulti kanato og
mga butang kalabut sa atong mga kinabuhi karon. Ang propeta mohatag
kanato og panudlo gikan sa Ginoo diha sa kinatibuk-an nga komperensya diin
gihimo kaduha sa matag tuig. Siya usab mamulong sa tambag sa Ginoo ngari
kanato diha sa mga komperensya sa dapit nga gihimo sa tibuok
kalibutan.Kadaghanan sa mga pakigpulong sa propeta gi-imprinta diha sa
mga magasin sa Simbahan.
Dugang sa Presidente sa Simbahan, uban nga mga Kaigsoonan nga mga
lalaki gitawag ingon nga mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.
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Kini mao ang mga tigtambag sa propeta ug ang Konseho sa Napulog Duha.
Kini nga mga Kaigsoonan nga mga lalaki usab makadawat og pagpadayag ug
modala kanato sa kabubut-on sa Ginoo, mopamatuod sa pagkabalaan ni
Kristo, motudlo sa laraw sa kaluwasan, ug mobuhat sa mga ordinansa.
Usa sa atong propeta sa Ulahing Adlaw, Presidente Harold B. Lee, miingon:
“Kon kamo buot masayud unsa ang buot sa Ginoo alang sa iyang mga tawo
karon nga panahon, ako motambag kaninyo sa pagkuha ug pagbasa sa mga
pakigpulong nga gihatag diha niini [kinatibuk-an] nga komperensya; kay unsa
ang gipamulong niini nga mga kaigsoonan pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo mao ang salabutan sa Ginoo, ang kabubut-on sa Ginoo, ang tingog sa
Ginoo, ug ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.” (“‘Stand Ye in Holy
Places,’” Ensign, Hulyo 1973, p. 121.)
Ang mga propeta nahigugma kanato ug nabalaka mahitungod kanato. Sila
nasayud nga kita makakita og tibuok nga pag-uswag ug hingpit nga kalipay
pinaagi lamang sa pagsunod sa tambag nga gihatag kanato sa Ginoo. Ang
atong mga propeta naghatag og panudlo sa tanan nga mga dagway sa atong
mga kinabuhi. Sama pananglit, si Presidente Spencer W. Kimball nag-awhag
kanato sa pagpanindot sa atong mga panimalay ug mga nataran. Siya
mihangyo nga kita magtanom ug magtipig og mga pagkaon. Siya mihangyo
kanato sa pagpuyo sa Pulong sa Kaalam. Siya mihagad kanato sa pagpadala
og maayo nga pagkaandam nga mga misyonaryo. Siya mihangyo kanato sa
paglikay sa pagsugal, pakigbulag, aborsyon, dautang panghilawas, talan-
awon nga mahilas, panghilawas sa managsama nga sekso. Siya miawhag
kanato sa pagtambong sa templo ug sa pagbalaan sa Igpapahulay nga
adlaw. Siya mihangyo kanato sa paghinulsol ug sa pagpuyo pinaagi sa dili
mausab nga mga sumbanan sa Dios. Siya mitambag kanato sa paghigugma
sa atong mga panimalay. (Sa Taho sa Komperensya, Abr. 1975, pp. 3–9,
160–61; Ensign, Mayo 1975, pp.4–7, 109.)

Kita May Kapangakohan sa Pag-angkon og usa ka Pagpamatuod sa
mga Pagpadayag sa Ginoo ngadto sa Iyang mga Propeta
Asa kita makabasa o makapamati sa mga mensahe sa Propeta ug uban nga Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan karon nga panahon? (Mga tigum ug mga taho sa komperensya , ug opisyal nga mga
mantalaan sa Simbahan.)

Ngano nga ang pagkasayud nga siya mao ang tigpama-ba alang sa Dios karong panahona
moawhag kanato sa pagpaminaw sa tambag sa propeta? (Kita makasiguro nga siya naghatag
kanato sa kabubut-on sa Ginoo. Kita masayud nga ang propeta nangita og panabang alang kanato.)

Sa unang mga adlaw sa pagpahiuli sa Simbahan, daghan nga mga tawo
mahinamon nga naglantaw sa pagpakigkita ni Propeta Joseph Smith. Sa diha
nga sila nakakita kaniya, daghan ang nakadawat og espirituhanon nga
pagpakita nga nagpasalig kanila nga siya mao ang pinili nga sulugoon sa
Ginoo. Si Sister Emmeline B. Wells misulti sa duha ka mga kasinatian nga
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midugang sa iyang pagpamatuod sa mga propeta—ang unang higayon nga
siya nakakita ni Propeta Joseph Smith ug sa wala madugay, sunod sa iyang
pagkamartir, ang pagkahimaya sa panagway ni Presidente Brigham Young.

Ipahimo sa gipabuhat nga sakop sa klase ang pagbasa sa mosunod nga sugilanon.

“Ako mibati nga ako adunay usa ka pagpamatuod nga ihatag, nga ako sa
kanunay mitipig sukad sa mao gayud nga adlaw nga ako misulod sa
Dakbayan sa Nauvoo ug nakakita sa Propeta Joseph. Siya misakay ngadto sa
barko aron sa pagsugat sa mga santos kinsa gikan sa silangan nga mga
estados ug sa tunga-tunga nga mga estados hangtud ngadto sa Kasadpan.
“Ako gibunyagan pinaagi sa tinguha sa akong inahan, kinsa nahimo nga usa
ka Santos sa Ulahing Adlaw dihadiha nga siya nakadungog sa ebanghelyo,
apan ako walay pagpamatuod ug ako wala kaayo makabaton og hugot nga
pagtuo, tungod kay ako wala kaayo masayud sa daghan nga mga butang. . . .
“Sa diha nga ako miabut sa suba pinaagi sa barko, ug nagtindog sa ibabaw
sa barko aron sa pagtan-aw sa Propeta nga diha sa pantalan sa barko, ako
nasayud diha dayon niana nga ang ebanghelyo matuod pinaagi sa pagbati
nga milukop kanako gikan sa tumoy sa akong ulo ngadto sa tumoy sa mga
tudlo sa akong mga kamot ug mga tudlo sa akong mga tiil, ug matag bahin sa
akong lawas. Ako nakasiguro niana nga ako husto, nga ang ‘Pagka-Mormon’
matuod ug nga ako gibayaran sa tibuok alang sa tanan nga mga sakripisyo
nga akong gihimo sa pag-adto sa Nauvoo. Ako mibati nga sa pakigkita
lamang kaniya mahimo nga bililhon sa tanan. Ako giandam sa usa ka
pagsukod sa pakigkita kaniya, apan ako buot mosulti kaninyo nga ako wala
mapakyas, tungod kay wala pa gayuy usa ka tawo sama kaniya.
“Ang mao lamang nga hitabo diin ang usa ka tawo nahisama kaniya mao nga
sa diha nga si Brigham Young mipahibalo sa iyang kaugalingon ingon nga
pangulo sa Simbahan ug ang manununod sa Propeta Joseph. Ako wala
makahinumdom sa mga pulong, apan kana mao ang pahibalo nga iyang
gihimo sa kakahoyan sa Temple Hill diha sa dakbayan sa Nauvoo. Dihay
gamay lamang nga mga tawo nga nasayud nga siya miabut. Sila nasayud nga
ang Napulog Duha tua sa layo niana nga higayon nga ang Propeta Joseph ug
ang iyang igsoon nga lalaki, Hyrum, gipatay, ug ako nasayud nga gamay
kaayo diha niana nga pundok ang nasayud nga si Brigham Young nahibalik.
Sa diha nga siya miduol sa atubangan ug mihimo sa pahibalo, ang tibuok
pundok mibarug ug mitu-aw, sa usa ka tingog, kamo tingali moingon, nga kini
mao ang Propeta Joseph.
“Ako nagbarug sa usa ka inatupan nga karomata nga may mga ligid, busa ako dili
kinahanglan mobarug, apan kadto nga naglingkod mibarug ug mihimo niana nga
pagtu-aw. Ako nakakita pag-ayo, ug matag usa kanila nagtuo nga siya gayud ang
Propeta Joseph nga nabanhaw gikan sa patay. Apan human si Brigham Young
makapamulong og pipila ka mga pulong, ang kaguliyang mihunong, ug ang mga
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katawhan sa tinuod nasayud nga kini dili mao ang Propeta Joseph, apan ang
Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Kini mao ang labing
katingalahan nga pagpakita, sa akong pagtuo, nga akong nahibaloan sukad o
nakit-an, ug ako nakakita og hilabihan ka daghan. . . .
“Ako buot mosulti kaninyo ilabina sa mga pagpakita sa diha nga ang kupo sa
Propeta nahulog diha kang Brigham Young. Human niana kami naghatag sa
labing dako nga hugot nga pagtuo diha kaniya, ang labing dako nga tingali
mahimo; ug kami adunay dako nga hugot nga pagtuo diha sa niadtong tanan
kinsa misunod kaniya.” (“My Testimony” sa Preston Nibley, Faith Promoting
Stories, pp. 137–38; usab kinutlo ni Leon R. Hartshorn, comp., sa “The Mantle
of the Prophet Fell Upon Brigham Young,” Remarkable Stories in the Lives of
Latter-day Saint Women, vol. 1, pp. 238–39.)

Ngano nga kini mahinungdanon nga kini nga mga unang mga Santos adunay ingon nga
kasinatian diha sa panahon nga si Joseph Smith gimartir? (Sila wala makahibalo og lain nga
propeta ug nagkinahanglan nga masayud nga ang Simbahan makapadayon. Sila nagkinahanglan
nga makasabut sa sumbanan sa pagpuli diha sa kapangulohan sa Simbahan.)

Usa ka labaw nga bag-o nga kasinatian sa pakigtagbo sa usa ka propeta
gisulti ni Sister Piriko Valkama Petersen.

Ipahimo sa gipabuhat nga sakop sa klase ang pagbasa sa mosunod nga sugilanon:

“Sa ting-init sa 1952 ang batan-on nga mga tawo gikan sa among sanga
nalingaw sa kampo sa Girl Scout duol sa Helsinki, Finland, ug nagpaabut og
usa ka pagduaw gikan kang Presidente David O. McKay. Usa ka matahum
nga kakahoyan gilibutan sa mga tag-as nga mga birka nga kahoy gipili ingon
nga dapit alang sa pag-abiabi sa presidente, ug tungod kay ang ting-init
maanindot, kami nagtuo nga kini nga talagsaon nga adlaw mahimo nga
matahum usab.
“Samtang ang takna nagsingabut, ug kami nagsinultihay sa iyang pagduaw,
usa sa mga babaye sa kalit nangutana, ‘Unsa ang mahitabo sa atong mga
pagpamatuod kon siya dili maglihok ug dili sama ang panagway sa usa ka
propeta?’ Sa hinayhinay ang mga pagduda misugod sa hinayhinay pagsulod
ngadto sa among mga salabutan. Ang kangitngit niini nga mga pagduda
ingon og midan-ag bisan sa kinaiyahan, samtang itum, baga nga mga
panganod nagpundok ibabaw sa among mga ulo sa adlaw sa iyang pag-anhi
ug ang ulan mibunok. Ako nakahinumdom nga naglingkod ilawom sa usa ka
dako nga kahoy uban sa usa ka higala, nagtan-aw sa ulan nga mibundak diha
sa lim-aw, ug usab ug usab ang akong mga hunahuna mibalik ngadto sa
nagngulngol nga kahadlok nga ang presidente dili tingali makatagbaw sa
among mga gipaabut. Ako nasayud nga siya dili magpakita diha sa puti nga
mga kupo sama sa mga propeta sa karaan nga among nakita sa hulagway,
apan nga siya magsaput sama sa ordinaryo nga tawo. Hilabihan ka kusog sa
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akong kahadlok nga mawala ang akong pagpamatuod nga kon ako
makahimo, ako tingali modagan na palayo. Apan kana dili mao ang mahitabo,
ako gipili sa paghatag sa pulong sa pag-abiabi.
“Samtang kami naglakaw padulong sa kakahoyan, ang ulan mihunong, apan
ang langit hilabihan ka dagtum ug ang mga panganod hilabihan ka bug-at nga
kini hapit na mongitngit. Ang among uniporme sa Scout mga basa, ug kami
nawad-an na sa kadasig. Sa hilom kami. . . nagpaabut. Ang akong dapit anaa
diha sa tunga sa linya. Ako pahimoon unta og tulo ka mga lakang sa unahan,
paghatag og katahuran ni Presidente McKay ug sa iyang mga kauban,
manghinaut kang Sister McKay og usa ka malipayon nga adlaw nga natawhan
ug mohatag og bulak ngadto kaniya.
“Ngadto niini nga ngitngit, umog nga dapit miabut ang usa ka itum nga kotse.
Ug unya, ingon nga si Presidente McKay mikanaog gikan sa kotse, ang adlaw
migula ug sa kalit ang kakahoyan nahimong ingon og usa ka dagat nga
mahayag. Ang mga dahon ug balili mikidlap samtang ang mga gilis sa adlaw
miigo sa mga tinulo sa ulan. Kami nahingangha ug sa makadiyut nabutaan
niining hilabihang kahayag.
“Ako mitan-aw sa presidente apan dili makatan-aw kaniya sa tin-aw. Ang tanan
nga akong makita mao ang harianon nga anino sugat sa adlaw, uban sa
kahayag nga sugat sa iyang matahum nga puting buhok nagporma, kini
ingon, og usa ka nagsidlak nga naglibut sa iyang ulo. Kami nahingangha ug
nagbarug diha sa kataha nga kahilum.
“Ang takna miabut alang kanako sa paghimo sa tulo ka mga lakang sa
unahan ug moabiabi sa presidente, apan ako dili makalihok. Ako nasayud nga
kon ako mohimo niadtong tulo ka mga lakang, siya sa dihadiha makakita sa
mga pagduda ug mga kahadlok diha sa akong kasingkasing nga naghasol
kanako. Matag usa nagpaabut, ug ako mibarug didto nga walay kusog.
“Sa katapusan kami nakabati sa presidente sa misyon . . . nga nag-agda,
‘Sister Valkama, dili ba ikaw adunay isulti kanamo?’ Ako mipugos sa akong
kaugalingon sa paghimo sa tulo ka gagmay kaayo nga mga lakang. Ang mga
luha midagayday sa akong nawong. . . . 
“Ako misulay sa pagsulti. Naglibog ug naulaw, ako mibarug didto ug mihilak
sa hilum. Unya ako nakadungog sa tingog ni Presidente McKay.
“‘Duol ngari, akong anak.’
Ako miduol kaniya ug siya mikuha sa akong duha ka mga kamot ug gigunitan kini
samtang ako mihatag sa akong pagtahud. Ako nakaamgo sa iyang bulawanon,
tabunon nga panit ug ang mainiton nga kahayag diha sa iyang mga mata. Ako
mibati ingon ug kini usa ka mahinungdanon alang kaniya sa pagtabang kanako
sama nga kini alang kanako sa paghatag sa akong mensahe. Usa ka pagbati sa
hingpit nga kalinaw midagayday gikan sa iyang mga kamot ngari kanako. Ang
akong kahadlok kaniya nga hukman ako, diin akong gibati sa usa ka tipik sa
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panahon sa dili pa dugay, mibiya kanako ug usa ka makasanap nga pagbati sa
gugma mipuli sa iyang dapit. Ako nasayud nga siya mao ang propeta sa Dios
kinsa mianhi dili sa paghukom kanamo apan sa paghigugma kanamo.” (“When
The Sun Broke Through,” Ensign, Agosto 1976, p. 37.)
Bisan og ang pipila kanato dili makaangkon og kahigayunan sa pagpakigkita
sa usa ka propeta, sama ni Sister Petersen, kitang tanan makatuon,
makaampo, ug makapangita aron sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod sa
balaan nga tawag sa atong propeta. Pag-angkon og usa ka pagpamatuod
mahitabo sa daghan nga nagkalainlain nga mga paagi. Matag usa kanato
nagkinahanglan nga makaangkon sa usa ka pagpamatuod sa buhi nga
propeta alang sa atong mga kaugalingon.

Kon bisan hain sa mga sakop sa klase nakabaton sa kahigayunan sa pakigkita sa usa ka propeta
o sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod mahitungod kaniya, ipahimo nga sila makig-ambit sa
ilang mga kasinatian uban sa klase.

Kita kinahanglan mag-ampo alang sa propeta diha sa mga pag-ampo sa
kinaugalingon ug sa banay. Kita kinahanglan motudlo sa atong mga anak nga
mapasalamaton alang ug mag-ampo alang sa propeta, ingon sa gihulagway
dinhi niini nga sugilanon.
“Usa ka banay miluhod diha sa pag-ampo dihadiha human makadungog sa
balita sa pagkamatay ni Presidente Joseph Fielding Smith. Ang amahan
militok og pagpasalamat nga nabuhi sa panahon sa pangalagad niana nga
halangdon nga propeta. Siya dayon mipasalamat sa Ginoo alang sa tanan
nga mga propeta kinsa buhi ug ilabi na si Presidente Harold B. Lee [ang bag-o
nga presidente sa Simbahan]. Siya nag-ampo nga ang iyang mga anak unta
mahimo nga makasinati uban sa bag-o nga propeta ug magtuon sa iyang
mga pagtulun-an. ‘Panalangini kining maayo nga mga anak, Amahan,’ siya
nag-ampo, ‘nga sila unta mosunod niadtong kinsa mosunod sa propeta ug dili
gayud mobuhat sa bisan unsa nga si Presidente Lee dili mohimo.’” (Marian P.
Sorensen, “Teaching Children through Prayer,” Ensign, Mayo 1973, p. 34.)

Sa unsa nga paagi nga ang ingon nga kasinatian makatudlo sa atong mga anak sa pagsunod sa
propeta?

Unsaon nato pag-angkon og usa ka pagpamatuod sa atong propeta? (Pinaagi sa pagsunod sa
iyang tambag, pinaagi sa pag-ampo alang sa kahibalo nga siya usa ka propeta, pinaagi sa
pagpaminaw sa mga pagpamatuod sa uban.)

Ang Atong Lokal nga mga Pangulo sa Pagkapari Gitawag sa Dios
Ipakita ang talan-awon 13-a, Usa ka katiguman nga nagbulig sa usa ka pamunoan sa pagkapari.

Pinaagi sa hain nga sulugoon, gawas sa propeta, ang Ginoo makigsulti kanato karong panahona?
(Pinaagi sa takus nga mga sakop sa Simbahan kinsa gilain sa paggiya kanato.)

Ang propeta ug ang uban nga Kinatibuk-ang mga Kadagkoan mangulo
ibabaw sa tanan nga mga yunit sa Simbahan. Bisan pa niana, tungod kay sila
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dili sa kinaugalingon makadumala sa mga kalihokan sa tanan nga mga yunit,
sila mitugyan sa katungod sa pagpangulo, ug sa pagdumala, ngadto sa uban.
Ang Ginoo mitawag og mga takus nga mga naghupot sa pagkapari sa
paglihok ubos sa kapangulohan sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan diha sa
atong lokal mga dapit. Kini nga lokal nga balaan nga mga pangulo gitawag
pinaagi sa pagpadayag sa paggiya diha sa pagkamatarung. Bisan pa sila dili
mobati nga sila sa hingpit giandam o gibansay alang sa ilang kapangulohan
nga balaan nga mga tawag, ang Ginoo mipili kanila sa paggiya niini nga
panahon, ug siya mopalambo sa ilang mga kahanas sa pagbuhat sa ilang
balaan nga mga pagtawag.
Human ang lokal nga mga pangulo gipili, sila ipaila alang sa atong pagbulig
nga boto. Kon kita mopataas sa atong mga kamot aron sa pagbulig kanila, kita
nagsaad sa pagsunod kanila ug pagtabang kanila diha sa ilang mga tawag.
Si Elder S. Dilworth Young sa Unang Konseho sa Kapitoan miingon:
“Kami moila nga aron sa pagtuman sa tanan nga mga butang sa bisan unsa
nga kita gisugo, kita kinahanglan mosunod sa mga pangulo pinaagi diin ang
mga sugo nagagikan” (Conference Report, Abr. 1967, p. 40; “The Principle of
Obedience,” Improvement Era, Hunyo 1967, p. 49).
Unsa kaha ang ihangyo sa usa ka lokal nga pangulo sa pagkapari kanato nga buhaton? Unsaon
nato pagpakita nga kita mituo nga siya gitawag sa Dios?

Ang mga inahan adunay katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa
pagbulig ug pagpaluyo sa ilang lokal nga mga pangulo sa pagkapari. Sila
kinahanglan dili gayud mosaway sa mga pangulo sa pagkapari o mosulti og dili
mabination nga mga butang mahitungod kanila. Pagsaway sa atong mga
pangulo nagbutang sa kakuyaw sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Kita
kinahanglan magmatngon sa pagsulti og pagdayeg sa mga pangulo sa
pagkapari diha sa atubangan sa atong mga anak. Kita kinahanglan motudlo
kanila sa pagmatinud-anon ngadto sa mga katungdanan sa gingharian sa
Ginoo. Ang atong mga anak niana makakat-on pinaagi sa panig-ingnan nga
magmatinud-anon sa mga pamunoan ug niadtong kinsa gitawag sa pag-alagad
ingon nga atong mga pangulo sa pagkapari diha niini nga mga katungdanan.
“Ang mga tawo kinsa naghupot sa Pagkapari mga mortal nga tawo lamang;
sila masalaypon nga mga tawo. . . .
“Bisan pa niana, ang Dios mipili niini nga mga tawo. Siya mipili kanila. Sila
wala mobuhat niini sa ilang mga kaugalingon; apan Siya mipili kanila, ug Siya
mibutang diha kanila sa pagtugot sa Balaang Pagkapari, ug sila nahimo nga
Iyang mga tinugyanan dinhi sa yuta.
“. . . Ug kadtong kinsa mopataas sa ilang mga tingog. . .  batok sa pagtugot
sa Balaang Pagkapari. . . maadto ngadto sa impiyerno, gawas kon sila
mohinulsol.” (George Q. Cannon, Gospel Truth, vol. 1, p. 276.)
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Unsa ang atong mahimo sa pagbulig sa atong lokal nga mga pangulo sa pagkapari? (Pag-ampo
alang kanila, paglikay sa pagsaway kanila, pagpakita sa pagtahud alang kanila, pagtudlo sa atong
mga anak sa pagtahud kanila, pagsunod sa ilang tambag, ug pagdawat ug pagtuman sa mga
ipabuhat nga nadawat gikan kanila.)

Kita Makadawat og Tabang diha sa Atong Kinaugalingong mga
Kinabuhi gikan sa Atong Lokal nga mga Pangulo sa Pagkapari
Ipakita ang talan-awon 13-b, Igsoon nga babaye naminaw sa tambag gikan sa iyang presidente
sa sanga.

Lokal nga mga pangulo sa pagkapari (ilabi na ang atong mga magtutudlo sa
panimalay, mga pangulo sa korum sa pagkapari, presidente sa sanga o
obispo, ug ang atong presidente sa misyon, presidente sa distrito, o
presidente sa kaulohan) gitawag dili lamang sa pagpangulo sa mga kalihokan
sa Simbahan, apan usab sa pagtabang sa matag usa kanato. Kon kita adunay
kinaugalingon nga mga suliran, kita usahay magpanuko sa paghangyo sa
atong mga magtutudlo sa panimalay ug sa atong presidente sa sanga o
obispo alang sa tabang. Kita naghunahuna nga sila tingali dili mosabut.
Usahay kita maulaw ra kaayo. Bisan pa niana, ang Unang Kapangulohan sa
Simbahan misulti kanato:
“Ang Ginoo sa hilabihan mitukod pag-ayo sa Iyang Simbahan nga adunay
kaduulan ang matag sakop— lalaki, babaye, ug bata—usa ka espirituhanon
nga magtatambag ug usa ka temporal nga tigtambag kinsa kinahanglan
makaila kanila sa suod ug kinsa nakasabut sa mga kahimtang gikan diin ang
ilang mga suliran nagagikan. Kini nga lokal nga mga pangulo, pinaagi sa
katarungan sa ilang pagka-orden o paggahin, gihatagan sa katungod ngadto
sa usa ka langitnong pagtuga sa pagsabut ug pagdasig nga gikinahanglan
aron paghimo kanila sa paghatag sa tambag nga gikinahanglan sa usa nga
may kahasul. Kon ang usa ka obispo o presidente sa sanga nagkinahanglan
og panabang, siya mahimo nga moadto sa presidente sa kaulohan o misyon,
kinsa mahimo, usab, mangayo og tambag gikan sa iyang Tinugyanan sa
Rehiyon o [tigdumala] nga Kinatibuk-ang mga kadagkuan.
“Kami, busa, nag-awhag sa tanan nga mga sakop kinsa adunay mga suliran o
mga pangutana nga naghasul kanila sa pagpakitambag sa ilang obispo o
presidente sa sanga sa walay pagpanuko ug sa hingpit ug modawat gikan
kaniya sa panabang nga ilang gikinahanglan.” (Circular letter gikan sa Unang
Kapangulohan ngadto sa mga Presidente sa Kaulohan, Misyon ug Distrito,
mga Obispo ug mga Presidente sa Sanga, petsa 7 sa Okt. 1977.)

Unsa nga talagsaon nga gasa ang makahimo sa mga pangulo sa pagkapari sa pagtabang kanato
sa atong mga suliran? Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 46:27 sa pagkat-on sa talagsaon
nga gasa nga gihatag ngadto sa mga obispo ug mga presidente sa sanga. (Gasa sa panabut—
ang gahum sa pag-ila unsa ang matuod ug angay.)
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Panapos
Ang Langitnong Amahan nahigugma kanato ug naghatag kanato og mga
propeta sa paggiya kanato. Ang propeta kinsa mao ang Presidente sa
Simbahan dili gayud mangulo kanato sa pagkahisalaag. Kita kinahanglan
makaangkon og usa ka pagpamatuod sa propeta ug magtudlo sa atong mga
anak sa pagpaminaw ngadto sa iyang mga pulong.
Lokal nga mga pangulo sa pagkapari usab gitawag sa Dios sa pagtabang
kanato. Kita kinahanglan mobulig ug mopaluyo kanila. Kita kinahanglan
andam sa pagpaminaw sa ilang mga tambag ug maymay kay kini gihatag sa
paggiya kanato sa atong kinaugalingon nga mga kinabuhi.
Kon kita magpakita og paghigugma ug pagtahud alang sa atong propeta ug
lokal nga mga pangulo, kadto nga naglibot kanato mobati usab og kahilig sa
pagbuhat sa mao.

Hagad
Pagtuon og usa ka bag-o nga pakigpulong nga gihatag sa propeta. Gamita
ang iyang mga panudlo diha sa inyong inadlaw nga kinabuhi. Hisgoti uban sa
inyong banay ang mga katungdanan sa propeta ug mga pangulo sa lokal nga
pagkapari.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Nephi 22:2 (tanan nga mga butang gihimo nga mahibaloan sa mga propeta)
Doktrina ug mga Pakigsaad 21:4–6 (dawata ang pulong sa propeta ingon og

kini gikan sa Dios)
Doktrina ug mga Pakigsaad 43:1–7 (mga pagpadayag ngadto sa Simbahan

gihatag lamang pinaagi sa usa nga gitudlo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 107:71–74 (ang obispo usa ka maghuhukom sa

Israel)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 9, “Mga Propeta sa Dios.”
2. Ipabuhat sa mga sakop sa klase ang pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga mahimo nga
labaw nga magpakabana sa tambag sa Ginoo mahitungod sa mga dautan
karon ug unsaon pag-atubang kanila.

Kang Satanas nga mga Gahum, mga Katuyoan, ug mga Panglingla
“Adunay usa ka sugilanon nga kanunay isaysay mahitungod sa tulo ka mga
tawo kinsa nangita og trabaho nga magmaneho sa sakyanan alang sa usa ka
kompaniya sa panakyanan. Ang malampuson nga nangita og trabaho
momaneho sa taas, makuyaw, ug pangpangon nga mga dalan sa bukid.
Gipangutana unsa ka maayo siya momaneho, ang una mitubag: ‘Ako usa ka
maayo, may kasinatian nga tigmaneho. Ako makamaneho sa duol kaayo sa
ngilit sa pangpang nga ang lapad nga metal nga ligid sa sakyanan mopidpid
sa ngilit ug dili gayud mahulog.’
“‘Kana maayo nga pagmaneho,’ miingon ang amo.
“Ang ikaduha nga tawo nanghambog, ‘A, ako makahimo og labaw pa kay
niana. Ako makamaneho sa labing untop nga ang ligid sa sakyanan molambi,
katunga sa ligid anaa sa ngilit sa pangpang, ug ang lain nga katunga
nagtungtong sa hangin sa ngilit.’
“Ang amo nahibulong unsa ang ikasulti sa ikatulo nga tawo, ug nahimuot sa
pagkadungog, ‘A, ginoo, ako makahimo lamang sa pagpalayo gikan sa ngilit
kutob sa mahimo.’ Wala na kinahanglana ang pagpangutana hain sa tulo ka
mga tawo ang nakakuha sa trabaho.” (Spencer W. Kimball, The Miracle of
Forgiveness, pp. 217–18.)
Ang atong panaw ngadto sa kinabuhi niining katapusan nga mga adlaw mahitabo
usab sa makuyaw nga dapit (2 Timoteo 3:1). Kita kinahanglan nga sama sa ikatulo
nga tigmaneho. Sama nga siya maalamon nga mopili sa paglikay sa kakuyaw, kita
kinahanglan mopili sa paglikay sa mga dautan sa kalibutan.
Basaha 1 Mga Taga-Tesalonica 5:22. Ngano nga kini mahinungdanon alang kanato sa
paglikay sa tanan nga dagway sa dautan? (Ang atong panig-ingnan mahinungdanon ngadto
sa uban, ug makaimpluwensya kanila. Sila tingali magtuo nga kita nalakip diha sa dautan. Kon
kita naglibut sa dautan, kita mahimo nga maanad ngadto niini ug gani mahimo nga mopaapil
sa atong mga kaugalingon.)

Basaha ang Moroni 7:12, 14. Unsa nga tinubdan ang magdani kanato sa
pagbuhat og dautan? (“Kana diin mao ang dautan nagagikan sa yawa.”)
Ang mga kasulatan mipaila kang Satanas ingon nga usa ka kaaway ngadto sa
Dios (Moroni 7:12) ug usa ka tiglaglag sa mga kalag sa mga tawo (Helaman
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8:28). Siya nabantog pinaagi sa daghan nga mga ngalan, pipila diin usab
nagsulti kanato sa iyang mga katuyoan—ang usa nga dautan (Doktrina ug mga
Pakigsaad 93:37), ang tiglaglag (Doktrina ug mga Pakigsaad 101:54), ang
tigtintal (Mateo 4:3), ug ang amahan sa tanan nga mga bakak (2 Nephi 2:18).
Kita nasayud nga si Satanas ug ang iyang mga sumusunod mga espiritu kinsa
walay mga lawas nga unod ug bukog ug kinsa nagtinguha sa pag-angkon sa
atong mortal nga mga lawas (tan-awa sa Mateo 8:28–32).
Ang usa nga dautan nagtinguha sa paghimo kanatong tanan nga maalaot.
Siya mokuha kanato sa atong kabubut-on, mopahilayo kanato gikan sa atong
mga tumong sa kahangturan, ug moulipon ug molaglag kanato.
Si Satanas mogamit og mga bakak, paglingla, ug taphaw nga mga
kamatuoran sa pagtintal ug pagdakop kanato.
Nagsulti mahitungod kang Satanas, si Presidente Spencer W. Kimball miingon,
“Siya modayandayan sa dautan aron kini makita nga maanindot,
makapahimuot, sayon, ug gani maayo” (“The Blessings and Responsibilities of
Womanhood,” Relief Society General Conference Okt. 1975, Ensign, Marso
1976, p. 70).
Si Satanas maninguha sa pagbungkag sa panimalay ug banay. Usa sa iyang
daghan nga mga galamiton mao ang iyang paghagit sa tahas nga ang Ginoo
mihatag ngadto sa hingkod nga mga babaye. “Si Satanas ug ang iyang mga
pundok . . . modani sa hingkod nga mga babaye palayo gikan sa ilang una
nga mga kapangakuhan ingon nga mga asawa, mga inahan, ug mga tig-
atiman sa panimalay. Kita nakadungog og hilabihan ka daghan mahitungod sa
pagkagawas, kagawasan, kagawasan sa pakighilawas, pamugong sa
panganak, aborsyon, ug uban nga malimbungon nga pangdani nga
nagpakaubos sa buhat sa pagkainahan, tanan diin mao ang paagi ni Satanas
sa paglaglag sa hingkod nga babaye, sa panimalay, ug sa banay—ang
sukaranan nga hut-ong sa katilingban.” (N. Eldon Tanner, “No Greater Honor:
The Woman’s Role,” Ensign, Ene. 1974, p. 7.)
Diha sa iyang mga paninguha sa paglingla sa hingkod nga mga babaye, si
Satanas misugyot og mga katarungan nga mohimo sa dautan nga mga lihok
ingon og madawat.

Ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga satanasnon nga pangatarungan
nga atong madungog dinhi sa kalibutan karon:
1. Aborsyon: “Kini akong lawas. Ako makahimo unsay akong buot buhaton niini.”
2. Pamugong sa pagpanganak: “Duha ka mga anak igo na alang kang bisan kinsa nga banay.”
3. Dautang Pakighilawas: “Ang tanan nagbuhat niini.”
4. Kaminyoon: “Kini maayo nga mahibaloan kon kamo magkasinabot ba pinaagi sa pagpuyo sa

dili pa kamo kaslon. Ang kaminyoon usa ka kinaraan, bisan unsaon.”
5. Pakigbulag: “Kon kini dili molampos, biya.”
6. Drugas: “Sila makalingaw. Sila makahimo sa tinuod nga makapagana kaninyo.”
7. Talan-awon nga mahilas: “Kamo kinahanglan nga mobasa sa tanan nga matang sa basahon

aron daghan og mahibaloan.”
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8. Buhat sa Hingkod nga mga Babaye: “Ikaw utokan ra kaayo nga mousik sa imong panahon sa
panimalay uban sa mga anak. Ikaw makahimo unta og labaw nga may bili nga tampo sa lain
nga dapit.”

9. Pakiglambigit sa managsama nga sekso: “Kita dili kinahanglan nga motago sa atong tinuod
nga mga pagbati. Kita nagkinahanglan sa pagsabut ug pagdawat.”

Si Elder Delbert L. Stapley, karon patay na, sa Konseho sa Napulog Duha
mitambag kanato: “Pagbantay ug hinumdomi ang pasidaan sa mga maliputon
nga mga buhat ni Satanas, kay siya dili gayud mohunong sa pagsulay sa
paggiya kanato nga mahisalaag. Siya usa ka batid sa paghimo sa mga butang
nga ingon og madanihon ug matarung, nga sa pagkatinuod sila makadala sa
atong kalaglagan sa katarung. Siya wala motuo sa gawasnong kabubut-on, ug
nakahunahuna nga momando sa atong mga salabutan, mga hunahuna, ug
mga lihok. Kita makakita sa iyang mga buhat nga daghan ug daghan diha sa
mga sine, salida sa telebisyon, mga magasin, ug diha sa mga lihok sa mga
tawo ug mga nasud.” (“Using Our Free Agency,” Ensign, Mayo 1975, p. 22.)

Unsaon sa Pagsalikway sa Dautan
Kita makasukol sa dautan pinaagi sa pagsunod sa maalamon nga tambag sa
atong mga pangulo, pinaagi sa pagpanlimbasog sa atong tinguha sa
pagbuntog sa dautan, ug pinaagi sa pagpangita sa paggiya sa Espiritu Santo.

PAGSUNOD SA MGA TAMBAG SA ATONG MGA PANGULO
Mga pangulo sa Simbahan, kinsa mibarug alang sa kamatuoran ug katarung,
nagtambag kanato mahitungod sa mga dautan sa panahon. Sama pananglit,
si Elder Marion G. Romney miingon: “Karon ang Ginoo nagpadayag sa iyang
kabubut-on ngadto sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta, ug ngadto sa mga
sakop sa Simbahan ilabi na, sa mga hilisgutan niining atong panahon pinaagi
sa buhi nga mga propeta, uban sa Unang Kapangulohan diha sa ulohan.
Unsa ang ilang isulti ingon nga usa ka kapangulohan mao ang isulti sa Ginoo
kon siya ania pa sa iyang kaugalingon.” (Sa Taho sa Komperensya, Abr. 1945,
p. 90; mga italiks gidugang; Improvement Era, Mayo 1945, p. 303.)
Kita kinahanglan nga makat-on unsa ang ikasulti sa atong mga pangulo sa
Simbahan sa pagtuman sa ilang tambag, ug sa pagtudlo niini nga mga
kamatuoran ngadto sa atong mga banay.

Ipabasa og kusog sa daghan nga mga sakop sa klase ang mosunod nga mga pulong sa atong
mga pangulo sa Simbahan:

Aborsyon: “Ang aborsyon mao ang usa sa labing mangilngig ug makasasala
nga mga buhat niini nga panahon, nga kita nagsaksi sa makalilisang nga
katin-awan sa pagkamatuguton padulong sa dautan nga pakighilawas.
“Mga sakop sa Simbahan nakasala ingon nga may kalabutan ngadto sa sala
nga aborsyon ubos ngadto sa pangdisiplina nga kalihokan sa mga Konseho
sa Simbahan ingon nga ang mga kahigayunan motugot. . . . 
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“Sumala sa gipadayag na, ang sala sa aborsyon mao ang usa alang diin ang
usa ka tawo mahimo nga maghinulsol ug makaangkon og kapasayloan.”
(General Handbook Supplement, No. 3, 1 Marso 1978, p. 16.)
Pamugong sa pagpanganak: “Kita gisugo sa pagpasanay ug sa pagpuno sa
yuta nga kita makaangkon og kalipay ug pagmaya diha sa atong kaliwat.
“Diin ang bana ug ang asawa nagpahimulos sa kahimsog ug kalagsik nga
luwas gikan sa mga kahugaw nga ikabilin diha sa ilang kaliwat, kini supak
ngadto sa mga panudlo sa Simbahan nga sa artipisyal nga paagi
mopahunong o mopugong sa pagkatawo sa mga bata. Kadto kinsa maggamit
sa pamugong sa pagpanganak moani og kaguol sa umaabut.” (General
Handbook of Instructions, No. 21, 1976, p. 105.)
Dautan nga Pakighilawas: “Diha sa dapit nga usa sa kang Satanas nga labing
makalaglag nga mga dautan, kami maisugon nga magpasidaan sa tanan
natong mga tawo gikan sa pagkabata ngadto sa pagkatigulang sa pagbantay
sa mga kadena sa pagkaulipon, pag-antus, ug pagbasul, diin modangat gikan
sa dili matarung nga paggamit sa lawas.
“Ang lawas sa tawo mao ang sagrado nga panimalay sa espiritu nga anak sa
Dios, ug ang walay katungod nga paghilabut sa o pagbuling niini nga sagrado
nga tabernakulo makadala lamang og pagbasul ug pagmahay. Kami nag-
aghat: pagpabilin nga hinlo, walay hugaw, walay buling.
“ . . . Walay malaw-ay nga pagpakita o talan-awon nga mahilas. . . .  Walay
paghikaphikap sa mga lawas, sa kaugalingon o niana sa uban, ug walay
pakighilawas tali sa mga tawo gawas sa tukma nga kalambigitan sa
kaminyoon. Kini sa walay duhaduha gidili sa atong Tiglalang sa tanan nga
mga dapit, sa tanan nga mga panahon, ug kita mopamatuod pag-usab niini.”
(Spencer W. Kimball, “Guidelines to Carry Forth the Work of God in
Cleanliness,” Ensign, Mayo 1974, p. 7.)
Kaminyoon: “Ang mahimayaon nga panan-aw sa kaminyoon ingon nga
gihuptan niini nga Simbahan gihatag sa tinuyo sa lima ka mga pulong diha sa
ikanapulog lima nga bersikulo sa ikakap-atan ug siyam nga seksyon sa
Doktrina ug mga Pakigsaad, ‘Ang kaminyoon gi-orden sa Dios.’” (David O.
McKay, “As Youth Looks Toward Marriage,” Improvement Era, Abr. 1953, p.
221; usab kinutlo ni David O. McKay sa Gospel Ideals, p. 462.)
Pakigbulag: “Mga bana ug mga asawa kinahanglan mohigugma ug mopangga
sa ilang mga kapikas. Sila kinahanglan dili moguba sa ilang mga panimalay
uban sa pakigbulag, ug ilabi na pinaagi sa pagluib ug dautan nga buhat.”
(Spencer W. Kimball, “God Will Not Be Mocked,” Ensign, Nob. 1974, p. 8.)
Drugas: “Ingon sa mga drugas ‘ . . . ang Simbahan makanunayon nga
misupak sa dili angay ug makadaot nga paggamit sa mga drugas o sa
susama nga mga butang ubos sa mga kahimtang diin mosangput sa
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pagkahilig sa drugas, lawasnon o kadaot sa salabutan o sa pagkunhod sa
mga sumbanan sa pagkamatarung.’ Kami mopamatuod pag-usab niini nga
walay pagduhaduha nga pahayag.” (Spencer W. Kimball, “Guidelines To Carry
Forth The Work of God in Cleanliness,” Ensign, Mayo 1974, p. 7.)
Talan-awon nga Mahilas: “Kami manghinaut nga ang atong mga ginikanan ug
mga pangulo dili motugot sa talan-awon nga mahilas. Kini sa tinuod basura,
apan karon nga panahon gibaligya ingon nga kasagaran ug makatagbaw nga
pagkaon. . . . 
“Adunay usa ka sumpay tali sa talan-awon nga mahilas ug sa makaulaw, mga
kaulag ug mga kahilayan. . . .  Kini subo nga ang maligdong nga mga tawo
gilabay ngadto sa mahugaw nga dapit sa salabutan ug espirituhanon nga
kahugawan. Kami nagtawag sa tanan natong mga tawo sa paghimo sa tanan
ubos sa ilang gahum sa pagbatok niini nga ngil-ad nga kaguliyang.” (Spencer W.
Kimball, “Attack Mounts Against Pornography,” Church News, 17 Ene. 1976, p. 8.)
Tahas sa Hingkod nga mga Babaye: “Ngadto sa mga inahan, anak nga mga
babaye, ug sa hingkod nga mga babaye sa tanan nga dapit, tugoti nga ako
mopalutaw sa tinuod nga tungod sa inyong dako nga kalagmitan ug
impluwensya alang sa maayo diha sa mga kinabuhi sa tanan gikan kanato, si
Satanas may hugot nga tinguha sa paglaglag kaninyo. Kamo dili makapauyon-
uyon uban kaniya. Kamo kinahanglan adunay kaisug, kalig-on, tinguha, ug
hugot nga tinguha sa pagpuyo ingon nga ang Ginoo buot kanato nga
magpuyo—maayo nga hinlo nga mga kinabuhi. . . . 
“Batan-on nga mga babaye, andama ang inyong mga kaugalingon sa
pagsagubang sa mga tahas sa mga inahan pinaagi sa pag-angkon og
kahibalo ug kaalam pinaagi sa maayo nga edukasyon. Kita nagtudlo nga ang
himaya sa Dios mao ang salabutan, ug busa kitang tanan kinahanglan nga
makaamgo kon unsa ang nanghitabo libut kanato ug makapangandam sa
pagpugong kang Satanas sa iyang pagsulay sa pagpasimang kanato gikan sa
atong balaan nga kapalaran. Uban ang kahibalo, kaalam, kahugot, ug ang
Espiritu sa Ginoo sa pagtabang kanato kita makalampos.” (N. Eldon Tanner,
“No Greater Honor: The Woman’s Role,” Ensign, Enero 1974, pp. 8, 10.)
Pakiglambigit sa managsama nga sekso: “Busa kini himoa nga sa tataw
ipahayag nga ang kabug-at sa sala sa pakiglambigit sa managsama nga
sekso sama ngadto o labaw pa kay sa niana nga panghilawas sa dili minyo o
panapaw; ug nga ang Simbahan sa Ginoo andam sa pagbuhat sa paghunong
sa paghatag og kahigayunan o ipahimulag ang dili mahinulsulon nga naghimo
sa pakiglambigit sa managsama nga sekso maingon usab sa dili mahinulsulon
nga nakighilawas sa dili minyo, o mananapaw.” (Spencer W. Kimball, The
Miracle of Forgiveness, pp. 81–82.)

Asa kita makakat-on unsa ang gitudlo sa atong mga pangulo mahitungod sa atong mga suliran
karon? (Tan-awa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 10, “Mga Kasulatan.” Pagdapit og usa ka
sakop sa klase sa pagbasa sa subseksyon, “Ang Mga Pulong sa Atong Buhi nga mga Propeta.”)
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Si Elder Gene R. Cook sa Unang Konseho sa Kapitoan sa karong bag-o
mitawag kanato sa pagbarug alang sa matarung ug sa pagsulti alang sa
Ginoo uban ang pagkawalay kahadlok. Siya mihatag sa pananglitan sa usa ka
hingkod nga babaye kinsa mihimo lamang niini sa panahon sa usa ka
mahagiton nga kahimtang:
“Siya diha sa usa ka paniudto uban sa pipila ka mga sakop sa Simbahan; ang
uban mga aktibo ug ang uban mga dili aktibo ug usab diyutay nga dili mga
sakop mitambong. Ang hilisgutan miabut ngadto sa aborsyon ug pamugong sa
pagpanganak, ug usa sa dili sakop mitingog . . . pipila sa bug-at nga mga
pagbati mahitungod niini nga mga hilisgutan. Siya mipasabut, sa sayop, nga
siya mibati nga walay dautan sa aborsyon, ug nga kinahanglan nga walay bisan
unsa nga matang sa pagdili nga ibutang sa usa ka lalaki o sa usa ka babaye
mahitungod sa pamugong sa pagpanganak. Kini nga maayo nga igsoong
babaye diha sa Simbahan miatubang og usa ka malisud nga hagit kon siya ba
mosulti mahitungod sa panahon o pipila sa uban nga dili lalisunon nga
hilisgutan o sa tinuod mosulti ba ug mopahayag sa kamatuoran. Kini nga pinili
nga hingkod nga babaye mipili sa pagbuhat sa naulahi. Human makapasabut
unsa ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa duha niini ka mga hilisgutan, siya
mihatag sa iyang pagpamatuod ingon ngadto sa iyang kaugalingon nga mga
pagbati. . . .  Human niana usa sa dili aktibo nga hingkod nga babaye miduol
ngadto niining maayo nga igsoon nga babaye ug mipasabut nga siya wala
gayud sukad makasabut sa panan-aw sa Ginoo mahitungod niadto nga mga
hilisgutan ug mibati sa kamatuoron ingon sa gipamulong niana nga adlaw.”
(“Are You a Member Missionary?” Ensign, Mayo 1976, p. 103.)

Ngano nga mahinungdanon nga kining maayo nga igsoon nga babaye masayud unsa ang gisulti
sa Ginoo mahitungod sa mga hilisgutan sa panahon? Ngano nga kinahanglan kita masayud unsa
ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa mga dautan sa atong panahon?

Si Elder Marvin J. Ashton as Konseho sa Napulog Duha mitambag kanato:
“Wala pa gayud mahitabo nga may usa ka panahon nga kini labaw nga
mahinungdanon alang kanato nga mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw nga mobarug alang, magpabilin nga lig-on sa
atong mga pagtuo, ug modala sa atong mga kaugalingon nga maalamon ubos
sa tanan nga mga higayon. Kita kinahanglan dili madala o mapasuko pinaagi
niadto kinsa sa maliputon nga paagi mopasiugda sa mga hilisgutan sa panahon.
“Kon mga hilisgutan anaa sa pagsupak ngadto sa mga balaod sa Dios, ang
Simbahan kinahanglan mobarug alang ug mopahayag sa iyang
baruganan. . . . 
“Ang ato mao ang pagpasabut sa atong baruganan pinaagi sa katarungan,
mahigalaon nga pagdani, ug tukma nga mga kamatuoran. . . . 
“Samtang kita mobarug alang sa pagbatok sa mga dautan sa panahon, . . .
kita makapahayag ba sa atong mga pagtuo sa walay pagkumo, pagpataas sa
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atong mga tingog, ug pagpatubo og mga panagbingkil? . . . Kini labing
maayo nga mahimo . . . pinaagi sa angay nga pasalig kay sa panagbingkil.”
(“No Time for Contention,” Ensign, Mayo 1978, pp.7–9.)

Basaha ang Alma 38:10–12

INGON NGA MOPASALIG DIHA SA ATONG PAKIG-UYON SA PAGSUKOL SA
DAUTAN
Itudlo ug basaha og kusog ang mosunod nga hunahuna nga gisulat diha sa pisara:

Kita kinahanglan mohinumdom nga si “Satanas walay gahum ibabaw kanato
gawas kon kita mohatag niini ngadto kaniya. . . .  Ang Dios dili gayud
mopugos kanato sa pagbuhat og matarung, ug si Satanas walay gahum sa
pagpugos kanato sa pagbuhat og sayop.” (Sterling W. Sill, “Our Temptations
Upward,” Improvement Era, Hunyo 1970, p. 45.)
Kita nagkinahanglan nga mohimo usa ka walay kahadlok ug hugot nga
baruganan batok ni Satanas. Human isulti ang kang Moses nga kasinatian uban
kang Satanas (Moses 1:1–24), si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut
ngano nga kini gikinahanglan: “Kon siya mahagit, si Satanas masuko, samtang
siya uban kang Moses [tan-awa sa Moses 1:12–24]. Siya mihilak uban ang
makusog nga tingog, nangurog, ug nauyog, ug siya mipahawa gikan kang
Moses kinsa malig-on. Dihay pagbakho ug pagminatay ug pangagot sa mga
ngipon samtang siya mipahawa gikan kang Moses. Wala nay lain pa alang
kaniya nga buhaton. Siya kinahanglan nga mobiya kon ikaw moingon, ‘Pahawa
gikan kanako, Satanas.’ Matag kalag kinsa adunay pagkamortal labaw nga lig-
on kay kang Satanas, kon kana nga kalag hugot sa iyang tinguha.” (“The
Blessing and Responsibilities of Womanhood,” Relief Society General
Conference, Okt. 1975, Ensign, Marso 1976, p. 71; mga italiks gidugang.)

Ngano nga kita kinahanglan nga malig-on ug hugot ang tinguha sa pagpalingkawas sa atong mga
kaugalingon gikan sa impluwensya ni Satanas? Sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo niini nga
baruganan makahatag kanato og kahupayan ug kaisog?

PAGPANGITA SA PAGGIYA SA ESPIRITU SANTO
Kita gitambagan sa pagpangita sa paggiya sa Espiritu Santo diha sa atong
mga paninguha sa pagsalikway sa dautan. Si Presidente Marion G. Romney
nagpahinumdom kanato nga—
“Kita kinahanglan dili gayud—ug kita kinahanglan nga dili—malingla ni madaot
pinaagi niini nga mga dautan nga mga panudlo ug mga pagbansay. Ug kita
dili maduhig pinaagi kanila kon kita mosilsil sa atong salabutan kinsa kita ug
mogamit sa mga paagi uban diin gituga sa Ginoo kanato sa pagsabut ug
paglikay kanila.
“Himoa nga kita dili gayud makalimot— . . . 
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“Nga ang atong mga espiritu mao ang gipanamkon nga anak sa langitnon,
imortal nga mga ginikanan;
“Nga ang usa nga labaw nga katuyoan alang sa atong pag-anhi sa yuta diha
sa pagkamortal mao ang pagsulay nga mahibaloan kon kita mobuhat ba unsa
ang gitudlo sa Ginoo kanato nga buhaton. . . . 
“Kini mahinungdanon nga kita mosilsil sa atong salabutan nga ang mga
pagpili nga kita mihimo samtang mihukom unsa ang maayo ug unsa ang
dautan mao ang labing mahinungdanon nga mga paghukom nga sukad atong
pagahimoon. Diha kanila mag-agad ang atong kalipay, o kauyamot sa
kinatibuk-an sa panahon og sa kahangturan.
“Kini tataw sa kaugalingon, makiangayon, ug tinuod, nga ang Dios atong
Amahan sa langit ug ang Iyang Hinigugmang Anak nga si Jesukristo, atong
Manunubos, dili mobutang kanato niini nga kahimtang, diin daghan kaayo
nag-agad diha sa atong mga pagpili, nga walay paghatag kanato sa mga
paagi diin kita makaila sa matarung gikan sa dautan. Ang paagi nga siya
mihatag kanato mao ang tingog sa Espiritu.” (“The voice of the Spirit,” Ensign,
Agosto 1978, pp. 3–4.)

Basaha ang Mga Taga-Efeso 6:11–18.

Panapos
Kang Satanas nga gahum ug impluwensya gamhanan. Samtang ang ikaduha
nga pag-anhi sa Ginoo nagkaduol, si Satanas modugang sa iyang mga
paninguha sa paglingla ug paglaglag kanato.
Tungod kay ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha nasayud sa mga
bakak nga mga pilosopiya ug mga dautan niini nga kalibutan, sila nagpadayon sa
pagpahimangno ug pagtudlo kanato ingon nga ang Ginoo nagtudlo kanila. Kita
kinahanglan mosunod sa ilang tambag sa pagbaton og kalig-on ug panalipod.
Kon kita malig-on ug hugot ang tinguha, kita makasalikway sa mga dautan sa
panahon.
Kita kinahanglan mosilsil sa atong salabutan unsa ang gisulti ni Presidente Ezra
Taft Benson sa Konseho sa Napulog Duha: “Ngadto sa mga Santos sa Ulahing
Adlaw sa tibuok kalibutan, kami moingon: . . . Paghupot sa mga sugo sa Dios.
Sunod sa mga tambag sa iyang buhi nga propeta. . . .  Itudlo sa inyong mga
anak ang paglakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo. Pag-ampo diha sa
inyong mga panimalay sa buntag ug sa gabii. . . .  ‘Ayaw pagtugyan ngadto sa
dautan, apan sa kanunay pakigbatok niini uban sa maayo.’ (Vergil.)” (“‘May the
Kingdom of God Go Forth,’” Ensign, Mayo 1978, p. 34.)

Hagad
Paghimo og usa ka talagsaon nga paninguha sa pagsukol sa dautan sa bisan
diin ikaw makahimo. Pamulong sa walay kahadlok alang sa maayo.
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Pag-andam alang sa ikaduha nga pag-anhi sa Ginoo. Isalikway ang mga
dautan sa panahon pinaagi sa paggamit sa mga tambag sa Ginoo ingon sa
nahisulat sa Doktrina ug mga Pakigsaad 45:57: Pagmaalamon, dawat sa
kamatuoran, dad-a ang Espiritu Santo ingon nga inyong giya, ug ayaw
pagpalingla.

Dugang nga mga Kasulatan
1 Nephi 22:16–26 (mga matarung dili kinahanglan mahadlok)
2 Nephi 9:28–39 (pagkamakalilisang sa pagtugyan ngadto sa mga pagdani ni

Satanas)
Moses 4:4 (Satanas, ang amahan sa tanan nga mga bakak)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 3, “Si Jesukristo, Atong Pinili nga Pangulo

ug Manluluwas,” ug kapitulo 4, “Kagawasan sa Pagpili.”
2. Pagkuha og pisara ug tisas.
3. Sa dili pa ang klase, isulat sa pisara: “Si Satanas walay gahum ibabaw kanato gawas kon kita

mohatag niini ngadto kaniya. . . .  Ang Dios dili gayud mopugos kanato sa pagbuhat og
matarung, ug si Satanas walay gahum sa pagpugos kanato sa pagbuhat og dautan.” (Sterling
W. Sill, “Our Tempations Upward,” Improvement Era, Hunyo 1970, p. 45.)

4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan
gikan niini nga lekyson.
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Kini nga leksyon motabang kaninyo sa pag-andam sa pagsagubang sa
kasulayan, kalisdanan, ug kasakitan—mga pagsulay sa kinabuhi.

Pagsabut sa Katuyoan sa Kasulayan, Kalisdanan, ug Kasakitan
“Ako nakapalupad na og daghan nga mga matang sa eroplano sulod sa miagi
nga 30 ka mga tuig, sa Tinipong Bansa ug sa Latin America nga mga nasud.
Dili pa kaayo dugay ang milabay sa diha nga ako mibalik ngadto sa [Tinipong]
Bansa human ang usa ka pagkawala sa pipila ka mga tuig, usa ka minahal
nga higala mitanyag kanako sa paggamit sa iyang bag-o nga [eroplano]. . . . 
“Kami naghisgot sa akong mga kinahanglanon nga masakup sa iyang polisa
sa paniguro, ug kini misangpot nga ako nagkinahanglan og usa ka pagsusi sa
usa ka sarang nga inspektor ingon nga kini dugay na sukad ako nakapalupad
niana nga lahi nga matang sa eroplano.
“Ang kasabutan gihimo, ug akong nakita ang inspektor diha sa kilid sa
eroplano sa gitakda nga takna uban sa akong mga lisensya gikan sa USA,
Argentina, Paraguay, ug Ecuador, ug mga diaryo sa panaw nagpakita sa mga
paglupad sa Cessna 310 tadlas sa mga kalasangan, mga kabukiran, mga
desyerto, mga utlanan sa kanasuran, ug uban pa. Siya mipahiyom nga walay
timik apan wala madani ug miingon, ‘Ako nakadungog na mahitungod kanimo,
ug ako walay pagduda mahitungod sa pila na ang gidaghanon sa paglupad
ang imong nahimo, apan akong itugot nga kadtong mga paglupad nahimo sa
panahon nga walay nahitabo nga madaut. Karon atong paandaron kini nga
langgam ug tan-awon nato unsa ka kamaayo mopalupad niini kon ang tanan
adunay dautan!’
“Sulod sa sunod nga takna siya mihimo sa tanan nga madaut! Siya
nagpakaaron-ingnon sa tanan nga dinalian nga iyang mahunahunaan. Siya
mipalong sa mga butang nga kinahanglan unta nga paandaron. Siya
mipaandar sa mga butang nga kinahanglan unta nga palungon. Siya misulay
sa paghimo og kalibog o kalisang. Siya sa tinuod buot nga masayud unsa ka
maayo ako mopalupad kon ang tanan madaut! Sa katapusan siya migawas,
mipirma sa akong diaryo sa panaw, ug mipahibalo, ‘Ikaw okey. . . . ‘
“Usa sa mga katuyoan niini nga kinabuhi mao nga masulayan, mahukman, ug
mapamatud-an aron makita unsa kita ka maayo moalagad sa Ginoo. Ang Propeta
Joseph [Smith] miingon nga kita pagasulayan aron makita kon kita moalagad ug
magpabilin ba nga matinud-anon bisan sa tanan nga mga katalagman. Kita
nasayud nga sa wala pa kita moanhi nga adunay daghan nga malisud nga mga
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kahimtang sa pagsulay kanato: mga aksidente, mga sakit, ug mga balatian aron
sa pagsulay kanato; mga pagtintal ug mga kalinga aron sa paghukom kanato;
kahigawad, ka walay paglaum, mga kasumpakian, mga kapakyasan, ug tanan
nga matang sa sitwasyon aron sa pagtino sa atong kinaiya. . . . 
“Ang pangutana sa gihapon mao: Unsa ikaw ka maayo mopalupad niini kon
ang tanan dautan? Unsa ikaw ka maayo nga magpuyo kon matag pagsulay,
matag kasulayan, matag kamatuoran sa inyong pagkamatinud-anon gisukut
diha kaninyo?” (Robert E. Wells, “How Well Can You Fly It When Everything
Goes Wrong?” New Era, Hunyo 1978, pp.4–6.)

Ngano nga kini mahinungdanon nga kita makakat-on sa pagkamatinud-anon sulod sa mga
panahon sa kasulayan, kalisdanan, ug kasakitan? (Kita dili sa tinuod masulundon kon kita
matinud-anon lamang sulod sa maayo nga mga panahon. Kon kita matinud-anon sa panahon sa
kasulayan, kalisdanan, ug kasakitan, kita makadawat og labaw nga dagko nga mga panalangin.
Kita gisulayan, ug kita motubo sa espirituhanon kon kita matinud-anon.)

Unsa nga mga pagsulay mahimo nga atong atubangon?

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Mateo 5:44–45.

Kini tataw nga kitang tanan moatubang og mga kasulayan ug kalisud, sa
walay pagtagad sa atong pagkamatarung. Si Presidente John Taylor misulti:
“Ako nakadungog ni Propeta Joseph nga miingon, sa pakigpulong ngadto sa
Napulog Duha usa ka higayon: ‘Kamo makabaton sa tanang matang sa mga
pagsulay nga makalabang. Ug kini ingon og kinahanglan alang kaninyo nga
masulayan ingon sama kang Abraham ug uban nga mga tawo sa Dios, ug
(miingon siya) ang Dios mobati uban kaninyo, ug Siya manag-iya kaninyo ug
moliso gayud sa inyong mga kwerdas sa kasingkasing, ug kon kamo dili
makaantus niini kamo dili angay sa usa ka panulundon didto sa Celestial nga
Gingharian sa Dios.’” (Journal of Discourses, 24:197.)

Pagsagubang uban sa Kasulayan, Kalisdanan, ug Kasakitan
Si Sister Stella Oaks misaysay sa mosunod nga sugilanon sa pipila sa iyang
mga kasulayan ug pagsulay ug giunsa niya pagkat-on sa pagsagubang: “Sa
pagpangita sa kaugalingon nga kalabutan uban sa Langitnong Amahan, sa dili
gayud pagduhaduha nga siya naggiya sa mga detalya sa atong mga kinabuhi,
nga makahimo diha sa bugno sa kinabuhi sa pag-ingon, ‘Ang imong pagbuot
ang matuman,’ mao ang pagkab-ut sa gahum sa paglakaw pinaagi sa hugot
nga pagtuo. Kini nga gahum mao ang usa ka butang nga ang matag kalag
kinahanglan mangita sa iyang kaugalingon nga dalan ngadto sa mahimoon
nga pagpuyo—gikan sa bisan unsa ug diha sa tanan nga pagsulay nga mga
kasinatian nga mahimong moabut. Ang akong natad sa pagsulay miabut diha
sa pagkat-on nga magmasulundon ngadto sa usa ka makahadlok nga sugo—
sa pagdawat sa nagkaduol nga kamatayon sa akong bana human lamang sa
napulog usa ka mga tuig sa kaminyoon ug pagdawat sa hagit sa pagka-
inahan ug hingkod nga babaye nga mag-inusara dinhi sa kalibutan. . . . 
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“Ako nagtan-aw kang Lloyd [akong bana] nga nagkaluya ug nawad-an
og kalig-on matag adlaw. . . .
“Usa ka gabii sa Hunyo ako nagluhod nga nag-inusara sa pag-ampo,
hilabihan kakapoy, naghunahuna diha sa tungang kagabhion nga takna kon
unsa ka mapainubsanon ang usa ka tawo aron sa pagdawat sa tubag sa
iyang pangaliyupo. Kini gayud mao ang higayon nga ako mibati nga naputos
sa espiritu sa kalinaw, usa ka halawom nga kasigurohan nga ang Dios anaa
ibabaw sa tanan ug nga kini iyang kabubut-on nga mao ang nagmando ug dili
ako. Ako sa katapusan nakaingon, ‘Ang imong pagbuot ang matuman,’ ug
mibati sa kalinaw. . . .  Ako mipalumo diha sa akong hugot nga pagtuo ug
nakakaplag nga ako adunay usa ka bag-o nga pagsalig diha sa Ginoo.
“Apan bisan kining matam-is nga kalinaw mitabon kanako ako sa gihapon dili
makatulog, ug sa makausa pa ako mipasiga sa suga. Samtang ako mikab-ut
sa Doktrina ug mga Pakigsaad, . . . kini naabli ngadto sa usa ka seksyon diin
[usa ka mensahe gihatag ngari kanako]. . . . Ako gihatagan aron masayud nga
ang Ginoo nahigugma kanako ug nga ako himoon nga tumbas ngadto sa
akong misyon. Ako mibati og naglibot nga gugma nga nakabulig kanako
sukad sa sinugdanan niana nga mahinungdanon nga higayon sa kausaban sa
akong kinabuhi. Ako dihay makanunayon nga mga kalisud ug mga hagit apan
sa kanunay ang piho nga kahibalo nga si Jesus mao ang Kristo, ang atong
Manunubos, ug nga siya mobulig kanato pinaagi sa mga pagbatok nga
kinahanglan gayud motungha sa tanang nga mga butang.” (“Thy Will Be
Done,” in Leon Hartshorn, comp., Remarkable Stories from the Lives of Latter-
day Saint Women, vol. 2, pp. 183–84.)

Unsa ang nakat-onan niini nga igsoon nga babaye? Giunsa niya pagkat-on niini?

Ngano nga kini mahinungdanon nga kita makat-on sa pagdawat sa kabubut-on sa Ginoo?
(Tungod kay siya nasayud unsa ang labing maayo alang kanato. Siya nasayud sa mga pagsulay
nga atong gikinahanglan aron makahimo kanato sa pagbalik ngadto kaniya.)

Si Sister Oaks, ingon sa iyang paggamit sa hugot nga pagtuo ug pag-ampo,
nakabaton og kalig-on ug kasigurohan gikan sa mga kasulatan, nakasandig
diha kang Jesukristo, ug nakakaplag nga siya makaatubang sa iyang mga
kasulayan. Ang mao tinuod usab alang sa matag usa kanato.

PAG-AMPO UG PAGPUASA
“Ang pag-ampo diha sa takna sa panginahanglan usa ka dako nga tabang.
Gikan sa yano nga mga kasulayan ngadto sa atong mga Gethsemane, ang
pag-ampo makahimo kanato sa pagsangpit sa Dios, ang atong labing dako
nga tinubdan sa kahupayan ug tambag.” (Ezra Taft Benson, “Do Not Despair,”
Ensign, Nob. 1974, p. 66.)
Kon kita nagtinguha og usa ka talagsaon nga panalangin gikan sa Ginoo, kita
kinahanglan maghinumdom nga ang kalig-on mahimo nga magagikan sa
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pagpuasa. Samtang atong ubanan ang atong mga pag-ampo uban sa pagpuasa,
kita makapamati sa Espiritu ug makakat-on sa kabubut-on sa Amahan alang
kanato. (Tan-awa leksyon 6, “Pagpuasa,” sa Ang Santos nga Babaye sa Ulahing
Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon alang sa mga Babaye, Bahin A.)

Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo makatabang kanato sa pagsagubang sa atong mga
suliran? (Magdala og paggiya ug kahupayan)

Ngano nga ang hugot nga pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo mahinungdanon kon kita mag-
ampo? (Pinaagi sa hugot nga pagtuo kita makadawat sa mga tubag sa atong mga pag-ampo.
Pagsalig diha sa Ginoo makahimo niini nga mahimong modawat sa mga tubag nga atong
nadawat bisan mao ba o dili ang atong gipaabut.)

Ngano nga ang Dios usahay magbilin diha kanato sa atong mga palas-anon, ilabi na sa mga
panahon kon kita sa kinasingkasing mohangyo kaniya sa pagkuha kanila? (Kita dili sa kanunay
masayud unsa ang matarung ug labing maayo alang kanato. Ang Langitnong Amahan nasayud
sa mga katarungan alang sa atong mga palas-anon.)

MGA KASULATAN
Ang mga kasulatan naglakip sa daghan nga mga tudling nga makalamdag,
makaawhag, ug makahupay. Ang mga Salmo diha sa Daang Tugon makahatag
og kalipay. Ang Basahon ni Mormon makaawhag kanato sa mga panahon sa
kasulayan. Ang mga pulong sa buhi nga mga propeta makahatag og
padulnganan. Kon kita moatubang sa atong mga suliran, nalig-on uban sa mga
mensahe sa mga kasulatan, kita makakita og bag-o nga kaisug ug padulnganan.

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagpakig-ambit og usa ka kasinatian nga naghulagway sa
unsa nga paagi nga siya nalig-on ug nahatagan og panabang pinaagi sa paggamit sa mga
kasulatan sa pagsulbad o pagsagubang sa usa ka suliran.

HUGOT NGA PAGTUO SA ATONG MANLULUWAS
Pinaagi sa mga Panalangin sa Pagkapari
Ingon nga hingkod nga mga babaye sa Simbahan kita adunay kahigayunan sa
pagdawat sa mga panalangin pinaagi sa pagkapari. Kini nga mga panalangin
mahimo nga ikahatag sa mga panahon sa pagdaut, kaguol, ug kasulayan.
(Tan-awa sa leksyon 12, “Mga Ordinansa sa Pagkapari,” diha sa Ang Santos
nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan alang sa mga
Babaye, Bahin A.)

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit og mga kasinatian nga ilang nasinati sa mga
panahon sa kasulayan diin sila nalig-on pinaagi sa usa ka panalangin sa pagkapari.

Si Presidente Ezra Taft Benson sa Konseho sa Napulog Duha nagtambag
kanato: “Diha sa usa ka piho nga malisud nga panahon, o sa pagpaabut sa
usa ka malisud nga hitabo, ang usa makapangayo alang sa usa ka panalangin
ubos sa mga kamot sa pagkapari.
“Gani ang Propeta Joseph Smith nangayo ug nakadawat og usa ka
panalangin ubos sa mga kamot ni Brigham Young ug nakadawat og
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kalipay ug padulnganan sa iyang kalag.” (“Do Not Despair,” Ensign, Nob.
1974, p. 66.)
Ang atong patriyarkal nga panalangin makatabang usab kanato pagpangita
og padulnganan. Sa kasagaran kita makakaplag sa mga tubag sa atong mga
suliran pinaagi sa pagpalandong niini nga talagsaon nga panalangin.
Pinaagi sa Pag-alagad ug Pagbuhat
Samtang kita malakip sa pagtabang sa uban, ang atong mga hunahuna
mahilayo gikan sa atong kaugalingon nga mga suliran. Si Presidente Lorenzo
Snow sa makausa miingon:
“Kon kamo makakaplag sa inyong mga kaugalingon nga masulub-on og diyutay,
tan-aw sa palibot ninyo ug pangita og usa nga anaa sa usa ka labaw nga
kahimtang kay sa inyong kaugalingon, adtoa siya ug susiha unsa ang kasamok,
unya sulayi ang pagkuha niini uban ang kaalam diin ang Ginoo nagtuga diha
kaninyo; ug ang una nga butang nga inyong mahibaloan, ang inyong kaguol
nawala, kamo mobati og kagaan, ang Espiritu sa Ginoo, anaa diha kaninyo, ug
ang tanan ingon og gidan-agan” (sa Taho sa Komperensya, Abr. 1899, pp.2-3).
Pinaagi sa Kalig-on gikan sa Uban
Tinuod nga mga higala kinsa mahimo nga maminaw sa atong mga suliran ug
mohatag kanato og tambag ug pag-awhag usa ka mahinungdanon nga
tabang sa panahon sa kalisud. Ang Propeta Joseph Smith namulong
mahitungod sa hingpit nga kalipay sa mga higala: “Unsa ka tam-is ang tingog
sa usa ka higala; usa ka handumanan sa panaghigala gikan sa bisan unsa
nga tinubdan bisan unsa makapukaw ug makatawag ngadto sa pagpalihok sa
matag maloloy-on nga pagbati” (Joseph Fielding Smith, Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 134).
Ang atong labing mahinungdanon nga mga panaghigala kinahanglan magsugod
diha sa atong mga panimalay ug molungtad ngadto sa atong kapunongan sa
Simbahan. Kita makatabang sa atong mga higala sa pagpas-an sa ilang mga
palas-anon ug sila kinahanglan motabang kanato sa pagpas-an sa ato.

Unsaon nga kita makatabang sa atong mga higala sa pagpas-an sa ilang mga palas-anon?

Basaha ang Mosiah 18:8–9.

Unsa nga kapangakuhan nga kita nakigsaad sa pag-abaga diha sa panahon sa bunyag? (Sa
pagpas-an sa mga palas-anon sa usag usa; pagbangutan uban niadto nga nagbangutan;
paghupay niadto kinsa nagkinahanglan sa kahupayan.)

Ang atong labing mahinungdanon nga higala, si Jesukristo, motabang kanato
sa pagpas-an sa atong mga palas-anon kon kita mangita kaniya.

Basaha ang Mateo 11:28–30.

Unsa nga panalangin ang gisaad ngadto niadtong kinsa moduol kang Jesukristo? (Kapahulayan
alang sa ilang mga kalag.)
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Pinaagi sa Paglahutay og Maayo sa Atong mga Palas-anon
Samtang si Propeta Joseph Smith nabilanggo nga dili subay sa balaod sa
Liberty, Missouri, sa 1839, siya nakadawat og usa ka pagpadayag agi og
tubag sa iyang hangyo ngadto sa Ginoo. Kini nga pagpadayag makita sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 121 ug naglangkub og daghan nga kasayuran
mahitungod ngano nga kita kinahanglan molahutay og maayo sa mga kasakit.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:7–8.

Unsa nga mga panalangin ang gisaad ngadto kang Joseph Smith? (Kadaugan ibabaw sa iyang
mga kaaway ug siya pagahimayaon uban sa Dios)

Unsa ang kalainan tali sa paglahutay lamang ug sa paglahutay og maayo? (Paglahutay og maayo
mao ang paglahutay uban ang pagpailub ug pagsalig diha sa Ginoo; paglahutay nga walay
pagbagulbol.)

Si George A. Smith nahinumdom sa mosunod nga tambag nga gihatag
pinaagi ni Joseph Smith: “Siya [Joseph] misulti kanako nga ako kinahanglan
dili gayud mawad-an og paglaum sa bisan unsa nga mga kalisud nga naglibot
kanako. Kon ako nahulog diha sa kinailadman nga lungag sa Nova Scotia ug
ang tibuok sa Rocky Mountains magtapun-og ibabaw kanako, ako dili angay
nga mawad-an og paglaum apan molahutay, gamiton ang hugot nga pagtuo
ug ipadayon ang maayo nga kaisug ug ako gayud mogula diha sa ibabaw sa
nagtapun-og.” (Memoirs of George A. Smith, ang pagsulat gipetsahan 1835;
ingon sa pagkutlo sa My Errand from the Lord, A Personal Study Guide for the
Melchizekek Priesthood, 1976–77, pp. 175–76.)
Aron sa pagtabang kanato sa paglahutay sa atong mga kasakit sa paagi nga
gisugyot, kita mahimo nga mangutana sa atong mga kaugalingon, “Unsaon ko
paghimo niini nga kasinatian nga usa ka panalangin sa akong kinabuhi? Unsa
ang akong makat-onan gikan niini nga kasinatian?”
“Usahay kita magpadayon sa daghan nga mga tuig nga walay mga suliran, ug
unya sila ingon og moabut nga magdungan, ug ang mga palas-anon ingon og
labaw kay sa atong mapas-an. Apan taliwala niining tanan, kita adunay duha
ka sukaranan nga mga kusog nga kasaligan: (1) Kita nasayud sa wala pa kita
moanhi nga kini maingon niini, bisan pa kita buot nga moanhi tungod kay ang
mga panalangin sa pagpabilin nga matinud-anon ngadto sa katapusan
makahatag kanato og kahimayaan sa kahangturan. (2) Kita dili gayud matintal
labaw sa atong gahum sa pagsukol.” (Robert E. Wells, “How Well Can You Fly
It When Everything Goes Wrong?” New Era, Hunyo 1978, p. 5.)

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 10:13.

Mga Panalangin human sa Kagul-anan
Ang Ginoo mipasalig pag-usab nga kita makabaton og kalinaw bisan tuod kita
adunay kagul-anan.
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Basaha ang Juan 16:33.

Si Job, kinsa miatubang og dako nga kagul-anan, nakadawat sa iyang mga
panalangin human siya milahutay. Si Job gidawat sa Ginoo ug gipanalanginan
sa hilabihan nga “makaduha ang gidaghanon kay sa iyang naangkon
kaniadto. . . .  Ang Ginoo mipanalangin sa katapusan nga bahin ni Job labaw
kay sa iyang sinugdanan.” (Job 42:10,12.)

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 53:2–4.

Ngano nga kita kinahanglan mosulay sa atong mga kaugalingon sa dili pa kita makadawat sa mga
panalangin? (Samtang kita mosulay sa atong mga kaugalingon kita nagbuhat sa atong mga
panalangin.)

Gani ingon nga si Jesukristo midawat sa iyang himaya human siya milahutay sa
tanan nga mga butang, busa kita mao. Siya nga magpabilin nga makanunayon
ug dili mabuntog, ang mao maluwas (tan-awa Joseph Smith 1:11).

Panapos
Niini nga kinabuhi kita moatubang og daghan nga kalisdanan. Ang Ginoo nagsulti
kang Propeta Joseph Smith nga siya mag-antus og dagko nga mga kalisdanan.
Siya usab mipasabut og ngano: Nasayud ba ikaw, akong anak, nga ang tanan
niini nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong
kaayohan (tan-awa Doktrina ug mga Pakigsaad 122:7). Kini nga makahupay nga
kasigurohan makahimo kaniya sa paglahutay og maayo sa iyang mga kalisdanan.
Ang mga saad nga gihatag ngadto kaniya magamit ngari kanato usab: Busa,
ayaw kahadlok unsa ang mabuhat sa tawo, kay ang Dios maanaa uban kanimo
hangtud sa kahangturan (tan-awa Doktrina ug mga Pakigsaad 122:9).

Hagad
Pagtuon sa mga kasulatan, ilabi na sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121 ug
122, aron makaangkon og panabut sa mga paagi sa pagsagubang sa
kalisdanan. Pag-ampo alang sa kalig-on ug paggiya aron makalahutay og
maayo sa mga kalisdanan sa inyong kinabuhi ug aron makalahutay kanila.
Hinumdomi nga kasagaran ang atong labing daghan nga mga panalangin
moabut lamang human kita makalahutay sa mga kalisdanan.
Matag adlaw sulod niini nga semana basaha o sauloha ang mosunod nga
bersikulo sa “Pagkalig-on sa Tukuranan.”
3. ”Ayaw pagkahadlok o pagkahiugnok,

Kay Ako Ginoo motabang kanimo
Kay Ako molig-on kanimo pag-ayo,
Aron nga magmalampuson aron nga magmadaugon
Haliging malig-on Dios nga Makagagahum.

Agi og pagtapos, himoa nga ang klase moawit sa ibabaw nga garay sa
“Pagkalig-on sa Tukuranan” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo.
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Dugang nga mga Kasulatan
Mga Salmo 23 (ang Ginoo mao ang atong Magbalantay)
Mateo 5:10–12 (bulahan sila kinsa gigukod alang sa pagkamatarung)
Mga Taga-Filipo 1:29 (pag-antus alang kang Kristo)
1 Pedro 2:20 (pailub diha sa pag-antus)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121 ug 122.
2. Sugdi ang klase pinaagi sa pag-awit sa tulo ka mga garay sa “Nakahunahuna Ka Ba Sa Pag-

ampo?” diha sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo.
3. Ipabuhat sa mga sakop sa klase ang pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon mao ang pag-awhag kaninyo sa paghigugma ug
pagpasidungog sa inyong mga ginikanan.

Ngano nga Kinahanglan Kita Mopasidungog sa Atong Mga Ginikanan?
Ang una nga upat sa Napulo ka mga sugo nagsulti kanato unsaon nato
pagpakilabut sa atong Langitnong Amahan ug sa atong kapangakohan
ngadto kaniya. Ang ikalima nga sugo nagsulti kanato sa atong kapangakohan
ngadto sa atong yutan-on nga mga ginikanan.

Basaha ang Exodo 20:12. Ngano nga ang atong Langitnong Amahan mihatag kanato og sugo sa
pagpasidungog sa atong mga ginikanan?

Ingon sa tanan nga mga sugo, ang Manluluwas mao ang atong panig-ingnan
sa paghupot sa sugo sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan. Bisan sa
iyang pag-antus samtang siya nagbitay diha sa krus, si Jesus mipakita sa iyang
kabalaka alang sa iyang yutan-on nga inahan (tan-awa sa Juan 19:26–27).
Kita hilig sa paghunahuna nga ang pagpasidungog sa atong mga ginikanan
nagpasabut nga mosunod kanila. Sa tinuod, bisan pa niana, ang Ginoo
mipasabut og labaw pa kay sa pagtuman sa diha nga siya miingon, “Pasidunggi
ang inyong amahan ug ang inyong inahan.” Ang mga diksyonaryo naghatag og
daghan nga mga pagpatin-aw sa pulong nga pasidungog. Kasagaran nga mga
pagtin-aw adunay kalabutan sa pagkamahunahunaon, pagtahud, pagtamud,
pagdayeg ug taas nga pagtagad. Ang pagpasidungog sa atong mga ginikanan
nagpasabut og labaw pa kay sa paghatag lamang kanila og pagkamasulundon
ug pagtahud. Kini usab nagpasabut sa paghigugma kanila sa walay pagpugong
tungod kay kita buot. Kon kita sa tinuod mopasidungog sa atong mga
ginikanan, kita magtinguha sa pagtuman sa ilang matarung nga mga hangyo.
Kita mamati sa ilang matarung nga maymay ug tambag.
Kadaghanan kanato adunay mga ginikanan kang kinsa kita mobati og
pagtahud ug paghigugma, ug kita nakakita niini nga sayon ang
pagpasidungog kanila. Ang uban kinsa tingali wala magbaton sa ingon nga
mga pagbati alang sa ilang mga ginikanan mahimo nga makakita niini nga
malisud sa pagpasidungog kanila. Bisan pa niana, walay usa nga wala iapil
gikan sa pagpasidungog sa iyang mga ginikanan, walay sapayan unsa tingali
kini kalisud. Kon ang atong mga ginikanan dili maghupot sa mga sugo, kita
mahimo nga mangutana kon sila angay ba nga pasidunggan. Apan ang
ikalima nga sugo nagsulti kanato sa pagtahud lamang kanila—kini wala
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mopalingkawas kanato gikan niini nga kapangakohan pinaagi sa pagdugang
og mga kasarang ingon sa “kon sila mga sakop sa Simbahan,” “kon sila mga
adunahan, himsog, o may edukasyon,” o “kon sila angay ba sa pasidungog.”
Kita mahimo nga maayo sa pagsunod sa panig-ingnan sa “usa ka batan-on
nga babaye kinsa hugot sa pagpauswag sa iyang mga pagbati mahitungod
sa iyang mga ginikanan [ug] miduol sa iyang Amahan sa Langit diha sa
mainiton nga pag-ampo. Samtang nag-ampo siya nakahukom sa
pagpasalamat sa Ginoo alang sa iyang mga ginikanan bisan tuod og siya wala
gayud makabuhat sa ingon kaniadto. Samtang siya militok sa mga pulong sa
pagpasalamat ang iyang salabutan dihadiha napuno sa mga katarungan
ngano nga siya angay nga magpasalamat alang sa iyang mga ginikanan. Siya
mitindog gikan sa iyang pagluhod puno sa usa ka bag-o nga paghigugma ug
panabut alang sa duha ka tawo kinsa siya nakaamgo nga sa tinuod anak usab
sa Dios ingon usab sa iyang kagalingon.” (“Parents,” lesson 8, Look Unto me
in Every Thought, Mia Maid Course 13, 1978, p. 42.)

Unsa ang pipila ka mga katarungan nga kita kinahanglan mopasidungog ug mopakita og utang
kabubut-on alang sa atong mga ginikanan? (Sila naghatag kanato og usa ka yutan-on nga lawas
ug usa ka kahigayunan sa pagsulay sa atong mga kaugalingon diha sa pagkamortal; sila
nakaamuma kanato ingon nga mga masuso; sila nagsangkap kanato sa atong mga
panginahanglanon; sila mga anak sa atong Langitnong Amahan.)

Basaha ang Mga Taga-Colosa 3:20

Unsa nga katarungan nga si Apostol Pablo mihatag alang kanato sa pagtahud sa atong mga
ginikanan? (Kini nakapahimuot sa Ginoo.) 

Sa unsa nga paagi nga ang pagpasidungog sa atong mga ginikanan makatabang kanato sa
pagpakita og gugma alang sa atong Langitnong Amahan? (Kita nagsunod sa iyang sugo.)

Usa ka magtiayon nga Amerikano sa Europe nanihapon diha sa panimalay sa
usa ka doktor. Sila nadani pinaagi sa pagkamatinahuron ug pagtamud nga
gipakita ngadto sa apohan nga babaye kinsa kabahin sa banay. Ang doktor
ingon og nahibulong sa diha nga sila misulti niini. Ang iyang tubag mao, ‘Ang
Dios migamit og mga ginikanan sa paglalang kanato. Kita dili mahimo nga
mopakaulaw kanila nga dili mopakaulaw sa Dios.” (Family Home Evening
Manual, 1967, p. 172.)

Unsaon nga Kita Makapasidungog sa Atong mga Ginikanan?
Basaha ang Mga Tag-Efeso 6:1-3.

Unsa ang gisugyot ni Pablo nga atong buhaton sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan? (Isulat
diha sa pisara: Pagsunod kanila.) Unsa nga pagdili nga gibutang ni Pablo diha sa atong pagtuman?
(Siya miingon, “Sunod sa inyong mga Ginikanan diha sa Ginoo.”) Unsa ang gipasabut sa
“pagsunod [kanila] diha sa Ginoo”? (Pagsunod kanila diha sa paghimo sa maayo; kita kinahanglan
dili motuman kanila kon sila magsugo kanato sa pagbuhat og mga lihok sa pagkadautan.)

Dugang sa pagkamasulundon, kita makapasidungog sa atong mga ginikanan
sa uban nga mga paagi. Usa ka batan-on nga igsoon nga babaye, Estilla Ayala,
misulat mahitungod sa giunsa niya pagkat-on sa pagtuman kini nga sugo.
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“Sukad sa panahon nga ako lima pa ka tuig ang panuigon hangtud ako
nagpanuigon og 18, ang among kinabuhi sa panimalay hilabihan ka walay
kalipay. Ingon nga kinamagulangan sa siyam ka mga anak, ako mibati og
kapait sa diha nga ang akong inahan ug manghud nga mga lalaki ug mga
babaye nag-antus gikan sa mabangis nga kinaiya sa usa ka palahubog nga
amahan. Ako sa kanunay makahunahuna, ‘Unsa ang akong mabuhat aron
pagdala og gamay nga kalipay ngadto sa among panimalay?’
“Sa diha nga ako nagpanuigon og 14 ug diha sa tulunghaang sekondarya, may
usa nga misulti kanako nga usa sa mga sugo sa Dios mao ang pagpasidungog
sa inyong mga ginikanan. Hilabihan sa ka matinguhaon, ako nangutana,
‘Unsaon ko pagpasidungog ang akong mga ginikanan?’ Ako gisultihan nga
magtuon ug aron mahimong maayo nga estudyante, ug kana makahimo sa
akong mga ginikanan nga malipayon; ‘sa ingon, ako naghupot sa usa ka sugo
pinaagi sa pagkamaayo nga estudyante. Ako malipayon kaayo; ako nagtuo,’
Karon tingali ako makadala og gamay nga kalipay ngadto sa among
panimalay.’ Busa ako nagtuon nga mahimo nga labing maayo nga estudyante
diha sa klase, ug nakahukom nga pinaagi sa akong pamatasan nga mahimong
labing buotan nga anak nga babaye diha sa lungsod. Matag usa nagtahud ug
naghigugma kanako tungod niini, apan walay nausab sa panimalay.
“Nagtuo nga aduna pay butang nga labaw pa nga akong mahimo, ako
nangutana og lain nga sugo sa Dios ug gisultihan. ‘Higugmaa ang inyong
silingan ingon sa inyong kaugalingon.’ Busa ako misugod sa pagtrabaho diha
sa usa ka ospital diin ako moalagad sa masakiton, pipila kinsa mga kabus
kaayo, ug ako miabut sa pagbati og usa ka talagsaon nga paghigugma alang
kanilang tanan. Ako nalipay diha sa pagtuman niini nga sugo, apan sa
gihapon walay nausab sa panimalay. Aron ang kahimtang mahimo nga dautan
pa, ang akong igsoon nga lalaki misugod sa pagpanabako ug pag-inom, ug
siya dili modawat og tambag gikan kanako.
“Niini nga panahon ako nagpanuigon naa og 18, ug kini ingon og ang tanan
ko nga mga paninguha nakawang. Sa gihapon ako adunay dako nga hugot
nga pagtuo diha sa Dios ug wala mawad-i og paglaum. Ako mibati nga aduna
pay butang nga ako pang mahimo.
“Wala madugay ako mibiya sa panimalay aron sa pagkuha og pipila ka linain
nga mga pagtuon. Ako naghunahuna mahitungod sa akong banay sa tanan
nga panahon ug naghunahuna unsa kaha ang nahitabo didto sa panimalay.
Kawhaan ug duha ka mga adlaw wala madugay ako mipauli sa panimalay
aron sa pagbisita, ug ang akong inahan misugat kanako nga naghilak. Ako
naghunahuna nga adunay makalilisang nga nahitabo, apan siya migakos
kanako ug miingon, ‘Sukad ikaw milakaw aron sa pagtuon, ang imong
amahan walay bisan unsa nga giinom.’
“Unsa ako ka malipayon! Ang akong amahan migakos kanako, ug sa diha nga
kami misulod ngadto sa balay ang akong inahan miingon nga nianang gabii
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nga ako mibiya, pipila ka mga misyonaryo nga Mormon miabut. ‘Ang imong
amahan nakabasa hapit sa tibuok Basahon ni Mormon ug bunyaganan,’ siya
miingon. Ako natingala!
“Ang akong amahan nahimong sama sa usa ka gamay nga bata. Ako nakakita
og paghinulsol ug pagpaubos diha sa iyang mga mata. Siya nausab sa
hingpit. Siya mibiya sa panabako ug pag-inom dihadiha dayon ug naninguha
sa paghupot sa mga sugo nga gitudlo sa mga misyonaryo kaniya. Siya
miatiman kanako sama sa usa ka rayna, ug siya miatiman sa akong inahan ug
akong igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye sama nga harianon.
“Ang sangputanan mao nga ang among tibuok banay nabunyagan: akong
mga ginikanan ug ang lima ka mga anak kinsa may igong panuigon, lakip
kanako. Ang akong amahan, sa panuigon nga 40, nahimo nga labing maayo
nga amahan sa kalibutan, uban sa usa ka talagsaon nga pagpaubos, ug ang
akong igsoon nga lalaki sa dili madugay moalagad ingon nga usa ka
misyonaryo. Unsa pa ang mapangayo sa usa ka tawo? Ako nasayud nga ang
akong mga sakripisyo wala makawang, ug ako nasayud nga ang ebanghelyo
ni Jesukristo nakahimo sa among panimalay nga usa sa labing malipayon
dinhi sa kalibutan!” (“The Change in My Father,” Ensign, Peb. 1975, pp.42–43.)

Giunsa ni Sister Ayala pagpasidungog ang iyang mga ginikanan? Unsaon nato paggamit unsa
ang iyang gihimo sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi? (Isulat diha sa pisara: Pag-usab sa
atong kaugalingon nga pamatasan.)

Lain nga batan-on nga igsoon nga babaye, si Lois Christensen, misaysay
giunsa niya pagpasidungog ang iyang mga ginikanan:
“Ako nakasiguro nga ang akong Pang-Domingo nga Tulunghaan nga
magtutudlo wala mahibalo sa pagkawalay kahimoan sa iyang gihangyo. ‘Klas,’
siya miingon, ‘Ako buot nga matag usa kaninyo mosaad nga sulod sa
umaabot niining sunod semana kamo mosulti sa inyong amahan nga kamo
nahigugma kaniya.’
“Kini ingon og usa ka yano nga butang. Apan ako nasayud nga ako dili
makahimo niini. Tingali kon ako adunay usa ka matang sa amahan nga ang
uban aduna, ako miingon sa akong kaugalingon, ako makasulti niadto nga
mga pulong ngadto kaniya. Apan si Papa sa hingpit dili aktibo sa Simbahan.
Siya nagpakita ngari kanako ingon og walay pagbati ug ang kal-ang sa
komunikasyon tali kanamo dako. Kami wala magkasinultihay sa maligdong
mahitungod sa bisan unsa sulod sa mga tuig. Gawas niana, “Gihigugma ko
ikaw” maoy usa ka butang nga ako nagtuo nga wala sukad masulti diha sa
akong banay. Ako mibati nga ako dili gayud makahimo unsa ang akong Pang-
Domingo nga Tulunghaan nga magtutudlo sa bag-o pa lamang mihangyo.
“Human sa panapos nga pag-ampo, ako mihulat hangtud ang uban mibiya
na, ug unya ako miduol sa akong magtutudlo.
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“’Sister Innes, unsa ang imong gihangyo kanamo nga buhaton maayo. Apan
ako naghunahuna nga ako kinahanglan nga dili iapil gikan niana nga
buluhaton. Ikaw nasayud unsa ang akong amahan, ug, a, ako dili lang gayud
makasulti og ingon niana ngadto kaniya.’
“Apan si Sister Innes wala madani. Siya mitan-aw kanako ug miingon, ‘Bisag
unsa ang imong amahan o bisan unsa ang iyang gihimo, siya nagkinahanglan
nga makadungog niadto nga mga pulong gikan kanimo, sama lang sa uban
nga amahan nga nagkinahanglan nga makadungog kanila. Ako buot nga ikaw
mosaad kanako nga ikaw mobuhat niini nga buluhaton.’
“Ako miuyon, ug sulod sa sunod nga pipila ka mga adlaw ako mibati og usa ka
dako nga palas-anon. Ako nasayud nga kini makuha lamang sa panahon nga
ako makatuman sa akong pasalig. Usa ka gabii, human ang uban
nakapanghigda na, ako wala mahimutang nga naghulat sa husto nga higayon sa
pagsulti niadto nga mga pulong. Si Papa nanigarilyo ug mitindog sa pagbutang
sa mga agiw diha sa basurahan. Uban sa usa ka nagkurog, wala mahimutang,
hapit dili madungog nga tingog ako miingon, ‘Pa, gihigugma ko ikaw.’
“Siya nagtalikod kanako, ug siya wala motuyok o mosulti bisan unsa o
mobuhat bisan unsa. Ako nakasiguro nga siya wala makadungog kanako. Ug
busa, sa hinay, ako miusab niini. ‘Pa, gihigugma ko ikaw.’ Ug unya, sa labing
mahinay, siya milingi padulong kanako. Ang akong walay pagbati, dili
matandog nga papa adunay mga luha nag-agas sa iyang mga aping. Siya
migakus kanako ug migakus og hugot ug gihagkan ang ibabaw sa akong ulo.
Kadto ang una nga panahon sa akong napulog unom ka mga tuig nga ako
makahinumdom nga ang akong papa ug ako nagginaksanay.” (Ingon sa
pagsaysay ngadto ni Linda Marx Terry, “Telling My Father I Loved Him,”
Ensign, Peb. 1978, p. 51.)

Unsa ang gibuhat niini nga igsoon nga babaye sa pagpasidungog sa iyang amahan? Unsaon niini
nga lihok usab pagtabang kanato sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan? (Isulat diha sa
pisara: Sultihi sila nga kamo nahigugma kanila.)

Hisguti ang mosunod nga mga paagi nga kita makapasidungog sa atong mga ginikanan. Idugang
ngadto sa lista diha sa pisara kadtong mga paagi nga ingon og labing makatabang ngadto sa
mga sakop sa klase. 

Patuboa ang panag-uyon ug panaghiusa.
Pagmasaligon, mabination, mahigugmaon,ug manggiuyonon.
Ayaw gayud pag-adto bisan asa o pagbuhat bisan unsa nga kita maulawan nga ang atong
inahan o amahan makakita kanato nga mibuhat.
Pagpakita og angay nga pagtahud alang sa atong mga ginikanan ubos sa tanan nga mga
kahigayunan.
Pagmahunahunaon alang sa mga pagbati sa atong mga ginikanan. 
Paghimo og pasidungog ngadto kanila ug hatagi sila og hinungdan nga magmapasigarbuhon
kanato.
Pagbuhat og kalinaw ug usa ka panig-ingnan sa ebanghelyo ni Jesuskristo.
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Unsa nga mga butang nga atong mahimo sa pagbansay niini nga mga sugyot sa pagpasidungog
sa atong mga ginikanan? Sa unsa nga paagi nga kita makapasidungog sa atong mga ginikanan kon
kita uban sa atong mga higala? Pagdugang og uban nga mga ideya ngadto sa lista diha sa pisara.

Usahay kon kita pahinumdoman sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan,
kita naghunahuna nga kini nga sugo magamit una sa tanan sa batan-on nga
bata. Apan ang sugo wala maghisgut og bisan unsa nga kinutuban sa edad
sa pagpasidungog sa mga ginikanan. Bisan og pila ang atong edad, ang
sugo alang kanato.

Ipakita ang talan-awon 16-a, Hingkod nga babaye nga nag-amuma sa usa ka tigulang nga ginikanan.

“Sa diha nga si Jesus dinhi sa yuta, ang mga Judeo miusab sa balaod, diin
nagkinahanglan kanila sa pagpasidungog sa amahan ug inahan. Sila nag-
ingon nga kon ang usa ka tawo mosaad sa salapi ngadto sa simbahan diin sa
kasagaran iyang gamiton sa pagtabang sa iyang mga ginikanan, siya dili ubos
sa katungdanan sa pagtagbaw sa ilang mga panginahanglan. Si Jesus
mitudlo ngadto kanila nga sa pagbuhat niini nga kalagdaan sila milapas sa
balaod sa Dios: sila wala magpasidungog sa amahan ug inahan. (Tan-awa sa
Mateo 15:1–6.)” (Family Home Evening Manual, 1967, p. 167.)

Ipakita ang talan-awon 16-b, Ruth ug Naomi.

Atong mabasa diha sa Bibliya ang sugilanon ni Ruth, kinsa, uban sa iyang
ugangan nga babaye, si Naomi , ug sa iyang bayaw nga babaye, si Orpah,
nga nabiyuda. Si Naomi miawhag sa iyang duha ka umagad nga mga babaye,
sa pagbalik ngadto sa ilang kaugalingon nga mga panimalay. Si Orpah
mibuhat sa mao, apan si Ruth mipabilin uban sa iyang ugangan nga babaye,
nga nag-ingon, “Ayaw ako og sugoa sa pagbiya kanimo, o sa pagbalik gikan
sa pagsunod kanimo: kay bisan ikaw asa moadto, ako moadto; ug asa ikaw
mopuyo, ako mopuyo: ang imong mga tawo mahimo nga akong mga tawo,
ug ang imong Dios akong Dios:
“Asa ikaw mamatay, usab ako mamatay, ug didto ako ilubong.” (Ruth 1:16–17.)
Si Ruth ug si Naomi unya mibalik ngadto sa yuta sa Moab diin si Ruth
nanghagdaw diha sa mga umahan ug nakahimo sa pagsangkap alang kang
Naomi diha sa iyang katigulangon.

Unsa ang atong makat-onan gikan kang Ruth mahitungod sa pag-amuma sa tigulang nga mga
ginikanan?

Si Presidente Joseph F. Smith miingon:
“Mga anak, hinumdomi ang inyong mga ginikanan. Human sila moalima
kaninyo gikan sa linghod nga mga katuigan sa inyong pagkamasuso ug
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pagkabata, human sila makapakaon ug makasaput ug makapatungha
kaninyo, human kamo mahatagan og higdaanan nga kapahulayan diha ug
nakahimo sa tanan diha sa ilang gahum alang sa inyong kaayohan, ayaw
kamo pagpasagad kanila kon sila mahimo nga wala nay kusog ug nagbako
uban sa kabug-aton sa ilang mga panuigon. Ayaw sila og pasagdi, apan puyo
duol kanila, ug buhata ang tanan diha sa inyong gahum sa pagpangalagad
ngadto sa ilang kahupayan ug kaayohan.” (Gospel Doctrine, p. 314; tan-awa
usab Improvement Era, Dis. 1917, p. 105.)

Unsa ang atong kapangakohan alang sa lawasnon nga mga panginahanglan sa atong mga
ginikanan? Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita kinahanglan makaamuma alang niini nga
lawasnon nga mga panginahanglan?

Adunay pipila nga mga ginikanan kinsa misupak sa ilang pagpasakop sa
Simbahan. Pinaagi sa pagsupak sa ilang mga kagustohan ug pagpasakop sa
Simbahan, sila mahimo nga mobati nga sila nakalapas sa sugo sa
pagpasidungog sa ilang mga ginikanan. Ang ingon mao ang pagpanlimbasog
ni Renee Pool Vorhaus, usa ka Judeo nga igsoon nga babaye:
“O, unsa ang akong pagpakigbisog uban niini—unsaon gayud nga ako
mahimo nga usa ka Mormon sa bisan unsa gawas sa hunahuna? Tanan sa
akong mga apohan, mga iyaan, mga uyoan, ug mga kaig-agawan namatay
diha sa Kalaglagan sa Gubat sa Kalibutan II. Ang ilang mga pagkamatay,
maingon usab ang mga pagkamatay sa 6 ka milyones sa ubang mga Judeo,
nahimo nga usa ka pag-usik. . . .  Kon ako karon mosulti diha sa daghan nga
mga tawo nga si Jesus mao ang Kristo, dili ba ako sa ingon usab mopahayag
nga ang ilang kinabuhi usa ka pag-usik? Sa tanan nga bahin sa mga gatusan
ka mga tuig ang mga Judeo nag-antus . . . tungod kay sila dili mopausab sa
ilang pasalig ug hugot nga paguto. Sila nahimo . . . nga gigukod gikan sa usa
ka nasud ngadto sa lain nga nasud . . . nga walay panalipod o lain nga
kapaingnan sa balaod sa tawo. . . . 
“Unsaon ko karon sa pagbiya ug sa panghimakak sa akong mga katawhan ug
sa ilang pagmatuod sa ilang hugot nga pagtuo . . . ?
“Akong gihigugma ang panumdoman sa akong banay; akong gihigugma ang
panumdoman sa akong mga kagikanan; ug akong gihigugma ang akong
Judayismo. Apan karon akong nakit-an ang tinubdan sa tanan nga gugma, ug
aron sa hingpit nga pag-ambit niini ako nakaamgo nga ako kinahanglan mahimo
nga usa ka Mormon.” (“The God of My Fathers,” Ensign, Peb. 1978, p.21.)
Diha sa taliwala sa iyang kalibog kini nga igsoon nga babaye nakadawat og
usa ka maanindot, mahigugmaon nga saksi ug usa ka pagpamatuod nga wala
nay lain nga labaw ka mahinungdanon sa yuta kay sa mahimo nga usa ka
sakop sa tinuod nga Simbahan. Sa walay pagduda, ang iyang mga ginikanan
nagtudlo kaniya sa pagpangita sa kamatuoran, sa paghigugma sa Dios, sa
pagsunod sa mga pag-aghat sa iyang kasingkasing ug sa Espiritu. Ang iyang
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paghukom dili usa sa pagkawalay pagtahud, apan sa pagpasidungog sa mga
panudlo sa pagtuman sa Dios ug sa pagpangita sa kamatuoran. Kini pinaagi
sa ilang pagkasakop diha sa Simbahan nga ang mga kinabig diha niana
makadasig sa ilang mga ginikanan ug sa uban sa pagdawat sa ebanghelyo.

Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang usa ka bag-o nga kinabig makapakita sa gugma ug
pagtahud ngadto sa iyang mga ginikanan?

Bisan human mamatay ang atong mga ginikanan, kita makapasidungog kanila
pinaagi sa pagpuyo sa matang sa kinabuhi nga sila magmapasigarbuhon. Kita
usab makapasidungog kanila pinaagi sa paghugpong sa ilang kasaysayan sa
kagikanan.

Idugang ngadto sa lista sa pisara: Pagpuyo og matarung nga mga kinabuhi ug Siksika ang ilang
kasaysayan sa kagikanan.

Pinaagi sa mga panalangin sa templo kita may kahigayunan sa paghiusa sa
atong mga banay alang sa kahangturan. Kini nga kahigayunan mokatay
ngadto sa atong labing duol nga banay ngadto sa atong mga katigulangan
kinsa nag-una kanato dinhi sa yuta. Mahitungod niini, si Elder Theodore M.
Burton miingon:
“Ang saad gihimo kanila [atong mga kaliwatan] nga, bisan kon sila natawo sa
usa ka panahon ug dapit diin sila wala makadungog sa ebanghelyo nga
gisangyaw diha sa kinabuhi, ang Dios mohatag og mga manluluwas alang kanila
gikan sa taliwala sa ilang mga kaliwatan aron sila sa kadugayan makadawat sa
tanan nga mga panalangin nga gisaad kanila. Kita mao kadto nga mga
manluluwas.” (God’s Greatest Gift, p. 233.) (Alang sa dugang kasayuran sa
kasaysayan sa kagikanan, tan-awa sa leksyon 20, “Ang Atong Kapangakohan sa
Kasaysayan sa Kagikanan,” dinhi niini nga tamdanan nga basahon.)

Panapos
Pinaagi sa atong mga ginikanan kita nakaangkon og yutan-on nga mga lawas
ug sa kahigayunan sa pagsulay sa atong mga kaugalingon dinhi sa yuta. Kita
gimandoan sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan. Kita kinahanglan
matag usa maninguha sa pagbuhat sa mao pinaagi sa pagpuyo sa mga
baruganan sa ebanghelyo ug pagsunod sa panig-ingnan ni Jesukristo.

Hagad
Hunahunaa unsa ang inyong mabuhat sa pagpasidungog sa inyong mga
ginikanan. Pag-andam og usa ka lista sa mga butang nga kamo makabuhat
matag adlaw ingon nga usa ka pamaagi sa pagpasidungog kanila. Paglaraw
og usa ka buluhaton sa pagpasidungog sa inyong mga apohan. Himoa nga
niini nga semana sa kinaugalingon, o sa usa ka sulat, pagsulti sa inyong mga
ginikanan nga kamo nahigugma ug nagdayeg kanila, ug sa paghatag sa
labing kubos usa ka piho nga katarungan kon ngano.
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Dugang nga mga Kasulatan
Levitico 20:9 (ayaw tungloha ang amahan o inahan)
Mga Proberbio 6:20–22; 23:22 (sunod sa mga panudlo sa mga ginikanan)
Mateo 19:19 (pasidunggi ang amahan ug inahan)
1 Nephi 17:55 (Si Nephi nagmando sa iyang igsoon nga mga lalaki sa

pagpasidungog sa ilang mga ginikanan)
Doktrina ug mga Pakigsaad 98:16 (mga kasingkasing sa mga anak

modangup ngadto sa ilang mga amahan.)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagkuha og pisara ug tisas.
2. Pagtudlo sa mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon magtudlo kaninyo unsaon sa inyong mga magtutudlo sa
banay, paglig-on ang inyong mga banay ug unsaon ninyo pagtabang kanila sa
pagtuman sa ilang mga kapangakohan.

Mga Kapangakohan sa mga Magtutudlo sa Banay
“Sa dili pa dugay usa ka presidente sa kaulohan misaysay sa iyang pagduaw,
kuyog sa uban, ngadto sa usa ka Junior Sunday School nga klase. Sa diha
nga ang mga bisita misulod sila giabiabi, ug ang magtutudlo, naninguha nga
mapatik ang kamahinungdanon sa kasinatian alang sa mga bata, miingon
ngadto sa usa ka gamay nga bata diha sa atubangang laray, ‘Pila ka
mahinungdanon nga mga tawo ania karon?’ Ang bata mibarug ug misugod sa
pag-ihap og kusog, miabut ang gidaghanon sa napulog pito, lakip ang matag
tawo diha sa lawak. Dihay napulog pito nga mahinungdanon kaayo nga mga
tawo nianang adlawa, mga bata ug mga bisita!
“Kana mao ang pagabation ni Kristo, ug mao usab kita.” (Marion D. Hanks,
“Every Man in His Own Place,” Ensign, Enero 1973, p. 127.)
Matag usa mahinungdanon ngadto sa atong Langitnong Amahan.
Ang propeta Joseph Smith nakasabut sa ka mahinungdanon sa tagsatagsa ug
sa banay. Sa pagpadayag ngadto kaniya sa usa ka laraw pinaagi diin ang
pagkapari makaamuma alang sa matag usa, ang Ginoo mipahayag nga ang
mga kaigsoonan nga mga lalaki moduaw sa balay sa matag sakop, ug moaghat
kanila sa pag-ampo sa kusog nga tingog ug diha sa tago ug moatiman sa tanan
nga mga katungdanan sa banay (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:47).
Ang mga magtutudlo magbantay sa tibuok simbahan (Doktrina ug mga
Pakigsaad 84:111).

Kinsa ang mga magtutudlo kinsa gisugo sa pagbantay sa tibuok nga mga banay diha sa Simbahan?

Karon kini nga mga magtutudlo gitawag og “magtutudlo sa banay.” Gitawag
sa Dios sa pagbantay sa tibuok niya nga mga tawo, ang mga magtutudlo sa
banay molig-on sa mga amahan sa mga paagi nga motabang kanila sa
pagpangulo sa ilang mga banay ngadto sa mga kasinatian sa kinabuhi ug
balik ngadto sa atubangan sa Dios. Sila motabang sa matag tawo ug banay
sa pagpuyo sa ebanghelyo sa labaw nga hingpit.
Ang tulumanon sa pagtudlo sa banay gidumala pinaagi sa Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan sa Simbahan. Mga magtutudlo sa banay nagbarug alang sa
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Ginoo, sa obispo o presidente sa sanga, ug sa pangulo sa korum sa
pagkapari. Sila motabang sa obispo o sa presidente sa sanga pagpakigsuod
sa matag tawo ug banay diha sa purok. Sila motabang sa paghimo sa mga
tulumanon sa Simbahan nga magamit sa tagsatagsa nga sakop, ngadto sa
amahan, ug ngadto sa iyang banay.
Ang usa ka magtutudlo sa banay gipili gikan sa mga takus nga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari. Ang iyang kauban mahimo nga lain nga
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, usa ka pari o usa ka magtutudlo nga
naghupot sa Aaronic nga Pagkapari, o, diin kinahanglanon, mga deakono
mahimo nga pabuhaton sa pagtudlo sa banay. Ang mga magtutudlo sa banay
moduaw sa matag sakop diha sa panimalay sa dili mokubos makausa sa
matag bulan.

Ipakita ang talan-awon 17-a, Mga magtutudlo sa banay nga nagduaw uban sa usa ka banay.

Kon ang usa ka igsoon nga lalaki tawagon nga mahimo nga usa ka
magtutudlo sa banay, siya nagtinguha sa tinuod sa pag-alagad sa iyang mga
tawo. Siya miingon: “Ako mibasa sa seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad
nga milatid sa mga katungdanan. Ako nadani ilabi na sa hunahuna nga
‘magbantay sa akong mga banay, makig-uban ug maglig-on kanila.’ (Tan-awa
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20.)
“Ako mihimo og usa ka kaugalingon nga pasalig ngadto sa Ginoo nga ako
maninguha sa ‘pagbantay sa akong mga banay’ sa paagi nga siya
magbuhat. . . . 
“Sa usa sa mga panimalay diha sa akong distrito nagpuyo ang usa ka biyuda.
Usa ka adlaw sa panahon sa usa ka bunok sa yelo ang akong asawa ug ako
nakakita kaniya nga nanlimbasog paingon sa tiyanggi. Ako mihunong sa
sakyanan ug misulti kaniya nga kini usa ka kahigayunan nga mopasakay
kaniya. Ako misulti kaniya nga ako buot kaniya mohunahuna kanako ingon nga
usa ka higala ug nga bisan kanus-a siya nagkinahanglan og panabang, siya
kinahanglan mohatag [kanamo] sa pag-angkon sa kahigayunan.
“‘Daghan kaayong salamat,’ siya miingon. ‘Kini ang una nga panahon nga ang
usa ka magtutudlo sa banay nakahimo sa ingon nga butang.’
“Usa ka gabii ako nahinumdom nga ako wala gayud makakita kaniya sa bisan
hain sa among mga katiguman nga panghimamat, ug ako mihukom sa
pagsusi ngano, kon ako makahimo nga dili makahatag og dautan nga buot.
“Siya hilabihan ka maabiabihon sa diha nga ang akong kauban ug ako
mituktok sa iyang pultahan. . . . 
“Sa katapusan ako miduol kaniya mahitungod sa among mga katiguman nga
panghimamat.
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“‘O, ako kinahanglan gayud nga moangkon nga ako gidapit usahay sa
pagtambong. Apan bisan makausa ako wala mobati nga bahin sa pundok.
Walay usa nga midapit kanako sa pagkuyog kanila, ug ako dili buot nga
mobati nga ako nagpahimulos.’
“Niana nga bulan siya miadto sa iyang una nga katiguman nga panghimamat
uban sa akong asawa ug kanako. Walay usa nga labaw nga mainiton diha sa
pagdayeg. . . . 
“Sa wala madugay, kini misantop kanako nga siya walay bisan unsa nga
katungdanan diha sa purok. Ako mihisgut niini ngadto sa akong pangulo sa
pundok, kinsa namulong ngadto sa obispo. Dayon ang biyuda
mapasalamaton nga midawat sa usa ka balaan nga pagtawag sa pagtudlo
diha sa Junior Sunday School.
“Pinaagi niini nga mga kasinatian, ako nakakat-on nga ang katungdanan sa
usa ka magtutudlo sa banay nagpasabut nga ang usa maingon ug [usa] ka
ikaduha nga amahan ngadto sa banay, nagdala sa panabang ug
kasangkapan sa korum, sa purok, ug gani sa Simbahan ngadto sa matag
banay ug matag sakop.” (“The Spirit of Home Teaching,” Improvement Era,
Hunyo 1967, pp. 114–115.)
Unsa ang gibati niining magtutudlo sa banay sa “pagbantay sa mga banay” sa tinuod nga kahulugan?

Pagtabang sa mga Magtutudlo sa Banay Pagtuman sa Ilang mga
Kapangakohan.
Kita kinahanglan mohimo sa mga magtutudlo sa banay nga mobati nga
giabiabi sa atong panimalay pinaagi sa pagtawag sa tanan nga mga sakop sa
banay pagtingub diha sa ilang pagduaw. Kita makasugyot nga sila makaduaw
sa usa ka panahon nga ang tanan nga mga sakop sa banay anaa sa
panimalay. Matag sakop kinahanglan mopasidungog ug motahud sa mga
magtutudlo sa banay ingon nga maayo nga mga higala sa banay.
Sa panahon sa kasamok ug dinalian nga kinahanglan, kita kinahanglan
motawag sa atong mga magtutudlo sa banay. Sila makahatag og usa ka
panalangin sa pagkapari kon walay naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari
diha sa panimalay. Kita makatabang kanila sa pagtuman sa ilang mga balaan
nga pagtawag pinaagi sa pagpangita sa ilang espirituhanon nga pag-abag sa
mga panahon sa kasamok. Usa ka magtutudlo sa banay misaysay sa pagduaw
sa usa ka tigulang dalaga kinsa katunga-imbalido: “Siya mipahayag og dako
nga kaguol alang sa usa ka apo kinsa mosagubang og usa ka labing makuyaw
nga operasyon sa sunod nga adlaw. Siya mihangyo kon ako moluhod ba sa
kiliran sa iyang katre ug mohalad og usa ka pag-ampo alang sa kaayohan sa
bata.” (Boyd K. Packer, “The Saints Securely Dwell,” Ensign, Enero 1973, p. 90.)

Mga Magtutudlo sa Banay ug ang Pangulo sa Banay
Mga magtutudlo sa banay kinahanglan moila, mobulig, ug molig-on sa
tigdumala nga kadagkoan diha sa banay pinaagi sa pagbuhat pinaagi kaniya.
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Kon adunay usa ka amahan diha sa panimalay, siya kinahanglan ilhon ingon
nga patriyarka—ang sakop sa banay kinsa nagdumala. Kon walay amahan sa
panimalay, ang inahan kinahanglan ilhon ingon nga tigdumala nga
kadagkoan, ug ang mga magtutudlo sa banay kinahanglan mobuhat pinaagi
kaniya ug motabang kaniya sa iyang buhat. Mga magtutudlo sa banay usab
kinahanglan mobuhat sa laktud ngadto sa mga sakop nga dili minyo nga
nagpuyo layo gikan sa ilang mga banay, magtabang sa paglig-on kanila ug
magtabang kanila uban sa ilang mga panginahanglan.
Labaw nga mga magtutudlo sa banay giawhag sa paghimo og tinagsa nga
mga pakighinabi uban sa amahan sa matag banay alang kang kinsa sila may
katungdanan. Pinaagi niini nga mga pakighinabi ang mga magtutudlo sa
banay makaangkon og kahibalo ug panabut sa mga suliran, mga
panginahanglan, ug mga kahimtang diha sa mga banay nga gitugyan kanila
ug sa ingon labaw nga makatabang kanila sa pagsagang sa mga hagit nga
ilang atubangon.
Ang mosunod nga asoy nagpakita giunsa sa duha ka mga magtutudlo sa
banay pagbuhat pinaagi sa amahan nagmasangputon sa ilang mga buluhaton:
“Si Samuel Bowen usa ka dili sakop sa Simbahan. Ang iyang asawa ug mga
anak mga sakop ug tungod niini, daghan . . . nga mga pagduaw nga pagtudlo
sa banay ang gihimo ngadto sa banay nga Bowen. Kini nga mga pagduaw sa
kasagaran gipatunong sa piho ngadto sa mga sakop sa Simbahan diha sa
panimalay. Agi og sangputanan, si Brother Bowen molingkawas sa iyang
kaugalingon o siya wala diha sa panahon sa pagduaw. . . .  Sa higayon nga si
G. Bowen [nakahimo] sa pagtambong [Simbahan].
“Sulod sa miagi nga duha ka mga tuig, usa ka bag-o nga magtutudlo sa
banay, si Brother Walker, gitudlo ngadto sa banay nga Bowen. Human siya
makaila kanila ug nagkahisgot sa kahimtang uban sa pangulo sa pagkapari, si
Brother Walker mibati og mainiton nga pagkadani sa paghatag sa iyang tibuok
pagtagad ngadto sa pangulo sa panimalay—si Brother Bowen. Sa mosunod
nga mga bulan, siya mibuhat niini sa usa ka tinuyo, maayo nga
pagkahunahuna nga pamaagi. Sama pananglit, siya wala gayud mohimo og
pakigsabot alang sa usa ka pagduaw pinaagi ni Sister Bowen, apan hinoon
pinaagi ni Brother Bowen. Siya nakigkita lamang sa mga anak pinaagi sa
pagtugot sa pangulo sa banay. Unya sulod sa pipila ka mga higayon, siya
miadto sa panimalay aron lamang sa pagpakigkita ni Brother Bowen. Niini nga
mga pagduaw siya mohisgot unsaon nga siya mahimo nga makatabang
ngadto sa matag sakop sa iyang banay. Sa una, si Brother Bowen,
nahingangha pinaagi niini nga pagtahud ngadto kaniya sanglit kini dili subay
sa naandan nga sumbanan, apan siya sa wala madugay nakakat-on sa
pagdayeg ni Brother Walker. Daghan nga mahigalahon nga mga pagduaw
ang gihimo ngadto sa panimalay, apan panagsa lamang nga usa ka tinuoray
nga mensahe sa ebanghelyo ang gihatag ngadto sa banay.
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“Usa ka gabii si Brother Walker miduaw nga nag-inusara uban kang Brother
Bowen diha sa iyang lawak dawatanan og bisita. Siya nangutana, ‘Sam, ngano
kini nga uban sa ingon ka nindot nga banay diha sa Simbahan ug tanan sa
ilang mga kalihokan, ikaw wala gayud makahunahuna sa pagpasakop diha sa
Simbahan?’ Si Brother Walker nakugang sa tubag: ‘Ako moingon nga walay
usa sukad nangutana kon ako may tinguha. Sa tinuod, ako nakabasa og
daghan sa mga basahon sa inyong Simbahan ug mituo sama kaninyo.’
“Usa ka buwan sa wala madugay, si Samuel Bowen gibunyagan ngadto sa
Simbahan, ug karon ang iyang banay nabugkos ngadto kaniya diha sa
templo.” (When Thou Art Converted, Strengthen Thy Brethren, Melchizedek
Priesthood Study Guide, 1974-75, pp. 217–18.)

Kon ang mga magtutudlo sa banay dili makasabut unsaon nga sila makatabang og usa ka dili
sakop o dili aktibo nga bana, unsa ang kapangakohan sa asawa? (Pagtabang kanila nga makaila
sa iyang bana ug mosugyot og mga paagi nga sila makatabang kaniya)

Ang magtutudlo sa banay kinahanglan moabag sa amahan ug sumala sa
naandan mangutana unsaon nga sila sa labaw makatabang ngadto sa
amahan ug sa iyang banay.

Sa unsa nga paagi nga ang mga Magtutudlo sa Banay Makatabang sa
Banay
Mga magtutudlo sa banay makatabang sa atong mga banay sa daghan nga
mga paagi. Sila makapakita unsaon pagbuhat ug pagdumala og usa ka gabii
sa banay. Sila makadasig kanato sa pagpalambo sa atong talagsaon nga
mga kahibalo. Sila makahatag og pahimangno sa pagtabang kanato sa atong
mga suliran ug sa pagtabang kanato sa pagdugang sa pagka-espirituhanon
diha sa atong banay.
Mga magtutudlo sa banay kinahanglan mopaangay sa ilang mensahe ug
paagi sa kalihokan sa panginahanglan sa matag usa ug sa banay. Sila adunay
gahum sa pagpanalangin, paggiya, ug paglig-on sa mga matag usa ug sa
mga banay. Sila kinahanglan mobantay ilabi na sa mga sakop nga nagpuyo
nga nag-inusara kinsa sa kasagaran magul-anon ug nagkinahanglan sa
kasigurohan ug kahupayan sa pagkasayud nga ang ilang mga magtutudlo sa
banay nagpakabana.
Ang Ginoo nagpaabut sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga banay sa
ebanghelyo diha sa panimalay. Sa pagbuhat sa mao, ang mga ginikanan
makatawag diha sa mga magtutudlo sa banay sa pagtabang kanila. Diha sa
usa ka banay ang naguol nga mga ginikanan nangayo sa tambag ug tabang
sa ilang magtutudlo sa banay sa pagpahimangno sa ilang anak nga babaye
nga nagpanuigon og napulog walo ka tuig kinsa nakigsabut og usa ka lalaki
nga dili sakop. Sa nangagi nga mga paninguha sa mga ginikanan sa paghaylo
sa ilang anak nga babaye batok niini nga panaghinigugmaay, sila sa kanunay
nakadawat og pagsupak.
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“Ang amahan miadto sa magtutudlo sa banay nga nag-inusara ug mihimo og
tulo ka mga hangyo. Siya miingon, ‘Sa imong sunod nga pagduaw, ako buot
unta kanimo nga mohatag og usa ka linain nga leksyon alang sa among banay
mahitungod sa kaminyoon sa templo. Ako buot unta kanimo nga mohatag sa
imong pagpamatuod og unsa ang gipasabut niini nga baruganan nganha
kanimo diha sa imong kinabuhi. Sa katapusan, ako magpasalamat niini kon ikaw
makapahibalo kanako sa dili pa ang imong pagduaw, tungod kay ako buot ilabi
na sa among anak nga babaye nga motambong aron makapaminaw sa leksyon.’
“Pinaagi sa pakigsabut, ang magtutudlo sa banay ug ang iyang bag-o nga
kauban mihatag og usa ka leksyon mahitungod sa kaminyoon sa templo ug
mipamatuod sa mga panalangin nga midagayday gikan sa pagkamasulundon
ngadto niini nga balaan nga ordinansa. Walay dihadiha dayon nga reaksyon
gikan sa anak nga babaye. Ang pagpakigsabut mipadayon. Unya usa niana ka
lawom nga gabii ang inahan ug ang amahan nakadungog kaniya nga mipauli
gikan sa usa ka pagpakigsabut uban sa dili sakop. Sa wala madugay siya mikinto
paglakaw ngadto sa kiliran sa katre sa iyang mga ginikanan og mihagawhaw:
“‘Ako nasayud nga kamo naguol mahitungod sa inyong anak nga babaye,
apan karong gabii ako nakahukom sa akong hunahuna nga magminyo
lamang diha sa templo. Abi ninyo, sukad masukad nga ang atong magtutudlo
sa banay nagtudlo niana nga leksyon, ako sa kanunay nag-ampo sa
makadaghan. Karon ako adunay tubag sa akong mga pag-ampo. Ako dili na
makigkuyog pag-usab kang Tom.’” (L. Brent Goates, “A New Dimension in
Home Teaching,” Improvement Era, Okt. 1966, pp. 874–75.)

Giunsa niining mga magtutudlo sa banay pagtabang niini nga banay?

Mga magtutudlo sa banay makatabang sa bag-o nga gibunyagan nga mga
sakop sa pagbati og kahayahay sa pagsimba pinaagi sa pagpaila sa unom ka
linain nga mga leksyon sa pagtudlo sa banay alang sa pakigdait sa bag-o nga
mga kinabig diha sa Simbahan. Sila makatabang sa bag-o nga mga sakop
pagpangita og bag-o nga mga panaghigala, matag usa sa iyang kaugalingon
nga tupong sa panuigon, ug motabang sa tanan nga mga sakop sa banay sa
pag-apil sa mga kalihokan sa Simbahan.
Mga magtutudlo sa banay kinahanglan magpakabana sa lawasnon, ingon
usab sa espirituhanon, nga kaayohan sa banay. Human mangulo sa usa ka
espirituhanon nga paghisgot ug pag-ampo diha sa banay, usa ka magtutudlo
sa banay miingon, “‘Miulan sulod sa upat ka mga adlaw. Kumusta ang atop sa
inyong balay? Kon kini nagkinahanglan og pagtagad, tawga ako.’” (George P.
Barber, “Home Teaching—Great Potential for Service,” Improvement Era, Mar.
1968, p. 39.)
Human sa usa ka linog sa Peru, duha ka mga misyonaryo gisultihan sa
pagpangita sa mga sakop sa Simbahan diha sa ilang dapit ug pagtino sa
ilang mga panginahanglan. Usa sa mga misyonaryo misaysay:
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“Ako nangutana kon aduna bay usa nga nasayud asa kami makakita ni
Hermano Cardenas, ang una nga magtatambag sa presidente sa sanga. Ako
gitudloan ngadto sa usa ka dapit duol sa luyo sa kampo. . . .  Human sa
among . . . mga pagkumustahay, . . . ako nangutana kaniya kon aduna ba
siyay mga hunahuna unsaon namo pagpangita sa uban nga kaigsoonan nga
mga lalaki ug kaigsoonan nga mga babaye sa sanga. . . .  Diha sa iyang bulsa
sa bat-ang siya mikuha og usa ka pinilo ug kinumot nga palid sa papel ug
mihatag niini kanako.
“‘Elder,’ siya miingon nga mapainubsanon, ‘kami mibuhat ingon sa imong
pagtudlo kanamo nga buhaton sa diha nga ikaw mitudlo sa mga korum sa
mga anciano dinhi. Kami mipadala sa mga magtutudlo sa banay!’ Diha niana
nga hugaw nga palid sa papel nahisulat ang dapit, kondisyon, ug kahimtang
sa kahimsog sa tanan gawas sa duha ka mga banay sa sanga—tanan nga
kasayuran gipundok ug gitaho pinaagi sa magtutudlo sa banay!” (H. Bruce
Bowman, “Home Teacher in an Earthquake.” Ensign, Mar. 1978, p. 67.)

Sa unsa nga paagi nga kini nga kasayuran makatabang kanato sa mga dinalian nga kinahanglan?

Si Brother George Durrant misulti giunsa sa usa ka magtutudlo sa banay
pagtabang sa iyang banay:
“Siya miadto ngadto sa among panimalay sa kanunay. Sa diha nga siya
miabut, siya mitawag sa matag usa sa among mga anak pinaagi sa ngalan ug
nakigsulti ngadto kanila sa tinagsatagsa. Siya naminaw pag-ayo sa bisan unsa
nga ilang gisulti. Sila nasayud nga siya nagpakabana mahitungod kanila.
“Sa diha nga ang among mga masuso gipanalanginan, siya mibarug uban
kanako diha sa alirong sa naghupot sa pagkapari nga mga lalaki. Samtang ang
among mga anak nagsingabot sa panuigon nga bunyagan, siya misulti ngadto
kanila mahitungod sa kamahinungdanon niini nga mahinungdanon nga
ordinansa. Samtang sila nanaog ngadto sa tubig, siya diha ingon nga usa ka
saksi ug naglipay uban kanamo. Ang iyang mga kamot gibutang diha sa ilang
mga ulo uban sa ako samtang ako nagkumpirma kanila nga mga sakop sa
Simbahan. Sa diha nga ang among kamagulangan nga anak nga lalaki nahimo
nga usa ka deakono, kini nga tawo miabut sa paghatag og mga pahalipay.
“Sa diha nga ako mobiyahe tungod sa negosyo, siya mitawag sa telepono sa
among banay matag adlaw sa pagpangutana mahitungod sa kaayohan sa
akong banay. Matag semana sa diha nga kami misulod sa kapilya, siya nangita
kanamo ug nakiglamano kanamo. Kausa sa diha nga ako nasakit, siya ug lain
nga igsoon nga lalaki miadto sa among balay ug nangalagad ngari kanako. Sa
kanunay siya moluhod uban sa akong banay ug nag-ampo uban kanamo.
“Siya wala gayud misangyaw ngari kanamo, bisan og ang paagi sa iyang
pagpaminaw kanamo naghimo kanamo sa pagtinguha nga mobuhat og labaw
nga maayo. Siya wala mailhi ingon nga usa ka hanas nga magtutudlo ni usa
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ka bantugan nga makinaadmanon, apan gikan ug pinaagi kaniya kami mibati
og kalig-on ug kaalam. Siya nagdan-ag og usa ka espiritu nga nakahimo
kanamo sa pagtahud ug pagsalig kaniya. Kini dili ang unsa ang iyang gisulti
nga nakaimpluwensya kanamo og maayo sama sa unsa siya.” (George
Durrant, “The Man I Remember Best,” Improvement Era, Mayo 1970, p. 42.)

Himoa nga usa ka sakop sa klase motaho giunsa sa mga magtutudlo sa banay pagtabang ang
iyang banay.

Panapos
Ang mga magtutudlo sa banay nagbarug alang sa Ginoo, sa obispo, sa
presidente sa sanga, ug ang korum sa pagkapari sa pagpalig-on sa mga
banay sa espirituhanon ug sa yutan-on nga paagi. Sila makatabang sa mga
banay nga gitugyan kanila o sa tinagsatagsa sa pagpahimulos sa mga
tulumanon sa Simbahan ug sa pag-awhag kanila sa pag-amuma alang sa
ilang mga kapangakohan sa Simbahan ug sa banay. Ang pangulo sa matag
banay makabuhat uban sa mga magtutudlo sa banay sa pagpalig-on sa
panimalay ug pag-andam sa banay alang sa kahimayaan.

Hagad
1. Dapita ang inyong mga magtutudlo sa banay sa paglingawlingaw sa usa ka
talagsaon nga gabii sa banay uban sa inyong banay sa usa ka gabii gawas sa
Lunes.
2. Gamita ang inyong mga magtutudlo sa banay sa mga panahon sa
panginahanglan. Pahibaloa sila sa mga panginahanglan ug mga kahimtang sa
kinaugalingon ug sa banay.

Dugang nga mga Kasulatan
2 Timoteo 2:2 (matinuoron nga mga tawo motudlo sa uban)
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:46–47 (mga pari moduaw ug moawhag)
Doktrina ug mga Pakigsaad 44:6 (mga anciano moduaw sa kabus ug sa timawa)
Doktrina ug mga Pakigsaad 82:19 (matag tawo mangita sa kaayohan sa iyang

silingan)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:46–47.
2. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagtaho giunsa sa mga magtutudlo sa banay pagtabang

sa iyang banay.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o paghatag og mga sugilanon ug mga kasulatan

gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon motudlo kaninyo unsaon pagpangandam alang sa umaabut
nga panginahanglan ingon sa pagpahimangno sa Ginoo.

Bili sa Maalamon nga Pagpangandam
Si Elder Ezra Taft Benson miingon:
“Kita adunay usa ka katungdanan sa pagpakabuhi, dili lamang sa
espirituhanon nga paagi apan usab sa lawasnon nga paagi. Dili magpakabuhi
nga ibaylo ang mga baruganan, kay kini mao ang labing siguro nga paagi sa
kapildihan—apan ang pagpakabuhi nga magagikan sa maalamon nga
pagpangandam. Kita moatubang sa mga adlaw nga umaabut nga mosulay sa
moral ug lawasnon nga kusog kanatong tanan.” (Taho sa komperensya, Abr.
1967, p. 61; “Prepare, Then Fear Not,” Improvement Era, Hunyo 1967, p. 59.)

Unsa ang gipasabut ni Elder Benson pinaagi sa pag-ingon nga kita kinahanglan gayud nga
mangandam “dili lamang sa espirituhanon nga paagi apan usab sa lawasnon nga paagi” alang sa
mga adlaw nga umaabut? (Ang Ginoo naglaum kanato sa pag-atiman sa atong inadlaw nga mga
panginahanglan pinaagi sa atong labing maayo nga kahanas. Kita dili magpaabut sa uban nga
motabang kanato kon kita dili mohimo kutob sa atong mahimo.)

Sa pagtudlo kanato nga mangandam sa espirituhanon nga paagi, ang
Simbahan nag-awhag kanato nga mangandam alang sa atong lawasnon nga
panginahanglan alang sa adlaw nga umaabut. Sa 1936 usa ka laraw sa
kaayohan sa Simbahan gisugdan isip sangputanan sa pagpadayag ngadto ni
Presidente Heber J. Grant. Kini nga laraw nagtudlo kanato sa maalamon nga
paggamit sa tanan nga gihatag sa Ginoo kanato. Pinaagi sa pagsunod niini kita
mahimo nga moatiman alang sa atong kaugalingon ug sa uban kinsa tingali
adunay panginahanglan. Ang laraw sa kaayohan magsugod uban sa banay.

Pagpangandam sa Banay
Kini katungdanan sa atong banay nga moatiman alang sa mga sakop sa atong
banay. Sa kasarangan nga mga panahon kita mohatag alang sa, gugma, ug
maglig-on sa usag usa diha sa atong matarung nga panglimbasog. Kon ang
suliran moabut, kita kinahanglan nga motabang sa matag usa sa pagsulbad
niadto nga mga suliran. Ang katungdanan sa pagtabang sa usag usa “nag-
agad diha sa matag usa alang sa ilang mga kaugalingon, diha sa mga
ginikanan alang sa ilang mga anak, diha sa mga anak alang sa ilang mga
tigulang nga mga ginikanan ug mga apohan.” (Victor L. Brown, “The Church
and the Family in Welfare Services,” Ensign, Mayo 1976, p. 112).
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Himoa ang usa ka sakop sa klase sa pagtaho diha sa subseksyon, “Katungdanan sa Banay” sa
Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 27. Unsa ang kapangakohan sa amahan ngadto sa iyang
banay? Sa inahan? Sa mga anak?

Kini nagkinahanglan og pagpangandam sa pagpakita sa husto nga pag-
atiman alang sa uban. Matag banay kinahanglan nga maglaraw ug
mangandam sa pag-atiman alang sa usag usa sa tanan nga mga kakulian ug
mga kalit nga mga hitabo.

Alang sa unsa nga kausaban diha sa atong mga kinabuhi nga kita kinahanglan nga mangandam?
(Pagkatigulang, pagkamasakiton, pagbalhin og pinuy-anan, pagkawala sa usa kinsa nag-abag sa
banay, pagkawala sa trabaho, pag-atiman sa mga tigulang nga mga ginikanan o adunay
kabilinggan nga mga anak)

Ang Ginoo nagpasidaan nga ang mga kalisdanan moabut: mga unos sa yelo
nga moguba sa mga tanom (Doktrina ug mga Pakigsaad 29:16);
makapalaglag nga sakit nga mokatap sa yuta (Doktrina ug mga Pakigsaad
45:31); mga gubat diha sa ibabaw sa kalibutan (Doktrina ug mga Pakigsaad
63:33); ug usab mga gutom, mga kamatay, ug mga linog (Mateo 24:7).

Alang sa unsa nga kalit nga mga hitabo nga kita kinahanglan nga mangandam? (Kamatayon,
kadaot, pagkawalay trabaho, sunog, gutom)

Sa unsa nga mga paagi nga kita makaandam sa atong mga banay alang niini nga kalit nga mga
hitabo? (Kon mahimo, magtipig og pagkaon, sugnod, mga sapot alang sa usa ka tuig.
Pagpangandam og tugon sa kabilin. Paglikay sa utang, pagpalambo og dugang nga mga
kahanas alang sa pangtrabaho. Pagdugang sa atong mga tinigum.)

Mga sakop sa Kaulohan sa Boston Massachussetts (Tinipong Bansa sa Amerika)
nakasinati og usa ka kalit nga hitabo sa panahon sa hilabihan nga unos sa
tingtugnaw. Ang hangin midali pagpasaka sa yelo ngadto sa napulo ug duha ka
mga tiil ang gibag-on; wala maagi-i ang mga dalan sulod sa mga adlaw.
Si Presidente Gordon Williams sa Kaulohan sa Boston Massachusetts
miingon: “Adunay daghan nga mga pananglitan diin and mga sakop mikuha
diha sa ilang kaugalingon nga panimalay nga pagtipig og kagamitan ug
gihatag kini ngadto sa mga higala ug mga silingan kinsa dili makaadto sa
tindahan.” Ang uban miluto og pan alang sa mga silingan kinsa walay tinipigan
nga pagkaon. Ang uban “mipakigbahin og mga nilata nga mga pagkaon,
pinolbos nga gatas, dugos ug uban nga kabuhian nga mga butang.”
Mga usa ka gatus ug usa ka gatus og kalim-an ka gatus ka mga tawo diha sa
dapit ang namatay ingon nga sangputanan sa unos. Si Sister Ruth Tingey,
presidente sa Kapunongan sa Kahupayan sa kaulohan, mitaho nga ang iyang
banay andam uban sa tinipigan nga pagkaon, usa ka lung-agan nga ginamit
ang kahoy, ug daghan nga mga kahoy igsusugnod. Siya miingon: “Kami
mibati og dako nga pagsalig sa diha nga ang unos mihapak, nga bisan unsa
ang mahitabo kami makasugakod. Kami adunay kainit. Kini usa lamang ka
panimpalad alang kanamo. Sa uban nga tawo, kadto makalilisang, o
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hilabihan, hilabihan kalisud.” (Janet Brigham, “Saints Dig Out, Clean Up during
Harsh Winter,” Ensign, Abr. 1978, pp. 77–78.)

Sa unsa nga paagi nga ang pagpangandam niini nga mga banay sa Boston nakaapekto sa ilang
panglihok mahitungod sa pagpangandam sa banay alang sa kalit nga mga hitabo?

Matag banay nga nag-andam ingon sa gitudlo sa Ginoo pinaagi sa iyang mga
propeta mahimo nga makaabag sa ilang kaugalingon nga mga sakop nga
walay dugang nga pagtabang, bisan sa mga panahon sa kalit nga mga hitabo.
Si Presidente Spencer W. Kimball mitambag, “Kami moawhag sa tanan nga
mga banay sa Santos sa Ulahing Adlaw nga mahimo nga magkinaugalingon
sa pagpaninguha ug makabarug sa kaugalingon” (“Prophet Urges Home
Food Production,” Church News, Abr. 1976, p. 8).

Mga Bahin nga Pangandaman sa Banay
Ipakita ang talan-awon 18-a, Tsart sa Kinaugalingon ug Banay nga Pagpangandam.

Aron motabang kanato nga mahimo nga magkinaugalingon sa pagpaniguha
ug makabarug sa kaugalingon, ang atong mga pangulo sa Simbahan nag-
awhag kanato sa—

PAGPALAMBO SA KAHANAS ALANG SA MAAYO NGA PANGTRABAHO
Sumala sa nabatasan nga kahimtang sa banay ang tigbuhi sa kasagaran mao
ang amahan, apan usahay, tungod sa balatian, aksidente, o sa dili kasaligan
nga bahin diha sa amahan, ang inahan ug ang mga anak kinahanglan nga
motrabaho aron pagtabang sa pagsangkap sa mga panginahanglan sa
banay. Mga sakop sa banay kinahanglan nga mangandam aron mobulig diha
sa banay kon ang panginahanglan moabut. Ang mga anak kinahanglan nga
mangandam sa ilang mga kaugalingon alang sa umaabut nga panginabuhian.
Samtang ang anak nagtubo pa diha sa panimalay, ang mga inahan
kinahanglan nga maglikay sa pagtrabaho gawas sa panimalay gawas kon
anaa sa kalit nga hitabo.
Aron sa pagtabang sa mga sakop sa banay nga makaandam alang sa maayo
nga mga trabaho si Elder Marvin J. Ashton mitambag: “Paghingpit og labing
pormal, hingpit nga panahon sa pagtuon kon mahimo. Kini naglakip sa mga
tulunghaan alang sa panggama. Kini mao ang salapi nga maayo nga
pagkagamit. Gamit sa panggabiing pagtungha ug mga klase pinaagi sa sulat
aron madungagan ang pangandam. Pagbaton og lain nga kahanas o kaarang
nga magamit sa paglikay alang sa dugay nga pagkawalay trabaho . . .  Kita
kinahanglan nga dili motugot sa atong mga kaugalingon, kon kita walay
trabaho, nga maglingkod ug maghulat sa ‘atong matang sa pangita’ kon uban
nga madungganon nga trabaho anaa sa pagkakaron.” (“One for the Money,”
Ensign, Hulyo 1975, p. 73.)
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Hatagi og pagtagad ang mosunod nga kahimtang ug unsa ang mahimo sa
pagsulbad niini. Si Juan, ang amahan sa duha ka batan-on nga mga anak,
walay trabaho. Siya nakakita og trabaho ug mitrabaho sulod sa hamubo nga
panahon. Tungod kay siya walay gana sa trabaho siya miundang sa trabaho
bisan og walay lain nga kapaingnan. Miabut ang tagal sa iyang abangan.
Dugang sa pag-atiman sa iyang duha ka gagmay nga mga anak, ang iyang
asawa adunay suliran sa panglawas nga nakapabilin kaniya nga dili
makatrabaho gawas sa panimalay.

Unsa ang mahimo nga buhaton niini nga banay aron masulbad ang ilang suliran? Unsa ang
kinahanglan nga buhaton sa amahan? Unsaon nga ang asawa makatabang? Ang mga anak?
Uban nga mga sakop sa banay? Mga sakop sa Simbahan?

Kon ang amahan modawat og trabaho nga siya dili magmalipayon, unsa ang iyang buhaton sa
pagkakaron aron pag-andam sa iyang kaugalingon alang sa lain nga matang sa trabaho samtang
nagpadayon sa pagbuhi sa iyang banay, ingon nga siya kinahanglan nga mobuhat. Unsa nga
mga butang nga mahimo nga buhaton sa batan-on nga mga lalaki sa pag-andam alang sa maayo
nga mga pangita?

Ngano nga kinahanglan sa usa ka batan-on nga babaye nga mag-andam alang sa pagtrabaho
gawas sa panimalay? (Aron pagbuhi sa iyang kaugalingon kon siya dili magminyo, o hangtud nga
siya magminyo. Aron pagbuhi sa iyang kaugalingon ug sa banay kon ang iyang bana mamatay o
moabut nga dili makahimo sa pagtrabaho.)

PAGGAMIT SA SALAPI, KABTANGAN, UG MGA KATIGAYUNAN SA
MAALAMON NGA PAAGI
Kita kinahanglan nga magdumala sa atong salapi ug kabtangan sa maalamon
nga paagi. Kita kinahanglan nga motudlo sa atong mga anak nga magdaginot
ug maglaraw sa paggamit sa ilang mga salapi. Maalamon nga paggamit sa
salapi makatabang kanato sa pagbadyet alang sa mga panginahanglan sa
atong banay ug sa paglikay sa kahadlok, kakulang, ug kaulaw. Makapahimo
usab kanato sa pagbayad sa ikapulo ug mga halad ug pakigbahin sa atong
kabtangan sa uban. Kini makatabang kanato nga makahatag sa dako nga
pag-alagad sa uban diha sa Simbahan, sa katilingban, ug sa kalibutan.
Usa ka banay adunay sugyot alang sa pagdumala sa panalapi diha sa banay:
“‘Usa ka butang nga dili gayud mahimo . . . mao ang kinaiya, “kini akong
salapi, busa ako kining gastuhon sa paagi nga ako buot.” Bisan kinsa kon ang
bana ba o ang asawa ba mao ang nagdala sa salapi, ang tanan nga salapi
kinahanglan alang kanilang duha. Ni ang bana ni ang asawa adunay katungod
sa paggasto ‘tungod kay kini ako.”’” (Orson Scott Card, “Family Finances,”
Ensign, Hunyo 1978, p. 13.)
Ang mga bata mahimo nga makakat-on unsaon paggamit sa salapi pinaagi sa
pagpaapil, kon angay, diha sa mga paghukom sa panalapi sa banay. Usa ka
ginikanan misaysay sa mosunod nga kasinatian:
“Kami buot nga mopalit og piano usa niana ka tuig. Kami midala sa pipila ka
mga bata uban kanamo, ug human kami makatan-aw og pipila ka mga piano
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kami misulti sa tigbaligya nga kami mobalik unya human ang panaghisgot sa
banay. . . .  Human sa panagsultihanay mahitungod niini, kami mihukom isip
usa ka banay nga kami mopalit niini—bisan kon kini nagpasabut sa paggamit
sa uban nga kapin nga mga salapi. Ang mga bata wala magsapayan, tungod
kay sila mibati nga kadto ila usab nga paghukom,” (Orson Scott Card, “Family
Finances,” Ensign, Hunyo 1978, p. 13.)

Mahimo ba nga kita labaw nga mainampingon sa atong paggasto? Unsaon nga kita makatigum
og daghan nga salapi? 

Sa unsa nga paagi nga ang maalamon nga pagdumala sa salapi modala og kalinaw, katagbawan,
ug kasiguroan diha sa panimalay? (Kon ang tanan nga sakop sa banay adunay labaw nga
panabut kon asa ang salapi kinahanglan mopaingon, ang panagbingkil mahimo nga malikayan ug
ang mga gikinahanglan mao ang mapalit pag-una. Ang pagkahibalo nga ang mga gikinahanglan
mao ang gilaraw kini modala og pagbati sa kasiguroan.)

PAGTANOM UG PAGTIPIG OG MGA PAGKAON UG PAGBATON SA UBAN
NGA MGA KINAHANGLANON
Sa pag-andam sa atong mga banay alang sa umaabut, kita kinahanglan nga
magsugod pagpundok sa igo nga pagkaon, saput, ug, kon mahimo, sugnod
aron moatiman alang sa atong mga panginahanglan sulod sa usa ka tuig.
(Tan-awa sa leksyon 25, “Pagtipig og Pagkaon diha sa Panimalay,” niini nga
tamdanan nga basahon, alang sa dugang nga kasayuran.) Kon mahimo, ang
mga banay kinahanglan nga mopatubo, molinata, motahi, ug mohimo sa
gikinahanglan nga mga butang. Pag-amping sa unsa ang ania kanato mao
ang lain nga paagi sa pag-andam alang sa umaabut. Pag-ayo ug pagtapak sa
atong mga saput ug mga butang sa balay mohatag og dugang nga
gidugayon sa paggamit kanila.

Unsa ang inyong gikinahanglan sulod sa usa ka tuig? Unsa ang gibuhat sa inyong banay sa pag-
andam sa usa ka tuig nga sangkap sa pagkaon, saput, ug sugnod sulod sa usa ka tuig? Unsa pa
ang uban nga inyong mabuhat?

KAON SA HUSTO, PAUGNAT SA KUSOG, UG PAHULAY SA HUSTO 
Kita kinahanglan nga mosunod sa husto nga mga lagda sa pag-angkon ug
pagbaton sa maayo nga kahimsog sa panglawas. Kita kinahanglan nga
mokaon sa makapahimsog nga pagkaon. Kita kinahanglan nga molimpyo sa
atong mga panimalay ug mga palibot aron sa paglikay sa sakit. Kita
kinahanglan nga mopahulay og husto pinaagi sa pagsunod sa tambag sa
Ginoo; Katulog og sayo, nga kamo dili kapuyon; bangon og sayo, nga ang
inyong lawas ug ang inyong hunahuna mahimo nga malagsik (Doktrina ug
mga Pakigsaad 88:124). Kanunay nga pagpaugnat sumala sa atong mga
panginahanglan ug kinutuban usab mahinungdanon.
Matag banay kinahanglan mobuhat kutob sa mahimo aron makaandam sa
lawasnon nga paagi.

161

Leksyon 18



Ngano nga kita nagkinahanglan og lig-on nga lawas? Ngano nga kini mahinungdanon alang sa
batan-on nga mga babaye nga moatiman sa ilang panglawas? Unsa ang atong mahimo aron
mapauswag ang kahimsog sa banay?

PAGMALIPAYON UG PAGBATON OG KALINAW UBAN SA USAG USA UG SA
DIOS
Ang atong mga banay makaandam diha sa espirituhanon nga bahin sa kalipay
ug sa kalinaw kon ang matag sakop makadawat sa mga kasakit ug sa mga
suliran sa kinabuhi sa walay pagtugot nga sila mobuntog kanila. Tungod niini,
si Elder Boyd K. Packer diha sa Konseho sa Napulog Duha mitambag kanato:
“Kini gituyo nga ang kinabuhi mahimo nga usa ka hagit. Nga moantus og
pipila ka kahingawa, pipila ka kaguol, pipila ka kahigawad, bisan ang pipila ka
kapakyasan mao ang kasagaran . . .  
“Kon [kamo] adunay usa ka . . . dili malipayon nga adlaw matag karon og
unya, o ubay-ubay nga nagsunod-sunod, . . .  pagbarug nga malig-on ug
atubanga sila. Ang mga kahimtang mamaayo ra.
“Adunay mahinungdanon nga katuyoan sa atong pagpalimbasog sa kinabuhi.”
(“Solving Emotional Problems in the Lord’s Own Way,” Ensign, Mayo 1978, p. 93.)
Kon ang mga hagit moabut, kita kinahanglan nga mohigugma, mobulig,
mopasalamat, ug modasig sa uban diha sa banay. Pinaagi sa pagtabang sa
matag usa, kita mopalambo sa kalig-on sa pagbati sa pagbuntog sa karon ug
sa umaabut nga mga suliran.
Si Elder Marvin J. Ashton diha sa Konseho sa Napulog Duha misaysay sa
mosunod nga sugilanon sa usa ka banay kinsa mipalambo sa ingon niini nga
matang sa kalig-on:
“Sa panahon sa usa ka dili pa dugay nga komperensya sa kaulohan nga
buluhaton, ako gikuyogan sa usa ka bantugan nga Representante sa Rehiyon sa
Napulog Duha. Samtang kami naglupad taliwala sa Dakbayan sa Salt Lake ug sa
San Francisco, ako naikag sa iyang pagsaysay kanako mahitungod sa iyang
asawa, tulo ka anak nga mga lalaki, ug duha ka anak nga mga babaye. Ang usa
ka anak nga babaye, ang kinamanghuran sa lima ka mga anak, natawo mga
napulo ug pito ka tuig ang milabay, namatay sa miagi nga tuig. Sa iyang
pagkatawo siya nag-antus og hilabihan nga pagkadaot sa utok ug, isip
sangputanan, sa napulo ug unom ka mga tuig sa iyang kinabuhi wala gayud
motubo o molambo. Makanunayon nga pag-atiman gikan sa mahigugmaon nga
inahan, pagpailub ug pagdasig gikan sa buotan nga amahan, ug
pagkamasinabuton gikan sa tulo ka mga mainantuson nga igsoon nga mga lalaki
ug sa mahunahunaon nga igsoon nga mga babaye nakapahimo sa iyang
pagkatawo nga talagsaon diha sa banay. Ako natandog ngadto sa usa ka bag-o
nga giladmon sa panabut sa diha nga kining kauban sa biyahe misulti kanako nga
usa ka panalangin kini nga kalag ngadto sa ilang panimalay. Siya miingon, ‘Walay
butang nga mapalit sa salapi nga nakadala kanamo diha sa gugma, pailub, ug
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pagpaubos sama sa among pag-atiman kaniya.’ Aniay usa ka kalisdanan . . . nga
nahimo ngadto sa usa ka kahigayunan alang sa mga panalangin sa walay
katapusan nga panimalay nga pagtipig sa handumanan ug pakig-ambit sa
kasinatian.” (“Family Home Storage,” BYU Speeches of the Year, 1977, p. 69.)
Si Elder Ashton usab miingon: “Ang Dios nagmando nga ang mga sakop sa
banay kinahanglan motabang sa mga sakop sa banay. Ang Dios nagmando
nga ang mga sakop sa banay kinahanglan mao ang usa ka panalangin
ngadto sa mga sakop sa banay.
“ . . . Kita kinahanglan nga mogiya sa mga sakop sa banay ug mopakita sa
atong gugma nga tiunay ug mapadayunon.” (“He Took Him by the Hand,”
Ensign, Enero 1974, p. 104.)
Kita kinahanglan nga magpuyo diha sa gugma ug panag-uyon sa uban diha
sa banay. Mga silingan kinahanglan nga matinabangon sa mga silingan.

Sa unsa nga paagi nga ang paghigugma sa atong mga silingan makatabang kanato sa
pagpangandam alang sa umaabut? (Kita mahimo nga magkahiusa uban kanila sa panahon sa
kagubot. Kita kinahanglan ingon ka mabalak-on mahitungod sa ilang kaayohan ingon nga atong
kaugalingon. Kita mahimo nga mobulig sa usag usa.)

PAGPALAMBO SA KAHANAS SA PAGBASA UG PAGPADAYON SA PAGKAT-ON
Matag usa kinahanglan nga magkat-on sa pagbasa ug pagsulat ug
makahibalo sa sukaranan nga matimatika. Kon kita makahimo pagbuhat niini
nga mga butang, kita makakuha og labaw ka maayo nga mga trabaho ug
makakat-on sa paggamit sa atong salapi sa labaw nga maalamon nga paagi.
Kita kinahanglan nga mobasa sa mga kasulatan aron makakat-on og dugang
mahitungod sa ebanghelyo ug mahitungod giunsa sa Ginoo pagtudlo kanato
sa pagsulbad sa atong mga suliran. Edukasyon nga pagbansay makatabang
kanato sa pag-alagad og labaw nga maayo ug makahimo nga labaw nga
maayo nga mga tig-atiman sa panimalay.
Human ang mga sakop sa usa ka nasud sa Habagatang America matudlo-i sa
pagbasa, kini nga mga komentaryo nahimo: “‘Kini usa ka kulbahinam nga
makamao nga mobasa sa mga pulong diha sa mga himno sa Simbahan,’ ang
usa ka estudyante miingon. Usa ka inahan miingon nga maayo kaayo nga
makamao nga mobasa sa mga resipe kon siya magluto. Usa ka amahan
miingon, ‘Ako mapagarbuhon kaayo nga ako makamao nga mobasa, ako
motudlo sa akong asawa ug mga anak.’” (“Reading Skills Brings Thrift to
Indians,” Church News, 25 Okt. 1975, p. 5.)
Ang pagbasa ug pagkat-on makahimo sa atong mga hunahuna nga abtik ug
makadala og bag-o nga mga ideya ug panimpalad nganhi kanato. Si
Presidente Brigham Young miingon:
“Kita ania sa labing maayo nga tulunghaan, ug kita kinahanglan nga
magmakugihon sa pagkat-on, ug mopadayon sa pag-angkon sa mga
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kahibalo sa langit ug sa yuta, ug mobasa sa maayo nga mga basahon. . . .
Mobasa og maayo nga mga basahon, ug mokuha gikan kanila og mga
kaalam ug salabutan kutob sa mahimo, nga tinabangan sa Espiritu sa Dios.”
(Discourses of Brigham Young, p. 248.)
Ang saad gihimo nga samtang kita mag-andam sa atong banay sa tanan nga
bahin nga gipakita diha sa Tsart sa Kinaugalingon ug Banay nga
Pagpangandam (tan-awa sa talan-awon 18-a), “daghan sa mga suliran sa
kinabuhi masulbad.” Kita “makasinati og kalinaw taliwala sa mga kagubot, ug
kasiguroan taliwala sa walay kasiguroan, ug kabuhian diha taliwala sa
panginahanglan.” (Victor L. Brown, “An Overview of Church Welfare Services,”
Ensign, Nobyembre 1975 p. 114–15.)

Pagpangandam sa Simbahan
Ang Ginoo mihangyo kanato sa pagtabang sa uban dugang sa mga sakop
diha sa atong mga banay.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 52:40.

Ang Simbahan mohatag og mga pag-alagad sa matag-usa ug sa mga banay
kinsa dili makatabang sa ilang mga kaugalingon. Mga sakop giawhag nga
mohatag sa gikinahanglan nga pagkaon, saput, ug salapi aron pagtabang sa
uban nga mga sakop sa Simbahan nga nagkinahanlan. Ang mga pangulo sa
Simbahan mogamit niini nga mga butang uban sa mga halad sa puasa aron
pagtabang sa kabus ug sa timawa. Kini angay nga pagatawgon
“Pagpangandam sa Simbahan.”
Ang mosunod nga panghitabo naghulagway sa “Pagpangandam sa
Simbahan” nga naglihok:
“Diha sa makapagun-ob nga mga baha sa dakbayan sa Rapid, Habagatang
Dakota [Tinipong Bansa sa Amerika] ang mga Santos sa diha nga dapit
milihok dihadiha dayon aron pagtabang sa mga biktima sa midasmag nga
tubig. Saput, habol, ug mainit nga mga pagkaon gipadala pinaagi sa mga
paningkamot sa lokal nga kapunongan sa Simbahan. . . .  Usa lamang ka trak
nga puno sa mga butang, sama sa pagkaon sa bata, mga lampin, ug mga
habol, . . . ang gipadala didto.” (Junior Wright Child, “‘Welfare Is The Church,’”
Ensign, Septyembre 1973, p. 71.)
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: 
“Kita adunay daghan nga mga katalagman niining milabay nga panahon.
Ingon og matag usa ka adlaw o duha adunay usa ka linog o usa ka baha o
usa ka alimpulos o kalisdanan nga modala og kahasol sa daghan nga mga
tawo. Ako mapasalamaton nga nakakita nga ang atong mga tawo ug ang
atong mga pangulo nagsugod sa pagkakita sa panan-awon sa ilang
kaugalingon nga tabang. . . .  
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“Karon ako nagtuo nga ang panahon moabut nga adunay dugang pa nga
mga kalisdanan, panahon nga adunay daghan pa nga mga alimpulos ug
daghan nga mga baha, . . . daghan pa nga mga linog. . . .  Ako nagtuo nga
sila malagmit magkadaghan pa samtang kita magkaduol sa katapusan, ug
busa kita kinahanglan nga mangandam alang niini.” (Sa Taho sa
Komperensya, Abril 1974, pp.183—84.)
Aron makalahutay sa mga katalagman, kita kinahanglan nga mangandam isip
usa ka Simbahan ug usab isip tagsatagsa ug mga banay.
Kon ang Simbahan natukod sa hingpit diha sa usa ka dapit, Mga Santos sa
Ulahing Adlaw gihatagan og kahigayunan nga magkahiusa sa paglihok aron
pag-andam og pagkaon, saput, ug mga butang sa panimalay aron
pagagamiton sa kalit nga mga hitabo. Mga Santos kinsa dili makatabang sa
ilang mga kaugalingon ug kinsa nga mga banay mihimo kutob sa ilang
mahimo, makadawat niini nga mga butang. Kita kinahanglan nga motabang
sa tanan nga paagi nga atong mahimo. Paghimo niini nga mga pag-alagad
makatabang kanato nga angayan nga modawat sa panabang sa panahon ug
kon kita nagkinahanglan niini. Kita kinahanglan nga mobuhat kutob sa atong
mahimo sa pagtrabaho ug sa pagbayad alang sa bisan unsa nga tabang nga
atong nadawat gikan sa Simbahan.

Panapos
Mga pangulo sa Simbahan nagtambag kanato sa pag-atiman alang sa atong
mga banay. Kini naglakip sa paglaraw og maayo alang sa ilang umaabut nga
panginahanglan. Ang Ginoo nagpadayag nga daghan nga mga suliran ang
moabut sa ibabaw sa mga lumulupyo sa kalibutan diha sa katapusan nga
mga adlaw. Siya nagsaad, bisan pa niana, nga kon kamo andam kamo
kinahanglan nga dili mahadlok (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
38:30). Ingon nga tagsatagsa, nga mga tawo ingon nga mga banay, ug ingon
nga usa ka Simbahan, kita kinahanglan nga andam alang sa umaabut. 

Hagad
Pagtuon sa Tsart sa Kinaugalingon ug Banay nga Pagpangandam. Pagpili og
usa ka dapit diin kamo o ang inyong banay kinahanglan nga mag-andam.
Pagsugod pagpangandam niana nga bahin. Pagpuyo sa mga balaod sa
maayong panglawas. Paglaraw sa paghimo og dugang sa inyong mga
panginahanglanon sa panimalay. Trabaho aron makadugang sa inyong mga
sangkap alang sa umaabut. Pagmabination sa mga panginahanglan sa mga
kabus; tabang kanila bisan kanus-a o bisan asa kon mahimo. Tabang sa mga
proyekto sa kaayohan kon kini anaa sa inyong dapit. Bayad og usa ka dako-dako
nga halad sa puasa matag bulan aron makatabang kanila kinsa tinud-anay
nga dili makaatiman alang sa ilang mga kaugalingon—ang biyuda, ilo, ang
dautan og pangutok, ang masakiton, o ang uban kinsa ang kadaut midangat.
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Dugang nga mga Kasulatan
1 Juan 3:17 (pakigbahin nagpakita sa gugma sa Dios)
Alma 34:28 (pag-atiman alang niadto nga nagkinahanglan)
Doktrina ug mga Pakigsaad 42:42 (Trabaho alang sa pagkaon ug mga

panaput)
Doktrina ug mga Pakigsaad 56:16–17 (ang adunahan kinahanglan nga

makigbahin; ang kabus kinahanglan nga motrabaho)
Doktrina ug mga Pakigsaad 68:30–32 (kinahanglan dili magtinapulan)
Doktrina ug mga Pakigsaad 78:7, 13–14 (pang-andam nga makabarug sa

kaugalingnon

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 27 “Ang Buhat ug ang Kaugalingon nga

Katungdanan,” ug kapitulo 37, “Mga Katungdanan sa Banay.”
2. Pagkuha og pisara ug tisas.
3. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagtaho diha sa subseksyon sa “Mga Katungdanan sa

Banay,” Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 27.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagpabasa o pagsaysay og mga sugilanon o mga

kasulatan gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga makasabut sa
kamahinungdanon sa paghupot sa talaan sa banay ug sa pagtudlo kaninyo
unsaon pagsugod sa pagbuhat sa mga talaan.

Ngano nga Kita Kinahanglan Maghupot og Kinaugalingon ug Banay
nga mga Talaan?
Ipakita ang talan-awon 19-a, Batan-on nga Babaye nagsulat sa iyang inadlaw nga talaan.

Basaha ang mosunod nga sugilanon diha sa klase.
“Samtang si Elizabeth nag-ukay sa mga basahon sa iyang mipanaw nga
amahan, siya nadani sa mga nagkalainlain nga mga “binder” nga gibutangan
og ngalan nga Kinaugalingon nga Kasaysayan. Siya mipili og usa, giablihan
kini, ug mainampingon nga mipakli sa mga pahina. Dihay mga sulat, pipila ka
mga hulagway, uban nga mga handumanan, ug nganhi ug didto usa ka asoy
nga sinulat sa kamot sa iyang amahan nga may makahuluganon nga mga
panghitabo sa banay. Dihay mubo nga mga paghubit sa mga adlaw nga
natawhan, mga sinulat mahitungod sa mga bunyag ug mga ordinasyon, ug
mga paghubit sa mga paglulinghayaw sa banay. Si Elizabeth nahinumdom nga
ang iyang amahan mosulat diha sa iyang ‘inadlaw nga talaan,’ sa kasagaran sa
lawom nga kagabhion, ug nag-awhag sa iyang mga anak sa paghupot og mga
inadlaw nga talaan nga ilang kaugalingon. Sa kinatibuk-an sa inadlaw nga
talaan adunay mga makanunayon nga paghisgot sa mga panalangin nga
nadawat ug mga pagpadayag sa pagpasalamat ngadto sa Dios.
“Si Elizabeth mipakli sa pipila ka mga “binder,” gibuhi pag-usab sa hunahuna
ang matag bolumen sa kinabuhi sa iyang amahan. Unya ang iyang mga mata
napunting diha sa usa ka ulohan: ‘Ngadto sa Akong Banay sa Ikakan-uman
nga Kasumaran sa Akong Natawhan.’ Kadto nga hitabo milabay na sulod sa
napulo ug duha ka mga tuig. Sa hinayhinay si Elizabeth mibasa sa mga
parapo. Kini naghisgot mahitungod sa karaan nga panimalay sa banay, sa
iyang mga apohan, ug sa iyang inahan. Ang iyang amahan misulat og mga
panultihon sa matag usa sa iyang mga anak. Usa ka malumo nga kalinaw ang
gibati ni Elizabeth samtang siya mibasa sa mga linya nga gisulat alang kaniya.
Siya mibati ingon og ang iyang amahan buhi pa, nakigsulti kaniya. Ang mga
parapo dali nga natapos: ‘Ako buot nga ikaw mopadayon sa pagkamatinud-
anon ug pagkamasulundon hangtud nga ikaw makaila Kaniya [ang
Manluluwas] sama nga ako nakaila Kaniya.
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“Sama sa iyang nabasa, usa ka pag-uyon ang miturok sa kasingkasing ni
Elizabeth nga mosunod sa dungganon nga panig-ingnan sa iyang mga
ginikanan ug mopalig-on sa mga bugkos sa banay nga ilang gimahal.” (Relief
Society Courses of Study, 1977–78, p. 8.)

Sa unsa nga paagi nga ang amahan ni Elizabeth nakahimo sa pagpadayon sa pag-impluwensya
sa iyang anak nga babaye bisan human sa iyang kamatayon?

Gikan sa sinugdanan, ang paghupot ug paggamit sa sagrado nga mga talaan
mao ang mahinungdanon diha sa mga katawhan sa Dios. Sa panahon ni
Adan, ang Dios mimando sa mga tawo nga magtipig og usa ka basahon sa
handumanan (tan-awa sa Moses 6:4–6). Si Moses usab nagtipig og talaan
(tan-awa sa Moses 1:40–41). Ang mga propeta sukad sa panahon ni Adan
nagtipig sa mga talaan sumala sa gimando sa Dios.
“Kini nga mga kasaysayan sa mga pagdumala sa Dios uban sa iyang mga
katawhan ug sa ilang mga kasinatian mao ang naglangkub sa atong
kasulatan, kini walay kapin kon kulang nga sagrado nga kasaysayan sa banay.
Tungod kay kini gisulat ubos sa impluwensya sa Espiritu Santo, kini mahimo
nga kasulatan.” (Theodore M. Burton, “The Inspiration of a Family Record,”
Ensign, Enero 1977, p. 17.)

Sa unsa nga paagi nga ang mga talaan nga gihuptan sa mga propeta nakaimpluwensya sa atong
mga kinabuhi?

Samtang kadaghanan kanato wala hangyoa sa pagtala sa kasaysayan sa mga
pag-dumula sa Dios uban sa katawhan sa atong panahon karon, kita giawhag sa
pagtala sa atong kaugalingon nga kasaysayan. Kini mahinungdanon kaayo nga
kita motala sa mga pagdumala sa Dios uban kanato. Kon kita nagsubay uban sa
Espiritu, “ang Ginoo mohunghong sa mga butang ngadto sa atong mga
hunahuna, ug unsa ang masulat sa usa mahimo nga makadasig sa usa ka
kaliwatan. Kon kita mosulat pinaagi sa Espiritu ug sila basahon pinaagi sa
Espiritu, adunay usa ka diosnon nga pagsinultihay taliwala kanato ug kanila.”
(Theodore M. Burton, “The Inspiration of a Family Record,” Ensign, Enero 1977, p.
17.) Ang mga talaan nga atong gihuptan diha sa atong mga banay makatabang
pagtukod sa hugot nga pagtuo ug pagpamatuod sa atong mga kaliwatan.
Si Presidente Spencer W. Kimball, nga nagsulti diha sa kinatibuk-an nga
komperensya sa Simbahan, miingon: “Ako nag-agda sa tanan nga katawhan
niini nga simbahan nga mohatag og hilabihan nga pagtagad ngadto sa mga
kasaysayan sa ilang banay, sa pag-awhag sa ilang mga ginikanan ug mga
apohan sa pagsulat sa ilang inadlaw nga mga talaan, ug himoa nga walay
banay nga makaadto sa kahangturan nga dili mobilin og mga handumanan
alang sa ilang mga anak, mga apo, ug sa ilang kaliwatan. Kini mao ang usa ka
katungdanan ug usa ka kapangakohan, ug ako nag-agda sa matag tawo nga
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magsugod ang mga anak pagsulat sa kaugalingon nga kasaysayan ug inadlaw
nga talaan.” (“The True Way of Life and Salvation,” Ensign, Mayo 1978, p. 4.)

Unsa ang mga kaayohan ang moabut ngadto sa atong mga banay pinaagi sa paghupot sa mga
kinaugalingon ug banay nga kasaysayan?

Kita makapauswag sa atong hugot nga pagtuo ug pagpamatuod samtang kita
nagtuman sa tambag sa paghupot sa kinaugalingon ug banay nga mga talaan
sa. Kita pagalig-unon diha sa hugot nga pagtuo ug kaisug samtang kita
mobalik pagbasa sa atong mga kasinatian ug maninguha pag-usab sa pag-
uswag sa atong mga kinabuhi.

Unsa ang Kinahanglan nga Maglangkub sa usa ka Talaan sa Banay?
Si Elder Joseph Fielding Smith, sa wala madugay usa sa mga propeta sa
Ginoo, misulti kanato sa usa ka tino nga kasayuran nga kinahanglan nga atong
ilakip diha sa atong mga talaan sa banay: “Kini kinahanglanon alang kanato nga
maghupot sa usa ka tukma nga talaan sa atong mga banay ug motala sa tukma
nga mga petsa sa mga natawhan, mga kaminyoon ug mga kamatayon, ug mga
ordinansa ug sa tanan nga mga mahinungdanon. Matag mahinungdanon nga
panghitabo sa atong mga kinabuhi kinahanglan nga ibutang diha sa usa ka
talaan, pinaagi sa tagsatagsa kanato.” (Doctrines of Salvation, vol. 2, p. 204.)
Dugang ngadto sa basahon sa handumanan, ang atong mga talaan sa banay
kinahanglan maglakip sa kinaugalingon ug banay nga mga kasaysayan ug
usa ka kinaugalingon nga talaan.

KINAUGALINGON NGA KASAYSAYAN
Ang kinaugalingon nga kasaysayan mao ang usa ka taho sa atong kinabuhi
ug mahimo nga maglakip sa mga sugilanon ug kinaugalingon nga mga
pagbati. Ang mosunod mao ang gisugyot nga mga butang nga mahilakip diha
sa kinaugalingon nga kasaysayan:

1. Kinatibukan nga ngalan
2. Natawhan: adlaw, bulan, ug tuig; balay o ospital diin natawo; lungsod,

lalawigan, ug bansa o nasud; mga kahimtang sa banay sa panahon sa
pagkatawo

3. Amahan: tibuok nga ngalan; petsa ug dapit nga natawhan; ngalan sa
iyang amahan; ngalan sa iyang inahan sa pagkadalaga

4. Inahan: ngalan sa pagkadalaga; petsa ug dapit nga natawhan; ngalan sa
iyang amahan; ngalan sa iyang inahan sa pagkadalaga

5. Mga igsoon nga lalaki ug mga igsoon nga babaye: mga ngalan, mga
petsa ug mga dapit nga natawhan; mga ngalan sa mga kapikas ug mga
anak; uban nga kasayuran

6. Panalangin: kanus-a gihatagan og ngalan ug gipanalanginan—adlaw,
bulan, ug tuig; diin gipanalanginan—purok, kaulohan, lungsod, lalawigan,
ug bansa o nasud; kinsa ang naghatag sa panalangin
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7. Bunyag: diin—lungsod, lalawigan, ug bansa o nasud; kanus-a—adlaw,
bulan, ug tuig; pinaagi ni kinsa; diin kini nga talaan gisulat o gitipigan—
purok, kaulohan, sanga o misyon

8. Kumpirma: kanus-a—adlaw, bulan, ug tuig; diin—purok, kaulohan,
lungsod, lalawigan, bansa o nasud pinaagi ni kinsa; diin kini nga talaan
gisulat o gitipigan—purok, kaulohan, sanga o misyon nga mga talaan

9. Patriyarkal nga panalangin: petsa, dapit, ug pinaagi ni kinsa gihatag
10. Pagtungha: kanus-a ug diin ang unang pagtungha, mga tulunghaan nga

natambungan, mga magtutudlo nga mao ang labing mahinumduman,
mga sertipiko o mga diploma nga nadawat, maanindot nga mga kasinatian

11. Kaminyoon: ngadto ni kinsa; adlaw, bulan, ug tuig; dapit sa tulumanon—
lungsod, lalawigan, ug bansa o nasud; mga kahimtang sa pagpangulitawo
ug tulumanon

12. Mga handumanan sa pagkabata: mga panimpalad, mga aksidente, mga
hunahuna, makalingaw nga mga panghitabo, kahigalaan, ug uban pa 

13. Mga kasinatian nga makapalig-on sa hugot nga pagtuo: kinauglingon;
mga kinabuhi sa uban nga sakop sa banay nga nakapatandog kanimo;
mga kahimtang nga naglibut sa imomg pagkakabig ngadto sa Simbahan

14. Kahimsog: talaan, naglakip sa mga sakit ug mga aksidente
15. Kinabuhi sa Panimalay: mga katungdanan diha sa panimalay, mga

kalihokan sa panimalay, relasyon uban sa igsoon nga mga lalaki ug igsoon
nga mga babaye, mga dapit nga napuy-an, mga pagbiyahe sa banay ug
mga pagbakasyon, binuhi nga mga hayop

16. Mga kalingawan ug talagsaon nga mga kahibalo: musikal, arte, ug mga
kahanas sa pagmugna; mga leksyon ug mga pagbansay nga nakuha;
mga butang nga buot nimo nga buhaton 

17. Mga tumong ug mga laraw sa umaabut: mga butang nga kab-uton alang
sa negosyo, bokasyon, kinabuhi sa panimalay, pag-alagad sa Simbahan

18. Uban nga mga panghitabo: ilakip ang mga kasinatian sa Simbahan
19. Ilakip ang angay nga mga hulagway aron matataw ang imong sugilanon

Hangyoa ang igsoon nga mga babaye sa paghatag og pagtagad sa mga butang nga gilista sa
ibabaw. Ngano nga kining mga butang mahinungdanon diha sa kasaysayan?

KASAYSAYAN SA BANAY
Ang kasaysayan sa banay kinahanglan nga maglakip sa daghan nga sama
nga mga kasayuran alang sa uban nga mga sakop sa banay. Kon mahimo,
hangyoa ang mga sakop sa banay sa paghatag sa ilang kinaugalingon nga
kasayuran. Itala ang mga sugilanon, mga panghitabo, ug uban nga kasayuran
nga imong nadungog o anaa imong gihuptan mahitungod sa mga apohan ug
nangamatay nga mga katigulangan. Kini mahimo nga maglakip sa:
1. Nasudnong tinubdan 
2. Mga dapit ug mga petsa sa pinuy-anan
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3. Mga pangita
4. Ang una nga sakop sa banay nga nakabig ngadto sa Ang Simbahan ni

Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw; mga ngalan sa mga
misyonaryo nga mitudlo kaniya sa ebanghelyo

Pagtipig og talaan alang sa imong mga anak sa mga natawhan, mga
kamatayon, mga kaminyoon, mga petsa sa mga ordinansa nga gipahigayon,
mga misyon, ug uban pa., ug mga sertipiko niining mga mahinungdanon nga
mga panghitabo. Awhaga ang inyong mga anak nga maghupot sa ilang
kinaugalingon nga mga kasaysayan ug mga talaan.

KINAUGALINGON NGA INADLAW NGA TALAAN
Ang inadlaw nga talaan kinahanglan nga mahisulod ang inadlaw o sinemana
nga mga pagsulat sa mga bag-o nga mga kasinatian. Kini kinahanglan mao
ang kasangkapan alang sa paghupot sa usa ka talaan sa makahuluganon nga
kinaugalingon nga mga kasinatian.
“Si Lynetta Kunz Bingham sa Tulsa, Oklahoma nagdala og usa ka . . .
kwaderno uban kaniya sa tanan nga mga higayon, bisan kon nagbiyahe.
Pinaagi sa mga pagsulat sa unsa ang panghitabo, siya adunay nagpadayon
nga talaan nga iyang himoon ngadto sa tinuig nga kasaysayan. Siya mitala
ilabi na sa kinaugalingon nga mga kasinatian nga madasigon, diin iyang
gipakig-ambit sa uban, kon kini angay, isip usa ka pagdasig alang kanila aron
sila maghupot og talaan sa ilang kaugalingon.
“‘Kini nga mga kasinatian sa tinud-anay makatabang kon kamo nawad-an og
kadasig ug nagsubo,’ siya niingon. ‘Kon kamo mogiya sa uban ngadto niini
nga buluhaton, kini maghatag kanila og tumong sa ilang mga kinabuhi.’” (Jon
Webb, “Beyond Pen and Ink,” Ensign, Enero 1977, pp. 19–20.)
Si Presidente Spencer W. Kimball nag-agda sa matag banay sa “pagbansay sa
ilang mga anak gikan sa linghod nga pagkabatan-on nga maghupot og usa ka
talaan sa mahinung-danon nga mga kalihokan sa ilang mga kinabuhi, ug ilabi na
kon sila magsugod pagbiya sa panimalay alang sa pagtungha ug pagmisyon”
(“The Foundation of Righteousness,” Ensign, Nobyembre 1977, p. 4).
Ang mosunod mao ang mga butang nga mahimo nga mahilakip diha sa
kinaugalingon nga inadlaw nga talaan:

1. Mga tumong, mga paglaum ug mga pangandoy
2. Mga kasinatian sa trabaho
3. Mga suliran ug sa unsa nga paagi nga sila masulbad 
4. Hingpit nga mga kalipay ug mga kasakit uban sa mga sakop sa banay
5. Mga relasyon sa uban 
6. Makahulaganon nga mga hunahuna
7. Mga kasinatian nga makapalig-on sa hugot nga pagtuo
8. Mahinungdanon nga mga panghitabo sa banay
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9. Pagdaog ibabaw sa kakulian 
10. Linain nga mga kasinatian sa pagkat-on
11. Kinaugalingon nga pagpamatuod
12. Tambag alang sa umaabut nga mga kaliwatan kinsa mobasa sa inadlaw

nga talaan
Si Elder Theodore M. Burton diha sa Unang Kurom sa Kapitoan nagtambag
kanato: “Isip usa ka katawhan kita kinahanglan nga mosulat sa atong
kaugalingon nga mga kasinatian aron mahimo nga sagrado nga talaan alang
sa atong mga kaliwatan. Kita kinahanglan mohatag alang kanila sa susama
nga makapabayaw, mga kusog nga makapalig-on sa hugot nga pagtuo nga
ang karaan nga mga kasulatan karon naghatag kanato.” (“The Inspiration of a
Family Record,” Ensign, Ene. 1977, p. 17.)

Unsa nga mga kaayohan ang moabut gikan sa paghupot sa usa ka inadlaw nga talaan?

Unsaon Pagsugod
Adunay usa ka yano nga paagi sa pagsugod sa paghupot sa atong mga talaan. Sumala
ni Elder Boyd K. Packer, “Kon kamo wala mahibalo asa magsugod, pagsugod sa inyong
kaugalingon. Kon kamo wala mahibalo unsa nga mga talaan ang kuhaon, ug unsaon
pagkuha kanila, sugod uban sa unsa nga anaa kaninyo.” (“Someone Up There Loves
You,” Ensign, Enero 1977, p. 10.)
Kita mahimo nga mosugod pinaagi sa pagpundok sa mga kasangkapan: mga
sertipiko sa pagkatawo; mga sertipiko sa panalangin, bunyag, ordinasyon, ug
pagdawat og diploma; mga diploma; mga ganti; mga hulagway; ug uban pa.
Bisan unsa nga sinulat, rehistrado, o natala nga hitabo mahitungod sa imong
kinabuhi kinahanglan nga ipabilin. Tiguma kini nga mga butang diha sa mga
kahon, sa mga suksukanan, o sa mga hinapnig. Itagsa-tagsa, bahina, ug
tiguma sila diha sa tulo ka mahinungdanon nga mga bahin sa inyong kinabuhi:
pagkabata, pagkabatan-on, ug pagkahamtung. Human ikaw makatigum niini
nga mga kasangkapan, ikaw makasugod pag-andam sa imong kaugalingon
nga kasaysayan.
Ang sinulat nga talaan dili lamang mao ang paagi aron paghupot sa
kasayuran. Banay ug kinaugalingon nga mga kasaysayan mahimo nga
ikabutang sa “cassette tapes.” Kon mag-andam sa usa ka linitok nga talaan,
makatabang ang pagsunod og usa ka latid ug sa paghupot sa mga hitabo
sumala sa pagkasunod-sunod nga han-ay.
Sa pagsugod, ikaw mahimo nga mokuha og usa ka kwaderno ug karon isulat
ang uban nga mga butang nga gilatid niini nga leksyon. Butangi og petsa ang
mga sinulat ug butangi og numero and mga pahina. Ilakip ang tibuok nga mga
ngalan sa mga katawhan ug mga dapit. Ang kalampusan moabut uban sa
paghan-ay og usa ka panahon, busa paggahin sa imong naandan nga
panahon sa pagsulat.
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Himoa nga ang natudlo nga sakop sa klase o uban nga tawo nga mopakita sa iyang
kinaugalingon nga inadlaw nga talaan diha sa klase sa pagkahuman sa pag-ampo.

Panapos
Ang pagtipig sa mga talaan kanunay nga mahinungdanon alang sa mga
katawhan sa Dios. Samtang kita magkat-on unsaon ug mosugod pagtala sa
atong kinaugalingon ug banay nga mga kasaysayan, kita mobati og pagtahud
nga milambo ug paghigugma alang sa mga sakop sa banay. Samtang kita
mosulat diha sa atong kinaugalingon nga inadlaw nga talaan, kita makatala sa
mahinungdanon nga mga hitabo sa atong mga kinabuhi nga adunay dayag nga
impluwensya ngadto sa atong mga anak. Usa ka yano nga talaan sa banay
makaimpluwensya sa atong mga kaliwatan alang sa mga kaliwatan nga moabut.

Hagad
Pagsugod karon sa pag-andam sa inyong kinaugalingon nga kasaysayan.
Paglaraw og usa ka gabii sa banay nga alang sa pagbuhat sa inyong
kasaysayan sa banay. Kon wala pa makabuhat sa ingon, pagsugod sa
pagtipig sa kinaugalingon nga inadlaw nga talaan diin ikaw motala sa
mahinungdanon nga mga hitabo diha sa nahibilin sa inyong kinabuhi.

Dugang nga mga Kasulatan
Malaquias 3:16–18 (talaan sa matarung diha sa basahon sa handumanan)
Abraham 1:28, 31 (Si Abraham nagtipig ug nagpatunhay sa mga talaan)
Moses 1:40–41; 6:4–5, 45–46 (Si Moses nagtipig sa mga talaan alang sa

kaliwatan)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa mga sugyot niini nga leksyon alang sa pag-andam sa mga kasaysayan sa

kinaugalingon ug banay nga mga kasaysayan. Kon mahimo, pagkuha og pipila ka gisugyot nga
mga butang ug ipakita sila ngadto sa klase.

2. Basaha ang subseksyon, “Pagbaton ug Kinaugalingon nga Talaan” sa Mga Baruganan sa
Ebanghelyo, kapitulo 40.

3. Kon ikaw nakaila og usa ka tawo kinsa nagtipig og usa ka inadlaw nga talaan o kasaysayan,
dapita siya sa pagpakita niini diha sa klase.

4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay sa mga sugilanon ug mga kasulatan
gikan niini nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga makatuman
sa inyong mga kapangakohan sa kasaysayan sa kagikanan.

Ang Atong Kapangakohan ngadto sa mga Patay
Sa diha nga kita nakabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo, usa sa atong
una nga mga tinguha tingali mao ang pagpakig-ambit sa ebanghelyo sa uban,
ilabina sa atong mga kabanay ug mga suod nga mga higala. Kita tingali
nakahunahuna: “Unsa ang mahitabo sa akong mga hinigugma kinsa namatay
na? Sa unsa nga paagi nga sila mahisakop sa tinuod nga Simbahan? Sa unsa
nga paagi nga sila makadawat sa mga ordinansa sa ebanghelyo, ilabina
niadto nga gipahigayon diha sa atong mga templo?”

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang subseksyon, “Mga Ordinansa sa Templo Mahimong
Buhaton Alang sa mga Patay” sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 40.

Matag tawo, buhi o patay, kinahanglan nga mabunyagan ngadto sa Simbahan
ug unya tugahan ug bugkuson pinaagi sa kaminyoon sa templo aron mahimo
nga mopuyo uban sa atong Langitnong Amahan sa iyang gingharian (tan-awa
sa leksyon 10, “Walay Katapusan nga Kaminyoon,” Ang Santos nga Babaye sa
Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan alang sa mga Babaye, Bahin A).
Kita kinahanglan nga maghunahuna sa mga patay isip mga hinigugma kinsa
mahingawaon nga naghulat aron ang mga ordinansa mapahigayon alang
kanila diha sa templo. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: 
“Ang uban kanato adunay higayon nga mohulat alang sa usa ka tawo o sa usa
ka butang sulod sa usa ka gutlo, usa ka takna, usa ka adlaw, usa ka semana,
o bisan usa ka tuig. Nakapalandong ba kamo unsa ang gibati sa atong mga
kaliwatan, ang uban kanila tingali naghulat sulod sa usa ka napulo ka tuig ug
bisan gatusan ka tuig alang sa buluhaton sa templo nga pagahimoon alang
kanila? . . .  Unsa ka makahahadlok nga pagbati ang moabut kanato nga
makakita kanila sa umaabut ug kinahanglan nga moangkon nga kita wala
magmatinud-anon nga mao unta ang atong pagabuhaton dinhi sa kalibutan
sa pagpahigayon niini nga mga ordinansa alang kanila.” (“The Things of
Eternity—Stand We in Jeopardy?” Ensign, Enero 1977, p.7.)
Mga Santos sa Ulahing Adlaw adunay kapangakohan ngadto sa mga patay.
“Una, kita kinahanglan mobuhat uban sa mga sakop sa banay aron makakita
nga ang atong mga katigulangan sukad sa mga ginikanan sa atong mga
apohan nga makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa.
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Ipakita ang talan-awon 20-a, Tsart sa upat ka mga kaliwatan.

Sunod, kita kinahanglan nga motabang bisan diin gikinahanglan sa pagdala
sa makaluwas nga mga ordinansa ngadto sa uban nga mga anak sa Dios.
Ang atong kapangakohan niana mao ang “pagbulig sa uban nga mga tawo
aron masuta nga ang tanan sa mga bilyon nga mga katawhan kinsa namatay
na adunay kahigayunan sa pagdawat sa mga panalangin sa templo” (From
You to Your Ancestors, p. 63).

Sa unsa nga paagi nga kita makatabang sa mga patay nga makadawat sa mga panalangin sa
makaluwas nga mga ordinansa?

Ilista diha sa pisara: Kita makatabang sa mga patay pinaagi sa—
Pagtigum sa mga talaan sa banay
Pagsiksik sa mga kasaysayan sa kagikanan sa banay balik ngadto sa upat ka mga kaliwatan
Paghatag sa mga ngalan alang sa mga ordinansa sa templo
Pagpahigayon sa mga ordinansa diha sa templo

Pagtigum sa mga Talaan sa Kasaysayan sa Kagikanan sa Banay
Ang una nga lakang sa pagtabang sa atong kaugalingon nga mga
katigulangan nga makadawat sa mga ordinansa mao ang pagpundok ug
pagtigum sa mga talaan sa banay. Samtang kita nagkahiusa pagpundok sa
atong mga talaan sa banay, atong batonan ang mga kahimanan aron
mosugod sa atong basahon sa handumanan (tan-awa sa Moses 6:5–6). Ang
“basahon sa handumanan mao ang usa ka tinigum nga sagrado nga mga
talaan sa kinaugalingon ug sa banay. Kini mahimo sa bisan unsa nga gidak-
on . . .  Kini mahimo nga usa ka basahon o pipila ka mga basahon. Ang
basahon sa handumanan kinahanglan nga maglangkub sa mga butang nga
magdala sa handumanan sa imong espirituhanon nga mga panalangin ug
kabilin.” (From You to Your Ancestors, p. 6.) Kita kinahanglan nga mobuhat isip
usa ka banay aron pagpundok sa tanang gikinahanglan nga kasayuran nga
maanaa mahitungod sa atong kaugalingon ug sa atong mga kagikanan. (Mga
sugyot alang sa pagsugod sa pagbuhat niini gihatag sa lesyon 19, “Banay ug
Kinaugalingon nga Kasaysayan,” niini nga tamdanan nga basahon.)

Unsa nga kasayuran nga atong mapundok aron malakip diha sa atong mga talaan sa banay?

Pagsiksik sa Kasaysayan sa mga Kagikanan sa Banay
Gikan sa mga talaan nga inyong gipundok, sugod pagbuhat sa inyong
pagsiksik sa kasaysayan sa kagikanan. Walay buhat nga mahimo alang sa
mga patay hangtud nga sila mailhan. Pundoka ang mga kamatuoran nga
moila kanila. Pundoka ang mga kamatuoran nga moila sa matag tawo. Kuhaa
ang ilang tibuok nga mga ngalan, mga dapit nga natawhan, mga petsa sa
natawhan ug ang mga ngalan sa ilang mga ginikanan. Ang pag-ila niini nga
mga pangalan gitawag nga pagsiksik sa kasaysayan sa kagikanan. Kita
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gihangyo nga mosiksik ug motigum sa mga kasaysayan sa kagikanan sa
banay sulod sa upat ka mga kaliwatan, diin naglakip sa atong kaugalingon, sa
atong mga ginikanan, sa atong mga apohan, ug mga ginikanan sa atong
apohan, sama sa gipakita sa talan-awon 20-a.
Ang atong kasaysayan sa kagikanan magsugod uban sa atong mga
kaugalingon. Samtang kita nagsiksik sa mga talaan sa atong banay, kita
kinahanglan nga mosulat sa tanan nga kasayuran nga atong makaplagan
mahitungod sa atong mga kaugalingon.
Sunod, kita kinahanglan nga mosulat sa tanan nga kasayuran mahitungod sa
atong mga katigulangan, mainampingon nga magtino sa mga tinubdan aron
mapiho nga ang tanan nga kasayuran tukma. Unya kinahanglan gayud nga
kita magtala sa kasayuran diha sa tsart sa kagikanan.

Hisguti ang talan-awon 20-b, Tsart sa Kagikanan.

Ang mosunod mao ang tukma nga paagi sa pagtala sa kasayuran:
1. Mga ngalan
Itala pag-una ang gihatag nga ngalan sa atong katigulangan, sundan sa
apelyido sa dagko nga mga letra; sama pananglit, Olive CODINA.
2. Mga Petsa
Itala ang mga petsa diha sa mosunod nga han-ay: adlaw, bulan, tuig. Ang
bulan kinahanglan nga pagasulaton sa tibuok kon mahimo, apan
gikinahanglan nga pagamub-on; sama pangalit, 5 Mar 1964. Tinoa pag-usab
ang mga petsa aron pagsiguro kon sila tukma ba nga natala.
3. Mga dapit
Itala ang mga dapit sa mosunod nga han-ay: dakbayan, lungsod, ug bansa o
lalawigan ug nasud. Naandan o sinati nga mga minubo mahimo nga magamit
alang sa lungsod ug bansa. Siguroa sa pagbutang og mga kudlit taliwala sa
dakbayan ug lungsod, lungsod ug bansa, ug bansa o lalawigan ug nasud;
sama pananglit, Talisay, Cebu, Pilipinas, Talisay mao ang lungsod, Cebu mao
ang lalawigan, ug Pilipinas mao ang nasud.
4. Pagdokumento
Ilista ang tanan nga mga tinubdan sa kasayuran sa pag-ila diin ang kasayuran
maga-gikan sa diin nga tinubdan; sama pananglit, (1) sertipiko sa natawhan
nga gihup-tan ni Mary Noya, ug (2) lisensya sa kaminyoon ni Sencidel Catipay
Sr. ug Carolina Ybañez.

Hangyoa ang mga sakop sa klase nga mopakli didto sa walay sulat nga tsart sa upat ka kaliwatan
nga kagikanan diha sa katapusan niini nga leksyon, talan-awon 20-c. Hatagi og mga tsart sa
kagikanan alang niadto nga walay mga tamdanan nga basahon. Hangyoa ang matag igsoon nga
babaye nga mosulat sa iyang ngalan og tarung diha sa una nga luna diha sa tsart sa kagikanan.
Sultihi ang igsoon nga mga babaye sa pagpadayon didto sa panimalay aron idugang ang tanan
nga nailhan nga gikinahanglan nga mga ngalan, mga petsa, mga dapit.
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Kasayuran mahitungod sa atong mga banay kinahanglan usab itala diha sa
mga talaan sa pundok sa banay.

Himoa nga ang matag igsoon nga babaye motan-aw sa talaan sa pundok sa banay diha sa
katapusan niini nga leksyon, talan-awon 20-d. Hatagi og walay sulat nga mga talaan sa pundok sa
banay (talan-awon 20-e) alang niadto nga walay mga tamdanan nga basahon. Hisguti ang tukma
nga paggamit sa mga talaan sa pundok sa banay.

Hangyoa ang matag minyo nga igsoon nga babaye nga isulat ang iyang ngalan sa talan-awon 20-e
isip asawa. Hangyoang matag dalaga nga igsoon nga babaye nga isulat ang iyang ngalan ingon
nga usa ka anak sa iyang ikapila nga katungdanan diha sa iyang banay. Hangyoa ang mga
kaigsoonan nga babaye sa paghingpit niini nga talaan sa panimalay. Ipasabut nga pito ka mga
talaan sa pundok sa banay alang sa dalaga nga igsoon ug walo alang sa minyo nga igsoon nga
babaye kinahanglan nga pagahingpiton alang sa tulumanon sa upat nga kaliwatan, usa alang matag
han-ay sa mga ginikanan nga gilista diha sa tsart sa kagikanan (tan-awa sa talan-awon 20-a).

Kon kita nakatala sa tanan nga kasayuran nga anaa kanato sa atong talaan sa
banay, kita kinahanglan nga mangita og dugang nga kasayuran gikan sa uban
nga mga sakop sa banay. Kita makahimo sa atong buhat nga masayon pinaagi
sa pag-apil sa uban nga tawo sa pagsiksik. Ang ilang pag-apil makatabang sa
uban nga mahimo nga maikagon sa ilang banay ug sa Simbahan. Aron
makaangkon og dugang nga kasayuran, pagsiksik sa mga lawak basahanan,
mga Bibliya sa banay, ug sa simbahan ug mga talaan sa lalawigan.

Samtang naghimo sa pagsiksik, sa kanunay pangitaa ang pagdasig sa Espiritu Santo.

Ngano nga gikinahanglan nga mangita og pagtabang gikan sa Espiritu kon magbuhat sa
pagsiksik sa kasaysayan sa kagikanan? (Ang Espiritu Santo mopamatuod kon ang kasayuran mao
ang tukma ug modala kanato sa mga tinubdan nga kita tingali wala masayud niini.)

Kon ang hugot nga pagtuo, pag-ampo, ug pagpuasa mag-uban sa pagsiksik,
laktud nga panabang sa kasagaran moabut gikan niadto kinsa naghulat diha
sa kalibutan sa espiritu alang sa ilang mga ordinansa nga mapahigayon.
Si Gertrude Todd mao ang usa kinsa nakadawat sa mao nga tabang. Siya
migugol og mga katuigan sa pagsiksik alang sa banay sa apohan sa iyang
bana, Abraham Todd. Siya nakahibalo sa mga ngalan sa iyang mga
ginikanan, ug nga siya natawo sa 1850, sa Forncett, Norfolk, England, apan
siya dili makakuha sa uban nga kasayuran mahitungod sa banay.
“Sa katapusan, usa ka buntag niana, siya mibutang sa tanan niya nga mga
sulat ug mga talaan diha sa lamesa; unya sama sa unang mga higayon, ug sa
kanunay may kalabutan uban sa puasa, siya miluhod ug nangamuyo sa Ginoo
alang sa panabang. Sa diha nga mitindog siya gikan sa pagluhod, siya
nakakita uban sa kahibulong ug hingpit nga kalipay sa pulong Methodist nga
gipatik sa itum, Karaan nga English nga mga titik diha sa ibabaw sa papel sa
iyang mga hinapnig.
“Siya sa walay langan misulat og lain nga sulat, kining usa ngadto sa
superintendente sa Methodist nga Simbahan, Forncett, England.
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“Dihadiha usa ka tubag ang miabut, ug lain nga sulat sa mao nga adlaw gikan sa
usa ka hamtong, miluwat nga ministro kinsa gipakigkitaan sa superintendente—
walay lain kon dili ang pag-umangkon nga lalaki ni Abraham Todd.”
Pinaagi sa dugang nga pagsulat, pagtuon, ug pagsiksik, ang tanan nga mga
kamatu-oran nakaplagan. Sa wala madugay ang pagbugkos alang sa banay
nahimo diha sa templo. Sa kahibulong, ang pulong Methodist sa hinayhinay
milubad gikan sa papel diin kini gisulat, apan sa wala pa kini gikatandi ug
nakaplagan nga hingpit nga mitukma sa uban nga sinulat diha sa mga talaan
sa banay nga nakit-an sa Forncett.” (Hoyt Palmer, “For Those Who Are
Waiting,” Ensign, Agosto 1974, pp. 75–76.)
Kon kita magmakugihon sa pagsiksik sa atong kasaysayan sa kagikanan, ang
Ginoo motabang kanato pagpangita sa kasayuran nga mahimo nga sa lain
nga bahin wala diha.
Human kita makahingpit sa atong pagsiksik sa upat ka mga kaliwatan sa
kasaysayan sa kagikanan, kita tingali hangyoon sa pagtabang sa pagsiksik sa
mga ngalan sa uban kinsa nangamatay. Ang Simbahan karon nagpahigayon
sa “dinaghan nga pagpundok sa mga talaan ug tulamanon sa pagkutlo aron
pag-andam sa mga ngalan alang sa buluhaton sa templo” (George H. Fudge
in “New Directions in Work for the Dead,” Ensign, Hunyo 1978, p. 64).
Niini nga bag-o nga tulumanon, Si Presidente Kimball miingon kanato: “Ang
mga sakop sa Simbahan mahimo na karon nga makahatag og ikaduha nga
milya nga pag-alagad pinaagi sa pagsalmot mahitungod sa pagkutlo niini nga
mga ngalan sa mao nga tulumanon nga gidumala pinaagi sa mga pangulo sa
pagkapari diha sa lokal nga bahin, diin ikaw makadawat og dugang nga mga
detalye” (“The True Way of Life and Salvation,” Ensign, Mayo 1978, p. 4).

Pagpahigayon sa mga Ordinansa sa Templo
Human makaila sa mga patay, tinoa nga ang mga pagbunyag, mga pagtuga, ug
mga pagbugkos napahigayon alang kanila diha sa templo. Kini mahimo pinaagi
sa pagtugyan sa ilang mga ngalan didto sa lokal nga pangulo sa pagkapari kinsa
mopadala niini didto sa Genealogical Department, o mosulti kaninyo asa kini
ipadala, aron kini nga mga ordinansa mapahigayon diha sa templo.
Ang mga bata kinsa namatay sa wala pa sa panuigon nga walo ibugkos sa ilang
mga ginikanan, apan walay lain nga mga ordinanasa sa templo nga ipahigayon
alang kanila. Busa, gikinahanglan nga mahibalo ang matag tawo kansang
ngalan gihatag ngadto sa templo nagpuyo sa dili moubos sa walo ka tuig.
Kon kita takus ug mahimo nga makatambong sa templo, kita mahimo nga
mopahigayon sa mga ordinansa sa templo alang sa atong mga katigulangan ug
sa uban. Ang pagpahigayon niini nga mga pag-alagad alang sa tanan kinsa
namatay mao ang usa ka mahinungdanon kaayo nga tahas nga nagkinahanglan
sa mga kahago sa kadaghananan. Kita kinahanglan mag-andam sa
pagtambong sa templo ug motabang sa pagpahigayon sa buluhaton sa
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ordinansa alang sa mga patay. Ang atong mahinungdanon nga kapangakohan
human mahingpit ang buluhaton sa atong kaugalingon nga mga katigulangan
mao ang paghimo sa mga ordinansa nga buluhaton alang sa uban.

Panapos 
Ang Ginoo nagtinguha nga ang tanan kinsa nagpuyo ibabaw sa kalibutan sa
panuigon nga walo kinahanglan adunay kahigayunan sa pagdawat sa bunyag,
sa tuga, ug sa mga ordinansa sa pagbugkos. Siya naghatag aron ang mga buhi
mahimo nga mobuhat niini nga mga ordinansa. Kita adunay kapangakohan sa
pagtigum sa mga talaan sa banay, pagsiksik sa mga kasaysayan sa kagikanan,
paghatag sa mga ngalan ngadto sa Genealogical Department, ug, kon mahimo,
motambong sa templo ug mopahigayon sa mga ordinansa.
Kon kita nakabuhat sa tanan niini nga mga butang, kita nagsunod sa mga
pag-awhag nga motambong sa iyang balaan nga templo . . . usa ka basahon
nga naglangkob sa mga talaan alang sa atong mga patay, diin mahimo nga
takus sa tanan nga pagdawat (tan-awa Doktrina ug mga Pakigsaad 128:24).

Hagad
Gamita ang mosunod nga tsart aron pagsuta sa inyong kauswagan diha sa
inyong kasaysayan sa kagikanan sa banay.

Oo Wala Nakasugod
Nakapundok ba kamo ug nakahan-ay sa inyong 
kinaugalingon ug banay nga mga talaan? � � �

Kamo ba nakasugod sa pagtigum sa inyong 
basahon sa handumanan? � � �

Kamo ba nakahatag sa mga ngalan ni bisan kinsa 
nga mga katigulangan alang sa ordinansa nga 
buluhaton diha sa templo? � � �

Kamo ba nakasulat sa kasayuran nga inyong 
gitugyan aron pagtino nga kini hingpit ug tukma? � � �

Kamo ba aktibo nga naninguha sa pagkaplag sa 
kasayuran nga inyong kulang aron ang nahibilin 
sa inyong mga katigulangan sa upat ka kaliwatan 
sa dili madugay makadawat sa mga panalangin diha 
sa makaluwas nga mga ordinansa sa pagluwas? � � �

Kamo ba nakigbulig uban sa mga kabanay kinsa 
naghimo usab sa pagsiksik sa kasaysayan sa 
kagikanan? � � �

Kamo ba misulay pagpangita sa uban nga mga 
kabanay aron masayran unsa nga kasayuran nga 
ilang nahuptan? � � �
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20-b

Tsart sa Kagikan
Ang Numero 1 niini nga tsart sama sa Numero ________  sa tsart numero ________.

Numero sa tsart  _______

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

(Kapikas sa numero 1)

Imong ngalan ug pinuy-anan

Numero sa telepono

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(Amahan sa numero 4)

(Inahan sa numero 4)

(Amahan sa numero 5)

(Inahan sa numero 5)

(Amahan sa numero 6)

(Inahan sa numero 6)

(Amahan sa numero 7)

(Inahan sa numero 7)

(Amahan sa numero 2)

(Inahan sa numero 2)

(Amahan sa numero 3)

(Inahan sa numero 3)

(Amahan sa numero 1)

(Inahan sa numero 1)

Nabunyagan
      
Natugahan
        
Nabugkos ngadto sa mga ginikanan
   
Nabugkos ngadto sa kapikas
      
Ang Talaan sa Pundok sa Banay anaa alang niini 
nga magtiayon          
Ang mga ordinansa sa mga anak nahingpit

NB

NT

NG

NK

B
   

A

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Namatay
Dapit

Petsa sa pag-
andam

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Pagbutang og timaan kon ang mga ordinansa nahingpit.

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB B A

NG NK NT NB

NG NK NT NB

NG NK NT NB

NG NK NT NB

NG NK NT NB

NG NK NT NB

NG NK NT NB

NG NK NT NB

Cesar  Perez

Minerva

Pedro  Perez

6  Mar  1856
Day-as,  Zapatera, Cebu

5  Dis  1978
P.  del  Rosario,  Kabulihan, 
 Cebu

20  Dis  1928
Tugbungan,  Consolacion,
Cebu

Susana  o  Susie  Perez

Sep  1856
sa  Tugbungan,  Consolacion,  Cebu

1908
Pajo,  Lapulapu,  Cebu

3  Nob  1961
Bantayan,  Cebu

Fernando Revilla

Ramon  Alinsug

Isabel  Alinsug

Carolina  Catipay

Rosa  Perez  dela  Cruz
58-B  Gabuya  St.  Pardo
Cebu  City,  Phil  6000

292766 Hunyo  1992



20-c

Tsart sa Kagikan
Ang Numero 1 niini nga tsart sama sa Numero ________  sa tsart numero ________.

Numero sa tsart  _______

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

(Kapikas sa numero 1)

Imong ngalan ug pinuy-anan

Numero sa telepono

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(Amahan sa numero 4)

(Inahan sa numero 4)

(Amahan sa numero 5)

(Inahan sa numero 5)

(Amahan sa numero 6)

(Inahan sa numero 6)

(Amahan sa numero 7)

(Inahan sa numero 7)

(Amahan sa numero 2)

(Inahan sa numero 2)

(Amahan sa numero 3)

(Inahan sa numero 3)

(Amahan sa numero 1)

(Inahan sa numero 1)

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto sa mga ginikanan

Nabugkos ngadto sa kapikas

Ang Talaan sa Pundok sa Banay anaa alang niini
nga magtiayon
Ang mga ordinansa sa mga anak nahingpit

NB

NT

NG

NK

B

A

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Naminyo
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit
Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Naminyo
Dapit

Namatay
Dapit

Natawo/Nabunyagan
Dapit

Namatay
Dapit

Petsa sa pag-
andam

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Pagbutang og timaan kon ang mga ordinansa nahingpit.

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

Gipadayon
sa tsart
numero

_________

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB B A

NG NKNTNB

NG NKNTNB

NG NKNTNB

NG NKNTNB

NG NKNTNB

NG NKNTNB

NG NKNTNB

NG NKNTNB



20-d

Talaan sa Pundok sa Banay
Bana

 Pahina       sa

Asawa

Mga anak   Ilista ang matag anak  (buhi o patay) sumala sa pagkatawo.

Ngalan (mga)

Ngalan (mga)

Apelyido Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Gilubong

Naminyo

Amahan sa bana
Ngalan (mga)

Inahan sa bana
Ngalan (mga)

Ngalan
(mga)

Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Kapikas
Ngalan (mga)

Naminyo

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Apelyido

Apelyido sa
pagkadalaga

Apelyido

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan
Nabugkos ngadto
sa kapikas

Templo

Patay

Patay

Templo

Mga petsa sa ordinansa sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw

Mga petsa sa ordinansa sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw

Templo

Apelyido

Sekso

Ngalan
(mga)
Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Kapikas
Ngalan (mga)

Naminyo

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Apelyido

Apelyido

Sekso

Ngalan
(mga)
Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Kapikas
Ngalan (mga)

Naminyo

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Apelyido

Apelyido

Sekso

Nabugkos ngadto
sa kapikas

Nabugkos ngadto
sa Kapikas

3

2

1

Pagpili og usa lamang sa mosunod nga mga kapilian.  Ang kapilian nga imong napili 
magamit sa tanan nga mga ngalan niini nga porma.

Kapilian 1—Hapnig sa Banay  Ipadala ang tanan nga mga ngalan ngadto sa 
akong hapnig sa banay diha sa Templo.                                        

Kapilian 2—Hapnig sa Templo  Ipadala ang tanan nga mga ngalan ngadto sa 
bisan hain nga templo ug motudlo og mga puli alang sa tanan nga natugutan nga 
mga ordinansa.

Kapilian 3—Hapnig sa Kagikanan  Ipadala ang tanan nga mga ngalan ngadto 
sa gi-computer nga Hapnig sa Kagikanan alang sa pagsiksik nga katuyoan 
lamang, dili alang sa mga ordinansa.  Ako naglakip sa gikinahanglan nga tsart sa 
kagikanan.

Imong ngalan

Pinuy-anan

Telepono Petsa sa pag-andam

Kon magmakinilya, ibutang 
sa gilay-on nga 1 1/2.

Apelyido

Apelyido sa
pagkadalaga

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Patay

Patay

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Mga petsa sa ordinansa sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Apelyido

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Nabugkos ngadto
sa kapikas

Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Gilubong

Amahan sa asawa
Ngalan (mga)

Inahan sa asawa
Ngalan (mga)

Pedro  o  Doy PEREZ

1 3

6  Mar  1856

20  Dis  1928

Perilos,  Carcar,  Cebu,  Phil

Katipunan,  Labangon,  Cebu

A.  Lopez,  Labangon,  Cebu

A.  Lopez,  Labangon,  Cebu

PEREZJuan

Maria

Isabel Alinsug

1858 A.  LOPEZ,  Labangon,  Cebu

Tres,  Labangon,  Cebumga  1932

nahuman

nahuman

Santiago Alinsug

Patricia Maldo

Demetrio PEREZ

18  Ene  1880 Tugbungan,  Consolacion,  Cebu,  Phil

Tres,  Labangon,  Cebu,  Phil28  Hul  1943

31  Mar  1986

29  Hun  1986
2  Hul
1988

8  Hul
1992

Manila

Manila

Manila

Manila

Mercedes Alindajao

1899 Lalawigan  sa  Cebu,  Phil

Maria  Ana  o  An PEREZ

mga  1885

Patay

Tugbungan,    ,Cebu

Susana  o  Susie PEREZ

Sep  1886 sa  Katipunan,  Labangon,  Cebu

3  Nob  1961 Nangka,  Consolacion,  Cebu

Fernando Revilla

1908 Katipunan,  Labangon,  Cebu



20-e

Talaan sa Pundok sa Banay
Bana

 Pahina       sa

Asawa

Mga anak   Ilista ang matag anak  (buhi o patay) sumala sa pagkatawo.

Ngalan (mga)

Ngalan (mga)

Apelyido Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Gilubong

Naminyo

Amahan sa bana
Ngalan (mga)

Inahan sa bana
Ngalan (mga)

Ngalan
(mga)

Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Kapikas
Ngalan (mga)

Naminyo

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Apelyido

Apelyido sa
pagkadalaga

Apelyido

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan
Nabugkos ngadto
sa kapikas

Templo

Patay

Patay

Templo

Mga petsa sa ordinansa sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw

Mga petsa sa ordinansa sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw

Templo

Apelyido

Sekso

Ngalan
(mga)
Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Kapikas
Ngalan (mga)

Naminyo

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Apelyido

Apelyido

Sekso

Ngalan
(mga)
Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Kapikas
Ngalan (mga)

Naminyo

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Apelyido

Apelyido

Sekso

Nabugkos ngadto
sa kapikas

Nabugkos ngadto
sa Kapikas

3

2

1

Pagpili og usa lamang sa mosunod nga mga kapilian.  Ang kapilian nga imong napili 
magamit sa tanan nga mga ngalan niini nga porma.

Kapilian 1—Hapnig sa Banay  Ipadala ang tanan nga mga ngalan ngadto sa 
akong hapnig sa banay diha sa Templo.                                        

Kapilian 2—Hapnig sa Templo  Ipadala ang tanan nga mga ngalan ngadto sa 
bisan hain nga templo ug motudlo og mga puli alang sa tanan nga natugutan nga 
mga ordinansa.

Kapilian 3—Hapnig sa Kagikanan  Ipadala ang tanan nga mga ngalan ngadto 
sa gi-computer nga Hapnig sa Kagikanan alang sa pagsiksik nga katuyoan 
lamang, dili alang sa mga ordinansa.  Ako naglakip sa gikinahanglan nga tsart sa 
kagikanan.

Imong ngalan

Pinuy-anan

Telepono Petsa sa pag-andam

Kon magmakinilya, ibutang 
sa gilay-on nga 1 1/2.

Apelyido

Apelyido sa
pagkadalaga

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Patay

Patay

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Mga petsa sa ordinansa sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Tan-awa "Uban nga
mga kaminyoon"

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Dapit

Apelyido

Nabunyagan

Natugahan

Nabugkos ngadto
sa mga ginikanan

Nabugkos ngadto
sa kapikas

Natawo (adlaw bulan tuig)

Nabunyagan

Namatay

Gilubong

Amahan sa asawa
Ngalan (mga)

Inahan sa asawa
Ngalan (mga)



Dugang nga mga Kasulatan
Malaquias 4:5–6 (ang buhat ni Elijah)
1 Mga Taga-Corinto 15:29 (bunyag alang sa patay)
1 Pedro 3:18–20 (si Kristo misangyaw ngadto sa mga patay)
1 Pedro 4:6 (ebanghelyo gisangyaw ngadto sa mga patay)
Doktrina ug mga Pakigsaad 124: 26–39 (balay pagatukuron ngadto sa Ginoo,

diin ang buluhaton alang sa mga patay mahimo nga buhaton.)
Doktrina ug mga Pakigsaad 128 (mga pahimangno sa tukma nga pagtipig sa

talaan ug pagbunyag alang sa mga patay)
Joseph Smith 2:38–39 (ang misyon ni Elijah)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtuon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 40, “Mga Buluhaton sa Templo ug

Kasaysayan sa Banay.”
2. Pagkuha og usa ka lapis alang sa matag igsoon nga babaye.
3. Pagkuha og pisara ug tisas.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
5. Pagkuha og walay sulat nga mga porma sa kasaysayan sa kagikanan sama sa gihisgutan niini

nga leksyon alang kanila nga walay tamdanan nga mga basahon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo sa paglaraw sa
makapahimsog nga mga pagkaon.

Panginahanglan sa Naandan nga Tingkaon
Sa kadaghanan nga mga dapit sa kalibutan ang mga katawhan mokaon
makatulo o maka-upat ka mga tingkaon matag adlaw. Aron mahimo nga kini
nga batasan makatabang, ang mga pagkaon nga atong kan-on niini nga mga
tingkaon kinahanglan nga makahatag sa makapahimsog nga mga sustansya
nga gikinahanglan sa pagpabaskog ug pagpatubo. Kon ang banay maghiusa
pagpangaon, ang mga ginikanan mahimo nga makatabang paghatag sa matag
tawo uban sa nagkalainlain ug angay nga gidaghanon sa makapabaskog nga
mga pagkaon. Sa pagdugang diha sa makapahimsog nga bahin, ang mga
sakop sa banay adunay kahigayunan nga magkahiusa, sa pag-ampo ingon nga
usa ka banay, ug sa pagpakigsulti sa matag usa mahitungod sa ilang mga
kasinatian. Usab, ang mga ginikanan mahimo nga mogamit niini nga panahon
aron sa pagtudlo sa ilang mga anak sa mga baruganan sa ebanghelyo sa dili
pormal nga paagi. Kon ang mga sakop sa banay maglaraw sa pagkaon ug
mokaon nga maghiusa, sila adunay kalagmitan nga mogamit sa ilang salapi sa
maalamon nga paagi. Ang una nga mga pagkaon nga gikaon sa tingkaon sa
kasagaran dili mahal ug labaw ka makapahimsog kay sa timotimo nga mga
pagkaon taliwala sa matag tingkaon. Igo nga mga pagkaon sa banay
makadaginot sa panginahanglan alang sa mahalon ug kasagaran dili
makapabaskog nga mga timotimo.
Naandan, gilaraw nga mga takna sa tingkaon adunay uban nga mga
kaayohan. Mga sakop sa banay masayud kanus-a ang mga kan-unon makaon
ug magpahigayon nga maanaa sa panimalay niana nga panahon sa matag
adlaw. Ang lawas labaw nga makalihok uban sa naandan nga mga tingkaon
kay sa wala maandi nga mga tingkaon o timotimo. Kita mahimo nga
motrabaho sa labaw nga makanunayon ug makatabang pagsanta sa uban
nga mga sakit sa tiyan pinaagi sa pagkaon sa tingkaon sa samang takna
matag adlaw. Mga bata ingon og makaangkon og kaayohan gikan sa
naandan nga mga tingkaon. Sila kapuyon ug daghan og mulo kon sila
gigutom, ug ang pagpakaon kanila sa mga pagkaon diha sa naandan nga
mga panahon makatabang sa ilang mga buot.
Usa ka Santos sa Ulahing Adlaw nga banay nagpuyo diha sa nasud diin ang
tradisyon mao nga ang mga amahan ug magulang nga mga lalaki mokaon

187

Paglaraw og
Makapahimsog 
nga mga Pagkaon

Leksyon 21



pag-una, ug ang mga manghud nga mga anak ug mga inahan mokaon unsa
ang nahibilin. Samtang kini nga banay nakakat-on og daghan mahitungod sa
ebanghelyo, sila miusab sa ilang kinaiya. Ang inahan mipasabut nga sa diha
nga nakakat-on sila unsa ka mahinungdanon niana alang sa ilang banay nga
mokaon sa tingkaon nga magdungan ug alang sa matag sakop sa banay nga
adunay husto nga pagkaon, sila wala na mosunod sa karaan nga kinaiya.

Unsa ang mga kaayohan ang madawat sa imong banay (o mahimo nga madawat) gikan sa
pagpangaon og dungan? (Ang banay mahimo nga labaw nga magkahiusa. Mga laraw sa banay,
inadlaw nga panghitabo, ug kaugalingon nga mga kasinatian mahimo nga pagahisgutan. Ang
pagdungan pagpangaon mao ang maayo nga panahon alang sa paghisgut sa ebanghelyo ug
alang sa pagsulbad sa mga bingkil sa banay. Kini mao ang maayo nga panahon alang sa banay
nga magpahayahay ug maglingaw lingaw uban sa usag usa.)

Gikan sa pagkaon sa naandan nga pagpangaon? (Ang mga tingkaon mahimo nga malaraw alang
sa angay nga nutrisyon ug ang lawas maglihok og labaw nga maayo kon ang mga pagkaon
makaon sumala sa naandan. Mga sakop sa banay mahimo nga molaraw sa ilang adlaw nga
mahimo nga maayo.)

Panginahanglan alang sa Pagkaon gikan sa Matag Mahinungdanon nga
Pundok
Ipahimo sa gitudlo nga igsoon nga babaye ang iyang tsart sa tulo ka nag-una nga mga pundok sa
pagkaon ug ipatubag sa klase ang upat ka mga pangutana nga gilista sa “Pagpangandam sa
Magtutudlo.” (Tan-awa ang mga talan-awon 5-a, 5-b, ug 5-c.)

Kon mahimo, ilakip sa matag pangaon ang pagkaon gikan sa matag
mahinungdanon nga pundok sa pagkaon. Kini maghatag sa nagkalainlain nga
mga pagkaon nga gikinahanglan aron mahimsog ug aron motubo. Sa uban
nga nasud ang humay mao ang unang pagkaon alang sa matag usa. Daghan
ang mokaon lamang og humay sa matag pangaon. Tungod niini nga kinaiya,
ang mga bata niini nga mga nasud kadaghanan maluyahon o masakiton o dili
motubo sa husto tungod kay sila wala makadawat sa gikinahanglan nga mga
bitamina ug mga mineral.
Diha sa ingon nga nasud, ang mga sakop sa Simbahan gitudloan sa
kamahinungdanon sa pagkaon sa husto nga nagkalainlain nga mga pagkaon.
Sila nakakat-on nga kon mokaon lamang sa humay, bisan sa ubay-ubay nga
gidaghanon, dili igo alang sa maayo nga panglawas. Sila adunay panultihon
“Ang humay ang nag-inusara nga pagkaon” aron motabang kanila
pagpahinumdom nga mokaon sa pagkaon gikan sa matag nag-una nga
pundok sa pagkaon sa matag tingkaon. Ang mga anak sa mga banay niini nga
nasud kinsa karon mikaon sa nagkalainlain nga mga pagkaon labaw nga
mahimsog kay sa silingan nga mga bata kinsa mikaon lang gihapon sa humay.

Unsa ang atong labing naandan nga nag-unang pagkaon?

Hangyoa ang mga igsoon nga babaye nga maghunahuna sa panultihon nga mopahinumdum
kanato sa gikinahanglan nga pagkaon gikan sa matag mahinungdanon nga pundok sa pagkaon
sa matag tingkaon. Isulat ang panultihon diha sa pisara.
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Gamita kini nga panultihon pinaagi sa paghunahuna sa mga tingkaon nga
naglakip sa pagkaon gikan sa matag pundok. Sa paglaraw sa usa ka tingkaon,
sugdi sa paghingalan sa atong labing naandan nga nag-unang pagkaon. Unya
paghunahuna og usa ka pagkaon gikan sa matag lain nga pundok sa pagkaon
nga imong mahimo nga kan-on uban sa nag-unang pagkaon.

Ipakita ang tsart nga imong gibuhat nga nagpakita sa mga kan-onon nga naglakip sa pagkaon
gikan sa matag usa sa tulo ka mga pundok. Ipahingalan sa mga kaigsoonan nga babaye kon hain
nga pundok ang matag pagkaon gikan. Ipasusi nila aron makita kon ang matag kan-onon
naglakip ba sa pagkaon gikan sa matag pundok.

Kon adunay labaw kay sa tulo ka mga pagkaon sa usa ka kan-anan, sunda ang
unang sumbanan aron masiguro nga adunay labing ubos sa usa ka pagkaon
gikan sa matag pundok. Sama panaglit, kini mahimo nga adunay nag-unang
pagkaon dungagan ug lain nga pagkaon gikan sa “Pagpaabtik” nga pundok,
dungagan ug usa o duha nga mga pagkaon gikan sa “Pagpatubo” nga
pundok, ug duha o tulo ka mga pagkaon gikan sa “Pagpanalipod” nga pundok.
Dayag lamang, kini mahimo nga usa ka dako nga pagkaon, apan kini naglakip
og labing ubos sa usa ka pagkaon gikan sa matag pundok.

Panginahanglan alang sa Igo nga Gidaghanon sa Matag Pagkaon
Human kamo makapalambo sa batasan sa paglakip sa pagkaon gikan sa matag
pundok sa matag tingkaon, paghunahuna kon pila ang matag pagkaon nga
gikinahanglan sa matag tawo. Usa ka diyutay nga gidaghanon sa matag pagkaon
tingali dili igo. Kinahanglan nga adunay igo nga pagkaon aron ang matag tawo
makadawat sa labing ubos sa tulo o upat ka mga ingkib sa matag pagkaon.
Kita kinahanglan nga mag-amping nga dili makahimo og sayop nga nahimo
sa usa ka pundok sa napulo ka mga babaye kinsa nagluto og humay nga sud-
an usa niana ka adlaw. Kini nga mga babaye migamit og pipila ka tasa nga
humay, duha ka kutsara nga duga sa kamates, ug gamay nga gidaghanon sa
karne. Sa diha nga ang sud-an naluto na, sila naghunahuna “Kini nga sud-an
naglakip sa pagkaon gikan sa ‘Pagpaabtik’ nga pundok, sa ‘Pagpanalipod’
nga pundok ug sa ‘Pagpatubo’ nga pundok. Kini usa ka makapahimsog nga
sud-an ug naglangkub sa tanan nga kan-onon.” Sa wala damha, sila walay igo
nga duga sa kamates o karne sa sud-an alang sa matag babaye aron
makadawat og tulo o upat ka ingkib sa duga sa kamates ug usab sa karne. Sa
diha nga sila nakakat-on mahitungod sa panginahanglan aron adunay igo sa
matag pagkaon sa matag tawo, sila nahimong labaw nga mainampingon
mahitungod sa mga sud-an nga ilang andamon alang sa ilang mga banay.
Aron makaangkon og igo gikan sa matag pagkaon, tingali gikinahanglan nga
mopalit og dili mahal nga mga pagkaon gikan sa matag pundok aron
makagamit sa salapi sa maalamon nga paagi.

Dangup ngadto sa tsart nga nagpakita sa mga pagkaon gikan sa matag pundok. Hain sa mga
pagkaon sa matag pundok nga tingali mahal kaayo kon kita mopalit ug igo sa matag tawo aron
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adunay tulo o upat ka mga ingkib? Hain sa mga pagkaon sa matag pundok nga barato nga
mahimo nga ikapuli alang sa mahal nga mga pagkaon sa sama nga pundok?

Mga Ideya alang sa Pagpangandam sa Makahimsog nga mga Pagkaon

PAGLARAW SA MGA PAGKAON
Sa dili pa mopalit alang sa pagkaon, paglaraw sa matag tingkaon. Himoa nga
masiguro nga adunay igo nga pagkaon gikan sa matag pundok sa pagkaon
alang sa matag tawo. Kini sa kasagaran makatabang nga adunay sinulat nga
laraw ug isulat ang mga pagkaon sa matag tingkaon.

PAGBUHAT OG LISTAHAN SA PALITUNON
Sunod, pag-andam og sinulat nga lista sa mga pagkaon ug ang gidaghanon
sa matag pagkaon nga gikinahanglan gikan sa taboan. Ang listahan sa
palitunon dili lamang makatabang kanato aron makahinumdom sa tanan nga
mga butang nga atong gikinahanglan apan makatabang usab kanato paglikay
sa paggasto sa salapi sa mga mahalon nga mga pagkaon nga wala nato sa
tinud-anay gikinahanglan. Sama pananglit, uban sa usa ka listahan kita
kinahanglan nga maglikay sa pagpalit sa soda pop ug karmelitos, diin kini
mga mahalon ug dili makapahimsog.
Uban sa maampingon nga paglaraw ug pagpamalit, kita usab dili mopalit
kanunay, ug mahimo nga mogamit sa panahon ug kahago alang sa uban nga
mahinungdanon nga mga kalihokan, sama sa usa ka biyudo uban sa napulo
ug duha ka mga anak. Siya nasayud nga siya walay igo nga panahon aron
pag-adto ngadto sa taboan matag adlaw, apan mahimo siya nga moadto
makaduha lamang sa matag semana. Siya milaraw sa iyang mga pagkaon sa
mainampingon nga paagi ug nasayud sa husto unsa ang iyang paliton matag
panahon nga siya mamalit. Siya mitipig sa mga pagkaon nga mainampingon
aron masiguro nga sila mga lab-as pa nga kan-on alang sa iyang banay.

PAGPALIT OG UBAYUBAY, DILI MAHALON NGA MGA PAGKAON
Pagpalit sa mga pagkaon kon sila modaghan tungod kay ang presyo sa
kasagaran hilabihan ka ubos. Kon mahimo, pagpalit og sobra sa gidaghanon
sa uban nga pagkaon kon sila anaa sa panahon, daghan, ug dili mahal.
Ipauga sila o tipigi sila sa uban nga mga paagi aron makaon sa umaabut.
Mahinungdanon nga kita maglaraw og una niini nga paagi alang sa lain nga
panahon kon adunay mga pagkaon nga dili daghan.

PAG-AMUMA OG MGA TANAMAN UG MGA HAYOPAN
Daghan nga mga banay nagpatubo og mga prutas o tanaman sa mga utanon.
Bisan kon ang banay walay dako nga luna, sila sa kasagaran nagpatubo og
pipila ka mga tanom sa mga kahon sa bintana o sa mga tugkaran. Kon ang
ilang tanaman gamay kaayo, ang banay sa kasagaran mokaon sa mga utanon
ug mga prutas kon sila hinog. Kon ang banay adunay dako nga tanaman, sila
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sa kasagaran mokaon sa uban nga mga pagkaon nga lab-as ug tipigan ang
nahabilin aron kan-on sa umaabut. Ang pagpauga mao ang usa ka inila nga
pamaagi og pagtipig sa pagkaon.
Sa daghan nga mga kanasuran ang mga katawhan usab nagpatubo og mga
hayopan ug mga manok aron makatabang sa paghatag sa pagkaon nga ilang
gikinahanglan. Sila mahimo nga magpatubo ug mga itik, mga manok, mga
kanding, mga baka, mga baboy, mga koneho, uban pa nga mga hayopan, ug
isda. Ang mga hayopan maghatag kanato sa mga pagkaon gikan sa
“Pagpatubo” nga pundok.
Ang pagpananom, pag-atiman alang ug pagpangani sa usa ka tanaman, ug
pagpatubo sa mga hayopan—kining tanan nanginahanglan og paglaraw.
Sama pananglit, paghukom sa ibutang nga mga hayopan, unsa ang ilang kan-
on, ug kinsa ang magpakaon kanila, mao ang usa ka bahin sa paglaraw nga
makatabang kanato nga adunay makapahimsog nga mga pagkaon alang sa
atong mga banay.

PAGBADYET SA MAINAMPINGON NGA PAAGI
Lain nga matang sa paglaraw nga mahimo nga makatabang kanato aron adunay
labaw nga makapahimsog nga mga pagkaon mao ang paglaraw unsaon nato
paggasto sa atong salapi sa lain nga mga butang gawas sa pagkaon. Samtang
kita sa mainampingon nga paagi maghunahuna mahitungod unsaon paggasto
ang salapi nga ania kanato, kita maghimo og paghukom aron mahimo nga labaw
nga maalamon nga mopalit sa mga pagkaon aron kita mahimong mahimsog kay
sa paggasto sa salapi sa usa ka radyo o sa usa ka relo. Kita mahimo usab nga
makakaplag og labaw nga maayo nga magamit nato ang atong salapi sa alang
nagkalainlain nga mga pagkaon gikan sa tulo ka mga mahinungdanon nga
pundok sa pagkaon kay sa alang sa timotimo o softdrinks.

Sa unsa nga paagi nga kita makagamit sa kasayuran niini nga leksyon kon kita wala pa
makabaton og usa ka banay?

Panapos
Kita makadawat og daghan nga mga kaayohan sa kahimsog ug mga relasyon
sa banay kon kita magusa sa pagkaon sa naandan nga gilaraw nga mga
tingkaon sa matag adlaw. Ang atong mga pagkaon mao ang labaw nga
makapahimsog kon sila naglakip sa labing ubos og usa ka pagkaon gikan sa
matag usa sa tulo sa mahinungdanon nga mga pundok sa pagkaon. Aron
makakuha sa igo sa matag pagkaon sa matag tungkaon, ang matag tawo
kinahanglan nga makadawat og labing ubos sa tulo o upat ka ingkib sa matag
pagkaon. Aron makahatag og mga pagkaon nga mahimo nga makatabang
kanato nga mahimsog ug nga makatabang sa atong mga anak nga motubo
sa husto, kita kinahanglan nga moandam alang ug molaraw sa mga pagkaon
nga atong paliton o patuboon.
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Hagad
Karon nga semana paglaraw og makapahimsog nga mga pagkaon alang sa
inyong banay. Siguroha nga ang matag pagkaon maglakip sa mga pagkaon
gikan sa matag usa sa tulo sa mahinungdanon nga mga pundok. Siguroha
nga adunay igo nga sa labing ubos tulo o upat ka mga ingkib sa matag
pagkaon sa matag sakop sa banay sa matag tingkaon. Paglaraw og mga
paagi alang sa inyong banay aron makapadayon nga makadawat sa husto
nga nagkalainlain ug igo nga gidaghanon sa pagkaon nga ilang gikinahanglan
alang sa maayo nga panglawas. Himoa kini nga pinaagi sa paglaraw og una,
pinaagi sa pagtanom og usa ka tanaman kon mahimo, ug pinaagi sa
pagpauga o kon dili sa pagpatunhay o pagtipig sa mga pagkaon kon kini
daghan. Balika-pagtuon ang mga paagi sa inyong paggasto sa inyong salapi,
diin mahimo, pauswaga kini nga mga pamaagi sa paggasto aron kamo
adunay daghan nga salapi alang sa husto nga pagkaon.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Balik-pagtuon alang sa inyong kasayuran ang leksyon 22, “Nutrisyon alang sa Banay,” ug

leksyon 25, “Pananom diha sa Panimalay,” Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw,
Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon alang sa mga Babaye, Bahin A. 

2. Ang uban nga mga nasud adunay lahi nga mga sumbanan alang sa pagpundok sa mga
pagkaon. Kon ang inyong dapit mogamit sa upat o labaw nga mga pundok sa mga pagkaon,
gamita kini nga leksyon aron pag-uyon sa uban nga gitudlo sa inyong nasud.

3. Hangyoa ang usa ka igsoon nga babaye sa pagbuhat og usa ka tsart nga nagpakita sa tulo ka
nag-unang mga pundok sa pagkaon ug sa ilang mga kaayohan. Ipalista kaniya ang mga panig-
ingnan sa lokal nga mga pagkaon gikan sa matag pundok, sumala sa gipakita sa mga talan-
awon 5-a, 5-b, ug 5-c. Paandama siya sa pagbasa pagbalik sa tsart uban sa klase, ug ipatubag
sa klase ang mga mosunod nga mga pangutana:
Unsa ang tulo ka nag-unang mga pundok sa pagkaon?
Unsa ang talagsaon nga mga kaayohan nga atong madawat gikan sa matag pundok?
Unsa ang uban ka mga panig-ingan sa lokal nga mga pagkaon gikan sa matag pundok sa
pagkaon?
Unsa ang uban nga lokal nga nag-una nga mga pagkaon?

4. Pagbuhat og usa ka tsart nga nagpakita sa pipila ka nga kan-unon nga naglakip sa mga
pagkaon gikan sa tanan nga tulo ka mga pundok.

5. Kon ang kaigsoonan nga mga babaye adunay mga pangutana sa panimalay nga panglihok o
pagbadyet, pabasaha sila sa Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga
Tamdanan nga Basahon alang sa mga Babaye, Bahin A, mga leksyon 26, 25, and 21,
“Panimalay nga Panglihok,” “Pagpananom diha sa Panimalay,” ug “Pagdumala sa Panalapi sa
Banay,” sa mao nga pagkasunodsunod.

6. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagpabasa o pagsaysay og mga sugilanon gikan niini nga
leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-awhag sa husto nga pag-
amuma sa inahan ug sa bata.

Pag-amuma alang sa Mabdos nga Babaye
Usa ka banay sa Pilipinas nakasinati og hilabihan nga kasub-anan sa diha nga
ang ilang una nga bata namatay. Unya sila nakabig ngadto sa ebanghelyo ug
nagpasakop sa Simbahan. Sa diha nga ang inahan nagmabdos pag-usab,
siya nangutana sa mga misyonaryo sa Kaayohan nga Pangalagad unsa ang
iyang buhaton aron makaangkon og usa ka mahimsog, normal nga bata. Unya
siya miingon, “Kon ako nasayud pa kon unsa ang buhaton, dili unta mamatay
ang akong unang bata.”
Sa panahon sa iyang ikaduha nga pagmabdos siya mibuhat kutob sa iyang
mahimo aron masiguro nga walay mahitabo sa iyang sunod nga anak, ug usa
ka maanyag, mahimsog nga bata natawo. Siya mitawag niini nga bata nga
iyang “Mormon nga Bata.” Ang mga tawo sa iyang kasilinganan sa
makadaghan mosulti nga sila wala makakita og ingon kahimsog nga bata.
Ang nagpaabut nga inahan adunay usa ka linain nga kahigayunan sa
pagtabang pag-andam sa lawas sa usa sa espirituhanon nga mga anak sa
Langitnong Amahan. Ang atong yutan-on nga lawas mahinungdanon kaayo
nga kini gitawag og usa ka templo alang sa espiritu (1 Mga Taga-Corinto
3:16–17). Kita kinahanglan nga maningkamot sa tanan nga atong mahimo
aron pagtabang sa lawas sa matag usa sa atong mga anak nga mahimo nga
maporma sa husto. Ang babaye mahimo nga makabuhat og daghan nga mga
butang samtang magmabdos, o bisan sa wala pa, sa pagtabang sa iyang
bata nga matawo nga lig-on ug himsog. Niini nga leksyon kita makakat-on
unsa ang atong buhaton nga mahimo nga makaayo sa inahan ug sa bata.

KAON SA HUSTO NGA MGA PAGKAON
Mahinungdanon nga ang mabdos nga babaye mokaon sa nagkalainlain nga
makapahimsog nga mga pagkaon. Ang pagkaon sa husto adunay dako nga
impluwensya diha sa wala pa matawo nga bata. Ang pagkaon og maayo
labing mahinungdanon kaayo nga bisan ang batan-on, wala pa maminyo nga
mga babaye gikinahanglan nga moandam sa ilang mga lawas pinaagi sa
pagpili sa mainampingon nga mga paagi unsa ang ilang kan-on. Unya kon sila
maminyo na, sila adunay maayo nga kahigayunan nga makaangkon og
maayo nga panglawas ug magmabdos sa mahimsog nga mga anak. Kon ang
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batan-on nga babaye maghimo og batasan sa pagkaon sa nagkalainlain nga
makapahimsog nga mga pagkaon sa husto nga gidaghanon, ang iyang
kahanas nga pagpakatawo sa mahimsog nga mga bata mousbaw. Tungod
kay kini nga mga natukod nga mga batasan sa pagkaon kini madala niya
ngadto sa iyang kaminyoon ug pagmabdos, siya mopadayon sa pagkaon sa
husto nga mga pagkaon ug motudlo sa maayo nga mga batasan sa
pagpabaskog sa iyang mga anak.

Pangutan-a ang batan-on nga mga babaye: Unsa ang inyong mahimo nga buhaton karon aron sa
pag-andam alang sa panahon kon kamo maminyo ug magbaton og mga anak?

PAGLIKAY SA MAKADAOT NGA MGA BUTANG
Ang usa ka mabdos nga babaye kinahanglan nga maglikay sa paggamit sa
makadaot nga mga butang ngadto sa iyang lawas. Pipila sa mga butang gituyo
paghingalan diha sa Pulong sa Kaalam nga makadaot alang sa tanan, apan sila
labing makadaot alang sa gisabak nga bata kon gamiton sa mabdos nga inahan.

Unsa kini nga makadaot nga mga butang? (Tsa, kape, alkohol, ug tabako)

Ang mga babaye kinahanglan nga mag-amping mahitungod sa paggamit sa
mga drugas ug mga tambal sa panahon sa ilang pagmabdos. Ang mga
tambal nga makatabang sa uban nga higayon mahimo nga adunay makadaot
nga sangputanan diha sa bata, mag-agad kon unsa nga higayon sa iyang
pagmabdos ang tambal nga giinom. Busa maalamon ang paglikay sa mga
tambal gawas kon kini gitugutan sa usa ka mananambal kinsa nasayud nga
ang inahan mabdos.

PAGBATON SA NAANDAN NGA MEDIKAL NGA MGA PAG-EKSAMEN
Ang usa ka babaye kinahanglan nga mobisita og usa ka mananambal o usa
ka klinika sa maayo nga panglawas sa higayon nga siya nagduda nga siya
mabdos. Ang mananambal o ang nars sa kasagaran mopabalik kaniya aron
pagsusi sa naandan nga husto nga mga panahon sa higayon sa iyang
pagmabdos. Ang mga nagtrabaho sa panglawas, sama sa mga mananambal
ug mga nars, gibansay aron pag-ila sa mga suliran nga mahimo nga moabut
sa higayon sa pagmabdos. Busa, maalamon nga adunay kanunay nga mga
pagsusi. Sa ingon niini nga paagi, ang nagtrabaho sa panglawas mahimo nga
makakaplag kon adunay suliran ug motabang sa inahan sa paghatag sa mga
panagang sa dili pa ang suliran mahimo nga grabe.
Bisan tuod ang mabdos nga babaye makabuhat sa tanan nga mahimo aron
pagpanalipod sa iyang lawasnon nga kaayohan, siya dili gihapon mobati sa
kahupay sama sa iyang gusto. Siya kinahanglan nga masayud nga ang
kausaban sa iyang lawas makatandog sa iyang mga pagbati ug nga kini normal
sa uban nga mga mabdos nga mga babaye nga mobati og kalipay ug unya
kasubo. Siya tingali mobati nga nasakit sa kanunay sulod sa unang mga tulo ka
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mga bulan sa pagmabdos. May panahon nga ang iyang likod mosakit ug ang
iyang bitiis mobati og kabug-at. Siya kinahanglan nga maninguha nga adunay
malipayon nga kinaiya. Kon ang babaye makahinumdom sa kamahinungdanon
sa iyang katungdanan isip usa ka inahan sulod niini nga panahon sa mga
kausaban nga moabut sa iyang lawas, kini makatabang kaniya nga labaw nga
magmalipayon. Ang Espiritu sa Ginoo mahimo usab nga makatabang kaniya sa
pagpalambo og usa ka malipayon nga kinaiya. Siya kinahanglan nga mag-ampo
ug magtinguha nga pagaagakon ug pagaubanan sa Espiritu, maghinumdom
nga ang pag-angkon sa bata siya ug ang iyang bana nagtambayayong uban sa
Langitnong Amahan diha sa sagrado nga paagi ug kasinatian sa paglalang.

Sa unsa nga paagi nga kini makatabang kanato nga masayud nga ang mga kausaban sa pagbati
sa higayon sa pagmabdos normal? (Pagpakgang nga dili makuyawan sa mga kausaban.
Makatabang kanato sa pag-ila sa mga suliran ug makakat-on unsaon sa pagsagubang kanila.)

PAHULAY UG PAGPAUGNAT SA KUSOG
Ang mga sakop sa banay kinahanglan nga motabang sa mabdos nga inahan
kon siya dili maayo ang gibati. Kon nagmabdos, ang babaye dali nga kapuyon
ug nagkinahanglan sa daghan nga pagkatulog. Siya nagkinahanglan og
pahulay sa panahon sa adlaw ug matulog og sayo sa gabii.
Tungod kay ang pagpaugnat sa kusog maayo alang sa tanan, ang mabdos
nga mga babaye kasagaran makapadayon sa bisan unsa nga normal nga
pagpaugnat sa kusog. Kon siya dili makakuha sa daghan nga pagpaugnat sa
kusog, ang mabdos nga babaye mahimo nga mobuhat alang sa inadlaw nga
paglakaw. Uban sa paglakaw, adunay daghan nga mga matang sa maayo
nga pagpaugnat sa kusog. Ang iyang mananambal makatambag sa inahan
mahitungod og unsa ang husto, makatabang og mga pagpaugnat sa kusog
sa panahon sa pagmabdos.

Unsa ang inyong mabuhat sa pagtabang sa inyong inahan, usa ka kabanay, usa ka higala, o usa
ka silingan kinsa nagmabdos?

PAGLIMPYO
Ang kalimpyo mahinungdanon alang kanatong tanan, apan kini labing
mahinungdanon alang sa nagmabdos nga mga babaye ingon nga usa ka
sukod aron pagsanta sa mga sakit. Ang paggamit sa lunsay nga tubig alang
sa pag-inom ug pag-andam sa pagkaon mahinungdanon. Paghugas sa mga
kamot human sa pag-pagawas sa hugaw sa lawas ug sa dili pa mag-andam
sa pagkaon mao ang kanunay mga maalamon nga butang nga buhaton. Kini
maayo usab nga sa kanunay maligo, aron ang tibuok lawas magpabilin nga
limpyo, ug maligo ug magsul-ob sa limpyo nga saput sa dili pa moadto sa
mananambal o sa klinika.

Kon kamo unya magmabdos, unsa kaha ang inyong buot nga buhaton aron masiguro nga ang
inyong bag-ong natawo nga anak mahimo nga himsog?
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Pagpanganak
Sa pagkatawo sa usa ka bata, ang kalimpyo mahinungdanon. Ang lawas sa
inahan kinahanglan nga limpyo. Kinsa kadto nga moabag sa pagpakatawo
kinahanglan nga limpyo ang mga kamot ug limpyo ang saput. Ang saput nga
gamiton alang sa bata ug sa palibut niana nga higayon sa pagpanganak
kinahanglan nga gilapwaan. Kinsa kadto nga miabag sa pagpaanak, bisan
ang pagpanganak gihimo sa tambalanan, sentro sa pagpanganak, o sa
panimalay, kinahanglan nga mabansay aron masayud kon unsa ang buhaton
aron pag-ila kanus-a gikinahanglan nga dungagan ang medikal nga pagtagad
alang sa inahan o sa bata.
Asa ang mga babaye sa inyong lungsod sa kasagaran moadto alang sa pagpakatawo sa ilang
mga bata? Kini ba nga mga dapit limpyo? Duna ba silay gibansay nga mga tawo aron moabag sa
pagpanganak sa mga bata? Kon ang mga dapit dili limpyo, asa ang maayo nga dapit nga
adtoan? Unsa ang imong buhaton aron mouswag ang mga dapit nga anaa na?

Pag-amuma alang sa Bag-o nga Inahan

HUSTO NGA PAHULAY
Human sa pagkatawo, ang inahan tingali lapoy ug dili hayahay. Ang mga
nagtrabaho sa panglawas mahimo nga motabang kaniya aron masayud pila
ka adlaw nga siya kinahanglan nga molikay sa bug-at nga buhaton. Siya
kinahanglan nga mopadayon aron pag-angkon og daghan nga pahulay. Ang
mga sakop sa banay kinahanglan nga mopadayon sa pagtabang kaniya aron
siya makaangkon og igo nga pahulay.

HUSTO NGA KINAN-AN
Ang mga pagkaon nga kan-on sa bag-o nga inahan mahinungdanon alang sa
iyang kaayohan. Siya kinahanglan nga mokaon sa bisan unsa nga
makapahimsog nga mga pagkaon nga siya naanad na. Ang usa ka inahan kinsa
nagpasuso sa iyang bata nagkinahanglan nga mokaon og daghan nga mga
pagkaon gikan sa matag pundok sa pagkaon aron makapagula og igo nga
gatas. Ang pagkaon gikan sa tanan nga mga pundok sa pagkaon
mahinungdanon alang sa pagpahimsog sa iyang anak. Siya nanginahanglan
usab nga moinom og daghan nga mga tubig niini nga panahon. Ang mga inahan
usahay makakaplag nga adunay uban nga mga pagkaon nga makadaot sa bata
kinsa miinom sa gatas sa suso. Sila mahimo nga makalikay niadto nga mga
pagkaon, bisan pa niana, ug sa gihapon makasiguro nga sila nakakuha og igo
nga nagkalainlain nga gidaghanon sa mga pagkaon nga ilang gikinahanglan.
Unsa ang inyong mabuhat sa pagtabang sa inyong inahan, usa ka kabanay, higala. o silingan
kinsa adunay bag-o nga bata?

Pag-amuma alang sa Bag-o nga Bata

MGA PAGKAON
Husto nga pagkaon mahinungdanon alang sa bag-o nga bata. Ang gatas sa
suso, ilabi na sa panahon sa mga adlaw human gayud sa pagkatawo, mao ang
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labing maayo nga pagkaon alang sa bata. Panagsa ang usa ka bata dili mahimo
nga modawat sa gatas sa inahan. Kon kini mao ang mahitabo, bisan pa niana,
ang inahan kinahanglan nga mangita og usa ka binasa nga pagkaon o usa ka
linain nga husto nga pormula alang sa iyang bata. Ang inandam nga pormula
mahal ug nagkinahanglan og labaw nga pag-amping aron masiguro nga sila
limpyo ug luwas alang sa bata. Ang mga bata sa kasagaran nagkinahanglan og
dugang nga mga tubig, ilabi na sa init ug uga nga mga klima. Sila mahimo nga
mahatagan og lunsay nga tubig sa limpyo nga botelya uban sa nilapwaan nga
tsupon. Ang bag-o nga mga bata sa kasagaran moinom kutob sa ilang
gikinahanglan ug unya moundang pag-inom. Tungod kay ang mga bata nga
gipatutoy sa gatas sa ilang inahan sa kasagaran dili ganahan moinom gikan sa
botelya, ug tingali dili moinom sa dugang nga mga tubig nga ilang
gikinahanglan gikan sa botelya, ang paghatag kanila og lunsay nga tubig gikan
sa limpyo nga kutsara tingali mahinungdanon. Labing maayo nga dili tam-ison
ang tubig uban sa asukal o bisan unsa kon sila moinom sa lunsay nga tubig.
Ang mga bata kinahanglan nga mapalug-ab sa kanunay sa higayon sa
pagpatutoy aron sila makalikay gikan sa pagkabutod sa tiyan, pagsuka sa ilang
pagkaon, ug pag-antus gikan sa sakit sa tiyan. Ikaw mahimo nga mopalug-ab
sa kadaghanan sa mga bata sa kasayon pinaagi sa pagbutang kanila diha sa
imong abaga ug pikpikon ug hapyuron ang ilang mga likod.

PAGKALIMPYO
Ang pagkalimpyo mahinungdanon alang sa mga masuso, tungod kay sila dili pa
makasukol sa mga balatian. Kon mahimo, ang mga masuso kinahanglan nga
pagakaliguon matag adlaw. Hilam-osan ang nawong, ulo, ug liog pag-una, unya
ang mga bukton ug mga bitiis. Ang mga kunot sa mga bitiis ug mga bukton
kinahanglan sa mainampingon nga paagi pagalimpyohan ug unya ang
pagkaligo sa masuso mahingpit pinaagi sa paghugas sa dapit taliwala sa iyang
mga paa. Bisan ang gagmay kaayo nga mga masuso mahimo nga ligoon, apan
ang pag-amping kinahanglan nga pagabuhaton aron sila mapanalipdan gikan
sa mga hangin ug sip-on. Sa uban nga mga klima kini tingali nagpasabut sa
paghugas ug pagpauga sa usa ka bahin sa lawas sa masuso sa dili pa hugasan
ang sunod nga bahin. Kini tingali makatabang nga ang masuso magpabilin nga
naputos sa uga nga panapton samtang nagligo kaniya sa ingon niini nga paagi.
Kon ang bata naggamit og lampin, mahinungdanon nga siya kanunay nga limpyo
pinaagi sa pag-ilis sa iyang lampin matag higayon nga kini mabasa o mahugaw.
Ang dapit sa taliwala sa mga paa sa bata kinahanglan nga kanunay nga maayo
nga pagkalimpyo sa dili pa ang limpyo, lab-as nga lampin ibutang. Ang paglaba
sa mga lampin ayohon pagsabon, iwaswas sila sa tin-aw nga tubig, ug paughon
sila diha sa adlaw ug kini makatabang sa pagpakunhod sa mga katol.
PAGPANALIPOD GIKAN SA KAKUYAW
Ang mga bata nagkinahanglan og luwas nga dapit sa pagkatulog, sama sa
usa ka higdaanan sa bata, usa ka kahon, o usa ka linain nga higdaanan nga
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adunay kilid aron pagsagang nga mahulog. Maayo nga ibutang ang bata sa
lig-on nga dapit; dili siya biyaan nga usa ra kon dunay kuyaw nga siya mahimo
nga moaginod o moligid didto sa ngilit ug mahulog. Ang mga bata usab
kinahanglan nga panalipdan gikan sa mga langaw, ug uban nga mga
mananap, ug mga hayop.

Kon ang inahan sa inyong mga dapit adunay mga suliran sa pagpanalipod sa mga bata gikan
niini nga nga matang sa mga kakuyaw, unsa ang inyong buhaton aron pagkuha sa mga kakuyaw?

PAGTAGAD SA PANGLAWAS
Ang mga bata nagkinahanglan og pagtagad sa maayo nga panglawas. Dad-a
ang bata sa klinika sa panglawas o sa mananambal sa kanunay aron
mahatagan sa bakuna nga iyang gikinahanglan sa pagpanalipod kaniya gikan
sa mga sakit. Ang nagtrabaho sa panglawas mahimo usab nga makasulti kon
and bata nagtubo ba sa normal nga paagi.

GUGMA
Ang mga bata usab kinahanglan nga mobati nga sila gikinahanglan ug
gihiguma. Kita mahimo nga makapahibalo kanila nga kita nahigugma kanila
pinaagi sa paggunit ug paghapuhap kanila, ug usab pinaagi sa pakigsulti
ngadto kanila sa bugnaw nga mga tingog.

Unsa ang lain nga piho nga mga butang nga atong mabuhat aron masayud ang usa ka bata nga
kita nahigugma kaniya?

Kita mahimo nga makatabang sa bata pagpakat-on ug pagpalambo sa iyang
hunahuna pinaagi sa pagpakigsulti ngadto kaniya. Ang mga ginikanan ug mga
anak diha sa banay makapasabut sa kasagaran nga mga butang ngadto sa
mga bata pinaagi sa pagsulti sama sa mga butang nga “Kini usa ka bulak,”
“Kana usa ka manok,” “Tan-awa ang bata nga lalaki.” Kita mahimo usab nga
motabang sa bata nga makakat-on pinaagi sa paghatag og mga dulaan aron
siya makadula. Bisan ang gagmay nga mga bata makakat-on gikan sa
pagdula sa mga dulaan. Ang mga dulaan sa bata nga gidulaan kinahanglan
nga maanindot ang mga bulok ug mahimo nga ang mga kasagaran nga mga
butang nga anaa sa atong mga panimalay. Kini nga mga dulaan kinahanglan
nga limpyo, tungod kay ang bata mosulod sa mga butang ngadto sa iyang
baba. Ang mga dulaan kinahanglan dili hait ang mga ngilit o adunay mga
piraso nga maguba o malamoy.

Panapos
Husto nga pagkaon, kalimpyo, pagtagad sa maayo nga panglawas, luwas
gikan sa kakuyaw, ug husto nga pahulay ug pagpaugnat sa kusog mao ang
mahinungdanon alang sa mabdos nga mga babaye, mga inahan ug mga
bata. Kon kita mobuhat kutob sa atong mahimo sa pag-angkon niini, kita
nagtuman sa atong mga kapangakohan sa paghatag sa matag bag-o nga
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espiritu nga anak sa atong Langitnong Amahan sa usa ka mahimsog nga
lawas. Mga inahan ug mga bata mahimo nga adunay mga suliran uban sa
ilang panglawas bisan kon ang tanan niini nga mga gimbuhaton gisunod. Kita
dili kanunay nga makasabut ngano nga kini nga mga suliran moabut, apan sila
dili kaayo moabut kon kita mohatag og maayo nga pagtagad alang sa mga
inahan ug mga bata.

Hagad 
Karon nga semana hunahunaa ang inyong kaugalingon nga mga batasan sa
panglawas. Kon kamo nagmabdos o naglaraw aron adunay mga bata sa
umaabut, pagsugod og himo sa gikinahanglan nga mga kausaban aron ang
inyong matag mga bata adunay labing maayo nga kahigayunan aro matawo
uban sa lig-on ug mahimsog nga lawas. Pangitaa unsa ang inyong mabuhat
aron kamo makaabag sa usa ka tawo kinsa nagmabdos o kinsa usa ka bag-o
nga inahan, ug unya buhata kon mahimo. Pagbuhat og walay kuyaw nga
dulaan alang sa bata nga inyong nahibaloan, ug pagbansay sa pagpakita
niana nga bata unsa ka dako ang inyong gugma kaniya.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Tun-i pag-usab ang leksyon 23, “Nutrisyon alang sa Inahan ug sa Bata,” ug leksyon 24,

“Panagang sa Sakit,” Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan nga
Basahon alang sa mga Babaye, Bahin A. Kon ang mga kaigsoonan nga mga babaye adunay
pangutana, pabasa sila sa mga haum nga leksyon alang sa mga tubag.

2. Hatagi og pagtagad unsa nga mga bahin niini nga leksyon ang nagkinahanglan og linain nga
paghatag og gibug-aton alang sa pila ka tawo sa inyong dapit. Siguroha paghunahuna sa
maayo nga mga buhaton nga naandan. Awhaga ang mga inahan nga mopadayon sa maayo
nga mga buhaton nga ila nang gigamit.

3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga
kasulatan gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon makatabang kaninyo nga makakat-on unsaon paglikay ang
mga aksidente, pagtagad nga mabugnawon ug paggamit kon ug ang
aksidente mahitabo, mogamit sa unang pagtabang kon kini gikinahanglan.

Pag-amuma alang sa Atong Temporal nga mga Lawas 
Isip mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
Adlaw, kita makaila nga ang atong temporal nga pagkatawo ug espirituhanon
nga pagkatawo mga mahinungdanon kaayo. Pinaagi sa pagkat-on unsaon
nga makalikay sa mga aksidente ug unsaon pag-atiman sa uban nga
kasagaran nga mga aksidente kon ug sa panahon nga sila mahitabo, kita
labaw nga makaandam sa pagpanalipod ug sa paghatag og maayo nga pag-
amuma sa atong temporal nga mga lawas. Mahinungdanon usab nga kita
adunay pipila ka sukaranan nga kahibalo ug mga kahanas sa unang
pagtabang. Kon kita sa ingon andam, kita labaw nga makaalagad og maayo
ug makapanalangin sa uban ingon usab sa atong mga kaugalingon.

Ipasulti sa mubo sa natudlo nga igsoon nga babaye ang sambingay sa maayo nga Samaritano
(tan-awa sa Lucas 10:25–37).

Basaha ang Lucas 10:34.

Unsa ang gibuhat sa Samaritano? (Mihatag sa unang pagtabang nga mao ang nahibaloan ug
naandan sa iyang panahon ug dapit)

Unsaon paglikay sa mga Aksidente
Ang aksidente mao ang usa ka wala paabuta nga panghitabo nga
makapasakit og usa ka tawo. Sa walay palad, usahay kini mao ang pag-antus
sa lawas, pagmahay, o kasubo ang atong bation human sa aksidente nga
mao ang hinungdan nga kita mangita og mga paagi nga kadto nga aksidente
dili mahitabo pag-usab. Kita nakaamgo unsa ka buang nga maghulat hangtud
nga ang usa ka tawo masakitan una pa kita masayud nga kita mahimo unta
nga makalikay sa aksidente.
Si Elder Loren C. Dunn sa Unang Korum sa Kapitoan misaysay sa usa ka
hitabo diin siya misulti sa iyang anak nga babaye nga mag-amping, apan kini
wala makasanta sa aksidente.
“Kami adunay usa ka anak babaye nga nagpanuigon og tulo ka tuig kinsa
among gimahal pag-ayo. Dili pa lamang dugay, ako adunay gitun-an diha sa
akong lamesa sa panimalay, ug siya diha sa lawak nagdula uban sa usa ka
baso nga tubig nga diha sa lamesa. Samtang siya mipunit niadto nga dako
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nga baso uban sa iyang gagmay nga mga tudlo, ako nagbalik-balik
pagpahimatngon kaniya nga siya kinahanglan nga mag-amping o siya
makahulog sa baso, diin, nahulog ra gayud niya sa katapusan. Nabuak kini
samtang miigo sa salog, ug ang mga bildo mituasik sa matag dapit. . . .  
Tungod kay siya sa kasagaran magdula nga magtiniil, ako midala kaniya gikan
sa lawak ug ako mihimo sa tanan nga paagi pagsilhig sa tanan nga mga
piraso sa baso. Apan miabut sa akong hunahuna nga tingali wala nako
makuha ang tanan nga bildo sa baso, ug sa umaabut nga panahon kon siya
magdula niana nga lawak, kadtong gagmay nga mga tiil tingali og matunok sa
mga bildo diin wala himatikdi ug siya mahimo nga mag-antus pag-usab sa
iyang nabuhat.” (Taho sa Komperensya, Oktubre 1969, pp. 13–14. Also
quoted by Leon R. Hartshorn, comp., in “Splinters of Glass,” Outstanding
Stories by General Authorities, vol. 2, pp. 93–94.)
Sa kasagaran, kita mobati nga ang pagsulti sa usa ka tawo nga mag-amping
mao ang tanan natong gikinahanglan nga buhaton aron sa paglikay sa mga
aksidente. Bisan pa niana, kita sa kanunay makalikay kanila sa labing
malampuson nga paagi pinaagi sa pag-buhat og butang aron mausab ang
makuyaw nga kahimtang.

Unsa ang mahimo sa mga ginikanan o mga magulang nga mga anak sa pagtabang sa paglikay
sa aksidente sama sa gisaysay sa unahan? (Iirog ang makuyaw nga butang nga dili maabut;
pangita og butang nga walay kuyaw kay sa baso aron dulaan sa bata, ipagamit sa bata ang
butang sa luwas nga paagi, sama sa pag-inom gikan niana samtang naglingkod diha sa salog,
kay sa magdula niini.)

Kitang tanan tingali adunay pipila ka walay palad nga mga kasinatian nga mao
ang sangputanan sa mga aksidente sa atong mga panimalay. Tungod kay
kadaghanan sa mga aksidente nahitabo diha o duol sa panimalay, atong
hunahunaon ang uban sa ilang mga kasagaran nga mga tinubdan ug unsa
ang atong mahimo sa paglikay kanila.

MAKUYAW NGA MGA BUTANG-KEMIKAL
Ang uban nga mga butang-kemikal nga gitago sa panimalay mga makahilo
kon kita mokaon o moinom kanila. Sama pananglit, ang lana ug uban pang
matang sa lana sa pagluto makahilo. Ang bomba sa mga insekto usab
makadaot kon isulod ngadto sa lawas, o kon sila dugay nga magpabilin sa
atong panit. Lehiya (diin gamiton sa pagbuhat og sabon) pagpaputi,
panglimpyo, ug alkohol sa banyos ug uban nga makuyaw kaayo nga mga
butang-kemikal.

Unsa ang makuyaw nga likido o polbos nga mga butang-kemikal nga ang katawhan sa inyong
dapit aduna sa ilang mga panimalay?

Lain nga matang sa makuyaw nga butang-kemikal mao ang tambal. Ang mga
tambal mahimo nga makatabang alang sa masakiton nga mga katawhan, apan
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sila usab mahimo nga makuyaw kon ang paggamit dili husto. Dili maalamon
nga magtago sa mga tambal paghuman sa sakit diin sila gihatag nga naayo
na. Samtang ang panahon milabay, ang uban nga mga tambal mahimo nga
maisug o mohupas ug dili makahatag sa makapaayo nga sangputanan nga
anaa kanila sa higayon sa pagpalit. Kon ang wala magamit nga mga tambal
gitago, ang sakit nga sila gitumong aron mamaayo mahimo nga makalimtan ug
kon ang tambal gigamit alang sa lahi nga sakit, ang kahimtang mahimo nga
mograbe. Tungod kay ang tambal nga gihatag alang sa sakit sa usa ka tawo
mahimo nga walay gamit o makadaut alang sa uban nga tawo nga adunay
sama nga sakit, labing maayo nga ang tambal imnon lamang ngadto sa usa ka
tawo diin ngadto kaniya gihatag. Ang mga tambal mahimo usab nga makuyaw
kon imnon sa sayop nga gidaghanon. Labing mahinungdanon nga tan-awon
ang mga anak nga moinom lamang sa gihatag nga gidaghanon, diin
kasagaran gamay kay sa gihatag alang sa mga hamtong.
Ang kamahinungdanon sa pagtago sa tanan nga mga tambal nga dili makab-ut
sa mga gagmay nga mga bata gihulagway pinaagi sa mosunod nga sugilanon:
Usa ka adlaw sa diha nga ang usa ka gamay nga bata nga lalaki nasakit, ang
iyang inahan ug amahan midala kaniya ngadto sa tambalanan. Ang
mananambal misusi sa bata ug mihatag og pipila ka tambal alang kaniya.
Pagkahuman nga sila miabut sa panimalay, ang ginikanan sa bata nga lalaki
mibiya kaniya diha sa iyang lawak nga nag-inusara, samtang sila nagkapuliki
sa pagbuhat sa gawas. Niini nga higayon ang anak nakakita sa botelya sa
tambal ug miinom sa tanan sa makausa ra. Siya moinom unta og duha ka
kutsarita matag upat ka takna. Sa diha nga ang iyang mga ginikanan mibalik
aron pagsusi kaniya, sila nakakita nga misamot ang iyang balatian. Wala silay
nahimo niadto nga higayon, bisan pa niana, ug ang anak namatay.

Unsa ang kinahanglan nga buhaton sa banay aron malikayan ang ingon nga mga aksidente gikan
sa panghitabo? Sa unsa nga paagi nga ang matag sakop sa banay makatabang sa paglikay sa
ingon nga aksidente?

Tungod kay daghan ang makuyaw nga mga butang-kemikal nga mapuslanon,
kita magtago kanila sa atong mga panimalay alang sa husto nga paggamit.
Bisan pa niana, kita kinahanglan nga mobuhat sa tanan nato nga mahimo
aron pagpugong sa mga tawo sa pagkaon ug pag-inom niini sa sayop o gikan
sa paghikap kanila sa dugay kaayo, pinaagi sa mainampingon nga paagi sa
pagsulat sa ngalan sa butang-kemikal diha sa sudlanan diin kini gitipigan.

Ipakita ang talan-awon 23-a, Pagbutang og timaan sa makuyaw nga mga butang.

Usa ka yano nga hulagway makapahimatngon sa usa ka makahilo. Kinsa
kadto nga dili makabasa makakat-on nga ang timailhan o hulagway
nagkahulugan og “Kuyaw o “Makahilo!”
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Makuyaw nga mga butang-kemikal kinahanglan nga mahipos sa taas nga
butanganan o sa sirado nga tagoanan diin ang mga anak dili makakab-ut kanila.
Pagkat-on sa angay nga mga panagang alang sa panimalay o uban nga mga
makahilo sa inyong dapit. Pagkat-on asa motawag alang sa tabang gikan sa
propesyonal nga mananambal ug unsa ang buhaton kon adunay usa ka tawo
nga sa wala tuyoa nakainom o nabantang sa makahilo.

Unsa ang atong buhaton diha sa atong mga panimalay aron sa paglikay sa mga makahilo?

MAKUYAW NGA MGA BUTANG 
Kasagaran sa mga panimalay adunay makuyaw nga mga butang nga mahait
o talinis nga nga tumoy. Sama pananglit, mga kutsilyo, mga gunting ug mga
himan nga mahimo nga makuyaw. Kita mahimo nga makapalambo sa mga
kinaiya sa paggamit niini aron ang atong panimalay labaw nga luwas.
Kita mahimo nga sa kanunay mobutang sa mahait nga mga butang nga dili
maabut sa gagmay nga mga bata. Kon kita mobutang og kutsilyo sa dili luwas
nga dapit sa usa lamang ka higayon, ang gagmay nga bata makahimo sa
pagpunit niini ug masamdan ang iyang kaugalingon.

Ipakita ang talan-awon 23-b, Hingkod nga babaye naghatag sa batan-on nga babaye og usa ka
parisan nga gunting.

Ang uban nga mga kahimanan mahimo nga magamit sa makuyaw o luwas nga
mga paagi. Paggamit og mga kutsilyo sa pinugngan nga mga linihokan kon ang
uban anaa sa duol, aron malikayan nga mawad-an sa pagpugong ug
makasamad kanila pinaagi sa aksidente. Sama pananglit, himoa nga batasan
ang paghatag niini nga mga butang ngadto sa lain nga tawo uban sa mahait ug
talinis nga tumoy nga layo gikan niana nga tawo. Kita kinahanglan nga magtuon
sa husto nga paagi sa paggamit ug pagdala sa mga kutsilyo ug uban nga
makuyaw nga mga kahimanan ug motudlo sa atong mga anak sa husto nga
mga paagi sa luwas nga pagdala ug paggamit sa mao nga mga kahimanan.
Ang mga posporo mapuslanon kon gamiton sa husto. Bisan pa niana, ang
pagdula sa mga posporo o ang paggamit kanila sa walay pag-amping
mahimo nga mao ang tinubdan sa pagkadaot o kalaglagan. Tipigi ang mga
posporo nga dili makab-ot sa mga bata.

Asa kaha nato ikatago kining matag makuyaw nga mga butang sa paglikay sa mga aksidente?

Unsa ang piho nga mga kausaban nga atong mahimo sa mga paagi nga kita o ang atong mga
anak mogamit sa makuyaw nga mga butang?

MAKUYAW NGA MGA KAHIMTANG
Piho nga mga kahimtang nga mosangput sa mga aksidente magkalahi gikan
sa usa ka dapit ngadto sa lain nga dapit ug bisan gikan sa lain nga panimalay
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ngadto sa panimalay. Bisan pa niana, ang uban nga mga kahimtang
managsama ug mahimo nga mausab aron sa paglikay sa mga aksidente.
Daghan nga mga kadaot mosangput kon ang mga tawo mokatkat sa taas sa
usa ka dili lig-on nga butang samtang maninguha nga makaabut sa taas nga
dapit sa ilang panimalay o nataran. Aron malikayan ang mao nga mga kadaot,
sa mainampingon nga paagi pagpili og usa ka butang nga luwas ug siguro
nga kabarugan, o pagkuha og usa ka tawo nga mogunit sa gibarugan. Kon
kita mogahin og panahon sa pagbuhat niini, kita mahimo nga sa kanunay
makalikay sa grabe nga pagkadaot.
Ang mga kadaot mahimo nga mahitabo kon kita madakin-as sa uban nga
butang nga nayabo sa salog ug wala matrapohi. Kini usab masayon nga
mahulog ibabaw sa uban nga butang nga nabiyaan diin kini wala mahisakop.
Ang mga bata mahimo nga makabiya og bola o uban nga dulaan sa
tikanganan, ug may usa nga tingali wala motan-aw sa ubos ug wala makakita
niini. Ang uban nga mga banay nakamatngon niini nga mapuslanon sa
pagsunod sa mga lagda sa pagbutang kanunay sa mga butang diha sa ilang
linain nga dapit kon sila dili na gamiton. Kini makapakunhod kaayo sa mga
kahigayunan nga adunay usa nga mahulog ibabaw sa wala damha nga butang.

Unsa nga lokal nga mga kahimtang ang makaingon sa mga pagkahulog?

Unsa ang mga piho nga mga butang nga mahimo nga buhaton sa paglikay sa mga aksidente?

Likayi ang pagbiya sa mga bata nga walay mag-atiman diin sila mapaso sa init
nga tubig o diin adunay kakuyaw nga ang bata malumos. Likayi usab ang
pagtugot sa mga bata nga magdula uban sa modilaab nga mga butang diin
adunay kakuyaw nga makugang o mapaso.
Ang mga aksidente sa panimalay sa kasagaran mahitabo diha sa mga lutoanan
nga dapit. Sa uban nga mga panimalay, diin ang pagluto gihimo ibabaw sa
kalayo diha sa salog o yuta, ang gagmay nga mga bata kasagaran mapaso
pinaagi sa pagduol kaayo sa kalayo. Mahimo kini nga luwas kon ipataas ang
lutoanan nga dapit pipila ka tiil ibabaw sa yuta. Ang pagluto sa ibabaw nga dapit
sa yuta makalikay sa gagmay nga bata sa pagkamang duol sa kalayo ug
malikay sa abug ug hugaw gikan sa atong mga tiil layo sa pagkaon, makahimo
niini nga labaw nga limpyo ug luwas alang kanato sa pagkaon.
Sa mga panimalay diin ang pagluto gihimo sa lung-agan o sa itaas nga dapit,
ang pag-amping kinahanglan nga buhaton nga likayan ang pagbiya sa
gunitanan sa kaldero paatubang didto sa gawas. Ang mga bata tingali og
makakab-ot ug makakuha sa gunitanan sa kaldero ug birahon ang init nga
pagkaon o tubig diha sa ibabaw kanila.

Ang mga aksidente ba kasagaran diha sa lutoanan nga dapit sa inyong panimalay? Kon mao,
unsa ang inyong buhaton aron paghimo niini nga dapit nga luwas?
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Usahay ang mga kandila, mga parol, ug mga lung-agan nabutang sa duol kaayo
sa lain nga dapit nga mahimo nga masunog. Sama pananglit, mga kurtina sa
bintana nga naglupadlupad duol sa abli nga siga mahimo nga modakop sa
kalayo. Ang karton nga gihipos duol kaayo sa lung-agan o butanganan sa kalayo
mahimo nga mosilaub kon ang init nga kalayo modilaab na.

Kon kini mao ang mga suliran sa inyong panimalay unsaon ninyo pagwagtang kanila?

Unsa ang uban nga makuyaw nga mga kahimtang nga mao ang hinungdan sa mga aksidente?

Unsa ang inyong mahimo aron sa paghimo niini nga mga kahimtang nga luwas?

Pagdumala sa Mabugnawon ug Maalamon nga paagi uban sa mga
Aksidente
Mahinungdanon nga magpabilin nga mabugnawon kon kita motabang og usa
nga nadaot. Ang kadaot tingali og grabe, apan kita kinahanglan nga bugnaw ug
maninguha pagpasalig sa nadaot nga tawo. Ang biktima sa kasagaran
mosukwahi sama sa pagsukwahi sa naglibut kaniya. Kon kita mohilak o
makuyawan, siya maghunahuna nga ang iyang kadaot grabe kaayo kay sa
nahitabo. Siya mahimo nga mawad-an og kadasig nga siya makahunahuna nga
siya mamatay ug dili na buot nga adunay moatiman sa iyang panglawas. Ang
paghatag og unang pagtabang sa bugnaw nga paagi makahimo nga
makapakubos o makalikay sa kahikurat nga pagbati sa biktima. Kita
kinahanglan nga mahibalo sa piho kon unsa ang buhaton sa kasagaran nga
mga kadaot aron kita makalihok uban sa katuyoan ug kahibalo. Sa matag karon
ug unya kita kinahanglan nga magbansay sa mga pamaagi diha sa leksyon 24
“Unang Pagtabang, Bahin 2.” Kita kinahanglan nga motudlo niini nga mga
pamaagi ngadto sa magulang nga mga anak sa atong banay, aron sila
makaandam sa higayon sa kalit nga hitabo. Makatabang ang makanunayon nga
pag-ampo sa atong mga kasaingkasing sa higayon nga may kalit nga hitabo,
aron mahimo nga labaw nga andam sa pagdawat sa madasigon nga paggiya.

Mga Butang nga Kinahanglanon sa Unang Pagtabang
Sa pagdugang sa paghimo sa atong mga panimalay nga labaw nga luwas
gikan sa mga aksidente, ug pagkat-on sa kasagaran nga gimbuhaton sa
unang pagtabang, kita makaandam sa atong mga kaugalingon pinaagi sa
paghipos og mga sangkap sa unang pagtabang diha sa atong mga
panimalay. Unya kon ang kalit nga hitabo moabut, kita adunay mga sangkap
aron makatagad niini dali.
Bisan tuod ang mga butang sa unang pagtabang nga gitago sa matag banay
magkalainlain, ang unang mga butang kinahanglan maglakip sa mosunod.

SABON 
Ang sabon gikinahanglan aron paghugas sa hugaw, mga bato, ug bildo gikan
sa mga samad. Kita makagamit sa atong inadlaw nga sabon, gawas sa atong
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kinahanglanon aron makasiguro nga kita nga adunay uban nga magamit
alang sa kalit nga hitabo. Ang usa nga nagbuhat sa unang pagtabang
kinahanglan nga mohugas pag-ayo uban sa sabon ug tubig aron malikayan
ang paghatag sa dugang nga malagmit makatakod nga mga kagaw.

TUBIG NGA LIMPYO
Kon walay andam nga magamit, paghipos og usa ka sudlanan sa limpyo nga
tubig uban sa mga kinahanglanon sa unang pagtabang alang sa paghugas sa
mga samad.

IGPAPATAY SA KAGAW
Kini labaw nga maisug kay sa sabon ug tubig ug motabang paglikay sa mga
pagtakod. Alkohol, merthiolate, o duha ka porsyento nga tintura de yudo mao
ang naandan nga mga igpapatay sa kagaw.

LIMPYO NGA MGA PANAPTON
Kini mahimo nga magamit alang sa mga bendahe. Ang paghimo og mga
bendahe, utawa ang limpyo nga mga panapton uban sa plansa hangtud nga
sila mainit o bisan magbaga. Hugasi ang inyong mga kamot sa dili pa
moputos sa giutaw nga mga panapton. Kini mahimo nga luwas nga mga
bendahe alang sa nagdugo nga samad.

LATIK SA IPECAC
Kini makaingon sa pagsuka, diin usa ka bahin sa unang pagtabang alang sa
mga makahilo. Ang Ipecac mahimo nga mapalit sa daghan nga mga botika.
Kon ang ipecac wala diha ang nagtrabaho sa panglawas mahimo nga
morekomen og lain nga mga butang aron makatipig uban sa mga
kinahanglanon sa unang pagtabang.

GIBALAAN NGA LANA
Ang mga sakop sa pagkapari mogamit og lana sa oliba nga gilain sa
pagpanalangin, o gibalaan, kon mohatag og panalangin sa usa kinsa nasakit
o nadaot. Pangutana sa inyong mga pangulo sa pagkapari unsaon nga
makakuha og gamay nga sudlanan sa lana nga gibalaan. Itago kini uban sa
imong mga kinahanglanon sa unang pagtabang alang sa naghupot sa
pagkapari aron magamit diha sa usa ka kalit nga hitabo o kon diin angay.

SUDLANAN
Ang mga kinahanglanon nga gilista sa unahan kinahanglan nga tagoan sa
sirado nga sudlanan nga luwas gikan sa abug ug yamog. Ang sudlanan
kinahanglan nga itago sa luwas nga dapit diin ang gagmay nga mga bata dili
makakab-ot ug makaabli niini. Kita kinahanglan nga motudlo sa magulang nga
mga anak unsaon paghatag sa uban nga sukaranan sa unang pagtabang, ug
siguroha nga sila makakab-ot sa mga kinahanglanon sa unang tabang sa kalit
nga hitabo.
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GIANDAM NGA MGA BENDAHE
Mga Adhesive tape, band-aid, bendahe, ug uban pa mahimo usab nga
hipuson, kon kini makuha diha sa lokal nga paagi. 

Panapos
Kita mahimo nga makalikay sa daghan nga mga aksidente pinaagi sa paghimo
sa atong mga panimalay nga luwas. Sama pananglit, ang makuyaw nga mga
butang-kemikal kinahanglan nga hipuson sa ingon nga paagi nga sila dili
makadaot sa mga bata ug sa uban. Ang makuyaw nga mga butang mahimo
nga hipuson ug gamiton aron dili makapasakit ni bisan kinsa. Kita makahimo
pagwagtang sa makuyaw nga mga kahimtang, magbantay sa mga kalihokan
sa atong mga anak aron masiguro nga sila luwas, ug magtago og usa ka
sudlanan sa unang mga kinahanglanon sa unang pagtabang diha sa atong
mga panimalay. Kita kinahanglan nga andam sa paghatag og yano nga unang
pagtabang ngadto sa tawo nga nadaot sa bugnaw ug maalamon nga paagi.

Hagad
Karon nga semana tan-aw og maayo diha sa inyong panimalay. Gamita ug
hipusa ang makuyaw nga mga butang-kemikal ug mga butang sa luwas nga
mga paagi. Wad-a ang makuyaw nga mga kahimtang. Kon ikaw wala pa
makabuhat niini, pagsugod og hipos sa mga kinahanglanon sa unang
pagtabang.

Pagpangandam sa Magtududlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Hunahunaa hain sa mga suliran nga gihulagway niini nga leksyon nga kasagaran anaa sa

inyong dapit. Hatagi og gibug-aton ang mga bahin niini nga leksyon nga labing gikinahanglan.
Dayga ang mga igsoon nga babaye sa luwas nga gimbuhaton nga ila na nga gigamit.

2. Hangyoa ang igsoon nga babaye sa pag-andam og mubo nga linangkub sa sambingay sa usa
ka buotan nga Samaritano (Lucas 10:25–37) aron hisgutan diha sa klase.

3. Igsoon nga mga babaye nga adunay mga pangutana mahitungod sa mga naghupot sa
pagkapari nga nagpanalangin sa may sakit o nadaot mahimo nga pabasahon sa leksyon 12,
“Mga Ordinansa sa Pagkapari,” Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranang
Tamdanan nga Basahon alang sa mga Babaye, Bahin A.

4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o mosaysay sa mga sugilanon ug mga kasulatan
gikan niini nga leksyon.

209

Leksyon 23



Kini nga leksyon makatabang kaninyo nga makakat-on unsaon paghatag sa
unang pagtabang alang sa kasagaran nga mga kadaot.

Pagpangandam alang sa Paghatag sa Unang Pagtabang
Labing maayo nga malikayan ang mga kadaut. Daghan nga mga panag-
ingnan sa mga paagi aron malikayan ang mga aksidente ug mga kadaot nga
gihisgutan sa Leksyon 23, “Unang Pagtabang, Bahin 1.” Bisan pa niana, bisan
sa tanan nga mga panagana ang uban nga mga kadaot mahimo gihapon nga
mahitabo, ug kitang tanan, kadaghanan mga inahan, kinahanglan nga
makakat-on unsaon paghatag sa unang pagtabang alang sa pipila sa
kasagaran nga mga hitabo.
Kon adunay usa ka tawo nga nadaot, atimana ang mga suliran kon unsa ang
unang labing mahinungdanon aron pagluwas sa kinabuhi sa biktima . Una,
ipahilayo ang biktima gikan sa makuyaw nga kahimtang kon gikinahanglan;
sama pananglit, gikan sa nasunog nga gambalay. Ikaduha, ipabalik ang
pagginhawa. Ikatulo, hatagi og pagtagad ang pagpahunong sa hilabihan nga
pagdugo. Ikaupat, sutaa ang pagkahilo. Ikalima, tambali ang kakugang. Unya
hatagi sa dugang unang pagtabang kon gikinahanglan. Kon ang kadaot
hilabihan, pangita og medikal nga tabang. Kon adunay lain nga mga tawo,
ang usa ka tawo makapangayo og medikal nga tabang samtang ang uban
maninguha sa pagpabalik sa ginhawa ug mopahunong sa pagdugo. Samtang
kamo naninguha sa pagsulbad sa suliran, hinumdumi nga magmabugnawon
ug mapasaligon ngadto sa biktima kon mahimo.

Ngano nga kamo kinahanglan nga mopabalik sa gininhawa sa biktima sa dili pa ikaw mosulay
pagpahunong sa pagdugo?

Ngano nga kinhanglan pahunungon ang pagdugo sa dili pa tambalan ang pagkakugang?

Unsaon Pagpahiuli sa Pagginhawa 
Ang pagginhawa mahimo nga mohunong ingon nga sangputanan sa usa ka
mga sakit, pagkatulon sa tino nga mga makahilo, nakugang sa dagitab,
pagkalumos, ataki sa kasingkasing, sobra nga pag-inom sa pipila ka mga
tambal o mga drugas, o pagginhawa sa hangin nga kulang sa oxygen. Kon
ang usa ka tawo mohunong sa pagginhawa, ang iyang pagginhawa
kinahanglan nga ipahiuli dihadiha dayon aron malikayan ang pagkadaot sa
utok. Ang labing maayo nga paagi mao ang ba-ba ngadto sa ba-ba nga
paagi. Kini mahimo pinaagi sa paghuyop og hangin gikan sa inyong ba-ba

210

Unang Pagtabang
Bahin 2

Leksyon 24



ngadto sa ba-ba sa biktima ug ngadto sa iyang baga. Gamita ang mosunod
nga mahinungdanon nga mga paagi o pagtawag og sarang nga kawani sa
panglawas sa pagtudlo sa klase:
1. Dalia ug sa mainampingon nga paagi trapohi ang sulod sa baba sa biktima,
sa pagkuha sa bisan unsa nga butang nga mahimo nga makapahunong sa
iyang pagginhawa. Kon kinahanglan, ipalayo ang iyang dila gikan sa luyo sa
iyang tutunlan. 
2. Ipahandag paluyo ang ulo sa biktima, aron ang iyang suwang mapunting sa
taas. Kini makabukas sa agianan sa hangin ngadto sa iyang mga baga.
3. Pislita ang lungag sa ilong sa biktima sa paglikay sa hangin nga mohungaw
pinaagi sa iyang ilong. Ibutang ang inyong ba-ba ibabaw sa ba-ba sa biktima
ug paghuyop og hangin ngadto sa iyang mga baga. Pagginhawa ngadto sa
ba-ba sa biktima sa kasagaran nga kamo nagginhawa alang sa inyong
kaugalingon. Kon ang biktima usa ka gamay nga bata, tabuni ang iyang ba-ba
ug ilong uban sa imong ba-ba kon kamo maghuyop ngadto sa iyang mga
baga. Gamit og hinay ug daghan nga mga pagginhawa.
4. Bantayi ang dughan sa biktima samtang kamo moginhawa ngadto sa iyang
ba-ba ug, kon makakita sa iyang dughan nga moalsa, hunong sa paghuyop.
Kuhaa ang inyong ba-ba ug tugoti nga siya makaginhawa. Padayon sa
pagginhawa alang kaniya hangtud nga siya mosugod pagginhawa sa iyang
kaugalingon. Kon dili siya moginhawa sa iyang kaugalingon sulod sa napulo
ka mga gutlo, susiha ang iyang mata. Kon ang kalimutaw misulirap sa
hilabihan ug unya dili mogamay o modako kon ang kahayag mosiga o
modulum (samtang imong gipalandongan sa inyong kamot ug unya mokuha
niini), hunongi ang paghatag sa ba-ba ngadto sa baba nga pagginhawa. Kon
ang mga mata sa biktima dili molihok sulod sa napulo ka mga gutlo, siya
malagmit dili magmalampuson nga mabuhi pag-usab.

Unsaon sa Pagpahunong sa Pagdugo
Kon ang samad kusog kaayo nga nagdugo, kini mahinungdanon sa
pagpahunong sa pagdugo. Kini mahimo nga buhaton pinaagi sa pagduot sa
baga nga panapton ibabaw sa samad uban sa palad sa imong kamot. Limpyo
nga mga panapton nga giandam nang daan alang sa pagbendahe ug
natipigan diha sa inyong unang pagtabang nga mga sangkap magamit alang
niini nga katuyoan. Kon walay magamit, paggamit og lain nga mga panapton
o sa imong kamot ug iduot diha sa samad. Ang gikusgon makapahinay o
makapahunong sa pagdugo. Kon ang panapton nabasa sa dugo, butangi
pagdugang og mga panapton sa walay pagtangtang sa unang panapton ug
padayona ang pagduot sa samad. Pagpataas sa nasamdan nga dapit ibabaw
sa kasingkasing makatabang usab sa pagpahinay sa pagdugo. Kon ang
samad dako, tingali kini nagkinahanglan nga pagatahion o patambalan sa
nagtrabaho sa panglawas diha sa klinika.
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Kon adunay hinay nga pagdugo, limpyohi ang samad uban sa dili isog nga
sabon ug tubig. Hugasi pinaagi sa pagbu-bu og limpyo nga tubig ug taboni
kini uban sa pipila ka mga limpyo nga pinilopilo nga panapton. Iduot sulod sa
pipila ka mga gutlo, hangtud nga mohunong ang pagdugo. Kon ang samad
malagmit mahugawan, butangi og limpyo nga bendahe sa pagpanalipod ug
sa pagpabilin niini nga limpyo, (Tan-awa sa Advanced First Aid and Emergency
Care, American National Red Cross [Garden City, N.Y.: Doubleday and Co. ,
1973], p. 38.)
Ang uban nga mga samad nga wala makadugo og maayo malagmit nga
lawom. Tingali kini tungod sa usa ka lansang, pana, bala, ug uban nga
susama nga butang. Tungod kay ang lawom nga samad lisud limpyohan uban
sa sabon ug tubig, usa ka tambal alang sa tetanus kinahanglan nga ihatag sa
nasamad nga tawo aron malikayan ang tetanus gikan sa paglambo. Ang
lawom nga samad usahay makaingon sa grabe nga balatian nga mahimo nga
makadala ngadto sa kamatayon. Kon adunay usa nga nasamad og lawom,
siya kinahanglan nga mangita dayon og medikal nga tambag diha sa lokal nga
klinika sa panglawas aron masuta kon siya nanginahanglan og usa ka tambal
sa tetanus.
Mahinungdanon nga magbantay sa mga ilhanan sa pagtakboy, naglakip sa
pagkapula, pagpamaga, pagna-na, pag-ulyap-ulyap nga kasakit, pula nga
nagbathay gumikan sa samad, o sa naglambo nga hilanat. Kon bisan hain
niini nga kuyaw nga mga timailhan nagpakita, pangita og dugang nga medikal
nga tabang dihadiha dayon.

Unsaon sa Pagtambal sa Pagkahilo
Ang pagkahilo usa ka kasagaran nga panghitabo. Ang gagmay nga mga bata
sa kasagaran mga biktima sa aksidente nga mga pagkahilo, tungod kay sila
masusihon ug ang mga butang isulod ngadto sa ilang mga ba-ba. Ang mga
hamtong usab mahimo nga mga biktima sa aksidente nga mga pagkahilo.
Kon ang usa ka tawo nakainom og hilo, ang iyang ba-ba kinahanglan una nga
limpyohan sa bisan unsa nga nahibilin nga hilo. Tino nga mga unang
pagtabang nga pagtagad mag-agad kon unsa nga hilo ang nainom.
Pagkahuman og hatag sa biktima sa unang pagtabang, kini maalamon nga
makakuha og dugang nga medikal nga tabang.
Ang uban nga mga hilo makasunog o makadaot sa kaunoran sa lawas,
samtang ang uban nga hilo makaduot sa lawas sa lain nga mga paagi. Ang
pag-atiman alang sa mga hilo nga dili makadaot sa mga kaunoran sa lawas
nagkinahanglan nga ang biktima mosuka pagkahuman og inom sa tubig ug
uban nga likido. Ang latik sa ipecac maayo nga gamiton alang sa pagpasuka,
apan kini molungtad og napulo ug lima ka mga gutlo o labaw una pa moepekto.
Ang biktima kinahanglan nga dili biyaan nga mag-inusara sulod niini nga
higayon. Kon kamo walay latik sa ipecac o lain nga igpasuka, pugsa pagpasuka
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pinaagi sa pagduot sa luyo sa dila sa biktima pinaagi sa inyong tudlo o sa
kutsara. Ipaduko siya aron dili siya matuk-an sa pagsuka. Kon siya mawad-an sa
panimuot, ipatakilid siya aron paglikay kaniya nga matuk-an. Human siya
makasuka, tagai siya og panagang aron luwas nga motabang sa pagpagawas
sa nahibilin nga hilo diha sa iyang lawas. Bag-o nga uling o ang dugmok nga
kiniskis gikan sa nasunog nga pan mahimo nga mga panagang. Sa pagdugang,
hatagi og purga o usa ka baso sa parat nga tubig aron matabangan pagdali sa
pag-agus sa nahibilin nga hilo gikan sa lawas sa biktima.
Ang lehiya, gasolina, ug lana mao ang uban nga mga hilo nga makasunog o
makadaot sa mga kaunoran sa lawas. Kon ang usa ka tawo nakainom sa usa
niini nga mga hilo, ayaw siya pasukaa. Tungod kay kini nga mga hilo makadaot
sa unod samtang sila giinom, ang pagsuka makahimo ug dugang nga
pagkadaot sa mga unod. Hinoon, hatagi ang biktima og daghan nga tubig o
gatas nga mainom aron motabang sa pagpalasaw sa hilo. Ang usa ka
pagpurga mahimo usab nga makatabang.
Ang mga kuyaw mahimo usab nga anaa sa uban nga mga dapit gikan sa
makahilo nga mga tanom, mga hayop sa dagat, isda, mga bitin, ug mga
insekto. Ang lokal nga mga nagtrabaho sa panglawas makatudlo unsa ang
unang pagtabang nga gikinahanglan alang niini nga mga makahilo.

Unsaon Pagtambal sa Nakugang
Ang pagkakugang mao ang usa ka tubag sa lawas ngadto sa kadaot o
kabalaka ug sa kasagaran mosangput sa hilabihan nga mga kadaot ug
usahay gikan sa suliran sa panglawas o hilabihan nga kasamok sa pagbati.
Ang pagkakugang mahinabo sa panahon sa kadaot o kabalaka, o human sa
panahon nga molabay. Sa panahon sa kakugang ang pagginhawa ug pulso
sa biktima mohinay igo nga mosangput sa kamatayon. Hunahunaa kanunay
nga ang pagkakugang anaa sa panahon sa kadaot. Kon ikaw motambal sa
kakugang, ikaw malagmit nga makasumpo niini.
Ang tawo nga nakugang kasagaran adunay daghan nga mga kausaban sa
lawas. Ang iyang panit, mahimo nga moluspad, mag-asul-asul, mag-umog ug
mamugnaw. Siya mahimo nga panington og daghan kaayo, ilabina libot sa
iyang ba-ba, sa iyang agtang, ug sa mga palad sa iyang kamot. Ang pinitik sa
iyang pulso mahimo nga mokusog ug mahimo nga mohinay kaayo aron
mabati (apan mahimo nga mabati diha sa kilid sa iyang liog). Ang iyang
pagginhawa mahimo nga mokusog. Pagkaluya, pagkadili mahimutang,
kakulba, ug kauhaw usab kasagaran. Usahay ang biktima lud-on ug mosuka.
Mahinungdanon nga buhaton ang tanan nga mahimo aron makunhoran ang
pagkakugang. Kon ang pagkakugang sa biktima hilabihan, siya sa hinayhinay
mahimo nga walay pagbati ug dili motubag. Ang iyang panit ingon og may
lama (mansahon). Ang iyang mga mata ingon og motan-aw nga walay
kahulugan ug ang mga kalimutaw modako. Siya mahimo nga mawad-an og
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panimuot. Kon ang kainit sa lawas moubos sa panahon nga walay panimuot,
siya mahimo nga mamatay. 
Ang pagtambal sa kakugang naglakip sa pagpahigda, pagpainit,
pagmabugnawon sa biktima, ug kinahanglan matambalan human mapahiuli
ang gininhawa ug nahunong ang hilabihan nga pagdugo.

Isulat kining tulo ka mga butang sa pisara.

IPABILIN NGA MAGHIGDA ANG BIKTIMA
Kon ang biktima adunay mga kadaot sa nawong o sa ba-ba, nawad-an og
panimuot, o nagsuka, labing maayo nga patakiliron ang iyang ulo o patakiliron
siya. Kini makahimo sa mga tubig (mga pag-agos) nga moguwa gikan sa
iyang ba-ba.

Ipakita ang talan-awon 24-a, Mga pagkabutang sa mahimo nga mga biktima sa kadaot.

Kon ang biktima adunay mahimo nga mga kadaot sa ulo o adunay kalisud sa
pagginhawa, ipataas ang iyang ulo og diyutay.
Kon ang biktima walay mga kadaot sa iyang ulo, likod, o liog, ang iyang tiil
kinahanglan nga ipataas og diyutay aron modagan og maayo an iyang dugo.
Kon ang mga kadaot dili mamatikdan ug sayon mailhan, labing maayo nga
pahigdaon lamang ang biktima.

HIMOA NGA ANG BIKTIMA MOINIT
Ang biktima kinahanglan nga tabunan sa habol o lain nga saput aron
malikayan ang pagkawala sa init sa lawas.

HIMOA NGA ANG BIKTIMA MAGMABUGNAWON
Ang tawo nga mihatag sa unang pagtabang kinahanglan nga molihok sa usa
ka mabugnawon ug mapasaligon nga kinaiya, bisan kon ang biktima adunay
hilabihan nga kadaot. Ang dayag nga linihokan niadto nga nagliyok kaniya
makapakunhod og hilabihan sa kakugang.
Kon ang biktima nawad-an og daghan nga dugo o uban nga mga tubig sa
lawas, siya kinahanglan nga mahatagan sa giandam nga tubig sama sa
sabaw o soft drink. Bisan pa niana, siya kinahanglan nga moinom lamang kon
siya husto na sa panimuot, wala magsuka, ug walay kadaot sa tiyan nga
mahimo nga nanginahanglan og pagdisdis.

Pagtambal sa Dagitab nga Pagkakugang
Sa dagitab nga pagkakugang usa ka dagitab nga koryente moagi ngadto sa
lawas ug mahimo nga mao ang hinungdan sa usa ka tawo nga mohunong sa
pagginhawa o makahimo og mga kausaban sa pinitik sa kasingsing. Ang
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biktima kinahanglan nga ipahilayo dayon gikan sa tinubdan sa dagitab, apan
ang iyang lawas kinahanglan nga dili hikapon samtang ang koryente naglatay
pa diha kaniya. Kon ang koryente dili mapalong, ang biktima kinahanglan nga
ipahimulag gikan sa tinubdan sa dagitab uban sa usa ka uga nga kahoy o
tabla. Sama pananglit, ang kahoy nga kuptanan sa silhig nga walay metal nga
mga bahin mahimo nga magamit pagtulod sa biktima gikan sa tinubdan sa
dagitab o ang tinubdan sa dagitab ipahilayo gikan sa biktima. Dihadiha dayon
human sa biktima mapahilayo gikan sa tinubdan sa dagitab, siya kinahanglan
nga hatagan sa baba ngadto sa baba nga pagginhawa kon gikinahanglan o
bisan unsa nga unang pagtabang nga gikinahanglan.

Pagtambal sa mga Paso
Mga aksidente nga naglakip sa mga paso kasagaran, ilabina uban sa mga
bata ug hamtong nga mga tawo. Ginagmay nga mga paso tungod sa
pagpainit og dugay sa adlaw o sa kadiyut nga pagdapat sa init nga mga
butang, init nga tubig, o alisngaw. Ang panit kasagaran mopula, ug gamay
nga paghubag ug kasakit mahitabo. Ang napaso nga dapit kinahanglan nga
dihadiha dayon ibutang sa bugnaw nga tubig aron paghupay sa sakit.
Ginagmay nga mga paso kasagaran dali nga maayo, tungod kay ang gawas
nga lut-od sa panit lamang mao ang nadaot.
Ang hilabihan nga mga paso adunay mag-uban nga paslot ug pagpula, tungod
kay ang init midulot pag-ayo sa ilawom ug mao ang hinungdan sa mga tubig sa
lawas nga magpundok ilawom sa panit. Ang paso kinahanglan nga ituslob sa
bugnaw nga tubig sa pagpakunhod sa paso ug masumpo ang dugang nga
mga kadaot sa lawom sa panit. Ang pagmatngon kinahanglan nga himoon
aron dili mabuak ang mga paslot, ingon nga ang kamayo mosangput. Kon ang
paso dako, kini nagkinahanglan nga mangita og dugang nga medikal nga
tabang. Usa ka limpyo, luag nga tabon kinahanglan nga gamiton aron
pagpanalipod sa paso, apan ang mga bendahe kinahanglan nga dili gamiton,
tungod kay sila malisud tangtangon human nga ang paso mauga.
Ang medikal nga tabang kinahanglan alang sa labing grabe nga mga paso,
diin nagguba sa pipila ka mga lut-od sa panit ug sa dako nga bahin sa ibabaw
sa panit, usahay gani mapaig ang panit. Kini nga mga paso tingali tungod sa
mga nasunog nga saput, pagtuslob sa makapaslot nga tubig, dugay-dugay
nga pagdapat sa init nga mga butang, o dagitab. Agi og sangputanan,
daghan nga mga tubig sa lawas ang mawala, ug adunay dako nga kakuyaw
sa kamayo.
Ang saput nga mitaput ngadto sa usa ka paso kinahanglan nga dili tangtangon.
Hinoon, ang tibuok dapit nga napaso kinahanglan nga pagatabunan sa lab-as
nga nalabhan nga habol o uban nga limpyo nga panapton, kon ang panahon
nga nakuha dili makasamok sa pagkuha sa medikal nga tabang. Kini
makatabang pagkunhod sa kamayo. Ang biktima gikinahanglan nga
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matambalan alang sa kakugang. Kon ang mga tiil o mga bitiis sa pasyente
hilabihan ang pagkapaso, ipabilin sila nga ipataas ug ayaw siya palakta. Kon
ang iyang bukton o kamot napaso, ipataas sila ibabaw sa kasingkasing. Kon
ang iyang nawong hilabihan pagkapaso, ipabilin siya nga maglingkod ug
pagbantay sa malisud nga pagginhawa. Kon siya adunay panimuot ug dili
kasukaon, ang pasyente kinahanglan nga moinom og sabaw o soft drink.
Hinumdumi ang pagmabugnawon kon magpasalig sa pasyente sa
pagpaninguha aron matabangan ang pagsumpo sa bisan unsa nga kahingawa.
Ang grabe nga paso mahimo nga mapakunhod pinaagi sa dali nga pag-
atiman. Kon ang saput sa usa ka tawo masunog, dihadiha ipaligid siya diha sa
hugaw, sagbut, trapo, o pusta siya sa usa ka habol. Kini makapalong sa
kalayo. Kon ang kalayo napalong na, tambali ang paso sa biktima uban sa
unang pagtabang nga gisugyot sa unahan.
Ang grabe nga mga paso mahimo usab nga mosangput pinaagi sa kemikal
sama sa lihiya. Ang pagtambal naglakip sa paghugas sa kemikal sa labing
madali, ginamit ang daghan kaayo nga tubig, ug pagpadayon sa paghugas sa
dapit sulod sa dili mokubos sa lima ka mga gutlo. Mga paso sa kemikal
mahimo nga mograbe kon dili matambalan, ug busa nagkinahanglan og
dinalian nga medikal nga tabang. Kon ang mga kemikal nakapaso sa mga
mata, ang biktima kinahanglan nga patakiliron, ug ang tubig diha diha dayon
ibu-bu sa iyang mata (samtang ang mga pilok gihuptan nga bukas) aron
paghugas sa kemikal.

Pagtambal sa Nabaling mga Bukog
Usahay ang pagkahulog o ang kusog nga sumbag makaingon sa usa ka
bukog nga matipak o nabali. Ang biktima mahimo nga makadungog sa bukog
nga nasiak, mobati og kasakit o kalumoy, o makasinati sa usa ka nagkagot
nga pamalatian. Kon mahimo paduola ang medikal nga tabang ngadto sa
biktima, tungod kay ang paglihok sa tawo mahimo nga makaingon sa dugang
nga kadaot. Bisan pa niana, kon ang biktima kinahanglan nga dad-on ngadto
sa medikal nga tabang, kinahanglan nga ang napiang nga bukog unahon nga
dili mairog. Paggamit og usa ka lakilaki—usa ka malig-on nga bangil nga
ihigot diha sa nadaot nga bahin aron magpabilin nga dili mairog—sa
pagpanalipod sa bukog gikan sa dugang nga kadaot ug aron pagpakunhod
sa sakit. Usa ka porma sa lakilaki naglakip sa pagpading sa napiang ug unya
pagputos niini didto sa wala mapiang nga bahin sa lawas. Sama pananglit,
ang napiang nga bitiis mahimo nga iputos didto sa lain nga bitiis, o ang
napiang nga bukton mahimo nga iputos diha sa dughan.
Mga tabla, mga sungkod, mga lipak, mga linukot nga mga habol o karton
mahimo nga magamit isip lakilaki. Ang lakilaki kinahanglan nga may igong
gitas-on nga mopugong sa bukog nga dili malihok kon kini gihigot didto sa
lakilaki. Butangi og hapin ang lakilaki uban sa mga panapton o sobra nga mga
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saput, ug gamit og mga bakos, mga hikot, mga panyo, o mga tinabas sa gisi
nga panapton aron mahigot kini sa iyang dapit. Ihigot ang lakilaki nga may igo
nga kalig-on nga makapugong sa sinumpayan sa kilid sa nabuak gikan sa
pag-irog, apan dili kaayo hugot nga ang pagdagan sa dugo mohinay.

Ipakita ang talan-awon 24-b, Biktima sa aksidente gialsa ug giyayongan.

Kon mahimo, butangi og mabugnaw nga butang diha sa napiang nga bahin
aron pagkunhod sa paghubag. Pagpataas sa napiang nga bukton ibabaw sa
kasingkasing usab makapakunhod sa paghubag.

Pag-alsa sa Biktima
Usa ka habol, trapo, o mga kamot ug mga bukton sa mga motabang mahimo
usab nga magamit aron pagyayong sa biktima nga adunay grabe nga mga
kadaot. Ang mga motabang moalsa diha sa duha ka kilid uban sa usa ka tawo
nga naghupot sa ulo sa biktima sa kanunay. Usa ka tawo mao ang gitugyanan
sa paghimo og mga sinyas, aron masiguro nga ang tanan nga mitabang
moalsa pagdungan og moyayong. Kon dili, ang biktima sayon nga
madugangan ang kadaot tungod sa wala kinahanglana ug wala magkatakdo
nga linihokan.

Ipakita ang talan-awon 24-c, Yayonganan gibuhat sa usa ka habol ug usa ka jaket.

Ang yayonganan mahimo nga minaomao uban sa duha ka mga lipak o mga
tukon, sama sa mga gunitanan sa silhig, ug usa ka habol. Ang mga jaket
mahimo usab nga magamit aron pagmaomao sa usa ka yayongan, pinaagi sa
pagsira sa atubangan sa mga jaket ug ibugkos ang mga tukon sa mga bukton.
Pasidaan: Kon kamo nagtuo nga ang biktima adunay mga kadaot sa
tangkugo o sa likod, siya kinahanglan nga dili lihukon gawas kon ang iyang
kinabuhi anaa sa kakuyaw. Kon siya kinahanglan nga irugon, siya kinahanglan
nga alsahon pinaagi sa daghan nga mga tawo o diha sa yayonganan,
maghimo ug hilabihan nga mga pagpanagana aron pagpakunhod sa paglihok
sa tangkugo o bukobuko.

Panapos 
Mahinungdanon nga kita makat-on sa paghunahuna sa tin-aw nga paagi
mahitungod sa unsa ang mga panginahanglan sa nadaot nga tawo diha sa
kalit nga mga hitabo. Ang labing mahinungdanon nga mga butang nga
buhaton mao ang pagkuha sa biktima gikan sa makuyaw nga kahimtang,
pagpabalik sa pagginhawa, pagpahunong sa pagdugo, ug pagtambal alang
sa kakugang. Dugang nga unang pagtabang kinahanglan dayon nga ihatag
kon gikinahanglan. Dugang nga mga medikal nga tabang mahimo usab nga
gikinahanglan.
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Pagbansaybansay sa unang pagtabang nga pamaagi nga gihulagway niini
nga leksyon makatabang kanato nga labaw nga andam aron pagtabang kon
adunay kalit nga hitabo nga nagkinahanglan sa unang pagtabang.

Hagad 
Itudlo ang mga pamaagi sa unang pagtabang sa inyong banay. Himoa nga
sila magbansay niini nga mga pamaagi aron sila makahimo sa paghatag sa
unang pagtabang diha sa kalit nga hitabo.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pakigsulti uban sa lokal nga mga nagtrabaho sa panglawas mahitungod sa piho nga mga

pamaagi sa unang pagtabang nga ilang ikatambag alang sa mga kadaot nga kasagaran sa
inyong dapit. Himoa nga sila motudlo sa igsoon nga mga babaye sa husto nga ba-ba ngadto
ba-ba nga pabalik sa panimuot nga pamaagi. Ipakigbahin kini nga mga kasayuran uban sa
igsoon nga mga babaye samtang ikaw nagtudlo.

2. Susiha unsa nga dugang nga mga medikal nga tabang nga anaa sa mga kalit nga hitabo. Kon
ang lokal nga klinika sa panglawas moabli lamang sa panahon sa tino nga mga takna sa adlaw,
susiha asa kamo makaadto alang sa medikal nga tabang sa uban nga mga panahon.

3. Pagkuha og pisara ug tisas.
4. Himoa nga ang klase modula sa tinuod nga papel sa uban nga mga mahimo nga mga kalit nga

hitabo aron ang mga sakop sa klase makabansay sa mga paagi sa unang pagtabang nga ilang
nakat-unan. Sila kinahanglan, magbansay sa paghukom kon unsa nga unang pagtabang ang
gikinahanglan, ingon usab unsaon pagpangalagad niini. Sama pananglit, paghulagway sa usa
ka kalit nga hitabo diin ang anak nga babaye mianha sa iyang inahan nga adunay samad sa
iyang bukton. Ang samad nagdugo pag-ayo. Himoa nga ang usa ka tawo magpakaaron-ingnon
nga siya ang nasamad nga anak nga babaye. Ipaaron-ingnon sa usa nga siya ang inahan ug
ipahimo ang tanan nga mga lakang sa pagtambal sa samad.

5. Pagtudlo og mga sakop sa klase nga mosalmot sa pagtudlo niini nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-abag ug pag-awhag kaninyo
diha sa tulumanon sa pagtipig diha sa panimalay.

Ngano nga Kita Nagkingahanglan nga Magtipig diha sa Panimalay
Si Presidente Spencer W. Kimball mihatag kanato niini nga tambag
mahitungod sa pagtipig diha sa panimalay:
“Kita mipamatuod pag-usab sa nangagi nga tambag sa Simbahan nga kanunay
nga gihatag, sa pagbaton ug pagpadayon og usa ka tuig nga sangkap—usa ka
tuig nga mga sangkap sa unang mga kagamitan alang kanato . . . 
“Kami moawhag sa mga banay sa pagbaton niining usa ka tuig nga sangkap;
ug kami moingon niini pag-usab, ug usab ug usab ug mosubli pag-usab ug
usab sa kasulatan sa Ginoo diin siya miingon, ‘Ngano nga kamo mitawag
kanako, Ginoo, Ginoo, ug wala magbuhat sa mga butang diin Ako misulti?’”
(“Family Preparedness,” Ensign, Mayo 1976, p. 125.)

Unsa ang gitambag sa mga propeta kanato nga atong buhaton mahitungod sa pagtipig sa unang
mga kagamitan?

(Kon ang mga lagda sa pangagamhanan mihimo niini nga gidili ang pagtipig sa pagkaon, usba
kini nga leksyon sa pagpahaum sa lokal nga mga panginahanglan ug mga pagkabutang.)

Si Presidente J. Reuben Clark, Jr. usa kanhi nga sakop sa Unang
Kapangulohan sa Simbahan, miingon:
“Himoa nga ang matag pangulo sa matag panimalay maningkamot nga siya
adunay igo nga pagkaon ug saput, ug, kon mahimo, sugnod usab, alang sa dili
mokubos sa usa ka tuig nga umaabut.” (Taho sa Komperensya, Apr. 1937, p. 26).
Ang tambag nga magbaton og usa ka tuig nga mga sangkap sa pagkaon, sa
saput, ug uban nga mga gikinahanglan nga mga butang mao ang maalamon
nga tambag tungod sa daghan nga mga katarungan. Ang usa ka kalisdanan
sama sa baha, sa linog o sa unos nga yelo mahimo nga mohasmag sa usa ka
dakbayan o sa tibuok rehiyon, moguba sa mga dalan ug mohatag og kalisud
alang sa pagkaon ug uban nga mga butang nga mahakot ngadto sa mga
taboan. Politikanhon nga kasamok, o pagwelga sa mga tigdala sa mga trak,
mga tigpadala, o mga tigbuhat sa reles mahimo nga makapakgang sa
paghakut og mga pagkaon. Lain nga mga klase sa mga kalisdanan, sama sa
kagutom nga misangpot gikan sa huwaw, mga dagko nga bagyo, mga baha,
ug bisan mga gubat, nahitabo sa daghan nga mga nasud ug nga mahitabo
pag-usab. Kon ang ingon nga kalisdanan makaapekto sa katilingban, ang
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pagkaon ug uban nga mga sangkap sa kasagaran dili makuha, bisan kon
adunay salapi. Ang banay makasinati usab og usa ka kalit nga hitabo pinaagi
sa pagkasakit, o pagka-walay trabaho nga mosangput sa pagkawalay kita,
mihimo niini nga kinahanglan mag-agad sa tinipigan diha sa panimalay.
Si Sister Cherry Lee Davis ug ang iyang banay, pinaagi sa pagkasinati sa bag-o
pa nga kalit nga hitabo, nakaangkon og usa ka pagpamatuod sa tinipigan diha
sa panimalay. Si Brother ug Sister Davis mga nakabig ngadto sa Simbahan ug
nakahibalo mahitungod sa pagtipig diha sa panimalay, apan sila wala maglaraw
sa pagsugod sa ilang kaugalingon nga tulumanon dihadiha. Tungod kay sila
naglaraw nga mobalhin sa layo ngadto sa bag-o nga panimalay, sila mibati nga
binuang ang paghago uban sa pagtipig diha sa panimalay niana nga higayon.
Bisan pa niana, wala kini damha, si Sister Davis nagsugod sa tulumanon sa
pagtipig og pagkaon. Matag higayon nga siya moadto sa tindahan, siya mopalit
og gamay nga sobra sa uban nga pagkaon. Sa wala madugay ang sudlanan sa
mga pinggan sa kusina napuno, ug siya kinahanglan motipig sa mga pagkaon
didto sa lawak katulganan. Sa diha nga ang iyang bana nangutana kaniya og
unsa ang iyang gibuhat, siya mitubag, “‘Tingali ako nagtipig og pagkaon.’” Sa
diha nga siya nangutana og ngano, ang tanan niya nga matubag mao tungod
kay ako kinahanglan. Siya dili na makahatag og lain pa nga katarungan sa iyang
mga linihokan gawas niana. Siya miingon, “Daghan nga mga higayon nga ako
nag-ampo mahitungod niini, mokusog ang usa ka pagpugos nga ako
kinahanglan mamalit og mga makaon. Sa akong kahiladman mao ang
kahayahay, nakahatag og bili sa pagbati nga ako nagmasulundon.”
Si Sister Davis nakakat-on og mga paagi sa pag-andam og lain nga mga
pagkaon nga iyang gitipigan pinaagi sa pagtambong sa mga pagpasundayag,
pinaagi sa pagbasa ug pinaagi sa pagbansay pagbuhat og nagkalainlain nga
mga resipe. Sa diha nga sa katapusan siya mibati nga kini nga mga pagkaon
maayo nga pagkaandam, lain nga pagbati miabut kaniya sa pagpalit og
daghan pa, ug daghan pa, ug daghan pa. Siya naghulagway sa iyang
linihokan: “‘Ngano?’ Ako nangutana diha sa pag-ampo, apan kini walay tubag.
Ako kinahanglan mokuha og daghan pa. Busa akong gibuhat, naglibog ug
nabalisa, apan masulundon. Ako lamang makita ang luna niini nga pagkaon
nga mabutangan diha sa trak nga among gihunahuna nga abangan [sa
pagbiyahe ngadto sa among bag-o nga panimalay].
Sa diha nga ang banay nga Davis sa katapusan mibalhin ngadto sa ilang bag-
o nga panimalay, ang tanan nila nga mga kasangkapan ug uban nga napulo
ug lima o kawhaan ka mga karton sa pagkaon igo ra nga naarang diha sa trak
nga ilang giabangan. Sa diha nga nakabayad na sila sa trak, miabang og usa
ka gamay nga panimalay, ug gibayran ang tanan nila nga uban nga mga
gasto, sila adunay gamay kaayo nga salapi nga nahibilin. Ibabaw niining tanan
si Brother Davis naglisud sa pagpangita og trabaho. Sa diha nga siya
nakakaplag og usa, gamay ra kaayo ang suweldo nga human nila og
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pamayad sa mga bayranan sila wala nay nahibilin alang sa pagkaon. Unya si
Sister Davis nakahibalo sa katarungan sa tanan nga iyang pagtipig og mga
pagkaon—kini mao ra ang ilang sangkap nga pagkaon alang sa labing
malisud nga mga bulan sa ilang kaminyoon.
Sa pagpalandong niadto nga mga bulan nga mikaon sa ilang gitipigan nga
pagkaon, siya miingon: “Ako mipahiyom. Ako naningkamot pag-ayo nga dili
magtipig og pagkaon, ug unya ang Ginoo sa iyang walay katapusan nga kaalam
ug gugma migiya ug mitudlo kanako og labing bililhon ga leksyon niining gamay
nga milagro sa pagkaandam.” (“Our Small Miracle,” Ensign, Agosto 1978, p. 21.)

Unsa nga temporal nga mga panalangin ang nadawat sa banay nga Davis isip sangputanan sa
ilang tulumanon sa pagtipig diha sa panimalay?

Agi og dugang sa mga panalangin sa temporal nga kasiguroan sa panahon sa
kalit nga hitabo, ang pagpadayon sa tulumanon sa pagtipig diha sa panimalay
makadala usab og espirituhanon nga mga panalangin. Sa matag higayon nga
kita motuman sa bisan unsa nga sugo o tambag gikan sa propeta, ang atong
pagpamatuod ug hugot nga pagtuo mahimo nga malig-on. Kita mahimo, isip
sangputanan sa atong pagkamasulundon, makadawat og espirituhanon nga
ganti nga kita wala magdahum.

Unsa nga espirituhanon nga mga panalangin ang nadawat sa banay nga Davis?

Lain nga banay nga adunay maayo nga pagkahan-ay uban sa pagtipig diha
sa panimalay nawad-an sa tanan nila nga mga kabtangan sa usa ka makusog
nga baha, ug ang tanan nila nga mga kahayopan nalumos. Apan bisan sa
ilang daghan nga nangawala, sila miingon, “Kon ikaw magpuyo sa mga sugo,
ikaw mahimo nga andam alang sa bisan unsa nga mahitabo . . .  Bisan tuod
ang tanan namo nga gitipigan nga pagkaon nadaot, kami adunay kalinaw sa
panghunahuna nga kami mibuhat sa unsa ang gipabuhat sa propeta. Kami
usab andam sa espirituhanon nga paagi ug kami karon makaatubang sa unsa
ang nahitabo . . . ‘“ (Gerry Avant and Karlyn Holland, “LDS in Texas Safe after
Flood,” Church News, 12 Agosto 1978, p. 4.)

Usa ka Tuig nga Sangkap 
Ang mga banay mahimo nga makatipig og daghan nga mga butang alang sa
umaabut nga paggamit, apan ang pagtipig diha sa panimalay nga gihisgutan
niini nga leksyon nagpasabut sa pagkaon, sa saput, ug diin mahimo, sa
sugnod. Ang atong tumong mao ang paghatag alang sa mga panginahanglan
sa atong banay sulod sa tibuok tuig. Kadaghanan sa mga katawhan maglisud
o gani dili mahimo nga sa dihadiha dayon motipig sa mga butang nga
gikinahanglan alang sa pagbuhi sa ilang mga kaugalingon sulod sa tibuok
tuig. Ang usa ka tuig nga sangkap mao ang usa ka tinud-anay nga tumong,
bisan pa niana, kon ang mga butang gitipigan sa hapsay nga paagi. Aron
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makab-ut nato ang usa ka tuig nga tumong, kita mahimo nga sa maalamon
mosugod uban sa ginagmay og mubo nga panahon nga tumong. Ang
pagbaton og pagtipig diha sa panimalay aron makabuhi sa ilang kaugalingon
sulod sa usa ka semana tingali usa ka dako nga kalampusan sa uban nga
mga banay. Sa uban nga mga banay, ang tumong sa pag-angkon og pagtipig
diha sa panimalay alang sa panahon sa tulo ka mga semana, duha ka mga
bulan, o usa ka tuig, dili makahatag og suliran. Kon ang atong tumong sa
pagtipig alang sa pipila ka mga adlaw o mga semana nakab-ut, ang atong
mga banay mahimo dayon nga makapahiluna og usa ka bag-o nga tumong
ug mobuhat ngadto niini hangtud nga kita sa katapusan adunay pagtipig diha
sa panimalay nga mahimo nga makabuhi kanato sulod sa usa ka tuig.

Unsa nga tumong nga ikaw ug ang imong banay tinud-anay makasugod?

Pagtipig sa Pagkaon
Si Presidente Ezra Taft Benson diha sa Konseho sa Napulog Duha misulti kanato:
“Ang Ginoo nagpahimangno kanato sa mga gutom, apan ang mga matarung
maminaw sa mga propeta ug magtipig sa dili mokubos sa usa ka tuig nga
sangkap sa makapabuhi nga pagkaon . . .  
“Ang pagpadayag sa pagtipig og pagkaon mahimo nga mahinungdanon sa
atong temporal nga kaluwasan karon sama sa pagsulod ngadto sa arka
kaniadto sa mga katawhan sa mga adlaw ni Noah . . .  
“Ako nasayud nga kini nga tulumanon sa kaayohan dinasig sa Ginoo. Ako
nakasaksi uban sa akong kaugalingon nga mga mata sa mga kadaot sa gutom
ug sa katimawa, ubos sa pagdumala sa presidente diha sa Simbahan. Ako
nakagugol og usa ka tuig sa nakaguba nga gubat sa Europa sa hinapos sa
ikaduhang gubat sa kalibutan, nga wala ang akong banay, nag-apud-apud sa
pagkaon, sa saput, ug hapin ngadto sa atong nanginahanglan nga mga sakop.
Ako nakasaksi diha sa nagkaunlod nga mga mata sa mga Santos, diha sa hapit
nga katapusan nga mga ang-ang sa kagutom. Ako nakakita sa mga buotan nga
mga inahan nagdala sa ilang mga anak, tulo o upat ka tuig ang panuigon, kinsa
dili makalakaw tungod sa ka kulang sa pagkaon . . .  Ako nakakita sa mga
hamtong nga mga lalaki nga naghilak samtang sila midagan uban sa ilang mga
kamot ngadto sa trigo ug liso nga gipadala ngadto kanila gikan . . . [sa mga
Santos sa] America.” (“Prepare Ye,” Ensign, Enero 1974, pp. 69, 81–82.)
Tungod kay ang pagkaon mahinungdanon kaayo alang sa maayo nga
panglawas ug bisan ngadto sa kinabuhi, kini mao ang usa sa labing
mahinungdanon nga mga bahin sa usa ka tulumanon sa pagtipig diha sa
panimalay. Maalamon nga motipig sa nag-unang mga pagkaon sa atong mga
banay nga ganahan sila mokaon, ug mahibalo unsaon pag-andam sa mga
pagkaon sa paglikay nga mausik ang pagkaon sa higayon sa mga takna sa
kalit nga hitabo. Pagtipig sa nagkalainlain nga mga pagkaon, kay kita
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nanginahanglan og lainlain sa higayon sa kalit nga mga hitabo aron
makaangkon og maayo nga panglawas. Ang mga panginahanglan sa inyong
banay mao ang motino sa gidaghanon sa pagkaon nga imo gayud nga tipigan.

Unsa nga mga pagkaon ang anaa nga kamo nasayud unsaon pag-andam, nga ang inyong banay
mokaon, ug nga kamo makatipig isip kabahin sa imong pagtipig diha sa panimalay?

Ang tinipigan nga mga pagkaon dili molungtad sa dayon, diin nagpasabut nga
kita kinahanglan nga mopulipuli kanila, kan-on pag-una ang dugay na nga
natipigan nga mga pagkaon, ug ilisan sila uban sa lab-as nga gitipigan nga
mga pagkaon. Kini nga laraw sa pagpulipuli mao ang usa ka makanunayon
nga pamaagi. 

Unsaon nato pagpulipuli sa gitipigan nga mga pagkaon?

Usa ka paagi nga masiguro nga husto ang pagpulipuli sa mga pagkaon mao
ang pagbutang og petsa diha sa mga putos sa pagkaon sa diha nga sila
gipalit ug gitipigan. Ibutang ang bag-o nga napalit diha sa butanganan sa luyo
sa mga pagkaon nga napalit og una. Samtang ikaw nag-andam sa mga kan-
unon, kini mao ang makapasayon alang kanimo nga mogamit pag-una sa
daan nga mga pagkaon.
Ang pagkaon mahimo nga mapalab-as sa nagkalainlain nga mga paagi.

Ilista ang uban nga mga pamaagi sa pagpalab-as sa mga pagkaon (tan-awa sa leksyon 26,
“Pagbuhat diha sa Panimalay.” Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga
Tamdanan nga Basahon alang sa mga Babaye, Bahin A. (Parata o asini ang pagkaon; isulod sa
botelya; ipa-uga; o tipigi sa ilalum sa yuta)

Unsa ang mga paagi sa pagpalab-as sa mga pagkaon nga mahimo diha sa inyong dapit?

Hunahunaa ang gasto, panginahanglan sa linain nga kasangkapan, ug ang
kasaligan nga paagi, kon magpili og usa ka paagi sa pagpalab-as og
pagkaon. Hunahunaa kon kini usa ba ka bag-o nga paagi sa inyong dapit o
usa nga nagamit na nga nagmalampuson pinaagi sa daghan nga katawhan
sulod sa taas nga tagal sa panahon.
Kon ang mga pagkaon napalab-as, sila kinahanglan nga tipigan sa usa ka
paagi nga magpabilin sila nga limpyo ug luwas kan-on. Adunay daghan nga
mga paagi sa pagtipig sa mga pagkaon nga kinahanglan nga kanunay
sundon, walay sapayan sa paagi nga gigamit sa pagpalab-as kanila.
1. Ipabilin ang mga pagkaon nga bugnaw. Tipigi sila sa ngitngit o landong nga

dapit, layo gikan sa silaw sa adlaw.
2. Panalipdi ang mga pagkaon gikan sa kaumog. Ang uga nga mga pagkaon

madaot kon sila mabasa sa dili pa sila magamit. Ang mga pagkaon nga
gipalab-as pinaagi sa uban nga mga paagi mahimo nga madaot usab
gumikan sa hilabihan nga kaumog.
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3. Panalipdi ang mga pagkaon sa putos o sa mga sudlanan. Ang labing maayo
nga mga sudlanan makasumpo sa abug nga makaabut sa pagkaon ug
makahimo ug kalisud o dili ba dili makahimo ang mga mananap ug mga hayop
sama sa ilaga, mga langgam, ug mga manok nga mokaon sa pagkaon.

Unsa nga mga dapit sa inyong panimalay nga bugnaw ug ngitngit o landong?

Unsaon ninyo pagpanalipod ang mga pagkaon gikan sa hilabihan nga kaumog? (mga lata nga
metal, mga bulsita nga plastic, mga karton, o limpyo, ginamit nga bildo nga mga botelya)

Unsaon nga kamo makapanalipod sa mga pagkaon gikan sa abug ug mga mananap? (Lig-on,
nga mga sudlanan nga hugot pagkasira. Ibitay ang mga sudlanan sa mga pagkaon gikan sa taas
nga mga dapit o ibutang sila sa taas nga mga sang-atanan. Ipataas ang mga sudlanan ibabaw sa
salog o yuta uban sa mga tiil nga metal, aron pagpanalipod sa mga mananap nga mokamang
ngadto sa mga sudlanan.)

Pagtipig sa Tubig
Ang tubig kinahanglan nga tipigan alang sa kalit nga hitabo nga katuyoan.
Pagsugod uban sa limpyo, tin-aw nga tubig. Tipigi ang tubig diha sa limpyo, og
hugot nga pagkasirado o bug-at nga sudlanan nga plastik. Bisan tuod ang tubig
nga gitipigan sa ingon niini nga paagi kinahanglan nga magpabilin sa walay piho,
kini sa kasagaran usa ka maayo nga hunahuna nga iyabo o gamiton ang
tinipigan nga tubig ug ilisan ang sangkap matag pipila ka mga bulan. Kon ikaw
dili siguro kon ang tubig luwas ba nga gamiton human natipigan, ikaw mahimo
nga modalisay niini pinaagi sa pagpabukal niini sa dili mokubos sa napulo ka nga
gutlo. O ikaw modugang sa gamay nga gidaghanon sa igpuputi nga sulosyon sa
panimalay o klorin og duha ka tolo sa igpuputi o klorin ngadto sa matag ikaupat
nga bahin sa tubig o tunga sa kutsarita sa igpuputi o klorin ngadto sa lima ka
galon nga tubig. (Tan-awa sa Relief Society Courses of Study, 1973–74, p. 102.)

Pagtipig og mga Saput
Tingali makatabang ang pagtipig og dugang nga mga saput. Ang pagtipig og
mga saput mahinungdanon alang sa mga banay nga adunay aktibo, nagtubo
nga mga bata, tungod kay ang ilang mga saput karon dili maigo kanila sa
kaulahian. Ang tanan nga mga saput sa sakop sa banay mahimo usab nga
magisi. Dugang nga mga saput kinahanglan nga tipigan diin ang klima mag-
usab-usab sa hilabihan gikan sa usa ka panahon ngadto sa lain.
Ang uban nga mga banay, ilabi na niadto nga adunay nagtubo nga mga anak,
tingali maalamon nga magtipig sa mga saput nga natuboan sa usa ka anak
alang sa sunod nga anak aron masul-ob. Ang tinuboan nga mga saput, sa
anak o sa hamtong, mahimo nga ipausab ngadto sa saput alang sa bata nga
mga sakop sa banay. Ang pagtipig sa dugang nga panapton aron mahimo og
bag-o nga mga saput makatabang usab. Mga dagum, hilo ug uban pa nga
kagamitan sa panahi kinahanglan nga bahin sa matag pagtipig diha sa
panimalay aron ang nagisi nga saput maayo pa. Ang sabon kinahanglan usab
nga ilakip sa pagtipig diha sa panimalay, alang sa paglaba sa saput ug alang
sa kaugalingon nga paglimpyo.
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Unsa nga mga sapot ang mapuslanon alang kaninyo aron tipigan, hunahunaa ang inyong
kaugalingon nga mga kahimtang?

Kon kamo usa ka dalaga, unsa ang inyong mahimo aron makaandam uban sa tulumanon sa
pagtipig diha sa panimalay, bisan tuod tingali kamo walay panimalay nga inyong kaugalingon?

Sa diha nga si Elder Ezra Taft Benson didto sa Germany pagkahuman sa
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, siya adunay kasinatian nga naghulagway sa
kamahinungdanon sa usa ka hingpit nga tulumanon sa pagtipig diha sa
panimalay. Dihadiha dayon human sa iyang pagpakigpulong sa usa ka pundok
nga labaw sa lima sa gatos ka mga Santos, siya “midapit sa tanan nga mga
inahan nga moduol sa atubangan. Sa matag usa siya mihatag og usa ka
baston sa sabon. Samtang kini nga yano nga regalo gibutang diha sa ilang
mga kamot, ang uban misugod sa pagpaagas sa luha sa pagpasalamat . . . 
“Sa katapusan ang tanan nga mga inahan kinsa nagpaabut o nag-atiman og
mga anak gihangyo nga moduol sa atubangan . . .  Ngadto sa matag usa si
Elder Benson mihatag ug dagko . . . kahel . . . Kini nga mga inahan dili
makatuo sa ilang maayo nga kapalaran.
“Samtang usa niini nga mga inahan miduol sa atubangan siya nakakita og
linukon sa mga tanud ug usa ka dagum diin nakuha ni Elder Benson gikan sa
iyang maleta diha sa pagpanghabwa gikan niini sa mga butang nga iyang
giapu-apud . . .  Siya [nangutana] . . . kon siya mahimo ba nga mokuha sa
linukon nga tanud ug usa ka dagum kay sa kahel . . .  Pipila ka mga gutlo ang
milabay kini nga inahan mibalik ngadto sa iyang lingkuranan uban sa iyang
dagum ug tanud. Samtang siya milakaw diha sa tunga nga agianan, [usa ka
igsoon nga babaye] . . . mipahunong kaniya ug miingon, ‘ . . . Ako nasayud
nga ikaw andam nga makigbahin sa dagum ug tanud sa uban nga nahibilin
kanamo. Ang among panginahanglan sama ka dako sa imong
gikinahanglan.’” (Bonnie J. Babbel, “The Habit of Being Grateful,” Instructor,
Sept. 1970, pp. 318–19.)
Kini nga mga katawhan nag-antus sa hilabihan tungod kay sila kulang sa uban
nga yano apan mahinungdanon nga mga butang. Kita mahimo nga
makaandam sa atong mga kaugalingon batok sa ingon nga hilabihan nga
pag-antus pinaagi sa pagbaton og usa ka hingpit nga tulumanon sa pagtipig
diha sa panimalay.

Pagtipig og Sugnod 
Kita usab kinahanglan nga magbaton og sugnod diha sa atong pagtipig diha
sa panimalay. Ang sugnod gikinahanglan aron sa pagluto sa mga pagkaon
diha sa kalit nga hitabo. Agi og dugang, kinahanglan usab diha sa uban nga
mga klima sa pagpainit sa atong mga panimalay sa higayon sa mga takna sa
hilabihan nga kabugnaw. 
Diha sa atong lokal nga mga kahimtang, unsa ang mga paagi nga inyong magamit sa pagtipig sa
igluluto nga sugnod?
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Unsa nga mga tagana ang kinahanglan nga buhaton alang sa pagpainit sa inyong panimalay sa
higayon sa mabugnaw nga panahon?

Panapos
Kita gitambagan sa pagtipig og pagkaon, saput, sugnod, ug uban nga
gikinahanglan nga mga butang, sama niadto nga gikinahanglan alang sa
unang pagtabang ug pagpanahi, sa pag-atiman sa atong mga banay nga
panginahanglan alang sa usa ka tuig. Bisan tuod kita mobati nga kini dili
mahimo nga makab-ut ang panginahanglan nga mga butang dihadiha dayon,
kita mahimo nga mosugod sa tulumanon sa pagtipig diha sa panimalay uban
sa gamay nga tumong, sumala sa kahimtang sa atong mga banay, sa pagpalit
og pipila ka dugang nga mga butang matag higayon nga kita mamalit. Kon
ang atong mga banay andam uban sa tulumanon sa pagtipig diha sa
panimalay kita makapaabut nga makadawat og mahinungdanon nga temporal
ug espirituhanon nga mga panalangin. Ang Ginoo mitambag kanato: “Kon
ikaw andam, ikaw walay kinahanglan nga mahadlok.” (Doktrina ug mga
Pakigsaad 38:30.)
Si Elder Ezra Taft Benson miingon, “Salamat kanimo Dios alang sa usa ka
propeta, tungod niini nga dinasig nga tulumanon sa [kaayohan], ug alang sa
mga Santos kinsa nagdumala . . . nga sila makahatag sa ilang kaugalingon
ug makabahin pa sa uban. Unsa ka katingalahan nga paagi nga mahimo
nga manluluwas diha sa bungtod sa Zion!” (“Prepare Ye,” Ensign, Enero
1974, p. 82.)

Hagad
Hisguti ang inyong tulumanon sa pagtipig diha sa panimalay uban sa inyong
banay. Pagsugod aron makahimo og piho nga mga laraw alang sa
pagpalambo o pagpa-uswag sa inyong tulumanon. Ilista ang mga pagkaon
nga gusto ninyo nga iapil, hunahunaa ang inyong mga kahimtang, ug
paghukom unsaon nga kamo sa labing maayo makapalab-as ug makatipig
kanila. Hunahunaa usab unsa nga sugnod, saput ug uban nga mga butang
ang kinahanglan nga iapil.

Dugang nga mga Kasulatan
Genesis 41–45 (Mga Ehiptohanon ug mga Israelites naluwas gikan sa

kagutom pinaagi sa kang Joseph nga pagtipig sa pagkaon)

Pagpangandam sa Magtutudlo 

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Tun-i pagbalik ang leksyon 26, “Pagbuhat diha sa Panimalay,” Ang Santos nga Babaye sa

Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon sa mga Babaye, Bahin A, alang sa mga
paagi sa pagpalab-as ug pagtipig sa mga pagkaon. Hangyoa ang usa ka igsoon nga babaye
nga ilista, sa panahon sa leksyon, ang mga paagi sa pagpalab-as sa mga pagkaon, ginamit
ang kasayuran nga gihatag diha sa ibabaw nga tinubdan.
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2. Susiha kutob sa imong mahimo mahitungod sa mga pagkaon nga maayo nga tipigan sa inyong
dapit. Susiha unsa nga mga paagi ang maayo sa pagpalab-as ug pagtipig. Pakigsulti sa
tigulang nga mga tawo kinsa nasayud sa nabatasan nga mga paagi sa pagtipig sa mga
pagkaon. Kon mahimo, pagpalab-as ug pagtipig sa uban nga mga pagkaon sumala sa mga
paagi nga makat-unan niini nga leksyon ug ipakita kini alang sa igsoon nga mga babaye. 

3. Kon ikaw wala pa masayud unsaon paghimo sa tubig nga luwas imnon, ipangutana sa lokal
nga panglawas nga may pagtugot aron motudlo kaninyo sa malampuson nga mga paagi.

4. Leksyon 21, “Pagdumala sa Panalapi sa Banay,” Leksyon 22, “Nutrisyon alang sa Banay,” ug
leksyon 25, “Panimalay nga Pananom,” diha sa Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw,
Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon alang sa mga Babaye, Bahin A, ug leksyon 22, “Inahan
ug Pag-amuma sa Masuso,” niini nga tamdanan nga basahon motabang og tubag sa mga
pangutana sa pagdumala sa salapi, nutrisyon ug pagpananom.

5. Pagtudlo sa mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan
gikan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon makatabang kaninyo ug sa inyong banay pagkab-ut og dako
nga gugma ug panaghiusa pinaagi sa pagpanag-uban sa paglingawlingaw.

Ang mga Banay Nagkinahanglan sa Paglingawlingaw 
Ipakita ang talan-awon 26-a, Kini nga banay nalingaw sa pagdula nga nagkauban.

Himoa nga ang natudlo nga duha ka igsoon nga mga babaye makig-ambit sa ilang labing
malipayon nga kasinatian sa banay.

Hisguti ang talan-awon 26-a. Ipahayag ngadto sa klase nga ang mahinungdanon nga bahin sa
pagpuyo sa ebanghelyo mao ang paghimo sa mga butang nga manag-uban isip usa ka banay.

Kini gihulagway og maayo sa mosunod nga kasinatian nga gisaysay sa usa ka
amahan:
“Usa ka adlaw niana ako misugo sa akong anak nga lalaki nga modala sa
iyang mga dulaan sulod sa balay. Ako nahikurat sa diha nga siya miingon
‘gikapoy siya pag-ayo.’ . . .  Unya usa ka panghitabo mibalik sa akong
panumduman sa miagi nga adlaw, sa diha nga ang akong anak nga lalaki
miingon kanako nga makiglayog uban kaniya. Unsa ang akong tubag? Ako
‘gikapoy pag-ayo.’ O sa panahon nga siya buot nga makigdula kanako sa
pagsalo og [bola]—usab ‘gikapoy pag-ayo.’
“ . . . Unya ang mga adlaw milabay, ako misugo sa akong anak nga lalaki sa
pagpunit sa iyang mga saput ug mohipos kanila. Niining higayona siya ‘daghan
og buhat.’ Ako nakahinumdom sa higayon nga siya buot nga ako mosaysay og
sugilanon sa panahon sa tingkatulog . . .  Ako daghan ‘kaayo og buhat.’
“ . . . Ako misaad nga mohatag og daghan nga panahon uban sa akong anak
nga mga lalaki. Ang paggakos lamang kanila, paghalok kanila, ug pagsulti
kanila nga Ako nahigugma kanila wala makatagbaw kanila. Sila
nagkinahanglan nga molukso, makiglayog, ug modula usab uban kanako.
“Karon ako moapil sa ilang daghan nga mga kalihokan . . . 
“Ako naghimo og mga agianan nga langub ug mga palasyo diha sa mga pundok
sa balas ug nagdula uban sa mga trak. Ang pag-ampo ug pagdula uban kanila
nakatabang kanako pagpalambo sa talagsaon nga relasyon uban kanila.
“Uban sa bisan unsa nga butang nga nagkinahanglan og kakugi, usa ka ganti
miabut. Ang akong ganti miabut human sa talagsaon kaayo nga tunga sa takna
uban sa akong anak nga lalaki. Siya migakos sa akong liog, mihatag og
mabination nga halok sa aping, ug miingon, ‘Ako nahigugma kanimo, Pa.’” (Dan
L. Johnston, “‘Daddy, I’m Talking to You,’” Ensign, Septyembre 1978, p. 71.)
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Unsa ang gibuhat niini nga amahan nga nakapalig-on sa iyang banay?

Kita mogugol kasagaran sa atong panahon sa pagbuhat sa mga butang nga
gibati nato nga mahinungdanon. Ang atong inadlaw nga buluhaton, ang atong
balaan nga mga patawag diha sa simbahan, ang atong nahabilin ug uban nga
mga butang nga nagkuha sa dako nga panahon mga mahinungdanon. Bisan
pa niana, kini mahimo nga dili mao ang labing bililhon nga mga butang sa
atong mga kinabuhi. Unsaon nimo pagtubag sa mosunod nga mga
pangutana:
1. Unsa ang labing mahinungdananon nga mga butang sa akong kinabuhi?
2. Ako naggugol ba og igo nga panahon pagbuhat sa labing mahinungdanon

nga mga butang sa akong kinabuhi?
3. Unsaon nako pagpahigayon aron adunay daghan nga panahon uban sa

akong banay?
Kita kinahanglan nga moila nga ang labing mahinungdanon nga butang sa
kinabuhi mao ang banay—tungod kay kini walay katapusan. Bisan unsa ang
atong mga kahimtang, kita kinahanglan nga mangita og panahon aron sa
paggugol uban sa atong mga banay.

Paglingaw-lingaw sa Banay Magdala og Gugma ug Panaghiusa
Ang uban kanato makahinumdom gikan sa atong pagkabata sa dako nga
kalipay nga atong nasinati uban sa atong mga banay sa diha nga kita nagbuhat
sa mga butang nga nagkahiusa. Ang usa ka inahan nakahimo niini pagpaniid:
“Kon ako maghunahuna og balik sa akong pagkabata ug sa akong batan-on
nga katuigan ako makahunahuna uban sa balaanon nga pagtahud nga kinaiya
niadto nga mga maanindot nga mga handumanan sa mga butang nga kitang
mga anak ug inahan ug amahan nagbuhat ingon nga usa ka banay . . .  Ako
dili makailis sa handumanan sa among mga pagsaulog sa banay alang ug
uban nga kalingawan sa banay sa tanan nga mga sinihan, bolingan, ug mga
kan-anan . . .  
“‘Ako hugot nga nagtinguha nga mobuhat sa tanan nako nga mahimo sa
paglaraw sa mga kalihokan alang sa akong banay nga modala sa Espiritu sa
Ginoo nganhi sa among panimalay sama sa paagi nga ang Espiritu mipuno sa
panimalay sa akong mga ginikanan. Ako buot nga ang akong mga anak
adunay dako nga panalangin sa pagbaton sa mga handumanan nga labing
mahal ngari kanako.’” (Family Home Evening Manual, 1968, pp. 184–85.)
Sama niini nga inahan, kita kinahanglan nga magtinguha sa paghatag og
sama nga mga kasinatian alang sa atong mga banay. Usahay ang mga
kalihokan sa gawas sa panimalay dili madawat, tungod kay sila dili
makatabang kanato pagtukod og gugma ug panaghiusa diha sa atong mga
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panimalay ug nga makapaduol ngadto sa atong Langitnong Amahan. Ang
atong mga pangulo sa Simbahan nakamatikod sa nagdako nga
panginahanglan alang sa mga sakop sa banay sa paglingawlingaw sa
pagbuhat sa mga butang uban sa usag usa, ug kita kinahanglan nga
mosunod sa ilang tambag sa paglaraw og mga kalihokan sa paghimo sa
atong mga banay nga magkahiusa.
Si Elder Ezra Taft Benson miingon, “Salamat Dios sa hingpit nga mga kalipay
sa kinabuhi sa banay. Ako sa kanunay miingon nga walay tinuod gayud nga
kalipay nga lain ug layo sa maayo nga panimalay. Ang labing tam-is nga
mga impluwensya ug panag-uban sa kinabuhi anaa diha. (God, Family,
Country, p. 178.)
Kita mahimo nga maglingawlingaw sa atong mga panimalay pinaagi sa pag-
apil sa nagkalainlain nga mga kalihokan ug mga dula. Kini nga mga kalihokan
mahimo nga yano ug wala magkinahanglan og salapi.
Unsa nga mga kalihokan nga ikaw ug ang imong banay makalingawlingaw sa hiniusa pagbuhat?

Si Brother George D. Durrant, usa ka amahan kinsa buot nga ang iyang banay
magkauban sa paglingawlingaw, miingon:
“Sa diha nga ako gitawag aron mahimo nga presidente sa misyon, ako
nahadlok nga sa labing malisud nga panahon sa mga kinabuhi sa akong walo
ka mga anak ako tingali walay igo nga panahon aron mahimo nga maayo nga
amahan. Ako hugot nga nagtinguha nga ingon usa ka amahan mao ang labing
mahinungdanon nga tawag gikan sa Ginoo kay sa pagka-presidente. Kini
nagpasabut nga bisan tuod ako mopahinungod sa akong kaugalingon ngadto
sa misyon, ako modugang sa akong pagpahinungod isip usa ka amahan . . . 
“Usa sa una nga mga pagsunod sa buluhaton mao ang paglabay sa usa ka
dako nga pisi ibabaw sa taas nga sanga sa dako nga punoan sa abo nga
nagbuntaog diha sa among atubangan nga nataran. Usa ka anciano nga
sirkador mikatkat sa pisi ug mibugkos niini ngadto sa usa ka sanga. Sa ingon
usa ka dako kaayo nga duyan ang nahimo diha sa panimalay sa misyon.
Uban sa duyan miabut dihadiha ang mga higala sa kasilinganan alang sa
among mga batan-on nga mga anak.
“ . . . Wala madugay miabut ang usa ka sukdanan sa basketbol og usa ka
pundok sa balas. Ang among nataran nahimo nga usa ka park diin ako
migahin og daghan nga mga panahon uban sa akong mga anak ug diin sila
mipuyo sulod sa tulo ka malipayon nga mga tuig. Ako nagtuo nga sila sa
hangtud mahinumdom uban sa kalipay sa ilang panahon sa Kentucky ug
Tennessee.” (Love at Home, Starring Father, pp. 18–20.)
Ang mga banay kinsa nagkahiusa sa pagbuhat og mga butang makapalambo
og pagkasuod, mahigugmaon nga relasyon. Samtang magkahiusa sila
pagdula, sila usab makat-on pagtrabaho nga magkahiusa, maghisgot sa mga
suliran nga magkahiusa ug mag-ampo nga magkahiusa.
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Usahay kon ang mga banay naglingawlingaw, ang suliran moabut. Kita
mahimo nga makasinati og mga nagkalahi nga mga hunahuna. Ang uban
natong mga anak mahimo nga magkalalis o magkaaway. Usahay kita nga
mga ginikanan mahimo nga matinuoron kaayo ug nagpaabut og daghan
kaayo gikan sa atong mga anak. Kita mahimo nga makakita niini nga malisud
sa paghimo sa tanan nga sakop sa banay nga managsama nga malipay sa
tanan nga panahon. Adunay panahon nga kita mahimo gani nga
maghunahuna nga ang usa ka kalihokan dili unta angay. Bisan pa niana, ang
mga suliran dili mao ang katarungan sa paghunong sa pagpanag-uban sa.
Sila kinahanglan nga masulbad sa paagi nga makapahimo sa tanan nga mga
sakop nga mobati og kaayo. Ang pagbuntog sa atong mga kalainan
makatabang sa atong mga banay nga magkasuod. Kita kinahanglan nga
mahinumdom nga ang tinuod nga tumong sa atong mga kalihokan mao ang
pagpanag-uban sa pagdula ug malingaw sa usag usa. 
Ang mga kalihokan sa banay mahimo nga mahimo nga mga tradisyon sa
banay. Sulod sa mga katuigan ang mga banay naghimo og mga tradisyon
samtang sila nagbuhat og linain nga mga butang nga nagkahiusa, diin ang
daghan niini pagahimoon sa matag tuig. Kini nga mga kalihokan mahimo nga
maglakip sa mga panaghiusa sa mga banay, mga pagsaulog sa adlaw nga
natawhan, panagtigum sa mga adlaw nga walay trabaho, mga pagbakasyon,
mga pagduaw sa talagsaon nga mga dapit, banda sa musika sa banay, ug
mga kalingawan.
Si Presidente Kimball ug ang iyang banay nakahimo sa ilang kaugalingon nga
pundok sa talagsaon nga mga tradisyon. Ang iyang asawa, si Sister Camilia E.
Kimball, nagsaysay og usa sa ilang mga tradisyon sa Pasko: 
“Sa Gabii sa Pasko kami adunay linain nga panagtigum sa banay. Akong ikalipay
nga mobasa sa sugilanon sa Pasko nga makita diha sa Lukas, ug unya ang mga
anak ug mga apo modula sa sugilanon. Ang mga bata mahigugma modula sa
mga hitabo. Sa miagi nga Pasko si Presidente Kimball nagsul-ob og usa ka saput
nga among nadala gikan sa Palestina, nagpaila ni Joseph, samtang Ako nagsul-
ob sa kinaiyanhon nga lumad nga sapot sa usa ka babaye nga Judeo, diin amo
usab nga nadala gikan sa Jerusalem ug nagpaila nga si Maria. Ako nakasiguro
nga ang akong mga apo ug mga apo sa tuhod mohandum og dugay sa
sugilanon diin sila nagdula sa unang Gabii sa Pasko.” (Taho sa Komperensya,
Denmark, Finland, Norway, and Sweden Area Conference 1974, p. 58; also
quoted in Relief Society Courses of Study 1978–79, p. 87.)
Ang mga banay mahimo usab nga malingaw sa matag usa kon sila sa
tarung nga paagi magkahiusa alang sa paghingalan sa mga bag-ong
natawo nga mga bata, mga bunyag, mga ordinasyon sa pagkapari, mga
paglakaw ug mga pag-abut sa misyonaryo, mga pagdawat og diploma,
mga kasal, ug uban nga mga higayon nga talagsaon sa mga kinabuhi sa
mga sakop sa banay.
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Unsa ang mga kaayohan nga imong nadawat gikan sa pag-apil sa mga kalihokan sa banay?

Kita kinahanglan nga magtala sa mga malampuson nga mga kalihokan sa
atong banay diha sa atong mga talaan sa banay ug kaugalingon nga mga
inadlaw nga talaan, lakip sa mga angay nga mga hulagway ug linain nga mga
handumanan. Samtang kita maghanduraw pag-usab ug mahinundom sa
atong panag-uban sa paglingaw lingaw, kita molambo nga magkasuod sa
usag usa ug ang atong gugma alang sa matag usa malig-on. 

Paglingaw-lingaw sa Banay Nagkinahanglan og Paglaraw
Kon kita buot makabaton og malampuson nga mga kalihokan sa banay kita sa
kasagaran kinahanglan nga maglaraw ug mag-andam og maayo alang kanila.

Unsaon nato paglaraw og makahuluganon nga mga kalihokan sa banay?

Ang mosunod nga mga sugyot mahimo nga makatabang sa paglaraw sa mga
kalihokan sa banay. Diha sa gabii sa banay uban sa tanan nga sakop sa
banay nga anaa, paghisgut ug paghimo og lista sa mga matang sa mga
kalihokan nga sila malingaw.
Samtang ang mga sugyot sa matag sakop sa banay gihatagan og pagtagad,
siya mobati og kamahinungdanon. Ang mga kalihokan mao gayud ang matang
diin ang kadaghanan, kon dili ang tanan, nga mga sakop sa banay makaapil.
Human kahatagi og pagtagad ang mga sugyot sa tana nga sakop sa banay,
papilia ang banay sa usa ka kalihokan gikan sa listahan. Unya pagpili og piho nga
petsa alang niana. Isulat kini nga petsa sa kalendaryo sa banay aron pagsiguro
nga walay magsumpaki. Hatagi ang matag usa og kahigayunan nga motabang sa
paglaraw sa kalihokan ug nga may kapangakohan sa usa ka buluhaton.
Usa ka banay, samtang nagsunod niini nga mga sugyot sa ilang gabii sa
banay, nakahukom nga ang matag sakop sa banay kinahanglan nga
mosugyot og usa ka ideya alang sa pag-alagad sa banay ngadto sa uban, usa
ka ideya alang sa pag-paanindot sa panimalay ug mga palibut, usa ka ideya
alang sa paglingawlingaw. Human nga ang matag sakop sa banay makahimo
og mga sugyot, ang mga ideya nga gibotohan ug ang mosunod nga mga
kalihokan gipilian:
Pag-alagad: Ang banay milimpyo sa nataran sa usa ka biyudo ug naghudno og
“maayong pag-abut” nga keyk og gidala ngadto kaniya sa adlaw nga pag-abut
sa iyang anak ngadto sa ilang balay gikan sa pagkahuman sa usa ka misyon.
Pagpaanindot sa Panimalay: Ang banay nagpaanindot sa usa ka linain nga
lawak sa ilang panimalay uban sa pental, papel sa bongbong, ug uban nga
mga butang. Ang tanan nga mga sakop sa banay nagkahiusa sa pagtrabaho
aron sa pagkab-ut niini.
Paglingawlingaw: Matag sakop sa banay gipasidunggan sa usa ka gigahin
nga adlaw niana nga tuig. Ang mga adlaw gigahin sa tigum sa paglaraw sa
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panahon sa gabii sa banay. Sa iyang adlaw, matag sakop adunay
kahigayunan nga mopili sa usa ka kinaham nga pagkaon alang sa mga
tingkaon ug ang kahigayunan, kon nagtinguha, sa pagpili usab sa kalihokan
sa paglingawlingaw alang sa tanan nga mga sakop sa banay nga magbuhat
nga managhiusa. Ang uban nga mga sakop sa banay mipili sa paglangoy,
ang uban dula sa bola, ang uban magpiknik, apan bisan unsa nga kalihokan
ang napilian, ang tanan nga mga sakop sa banay kinahanglan mosalmot.
Lain nga banay naglaraw sa ilang mga kalihokan pinaagi sa pagsulat og
“Sako sa Paglingawlingaw sa Banay” diha sa dako nga papel nga buyot.
Matag sakop sa banay magsulat diha sa usa ka piraso nga papel og usa ka
kalihokan nga siya buot buhaton sa tibuok banay. Sa matag gabii sa banay
ang usa ka buok nga papel kuhaon gikan sa sako. Ang kalihokan nga
ginganlan diha sa mao nga piraso sa papel mao ang kalingawan sa tibuok
banay sulod sa sunod nga semana.

Unsaon ninyo paghimo sa labing maayo ang mga kalihokan nga imong napilian?

Hunahunaa ang mosunod nga mga ideya:
Ipahibalo ang napilian nga kalihokan diha sa inyong banay. Paghimo og mga
karatula o mga timailhan. Pakigsulti mahitungod niini uban sa kahinam.
Kon ang kalihokan nagkinahanglan og salapi, pagsugod paggahin sa
gikinahanglan nga mga pundo—itugot nga ang matag usa moamot.
Sultihi ang inyong magtutudlo sa banay mahitungod sa inyong mga laraw.
Paapila ang matag usa. Tagai ang matag sakop og buluhaton.
Unya buhata kini—paglipay sa inyong kalihokan sa husto.
Human matuman ang kalihokan, maayo nga maghunahuna mahitungod sa
unsa ang inyong mahimo nga mouswag ang inyong paglingawlingaw sa
banay. Hunahuna kini nga mga pangutana: Unsa unta ang mabuhat aron nga
magmalampuson? Nakadala ba kini og panagsuod kanatong tanan? Ang
pagtubag niini nga pangutana makatabang kaninyo nga dili na mausab kadto
nga mga butang nga wala molampos. Unya kamo mahimo nga maglaraw isip
usa ka banay pagimo nga ang sunod kalihokan labaw nga maayo.
Bisan tuod nga mahinungdanon ang paglaraw sa inyong mga kalihokan alang
sa paglingawlingaw sa banay, ikaw kinahanglan nga moila nga ang uban nga
kalihokan wala magkinahanglan sa paglaraw. Sila motunga dihadiha kon ang
panahon husto o ang inyong banay andam.

Kanus-a kaha nga kamo adunay kalihokan sa banay nga walay paglaraw?

Unsa ang mga butang nga inyong matabang aron magpabilin ang kahimtang nga malipayon ug
kasaya sa imong panimalay? (Pagbaton o pag-uswag diha sa inyong kahanas sa pagkatawa diha
sa inyong mga sayop. Ayaw hatagi og gimbug-aton ang sayop sa uban. Pagbinuotan ngadto
kanila ingon nga ikaw buot nga sila magbinuotan kon kamo masayop. Ipaila ang mga butang nga
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nabuhat sa mga sakop sa banay nga nakahatag kaninyo og kalipay. Gamit og “salamat kanimo”
nga maaghupon. Sultihi ang mga sakop sa banay bisan og makausa sa usa ka adlaw nga kamo
nahigugma kanila. Awhaga ang mga sakop sa banay nga maglaraw og makahimuot nga mga
sorpresa alang sa usag usa. Isulti pag-usab ang malipayon nga mga kasinatian sa mga sakop sa
banay—ang mga bata mahigugma nga maminaw sa mga sugilanon sa makalipay nga mga
butang nga ilang nabuhat . . . )

Ang mga Kalihokan Kinahanglan nga Mohaum sa Banay nga mga
Panginahanglan, mga Tinguha ug mga Kahanas 
Ang mga kalihokan sa banay maglakip sa daghan nga nagkalainlain nga mga
kalihokan. Walay managsama nga duha ka banay, ni ang mga kalihokan sama
nga gipili sa mga sakop sa banay ug gikalingawan managsama. Alang sa usa
ka kalihokan nga mahimo nga inyong kalihokan, kini kinahanglan nga mohaum
sa inyong banay.

Unsa ang motino sa mga kalihokan sa imong banay nga sila malingaw? (Mga panuigon, mga
panginahanglan, mga kaikag, mga kalingawan, mga kahanas, inadlaw nga gimbuhaton, dapit,
panahon sa tuig, ug uban pa.)

Usa ka inahan misaysay giunsa sa iyang banay nga mohaum ang ilang
pagbakasyon sa ilang panginahanglan:
“Human sa upat ka tuig sa kolehiyo nga walay pahulay ang akong bana ug
ako nagsugod paghimo og mga laraw alang sa iyang una nga bakasyon nga
binayran mga pipila ka mga bulan sa wala pa ang pagbakasyon. Ako
nagkapuliki pagtahi sa mga tapak sa mga kutson ug mibaligya kanila sa mga
tindahan sa ginamit hangtud nga nakadaginot paggahin og igo nga salapi
aron pagpalit og usa ka tolda. Kami mituon sa mga pundok sa mga basahon
ug naghimo ug mga pagtagana sa kampingnganan nga dapit . . .  
“Sulod sa tulo ka mga bulan kami naggugol og katunga sa matag gabii sa
banay aron pagtagsatagsa sa kinahanglanon nga mga tagana ug dibuho nga
mga larawan sa kamping nga mga kalihokan aron ang among anak nga
nagpanuigon og tulo ka tuig nga, si Alicia, makaambit sa kahinam. Siya
nahinam ingon kanamo, ug sa wala madugay ako nakakita kaniya nga
naninguha sa pagpasabut mahitungod sa kamping ngadto sa among anak
nga lalaki nga nagpanuigon og usa ka tuig . . .  
“Unya, sa tulo ka mga semana nga paabuton, kami nahigmata pagsayo usa ka
buntag sa mga hilak sa usa ka bata nga may hangga. Duha ka mga semana
ang milabay, usa ka semana na lamang ang paabuton, si Alicia mihilak. Uban
sa mabug-at nga panghupaw sa kapakyas kami naninguha sa pagpasabut
ngadto kaniya nga ikaw dili makakamping kon adunay hangga . . .  Siya
mipugos, ‘Dili Papa. Unom na lamang ka adlaw! Kana usa ka saad!’
“Ang akong bana ug ako managsama og pagtuo nga ang saad ngadto sa usa
ka bata mao ang usa ka balaan nga butang ug niana nga higayon kaming
duha adunay mahait nga ideya. Unom ka adlaw ang milabay among
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gipalingkod ang mga bata sa usa ka minaomao nga sakyanan nga hinimo
gikan sa mainampingon nga pagkahimutang nga mga lingkuranan sa kusina
ug gimaneho ngadto sa minaomao nga paradahan nga gipahimutang sa
masayon diha sa taliwala sa among lawak dawatanan. Gilaray ang tanan nga
mga kasangkapan sandig sa mga bongbong, kami nakabugkos sa ugsok sa
tolda nga gilaang ngadto sa tiil sa mga lamesa ug sa tiil sa mga lingkuranan.
Sa diha nga napabarug na, kami nagpundok sulod sa among tolda ug nalipay
sa among dugay nga gipaabot nga pagkamping sa gawas—diha sa sulod sa
balay!” (Gayle E. Walker, “The Camp-in,” Ensign, Hulyo, 1976, p. 63.)

Giunsa niini nga banay pagpahaum sa ilang bakasyon ngadto sa ilang panginahanglan sa banay?

Ang mga kasulatan misulti kanato nga “sa matag butang adunay panahon, ug
may panahon alang sa matag katuyoan sa ubos sa langit,” nga naglakip “sa
panahon sa pagkatawa” (Ecclesiatis 3:1,4; tan-awa usab sa 2–3 ug 5–8). Ang
atong mga panimalay kinahanglan nga mao ang mga dapit diin ang
pagkataw-anay sagad madungog ug mga pahiyom magkabinayloay matag
adlaw. Bisan unsa ang atong mga panuigon ug mga kahanas sulod sa banay,
kita kinahanglan nga mangita og mga paagi sa pagpahayahay ug mag-uban
paglingawlingaw.
Daghan nga mga gikinahanglan nga katungdanan mabuhat sa mga banay
uban sa mga gagmay nga mga anak nga makita nga ingon nga mga dula:
sama pananglit, pagpananom sa tanaman, paglimpyo sa panimalay, o
paghugas sa mga gikan-an. Paghimo sa mga buluhaton ngadto sa usa ka
dula makapabilin sa kadasig ug kaikag nga walay hunong.
Kon kita nagpahaum sa mga kalihokan ngadto sa panginahanglan sa mga sakop
sa atong banay, mga tinguha, mga kahanas, ug mga kahimtangan, kitang tanan
makapahimulos sa usa ka husto nga kinabuhi sa buhat, pahulay, ug dula.

Panapos
Ang atong mga banay kinahanglan nga mao ang labing mahinungdanon nga
bahin sa atong mga kinabuhi. Usa sa paagi nga kita makapalig-on sa atong
relasyon sa atong banay mao ang paglaraw ug paghimo nga maglingaw-
lingaw nga maghiusa. Ang kinabuhi adunay daghan nga mahinungdanon nga
bahin, ug aron makapabilin sa angay nga timbang, kita kinahanglan nga
adunay panahon nga mag-uban sa pagdula, magbuhat niadto nga mga
butang nga haum alang sa tagsatagsa ka mga sakop sa banay. Samtang kita
adunay nagkahiusa nga kalingawan, kita makakat-on sa pagpuyo sa labaw
nga makahuluganon uban sa matag usa ug nga makahimo pinaagi sa atong
kaugalingon nga panig-ingnan ingon sa mga pulong, aron labaw nga
masangputon ang pagtudlo sa matag usa sa mga baruganan sa ebanghelyo.
Ang atong banay mahimo nga maanaa sa kahangturan. Kon kita karon wala
maggugol sa angay nga panahon uban sa mga sakop sa banay, kita
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kinahanglan nga mosugod karon aron makigbahin niadto nga mga butang
nga makatabang kanato aron mahimo nga walay katapusan nga banay.

Ipakigbahin ang inyong gibati sa kamahinungdanon sa paglingawlingaw uban sa inyong banay?

Hagad
Sa panahon sa gabii sa banay, paghimo og usa ka kalihokan sa
paglingawlingaw sa banay. Pagmugna og kalendaryo sa banay ug pagtimaan
og piho nga mga kalihokan matag bulan. Unya pagmalipayon sa
pagpakigdula uban sa inyong banay.

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagdapit og duha ka igsoon nga mga babaye nga mopakigbahin uban sa klase sa usa ka

labing malipayon nga mga kasinatian sa banay nga ilang mahinumduman.
2. Pag-andam sa pagpakigbahin sa imong kaugalingon nga mga pagbati sa kamahinungdanon

sa pagdula uban sa imong banay.
3. Pagbaton og pisara ug tisas.
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon moawhag kaninyo nga mosunod sa tambag sa propeta aron
mouswag ang yutanon ug espirituhanon nga kahimtang sa inyong panimalay.

Kita Kinahanglan nga Mohimo sa Atong Mga Panimalay nga Hinlo ug Husay

Ipakita ang talan-awon 27-a, Usa ka panig-ingnan sa usa ka hinlo ug hapsay nga panimalay.

Usa ka igsoon nga babaye kinsa mao pa ang pagkahibalik gikan sa usa ka
pagduaw sa Holland mitaho:
Usa ka makapaalinggat nga paniid nga among nahimo samtang didto sa Holland
mao nga ang mga panimalay diha nianang gamay nga yuta adunay pinili nga
mga kaugalingon nga dagway. Ang mga akboanan sa bintana niadtong pula nga
tisa nga panimalay uban sa pula nga tisa nga mga atop kanunay nga napuno sa
pinalaray nga mga kaang sa bulak—sa kasagaran gisudlan sa mga geranium.
Ang mga bintana dagko— walay taptap o usa ka salimbong aron pagtabon
kanila. Kini nga mga nagkidlap-kidlap nga mga bintana nakapadugang sa mga
naggilak nga dagway sa panimalay. Daghan sa mga panimalay ginganlan.
Ibabaw sa usa ka ganghaan ikaw mahimo nga makakita sa mga pangalan sama
sa : Hayag nga Eskina, Silaw sa Adlaw, Payag sa Adlaw, Dangpanan sa Kalinaw,
Makalmahon, o Malinawon nga Suok . . .  Mainiton, ug masilakon ug makalingaw,
naghiusa uban sa kalinaw ug kahilum ug katagbaw! KINI MAO ANG MGA
BUTANG DIIN NAKAPAHIMO SA BALAY NGA USA KA PANIMALAY!” (Daryl V.
Hoole, The Art of Homemaking, pp. 117–18.)

Unsa ang imong bation kon kamo makakita sa usa ka limpyo ug hapsay nga panimalay?

Sa unsa nga paagi nga ang paghimo sa inyong panimalay ug nataran nga limpyo ug hinlo
nagpakita sa pagtamud ngadto sa inyong Langitnong Amahan?

Limpyo nga mga bintana, hayag nga mga kaang sa bulak, nagbitay nga mga bukag, ug mga
kahon sa bintana nakaaninag sa tagsa-tagsa ka mga tawo. Maayo nga pag-atiman nga mga
tanaman, mga nataran, mga koral ug mga gawas sa balay nagtimailhan ngadto sa katilingban nga
kita nagtuman sa atong mga katungdanan sa pag-atiman sa atong mga palibut.

Sa diha nga si Adan ug si Eva diha sa Tanaman sa Eden, sila gihatagan sa
mga panghimangno sa pag-amuma niini ug pag-atiman niini (Tan-awa sa
Perlas nga Labing Bilihon, Moses 3:15). Ang Ginoo nagmando niini kanato
karon sama sa iyang gihimo kanila kaniadto. Kita gisaligan ug gimandoan sa
pag-atiman ug pagpaanindot sa bisan unsa nga dapit nga atong puy-an niini
nga kalibutan. Bisan kon kita ang tag-iya sa mga balay o mga mag-aabang,
kita kinahanglan nga mobati og kapangakohan alang sa pagpabilin sa
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kabtangan nga limpyo, hinlo, ug madanihon. Kita kinahanglan usab nga
mohatag og husto nga pagtagad sa atong mga mananap, paghimo og mga
tangkal, mga kamalig, ug nataran sa mga kamalig nga limpyo ug anaa sa
maayo nga kahimtang ug kahusay.
“Adunay usa ka sugilanon nga si Presidente Brigham Young, nga miawhag sa
mga katawhan sa pipila ka mga katilingban sa pag-atiman ug paglimpyo sa
ilang mga nataran, midumili pagbalik kanila sa pagsangyaw kanila, miingon og
usa ka butang nga sama niini: ‘Kamo wala maminaw kanako sa diha nga ako
miawhag kaninyo nga ipaayo ang inyong mga nataran. Ang mao nga mga
pultahan nga nawala ang ilang mga bisagra; ang sama nga mga tangkal nga
gihapon walay mga pintal; ang sama nga mga koral nga natumba ang ubang
bahin.’” (Spencer W. Kimball, “Why Call Me Lord, Lord, and Do Not the Things
Which I Say?” Ensign, Mayo 1975, p. 5.)
Si Presidente Kimball kanunay nga nagpahinumdom sa mga sakop diha sa
Simbahan sa panginahanglan sa paglimpyo, pag-ayo, ug pagpaanindot sa
ilang mga panimalay. “Karon kami mohangyo kaninyo sa paglimpyo sa inyong
mga panimalay. . . .  Kami nag-awhag sa matag usa kaninyo sa pagdayan-
dayan ug pagpaanindot sa kahimtang sa kabtangan nga anaa sa inyong mga
kamot.” (“God Will Not Be Mocked,” Ensign, Mayo 1976, p. 125).
Si Presidente David O. McKay usab mitambag kanato nga himoon ang atong
mga panimalay nga madanihon ug paghimo nga adunay daghan nga mga
kalihokan diha (Gospel Ideals, pp. 485–86). Ang atong mga anak mahimo nga
malipayon ug mapagarbuhon sa pagdala sa ilang mga higala sa panimalay,
kon ang panimalay mainiton, mahigalaon, ug malipayon nga dapit.

Unsa ang mga kaayohan nga moabut gikan sa paglimpyo ug pag-ayo sa inyong mga palibut?

Kon ang atong mga panimalay hinlo ug husay, sila makadugang sa bili,
kahilwasan, ug pagkaanindot.

Kita kinahanglan Mopauswag sa Panimalay Ingon nga Usa ka Banay
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:8

Ang kahusay mahinungdanon diha sa mga kalangitan; kon kini sa laing paagi,
ang kagubot mao ang maghari. Ang kahusay gikinahanglan gayud diha sa
atong mga panimalay. Si Presidente Kimball miingon, “Paglaraw pag-ayo ug
ipahigayon ang inyong laraw sa mahusay ug pinahimutang nga paagi.”
(“Family Preparedness,” Ensign, Mayo 1976, p. 125).

Ipakita ang talan-awon 27-b, Batan-on nga mga babaye nagtrabaho sa pagpaanindot sa
panimalay sa banay.

Si Brother ug Sister Dell Fox bag-o pa mipalit og balay diha sa Portsmouth,
New Hampshire. Ang balay, unang natukod sa 1805 ug giusab pagtukod a
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1826 pagkahuman sa usa ka sunog, nanginahanglan og dako nga pag-ayo.
“Puno sa ‘galamiton’ nga mga trak naghakut gikan sa panimalay. Ang
pagnusnos ug pagpintal nahimo nga gimbuhaton sa banay uban ni Heidi, 17;
Erin, 16; Nathan, 14, ug Paige, 11, nagbuhat sa ilang bahin sa buluhaton . . .  
“Si Brother Fox mipasabut nga dili tanan nga mga bongbong ug mga
ganghaan tarung nga pagkatul-id ug adunay mga hoyohoy nga mohuyop
lahus sa mga lawak . . .  
“‘Kini makapahadlok,’ si Paige misagbat nga nagkanayon, ‘Apan kami
nakagusto niini.’ . . . 
“‘Karon kini usa ka balay sa Mormon,’ Si Erin miingon.” (“A Romance between
Home, Family,” Church News, 19 Ago., 1978, p. 5.)

Ngano nga ang mga ginikanan ug mga anak mahinamon ug malipayon mahitungod sa ilang
panimalay?

Unsa ang gipasabut ni Erin sa diha nga siya miingon kadto usa ka “balay sa Mormon?” Ngano
nga kinahanglan ang inyong panimalay mao ang panig-ingnan diha sa inyong mga silingan?

Kita wala magkinahanglan sa mga mahalon nga mga kasangkapan sa
pagpaanindot sa atong mga panimalay. Kita kanunay makahimo pagbuhat og
usa ka butang nga mapahimuslan gikan sa karaan o gibiyaan nga mga butang.
Pinaagi sa pagbuhat nga magkahiusa kita makaayo ug makapabag-o sa
karaan nga mga kagamitan nga atong napalit sa mga tindahan sa pagdaginot
o sa subasta. Kita mahimo nga mopintal sa mga bongbong, sa mga kisame,
ug mga pultahan, pagtahi sa mga kurtina ug mga tabon sa katre, pagbuhat og
mga unlan ug maghimo og mga trapo.
Tulo ka yano nga mga lakang makatabang kanato sa pagkab-ut og daghan
uban sa atong mga banay. Una, uban sa atong mga banay kita kinahanglan
motan-aw libot sa atong mga panimalay aron makakaplag og mga dapit nga
nanginahanglan og pag-ayo, paglimpyo, pagpintal, o pagtukod pag-usab.
Sunod, kita kinahanglan nga molaraw isip usa ka banay aron pagkab-ut niini
nga mga tahas. Kini mahinungdanon alang kanato sa pagtukod ug pagpili og
usa lamang ka dapit sa usa ka higayon aron matrabaho. Unya kita
kinahanglan nga magbaton og mga gikinahanglan nga mga galamiton, mga
himan, ug mga sangkap aron mabuhat ang buluhaton nga atong napilian. Kita
kinahanglan nga molakip sa mga sakop sa banay pinaagi sa pagtugot kanila
pagbuhat sa mga tahas sumala sa ilang mga kahanas.
Sa katapusan kita kinahanglan nga magtrabaho nga magkahiusa isip usa ka
banay. Matag tawo nga nahilakip diha sa buluhaton kinahanglan nga
magmapasigarbuhon ug mobati og katagbawan diha sa iyang bahin sa
nahuman nga tahas. Niini nga paagi, matag buluhaton mahimo nga makalingaw
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ug magantihon alang sa tibuok banay. Daghan nga mga butang nga mamahimo
nga makab-ut kon ang mga banay maghan-ay ug magtrabaho nga magkahiusa.

Unsa nga mga proyekto sa pagpauswag o pagpaanindot sa panimalay ang mahimo sa inyong
banay nga gamay og gasto o walay gasto?

Kita Kinahanglan Gayud nga Modala sa Pagka-espirituhanon Sulod sa
Atong mga Panimalay
Ipakita ang talan-awon 27-c, Templo sa Swiss.

Unsa ang labing makapadani kaninyo mahitungod sa panagway diha sa templo? Ngano nga ang
mga templo gihimo nga limpyo kaayo ug maanidot?

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad kita gisultihan nga kon adunay butang
nga dili limpyo nga gitugotan diha sa balay sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo
mopahawa; nga siya dili mopuyo diha sa mga templo nga dili balaan (tan-awa
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 94:9; 97:15–17). Tungod kay kita nagtinguha
nga makaangkon sa Espiritu sa Ginoo diha sa iyang balaan nga mga templo,
kita kinahanglan nga maninguha nga kini limpyo ug maanindot ug
mopahimangno sa tanan kinsa mosulod nga takus sa pagsimba diha. Kita
usab nagkinahanglan sa Espiritu sa Ginoo diha sa atong mga panimalay.
Busa, kita kinahanglan, nga mosunod sa pahimangno ni Presidente Kimball sa
paglimpyo ug maghinlo sa atong mga palibot, maghimo sa sulod ug gawas sa
atong mga pinuy-anan sama ka madanihon kon mahimo.
Makapahimuot ug mahusay nga mga palibot makatabang og dako kanato nga
makatagamtam sa kinabuhi. “Usa ka igsoon nga babaye misulti diha sa lisud
nga panahon sa iyang kinabuhi sa diha nga siya nawad-an og mga higala ug
banay tungod sa iyang pagkakabig diha sa Simbahan. Siya miingon, ‘Ako
napugos pagkuha og gamay nga puluy-anan. Ug, samtang ako nagtan-aw sa
iyang kahugaw ug kasamok, usa ka lawom nga kasubo ang mikunsad diha
kanako. Sa kalit ako nakadungog og usa ka tingog nga gikan sa sulod nga
nagkanayon, “Ang balay sa Ginoo usa ka balay sa kahusay.” Akong gilabay
ang kadena sa kaugalingon nga kalooy, akong gilulho ang akong sinina, ug
mibuhat sa makanunayon hangtud nga ang akong gamay nga panimalay
nalimpyo ug namadasigon. Usa ka laso nga panapton, ang katapusan nga
tigpahinumdom sa akong kanhi nga kinabuhi, nakapadugang og grasya diha
sa lamesa. Usa ka bag-o nga espiritu sa panimalay natawo.’” (Relief Society
Courses of Study 1978–79, p. 69.)

Unsa ang yano nga mga butang ang inyong mabuhat sa paghimo sa inyong balay nga labaw nga
makapahimuot ug espirituhanon.

Mga tanom, mga bulak nga pinutol, ug honi makadala og kaanindot diha sa
atong mga panimalay. Kitang tanan sa matag nasud adunay uban nga
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talagsaon nga mga kahibalo, sama sa pagborda, pagkilting, pagbuhat uban
sa macrame, paghan-ay sa mga bulak, ug uban pa. Uban niini nga hinatag sa
Ginoo nga talagsaon nga mga kahibalo ug mga kahanas, kita makapaanindot
sa atong mga palibot. Kita adunay linain nga mga katakus aron pagpahumok
sa bagis ug makapasilaw sa nag-uga. Kita adunay linain nga mga tahas aron
makatuman isip mga tig-amuma sa panimalay.

Unsa ang imong bation kon ikaw makalimpyo, makatukod, makapauswag, og makadugang og
usa ka pagpanindot ngadto sa inyong panimalay o nataran?

Sa pagdugang aron pagpauswag ug pagpanindot sa atong mga panimalay,
kita kinahanglan nga maninguha alang sa usa ka kalinaw, hilom nga espiritu
nga motambong.
Si Elder Boyd K. Packer diha sa Konseho sa Napulog Duha miingon kanato:
“Kamo makabuhat ug ubay-ubay sa paghimo diha sa inyong panimalay og usa
ka kahimtangan sa kalinaw og kahayahay ug balaan nga pagtahud ug kahilom
ug kasiguroan. Kamo makahimo niini sa walay daghan nga gikinahanglan.
“O kamo makahimo og usa ka butang nga sama sa angulo ug bugnaw . . . ug
aritipisyal. Sa usa ka kaliboan nga nagkalainlain nga mga paagi ang inyong mga
batan-on mahimo nga maimpluwensya pinaagi sa nabuhat ninyo nga pagpili.
Ikaw mahimo nga mopahimutang sa tono. Mahimo kini nga hilom ug malinawon
diin ang kahilom ug gamhanan nga kusog mahimo nga motubo, o mahimo kini
nga maisog ug kusog ug moliso sa tinubdan sa kakuyaw nga hugot og gamay
diha sa mga gagmay nga mga bata samtang sila nagtubo pa, hangtud nga sa
katapusan, kana nga tinubdan mabuak.” (Eternal Marriage, Brigham Young
University Speeches of the Year, 14 Abr. 1970, p. 8; also quoted by Neil and
Joan Flinders in”A Home is Also a House,” Ensign, Nobyembre 1973, p. 20.)
Kita mahimo nga mopauswag sa espirituhanon nga kahimtang diha sa atong
mga panimalay samtang kita modawat ug mogamit sa mga baruganan sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Ang mga pangulo sa Simbahan mipahinumdom
kanato kanunay sa atong mga kapangakohan sa pagdala sa
pagkaespirituhanon diha sa atong mga panimalay:
Pag-ampo nga magkahiusa ingon nga usa ka banay sa gabii ug sa buntag 
Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay 
Pagtambong sa Simbahan sa kanunay nga magkahiusa
Pagpuasa uban sa usa ka katuyoan makausa sa usa ka bulan 
Pagtuon sa mga kasulatan nga magkahiusa 
Pagbayad og hingpit nga ikapulo 
Paghimo og mga gabii sa banay
Paghigugma o pag-alagad sa usag usa sa walay paghinakog

Sa unsa nga paagi nga sa pagpuyo sa mga baruganan sa ebanghelyo makapauswag sa
espirituhanon nga kahimtang sa inyong panimalay?
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Kon kita magpuyo sumala diha sa mga pagtulun-an sa Manluluwas, kita
makabaton sa iyang Espiritu uban kanato ug ang atong mga panimalay
modan-ag sa kalumo, makapahimuot, ug madanihon nga kahimtang alang sa
atong mga banay.

Panapos
Ang propeta mihatag kanato ug mga pahimangno gikan sa Ginoo nga
molimpyo, mopintal, moayo, ug mopaanindot sa atong mga panimalay ug
kabtangan. Samtang kita magtrabaho nga magkahiusa isip mga banay sa
pagpaanindot sa atong mga palibut, kita makakat-on og mga kahibalo ug mga
kinaiya nga makatabang kanato sa atong tibuok nga mga kinabuhi. Kon kita
mohatag og panahon ug kakugi sa pagpauswag sa atong mga puluy-anan ug
kabtangan, kita labaw nga mapasalamaton kanila.
Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga ang Espiritu sa Ginoo dili mopuyo
diha sa usa ka dapit sa kalibug o pagkadili limpyo. Kon kita mohimo sa atong
mga panimalay nga malipayon, limpyo, ug madanihon, ang atong mga
hinigugma sa kinabuhi buot mopuyo diha niini. Kon kita magpuyo diha sa
panag-uyon uban sa mga baruganan sa ebanghelyo, and Espiritu sa Ginoo
magdala og kalipay og kahilom.

Hagad
Sa panahon sa gabii sa banay tan-awa ang palibot sa inyong panimalay ug
nataran uban sa inyong banay aron pagkaplag og mga butang nga
nagkinahanglan nga malimpyohan, mahapsay, mabiyaan, mapintalan, o
ayuhonon. Sunda ang mga panudlo nga gilista ibabaw niini nga leksyon aron
mahimo ang bisan usa niini nga mga tahas niini nga bulan. Awhaga ang mga
anak sa paglimpyo sa mga honus, paghapnig sa aparador, pagsilhig o
paglimpyo sa lawak. Ipadayag ang garbo ug pagpasalamat sa matag anak
tungod sa iyang natampo. Hukom sa pagpalambo sa pagkaespirituhanon sa
inyong panimalay pinaagi sa makanunayon nga paggamit sa mga barunganan
sa ebanghelyo diha sa imong kinabuhi sa banay.

Dugang nga mga Kasulatan
Doktrina ug mga Pakigsaad 42:41 (tanan nga butang pagabuhaton sa kalimpyo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pag-andam sa pagtabang sa mga sakop sa klase sa pag-ila sa mga dapit sulod o libot sa ilang

mga panimalay nga kinahanglan nga limpyohan o ayuhon.
2. Basaha Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon

alang sa mga Babaye, Bahin A, lesyon 20, “Pagdumala og Maayo sa Atong mga Panimalay,” ug
leksyon 31 “Pagmugna sa Makapabayaw nga Kahimtangan diha sa Atong Mga Panimalay.”

3. Pagtudlo og mga sakop sa klase o ipabasa o ipasaysay ang mga sugilanon ug mga kasulatan
niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon makapaandam kaninyo aron modawat sa katungdanan sa
pag-alagad diha sa Simbahan.

Mga Kahigayunan sa Pag-alagad diha sa Simbahan sa Dios 
Si Presidente Hugh B. Brown, usa ka kanhi magtatambag diha sa Unang
Kapangulohan diha sa Simbahan, sa makausa misulti sa mosunod nga sugilanon:
“Samtang ako nahimo isip usa ka tigpahiluna sa mga sundalo, ako didto sa
London, England. Ako nagpadala sa mosunod nga telegrama didto sa labaw
nga pari sa kasundalohan sa usa ka dako nga kampo duol sa Liverpool, ‘Ako
anaa sa inyong kampo ugma sa buntag sa mga alas 10:00. Palihug sa
pagpahibalo sa tanan nga mga lalaki nga Mormon sa inyong kampo nga kami
adunay usa ka tigum.’
“Sa diha nga ako miabut sa misunod nga buntag akong nasugatan ang
kapitoan ug lima ka batan-on nga mga lalaki. . . .  
“Dihay migawas gikan sa pundok nga usa ka tawo kinsa, pagkahuman sa
pagkiglamano, miingon, ‘Ako kadto kinsa imong gipadad-an sa imong telegrama.
Ako ang pari niini nga kampo. Wala nako madawat ang imong telegrama kon dili
karon lamang nga buntag [kana, Domingo sa buntag]. Sa pagkadawat ko niini, ako
mibuhat ug pakigsusi—usa ka mainampingon nga pakigsusi. Akong nahibaloan
nga adunay kapitoan ug unom ka mga lalaki nga Mormon dinhi niini nga kampo.
Kapitoan ug lima kanila ania karon dinhi, ang usa atua sa tambalanan.’
“Siya miingon, ‘ako nangandoy nga ikaw mosulti kanako, Mr. Brown, giunsa nimo
kini pagbuhat. Ako adunay unom ka gatos ka mga lalaki sa akong simbahan niini
nga kampo, ug kon ako mohatag kanila og unom ka mga bulan nga pahibalo sila
dili makaabut niana nga talaan. Sultihi ako giunsa nimo kini pagbuhat.’
“‘Sige,’ ako miingon, ’kon ikaw moadto sa among tigum kami mopakita
kanimo giunsa namo kini pagbuhat.’ Ug busa siya mikuyog kanako ngadto sa
payag ug sa among atubangan naglingkod kining kapitoan ug lima nga batan-
on nga mga lalaki. Akong gipalingkod ang ministro sunod kanako.
“Ako miingon, ‘Pila kaninyo mga higala ang nakaadto sa mga misyon?’ Tibuok
singkwenta ka porsyento kanila mipataas sa ilang mga kamot. Ako mitudlo sa
unom kanila ug miingon, ‘Dali ngari ug ipahigayon ang mga sakramento.’ Ako
mitudlo sa uban nga unom ug miingon, ‘Dali ngari ug pangandam sa
pagpamulong.’ Ako mitan-aw sa akong higala, ang ministro, ug siya miabli sa
iyang ba-ba. Siya wala sukad makakita og ingon niadto nga hitabo . . . 
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“Ug ako miingon, ‘kinsa ang mahimo nga makapangulo sa awit?’ ug
kadaghananan kanila mipataas sa ilang mga kamot. Ako mipili og usa. ‘Kinsa
ang mahimo nga modula niining madala-dala nga organ?’ Ug usab dihay
ubay-ubay nga mipakita, ug ang usa gipili . . . 
“Kami mipadayon sa among tigum ug kining batan-on nga mga lalaki
namulong, ug sila namulong uban sa gahum ug hugot nga pagtuo . . .  Sa
diha nga sila nakahuman sa pagpamulong, ako miingon, ‘Mga higala, kita
manggawas na.’ . . . 
“Sila miingon, ‘ . . . Kita maghimo og tigum sa pagpamatuod.’ . . . 
“Ako milingi sa akong higala, ang ministro, ug miingon, ‘Karon ako nasayud
nga kini dili naandan alang kanimo. Kita nagpabilin dinhi sulod sa duha ka
mga takna ug kami mopabilin dinhi ug lain pa nga duha ka mga takna. Kami
motugot kanimo kon ikaw buot nga mogawas.’
“Siya mibutang sa iyang kamot diha sa akong tuhod ug miingon, ‘Palihug,
ginoo, mahimo ba nga ako magpabilin?’ Ug, dayag lamang, ako midasig
kaniya nga magpabilin ug unya sulod sa duha ka tibuok nga mga takna kadto
nga batan-on nga mga lalaki . . . nagpamatuod sa katinuod sa ebanghelyo . . .  
Ug miabut ang katapusan. Kami migawas ug kini nga ministro milingi ngari
kanako ug miingon, ‘G. Brown, ako nahimo nga ministro sa ebanghelyo sulod sa
kawhaan ug usa ka mga tuig apan kini mao ang labing dako nga espirituhanon
nga kasinatian sa akong kinabuhi. Ug miingon siya pag-usab,’ Giunsa nimo kini
pagbuhat? Giunsa nimo pagkahibalo hain niadto nga mga kauban ang tawagon?
“Ako mitubag, ‘Dili kini makahimo og bisan unsa nga kalainan hain sa usa ang
akong tawagon. Silang tanan andam. (An Eternal Quest—Freedom of the Mind,
Brigham Young University Speeches of the Year, 13 May 1960, pp. 14–17; also
quoted by Leon R. Hartshorn, comp., in “Thank You, God,” in Outstanding
Stories by General Authorities, vol. 1, pp. 12–15.)

Unsa ang namatikdan sa ministro nga kalainan mahitungod sa atong simbahan?

Unsa ang naandam nga buhaton sa batan-on nga mga lalaki?

Giunsa nila pag-andam ang ilang mga kaugalingon?

Ngano nga mahinungdanon nga ikaw mag-andam alang sa pag-alagad sa simbahan?

“Diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw walay
binayran nga kaparian, sama sa kasagaran sa uban nga mga simbahan . . .
Ang tanan nga mga sakop sa Simbahan malagmit matawag aron mohatag og
pag-alagad ug pagpadayon sa mga kalihokan sa Simbahan.” (Boyd K.
Packer, “The Secret of Service,” Improvement Era, Hunyo 1966, p. 551.)
Kon ang mga sanga, mga purok, ug mga kaulohan matukod, ang mga sakop
sa Simbahan pagatawgon aron moalagad sa tanan nga mga katungdanan
niini mga yunit.
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Giunsa Kita Pagtawag aron Moalagad diha sa Simbahan
Ang atong mga pangulo sa Simbahan adunay kapangakohan aron motawag
sa mga sakop sa pagdawat sa mga katungdanan dinhi sa Simbahan. Sila
nasayud sa mga gikinahanglan sa matag katungdanan ug ang gitinguha nga
mga katakus angay nga kinahanglan batonan sa sakop nga modawat kanila.
Uban niini nga mga hunahuna sa ilang salabutan, ang mga Pangulo sa
Simbahan mainampuon nga maghunahuna sa listahan sa mga takus nga mga
tawo, nangita alang ug nagbaton sa kadasig ug giya gikan sa Ginoo sa
pagbuhat sa matag katungdanan.

Unsa ang kinahanglan nga atong kinaiya mahitungod sa paagi diin ang Ginoo nagpili kanato ug
sa uban sa pagdawat sa katungdanan sa Simbahan? (Kita kinahanglan nga adam nga mobuhat
unsa ang gipangayo sa Ginoo nga atong buhaton. Kita kinahanglan dili mosaway sa atong mga
pangulo apan kinahanglan mobulig gayud kanila sa malipayon nga paagi.)

Sa higayon nga kita mapilian, kita gitawag pinaagi sa atong mga pangulo sa
pagkapari alang sa usa ka pribado nga pakighinabi. Niini nga higayon siya mibalik
pagtan-aw sa mga kapangakohan sa atong bag-o nga katungdanan ug
mangutana mahitungod sa atong kahimtang sa kinaugalingon ug sa banay sa
pagtabang kanato sa pagbanabana kon kita makasugakod sa mga gikinahanglan
nga panahon, pagpangandan, pagtambong sa mga tigum, pagbiyahe, ug uban
pa., nga nalakip sa among katungdanan. Kita kinahanglan nga makasabut kang
kinsa kita motaho ug gikan kinsa nga mga pangulo kita mahimo nga
makapangayo og panabang. Usahay ang banay hangyuon sa pagpasalig sa ilang
pagbulig ngadto sa tawo nga nakadawat sa balaan nga tawag.
Si Elder Loren C. Dunn sa Unang Korum sa Kapitoan miingon mahitungod sa
matang sa balaan nga tawag sa Simbahan:
“Ang usa ka balaan nga tawag dinhi sa Simbahan usa ka kinaugalingon ug
usa ka sagrado nga butang, ug ang tanan adunay katungod nga masayud
nga siya gitawag aron mobuhat diha sa ngalan sa Dios nianang tino nga
katungdanan. Ang matag tawo niini nga simbahan adunay katungod nga siya
gitawag sa Dios. Kon siya wala makabaton niana nga kasiguroan, busa ako
mosugyot nga siya mohatag sa iyang katungdanan og gibug-aton,
mainampuon nga panghunahuna aron siya makadawat unsa ang iyang
katungod sa pagdawat.” (“We Are Called of God,” Ensign, Hulyo 1972, p. 44;
also quoted in Relief Society Courses of Study, 1977–78, p. 51.)

Unsaon ninyo pagdawat sa kasiguroan nga ang mga tawag nga inyong nadawat gikan sa Ginoo?

Unsaon nga Kita Makadawat og Tabang sa Pagtuman sa atong mga
Balaan nga Pagtawag
Bisan tuod kita mahimo nga makaamgo nga ang balaan nga tawag sa pag-
alagad miabut pinaagi sa pagdasig, usahay kita gihapon mobati og kakulang,
dili sarang, o kahadlok. Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga si Enoch, Si
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Moses, si Jeremias, ug ang uban nga gipili sa Ginoo usab mipadayag og mga
pagbati sa kakulang. (tan-awa sa Moses 6:31; Exodos 4:10; Jeremias 1:6).

Ipakita ang karatula: “Pinaagi sa pag-alagad nga kita makakat-on unsaon sa pag-alagad”
(Spencer W. Kimball, “Small Acts of Service,” Ensign, Disyembre 1974, p. 2).

Mahitungod sa atong mga pagbati sa kakulang diha sa pagtuman sa atong
mga balaan nga tawag, si Presidente Spencer W. Kimball miingon kanato:
“Ako nakakat-on nga pinaagi sa pag-alagad nga kita makakat-on unsaon sa
pag-alagad . . .  Mahinungdanon alang kanato sa paghikalimot sa atong
kaugalingon ug adunay matinud-anon nga kaikag diha niadto nga gihatag sa
Dios isip bahin sa atong mga balaan nga tawag.” (Spencer W. Kimball, “Small
Acts of Service,” Ensign, Disyembre 1974, pp. 2–3.)

Giunsa ni Presidente Spencer W. Kimball pagsulti kanato sa pagkat-on unsaon sa pag-alagad?
Giunsa niya pagtambag kanato sa pagbuntog sa atong mga pagbati sa pagkakulang?

Kita mahimo nga makaangkon og pagsalig samtang kita makaamgo nga ang
Ginoo nasayud sa atong mga kahanas, mga kahibalo, ug kalagmitan, ug nga,
pinaagi sa kahayag sa iyang kahibalo, siya mipili kanato sa pag-alagad diha
sa atong mga balaan nga tawag. 
Ang obispo o ang sanga, distrito o presidente sa kaulohan mahimo nga
mohatag kanato og usa ka panalangin sa pagtabang kanato paghimo sa atong
bag-o nga mga balaan nga tawag. Kini mao ang gipasabut nga “gigahin.”
Kon kita gitawag nga moalagad diha sa Simbahan, kita wala paabuta nga
mobuhat niini nga mag-inusara. Kita makadawat og gahum, kalig-on, ug
panabang gikan sa Ginoo. Siya miingon kanato nga kita makabaton sa iyang
Espiritu pinaagi sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo (Tan-awa ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 42:14). Kita usab gipasaligan nga kon kita takus, kita mahimo
nga matudloan gikan sa kahitas-an . . . ug . . . matugahan uban sa gahum
(Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 43:16).
Sa diha nga si Elder L. Tom Perry gitawag ngadto sa Konseho sa Napulog
Duha, siya miingon: “Kon kamo magpuyo gayud sa ebanghelyo, ang Ginoo
anaa gayud sa kanunay. Ako nakasulay na nga kini tinuod nga kon ako
magbuhat sa akong buluhaton sa panimalay, kon ako magtuon ug mag-
andam, ang Ginoo sa kanunay mopamatuod sa tumong nga akong
pagasubayon.” (“News of the Church,” Ensign, Mayo 1974, p. 121; Relief
Society Courses of Study 1977–78, p. 51.)

Ngano nga mahinungdanon nga kamo makabaton sa Espiritu sa Ginoo sa pagtabang kaninyo sa
inyong mga balaan nga tawag? (Kon gitawag sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, siya
makahatag kaninyo og kusog ug pagdasig sa pagbuhat unsa ang buluhaton nga kamo gitawag.)

Sanga, purok, distrito, ug mga pangulo sa kaulohan ug mga opisyal usab
gitawag sa pagtabang kanato sa pagtuman sa atong mga buluhaton. Kita
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kinahanglan mangita alang sa ilang tabang ug maminaw sa ilang mga
tambag. Kita kinahanglan nga motambong sa mga tigum diin sila mobansay,
motudlo, ug modasig kanato.

Kinsa ang uban nga mga pangulo kang kinsa kamo nakadawat og tabang?

Agi og pagdugang sa mga kasulatan, kita adunay tamdanan nga mga
basahon sa Simbahan ug mga tamdanan nga motudlo ug mogiya kanato sa
atong mga balaan nga tawag. Ang Simbahan usab nagmantala sa mga
pakigpulong sa dapit ug kinatibuk-an nga komperensya nga gihatag sa
propeta ug uban nga Kinatibuk-an nga kadagkoan. Ang mga magasin sa
Simbahan nagdala sa kadaghanan niini nga mga pakigpulong pinaagi sa gi-
imprinta nga porma. Kita kinahanglan nga motuon ug mosunod sa mga
pahimangno ug tambag nga gihatag niining madasigon nga mga mensahe
gikan sa atong mga pangulo.

Sa unsa nga paagi nga kamo makabaton og pagsalig sa inyong mga balaan nga tawag pinaagi
sa pagsunod sa tambag sa Kinatibuk-an nga Kadagkoan ug paggamit sa gitugot nga mga
galamiton sa Simbahan? (Makatabang kini kannyo nga masayud nga kamo nagtudlo sa tinuod ug
nag-agak sa uban ingon sa pagbuot sa Ginoo nga inyong buhaton.)

Ang Atong Kinaugalingon nga Kapangakohan alang sa Atong mga
Balaan nga Tawag
Kon kita modawat og kapangakohan diha sa Simbahan sa Ginoo, kita mahimo
nga iyang mga tinugyanan. Kini yano nga nagpasabut nga iyang gitugyan
kanato sa pagpadayon niining mao nga mga kaakohan, ug kita iyang nga
sinaligan aron sa pagtuman kanila. 
Kini nagpasabut usab nga kita adunay tulubagon ngadto sa Ginoo alang sa
pagsalig nga iyang gihatag kanato. Matag usa kanato gihatagan og usa ka
pagkatinugyanan ibabaw niana diin kita gitawag sa pagbuhat.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 72:3–4.

Kinsa ang kinahanglan nga motaho sa ilang pagkatinugyanan ngadto sa Ginoo? (Ang tanan)

Unsa ang gisaad sa Ginoo kanila kinsa mga matinud-anon sa ilang mga pagkatinugyanan og mga
katungdanan? (Sila mahimo nga takus nga makapanunod sa mga mansyon sa Amahan.)

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99–100.

Ngano nga sa matag balaan nga tawag diha sa Simbahan mahinungdanon? Ngano nga
kinahanglan nga kamo mobuhat kutob sa inyong mahimo kon kamo mag-alagad diha sa
Simbahan? (Ang Ginoo nagmando kanato sa pagkat-on sa atong balaan nga tawag ug mobuhat
kanila kutob sa atong mahimo. Siya nga magtinapulan kinahanglan dili angayan sa mga
panalangin.)

Panapos 
Si Sister Belle S. Spafford, usa ka kanhi kinatibuk-an nga presidente sa
Kapunongan sa Kahupayan miingon: “‘Ang tawag sa Ginoo, “Sunod Kanako,”
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moabut kanato niini nga adlaw sama sa katinuod nga miabut ngadto sa iyang
unang mga tinun-an . . .  Ang iyang buhat kinahanglan nga magpadayon. Ang
paglambo mag-agad diha sa kalig-on nga atong gihatag niini. Nagkinaghanglan
sa atong mga kalig-on, siya nagmaloy-on sa atong mga kaluya. Matag usa
kanato gitawag sa mao nga buhat tungod sa talagsaon nga kalig-on nga atong
naangkon. Kini atong kapangakohan sa pagdawat sa iyang mga balaan nga
tawag aron molambo diha sa iyang pag-alagad.’” (Women in Today’s World, p.
67; also quoted in Relief Society Courses of Study 1976-77, p. 111.)
Kita adunay daghan nga mga kahigayunan sa pag-alagad sa Ginoo diha sa
iyang Simbahan, ug kinahanglan maninguha sa pagtuman sa atong dinasig
nga pagkatinugyanan sa paagi nga buot sa Ginoo nga atong buhaton kanila.

Hagad
Hinundumi nga ang Ginoo modasig sa iyang mga pangulo nga motawag
kanato alang sa Simbahan nga pag-alagad. Sa pagtuman sa atong mga
balaan nga tawag kita kinahanglan nga mangita alang sa tabang gikan sa
Ginoo, sa atong mga pangulo, sa mga kasulatan, ug sa mga gitugotan nga
tamdanan nga mga basahon. Kita usab kinahanglan nga andam nga
modawat sa tanan nga kapangakohan alang sa atong mga pagkatinugyanan.
Pag-andam og lista sa mga paagi nga kamo makauswag sa inyong
pagkatinugyanan sa pagbuhat sa inyong katungdanan sa Simbahan karon.

Dugang nga mga Kasulatan
Juan 15:16 (magdala og bunga)
Mga Buhat 1:24 (ang Ginoo mopili sa iyang mga sulugoon)
Mga Hebreohanon 5:4 (mga tawo gitawag sa Dios)
Doktrina ug mga Pakigsaad 105:35–37 (ang tingog sa Espiritu mopakita kinsa

ang napili)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, Kapitulo 28, “Pag-alagad.”
2. Balika ang Leksyon 12, “Kapunongan sa Simbahan,” niini nga tamdanan nga basahon.
3. Pag-andam og usa ka karatula sa pagpakita sa: “Pinaagi sa pag-alagad nga kita makakat-on

unsaon sa pag-alagad” (Spencer W. Kimball, “Small Acts of Service,” Ensign, Disyembre 1974, p. 2).
4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.

255

Leksyon 28



Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga mahimo nga
maayo nga pangulo ug maayo nga sumusunod.

Ang panginahanglan alang sa Maayo nga mga Pangulo ug Maayo nga
mga Sumusunod
Si Presidente Spencer W. Kimball misulti sa mosunod nga sugilanon
mahitungod sa unsa nga paagi nga ang mga pangulo makaimpluwensya sa
ilang mga sumusunod:
“Sa dugay na nga mga katuigan ang milabay samtang ako diha pa sa
kapangulohan sa kaulohan diha sa kaulohan sa St. Joseph sa Arizona, usa
niana ka adlaw nga Igpapahulay ako nagtuman sa usa ka buluhaton diha sa
Purok sa Eden. Ang gambalay gamay, ug kadaghanan sa mga katawhan
naglingkod duol kanamo samtang kami naglingkod sa gipataas nga bantawan
mga usa ka tiil ug tunga ibabaw sa salog diha sa balay.
Samtang ang tigum nagpadayon, ang akong mata nadani sa pito ka gagmay
nga mga lalaki diha sa atubangan nga lingkuranan sa kapilya. Ako nahimuot
uban sa pito ka gagmay nga mga lalaki niini nga komperensya sa purok. Ako
naghunahuna, unya akong gibalhin ang akong kaikag sa uban nga mga
butang. Taudtaud ang akong pagtagad napunting pag-usab diha sa pito ka
gagmay nga mga lalaki.
Ingon og talagsaon alang kanako nga ang matag usa sa pito ka gagmay nga
managkauban mopataas sa iyang tuo nga bitiis ug ibutang sa wala nga tuhod,
ug unya sa pagkataudtaud ang tanan mobalhin pagdungan og butang sa wala
nga bitiis ibabaw sa tuo nga tuhod. Ako naghunahuna nga kini dili sagad,
apan ako wala manum-baling.
“Sa usa ka gutling o duha, ang tanan nagdungan paghapyod sa ilang buhok
uban sa ilang tuo nga mga kamot, ug unya ang tanan nga pito ka gagmay nga
mga lalaki nanampiling ug unya nagdungan sila pagbalik diha sa
pagpanghinambid pag-usab.
Ingon og talagsaon kaayo, ug ako nahibulong mahitungod niini samtang ako
nagsubay paghunahuna kon unsa ang akong isulti diha sa tigum. Ug unya
ang tanan dihadiha miabut kanako sama sa liti sa kilat. Kini nga batang mga
lalaki nagsunodsunod kanako!
“Niana nga adlaw ako nakakat-on og leksyon sa akong kinabuhi—nga kita . . .
kinahanglan nga magbantay sa tinuod, tungod kay ang uban nagtan-aw
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kanato ug makita nila kanato ang ilang mga panig-ingan.” (The Davids and the
Goliaths,” Ensign, Nobyembre 1974, p. 79.)
Ang mga katawhan sa bisan diin nangita og usa ka tawo aron sundon—usa ka
tawo nga makapangulo kanila. Ang usa ka pangulo mao ang usa ka tawo
kinsa moadto pag-una sa uban aron modala o mogiya kanila o mopakita
kanila unsaon pagbuhat sa usa ka butang. Ang pangulo dili lamang mosulti sa
uban unsa ang buhaton ug unsaon pagbuhat niini, apan siya usab mopakita
kanila pinaagi sa panig-ingnan. Ang pangulo motabang sa uban nga motubo.

Ipakita ang talan-awon 29-a, Usa ka igsoon nga babaye nagtudlo sa pagluto.

Kita motan-aw sa atong mga ginikanan ug mga higala ug sa atong mga
pangulo sa katilingban ug sa Simbahan alang sa pagdumala ug pagpangulo.
Kita maminaw sa ilang mga pulong ug maniid sa ilang mga lihok. Sa
kasagaran, kita mopahaum sa atong mga kinabuhi gikan sa tambag nga ilang
gihatag kanato, o kita mosunod unsa ang atong nakita nga ilang gibuhat. Mga
magtutudlo mangulo kanato samtang sila nagtudlo kanato ug kita makakat-on
pagsunod uban sa mga panudlo.

Unsa ang mga kinaiya sa mga tawo nga buot ninyong sundon? (Pagkamalipayon, pagsalig sa
kaugalingon, pagpakabana sa uban, pagkamalaumon, pagkamainampuon, pagkamasaligon diha
sa Ginoo, pagkamapainubsanon, may pagdasig sa uban)

(Ilista ang mga tubag diha sa pisara.)

Unsa ang atong mahimo isip mga sumusunod nga makatabang sa atong mga pangulo? Ikaw
mahimo nga makakaplag sa mosunod nga lista nga makatabang.

Paminaw ngadto sa inyong pangulo 
Sunod sa iyang matarung nga mga panudlo
Buhata ang inyong bahin sa buluhaton 
Pagmaandamon sa pagtabang sa uban 
Pagbuhat nga malipayon kuyog sa uban diha sa ebanghelyo
Pakigbahin sa mga kapangakohan uban sa inyong pangulo
Pagkamapiyalan
Pagkamasinabuton sa inyong pangulo

Sa unsa nga paagi nga ang pagpalambo niini nga mga kinaiya makatabang kaninyo aron mahimo
nga maayo nga pangulo ingon usab usa ka maayo nga sumusunod?

Matag usa kanato usa ka pangulo. Matag tawo sa uban nga higayon, sa uban
nga dapit, ug sa uban nga paagi mangulo og uban nga tawo o usa ka pundok.
Ang atong mga kinabuhi makatandog sa mga kinabuhi sa uban ug kita
makaimpluwensya kanila, bisan kita nagtinguha ba o wala. Ang atong
impluwensya diin may kalainan gikan ni bisan kinsa, mao ang atong pagpangulo.
Ingon nga usa ka pangulo kita dili sa kanunay magbaton sa usa ka natudlo
nga katungdanan sa pormal nga kapunongan ingon sama sa Simbahan o usa
ka kapunongan sa katilingban. Ang mga kahigayunan sa pagkapangulo
nagkalainlain ug moabut sa tanan nga dapit sa atong mga kinabuhi: Diha sa
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atong mga panimalay uban sa mga banay ug mga higala, diha sa atong mga
kasilinganan o mga katilingban, ug diha sa Simbahan.

Unsa ang uban nga mga paagi nga kamo usa ka o mahimo nga usa ka pangulo sa inyong
panimalay? diha sa inyong katilingban?

Tungod kay sa usa ka paagi o sa lain ang matag usa kanato usa ka pangulo,
mahinungdanon nga kita makakat-on nga mahimo nga maayo nga mga
pangulo. Uban sa kahanas sa pagkamaayo nga pangulo, kita makapauswag
sa atong mga kaugalingon ug sa uban ug usab sa atong mga relasyon uban
sa atong mga higala ug mga sakop sa banay. Isip mga pangulo sa ilang mga
banay, ang mga ginikanan kinahanglan nga magitinguha nga mahimo nga
labing maayo nga mga pangulo kon mahimo. Ang maayo nga mga kahanas
sa pagkapangulo makatabang kanato pagbuhat nga mauyunon uban sa
atong mga banay, mga higala ug mga silingan. 
Sa diha nga ang Simbahan natukod diha sa tanan nga mga bahin sa kalibutan
ug ang buluhaton sa Ginoo nagpadayon sa pagkatap, daghan kanato ang
natawag sa pagpangulo sa uban.
Si Elder Sterling W. Sill diha sa Unang Korum sa Kapitoan mipatataw sa
pagkamahinungdanon sa maayo nga mga pangulo sa diha nga siya miingon:
“Usa ka sundalo mahimo nga makig-away sa hilabihan, ang usa ka tigbaligya
mahimo nga makabaligya og daghan nga mga butang, ang bata mahimo nga
makabuhat og maayo sa buluhaton sa tulunghaan, ug ang misyonaryo
mahimo nga makakabig og daghan kon siya mobuhat ubos sa pagdumala sa
usa ka tawo kinsa masayud unsaon pagtudlo ug pagdasig ug pagbansay ug
pag-atiman ug paghigugma ug pag-awhag ug mobuhat niadtong uban nga
mahinungdanon nga mga butang nga [buhaton sa maayo nga pangulo]”
(“The Problem is Always the Same,” Ensign, Marso 1973, p. 34).
Matag usa kanato makapalambo sa kahanas sa pagpangulo kon kita mobuhat
niini. Kita kinahanglan mag-andam sa atong mga kaugalingon pinaagi sa
pagkat-on sa mga baruganan sa maayo nga pagpangulo pinaagi sa atong
kalihokan sa Simbahan. Kita kinahanglan gayud nga magpuyo niini nga mga
baruganan sa atong inadlaw nga mga kinabuhi.

Si Jesus Isip usa ka Sulundon nga Pangulo
Ipakita ang talan-awon 29-b, si Jesukristo ug ang mga Apostoles.

Si Jesukristo mao ang panig-ingnan nga pangulo tungod kay siya nakakat-on
pagsunod sa hingpit sa kabubut-on sa iyang Amahan. Aron kita mahimo nga
tinud-anay nga malampuson nga mga pangulo, kita kinahanglan makakat-on
pagsunod sa pahimangno sa Manluluwas, “Duol, . . . sunod kanako” (Marcos
10:21). Kini nagkinahanglan nga kita makakat-on sa pagbuhat unsa ang
gihimo sa Manluluwas.
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1. Si Jesus nag-andam sa iyang kaugalingon. Siya nagpuasa, nag-ampo, ug
nagtuon, sa kanunay nangita nga makakat-on sa kabubut-on sa Amahan. Kita
giawhag sa pagtuon ug sa pag-andam sa atong mga kaugalingon (tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118–19). Samtang kita magpuasa, ug mag-
ampo, magtuon, kita usab masayud sa kabubut-on sa atong Langitnong
Amahan ug makapauswag sa atong mga kahanas samtang siya nagdumala.
2. Si Jesus naghigugma sa mga katawhan nga iyang gipangulohan. Ang gugma
tingali mao ang labing mahinungdanon nga hiyas nga batunan sa usa usa ka
pangulo, tungod kay kini makahatag kaniya ug tinud-anay nga pagtagad ngadto
kanila nga iyang gipangulohan. Kon siya naghigugma kanila, siya nagtinguha sa
pagtabang kanila pagpauswag sa ilang mga kinabuhi; siya magpakabana alang
sa ilang panginahanglan ug gikinahanglan, nga motabang kanila pagkab-ut sa
ilang mga tumong. Ingon nga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing Adlaw, kitang tanan adunay usa ka tumong—sa pagbalik sa
pagpuyo uban sa atong Langitnong Amahan diha sa celestial nga gingharian.
Sa tanan nga higayon ug sa tanan nga paagi sa atong mga kapangakohan sa
pagkapangulo, kini pinaagi lamang sa atong gugma nga kita makatabang sa
uban nga makakab-ut sa ilang tumong. Ang gugma mao ang usa ka gamhanan
nga tig-aghat. Si Elder Neal A. Maxwell miingon nga “ang pagkapangulo mao
ang gugma nga naglihok” (“ . . . A More Excellent Way,” p. 44). Kita kinahanglan
nga mahinumdom sa pahimangno sa Manluluwas: “Paghinigugmaay sa usag
usa, sama nga Ako naghigugma kaninyo” (Juan 13:34).
Ngano nga ang gugma labing masangputon kay sa pagpugos kon magbuhat uban sa lain? (Ang
mga katawhan motubag ngadto sa gugma kay buot nga malipay.)

Sa unsa nga paagi nga ang atong kahanas sa paghigugma makapauswag sa atong pagkapangulo,
ilabina sa atong mga panimalay? (Kini makatabang kanato paglikay sa panagsumpaki. Kini
motabang kanato nga makakuha og pagbulig gikan kanila kinsa atong gipangulohan.)

3. Si Jesus mitudlo sa iyang mga tinun-an sa katuyoan sa iyang buhat. Siya
mitabang kanila nga makasabut sa ilang bahin sa iyang buhat ug aron
makakuha og panglantaw sa kamahinungdanon sa ilang mga kapangakohan.
Sa sama nga paagi, kita kinahanglan nga mohatag kanila kinsa mao ang
mosunod sa atong pagkapangulo sa panglantaw nga anaa kanato sa
katuyoan sa atong buhat ug kinahanglan nga motabang kanila aron
makasabut sa ilang tahas nga ilang pagadulaon.
Sa unsa nga paagi nga ang pagtabang sa mga bata nga makasabut sa ilang katuyoan sa ilang
banay makatabang kanila sa pagsunod og maayo sa pagpangulo sa ilang ginikanan? (Sila
masayud nga sila anaa diha sa banay sa pagdawat og pagbansay ug tabang sa tanan nga ilang
buhaton, ug sila labaw nga andam sa pagtuman.)

4. Si Jesus mipasikad sa iyang pagkapangulo diha sa baruganan sa kabubut-on
sa pagpili. Siya wala magpugos sa iyang mga tinun-an sa pagsunod kaniya.
Siya midapit kanila sa pagduol kaniya.
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Ang kabubut-on sa pagpili mao ang mahinungdanon nga baruganan diha sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Kon kita mosulay pagpugos ni bisan kinsa sa
pagsunod, kita migamit sa pamaagi ni Satanas. Kon kita mangulo diha sa usa
ka Kristohanon nga paagi, kita kinahanglan motugot sa uban sa kagawasan
sa pagpili. Sa paghulagway unsa ang iyang gipaabut gikan sa iyang mga
sumusunod, si Jesus hilabihan ka matinuoron. Samtang kita mangulo, kita
usab magpahibalo sa uban unsa ang atong gipaabut gikan kanila, ug unsa
ang ilang mapaabut gikan kanato. Kon kita mohatag kanila ug mga
kapangakohan, kita sa mainampingon nga paagi mopasabut sa ilang mga
katungdanan, ang panahon nga malakip, ang mga tigum nga sila
motambong, ug unsa ang ilang kinahanglan nga himoon. Unya kita motahud
sa ilang kagawasan sa pagdawat o pagdumili niini nga mga kapangakohan.

Ngano nga mahinungdanon nga ang usag usa mahibalo unsa ang gipaabut gikan kanila sa dili pa
sila modawat sa kapangakohan? Sa unsa nga paagi nga ang paghatag sa mga anak og piho nga
mga panudlo makatabang kanila sa pagtuman sa ilang mga tahas diha sa panimalay?

5. Si Jesus mihatag sa iyang mga tinun-an sa mga tahas nga makahuluganon
ug mahagaron. Ang makahuluganon ug bililhon nga mga tahas makatabang
kanato sa pagbati nga kita gikinahanglan. Ang paghangyo sa usa ka tawo nga
mobuhat og usa ka butang aron lamang pagpabilin kaniya nga may gibuhat
sa kasagaran walay makab-ut nga maayo nga mga sangputanan. Isip mga
pangulo kita kinahanglan nga motabang sa atong mga sumusunod nga
mobati nga unsa ang ilang gibuhat bilihon. Kon kita mangulo, kita kinahanglan
nga magtino nga kita wala makalapas sa panahon sa uban pinaagi sa
paghatag kanila og mga tahas nga dili kinahanglan. Bisan pa niana, ang
matag usa kinahanglan nga masayud nga usahay adunay kinahanglanon
apan makahasol nga mga tahas nga pagabuhaton. Kitang tanan kinahanglan
nga andam nga modawat niini nga mga tahas sama niadto nga ingon og
sayon o niadto nga modala sa pag-ila ug pagdayeg gikan sa uban.
6. Si Jesus mipakita nga siya kasaligan ngadto sa iyang mga mga katuyoan ug
sa iyang katawhan. Siya mibati sa kapangakohan sa pagtabang sa iyang mga
katawhan nga molambo. Siya wala lamang magtinguha sa pagtukod sa
gingharian sa Iyang Amahan, apan usab aron paghimaya sa tawo. Ang
propeta nga si Joseph Smith mipadayag niining mao nga ideya sa diha nga
siya miingon, “Ako mitudlo kanila sa husto nga mga baruganan ug sila mao
ang magdumala sa ilang mga kaugalingon.” (ingon nga gikutlo ni John Taylor
in Millennial Star, 13:339, 15 Nobyembre 1851). Kinahanglan kini mao ang
atong katuyoan—pagtabang sa atong mga sumusunod nga molambo ug
makaangkon sa kahimayaan.

Ngano nga mahinungdanon kon mangulo sa uban nga ang paghimo sa ilang kahimayaan mao
ang labi nga mahinungdanon diha sa atong mga hunahuna? (Kita may tulubagon kon unsa ang
atong ipabuhat sa uban. Usa kini ka bug-at nga sala ang sayop nga pagpangulo sa uban.)
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7. Si Jesus usa ka maayo nga tigpaminaw. Siya mihimo og usa ka kahimtang
sa gugma ug pagdawat nga nakapahimo sa iyang mga sumusunod nga
hayahay, tungod kay siya naminaw uban sa mahigugmaon nga
pagpatalinghug. Siya mohatag og panahon sa pagpaminaw ngadto kanila ug
mosabut sa ilang mga panginahanglan. (Tan-awa sa Lucas 7:1–10 ug Juan
8:1–11.) Kita usab kinahanglan magbansay niini nga matang sa pagpakabana.
8. Si Jesus sa kasagaran mitabang sa iyang mga sumusunod nga mohunahuna
uban sa ilang kaugalingon nga mga ideya pinaagi sa pagpangutana kanila. Kini
makatabang kanila nga makasabut unsa ang iyang gipaningkamotan nga itudlo
kanila. (Tan-awa sa Mateo 16:13–19; 19:16–22; ug Juan 21:15–17.) Aron
mahimo nga mga maayo nga pangulo, kita kinahanglan nga motabang sa mga
tawo pagsulbad sa ilang kaugalingon nga mga suliran ug pag-atubang sa ilang
kaugalingon nga mga hagit. Kita kinahanglan mopadayag sa atong pagsalig
kanila ug modasig kanila sa pagpangita og mga kasulbaran ug mohimo og mga
paghukom. Ingon nga mga mortal kita nakaamgo nga lisud ang paghimo sa
maalamon nga mga paghukom sa tanan nga higayon sa atong kaugalingon.
Kita makakaplag og kaisug ug kalig-on diha sa pagtabang sa uban. Kita usab
kinahangan nga mangita sa kalig-on ug tabang nga mahimo ug moabut gikan
sa atong Langitnong Amahan pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo.
9. Si Jesus makanunayon nga nagtuman sa mga sugo. Siya wala mag-usab sa
iyang mga sumbanan o pamatasan sa pagpahimuot sa uban. Siya nagpuyo sa
usa ka mapanig-ingnan nga kinabuhi. Samtang kita andam nga mosunod sa
iyang panig-ingnan ug pagdumala sa atong mga lihok sa pagkamatarung, kita
mahimo nga maayo nga panig-ingan alang sa atong mga sumusunod. Kita
kinahanglan nga magpuyo sa sumbanan diha sa ebanghelyo sa tanan nga
paagi. (Siyam ka mga lakang gikuha gikan sa Neal A. Maxwell, “ . . . A More
Excellent Way,” pp.53–54.)

Ngano nga ang inyong panig-ingnan usa ka mahinungdanon nga bahin sa inyong pagkapangulo?
Sa unsa nga paagi ug unsa ang inyong itudlo nga pamaagi sa inyong pagpakabuhi?

Pagsunod sa Panig-ingnan ni Jesus
Usa ka batan-on nga babaye misulti sa mosunod nga sugilanon mahitungod
sa gahum sa impluwensya sa usa ka matarung mga panig-ingnan:
“Sa panahon sa akong ikatulo ug ikaupat nga tulunghaan sa sekondarya, ang
sakit nakapabilin kanako sa pagpalayo sa tulunghaan ug sa Simbahan hapit
katunga sa akong panahon. Sa diha nga ako makatambong, ako dili makaapil
sa bisan unsa nga mga kalihokan. Tungod kay dili ako makabaton og mga
higala o moapil ngadto sa ilang mga kinabuhi pag-ayo ubos niini nga mga
kahimtang, ako ‘nag-inusura’.
“Kausa lamang ako misulay pagguba sa naandan nga kahimtang—pinaagi sa
pag-apil sa [usa] . . . bangga sa pakigpulong. Ako lamang ang usa nga miapil

263

Leksyon 29



gikan sa purok, busa, sa walay pagpaminaw sa akong igsusulti, ang mga
pamunoan sa purok mipadala kanako ngadto sa bangga sa kaulohan, diin ako
usa ka uyamot nga napakyas. Ako mihukom dihadiha nga magpuyo nga
magkainaugalingon, ug dili na masakitan pag-usab.
“Apan ang akong magtutudlo sa [mutual] mihukom og lahi. Sulod sa unang
higayon, ako nakabaton og magtutudlo kinsa dili buot nga ako maglingkod og
hilum nga mag-inusara. Siya gihatagan sa pagpangulo sa usa ka tulumanon
alang sa kaulohan . . . salo-salo ug dihadiha siya mipili kanako nga tigpaila,
ang paghukom sa tema, ug pagsugyot sa mga hilisgutan sa mga tubag. Ako
misulti kaniya nga ako dili makahimo niini. ‘Oo ikaw makahimo,’ siya mipasalig
kanako matag karon ug unya, ‘tungod kay ako motabang kanimo matag
lakang sa pamaagi.’
“Ako nahigugma kaniya pag-ayo nga ako andam nga mosulay alang kaniya,
bisan tuod sulod sa akong kasingkasing ako nakahibalo nga ako mapakyas.
Una, siya ug ako nagsultihanay sa mahimo nga mga tema. Sa diha nga kami
nakigkita sa komite sa mga babaye, bisan pa niana, siya miingon kanako nga
ako mosulti kanila sa akong mga laraw. Siya miangkon nga siya walay labut
kanila. Ako misulat sa akong [pakigpulong], ug uban sa iyang mabinantayon
ug mahigugmaon nga mga sugyot, misulat pag-usab niini sa makadaghan
nga mga higayon hangtud ako nakakita niini nga maayo.
“’Apan,’ ako miingon kaniya, Ako dili makabarug atubangan sa tulo ka gatus
nga mga babaye ug mohatag niini. Ako nag-angkon og kabus nga pagtuo, ug
ako dili maanyag o madanihon, ug ako makaguba sa imong tibuok gabii.
Uban sa iyang bukton nga migakos kanako, siya miingon, ‘Kana walay
hinungdan nga hunahuna; ikaw mao ang mahimo nga bida niini nga gabii!’
“‘Busa siya nakadungog kanako nga misulti sa akong bahin sa makadaghan
nga higayon, gani sa makausa ako gidala ngadto sa [hotel diin ang dako nga
salo-salo adto pagahimoon] sa pagbuhat niini. Siya mipahiluna nga adunay
mikropono didto aron ako makasinati sa tinuod nga kahimtang. Unya siya
miingon nga motan-aw sa saput nga akong isul-ob. Siya nagdala og usa ka
bulak alang kanako niana nga gabii nga wala lamang makaindig sa saput,
apan mibayaw usab sa akong espiritu. Siya misugo sa iyang tigpaanindot sa
buhok sa paghimo sa akong buhok sa paagi nga ako mahimo nga maanyag.
“Apan ang labing maayo sa tanan, siya miluhod uban kanako sa wala pa ang
higayon, ug mipasabut sa Ginoo nga ako usa ka mahigugmaon nga babaye
kinsa naninguha sa hilabihan ug nga ako nagkinahanglan sa Iyang panabang
aron makahimo sa maayo nga buhat. Mapakyas ba kaha ako uban Kaniya ug
sa iyang gugma nga naglibut kanako?” (Script for “A More Excellent Way,”
produced at Komperensya sa Hunyo 1968, pp. 5–7.)

Unsa ang gibuhat niini nga pangulo nga nakatabang sa batan-on nga babaye? Ilista ang mga
tubag diha sa pisara ug hisguti matag usa ka ingon nga usa ka hiyas sa pagkapangulo. (Ang mga
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tubag mahimo nga maglakip: milaraw ug miandam, mihan-ay sa buluhaton, mipakita og
kahingawa ngadto sa batan-on nga babaye, mipakita og gugma, naminaw ngadto sa kabalaka sa
batan-on nga babaye ug nag-ampo uban kaniya, madasigon, mipadayag og pagsalig diha sa
babaye, ug mitabang kaniya og maayo nga pagbati mahitungod sa iyang kaugalingon.)

Giunsa niini nga pangulo pagsunod sa panig-ingan ni Jesus diha sa iyang mga hiyas sa
pagkapangulo?

Pagpalambo sa Pagkapangulo diha sa Panimalay
Ang atong mga pangulo sa Simbahan sa kanunay mipadayag sa lig-on nga
pagpamatuod sa kamahinungdanon diha sa panimalay sa pagpalambo sa
Kristohanon nga pagkapangulo.
“Tungod kay ang panginahanglan sa pagkapangulo magkadako uban sa ka
mahinungdanon diha sa kapunongan nga kini nag-alagad, ang pagkapangulo
diha sa panimalay nagsagubang sa labing mahinungdanon nga mahimo.
‘Walay lain nga kalampusan nga makapuli sa pagkapakyas diha sa
panimalay.’” (President David O. McKay.) Ang sukaranan nga kapunongan
diin ang kalipay sa tanan nag-agad mao ang banay.” (Sterling W. Sill, “The
Problem Is Always the Same,” Ensign, Mar. 1973, p. 34.)
Anaa diha sa panimalay diin kita una nga makakat-on unsaon sa pagtrabaho
uban sa lain, unsaon pagtuman sa mga tahas, unsaon pagtugyan sa mga
tahas, ug unsaon pagpangayo alang sa panabang. Diha sa panimalay, usa ka
mahigugmaon, tinud-anay nga pagpakabana alang sa matag usa kinahanglan
mao ang molabaw nga kinaiya.
Ang matarung nga kahimtangan sa panimalay makatudlo ngadto sa
pagpalambo sa mga hiyas nga makatabang sa mga ginikanan ug mga anak
nga mahimo nga maayo nga mga pangulo. Kita makapalambo sa pagtamud
sa kaugalingon diha sa atong mga sakop sa banay pinaagi sa paghatag
kanila og kahigayunan sa pagpalambo sa ilang talagsaon nga mga kahibalo
ug paghimo sa mga buluhaton nga maayo, ug unya modayeg ug modasig sa
ilang mga paningkamot. Molambo ang pagsalig sa mga anak samtang sila
gigahinan aron motabang sa uban sa mga bulahaton nga sila makahimo sa
pagkab-ut. Diha sa atong mga panimalay kita makakat-on sa pagpakigsulti sa
uban ug modawat og mga sugyot, nga kita makakat-on unsaon sa pagsulbad
sa mga panagsumpaki ug makabuntog sa mga kalisdanan. Kita makakat-on
diha sa atong mga panimalay sa pagsunod sa maayo nga mga panig-ingnan
ug mahimo nga maayo nga panig-ingnan alang sa uban.
Ang mga ginikanan kinahanglan nga mopakita og panig-ingnan sa pag-alagad
diha sa Simbahan unban sa maayo nga mga kinaiya. Kini kinahanglan usab nga
sila tinuod sa ilang pag-alagad diha sa panimalay ug sa katilingban. Ang ilang
matarung nga mga panig-ingan makadasig sa ilang mga anak nga makakat-on
unsaon nga mahimo nga maayo nga mga pangulo. Mahinungdanon nga ang
anak pagabuligan ug pagadasigon sa ilang mga kapangakohan sa
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pagkapangulo. Ang paghimo og dapit diha sa atong kinabuhi sa panimalay sa
pagtudlo, sa dili pormal, mga kabatid sa pagkapangulo, makahimo sa atong
mga anak nga mogahin og dapit diha sa ilang mga kasingkasing ug mga
kinabuhi sa kaulahian alang sa katungdanan ug mga hagit sa pagkapangulo”
(Neal A. Maxwell, “ . . . A More Excellent Way,” p. 132).

Sa unsa nga paagi nga ang paghatag sa mga anak og mga buluhaton alang sa gabii sa banay
makatabang kanila pagpalambo sa pagkapangulo?

Sa unsa nga paagi nga ang pagtrabaho nga magkahiusa isip usa ka banay mopalambo sa
pagkapangulo sa matag sakop?

Sa unsa nga paagi nga ang magulang nga mga anak makapalambo sa pagkapangulo diha sa banay?

Ngano nga ang mga ginikanan ug mga anak kinahanglan nga maayo nga mga pangulo sa ilang
mga panimalay?

Panapos
Kitang tanan mga pangulo ngadto sa usa ka tawo, bisan kon kini sa pormal
nga paagi isip usa ka kauban, usa ka higala, ug usa ka hinigugma, o sa
pormal nga paagi pinaagi sa gahum sa katungdanan nga gitudlo diha sa
simbahan, sa katilingban, ug uban nga pormal nga mga kapunongan. Ang
atong mga kahigayunan sa pagkapangulo isip mga sakop sa Simbahan
nagkadaghan og maayo. Kita makakat-on aron mahimo nga maayo nga mga
pangulo pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus ug sa mga pangulo
diha sa Simbahan. Ang labing mahinungdanon nga kapangakohan sa
pagkapangulo sa mga ginikanan anaa diha sa mga banay diin kita
kinahanglan, nga pinaagi sa kaugalingon nga panig-ingan ingon usab sa mga
pulong, modasig ug motabang sa atong mga anak aron mahimo nga maayo
nga mga pangulo.

Hagad
Paghunahuna og usa ka tawo kinsa nakaalagad, nakatudlo, o nakadumala
kaninyo. Pangutan-a ang inyong kaugalingon unsa ang piho nga nabuhat
niana nga tawo nga nakatabang kaninyo. Paninguha sa pagpalambo sa sama
nga mga kinaiya diha sa inyong kinabuhi.
Paglaraw isip usa ka banay nga mohatag sa tagsatagsa og usa ka
kahigayunan sa pagpalambo sa pagkapangulo diha sa gabii sa banay ug mga
kalihokan sa banay.
Pagbansay ingon nga usa ka maayo nga pangulo ug usa ka maayo nga
sumusunod sa inyong relasyon sa uban diha sa panimalay, diha sa
katilingban, ug sa simbahan.

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Proberbio 4:11 (Ang Dios nangulo diha sa husto nga dalan)
Juan 13:15 (sunda ang panig-ingan ni Kristo)

266



1 Nephi 3:7 (Ang Dios motabang kanato nga makatuman sa atong buluhaton)
Mosiah 2:17 (kon kita nag-alagad sa uban, kita nag-alagad sa Dios)
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:26–28 (kita kinahanglan mobuhat sa maayo

nga mga butang)
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41–44 (mga sumbanan alang sa Kristohanon

nga pagkapangulo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagkuha og pisara ug tisas.
2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o sa pagsaysay sa mga sugilanon o mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang kaninyo nga makakat-on
nga ang maalamon nga pagtugyan makatabang kaninyo pagtuman sa inyong
mga kapangakohan. 

Ang Kamahinungdanon sa Maalamon nga Pagtugyan sa Pagkapangulo
“Daghan nga mga higayon diha sa akong pagkabatan-on nga ako nagbantay
ni Samson, usa ka maanindot, abuhon-kabang nga kabayo nga may
masilakon nga kalawasan ug usa ka gitas-on nga ingon og motupong ibabaw
kanako. Apan bisan og dako, siya malumo ug mahigalaon ug adunay usa ka
maanindot nga ngipon nga siya moyango sa iyang ulo agi og pasalamat nga
siya gipakaon. Ug ang tanan nahigugma kaniya.
“Si Samson usa ka kinadinahan nga kabayo ug nagbarug matag adlaw diha
sa tiilan sa usa ka tungason nga bungtod naghulat alang sa bug-at nga dad-
unon nga pagaguyuron. Si Samson kanunay nga mag-una sa pagguyod sa
uban nga mga kabayo. Kon ang trak nga may karga moabut siya
mopatingkag sa iyang mga dunggan ug mobundak sa iyang mga tiil sa
kahinangop—nga nagpasabut nga usa ka kahigayunan nga makapakita sa
iyang ka kusgan.
“Si Samson usa ka tigpasundayag. Kon ang iyang magbalantay modala
kaniya ngadto sa mga nagpundok nga dad-unon ug mohigot sa iyang kadena
nganha sa baras-baras, siya dili mohulat sa uban nga mga kabayo— siya si
Samson! Ang ulo iduko, ang mga tuhod hapit moabut sa yuta, ang biti-biti
manglupad gikan sa iyang mga kuko, siya tinud-anay mibitad sa tibuok gibug-
aton pinaagi sa iyang kaugalingon. Siya dili makatugot sa uban nga mga
kabayo nga mobira sa ilang bahin.
“Kami nangutana sa magbalantay ni Samson ngano nga siya dili mohatag og
pahulay sa iyang kinadenaha nga kabayo ug mobutang didto sa baras-baras
sama sa ubang nga mga kabayo. Siya misulti kanamo nga si Samson dili
mobitad kon anaa siya sa uban, tungod kay siya dili makapasundayag didto.
Siya dili mobulig gawas kon siya anaa sa atubangan, mobuhat sa tanan
pinaagi sa iyang kaugalingon.
“Usa ka adlaw si Samson wala mobarug diha sa tiilan sa bungtod, apan usa
ka langyaw nga kabayo ang diha sa iyang dapit. Ako nangutana nga nagluha
hain si Samson ug ang magbalantay misulti nga siya namatay. Siya namatay
tungod sa sakit sa kasingkasing—o, sa lain nga mga pulong, sa tuman nga
trabaho.

268

Pagkat-on sa
Pagtugyan og
Kapangakohan

Leksyon 30



“Daghan nga mga pangulo nga sama ni Samson buot sa tanan nga buluhaton
ug himaya alang sa ilang mga kaugalingon ug magdumili sa pagbulig sa uban.
Ang gahum diha sa Simbahan usa ka gilangkub nga gahum—ug kini giusikan
pinaagi niadto kinsa mosulay ug bitad sa tibuok dad-unon nga mag-inusara.
“Walay dapit alang sa mga Samson diha sa Simbahan, tungod kay ang
maalamon nga mga pangulo makigbahin sa kapangakohan!” (Fred W. Oates,
Millenial Star, Marso 1959, p. 129; also see adaptation in New Dimensions in
Leadership, II, pp. 65–66.)
Kon kita maalamon nga mga pangulo, kita makigbahin sa gibug-aton atong
pagkapangulo ngadto sa uban nga mga tawo. Pinaagi sa pagtugyan sa piho
nga katungdanan ngadto kanila, kita sa tinuod naghatag kanila og mga
kahigayunan sa pag-alagad. Ang ugangan nga lalaki ni Moses, si Jethro,
mihatag kaniya og mahinungdanon nga tambag mahitungod sa katuyoan sa
pagtugyan sa kapangakohan didto sa uban nga mga tawo.

Basaha ang Exodo 18:13–23.

Unsa ang mga katarungan nga gihatag ni Jethro ngadto ni Moses alang sa pagtugyan sa
kapangakohan ngadto sa uban? (Tan-awa sa bersikulo 18, 20–23.) (Kana nga Moses wala
makahimo sa iyang buluhaton nga nag-inusara, nga siya dili maluya. Si Moses labaw nga
makahimo sa iyang buluhaton sa iyang kaugalingon ug alang sa uban kon siya adunay katabang.)

Sa unsa nga paagi nga kining mao nga mga katarungan inyong magamit karon sa pagtuman sa
inyong mga balaan nga tawag diha sa Simbahan?

Kon kita motugyan, kita motugot sa uban nga mobarug kanato. Kita
mohatag kanila sa gahum ug pagtugot nga molihok alang kanato. Sa
Simbahan kita mahimo nga mohangyo kanila sa pagdumala sa usa ka
tigum, pagbasa sa kasulatan, mosaysay og usa ka sugilanon, maghimo og
mga dayan-dayan, o motabang sa lain nga mga paagi. Diha sa atong mga
panimalay, kita mahimo nga motudlo sa atong mga anak nga motabang sa
kan-anan, paglimpyo, pagpananom, o uban nga mga buluhaton. Kita
motugyan tungod kay kita nasayud nga kita dili makabuhat sa tanan pinaagi
sa atong mga kaugalingon. Kon kita motugyan kita usab naghatag og mga
kahigayunan alang sa uban nga motubo ug molambo sa ilang talagsaon
nga mga kahibalo.
Kon kita sa maalamon nga paagi motugyan ug kon kita modawat sa mga
kapangakohan nga gitugyan ngari kanato pinaagi sa uban, kita kinahanglan
makahimo sa pagtrabaho nga mauyunon uban kanila. Kitang tanan
kinahanglang moalagad sa atong Langitnong Amahan nga labaw nga maayo
tungod kay kita nakatuman sa atong mga buluhaton sa labing madali ug
masangputon nga paagi. Ang maalamon nga mga pangulo makakab-ut og
labaw nga makatagbaw nga mga sangputanan pinaagi sa pagtawag sa mga
tawo uban sa nagkalainlain nga talagsaon nga mga kahibalo ug mga kahanas
sa pagtabang kanila.
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Kang Jesus nga Sumbanan alang sa Pagtugyan
Si Presidente Ezra Taft Benson sa Konseho sa Napulog Duha misulti kanato
nga “ang mao nga mga sukaranan diha sa kalibutan gipahimutang pinaagi sa
gitugyan nga pagtugot. Daghan nga mga higayon si Jesus nagpahinumdom
sa mga tawo nga ang iyang misyon sa yuta pinaagi sa usa ka gitugyan nga
pagtugot. Sa pakigsulti sa mga Judeo diha sa sinagoga, si Jesus misulti kanila
nga siya gitugyanan sa iyang Amahan: ‘Tungod kay Ako mikanaog gikan sa
langit, wala mobuhat sa akong kaugalingon nga kabubut-on, apan ang
kabubut-on gikan kaniya nga nagpadala kanako.’ (Juan 6:38.)” (God, Family,
Country, p.133.)
Pinaagi sa iyang mga pagtulun-an ug panig-ingan, si Jesus mihatag kanato og
daghan nga mga leksyon kon unsaon nga mahimo nga maalamon ug
masangputon nga mga tigtugyan.
Una, si Jesus mitukod sa iyang Simbahan pinasikad sa gitugyan nga
pagtugot. Sa diha nga siya dinhi sa yuta, siya mitawag sa mga apostoles ug
mga kapitoan sa pagtabang kaniya pagdumala sa mga kalihokan diha sa
Simbahan. Siya usab mitugyan sa nagkalainlain nga mga kapangakohan
ngadto sa uban. Ang tanan kinahanglan nga motabang pagtukod sa iyang
gingharian ug, pinaagi sa ilang pag-alagad, mopalambo sa ilang
kinaugalingon nga mga kahanas. Pinaagi sa pagtugyan, si Jesus mitabang
pagtuboy ug paghimaya sa matag usa. Ang Simbahan karon nagdumala
niining sama nga baruganan. Kita motabang pagbansay sa uban sa
pagkapangulo pinaagi sa mabinantayon nga pagtugyan sa mga
kapangakohan ngadto kanila. Pinaagi sa pagsunod sa sumbanan ni Jesus kita
usab mopalambo sa atong kaugalingon nga kahanas sa pagtugyan ug
pagtuman sa buluhaton.

Basaha ang Marcos 1:16–18.

Ikaduha, si Jesus milatid sa mga katungdanan ug mga kapangakohan niadto
kinsa iyang gipili sa pagtabang kaniya paghimo sa iyang buluhaton. Siya wala
motawag kanila aron mahimo nga mga apostoles ug unya dili sila
pagapahimangnoan. Siya nakasabut unsa ang gikinahanglan gikan kanila, ug
siya mitudlo kanila og unsa ang ilang buhaton. Siya mihatag kanila sa usa ka
panan-awon sa mga butang nga ilang matuman. Siya midasig kanila nga
motan-aw sa mga hagit ug mga ganti sa pagsunod kaniya.

Ngano nga mahinungdanon nga kamo motabang niadto kinsa inyong gitugyanan sa
kapangakohan nga makasabut sa mga hagit ug mga ganti sa ilang mga buluhaton o mga balaan
nga tawag? (Aron motabang kanila nga makakab-ut sa kalampusan. Sila andam nga motuman sa
buhat ug mobuhat niini pag-ayo kon sila nakasabut niini.)

Unsa ang inyong mahimo nga makasabut nga ang mga ganti ug mga hagit moabut uban sa
matag balaan nga tawag nga inyong nadawat? (Pinaagi sa pagsunod sa uban kinsa
nagmalampuson sa ilang mga balaan nga tawag. Pinaagi sa pagpakitambag kanila kinsa
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nakabuntog sa mga kalisdanan. Pinaagi sa pagpangayo sa tambag gikan kanila kinsa mao ang
mitawag kaninyo. Pinaagi sa paghimo kutob sa inyong mahimo.)

Kon kita motugyan sa mga kapangakohan ngadto sa uban, kita kinahanglan
mosulti gayud kanila unsa ang atong gipaabut gikan kanila, magpasabut sa
hingpit sa ilang katungdanan. Kita kinahanglan mosunod sa panig-ingnan nga
gipakita ni Jesus sa diha nga siya nagtudlo sa iyang mga apostoles sa wala
pa sila ipadala sa paghimo sa iyang buhat. “Usa ka higayon pagkahuman sa
ilang ordinasyon ang mga apostoles nagpabilin uban ni Jesus, kay sa linain
gibansay ug gitudloan pinaagi kaniya alang sa buhat unya nga ilang
atubangon; pagkahuman sila sa tino nga paagi gitugyanan ug gipadala sa
pagsangyaw ug mangalagad pinaagi sa pagtugot sa ilang pagkapari.” (James
E. Talmage, Jesus the Christ, p. 228).

Ngano nga mahinungdanon nga ang mga tawo makasabut sa husto unsa ang gipaabut gikan
kanila kon sila gisugo sa pagtuman sa usa ka tinuyo nga buluhaton? (Ang ilang mga
kahigayunan nga magmalampuson dako kaayo. Sila dili mawad-an og kadasig o mobiya sa dili
pa matuman ang buluhaton. Ang pagkawala makasabut makahimo kanila sa pagpasagad sa
uban nga mga butang nga ilang pagabuhaton, ug sila sa ingon makabaton og mga pagbati sa
kapakyasan.)

Sa higayon nga kita makatugyan ug makapasabut sa hingpit ngadto sa uban
sa ilang katungdanan o mga buluhaton, kita kinahanglan dayon mopakita sa
atong pagsalig sa ilang mga kahanas pinaagi sa pagtugot kanila sa
kagawasan sa pagtuman sa ilang mga kapangakohan. Kita kinahanglan bisan
pa niana, nga anaa sa pagtubag sa ilang mga pangutana ug mohatag og
tabang kon gipangayo.

Unsa ang kapangakohan sa usa ka pangulo kon siya nakatugyan sa usa ka katungdanan o usa ka
buluhaton? Unsa ang kapangakohan sa usa ka pangulo ngadto sa tawo kang kinsa siya mitugyan
sa katungdanan?

Ikatulo, si Jesus mihangyo sa mga taho gikan niadto kinsa siya mitugyan sa
mga buluhaton.

Basaha ang Marcos 6:30.

Unsa ang gisulti sa mga apostoles ni Jesus? (Tanan nga mga butang—unsa ang ilang gibuhat ug
unsa ang ilang gitudlo)

Ngano nga mahinungdanon nga makadawat og mga taho gikan niadto kinsa kita mihatag sa mga
kapangakohan? (Sa pagtuman sa atong bahin diha sa kapangakohan, kita kinahanglan nga
masayud giunsa pagpadayon ang buhat. Kita kinahanglan nga masayud kon kita makahatag og
tabang ngadto niadto nga nagtrabaho ubos sa atong pagdumala.)

Kita kinahanglan nga makakat-on gikan sa uban. Ang usa ka maalamon nga
pangulo makaamgo nga siya kinahanglan nga makakat-on gikan sa uban nga
tawo kinsa adunay maayo nga mga ideya ug siya mangayo og mga sugyot
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gikan kanila. Siya motabang sa iyang mga tawo sa pagpabati nga sila usa ka
mahinungdanon nga bahin diha sa kapunongan o sa banay.
Ikaupat si Jesus mitudlo nga ang mga pangulo mohatag og pagdayeg ug
pagbadlong diha sa espiritu sa gugma.
“Kon ang kapangakohan nahatag, ang pangulo dili makalimot sa tawo nga
iyang gitudlo o sa iyang buluhaton. Siya magsunod uban sa tinguha apan dili
niya ‘bantayan.’ Siya mohatag og tino nga pagdayeg kon kini angay. Siya
mohatag og matinabangon nga pagdasig kon gikinahanglan. Kon siya mobati
nga ang buluhaton wala mahimo ug ang pag-ilis gikinahanglan, siya molihok
uban sa kaisug ug kalig-on apan uban sa pagkamabination. Kon ang tagal sa
usa ka katungdanan nahuman, siya mohatag og pagtagad ug pagpasalamat.”
(Ezra Taft Benson, God, Family, Country, p. 140.)

Basaha ang Mateo 25:23.

Unsa ang mga paagi nga kamo makapahayag sa inyong pagpasalamat ug pagtamud sa uban?

Pagtugyan ingon nga usa ka Tabang alang sa Pagtuman sa Atong mga
Kapangakohan
Ang atong mga balaan nga tawag ug kapangakohan kanunay nagkinahanglan
nga kita motuman sa mga katuyoan nga naglangkub og dako nga katuyoan.
Usa sa mga paagi nga kita makatuman kanila mao ang pinaagi sa maalamon
nga pagtugyan. Samtang kita molambo diha sa simbahan, kita makakita og
daghan nga mga kahigayunan sa pagtugyan ug sa paghimo sa mga
buluhaton nga gitugyan kanato. Kita kinahanglan magpabilin sulod sa mga
kinutuban sa atong kaugalingon nga mga kapangakohan ug mga
pagkatinugyanan ug dili mag-abaga sa mga kapangakohan nga gihatag
ngadto sa lain nga tawo.
Si Presidente N. Eldon Tanner diha sa Unang Kapangulohan misaysay sa
mosunod nga kasinatian mahitungod sa pagtugyan:
“‘Ang akong anak nga babaye kinsa mao ang presidente sa Kapunongan sa
Kahupayan diha sa kaulohan . . . miduol kanako usa ka adlaw ug miingon;
“Abi nimo Pa, ko ingon og dili makadani sa usa sa akong mga tigtambag sa
pagdawat sa iyang mga kapangakohan. Ako misulti kaniya unsa ang buhaton,
siya miuyon sa pagbuhat niini, ug unya ako nakakita nga wala buhata ug ako
kinahanglan nga mobuhat niini sa akong kaugalingon.” Ug ako miingon, “Ikaw
nasayud ba?” Siya miingon, “Labaw nga masayon ang pagbuhat niini kay sa
pagdani kaniya aron mobuhat niini.” Busa, ako milingkod ug nagmaymay
kaniya sa makadiyot ug miingon kaniya . . . nga kon ikaw maghimo sa
buluhaton, ug magtugyan niini nga pagtugot ug unya ikaw ang mobuhat, ikaw
mipaluwat kanila [ang uban nga mga tawo] . . .  Kini mahinungdanon kaayo
nga ikaw mobansay kanila nga mohimo sa ilang kaugalingon nga buhat.”
(Relief Society Courses of Study 1976–77. pp. 121–22.)
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Unsa ang gipahinumdom ni Presidente Tanner sa iyang anak nga babaye nga buhaton isip bahin
sa pagtugyan?

Unsa ang kuyaw sa pagbuhat sa buluhaton sa inyong kaugalingon human kamo makatugyan
niana sa lain nga tawo? (Kita wala nag-awhag sa uban gikan sa pagsulay. Sila mahimo nga
mobalibad sa uban nga mga buluhaton. Kita mihikaw kanila sa kahigayunan sa paglambo. Kita
nagtrabaho og hilabihan sa atong kaugalingon.)

Ang makahimo sa pagtugyan ug unya sa maalamon nga paagi mohunong
gikan sa pagbuhat og daghan kaayo sa atong mga kaugalingon mao ang labi
nga mahinungdanon alang kanato nga mga inahan. Isip mga pangulo sa
atong mga anak, kita kinahanglan motugyan sa mga kapangakohan ngadto
kanila sulod sa atong panimalay. Kon ang usa ka anak nasayud nga ang tino
nga mga buluhaton iya ug nga dili pagabuhaton ni bisan kinsa, siya moabaga
og daghan nga mga kapangakohan aron iyang mahimo ang buluhaton. Ang
inahan nga dili motugot sa iyang mga anak nga motuman sa mga
kapangakohan nga iyang gihatag kanila naghikaw kanila sa maayo,
kinahanglanon nga mga kasinatian sa pagkat-on.
Ang pagtugyan makapagaan sa gibug-aton sa buhat diha sa atong mga
panimalay, sama nga kini diha sa atong mga kapangakohan sa simbahan.
Walay inahan nga mao gayud ang mobuhat sa tanan diha sa iyang panimalay.
Ang ingon nga butang dili maayo alang kanato o alang sa atong mga anak.
Kita mopakita sa atong gugma alang sa atong mga anak kon kita mohatag
kanila sa mga makatabang nga mga butang nga buhaton. Adunay dagha nga
mga butang diha sa panimalay nga ang mga anak makahimo kon ang inahan
molaraw ug mohan-ay sa mga tahas sa panimalay sumala sa mga kahanas sa
iyang mga anak. Kon hatagan sa matag adlaw sa mga kapangakohan, ang
mga anak makadawat og maayo nga pagbansay ug mga kahigayunan sa
paglambo ug, sa susama nga higayon, sila makatabang kanato. Kon ang
atong mga anak makig-ambit sa kalihokan ug kapunongan sa atong mga
panimalay, sila mahimo nga labaw nga maikagon diha kanila.
Kon kita magtugyan og mga kapangakohan ngadto sa atong mga anak, kita
kinahanglan nga mohinumdom sa paghimo sa mga buluhaton kutob sa
mahimo sa mga anak aron sila makasinati og kalampusan ug mobati og
kaanindot mahitungod sa ilang mga kaugalingon. Kita kinahanglan nga
mopadayag sa atong pagtamud ngadto kanila sa unsay ilang nabuhat ug
modayeg ug moawhag kanila. Kinahanglan kita motudlo sa atong mga anak
sa kapangakohan, mga kahanas, ug sa pagkamapiyalan.

Pangutan-a ang batan-on nga babaye nga mga dalaga diha sa klase: Unsa nga mga kapangakohan
nga mahimo nga itugyan kaninyo diha sa panimalay? Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman niini
nga mga katungdanan makatabang kaninyo nga makaandam aron mahimo nga inahan?

Sa atong mga panimalay ug sa atong mga kapangakohan sa Simbahan, kita
kinahanglan masayud sa mga kahanas sa uban. Kon ang atong kahanas
labaw kay sa kahanas sa uban nga mga tawo, kita kinahanglan nga
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magbination ug matinabangon. Kon ang kahanas sa usa ka tawo labaw kay sa
atong kahanas, kita kinahanglan nga andam nga makakat-on gikan niana nga
tawo. Kita labing maalamon kon kita molihok sumala sa atong kaugalingon
nga kahanas ug magpakita og sumbanan alang sa uban aron mosunod,
kanunay nga magtinguha nga mobuhat og maayo ug motabang pag-awhag
kanila sa pagbuhat kutob sa ilang mahimo.

Panapos 
Aron magmalampuson sa mga kapangakohan sa pagkapangulo diha sa
atong mga panimalay, sa Simbahan, ug sa atong mga katilingban kita
kinahanglan makakat-on pagtugyan. Kini nagkinahanglan nga kita
magmapailubon, maawhagon, ug mapasalamaton. Kita kinahanglan nga
mahinumdom sa paggamit sa mga baruganan sa pagtugyan nga gitudlo ni
Jesus, mabinantayon nga maglatid alang sa atong mga tawo sa ilang mga
katungdanan, magsunod sa ilang kauswagan, ug mopadayag sa pagdayeg
alang sa buluhaton nga natuman. Kon ang mga kapangakohan ug mga
buluhaton gitugyan ngari kanato, kita kinahanglan nga magmakugihon sa
paggamit sa atong mga kahanas aron paghingpit kanila sa malampuson nga
paagi. Maalamon nga pagtugyan makatabang kanato pagtuman og labaw
nga makahimo sa mga kapangakohan nga gihatag ug sa ingon labaw nga
makaalagad sa atong Amahan sa Langit.

Hagad
Balika-pagtuon ang mga buluhaton nga gihimo sa inyong panimalay. Paghimo
og labaw nga maayo nga mga paagi sa pagtugyan sa mga kapangakohan sa
inyong mga anak, ginamit ang mga baruganan nga gitudlo niini nga leksyon.
Paghunahuna og mga paagi nga kamo mahimo nga mogamit sa pagtugyan
sa pagtabang kaninyo sa pagtuman pag-ayo sa buluhaton nga kamo karon
may kaakohan alang diha sa inyong balaan nga tawag sa Simbahan. 

Dugang nga mga Kasulatan
Lucas 10:2 (mga mamumuo gikinahanglan alang sa buluhaton sa Ginoo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99–100 (pag-alagad uban sa kakugi)
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:33–34 (paggamit sa pagtugot uban sa

pagpaubos)

Pangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kining leksyon:
1. Pagkuha og pisara og tisas.
2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og sugilanon ug mga kasulatan niini

nga leksyon.

274



Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-andam ug pagtabang kaninyo
nga mohimo og maalamon nga mga paghukom.

Ngano nga Kita Kinahanglan nga Mohimo og mga Paghukom
“‘Dili ba kita makadagan og kusog-kusog? Ako mahinamon nga nangutana
samtang kami nagsakay uban sa bag-o nga napalit nga segunda mano nga
sakyanan.
Si Mama mipahiyom. Ngano nga ikaw nagdali pag-ayo? Siya mitiaw ingon og
wala siya mahibalo.
“‘Ako dili na halos makahulat sa pagpalit sa sapatos, ako mitubag. Ako
naghinam-hinam pag-ayo, tungod kay hapit na mag-usa ka tuig ang milabay
nga ako . . . gidala didto sa tindahan aron mopalit og bag-o nga sapatos . . .  
“Ang lungsod nga adunay dako nga tindahan sa tibuok dapit, mga upat ka
kilometro ang gilay-on, ug ingon og sama sa kahangturan sa wala pa kami
moabut.
“Sa diha nga kami mipahunong, ako milukso gikan sa sakyanan ug midagan
ngadto sa gambalay. Ako nagdali pag-agi sa mga delata nga pagkaon, didto
sa tindahan sa mga gamiton sa pagtukod og balay, ug dayon duol sa
sapatosan sa diha nga ako nakakita kanila. Diha sa tunga nga sang-atanan
nga gipahandag og diyutay usa ka gamay nga parisan sa masanag nga pula
nga sapatos gipahimutang diha sa pilak nga tungtonganan. Ako mihunong og
kadiyut ug miginhawa sa katingala diha sa kaanindot sa ilang bulok ug ang
katahum sa ilang higot ingon og sandalyas nga matang . . .  
“Si Mama miabut diha sa akong luyo, ug ako midala kaniya ngadto sa estante
sa sapatos.
Mahimo ba nga ako makaangkon kanila? Ako malaumon nga nangayo. Si
Mama mitan-aw pag-ayo sa sapatos sulod sa taas nga higayon.
“‘Sila dili kaayo mapuslanon,’ Siya sa katapusan miingon . . . 
“‘Ako magmainanpingon kaayo kanila,’ Ako miagda. ‘Palihug.’
“Ang tindera miduol ug misukod sa akong tiil.
“‘Ang pula nga sapatos katunga sa sukod ang gigamyon,’ siya miingon, ‘ug
kini na lang ang parisan nga nahibilin kanamo. Bisan pa niana,’ siya midugang
sa diha nga siya nakakita sa akong nawong nga nawad-an og kadasig,”
usahay ang sandal nga mga matang nga mga sinelas dakodako og diyutay
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kay sa kasagaran nga sapatos. Buot ba ikaw nga mosulay kanila ug motan-
aw? . . .  
“Si Mama nangatarungan ngari kanako, misulti kanako nga ang tiil
nagkinahanglan og lugway sa pagtubo bisan kon ang sapatos mohaum karon . . .  
“Ang sapatos, nga adunay lugar alang sa kumagko sa tiil og tikod, ingon og
hugot apan bisan pa niana, ako nagmalampuson sa walay daghan nga
paningkamot, sa pagsul-ob kanila, ug ako mibarug ug mitan-aw niini nga
madayegon.
“Mahimo ba nga ako makaangkon kanila? Ako mihangyo, mibati, sa walay
pagduhaduha, nga ako makainat sa gagmay nga mga higot sulod sa mubo
nga higayon aron mohaum pag-ayo.
“Ang sapatos dili kaayo gamay nga tan-awon, apan si Mama ingon og tino
nga walay igo nga lawak alang sa akong mga tiil sa pagtubo . . . 
“Ang akong mga paglaum mikunhod . . .  Si Mama mipunting sa iyang agtang
ngadto sa lain nga mipakunot og lawom sa panghunahuna samtang siya
milakaw ug mipunit sa usa ka parisan nga mga oxfords nga kapehon sa sukod
nga akong gikinahanglan.
“‘Ngano nga dili ikaw mosulay pagsukod niini?’ siya miingon; unya ikaw
makahimo paghukom sa imong kaugalingon.’
“Ako gibayaw. Bisan tuod ako nakahimo og mga paghukom kaniadto, ako
wala gayud makahimo og usa ka sama ka mahinungdanon sama niini . . . 
“Samtang ako misul-ob sa usa sa mga kapehon nga sapatos ug mihigot sa
liston, kini maayo kon itandi sa usa nga pula nga diha sa lain nako nga tiil. Ako
mitimbangtimbang sa hilom samtang ako naningkamot pag-ayo sa
paghukom, naghunahuna sa maayo ug dili maayo nga mga puntos sa matag
parisan sa sapatos. Ang oxford mapuslan og dugay, ug sila labaw nga
hayahay, apan sila kapehon ra kaayo ug yano, ingon og naandan ra kaayo sa
panan-aw ug gawas niana, sila mao ang matang nga kanunay nga akong
gisul-ob. Ang pula nga sapatos mga maanindot, ug ako buot og diyutay nga
kalainan . . .  Maangkunon, sila gayud mipiit, apan ako makaantos sulod sa
usa ka adlaw o duha kon gikinahanglan . . .  Oo Ako mokuha sa mga pula . . . 
“Sa misunod nga duha ka mga adlaw ako misul-ob sa maanindot nga sapatos
diha sa kaalaot. Unya usa ka paslot ang mitungha sa akong dagko nga mga
kumagko, ug ang kaalaot nahimo nga kasakit . . . 
“Sa katapusan, ako wala na gayud makaantus. Uban sa hapit na magluha ko
nga mga mata ug ang pula nga sapatos nga gikuptan og hugot sa akong mga
kamot, ako miduol ngadto ni Mama. Ang akong ngabil mikurog, apan ako
hugot nga nagpugong nga dili mohilak . . .  Ako mibarug sulod sa usa ka gutlo
misulay pagbawi sa akong pagkamalinawon ug naghunahuna og usa ka
butang . . . ang isulti.
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“‘Sila mipiit ug sila sakit, ako mihinayak pagsulti sa tinuod.
“Ang iyang tubag miabut nga sama sa makapahikurat nga ang tanan nga
akong nabuhat mao ang pagbarug uban sa akong ba-ba nga nagbuka nga
walay gikasulti.
“‘Kita dili kanunay makahimo og husto nga mga paghukom,’ si Mama
miingon . . .  ‘Ug usahay kini magkinahanglan og pislit sa kasakit sa
pagtabang kanato nga labaw nga magmaalamon sa sunod nga higayon nga
kita adunay butang nga mahinungdanon nga pagahukman.’” (Lena Mae
Hansen, “A Pinch of Hurt,” New Era, Marso 1977, pp. 49–50.)
Unsa nga leksyon ang nakat-unan sa batan-on nga babaye?

Giunsa sa inahan pagtabang ang iyang anak nga babaye nga makakat-on sa paghimo og mga
paghukom?

Unsa ang pipila ka mga paghukom nga inyong ikatabang nga buhaton sa inyong mga anak?

Ang pagtudlo sa atong mga anak, nga mohimo og maalamon nga mga
paghukom mao ang mahinungdanon nga bahin sa atong katungdanan isip
mga ginikanan.

Maalamon nga mga Paghukom
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:
“Kami maglaum nga kita makatabang sa atong batan-on nga mga babaye
nga makaamgo . . . nga sila kinahanglan nga mohimo og piho nga paghukom
sa makausa lamang . . .  Ang uban nga hugot nga mga tinguha nahimo sayo
pa sa akong kinabuhi . . . ingon og nakatabang kanako tungod kay ako wala
mohimo pag-usab niadto nga mga paghukom sa kanunay. Kita makasalikway
sa uban nga mga butang gikan kanato makausa ug mobiya kanila! Kita
makahimo og usa ka paghukom mahitungod sa piho nga mga butang nga
atong ilangkub sa atong mga kinabuhi ug unya mohimo kanila nga ato—sa
walay paghinuktok ug mohukom pag-usab sa usa ka gatus ka higayon unsa
kini nga atong buhaton ug unsa ang dili nato buhaton.
“Ang dili paghukom ug pagwalay kadasig mao ang mga kahimtang diin ang
Kaaway maninguha sa paglihok, tungod kay siya makapahamtang og daghan
kaayo nga mga daotan nga hitabo taliwala sa mga katawhan diha niana nga
mga dapit . . .  Kon kamo wala pa makahimo, paghukom aron mohukom!”
(“Boys Need Heroes Close By,” Ensign, Mayo 1976, p. 46.)
Ngano nga kamo kinahanglan nga makakat-on sa paghimo sa inyong mga paghukom sa
maalamon nga paagi?

Matag adlaw kita gikinahanglan nga mohimo og daghan nga mga paghukom,
ang uban niini labaw nga masayon paghimo kay sa uban. Ang uban mahimo
nga walay mahinungdanon o mga sangputanan sa kahangturan, samtang ang
uban adunay mga sangputanan nga makaimpluwensya sa atong mga
kinabuhi sa kahangturan.
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Kita adunay mga kahigayunan nga mohimo og mga paghukom tungod kay
kita gihatagan og kabubut-on sa pagpili o ang katungod sa pagpili. (Tan-awa
sa leksyon 2, “Kabubuton ug Katungdanan,” niini nga tamdanan.) Uban niana
nga gasa, kita usab gihatagan og kapangakohan alang sa mga pagpili nga
atong gihimo. Busa, mahinungdanon nga kita sa tinud-anay maghunahuna sa
mga sangputanan sa matag paghukom.

Unsa ang pipila ka mga paghukom nga kitang tanan kinahanglan mohimo? Ilista kini diha sa pisara.

Unsa ang uban nga mahimo nga mga sangputanan niini nga mga paghukom? Ilista ang tanan
diha sa pisara atbang sa nahisibo nga paghukom.

Basaha ang 1 Mga Hari 18:21.

Sa unsa nga paagi nga ang paghukom sa pagpuyo sa mga sugo sa Dios makahimo sa uban nga
mga paghukom sa labaw nga masayon? (Kon kita mopasalig sa pagpuyo sa mga sugo sa Dios,
kita kinahanglan lamang nga makakat-on sa iyang kabubut-on; daghan nga mga paghukom unya
pagahimoon. Kita mohukom sa atong mga paghukom pinaagi sa mga sumbanan sa Ginoo.)

Sa unsa nga paagi nga ang atong paghukom nga mahisakop sa Simbahan makaimpluwensya sa
uban nga mga paghukom nga kinahanglan nga atong himoon? (Kita modawat sa mga balaod ug
mga sumbanan sa Simbahan ug sila mogiya kanato sa umaabut nga mga paghukom.)

Ang paghimo og mga sukaranan nga mga paghukom sayo sa kinabuhi
mohatag kanato og kagawasan gikan sa paghimo og daghan nga makahasol
nga inadlaw nga mga paghukom sa kaulahian. Sama pananglit, kon kita
nakahukom nga nga mopuyo uban sa Pulong sa Kaalam, kita dili gayud
mohukom kon kita ba kinahanglan nga modawat og sigarilyo o usa ka
makahubog nga ilimnon kon kini idalit ngari kanato.

Unsa ang uban nga mga paghukom ang makahimo sa uban nga mga paghukom nga labaw nga
masayon? (Mga paghukom mahitungod sa pagkamatinuoron, pagkaputli, ug pagminyo sa templo)

Daghan sa mga paghukom nga nahimo sa panahon sa atong kabatan-on
adunay sangputanan sa kahangturan. Usa sa labing mahinungdanon nga
mga paghukom sa mga batan-on nga mga tawo mao ang mahitungod kinsa
ang ilang pakaslan. Busa, ang mga paghukom mahitungod sa pagpakig-uban
labing mahinungdanon.

Unsa ang uban nga mga paghukom nga moimpluwensya sa pagpili og usa ka kapikas? (Ang
paghukom sa pagpakigminyo sa usa ka tawo nga aktibo diha sa Simbahan; usa ka tawo kinsa
makasangkap og maayo alang sa usa ka banay; usa ka tawo kinsa mahigugmaon og mga anak;
usa ka tawo kinsa nakamisyon; usa ka tawo kinsa mainanpuon.)

Ngano nga mahinungdanon nga ang batan-on nga mga babaye makakat-on unsaon paghimo sa
maalamon ug dinasig nga mga paghukom?

“Kita makanunayon nga maghimo og . . . mga paghukom. Ang sangputanan
motino sa kalampuson o kapakyasan sa atong mga kinabuhi. Mao nga kini
angay gayud nga molantaw sa unahan, mopahimutang og usa ka tumong, ug
andam bisan gamay kon ang mga gutlo sa paghukom moabut.” (Thomas S.
Monson, “‘Finishers Wanted,’” Ensign, Hulyo 1972, p. 69.)
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Unsaon Paghimo sa Maalamon ug Dinasig nga mga Paghukom

PAGHUNAHUNA SA MGA KAPILIAN
“Ang paghimo og mga paghukom malagmit mao ang labing mahinugdanon
nga butang nga himuon sa mga tawo. Walay mahitabo hangtud nga adunay
usa nga mohimo og usa ka paghukom.” (Ezra Taft Benson, God, Family,
Country, p. 145.) Tungod niini nga katarungan mahinungdanon nga kita
makakat-on paghimo og mga maalamon nga mga paghukom. Sa paghimo
niini, kita kinahanglan nga makakat-on sa paghunahuna sa tana nga mahimo
nga mga kasulbaran. Kini naglakip sa pagpundok sa mga kamatuoran, ug
paghatag og bili unsa ang mga sangputanan sa matag mahimo nga pagpili.
Si Presidente Ezra Taft Benson sa Konseho sa Napulog Duha misugyot nga
kita mogamit sa mosunod nga unom ka mga pangutana isip usa ka giya:
1. Kini ba makapahinay o makadaut sa espirituhanon o moral nga pag-uswag?
2. Kini ba makamugna og dili makalipay o dili malinawon nga mga panumduman?
3. Kini ba supak ngadto sa gipadayag nga kabubut-on o mga sugo sa Dios?
4. Kini ba makadaot sa usa, banay o pundok?
5. Ang paghukom ba makahimo [kanako] nga usa ka labaw nga maayo nga

tawo?
6. Ang panalangin ba nagagikan niining tinuyo nga lihok? [Tan-awa sa Doktrina

ug mga Pakigsaad 130:20–21.]” (God, Family, Country, pp. 151–52.)

Sa unsa nga paagi nga ang pagtubag niini nga pangutana makatabang kaninyo sa paghimo og
maalamon nga mga paghukom?

Human makahatag og pagtagad sa mahimo nga mga kasulbaran ug sa ilang
mga sangputanan, kita kinahanglan mopili sa kasulbaran nga atong gibati nga
labing maayo. Kini mao ang kanunay nga labing malisud nga bahin sa
paghimo og mga paghukom.

Hangyoa ang mga sakop sa klase nga mopili og usa ka mahinungdanon nga suliran nga
nagkinahanglan og paghukom. Isulat kini sa pisara. Hisguti ang mahimo nga mga kasulbaran ug
sa ilang mga sangputanan.

PAKIGTAMBAG UBAN SA GINOO
Maalamon ug dinasig nga mga paghukom nagkinahanglan og mainampuon
nga paghunahuna ingon usab sa kakugi sa atong bahin. Human nga kita
nakapili sa labing maayo nga kapilian ug nakahimo og usa ka paghukom, kita
kinahanglan nga mopakitambag uban sa Ginoo sa dili pa kita mohimo sa
atong katapusan nga mga paghukom.

Basaha ang Jacob 4:10.

Agi og dugang ngadto sa pagpakigtambag uban sa Ginoo, kita usab
nagkinahanglan nga magkahiusa sa pagpakigtambag isip mga bana ug mga
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asawa, isip mga ginikanan ug mga anak, ingon nga kauban nga magbubuhat
diha sa Simbahan, ug isip mga higala. Kita kinahanglan nga makigtambag
nga maghiusa aron paghunahuna sa mga paghukom ug makakuha og
kasinatian gikan sa uban. Sa kasagaran kita makasulbad sa atong mga suliran
pinaagi sa pagbasa sa mga kasulatan ug pagkat-on gikan sa mga kasinatian
nga natala niini. 
Si Elder Boyd K. Packer sa Konseho sa Napulog Duha misugyot.
“Kon kamo adunay usa ka suliran, sulbara kini diha sa inyong kaugalingon nga
hunahuna pag-una. Palandonga kini ug tukia kini ug hinuktoki kini. Pag-ampo
mahitungod niini. Ako nakakat-on nga ang mahinungdanon nga mga
paghukom dili mapugos. Kamo kinahanglan molantaw sa unahan ug
magbaton og usa ka panan-awon . . .  
“Palandonga ang mga butang og diyutay matag adlaw ug ayaw kanunay
pagdali sa paghimo og mga mahinungdanon nga mga paghukom sa walay
paghunahuna . . . 
“Kamo ba modangop ngadto sa Ginoo uban sa usa ka suliran ug mangayo
kaniya nga mohimo sa inyong paghukom alang kaninyo? O kamo ba molihok,
mobasa sa mga pagpadayag [mga kasulatan], ug maghinuktok ug mag-
ampo ug unya mohimo og paghukom sa inyong kaugalingon?
Sukda ang suliran batok sa unsa ang inyong nahibaloan nga matarung o
sayop, ug unya paghimo og paghukom. Unya ipangutana kaniya kon ang
inyong paghukom matarung ba o kon kini sayop ba.” (“Self-Reliance,” Ensign,
Agosto 1975, pp. 88–89.)

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–9.

Unsa nga mga lakang ang gilatid niini nga mga kasulatan alang kanato aron sundon diha sa
paghimo og mga paghukom? (Tun-i kini diha sa atong salabutan: Pag-ampo aron mahibaloan kon
kini matarung ba.)

Sa unsa nga paagi nga kita masayud kon kita nakahimo og matarung nga paghukom? (“Kon kini
matarung Ako mopahimo sa ang inyong dughan nga moinit diha sulod kaninyo: Busa, ikaw
mobati nga kini matarung.”)

Bisan kon kita moagi sa tanan nga mga kinahanglanon nga mga lakang ug
gihapon makahimo og sayop nga paghukom, kita makahibalo niini pinaagi sa
pagpakigtambag uban sa Ginoo.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 6:22–23.

Unsa ang gisulti sa Ginoo nga kita mahimo nga masayud sa usa ka butang nga mao ang
matarung gawas sa pagbati nga gihisgutan sa Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–9? (Ang pagbati
sa kalinaw moabut sa inyong hunahuna mahitungod niini nga matang.)

Si Elder Loren C. Dunn diha sa unang Kurom sa Kapitoan misaysay sa
kasinatian nga naghulagway niini nga punto.
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Ako nakahinumdom pipila ka mga tuig ang milabay sa diha nga ako adunay
malisud nga paghukom nga himoon . . .  Ako adunay mahinungdanon nga
buluhaton nga gitanyag kanako ug ako miagi sa tanan nga mga lakang . . . ,
mihimo og paghukom kutob sa akong mahimo, unya mitawag sa mga tawo ug
mibalibad kanila. Sa sunod nga napulo ug duha ka mga takna ako hapit
makaabut ngadto sa ‘impyerno,’ sa wala pa ako makaamgo nga ang Ginoo
misulay sa pagsulti kanako nga ako nakahimo og sayop nga paghukom.
Maikagon gayud ang mga tawo kinsa akong gibalibaran kay mitawag kanako
pag-usab ug mipataas sa ilang tanyag—Ako kinahanglan nga labaw nga
malipay nga mosugot sa bisan unsa ang ilang itanyag kanako sa unang
higayon! Gani ako migamit niini nga panig-ingnan aron masayud nga kon kita
moagi niining unang mga lakang ug ibutang diha sa mga kamot sa Ginoo, kon
mahitabo nahimo nga usa ka sayop nga paghukom kita makakita niini nga
labing, labing malisud sa pagpadayon niini! Tungod niini siya mogiya kanato
pagbalik diha sa tumong nga siya buot nga kita moadto.” (Establish Divine
Communication, Brigham Young University Speeches of the Year, 24 Marso
1970, p. 4: gikutlo usab ni Leon R. Hartshorn, comp., in “I Had Made the
Wrong Decision,” in Outstanding Stories by General Authorities, vol. 2, pp.
94–95; italics gidugang.)

Unsa nga lakang sa pamaagi diha sa paghimo og paghukom nga gihatagan og gibug-aton niini
nga sugilanon?

Ngano nga mahinungdanon nga makaangkon og pagpamatuod sa Espiritu kon mohimo og mga
paghukom?

Si Elder Marion G. Romney mahitungod sa Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–9,
miingon: “Kini mao ang matang sa pagpadayag nga kitang tanan makapuyo.
Ang usa wala magkinahanglan nga makahimo og dako nga mga kasaypanan
sa kinabuhi. Kini mahimo nga malikayan pinaagi sa pagsunod niini nga
sumbanan. Kini mogiya kanato sa tanan nato nga kalihokan kon kita
magmabination niini.” (“Revelation,” Improvement Era, Hunyo 1964, p. 506.)

Pagsunod Pinaagi sa Maalamon nga mga Paghukom
Sa higayon nga kita makahimo sa usa ka maalamon ug dinasig nga
paghukom kita kinahanglan nga magmalig-on diha sa atong pasalig nga
mosunod niini. Tungod sa daghan nga mga gibug-aton nga mopahilayo
kanato sa atong mga tumong, kita kinahanglan makaamgo nga ang paghimo
sa matarung nga mga paghukom naglakip sa usa ka pasalig sa pagsunod
niini. Bisan kon ang uban mosulay pagdani kanato nga motipas gikan sa
atong mga paghukom kita kinahanglan nga magpabilin nga lig-on.
Kita kinahanglan nga dili magpadala kang Satanas, bisan ingon sa tahup nga
gipadpad tungod sa kakusog sa hangin, o sama sa sakayan nga gitugpo
ibabaw sa mga balud, nga walay layag o pundo, o walay bisan unsa nga
butang diin motimon kanila (tan-awa Mormon 5:18). Kita kinahanglan nga
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mohatag og tumong sa atong mga kinabuhi pinaagi sa pagsunod ngadto sa
mga kapaghukom nga atong gihimo.
Ang mosunod nga panghitabo naghulagway giunsa sa usa ka batan-on nga
babaye nga nagmalampuson pagsagubang sa usa ka kasinatian nga misulay
sa iyang pasalig sa usa paghukom nga iyang nahimo:
“Si Kathryn, usa ka batan-on nga babaye, adunay usa ka kahigayunan sa usa
ka ting-bakasyon nga trabaho sa pagpamaligya sa pagkasakop diha sa klab
nga tigbiyahe. Kabahin sa trabaho mao ang pagbiyahe sa matag tapos sa
semana nga mga biyahe uban sa mga sakop sa klab sa tibuok nga
Caribbean. Samtang ang tawo nahuman og pakighinabi kaniya alang niining
makahinam nga trabaho siya miingon, ‘Usa na lamang gayud ka butang. Ikaw
nagsul-ob sa imong sayal nga mubo kaayo. Ang atong mga pumapalit buot sa
madanihon nga pamaligya sa usa ka batan-on, maanyag nga mga babaye.
Pamub-i ang imong sayal og labing ubos lima ka polgada.’ Si Kathryn wala
makakuha niana nga trabaho, apan siya nakaangkon og uban nga butang nga
labaw kaayo ka bililhon . . .  Sa pagsulti og “dili” ngadto niana nga kasinatian
siya miingon og ‘oo’ sa halapad nga bag-o nga espirituhanon nga talan-awon
sulod sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka babaye nga adunay kalig-on sa
pagpakigbatok sa ginagmay nga pagtintal.” (Mauren Jensen Ward, “Growing
Up Spiritually,” Ensign, Disyembre 1975, p. 55.)

Sa unsa nga paagi nga ang pagkalig-on diha sa paghukom nga inyong nahimo makahatag og
tumong diha sa inyong kinabuhi?

Sa unsa nga paagi nga kamo makaangkon og kalig-on gikan sa pagpabilin nga lig-on sa inyong
mga paghukom?

Sa unsa nga paagi nga ang inyong pagkalig-on makatabang kaninyo nga mohimo sa umaabut
nga mga paghukom?

Panapos 
“‘Ang panaw sa usa ka libo ka mga milya magsugod uban sa usa ka lakang.’
[Lao-tse, The Simple Way, no. 64.] Kini naghatag og gibug-aton sa kanunay nga
panginahanglan alang sa pagkamahunahunaon sa tanan nga mga butang, alang
sa matinahuron, mainampuon nga paagi sa tanan nga mga suliran. Kini usab
naghatag og gibug-aton nga walay kaalam, walay kaluwasan, walay kasiguroan
sa bisan unsa nga dinalidali o mapatanyagon, o mubo nga panglantaw nga
paghukom . . .  Alang sa pagkaamgo sa labing taas nga kalipay, ang kalinaw ug
kauswagan nga ang Dios, nga usa ka mahigugmaon nga Amahan, makahatag,
kita kinahanglan nga mahinumdom nga ‘Ang pagpanaw sa usa ka libo ka mga
katuigan—sa tinud-anay, ang pagpanaw sa tanan nga walay katapusan—
’nagsugod uban sa usa ka lakang. Ug pagkamahunahunaon, pagkamatinahuron,
pagkamainampuon kita kinahanglan nga moatubang sa atong tanan nga mga
suliran, tanan nga mga pagpili, tanan nga mga paghukom.” (Richard L. Evans,
“ . . . With One Step . . . ,” Improvement Era, Agos. 1961, p. 604.)
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Kita kinahanglan nga mohunahuna sa mga sangputanan sa matag mahimo
nga paghukom sa dili pa kita mohimo sa unang lakang. Sa diha kita
nagmainampuon nga nakahimo og maalamon ug dinasig nga paghukom, kita
kinahanglan nga mopasalig sa pagpadayon niini. 

Hagad
Itudlo ang usa ka leksyon sa paghimo og paghukom diha sa gabii sa banay,
magtugot alang sa panaghisgutan sa tanan sa nag-una nga mga punto nga
gilatid sa nag-una nga mga panid.
Paghunahuna sa uban nga mga paghukom nga inyong nahimo matag adlaw.
Ipangutana sa inyong kaugalingon unsaon nga kamo makauswag sa inyong
kahanas sa paghimo sa maalamon ug dinasig nga mga paghukom.
Isulat sa usa ka palid nga papel ang unom ka mga pangutana nga gihisgutan
ni Presidente Benson alang sa paghatag og bili sa mahimo nga mga
paghukom. Gamita kini nga mga pangutana, uban sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 9:7–9 ug 6:22–23, isip usa ka giya sa matag higayon nga kamo
adunay mahinungdanon nga paghukom nga himoon.

Dugang nga mga Kasulatan 
2 Nephi 10:23 (gawasnon nga molihok alang sa atong mga kaugalingon)
Enos 10 (ang tingog sa Ginoo miabut diha sa hunahuna ni Enos)
Alma 37:37 (pakigtambag uban sa Ginoo sa tanan nga mga butang)
Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2–3 (kasingkasing ug hunahuna gipamulong

ngadto pinaagi sa Espiritu Santo)
Doktrina ug mga Pakigsaad 112:10 (ang Ginoo magdumala sa mapailubon)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Basaha ang Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 8 “Pag-ampo Ngadto sa Atong

Langitnong Amahan,” ug kapitulo 22, “Ang mga Gasa sa Espiritu.”
2. Pagkuha og pisara ug tisas. 
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o mosaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan

niini nga leksyon.
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Paghimo og mga 
Tumong sa Kinaugalingon 
ug sa Banay 

Kini nga leksyon modasig kaninyo sa paghimo og mga tumong ug sa
pagbuhat sa pagkab-ut kanila.

Ang Atong Panginahanglan alang sa mga Tumong
Ang tumong mao ang usa ka sukaranan, usa ka kahanas, usa ka sumbanan, o
usa ka padulnganan nga pagakab-uton. Kita mohimo og usa ka tumong kon
kita mohukom og usa ka tinuyo nga butang. Ang uban nga mga tumong, sama
sa paglimpyo sa usa ka lawak o pagbasa sa usa ka basahon, mahimo sa
mubo nga panahon sa pagtuman. Ang uban nga mga tumong, sama sa
pagtigum og salapi aron mopalit og bag-o nga balay o paghimo sa mga
butang aron mouswag ang gugma og kalinaw sulod sa banay, mahimo nga
modangat og mga bulan o mga tuig. Mga tumong nga makatabang kanato
nga mahimo nga takus sa pagpuyo sa walay katapusan uban sa atong
Langitnong Amahan mahimo nga modangat sa tibuok kinabuhi. Ang uban nga
mga tumong mahimo gani nga dili makab-ut sa panahon sa tibuok kinabuhi
dinhi sa yuta, apan tingali nagkinahanglan og dugang nga kakugi human dinhi.
Diha sa mga kasulatan ang Langitnong Amahan misaysay sa iyang
mahinungdanon nga tumong mahitungod sa iyang buhat: Kay tan-awa, kini
ang akong buhat ug ang akong himaya—sa pagpahinabo sa pagkaimortal ug
kinabuhing dayon sa tawo (tan-awa Moses 1:39). Aron ang iyang tumong
mahimo nga matuman diha sa atong mga kinabuhi, kita kinahanglan nga
mohimo og mga tumong nga makahimo kanato sa atong kinabuhi nga
mabungahon ug malipayon ug nga makatabang kanato nga mahibalik ngadto
sa atong Langitnong Amahan nga takus nga magpuyo uban kaniya.
Giingon nga “Kon kamo wala masayud kon asa kamo mopaingon, kini dili
igsapayan hain nga agianan ang inyon agian” (kinutlo ni John H. Vandenberg,
in “Straight Is the Gate,” Improvement Era, Hunyo 1966, p. 533).
Ang uban nga mga tawo sa kanunay nag-usik sa mga adlaw, mga bulan, ug
bisan mga tuig sa ilang mga kinabuhi sa pagsubay sa dalan nga modala
kanila sa walay hinungdan nga mga katumanan. Ang uban nga mga tawo
mohimo og mga tumong ug makanunayon nga nag-suway subay sa dalan
nga modala kanila sa pagkab-ut og daghan nga mga butang.
Matag malampuson nga bakasyon sa kinatibuk-an mao ang sangputanan sa
mga tumong. Sama pananglit, human nga kita makahukom asa kita
mopaingon diha sa biyahe, kita mopili sa mga tumong sa pagtabang kanato
nga masayud asa kita karon, asa kita paingon, ug unsaon nato pagkab-ut
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gikan sa atong nahimutangan karon ngadto sa asa kita buot mahiadto. Ang
mga tumong mohatag sa katuyoan ug giya sa atong mga lihok. Sila motabang
kanato nga mouswag sa atong mga kinabuhi ug makakab-ut sa mga
kalampusan nga kita wala maghunahuna nga mohimo.
Sa diha nga nakigsulit sa Santos nga mga babaye sa Ulahing Adlaw, Si
Presidente Spencer W. Kimball mitambag kanato nga maghimo og mga
tumong nga nagkinahanglan kanato nga “mokab-ut ug mosala. . . .  Ang
pagtubo moabut gikan sa paghimo sa inyong mga tumong nga taas ug
mokab-ut sa mga bitoon.” (“Privileges and Responsibilities of Sisters,”
Women’s Fireside address, 16 Set. 1978, Ensign, Nobyembre 1978, p. 103.)
Siya usab miingon: “Kita mituo sa paghimo og mga tumong. Kita nagpuyo
pinaagi sa mga tumong . . . Kita kinahanglan magbaton og mga tumong aron
mouswag.” (Seminar sa mga Representante sa Rehiyon, Abril 1975.)

Paghimo og Tagsatagsa nga mga Tumong

Ipakita ang mga talan-awon 32-a, Usa ka batan-on nga babaye; 32-b, Usa ka inahan uban sa mga
anak; ug 32-c Usa ka hamtong nga babaye.

Papilia ang klase og usa ka tumong alang sa matag usa sa mga igsoon nga babaye diha sa mga
hulagway. Isulat ang tulo ka mga tumong diha sa pisara. Paghunahuna og uban nga mga butang nga
mahimo sa matag igsoon nga babaye karon sa pagsugod nga mahiduol ngadto sa iyang tumong.

Unsa ang labing mahinungdanon nga tumong diha sa inyong kinabuhi?

Bisan tuod matag usa kanato adunay tagsatagsa ka talagsaon nga pipila ka
mga paagi, ang atong labing mahinungdanon nga tumong sa kinabuhi
kinahanglan nga managsama—nga mahimo nga takus nga makab-ut sa
kahimayaan didto sa celestial nga gingaharian, aron mobalik pagpuyo uban sa
atong Langitnong Amahan isip usa ka bahin sa iyang walay katapusan nga
banay. Tungod kay ang tagsatagsa ka mga talagsaon nga kahibalo, mga
kahanas, ug mga kahuyang managlahi, matag usa kanato kinahanglan nga
mohimo og nagkalainlain nga tagsatagsa ka mga tumong sa pagtabang
kanato nga makakab-ut sa atong mahinungdanon nga mga tumong. Sama
pananglit, ang uban kanato kinahanglan nga mopauswag sa atong kahanas
sa pagbayad sa ikapulo, diin kini tingali masayon na alang sa uban. Ang uban
kanato mahimo nga kinahanglan nga makat-on sa pagbalaan sa adlaw nga
igpapahulay, samtang kini wala makahatag og suliran alang sa uban. Kita dili
sa kanunay sama og mga tumong sa uban, tungod ang atong tagsatagsa ka
mga panginahanglan dili kanunay nga managsama.

Unsa ang uban nga mga tumong nga atong mapili sa pagtabang kanato sa pagkab-ut sa labing
mahinungdanon nga tumong sa pagkab-ut sa kahimayaan diha sa celestial nga gingharian ingon
nga bahin sa walay katapusan nga banay sa atong Langitnong Amahan? Unsa ang uban nga mga
butang nga atong kinahanglan nga buhaton karon? Isulat ang mga tubag diha sa pisara.
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Si Presidente Spencer W. Kimball mipaambit sa mosunod nga kinaugalingon
nga kasinatian nga diha kaniya sa paghimo og usa ka tumong sa diha nga
siya nagpanuigon og napulo ug upat:
“Sa diha nga ako nakadungog sa usa ka pangulo sa Simbahan . . . misulti
kanamo diha sa komperensya nga kinahanglan nga mobasa sa mga kasulatan,
ug ako nakaamgo nga ako wala gayud makabasa sa Bibliya, niana gayud nga
gabhiona sa pagtapos gayud niana nga wali ako milakaw paingon sa akong
panimalay usa ka hut-ong ang gilay-on ug mikakat diha sa akong gamay nga
lawak sa atop diha sa ibabaw sa balay ug nagdagkot sa gamay nga karbon-
lana nga lamparilya nga diha sa gamay nga lamesa, ug ako mibasa sa unang
mga kapitulo sa Genesis. Human sa usa ka tuig ako mitak-op sa Bibliya, nga
nakabasa matag kapitulo nianang dako ug mahimayaon nga basahon. . . . 
“Ako adunay masanag nga katagbawan nga ako nakahimo og usa ka tumong
ug nga ako nakakab-ut niini.” (“Planning for a Full and Abundant Life,” Ensign,
Mayo 1974, p. 88.)

Hangyoa ang sakop sa klase nga makig-ambit sa ilang hingpit nga kalipay sa paghimo ug
pagkab-ut sa kinaugalingon nga tumong. Paghunahuna mahitungod kon unsa ang inyong gibati
sa diha nga ikaw nakakab-ut sa kaugalingon nga tumong.

Si Sister Lelia Higginson sa Denver, Colorado, Tinipong Bansa sa America, usa
ka maunungon nga Santos nga babaye sa Ulahing Adlaw, nasayud sa bili sa
paghimo og mga tumong. Human siya mamatay, ang iyang bana mitawag sa
banay nga magkahiusa ug mibasa ngadto kanila sa mga kinutlo gikan sa
inadlaw nga talaan sa ilang inahan diin siya misulat sa miaging mga katloan ka
mga tuig isip usa ka batan-on nga wala maminyo nga babaye. Ang iyang
inadlaw nga talaan nagpakita nga siya naghimo og matarung nga mga tumong.
“Ako buot nga makapangandam sa pagtabang pagtukod sa gingharian sa Dios
dinhi niining yuta . . .  Ako naglaum nga ako makapamatuod nga tinuod . . .  
“Ang tumong nga akong gipangita pinaagi niini nga kinabuhi mao nga matugutan
nga makasulod diha sa celestial nga gingharian sa kalibutan human niini, ug ako
kinahanglan nga dili mohunong pagtrabaho alang sa akong tumong. Ako
nakatambong sa Simbahan sa diha nga ako may igo na nga panuigon . . . 
“Ako buot nga maminyo ngadto sa usa ka limpyo nga Mormon nga lalaki kinsa
makadala kanako ngadto sa templo, ug ako buot nga magpakatakus sa iyang
atubangan. Ako naglaum nga ako makahatag ngadto sa akong kaliwatan og
usa ka limpyo, hingpit nga hunahuna ug lawas, sa akong kahibalo sa
ebanghelyo, ug usa ka tinguha sa pagpuyo sa pagkab-ut sa celestial nga
gingharian. Ako naglaum nga ako matugutan sa pagpuyo uban sa akong mga
hinigugma sa sunod nga kalibutan ug nga ako unta mahimo nga himan sa
pagtabang sa tanan kinsa naglibut kanako, ug kadto kinsa nangamatay og
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una, nga mabuhat ang ilang buluhaton sa templo. Ako buot nga mao ang
mahimo nga himan sa pagdala og bag-o nga mga kalag ngadto sa kalibutan
ug nga mahimo nga takus ug maayo nga inahan, sa pagtabang sa
pagsangkap og panimalay alang kanila nga sila makatagamtam sa sama nga
mga panalangin diha akong panimalay.” (Quoted by John H. Vandenberg,
“Strait Is the Gate,” Improvement Era, Hun. 1966, p. 534.)

Unsa ang piho nga mga tumong nga gihimo ni Sister Higginson alang sa iyang kaugalingon?
Isulat ang mga tubag diha sa pisara. Hain niini nga mga tumong nga inyong buot himoon alang sa
inyong kaugalingon?

Sa dili pa kita mohimo sa atong tagsatagsa ka mga tumong, kita kinahanglan
nga mag-ampo ug magpalandong. Kita kinahanglan nga mohangyo sa atong
Langitnong Amahan nga motabang kanato nga masayud asa kita huyang,
unsa ang atong gikinahanglan nga pauswagon ug unsa gayud ang atong
tumong. Ang atong patriyarkal nga mga panalangin usab makatabang kanato
nga makasabut unsa gayud ang atong tagsatagsa ka mga tumong. Ang mga
panudlo gikan sa atong mga pangulo sa simbahan makatabang kanato
paghimo sa atong tagsatagsa ka mga tumong. Kita kinahanglan nga
magpalambo sa kinaiya nga gipahayag ni Presidente Spencer W. Kimball diha
sa pagkatapos sa kinatibuk-an nga komperensya:
“Ako nakahukom sa akong hunahuna nga ako mopauli ug mahimo nga usa ka
labaw nga maayo nga tawo kay sa kaniadto. Ako naminaw sa tanan nga mga
panudlo ug mga sugyot, ug ako naglaum nga ang matag tawo kinsa
nakadungog kanila mohimo sa ingon. . . .  Ako nag-aghat kaninyo sa . . .
paghunahuna pag-usab sa mga butang nga gidala diha sa inyong pagtagad;
ug hangtud dinhi samtang sila miabut sa inyong kinabuhi sa bisan unsa nga
paagi, tan-awa kon kamo makagamit kanila pagpadala kaninyo pagbalik—
kanatong tanan—ngadto sa kahingpitan diin gisugo kanato sa Ginoo.” (“Jesus
the Christ,” Ensign, Nobyembre 1977, p. 75.)

Paghimo og mga Tumong sa Banay
Agi og dugang sa paghimo sa atong tagsatagsa ka mga tumong, kita
kinahanglan nga makigsulti uban sa atong mga banay ug maghimo og mga
tumong nga kab-uton alang sa tibuok banay. Kita mahimo nga mobuhat sa
pipila ka tagsatagsa nga mga tumong ug uban nga mga tumong sa banay sa
samang panahon. Isip mga banay kita mahimo nga mohimo og usa ka
kinatibuk-an nga tumong sa pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug
pagkamalipayon diha sa panimalay.

Unsa ang piho nga mga tumong sa banay ang atong mahimo nga makatabang sa atong mga
banay sa pagpalambo sa kalinaw diha sa atong mga panimalay? (Magpuyo sumala sa atong
kinitaan; labaw nga manggihunahunaon sa usag usa; pagbasa sa mga kasulatan isip usa ka
banay; magsulti sa hinay nga tono ngadto sa matag usa; paghimo sa mga butang nga
makapahimuot sa usag usa; mogamit og pagdayeg sa kanunay; paglikay gikan sa kinaugalingon
nga pagpanaway.)
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Ang uban kanato buot nga mopalambo sa kahibalo sa atong banay sa mga
kasulatan o mopauswag sa ilang pagtambong ug kalihokan sa Simbahan. Ang
uban kanato buot nga motrabaho uban sa atong mga banay sa pagpauswag
sa pagkalimpyo ug kaanindot sa atong mga panimalay. Ang atong mga banay
nagkinahanglan nga mopauswag sa paagi nga kita mogamit sa atong salapi,
o kita kinahanglan nga mosugod og usa ka tulumanon sa pagtipig diha sa
panimalay.
Si Elder Rex D. Pinegar sa Unang Kurom sa Kapitoan misulti sa usa ka kasinatian
nga iyang nasinati ug sa iyang banay sa paghimo sa mga tumong sa banay:
“Usa ka adlaw ang akong asawa nagutana sa usa ka makapahikurat nga
pangutana nga nakapahikugang kanako og diyutay. Siya miingon, ‘Karon, Rex,
unsa gayud ang imong buot nga ikaw mahimo? . . .  Unsa ang imong mga tumong,
ang imong mga katuyoan sa kinabuhi? Ako nakaamgo nga ako wala gayud makig-
ambit kanila uban kaniya. Kini nakapasakit, ug ako nakaamgo nga malagmit
nakapasakit usab kaniya. Busa kami nagsultihanay mahitungod sa among banay
ug unya mihukom unsa ang among buhaton sa among mga kinabuhi. . . .  Ang
among tinguha mao nga makaalagad ngadto sa Ginoo ug kami moadto diin siya
buot kanamo nga moadto kon siya buot kanamo nga moadto didto. Busa aron
makatuman niana, kami kinahanglan adunay kinitaan, ug busa kami mihimo sa
among mga tumong subay niana nga panghunahuna. Kini nagpasabut sa
paglihok, ug kami mibuhat. Kini nagpasabut nga anaa sa tulunghaan sulod sa
napulo ug tulo ka mga tuig. . . .  Apan kini nga mga tumong mga ikaduha lamang
ngadto sa banay, ikaduha ngadto sa pag-amuma sa usa ka banay.” (Goals and
Family Life, Brigham Young University Speeches of the Year, 1976, pp. 34–41.)
Paghimo sa mga tumong sa banay nga makatabang kanato nga molambo diha
sa gugma ug panaghiusa diha sa atong mga banay ug makatabang kanato nga
makaangkon og kahimayaan sa banay uban sa atong Langitnong Amahan.

Pagkab-ut sa Atong mga Tumong
Si Obispo John H. Vandenberg miingon: “Ako mibati nga ang paghimo og
tumong hingpit nga gikinahanglan alang sa malipayon nga pagpuyo. Apan
ang tumong mao lamang ang usa ka bahin sa gitinguha nga mga pamaagi.
Kita kinahanglan nga mahibalo hain nga mga dalan ang agian aron makab-ut
ang tumong. . . .  [Mga Tawo] kinahanglan nga mohimo og mga pakigsaad
uban sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagsulat sa ilang mga tumong ug
magtipig og usa ka talaan sa pagkab-ut sa ilang mga kalampusan.” (“Strait Is
the Gate,” Improvement Era, Hun. 1966, p. 534.)

Unsa ang buot ipasabut nga “masayud hain nga dalan ang agian sa pagkab-ut sa tumong”?
(Aron masayud unsa ang mga piho nga mga butang nga atong kinahanglan nga buhaton aron
makab-ut ang tumong)

Unsa nga mga lakang nga ginganlan ni Obispo Vandenberg sa pagtabang kanato pagkab-ut sa
atong mga tumong? Ilista sila diha sa pisara uban sa ulohan “Pagkab-ut sa mga Tumong.”
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Pagdumala sa mosunod nga pasundayag: Pagkupot diha sa imong kamot mga lima o unom ka
gagmay nga mga bola o uban nga mga gagmay mga mga butang. Pagpili og usa ka igsoon nga
babaye ug isulti kaniya ang imong tumong nga siya mosalo sa tanan nga mga bola. Ilabay ang
tanan nga mga bola ngadto kaniya sa pagdungan. Siya malagmit dili makasalo bisan hain kanila.

Sa unsa nga paagi nga ang nahitabo magamit ngadto sa atong pagkab-ut sa atong mga tumong?

Ipadayon ang pasundayag pinaagi sa paglabay sa mga bola ngadto sa igsoon nga babaye usa
sa matag higayon aron siya makasalo sa matag usa. Ipasabut nga kini nga pasundayag
nagpakita sa kamahinungdanon sa pagbuhat sa matag lakang aron matuman ang atong mga
tumong. Kita kinhanglan nga dili magpaabut nga makab-ut ang tanan sa makausa.

Pananglit nga kamo ug ang inyong bana sama sa batan-on nga magtiayon
nga gihisgutan sa mosunod nga pangagpas nga kahimtang:
“Sa panahon sa ilang mga gabii sa banay, usa ka batan-on nga magtiayon
[mibuhat] og usa kakauyunan aron mahaw-as gikan sa utang sa mosunod
nga pasko. Apan sa unom ka mga bulan ug unya usa ka tuig ang milabay, sila
[sa gihapon] nabug-atan sa utang nga walay kahupayan nga malantaw . . .  
“Human sa usa ka tuig nga kahigawad ug kapakyasan sa pagkab-ut sa ilang
katuyoan sa banay, ang magtiayon nakahukom nga himoon nga tukma ang
paghimo sa ilang mga tumong. Sila [mi]tuon pagbalik sa miagi nga pipila ka
mga bulan ug [mi]angkon nga sila [adunay] naghimo og uban nga wala
gikinahanglan nga mga gasto . . .  
“Naghimo sa ikaduha nga paningkamot, . . .  kini nga magtiayon miila sa
tukma sa ilang mga suliran, sa tukma mipatin-aw sa ilang tuyo, ug mihukom—
sa pagsulat—sa mga pamaagi nga ilang gamiton ug sa mga sakripisyo nga
ilang pagahimoon aron makab-ut ang ilang tumong. Uban sa makatarunganon
nga badyet ug sa mainampuon nga pagsalig, sila nakakab-ut sa ilang tumong
bisan sa wala pa ang gipiho nga tagal. (Rodger Dean Duncan, “Do Your
Family Goals Fizzle?” Ensign, Peb. 1971, pp.59–60.)

Ngano nga kini nga magtiayon wala makahaw-as gikan sa utang sa panahon sa unang tuig
human sila mohimo sa ilang tumong? Unsa ang ilang gibuhat nga nakatabang kanila nga
magmalampuson? Idugang ang mga tubag ngadto sa gilista sa pisara. (Isiguro sa pagdugang:
“Isulat unsaon nila nga makatuman sa tumong” ug “Nag-ampo alang sa panabang.”)

Kon kita maninguha sa pagkab-ut sa angay nga mga tumong, kita kinahanglan
mangita sa tabang sa atong Langitnong Amahan uban sa pag-ampo.
Samtang magtinguha pagkab-ut sa atong mga tumong, kita usahay mawad-
an sa kadasig.
“Malagmit kamo mibati sama sa batan-on nga inahan kinsa nabug-atan pag-
ayo uban sa kinaugalingon nga mga suliran, mga kabug-at, ug mga
kapakyasan nga iyang gibati og pagkakulang sa pag-atubang uban kanila.
Siya ug ang iyang bana buot og dako nga banay. Karon siya tataw nga
nagduhaduha kon siya ba adunay kahanas sa pagdumala sa mga anak nga
gipanalangin na sa Ginoo kanila. . . .  Siya naghilak nga nawad-an sa paglaum
diha sa gintang taliwala sa sumbanan ug sa iyang kaugalingon nga binuhatan.
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Siya nakasiguro nga siya dili gayud angay alang sa kahimayaan, kay wala
gayud mahimo nga hingpit.
“Unya siya miluhod uban sa usa ka mahinulsulon nga kasingkasing sa
pagpangayo og panabang gikan sa Ginoo. Pagkahuman, diha sa usa ka tigum
sa sakramento, siya nakadawat sa iyang tubag. Pagkahuman sa pagbasa sa 1
Nephi 3:7, ang obispo mihatag sa iyang pagpamatuod nga ang Ginoo dili
mohatag og bisan unsa nga sugo hangtud nga siya mag-andam og usa ka
paagi alang kanato nga makatuman niini. Pagkahuman, siya misulat . . . :
‘Human sa pakigpulong sa obispo, ako misugod pagbasa sa mga kasulatan
ug nag-ampo matag adlaw. Ako mipiho nga ako nagkinahanglan nga
moandam sa akong kaugalingon aron ako makahangyo sa Ginoo alang sa
daghan nga tabang nga akong gikinahanglan. Karon ako kining gihimo ug ako
nasanapan diha sa kalainan diha sa akong kinabuhi. Ako nahimuot niini! Ako
mibati na og labaw nga kalipay ug labaw ka masaligon. . . .  Ako dili makaingon
nga wala mapakyas apan ako mibati og maayo mahitungod sa mga butang.
Ug ako nasayud nga ako nagbuhat og lig-on nga pag-uswag sa daghan nga
mga dapit.’” (Relief Society Courses of Study 1978–79, p. 8.)
Bisan tuod kita mahimo nga magmabinantayon nga mosunod sa mga sugyot
nga gihatag alang sa pagkab-ut sa atong mga tumong, usahay kita mahimo
nga dili magmalampuson sa pagkab-ut kanila. Usahay ang Ginoo maalamon
nga adunay mga laraw alang kanato gawas pa niadto nga atong napilian.
Si Sister Sandra Covey misaysay sa usa ka kasinatian sa iyang batan-on nga
anak nga babaye:
“Ang pagkapili nga pangulo sa tig-abiba sa iyang sekondarya nga tulunghaan
ingon og mao ang labing mahinungdanon nga panginahanglan sa iyang kinabuhi.
Siya naninguha sulod sa pipila ka mga bulan, nagbansay sa matag adlaw
paghimo og ligid sa kariton, sa pag-itsa, mga pagbikaka, ug mga pag-abiba. . . . 
“Siya ingon og nakasiguro nga mahimo nga usa sa lima nga dumadaug.
“Siya hingpit nga gikusokuso sa diha nga siya napildi. Pipila lamang ka mga
pagboto apan siya napildi.
“‘Mama, ikaw wala gayud masayud unsa ka mahinungdanon kini alang
kanako,’ siya mibakho. Kini usa sa akong mga tumong sa tibuok kinabuhi.
Ngano nga ang Ginoo mitugot nga ako mahiubos nga unta ako mainiton nga
nag-ampo pag-ayo? . . .  Ako nagbansaybansay sulod sa unom ka mga bulan.
Ako wala unta maninguha og maayo.’”
Si Sister Covey miingon, “Ako misulti kaniya nga tingali adunay usa ka maayo
nga katarungan ug pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon siya mahimo nga
makasabut og ngano.
“Sa sunod nga bulan siya gihangyo nga mahimo nga usa sa mga opisyal sa
sekondarya nga tulunghaan sa seminaryo. . . . 
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“Niana nga tuig siya adunay daghan nga mahinuklugon nga espirituhanon nga
mga kasinatian. Siya nakapalambo og lawon, makahuluganon nga mga
panaghinigalaay ug usa ka dayag nga impluwensya sa pagtabang sa pipila ka
mga tawo nga moapil sa kalihokan sa Simbahan.
“Ug unya siya misulti kanako nga siya sa hinayhinay nakasabut sa iyang
kaugalingon pinaagi sa mainiton nga pag-ampo ug pagtuon sa mga
kasulatan. “Ako buot nga mahimo nga pangulo sa tig-abiba labaw kay sa
bisan unsa, apan ang Ginoo nahibalo nga ako labing nagkinahanglan niining
lain nga kasinatian. Ako labing nagkinahanglan og espirituhanon nga pag-
uswag. Usa kadto ka malisud nga kasinatian, apan ako nasayud diha sa
akong kasingkasing nga kadto matarung.’” (Stephen R. and Sandra Covey,
“Teaching Our Children to Pray,” Ensign, Ene. 1976, p. 63.)
Ang pagkab-ut sa atong mga tumong mahimo nga masayon kon kita
mosalikway gikan sa atong mga kinabuhi niadto nga mga butang nga
makapawala og kadasig o makapugong kanato. Dili maayo nga mga
pamatasan, wala kinahanglana nga mga kauban, ug madilion nga mga
hunahuna diha sa dagway sa mga kahingawa, mga pagduhaduha, ug mga
kahadlok makapugong kanato gikan sa pagtuman sa matarung nga mga
tinguha.
Ang pagbaton og usa ka maayo nga kinaiya makatabang kanato sa pagkab-ut
sa atong mga tumong. Samtang kita maglihok sa matag adlaw alang sa
kauswagan, kita kinahanglan nga hamugaway ug motagamtam sa hingpit sa
matag katumanan, bisan og gamay. Si Elder Mark E. Peterson diha sa
Konseho sa Napulog Duha mihatag kanato niini nga pag-awhag: “Ako nagtuo
nga sa daghan nga paagi, nga dinhi ug karon sa pagkamortal, kita
makasugod sa paghingpit sa atong mga kaugalingon. Usa ka piho nga ang-
ang sa pagkahingpit mahimo nga makab-ut niini nga kinabuhi. . . . 
“Ako masaligon nga usa sa mga mahinungdanon nga tinguha sa Ginoo nga
atong Dios mao nga kita kinahanglan nga motuman nianang mahinungdanon
nga sugo diin nag-ingon,’ Busa kamo maghingpit.’” (Toward a Better Life, pp.
312–13.)

Unsaon ninyo pagpasabut sa pamahayag ni Elder Petersen nga “usa ka piho nga ang-ang sa
pagkahingpit mahimo nga makab-ut niini nga kinabuhi”? (Kita mahimo nga mahingpit, o duol sa
pagkahingpit, sa daghan nga nagkalainlain nga mga bahin sa atong kinabuhi. Kita mahimo nga
makabuhat sa matag lakang ug makakab-ut sa kalampusan pinaagi sa mga ang-ang uban sa
dalan ngadto sa kahimayaan.)

Ang pagkab-ut sa atong mga tumong moabut isip sangputanan sa paglaraw,
kakugi ug pag-ampo. Kita kinahanglan nga mahinumdom nga kita wala gayud
mapakyas kon kita nagtinguha sa pagkab-ut sa atong mga tumong. Kita
midawat sa ebanghelyo ug nagpasakop sa Simbahan aron makatabang
kanato nga mahimo nga sama sa atong Amahan sa Langit.
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Panapos
Ang paghimo sa mga tumong makatabang kanato sa pagtuman sa atong
mga tinguha sa kinabuhi ug sa kinabuhi human dinhi. Ang tagsatagsa ka mga
tumong makagiya kanato sa pagkab-ut sa kaugalingon nga mga kadaugan.
Ang mga tumong sa banay mahimo nga makadala kanato nga mahimo nga
magkahiusa, mahimayaon nga mga banay. Samtang kita maglihok sa
pagtuman sa matarung nga mga tumong, kita naninguha sa pagtuman sa
sugo sa Ginoo, “Busa kamo maghingpit.” 

Hagad
Pagpalandong unsa ang inyong buot nga makab-ut niini nga kinabuhi ug
paghimo og tinud-anay nga mga tumong sa pagtabang kaninyo nga
makakab-ut sa inyong mga tinguha. Hisguti ang inyong mga tumong uban sa
inyong banay. Pagpili og usa ka kinaugalingon nga tumong nga buhaton pag-
una unya pangutan-a ang inyong kaugalingon: “Unsa ang akong kinahanglan
nga buhaton sa pagkab-ut sa akong tumong? Isulat kon unsa ang inyong
mabuhat karon nga semana sa pagkab-ut sa inyong tumong. Sa katapusan
niini nga semana, isulat kon unsa ang inyong mabuhat sa mosunod nga
semana. Balika kini nga pamaagi hangtud nga ikaw makakab-ut sa tumong.
Unya pagpili og lain sa inyong kinaugalingon nga mga tumong ug sunda ang
samang pamaagi hangtud ikaw makakab-ut niini nga tumong.
Uban sa inyong banay, pagpili og usa ka tumong nga makaayo kaninyong
tanan, ug unya sunda ang ibabaw nga pamaagi hangtud nga ang inyong
banay makakab-ut sa tumong. Ihatag ang linain nga pag-ila ngadto niadto
kinsa nakakab-ut og usa ka kinaugalingon nga tumong diha sa inyong banay
nga ilang gihimo alang sa ilang mga kaugalingon.

Dugang nga mga Kasulatan
Ecclesiastes 9:11 (Ang tanan adunay panahon nga magamit sa pagkab-ut)
Marcos 9:23 (ang tanan nga butang mahimo)
Mga Taga-Galacia 6:7 (balaod sa pag-ani)
Santiago 1:22–25 (Pagmabuhaton ingon usab nga mga tigpaminaw)
1 Nephi 3:7 (ang Ginoo motabang kanato pagtuman sa iyang mga sugo)
Ikanapulo ug tulo sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo (mga hiyas nga kita

kinahanglan mokab-ut)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagkuha og pisara ug tisas.
2. Pagbaton og lima ka gagmay nga mga bola o mga butang nga magamit diha sa pasundayag

sa pagkab-ut sa mga tumong sa matag lakang.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o paghisgut og mga sugilanon ug mga kasulatan

niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon mao ang motabang kaninyo sa paglig-on sa inyong pagsabut
sa panginahanglan sa pagpadayon sa pagkat-on sa inyong tibuok nga kinabuhi.

Ang Pagkat-on Gikinahanglan Alang sa Pag-uswag
“Dili ba kini maanindot unsa ka daghan ang makapaikag nga mga butang nga
anaa naglibut aron makita ug madungog ug mabati ug makat-unan ug
makalingaw!
“Kita moabli lamang sa ‘daghan nga mga bintana’ nganha sa atong kalag—
nga malipayon nga mogamit sa atong mga mata ug mga dunggan ug kinaiya,
sa paggamit sa atong pamalatian ug mga pamalatian ug sa atong
‘kahiladman nga panglantaw.’ Kita makahatag sa atong nga hunahuna uban
sa maikagon nga mga hulagway nga matan-aw, og makadasig nga mga
butang nga madungog, malipayon nga mga handumanan nga pagasundon.”
(Marion D. Hanks, Improvement Era, Okt. 1964, p. 883.)
Ang Langitnong Amahan mihatag kanato og usa ka talagsaon nga kalibutan diin
makapoy, makakat-on ug makauswag. Ang atong kinabuhi sa yuta mao ang usa
ka tulunghaan nga pamaagi, diin sa mao nga panahon kita mangita og kahibalo
ug pagsabut sa mga butang sa Dios ug sa kalibutan nga naglibot kanato.
Usa sa sukaranan nga mga pagtulun-an sa simbahan mao nga ang kahibalo
nga atong naangkon niini nga kinabuhi mahimo nga panalangin alang kanato
karon ug sa kinabuhi human sa kamatayon: Kon ang usa ka tawo makaangkon
og labaw nga kahibalo ug salabutan niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang kakugi,
ug pagkamasulundon kay sa uban, siya adunay daghan kaayo nga kaayohan
sa kalibutan nga umaabut (Doktrina ug mga Pakigsaad 130:19).
Ang pagkakat-on gikinahanglan alang sa pag-uswag sa bisan asa nga bahin
sa atong mga kinabuhi. Ang pagpadayon sa pagkakat-on usa ka
mahinungdanon nga bahin sa ebanghelyo. Sa pagpuyo sa ebanghelyo kita
kinahanglan nga makakat-on sa iyang kamatuoran. Isip sangputanan, ang
mga propeta nagtudlo kanato sa pagtuon sa mga kasulatan sa kanunay.
Si Elder William J. Critchlow, Jr. usa ka kanhi Tig-abag ngadto sa Napulog
Duha, sa makausa misulti sa paghatag og linain nga mga panudlo ngadto sa
mga magtutudlo sa banay mahitungod sa pag-awhag sa ilang mga banay sa
pagbasa sa mga kasulatan.
“Makausa isip presidente diha sa kaulohan, ako mipadala sa mga magtutudlo
sa banay ngadto sa panimalay sa mga Santos sa pagbasa ingon nga ilang
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mga leksyon nga bersikulo kabahin sa kasulatan nga makita diha sa upat ka
sumbanan nga mga buhat. Ako mitudlo kanila nga dili magdala og mga
basahon uban kanila—sa pagpanghulam kay sa mga basahon sa banay.
Unsa ang ilang nakit-an makapatingala:
“—Diha sa daghan nga mga panimalay adunay daghan nga pagsiksik ug
pagkuha sa abug sa dili pa ang mga basahon makuha.
“—Ang batan-on nga mga tawo kinsa bag-o pa nga naminyo sa kasagaran
walay mga basahon gawas kon ang bana usa ka nahibalik nga misyonaryo.
“—Usa ka maayo nga igsoon nga lalaki, miingon, ‘Kami mibugkos sa tanan
namo nga basahon diha sa kaban sa diha nga kami mibalhin nganhi. Kini tua
sa lawak sa atup ug ako dili makakuha karong gabhiona. Sa diha nga
gipangutana unsa ang gidugayon nga sila nagpuyo dinhi, ang iyang asawa
nakabaton og kaisug sa pagtubag, ‘Pito ka mga tuig.’
“—Lain nga asawa miingon nga siya wala masayud ngano nga ang iyang
bana wala gayud mopalit sa Perlas nga Labing Bilihon. ‘Kami aduna sa uban
nga mga basahon, Siya miingon. Siya naulaw og gamay sa diha nga siya
nasayud nga kini anaa uban sa iyang Doktrina ug mga Pakigsaad.
“—Usa ka asawa miingon, ‘Ako walay kahasol nga mangita sa Bibliya. Ang
akong bana mitipig niini diha sa iyang lawak basahanan.’ Ang mga magtutudlo
mitan-aw kaniya nga mipaingon ngadto sa banyo ug migawas uban sa Bibliya
diha sa iyang kamot.
“—O, kami wala magsapayan asa ang among mga katawhan mobasa kanila.
Ang tibuok ideya mao ang pagkuha kanila gikan sa tagoanan ug diha sa lawak
sa banay, sa yano nga matan-aw aron sa matag karon ug unya sila makapalong
sa radyo o telebisyon aron mobasa kanila.” (Gospel Insights, pp. 87–88.)

Sa unsa nga paagi nga ang atong mga banay makahimo og kinaiya sa pagbasa sa kasulatan?
(Tan-awa ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Sukaranan nga Tamdanan alang sa Babaye,
Bahin A, leksyon 32, “Pagkat-on sa Ebanghelyo diha sa Atong mga Panimalay.”)

Ngano nga ang makanunayon nga pagtuon sa kasulatan gikinahanglan alang sa pag-uswag sa
laraw sa Langitnong Amahan?

Basaha ang 2 Nephi 9:28–29.

Unsa nga pagkat-on nga adunay labing dako nga bili? (Pagkakat-on sa Dios ug sa iyang Kabubut-on.)

Kita makahimo og pag-uswag samtang kita magakat-on sa paggamit sa atong
kahibalo sa matarung nga paagi. Si Elder Sterling W. Sill sa Unang Kurom sa
Kapitoan miingon: “Human sila si [Adan ug Eva] mikaon [sa bunga gikan sa
kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan] Ang Dios miingon, “‘Ang tawo
karon nahimo ingon usa kanato, nahibalo sa maayo gikan sa dautan.’ . . . Ang
husto nga matang sa kahibalo sa gihapon ingon og may hilig sa pagbaton
niana nga sangputanan diha sa katawhan. Kini sa gihapon ingon nga may hilig
nga mohimo sa mga lalaki ug babaye nga mahimo sama sa Dios.” (“Let’s Talk
About . . . Education,” Church News, 16 Ene. 1971, p. 14.)
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Mga Kahigayunan alang sa Pagkat-on Hilabihan ka Daghan
Isip batan-on nga mga babaye ug hamtong nga mga babaye, kita adunay tulo
ka mga mahinungdanon nga mga dapit sa pagkat-on: ang panimalay, ang
tulunghaan, ug ang Simbahan. Matag usa niini magtanyag og mga
kahigayunan alang sa mapadayunon nga pagkat-on.

ANG PANIMALAY
Ang atong mga panimalay ug mga banay kinahanglan nga mosangkap sa
katukuran alang sa pagkat-on. Si Sister Aline R. Pettit misulti giunsa sa iyang
inahan pagdasig sa iyang banay sa pagkat-on.
“Buhi pa sa among panumduman mao si Mama nga nagkapuliki sa iyang
kaugalingon mahitungod sa balay nga nagsaysay og usa ka kinaham nga
balak o naghatag og usa ka linain nga hunahuna o tipik nga kasulatan diin
makapadani ilabi na ngadto kaniya. Si Mama wala lamang mobasa nga
mahinamon; siya misag-ulo. Samtang siya magbasa siya kanunay adunay lapis
ug papel sa duol, ug kon siya makakita og uban nga butang nga makapadani
kaniya, siya mosulat niini, dili aron hipuson apan aron sag-ulohon. Isip mga
bata kami dili ingon kasibot kaniya mahitungod sa ‘pagkat-on sa mga butang
sa kinasingkasing,’ apan bisan pa niana kini gikinahanglan gikan kanamo. Kami
dili lamang mohugas sa mga pinggan diha sa among balay, kami maghugas
sa mga pinggan ug mipasalig nga saulohon ang linain nga hunahuna nga
gipataput ibabaw sa hugasanan. Ang sama nga pagsag-ulo gikinahanglan kon
kami mangutaw. Kabahin sa among pagbansay sa pagpamulong naglakip sa
pagsaysay atubangan sa salamin diha sa lawak kaligoanan aron kami
makabatid sa husto nga panlihok ug mga padayag sa among mga nawong.”
(“A Beautiful Journey,” Relief Society Magazine, Mayo 1970, p. 324; also quoted
by Leon R. Hartshorn, Comp., “Of Course I Don’t Read the Poems,” in
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, vol. 1, p. 123.)

Unsa ang atong himoon sa pagtabang sa atong banay nga makakat-on diha sa panimalay?

Kita makagamit sa atong panahon sa maalamon nga paagi aron pagsangkap
alang sa pagtuon ug pagkat-on diha sa panimalay. Kita makagahin og uban
nga hilum nga panahon alang sa pagtuon ug panaghisgot. Kita mahimo nga
makapili sa mga tulumanon sa radyo ug telebisyon uban sa pag-amping. Kita
malingaw sa maayo nga mga basahon ug makapaikag nga mga
panaghisgutan. Kita makagamit sa atong mga gabii sa banay isip panahon sa
bag-o nga mga butang.
Isip mga tig-amuma sa panimalay kita makauswag sa atong mga kahanas
pinaagi sa pagtuon, pagbasa, paghisgot, ug pagbaton, ug pagsulay sa
nagkalainlain nga mga pamaagi sa maayo nga pagpaanindot sa panimalay.
Ang banay nga Walter Gong mao ang usa ka maayo nga panag-ingnan kon
unsa ang mahimo sa usa ka banay sa pagkat-on nga maghiusa.
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“Ang edukasyon usa ka espirituhanon ingon usab usa ka makinaadmanon nga
paninguha alang sa banay nga Walter Gong sa kaulohan sa Los Altos
California. Ang tanan nilang tulo ka mga anak mga pangulo diha sa Simbahan
ug sa ilang mga tulunghaan . . .  
Si Brother Gong usa ka patriyarka sa kaulohan sa Los Altos California ug usa
ka magtutudlo sa Kinaiyahan nga mga Siyensya sa Universidad sa Estado sa
San Jose . . . 
“Si Brother Gong miingon, . . . 
“‘Sa diha nga ang Simbahan nahimo nga bahin sa among mga kinabuhi (Si
Brother ug Sister Gong mga kinabig sa daghan na nga mga tuig), ang
edukasyon nahimo gayud nga labaw nga mahinungdanon alang kanamo
tungod sa doktrina “nga ang himaya sa Dios mao ang salabutan.”’
“Ang mga Gong kanunay nga mitudlo sa ilang mga anak matag gabii sa
panihapon. ‘Kami mihimo niini nga usa ka punto sa paggamit sa lamesa isip
usa ka dapit alang sa matag sakop sa banay sa pagsaysay sa tanan nga mga
panghitabo niana nga adlaw. Kini ang usa ka panahon nga ang among mga
anak mahimo nga makadumala sa ilang mga kaugalingon mahitungod sa
banay ug mahitungod sa ilang tagsatagsa ka mga kalihokan.’
“Ang patriyarka mipatataw nga ang kapangakohan sa mga ginikanan mao ang
pagsiguro nga ang mga bata mahimo nga makabarug sa kinaugalingon nga
pagpadayag sa panahon nga sila mobiya sa panimalay. ‘Ang kinaugalingon
nga pagpadayag nagkinahanglan og pagtuon ingon usab sa pag-ampo,’ siya
miingon. ’Busa, kon ang mga anak nakakat-on diha sa panimalay sa
kamahinungdanon sa pagtuon ingon usab kon unsaon sa pag-ampo, sila
adunay katukuran alang sa pagdawat sa paggiya gikan sa Ginoo aron
pagtabang sa ilang tagstagsa ka mga kinabuhi.’” (“Education Has Spiritual
Meaning to Family,” Church News, 29 Hul. 1978, p. 15.)

Sa unsa nga paagi nga ang mga anak sa usa ka banay sama sa banay nga Gong natabangan
gikan sa mga pagtulun-an sa ilang mga ginikanan?

Kita kinahanglan nga maghunahuna mahitungod sa atong kaugalingon nga
mga panimalay ug mga banay, ug mangutana sa atong mga kaugalingon niini
nga mga pangutana:

Ang mga sakop ba sa akong banay nagtudlo sa usag usa?

Kami ba malingaw sa panag-uban sa pagbasa, pagbalak, paghuni, pagkulit, o pagpintal?

Ang panahon ba nga ania sa atong mga kamot usa ka sagubangunon, o kini ba usa ka
kahigayunan nga makahimo og bag-o nga mga higala, makaangkon og bag-o nga mga tinguha,
ug magmugna ug magtukod?

ANG TULUNGHAAN
Uban sa pormal nga edukasyon kita makadugang sa atong mga kahigayunan
alang sa pagkat-on.
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“Si Mr. [Conrad] Hilton misulti mahitungod sa usa ka yano nga bara nga
puthaw nga nagkantidad og mga lima ka mga dolyar. Apan kana nga samang
puthaw, kon buhaton og mga sapatos sa kabayo, magkantidad lamang og
$10.50. Kon kini buhaton og mga dagum, kini magkantidad og $3,285. Ug kon
kini himoon ngadto sa balanseng unat-unat alang sa mga relo ang kantidad
niini molabaw sa $250,000.
“Sumala sa makita ang bili sa wala mahimo nga puthaw mao lamang kon
unsa ang iyang kantidad sa pagkuha niini gikan sa bungtod. Ang labaw nga
bili niini matino kon unsa ang gihimo niini. Ang mga tawo sama gayud sa
puthaw. Ikaw ug ako magpabilin nga walay bili labaw sa wala pa mahimo nga
butang, o kita mahimo nga mahashasan ngadto sa labing taas nga ang-ang.
Ang atong bili gitino pinaagi sa unsa ang atong gihimo sa atong kaugalingon.”
(Spencer W. Kimball, “Cheating Yourself,” New Era, Abril 1972, p. 32.)

Ipakita ang talan-awon 33-a, Ang babaye nagkat-on og usa ka kahanas.

Unsa ang “wala mahimo nga butang” o mga kalagmitan nga kitang tanan aduna? 

Unsaon nato pagpalambo niini?

Sa unsa nga paagi nga ang pag-adto sa tulunghaan makatabang kanato pagpalambo sa atong
kaugalingon nga bili?

Ang pormal nga pagtuon makahatag kanato sa kahigayunan sa pag-andam
sa atong kaugalingon nga makatagbaw sa atong kaugalingon nga
panginahanglan ug mga panginahanglan sa atong banay. Isip mga babaye,
kita kinahanglan sa pagpalambo sa usa ka kahanas nga makahimo kanato
nga makatabang sa pag-atiman sa atong mga banay kon ang atong mga
bana o mga amahan dili makahimo sa pagtrabaho.
“Matag batan-on nga Santos sa Ulahing Adlaw kinahanglan mopatalinghug
niini nga tambag sa Unang Kapangulohan:
“‘Ang Simbahan dugay na nga midasig sa iyang mga sakop, ug ilabi na sa
mga batan-on, sa pagkuha og usa ka kolehiyo nga edukasyon o mahimo nga
maayo nga pagkabansay sa uban nga bokasyon . . .  Kami . . . hugot nga nag-
awhag sa tanan nga batan-on nga mga tawo nga may atubangon ug
mopadayon [kon mahimo] sa pormal nga pagtuon sa uban nga matang
pagkahuman sa sekondarya nga tulunghaan.’” (Quoted in “Q&A,” by William R.
Siddoway, “Are Four Years of College Necessary?” New Era, Dis. 1971, p. 41.)
Si Elder Stephen L Richards mitataw: “Kami buot nga ang atong mga batan-on
ma-hatagan og edukasyon. Kami buot kanila nga makasabut sa kasaysayan
sa kalibutan ug ang mga balaod sa kinaiyahan. Kami buot kanila nga mahimo
nga makatagamtam sa tanan nga labing maayo nga ang Ginoo sa iyang
kalooy mitugot sa tawo sa paglambo. Kami buot kanila, uban sa kasinatian sa
edukasyon, aron makahimo sa pagbuhat sa makinaadmanon nga
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pagbanabana ug maalamon nga mga pagpili, aron sila mahimo nga modala
sa mga kinabuhi sa pagkamapuslanon ug pagkamalipayon.” (Where Is
Wisdom? pp. 160–61.)
Ang ingon nga pagkat-on mao ang bililhon alang kanatong tanan.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:78–79.

Si Presidente Brigham Young mitambag usab kanato nga “‘kini atong
katungdanan nga mahimo nga makinaadmanon nga mga tawo sa tanan nga
mga sanga sa edukasyon nga nahibaloan taliwala sa katawhan.’” (Quoted by
Harvey L. Taylor, “Learning Is an Endless Process,” Improvement Era, Abril
1964, p. 298).

Unsa nga pang-edukasyon nga pagbansay ang anaa sa inyong dapit?

Ngano nga mahinungdanon nga kamo mopahimulos niini nga mga kahigayunan?

ANG SIMBAHAN
Kita kinahanglan nga dili mopasagad sa pagtuon sa ebanghelyo ug sa
kalihokan diha sa Simbahan sa panahon sa atong akademik nga pagtuon.
Ang atong edukasyon sa ebanghelyo gikinahanglan sa bisan unsa nga
panahon sa atong mga kinabuhi.
Ang edukasyon naglakip sa pag-angkon sa kahibalo sa Dios ug sa mga
kamatuoran diha sa ebanghelyo. “Si Presidente J. Reuben Clark, Jr. mihimo
og usa ka maikagon nga komentaryo niini nga baruganan diin siya miingon:
‘Adunay espirituhanon nga pagkat-on ingon nga adunay materyal nga pagkat-
on, ug ang usa kon wala ang lain dili hingpit; bisan pa, sa pagsulti alang sa
akong kaugalingon, kon ako adunay usa lamang nga matang sa nakat-unan,
nga diin ako mokuha kini mao ang pagkat-on sa espiritu’” (kinutlo sa editoryal,
“Spiritual Education,” Church News, 29 Hunyo 1974, p. 16).
Ang Simbahan nagtanyag kanato og daghan nga mga kahigayunan nga
makakat-on ug motubo. Samtang kita modawat sa mga balaan nga tawag sa
pag-alagad ug pagtambong sa mga klase kita molambo sa atong mga kahanas
sa tawhanon nga mga relasyon, pagkapangulo ug pag-amuma sa panimalay.
Si Mrs. Rebecca Keale sa Maui, Hawaii, miingon niini mahitungod sa
Kapunongan sa Kahupayan:
“‘Ako kanunay nga nagdala sa akong kahanas sa Kapunongan sa Kahupayan
uban kanako . . .  Ang akong nakat-unan miabut pinaagi sa Kapunongan sa
Kahupayan . . . ’
“Alang kang Sister Keale, ang tanan diha sa Simbahan makapahinam. Siya
mobuhat og maayo ug siya usa ka husay kaayo nga tawo. Sama pananglit,
usa ka dako nga lawak sa iyang panimalay mao ang usa ka ‘lawak sa
proyekto,’ diin ang tanan nga mga proyekto nga siya nagkapuliki gikatag diha
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sa salog aron siya makasugod ug makahunong sa iyang buluhaton sulod sa
usa ka gutlo nga pagpahibalo. Siya mobangon sa alas 5 sa matag buntag, ug
kon adunay usa ka ideya nga moabut ngadto kaniya diha sa kagabhion, siya
mobangon gikan sa higdaanan ug mosulat niini . . . 
“‘Ako nasayud nga kon ako labaw nga mohatag, ang Ginoo labaw nga
manalangin kanako, busa ako naninguha nga daghan og buhaton,’ siya
miingon. ‘Ako nakakat-on nga ang mga tawo nagkinahanglan og gugma ug
busa ako mosulti sa atong mga igsoon nga babaye sa “paghatag,” sa
pagbaton og gugma nga putli. Ako modala kanila ngadto sa akong panimalay,
diin adunay kutson kanunay nga gipahimutang, tungod kay sila kinahanglan
nga adunay daghan nga buluhaton sa pag-alagad. Niana nga paagi sila
adunay butang nga ikahatag . . . ’
“[Si Sister Keale usab miingon] ‘Tungod kay ang mga leksyon maayo kaayo,
ang mitambong nagkadaghan diha sa tigum sa pagkapangulo ug mga tigum
sa Kapunongan sa Kahupayan.’” (“Relief Society Skills Aid Hawaiian Leader,”
Church News, 2 Pebrero 1974, p. 10.)

Ang Pagkat-on Nagkinahanglan og Kakugi
Ang pagkat-on nagkinahanglan og kanunay nga kakugi. Kini layo kaayo sa
kasayon alang kanato nga mahimo nga tapulan diha sa panghunahuna sa
panahon nga kita dili magtuon.

Unsa ang buot ipasabut sa pagtuon? (Pagpunting sa hunahuna diha sa usa ka hilisgutan sa pag-
angkon og kahibalo)

Isip sangputanan sa pagtuon diin usab nagkinahanglan og kakugi, kita dili
lamang makaangkon og kahibalo apan usab makakat-on unsaon paghimo sa
atong mga hunahuna nga abtik.
Si Sister Aline R. Pettit nahinumdom giunsa sa iyang inahan nga wala
moundang pagkat-on ug pagtubo bisan kon siya nawad-an sa iyang
pandungog ug ang iyang panan-aw nagkahanap.
“Si Mama magpanuigon na og kasiyaman sa sunod Hulyo. Sa panahon sa
akong katapusan nga pagduaw, siya gibayaw tungod kay ang iyang pundok
sa Mga Anak nga Babaye sa Unang mga Lumulupyo mibalhin sa ilang dapit
nga tigumanan ngadto sa iyang panimalay sa hapit na maayo aron siya
makig-ambit sa mga leksyon uban kanila.
“Makadungog ba ikaw sa mga leksyon samtang sila mitudlo kanila, Mama?
‘ako nangutana.’
“‘Wala, ako dili makadungog kanila tungod kay ang akong pandungog hapit
na mawala, apan dili kana mahinungdanon. Nakakita ba ikaw, ako gihangyo
sa paghatag og usa ka balak matag tigum ug kana mao ang usa ka hingpit
nga kalipay alang kanako.’
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“‘Apan, Mama,’ ako miingon, ‘unsaon nga ikaw makabasa sa balak kon ang
imong mga mata hanap kaayo?’
“Ako labaw pa unta nga masayud kay sa mangutana niana nga pangutana.
“‘ . . . Dayag lamang ako dili makabasa sa mga balak! Usa sa mga babaye
dinhi mitabang kanako ug ako misag-ulo kanila.’
“‘Ikaw misag-ulo og bag-o nga balak matag binulan nga tigum?’
“‘Oo,’ siya mitubag. ‘Ako gayud dili makapabilin dinhi ug walay buhaton!’” (“A
Beautiful Journey,” Relief Society Magazine, Mayo 1970, p. 328; also quoted by
Leon R. Hartshorn, Comp., “Of Course I Don’t Read the Poems,” in
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, vol. 1, p. 124.)

Giunsa niini nga tigulang nga igsoon nga babaye pagpabilin nga abtik bisan pa sa iyang lawasnon
nga kakulangan? Sa unsa nga lain nga mga paagi ang tigulang ug ang may lawasnon nga kadaot
makapadayon sa pagkat-on ug pagtubo?

Ang pagbasa mao ang labing maayo nga paagi sa pagkat-on. Kadaghanan
kanato adunay maayo nga panan-aw ug makabasa. Kini maayo nga ipaila,
bisan pa niana, nga ang pagbasa sa pagkat-on lahi gikan sa pagbasa aron
lang malingaw lamang. Adunay pipila ka mga butang nga atong mahimo aron
makakat-on og dugang gikan sa atong pagbasa.

Ipakita ang talan-awon 33-b, Usa ka batan-on nga babaye nagbasa aron makakat-on.

Ilista ang mga mosunod diha sa pisara ug hisguti ang mga paagi sa pagbuhat sa matag usa:
1. Kita makapili sa atong materyal nga basahon sa maalamon nga paagi.
2. Kita makalaraw sa naandan nga panahon alang sa pagbasa.
3. Kita makabaton og piho nga tuyo sa pagbasa.
4. Kita makasulat samtang kita magbasa.
5. Kita makahisgot sa mga hunahuna nga atong naangkon.

Ang paghisgot uban sa lain makatabang kanato aron mahinumdom unsa ang
atong nabasa. Kini usab makatabang kanato sa pagsabut sa hilisgutan sa
labaw nga tin-aw nga paagi.
Uban sa hugot nga tinguha ug pagdisiplina sa kaugalingon, kita makakat-on
ug mouswag matag adlaw pinaagi sa pagpalambo sa atong mga kinaiya sa
pagbasa.
Dugang nga kakugi ug hugot nga tinguha gikinahanglan niadto nga mga tawo
kinsa gikinahanglan nga motrabaho gawas sa panimalay sa pagsangkap
alang sa ilang mga kaugalingon ug sa uban. Bisan pa niana, sila, usab,
makapadayon sa pagkat-on ug pagpalambo sa ilang kahanas pinaagi sa
paggahin og piho nga gidaghanon sa panahon matag adlaw o semana.
Si Presidente N. Eldon Tanner sa Unang Kapangulohan misulti mahitungod sa
pagsuhol sa usa ka sinugo nga batan-on nga lalaki kinsa mipamatuod sa
iyang pagkaandam nga makat-on sa daghan nga mga paagi:
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“Ang bag-o nga sinugo, anak nga lalaki sa usa ka biyuda, usa ka utokan nga
batan-on nga tawo kinsa maikagon sa tanan nga nanghitabo ug sa kanunay
nagtan-aw aron makakita sa unsa nga paagi nga siya makatabang. Siya buot nga
moalagad ug moabag sa uban ug makakat-on unsa ang iyang mahimo
mahitungod sa patigayon. Siya wala maninguha nga mahimo nga presidente diha
sa kompaniya, apan siya naninguha aron mahimo nga labing maayo nga sinugo
nga batan-on nga lalaki kutob sa mahimo, ug siya mitambong sa panggabii nga
tulunghaan aron mahimo nga edukado. Ang tanan nakagusto kaniya.
“Siya diha lamang sa pipila ka mga bulan sa diha nga . . . siya gipauswag
ngadto sa labaw nga kasaligan nga katungdanan. Sa wala pa matapos ang
tuig, siya adunay lain nga kauswagan ug nagpadayon sa pag-uswag tungod
sa iyang kinaiya. Siya nakaandam nga mohimo og kapin nga milya. Siya
maikagon sa iyang buhatan ug buot nga makaalagad ug mapiyalan sa tanan
nga paagi.” (“Eternal Progress through My Vocation,” Explorer Conference 26
Agos. 1963, Brigham Young University; also quoted by Leon R. Hartshorn,
comp., in “He Was Prepared to Go the Extra Mile,” in Outstanding Stories by
General Authorities, vol. 1, p. 212.)

Unsa ang uban nga mga paagi nga kining batan-on nga lalaki nakapadayon sa pagkat-on?

Bisan unsa nga matang sa trabaho nga gibuhat sa usa ka tawo aron
kapanginabuhian siya kinahanglan nga magpadayon sa pagpaninguha sa
pagkat-on ug pag-uswag. Kon ang bag-o nga pamaagi sa pag-uma
makaplagan, ang maalamon nga mag-uuma mangita aron makakat-on
mahitungod niini ug sa unsa nga paagi nga sila mahimo nga magamit sa
iyang kahimtangan. Kon mga bag-o nga mga pamaagi sa pagpatunhay sa
mga pagkaon ipaila, ang maalamon nga tig-amuma sa panimalay magtuon
kanila ug mosulay sa pagpahimulos sa ilang kagamitan.

Unsa ang atong mahimo aron makapadayon sa pagkat-on ug pag-uswag isip mga asawa? isip
mga inahan? isip mga tinun-an? isip dili minyo nga mga babaye nga nagtrabaho?

Ang Pagkat-on Makapabuhong sa Atong mga Kinabuhi
“Pipila ka mga tuig ang miagi diha sa misyon sa Fiji, diha sa usa ka gamay
nga sanga diin adunay napulo ug duha ka mga babaye—ang napulo kanila
dili mga sakop—mitambong sa Kapunongan sa Kahupayan, ang presidente
sa Kapunongan sa Kahupayan mihatag kanila sa mga leksyon ug unya
miagda kanila sa paghimo sa ilang mga kinabuhi ug mga palibot nga labaw ka
maayo. Siya mipakita kanila unsaon sa pagpauswag sa ilang mga panimalay
pinaagi sa pagbutang og mga bongbong alang sa tinago nga dapit ug unsaon
sa pagpananom sa madanihon nga mga bagon nga motubo diha sa ilang
pinawud nga mga atop, unsaon sa pagpangansilyo sa mga panyo nga
igdayandayan, unsaon paglimpyo nga labing maayo. Ang pangulo sa
balangay dili buot niini nga babaye nga mopuyo sa iyang balangay sa unang
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higayon. Apan sa diha nga siya midala kaniya sa palibot ug mipakita kaniya sa
unsa nga paagi ang balangay napausbaw, siya miingon nga siya makapuyo
ug ang mga tigum makapadayon.” (Janet Brigham and Herbert F. Murray,
“The Saints in Fiji,” Ensign, Nobyembre 1973, p. 28.)

Sa unsa nga paagi nga kini nga balangay nabuhong pinaagi sa nakat-unan niini nga mga igsoon
nga mga babaye?

Sa unsa nga paagi nga kining nakat-unan ingon og labaw nga makahimo og kalainan diha sa mga
kinabuhi sa mga babaye diha sa balangay?

Unsa ang uban nga mga paagi nga ang atong tagsatagsa ka mga kinabuhi mapabuhong pinaagi
sa pagkat-on?

Bisan og diin kita nagpuyo, unsa ang atong panuigon, o unsa kaha ang atong
mga kahimtang, kita dili gayud tigulang kaayo nga makakat-on og mga bag-o
nga butang nga mopabuhong sa atong mga kinabuhi pinaagi sa pagbuhat
kanila nga labaw nga makapaikag ug kamapuslanon. Bisan kon ang tigulang
nga babaye nag-antus sa nabali nga bitiis ug nagpuyo sa iyang panimalay
sulod sa pipila ka mga bulan, sulod niini nga panahon siya makadugang og
giladmon sa iyang panghunahuna pinaagi sa pagbasa sa mga basahon ug
mohinuklog diha sa mga ideya nga anaa kanila. Og unya tingali siya moingon,
sama sa gihimo sa usa ka babaye: “‘Kini nga kasinatian nakapakita kanako
nga gikan sa hunahuna, kon ayuhon paggamit, ug uban sa lapad nga panan-
aw, moabut ang bag-o nga kalipay ug dugang nga mapuslanon. Ako
nangandoy nga unta ako nakaangkon og kahibalo kaniadto nga miabut
kanako niini nga kapitoan ug unom ka tuig sa akong kinabuhi.’” (Relief Society
Magazine, Hul. 1967, p. 550.)
Ang kahibalo nga atong naangkon dili lamang makaayo sa atong mga
kaugalingon apan usab sa atong mga banay.

Sa unsa nga paagi nga ang atong mga banay mapanalanginan pinaagi sa atong pagkat-on?

Himoa nga ang usa ka igsoon nga babaye mosaysay giunsa sa iyang nadugang nga nakat-unan
nakapanalangin sa iyang banay.

Panapos
Ang Langitnong Amahan nagpaabut kanato nga mogamit sa atong katakus sa
pagkat-on, sa pag-angkon og dugang nga kahibalo alang sa pagtukod sa
atong kaugalingon nga mga kinabuhi ug alang sa pagbuhat og maayo alang
sa uban. Sa diha nga si Propeta Joseph Smith mitukod sa Kapunongan sa
Kahupayan alang sa mga babaye diha sa Simbahan, siya miingon:
“Ako karon mohatag sa yawe alang sa inyong kaayohan pinaagi sa ngalan sa
Ginoo, ug kini nga Kapunongan kinahanglan magmaya, ug ang kahibalo ug
ang salabutan modagayday sukad karon; kini mao ang sinugdanan sa labing
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maayo nga adlaw ngadto sa mga kabus ug timawa, kinsa kinahanglan nga
pagahimoon nga magmaya ug mobu-bu sa mga panalangin diha sa inyong
mga ulo” (Joseph Smith, Jr., History of the Church, 4:607; also quoted in
History of the Relief Society, 1842–1966, p. 8.)

Hagad
Paghunahuna og usa ka butang nga piho nga inyong mahimo sa pagpadayon
sa pagkat-on. Paglaraw sa inyong panahon aron kamo makakat-on og uban
nga butang nga bag-o ug bililhon sa matag adlaw.
Paglaraw og usa ka paagi sa pagdugang sa kahigayunan alang sa pagkat-on
diha sa inyong panimalay. Hisguti ang kamahinungdanon sa pagkat-on diha
sa gabii sa banay. Tabangi ang inyong mga anak sa pag-andam og usa ka
laraw sa ilang edukasyon.

Dugang nga mga Kasulatan
Daniel 1:17 (Ang Dios mihatag kanila sa kahibalo ug kahanas sa tanan nga

pagkat-on)
Mateo 11:29 (pagkat-on kanako)
Doktrina ug mga Pakigsaad 19:23 (pagkat-on kanako)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagkuha og pisara ug tisas.
2. Sa dili pa ang klase, ilista diha sa pisara ang mga sugyot nga gihatag niini nga leksyon alang sa

pagpauswag sa atong mga paningkamot sa pagkat-on.
3. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon o mga kasulatan

niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon mao ang modasig kaninyo sa pagpaduol ngadto sa inyong
Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo.

Pagpakigsulti uban sa Atong Langitnong Amahan
Awita ang himno “Nakahunahuna Ka ba sa Pag-ampo?,” Mga Baruganan sa Ebanghelyo.

Sa pipila ka mga higayon si Presidente Heber J. Grant hilabihan nga midayeg
sa kahanas ni Presidente Brigham Young sa pagpakigsulti uban sa Ginoo.
“Ako nakasinati sa Propeta Brigham Young. Ako miluhod sa matag karon ug
unya diha sa iyang panimalay sa Lion House sa panahon sa mga pag-ampo
sa banay, isip usa ka bata ug isip usa ka batan-on nga lalaki; ug ako
mopamatuod nga isip usa ka gamay nga bata, labaw sa usa ka higayon,
tungod sa pagpadasig sa Ginoo kang Brigham Young samtang siya
nangamuyo sa Dios alang sa paggiya, ako mihangad sa akong ulo, milingi ug
mitan-aw diha sa dapit diin si Brigham Young nag-ampo, aron pagsuta kon
ang Ginoo wala ba diha. Ingon og alang kanako nga siya nakigsulti ngadto sa
Ginoo sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa lain.” (Church History, Student
Supplement, p. 62; gikutlo usab ni Leon R. Hartshorn, comp., in “He Talked to
the Lord,” in Classic Stories from the Lives of Our Prophets, p. 44.)
Usa ka batan-on nga lalaki miingon sa iyang apohan nga lalaki, ang kanhi
Edward J. Wood, usa ka presidente sa templo ug presidente sa kaulohan:
“Maanindot gayud nga kanunay nga anaa uban ang iyang apohan nga lalaki
nga mag-ampo, kay kon siya nakigsulti sa Dios kamo masayud nga siya
nakigsulti sa iyang labing suod nga higala’” (gikutlo ni Martha H. Ball, in
“Counsel with the Lord,” Instructor, Disyembre 1969, p. 446).
Kitang tanan mahimo nga makigsulti uban sa atong Langitnong Amahan. Kon
kita mag-ampo, kita sa tinuod nakigsulti uban kaniya, bisan sa pagpagula sa
tingog o pinaagi sa paghanduraw sa mga hunahuna diha sa atong mga
hunahuna. Ang pag-ampo mao ang usa ka matang sa pagsimba.
Diha sa pag-ampo kita mopahayag sa atong pag-pasalamat ug mangita sa
balaanon nga paggiya ug panudlo. Kita mokumpisal sa mga sala ug mga
kahuyang, mosulti sa atong mga hunahuna ug mga pagbati, ug mopakigbahin
sa atong mga kalampusan ug mga kahigawad. Pinaagi sa pag-ampo kita
makapangayo og tabang alang sa atong mga kaugalingon ug sa uban.
Ipakita ang talan-awon 34-a, Ang pinulongan sa pag-ampo.

Himoa nga ang gitudlo nga sakop sa klase mohatag sa usa ka taho kon unsaon nato sa pag-
ampo. (Tan-awa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, Kapitulo 8.)
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Ang Ginoo mitudlo kanato mahitungod sa pag-ampo: “Ug usab, Ako
nagmando kaninyo nga kamo kinahanglan nga mag-ampo nga mogula ang
tingog ingon usab diha sa inyong kasingkasing; oo sa atubangan sa kalibutan
ingon usab sa tago, diha sa publiko ingon usab nga mag-inusara” (Doktrina
ug mga Pakigsaad 19:28; italics gidugang).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:62–64.

Unsa nga mga panudlo ang gihatag niini nga kasulatan mahitungod sa pag-ampo?
(Pagpalandong, pagtawag diha sa Ginoo, pagpangita nga makugihon, pagpangayo pinaagi sa
ngalan ni Jesukristo)

Isulat kini nga mga panudlo diha sa pisara.

Unsa nga mga panalangin nga gisaad kanato diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:63–64?
(Kon kita mobuhat unsa ang gikinahanglan, ang Ginoo mopaduol ngari kanato, kita makakaplag
kaniya, ang ganghaan pagabuksan, ug bisan unsa ang atong pangayuon pinaagi sa iyang ngalan
ihatag ngari kanato, kon kini alang sa atong kaayohan.)

Sa pagtabang kanato sa atong pagpaningkamot sa pagpaduol ngadto kaniya,
ang Langitnong Amahan mihatag kanato og tambag pinaagi sa atong mga
pangulo kon unsaon pag-ampo. Si Obispo H. Burke Peterson sa Pangulo sa
Kaobispohan misugyot:
“Kon kamo mobati sa panginahanglan sa pagpakigsulti sa Ginoo o sa
pagpauswag sa matang sa inyong mga pagpakighinabi uban kaniya . . . mahimo
ba nga ako mosugyot sa pamaagi nga sundon: Lakaw diin kamo makainusara,
lakaw diin kamo makahunahuna, lakaw diin diin makaluhod, lakaw diin kamo
makasulti og kusog ngadto kaniya. Ang lawak katulganan, ang lawak kaligoanan,
o ang lawak tipiganan mahimo. Karon, ihulagway siya diha sa mata sa inyong
hunahuna. Paghunahuna kang kinsa kamo nakigsulti, pugngi ang inyong mga
hunahuna—ayaw sila tuguti nga maglatagaw, pakigsulti kaniya isip inyong
Amahan ug inyong higala. Karon isulti kaniya ang mga butang nga tinud-anay
nga inyong gibati nga isulti kaniya—dili sagad nga mga hugpong sa pulong nga
adunay gamay nga kahulugan, apan pagbaton og usa ka kinasingkasing, tinuod
nga pagbati sa pagpakigsultihanay uban kaniya. Salig diha kaniya, pangayo
kaniya alang sa kapasayloan, pangamuyo uban kaniya, paglingaw kaniya,
pasalamat kaniya, ipahayag ang inyong gugma ngadto kaniya, ug unya paminaw
alang sa iyang mga tubag. Ang pagpaminaw mao ang mahinungdanon nga
bahin sa pag-ampo. Ang mga tubag gikan sa Ginoo moabut nga mahilom–-
hilabihan gayud ka hilom. Sa pagkatinuod, pipila lamang ang makadungog sa
iyang mga tubag uban sa ilang mga dunggan. Kita kinahanglan nga maminaw sa
hilabihan nga pag-amping o kita dili gayud makaila kanila. Kadaghanan sa mga
tubag nga gikan sa Ginoo pagabation diha sa atong kasingkasing ingon nga usa
ka mainiton ug husay nga pagpadayag, o sila mahimo nga moabut ingon nga
mga hunahuna sa atong salabutan. Sila moabut ngadto kanila kinsa andam ug
mapailubon.” (“Adversity and Prayer,” Ensign, Ene. 1974, p. 19.)
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Ang Pinulongan sa Pag-ampo
Tawga:

“Among Amahan sa Langit”

Pasalamati:
“Kami nagpasalamat kanimo”

Hangyoa:
“Kami mohangyo kanimo”

Taposa:
“Pinaagi sa ngalan ni Jesukristo. 

Amen.”

34-a



Ang Langitnong Amahan maminaw kon kita makigsulti ngadto kaniya, kon kita
mga matarung.
Basaha ang 1 Pedro 3:12.

Ang atong Amahan sa Langit motubag sa atong mga pag-ampo, kon kita mga
mapainubsanon.
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 112:10.

Pagtagbaw sa Kinaugalingon nga Panginahanglan pinaagi sa Pag-ampo
Kon kita makahuluganon nga makigsulti uban sa Langitnong Amahan pinaagi sa
pag-ampo, kita kinahanglan nga mogahin og igo-igo nga panahon uban kaniya.
“Usa ka magtutudlo sa relihiyon misugyot ngadto sa iyang klase nga sila
mogahin og dili mokubos sa napulo ug lima ka mga gutlo sa usa ka adlaw sa
kinaugalingon nga pag-ampo. Ingon og kini ngadto sa kadaghanan sa mga
sakop sa klase nga dili makatarunganon nga gidugayon! Usa ka estudyante
miduol kaniya sa kaulahian ug miingon, ‘ako dili gayud makatuo nga ako
makahunahuna og ingon niana ka daghan nga igsusulti.’
“Ang magtutudlo nangutana, ‘Wala ba ikaw makagahin og ingon niana nga
panahon matag adlaw sa pagpakigsulti sa imong kauban sa lawak?’
“‘Dayag lamang,’ ang batan-on nga babaye mitubag.
“‘Kon mao paghatag og mga katarungan,’ miingon ang magtutudlo, ‘ngano
nga ikaw adunay daghan nga ikasulti uban sa imong kauban sa lawak kay sa
imong mabuhat uban sa Ginoo.’” (Karen Lynn, “Prayer: The Heart of the
Sabbath,” Ensign, Enero 1978, p. 31.)

Sa unsa nga paagi nga ang hilom nga pagpalandong sa iyang mga panalangin ug sa iyang mga
panginahanglan makatabang niini nga batan-on nga babaye nga makakaplag og daghan nga
ikasulti mahitungod sa iyang mga pag-ampo?

Ngano nga mahinungdanon nga kita makakat-on sa pagtagbaw sa atong mga panginahanglan
pinaagi sa pag-ampo? (Ang Ginoo mogiya kanato alang sa maayo. Siya mobantay kanato. Siya
mopanalangin kanato kon kita mopadayag sa utang kabubut-on ngadto kaniya alang sa iyang
mga panalangin.)

Basaha ang Alma 37:37.

Kita kinahanglan dili mohatag og kinutuban sa atong mga kaugalingon sa usa
ka han-ay sa mga hisgutanan alang sa pag-ampo. Labing maayo, kita
kinahanglan molakip sa Langitnong Amahan sa tanang butang kalabut sa
atong kinaugalingon nga mga kinabuhi—sa atong trabaho, sa atong mga
panimalay, ug sa atong kaugalingon nga mga paningkamot.

Basaha ang Alma 34:17–28.

Kita kinahanglan nga mag-ampo aron masayud unsa ang isulti diha sa atong mga
pag-ampo. Sa panahon sa pagduaw sa Manluluwas didto sa Dakong Kayutaan
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sa America, ang mga katawhan nga Nephite nadasig sa ilang mga pag-ampo.
Kini gihatag ngadto kanila unsa ang ilang kinahanglan nga i-ampo (tan-awa sa 3
Nephi 19:24). Kon kita mag-ampo uban sa Espiritu Santo ingon nga atong giya,
siya mohatag og daghan nga mga hunahuna ug mga pagbati ngari kanato.
Ang Langitnong Amahan labaw nga nasayud sa atong tinuod nga
panginahanglan kay kanato. Siya nasayud unsa ang maayo alang kanato ug
unsa ang atong kinahanglan nga buntugon. Samtang kita nangita kaniya, siya
motabang kanato unsaon sa pagtagbaw sa atong mga panginahanglan.
Usa ka tigulangon nga igsoon nga babaye nga diha sa kaguol nangayo og
panalangin sa pagkapari ug gihatagan niini nga tambag sa iyang obispo
samtang nagpanalangin:
“‘Usahay sa matag adlaw, luhod diha sa atubangan sa inyong Langitnong
Amahan ug pasalamat kaniya. Ayaw pangayo alang sa usa ka butang; apan
dayga siya alang sa unsay iyang nahatag kaninyo.’
“Ang kaguol sa igsoon nga babaye gikan sa bug-at nga mga suliran sa iyang
palibot. Siya mibati nga siya adunay dako nga panginahanglan nga mangayo
sa mga butang, apan siya midawat sa ideya sa inadlaw nga pag-ampo sa putli
nga pagdayeg.
“Sa unang higayon nga siya miluhod aron sa pahalad sa usa ka pag-ampo
siya nahingangha nga nakakaplag sa pagkamapasalamaton nga migula gikan
sa iyang kasingkasing. Siya wala magkinahanglan nga maghunahuna aron
makakaplag sa mga butang nga siya mapasalamaton.
“Ang mga kahimtang mao ang naghikaw kaniya gikan sa karaan nga mga
higala ug sa ilang pagpanag-uban, apan siya nakadawat og mga sulat gikan
niini nga mga higala gikan sa iyang kanhi panimalay. Walay usa gawas sa
iyang bana nga nagsalig diha kaniya, apan siya anaa gihapon uban kaniya.
Bisan tuod siya nangandoy nga mobuhat sa ingon, siya dili na makalantaw
diha sa pagsalop sa adlaw gikan sa paglatas diha sa kaumahan; apan siya sa
gihapon adunay panan-aw nga makakita ug mobuhat sa daghan nga
makapahimuot ug gikinahanglan nga mga butang . . .  
“Ang mga handumanan tin-aw pa. Ang hingpit nga kalipay sa pagsulod diha
sa templo sa Ginoo ug sa pagpakig-uban didto uban sa lain sa gihapon
tinuod. Siya nakatagamtam pag-usab sa mahimayaon nga lab-as nga yamog
sa kabuntagon nga siya milakaw diha sa mga kaumahan uban sa iyang iro.
Ang matinguhaon nga mga nawong sa mga estudyante sa pang-Domingo
nga Tulunghaan, sa mga pundok sa mga kagikanan, ang MIA nga batan-on
nga mga tawo, ug igsoon nga mga babaye sa Kapunongan sa Kahupayan
nga iyang natudloan gihapon siya makahinumdom . . .  
“Dili igsapayan diin siya magpuyo o siya ba naghupot og bisan unsa nga
katungdanan sa Simbahan, ang kamatuoran nga siya usa ka anak nga babaye
sa Dios magpabilin . . . 
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“Samtang ang mga adlaw kusog milabay, ang magul-anon nga igsoon nga
babaye nagpaabut sa iyang mga pag-ampo sa putli nga pagdayeg. Sila labaw
nga taas kay sa iyang mga pag-ampo sa pagpangayo: Siya nakakaplag nga
siya gamay ra kaayo og panginahanglan kay sa tagana. Pinaagi sa pagdayeg
siya nakadawat sa iyang mga panalangin usab ug usab.” (Wilma Logan,
“Prayers of Praise,” Instructor, Disyembre 1970, p. 461.)

Sa unsa nga paagi nga ang iyang mga pag-ampo sa pagpasalamat nakatagbaw sa
panginahanglan niini nga igsoon nga babaye? Sa unsa nga paagi nga ang pagpasalamat sa
Langitnong Amahan alang sa atong mga panalangin makatabang kanato?

Samtang kita mag-ampo kita kinahanglan mahinumdom sa kaalam sa
Langitnong Amahan ug makat-on sa pagdawat sa iyang kabubut-on diha sa
tanan nga mga butang. Usahay diha sa iyang kaalam, siya motubag sa atong
mga pag-ampo sa wala damha nga mga paagi. Kini gihulagway sa mosunod
nga kasinatian nga gisaysay ni Presidente N. Eldon Tanner diha sa Unang
Kapangulohan:
“Ako nadani sa hilabihan uban sa kinaiya sa akong anak nga babaye ug sa
iyang banay kinsa adunay anak nga nag-antus sa leukemia. Ang mga doktor
miingon nga ang bata dili mabuhi og labaw sa usa o duha ka tuig. Ako
nahinumdom unsa ka dako nga kahikurat niini alang kanila ug giunsa nila
pagpangamuyo uban sa Ginoo, pagtambong sa templo, ug pagpuasa ug
pag-ampo nga ang bata mahimo nga mamaayo; ug ang butang nga
nakapadani kanako sa hilabihan mao ang kamatuoran nga sila motapos sa
ilang mga pag-ampo uban sa, ‘Dili among pagbuot, apan ang imong kabubut-
on, mao ang matuman; ug himoa kami nga may igo nga kalig-on aron
pagdawat sa imong kabubut-on alang kanamo.’
“Siya nabuhi og dugay-dugay kay sa gipanagna sa doktor apan sa katapusan
siya gitawag ngadto sa panimalay, ug ang nakapatandog ngari kanako mao
ang pagkadungog sa iyang mga ginikanan nga nagpasalamat sa Ginoo sa
ilang kahigayunan sa pagpadako kaniya kutob sa ilang nahimo ug nga siya usa
ka makapahimuot kaayo nga bata, ug unya mihangyo sa Ginoo sa paghimo
kanila nga takus nga makigkita ug mopuyo uban kaniya human sa kinabuhi
dinhi.” (“Importance and Efficacy of Prayer,” Ensign, Agosto 1971, p. 3.)

Sa unsa nga paagi nga ang panginahanglan sa mga ginikanan natagbaw pinaagi sa pag-ampo?
(Sila gipanalangin sa kalig-on nga ilang gikinahanglan aron pagdawat sa kabubut-on sa Ginoo.)

Ngano nga mahinungdanon nga mag-ampo nga ang pagbuot sa Ginoo mao ang matuman? (Ang
Ginoo sa iyang walay katapusan nga kaalam nasayud unsa ang labing maayo alang kanato.)

Agi og dugang ngadto sa pag-ampo alang sa pagtagbaw sa panginahanglan
sa atong mga banay ug sa atong mga kaugalingon, kita kinahanglan nga
mag-ampo alang sa uban sa ilang mga panginahanglan. Isip mga sakop sa
Simbahan kita mahimo nga maghiusa sa pag-ampo alang niadto nga adunay
linain nga mga panginahanglan.
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Kita sa kasagaran adunay kahigayunan nga mag-ampo diha sa mga tigum sa
atong Simbahan. Niining mao nga kahigayunan usa ka sakop misulti: 
“‘Ako kanunay nga magpasalamat niini kon ako makalingkod sa atubangan sa
katiguman sa dili pa ako mohatag sa pag-ampo alang kanila. Ako motan-aw
sa ilang mga nawong ug mosulay pagsabut sa gibati kon unsa nga mga
panginahanglan ug unsa ang ilang panalangin nga sila mapasalamaton
kaayo. Ako mihangyo sa Ginoo sa pagtabang kanako nga mahiangay uban sa
mga pag-ampo nga anaa sa ilang mga kasingkasing.’” (Gikutlo ni Karen Lynn,
“Prayer: The Heart of the Sabbath,” Ensign, Enero 1978, p. 32.)

Sa unsa nga paagi sa ingon nga pag-ampo nga makatabang pagtagbaw sa panginahanglan sa uban?

Ang Pagpalig-on sa Atong mga Banay pinaagi sa Pag-ampo
Ipakita ang talan-awon 34-b, Ang banay nagluhod diha sa nag-ampo.

Basaha ang 3 Nephi 18:21.

Usa ka igsoon nga babaye misulti sa iyang mga pagbati mahitungod sa
inadlaw nga pag-ampo sa banay.
“‘Dihay usa ka panahon sa diha nga ako naghunahuna sa “gitakda nga
panahon sa pag-ampo sa banay” . . . isip usa ka matang nga walay
kahulugan. Apan karon nga ako inahan sa usa ka dako nga banay, ako mibati
sa laing bahin. Ako nagtuo nga ang usa sa labing mahinungdanon nga
espirituhanon nga mga hinagiban sa akong banay mao ang usa ka tulumanon
alang sa pag-ampo; ang among gitakda nga mga panahon alang sa buntag
ug sa gabii nga mga pag-ampo . . . sugo sa espirituhanon nga mga panahon
nga kami nahibalo nga mahitabo dili magsapayan unsa nga mga pagkalinga o
kabalaka nga gihatag niana nga adlaw. Kami milikay sa bisan unsa nga
mobati og ritwal sa among mga pag-ampo: Kami sa yano nasayud nga ang
pag-ampo pagahimuon, kami nahibalo kanus-a ug asa, ug kadto nga mga
pag-ampo mao ang usa ka panalipod samtang kami nag-ampo uban sa
espiritu. Ang akong kasingkasing mahimuot samtang ako nagtan-aw sa akong
banay nga nagpundok aron mag-ampo.’” (Gikutlo ni Karen Lynn, “Prayer: The
Heart of the Sabbath,” Ensign, Ene. 1978, p. 32.)

Ngano nga ang pag-ampo sa banay mahinungdanon niini nga igsoon nga babaye?

Mahinungdanon nga kita mopundok sa atong mga banay nga maghiusa alang
sa pag-ampo matag buntag ug gabii. Ang tanan nga mga sakop sa banay,
bisan ang mga gagmay, kinahanglan nga magpulipuli sa paghatag sa pag-
ampo. Matag sakop sa banay kinahanglan nga adunay kahigayunan sa
paghatag og mga pasalamat sa mga panalangin nga nadawat sa banay. Kon
bisan kinsa nga sakop sa banay adunay usa ka kapangakohan o usa ka
suliran nga atubangon, ang banay kinahanglan nga mangayo sa usa ka linain
nga mga panalangin alang niini nga sakop diha sa pag-ampo sa banay. Kini
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makapasuod sa banay nga maghiusa ug mosangput sa maayo nga mga
pagbinatiay tali sa mga sakop sa banay. Samtang ang mga bata mag-ampo
alang sa usag usa, sila mobati og labaw nga magkasuod ug labaw nga ka
bahin sa mga kinabuhi sa matag usa. Kon kita anaa nagluhod kita ingon og
makalimot sa atong mga kalainan ug maghunahuna og labing maayo sa uban.
Kita buot nga mag-ampo alang sa ilang kaayohan ug alang sa kalig-on sa
pagbuntog sa atong kaugalingon nga mga kahuyang.
Ang gahum sa pag-ampo sa pagpalig-on sa usa ka kaminyoon maanidot nga
gipadayag ni Catherine Marshall sa iyang basahon A Man Called Peter.
“Bisan sama sa matag normal nga magtiayon, si Peter ug ako usahay adunay
mga pagsumpaki, kami nakakaplag nga kini nga mga kalainan dili gayud
moabut sa pagkagrabe o pait samtang kami makaampo nga maghiusa. Bug-
os kaayo ang among pagkakat-on niini nga leksyon nga mao kadto ang labing
mahinungdanon nga mga tipik sa tambag ni Peter nga kanunay ihatag ngadto
sa mga magtiayon kansang mga kaminyoon hapit na mahugno. ‘Kon kamo
magluhod nga maghiusa; siya mosulti kanila,’ ang inyong mga kalisdanan sa
dili madugay masulbad. Kamo dili gayud mahimo nga mag-ampo nga
magkahiusa ug magpabilin nga masuko sa matag usa.’” (pp. 119–20; gikutlo
usab ni John H. Vandenberg, in “Great Persons Who Have Believed in Prayer,”
Prayer, p. 120.)

Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo sa banay makatabang sa atong mga banay?

Ang gugma ug panaghiusa motubo diha sa panimalay samtang ang mga
sakop sa banay moluhod nga maghiusa ug makigsulti uban sa Langitnong
Amahan. Sila kinahanglan nga mag-ampo alang sa matag usa aron pagpalig-
on sa ilang mga katungdanan diha sa panimalay, diha sa Simbahan, sa
trabaho ug sa tulunghaan. Mga sakop sa banay mahimo nga mapanalipdan
batok sa pagtintal pinaagi sa inadlaw nga pag-ampo sa banay.
Si Presidente N. Eldon Tanner misulti sa sangputanan sa pag-ampo sa banay
diha sa iyang kinabuhi:
“Samtang ako naghunahuna pagbalik sa diha nga kami moluhod isip usa ka
banay diha sa pag-ampo matag buntag ug matag gabii, ako nakaamgo unsa
ang kahulugan alang kanamo isip mga bata nga nakadungog sa among
amahan nga motawag sa Ginoo ug sa tinuod makigsulti ngadto kaniya,
nagpadayag sa iyang pagpasalamat ug nangayo alang sa mga panalangin sa
Ginoo diha sa iyang mga tanom ug mga hayop ug sa tanan namo nga mga
buluhaton. Kadto kanunay nga mihatag kanamo og labaw nga kalig-on sa
pagsagubang sa pagtintal kon kami mahinumdom nga kami motaho ngadto
sa Ginoo sa gabii.” (“The Power of Prayer,” Prayer, p. 129.)
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Sa unsa nga paagi nga ang pagkasayud nga kita motaho ngadto sa Ginoo sa gabii
makaimpluwensya sa atong mga lihok sa panahon sa adlaw?

Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo makatabang kanato ug sa atong mga anak sa
pagsalikway sa pagtintal? (Kita nagkinahanglan og kalig-on gikan sa atong Amahan sa Langit sa
pagsalikway sa pagtintal. Ang Ginoo misulti kanato nga kita kinahanglan nga mag-ampo aron nga
kita dili matintal ug madala sa panulay.)

Basaha ang 3 Nephi 18:15.

Pinaagi sa pag-ampo ang mga bata makakat-on sa mga baruganan nga mao
ang molig-on kanila sa tibuok nila nga mga kinabuhi. Diha sa atong mga pag-
ampo kita makalakip sa mga tumong ug mga sumbanan nga atong
gipangandoy. Sama pananglit, ang mga ginikanan mahimo nga moawhag sa
mga bata nga mangandam alang sa misyon pinaagi sa pag-ingon:
“Panalangini si John nga siya magpadayon nga makaangkon og pagmatuod
ug mangandam sa iyang kaugalingon nga mahimo nga usa ka misyonaryo.
Tabangi kami, isip usa ka banay, aron mobulig kaniya niini nga mga
paningkamot.” Ang mga bata usab mahimo nga pagaawhagon nga
magpabilin nga putli ug takus nga maminyo diha sa templo. Diha sa mga pag-
ampo sa banay ang mga ginikanan makatudlo sa ilang mga bata nga ang
Langitnong Amahan naghigugma kanila.

Unsa ang uban nga lain nga mga butang nga ikatudlo sa mga ginikanan sa ilang mga anak
pinaagi sa pag-ampo?

Sa unsa nga paagi nga ang mga pag-ampo sa mga ginikanan alang sa matag anak makapakita
kaniya nga ang iyang mga ginikanan nahigugma kaniya?

Panapos
“Ang pag-ampo mao ang usa ka butang nga makapaubos sa kalag. Kini
makapalapad sa atong mga salabutan; kini makapaabtik sa hunahuna. Kini
makapaduol kanato ngadto sa atong Amahan sa Langit . . .  Kita
nagkinahanglan sa iyang panabang . . . Kita nagkinahanglan sa paggiya sa
iyang Balaan nga Espiritu . . .  Kita nagkinahanglan nga ang atong mga
hunahuna maabtik pinaagi sa pagdasig nga midangat gikan kaniya, ug tungod
niini nga mga katarungan kita mag-ampo ngadto kaniya, nga siya mahimo nga
motabang kanato sa pagpakabuhi aron kita masayud sa iyang kamatuoran ug
mahimo nga maglakaw diha sa iyang kahayag, sa ingon niini, ang pagsunod
sa daghan nga mga sugo nga gihatag kanato nga kita mahimo pinaagi sa
atong pagkamatinud-anon ug sa atong pagkamasulundon, makabalik pag-
usab ngadto sa iyang atubangan. (Joseph Fielding Smith, Take Heed
Yourselves! p. 344.)
Kini makapahupay nga masayud nga ang Dios naghunahuna kanato ug
andam nga motabang kon kita mopakita sa atong pagsalig diha kaniya ug
mobuhat unsa ang matarung. “Alang kanako, ako motawag sa Dios; ug ang
Ginoo moluwas kanako.
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“Gabii ug buntag, ug sa udto, ako mag-ampo, ug mangamuyo pag-ayo: ug
siya makadungog sa akong tingog.” (Salmo 55:16–17.)

Hagad
Paghunahuna sa usa ka hagit nga inyong giatubang karon. Diha sa inyong
mga pag-ampo, pasalamat sa Ginoo alang sa tanan nga mga panalangin nga
inyong mahunahunaan. Unya pangayo sa Ginoo sa pagtabang kaninyo
samtang kamo maningkamot sa pagsulbad sa inyong hagit. Samtang kamo
mag-ampo, hunahunaa pagbalik ang mga lakang nga gilatid sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 88:62–64 ug hinumdumi ang mga panalangin nga gisaad.

Dugang nga mga Kasulatan
Santiago 5:16 (ang pag-ampo sa matarung nga tawo dako ang mapuslan.)
Alma 10:23 (ang mga pag-ampo sa matarung)
3 Nephi 12:44 (pag-ampo alang kanila kinsa sa matamayon nga paagi

migamit kanimo)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase aron paghatag og usa ka taho kon unsaon nato pag-ampo,

Mga Baruganan sa Ebanghelyo, Kapitulo 8.
2. Pagsugod sa klase pinaagi sa pag-awit sa awit “Nakahunahuna ka ba sa Pag-ampo?,” Mga

Baruganan sa Ebanghelyo.
3. Pagkuha og pisara ug tisas.
4. Pagtudlo sa mga sakop sa klase sa pagbasa o pagsaysay og mga sugilanon ug mga kasulatan

niini nga leksyon.
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Kini nga leksyon motabang kaninyo sa pag-ugmad sa ka mahinungdanon sa
hiyas sa pagkamapasalamaton ug sa pagpakita niini diha sa relasyon sa uban.

Pagpahayag sa Pagkamapasalamaton ngadto sa Atong Langitnong
Amahan
Ang pagkamapasalamaton mao ang usa ka pagbati sa pagtamud sa mga
tabang nga nadawat. Kita sa kasagaran natandog uban sa
pagkamapasalamaton alang sa yano nga nga tabang. Kon kita makadawat sa
ingon nga tabang, kita kinahanglan, bisan pa niana, sa kinasingkasing
mopahayag sa atong pagpasalamat ngadto niadto kinsa mialagad kanato
pag-ayo. Ang atong pagkamapasalamaton mahimo nga mailhan lamang kon
kita mopakita o mopahayag sa atong pagpasalamat pinaagi sa mga pulong.
Kini labaw kay sa pagtahud lamang —kini mao ang pagpakita sa tinuod nga
kinasingkasing nga pagpasalamat.
Si Obispo H. Burke Peterson diha sa Tigdumala nga Kaobispohan misulti sa
mosunod nga panghitabo mahitungod ni Presidente Spencer W. Kimball ug sa
iyang talagsaon nga kahibalo sa pagpahayag og pagpasalamat:
“Duha ka semana ang milabay si Presidente Kimball milabay kanako samtang
kami nagdali ngadto sa usa ka tigum. Siya mihunong, migunit sa akong
kamot, mitan-aw kanako diha sa mata, misalikway sa tanan niya nga mga
kabalaka, ug sa yano miingon, Akong gikasubo nga usahay kami nagkapuliki
pag-ayo. Ako tingali wala makasulti kanimo karong ulahi giunsa ko ikaw
pagmahal ug pagtamud.’
“Ako mibati sa iyang espiritu; ako mituo kaniya; ang akong espiritu nalipay ngadto
sa bag-ong paglaum.” (“The Daily Portion of Love,” Ensign, Mayo 1977, p. 69.)
Si Presidente Kimball misulti niini mahitungod sa atong panginahanglan sa
pagpadayag og pagpasalamat ngadto sa atong Langitnong Amahan:
“Kasagaran kita mobali wala sa mga panalangin, sama sa adlaw, sa hangin,
sa kabaskog, ug kahigayunan. O kita modawat sa mga tabang, mga
kadungganan, ug mga kahigayunan sa matag adlaw . . . , nga walay usa ka
pulong sa mga pagpasalamat. Kita mopasalamat sa tawo kinsa mohatag
kanato og lingkuranan diha sa sakyanan, ang tawo kinsa motanyag
pagpasakay, ang higala kinsa mobayad human sa panihapon, ang tawo kinsa
mobantay sa bata, o sa batang lalaki kinsa mohinlo sa nataran, apan kita
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mopahayag ba sa atong utang kabubut-on ngadto Kaniya kinsa mihatag
kanato sa tanan?” (Faith Precedes the Miracle, p. 202.)

Ipakita ang talan-awon 35-a, Ang napulo ka mga sanglahon.

Basaha ang Lucas 17:11–19.

Unsa ang gipaabut sa Ginoo gikan niadto kinsa naayo? (Siya nagpaabut kanila nga mopasalamat
kaniya.)

Unsa ang gipaabut sa Ginoo gikan kanato sa tanan nga dili maihap nga mga panalangin nga
atong nadawat gikan kaniya?

Sa pagpakigpulong sa sugilanon sa napulo ka mga sanglahon, si Elder
Howard W. Hunter diha sa Konseho sa Napulog Duha mipasabut usab sa
atong panginahanglan sa pagpasalamat sa atong Langitnong Amahan:
“Sa napulo ka mga tawo kinsa naayo, usa lamang ang mibalik sa pagpahayag
sa iyang pagtamud. Kini gayud nakapahigawad sa Ginoo, apan adunay
daghan kinsa nakadawat sa mga panalangin, daghan kinsa gitugahan uban sa
maayo nga mga butang sa kinabuhi, unya wala gayud mohatag og panahon o
maningkamot sa pagpahayag og utang nga kabubut-on sa naghatag o
mopahayag og pagtamud sa Dios. Ang kalipay ug ang hingpit nga kalipay
gikan sa mga panalangin dili gayud hingpit hangtud nga adunay usa ka lawom
nga pagbati sa utang kabubut-on sulod sa kaugalingon diin mopalihok og usa
ka pagpadayag sa pagtamud.” (Sa Taho sa Komperensya sa Denmark,
Finland, Norway, ug Sweden nga Dapit nga Komperensya 1974, p. 27.)
Kini mahinungdanon nga bisan ang Manluluwas mipadayag og
pagkamapasalamaton on ngadto sa Amahan alang sa iyang mga panalangin
(tan-awa sa 3 Nephi 19:20, 28).

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:7.

Unsa ang gimando kanato sa Ginoo nga buhaton? (Sa pagpasalamat kaniya alang sa tanan nga
mga butang.)

Sa tibuok nga mga kasulatan kita gipahinumduman sa pagpasalamat ngadto
sa Dios sa tanan nga mga butang. Samtang kita moila sa iyang kamot diha sa
atong mga kinabuhi pinaagi sa pag-ila ug pagpahayag sa atong
pagkamapasalamaton alang sa atong daghan nga mga panalangin, ang
atong utang kabubut-on molambo.

Alang sa unsang panalangin kita kinahanglan mopahayag sa pagkamapasalamaton ngadto sa
atong Langitnong Amahan? (Ilista ang mga tubag nga gihatag sa mga sakop sa klase diha sa
pisara. Kini mahimo nga maglakip sa Manluluwas, sa pag-ula, kahimsog, banay, trabaho, mga
higala, sa ebanghelyo.)

Kita nakautang ni Jesukristo og usa ka talagasaon nga utang sa
pagkamapasalamaton alang sa iyang pag-ula nga sakripisyo alang kanato.
Kita dili gayud makasabut sa hingpit sa pag-antus nga iyang giantus alang
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kanato diha sa tanaman sa Gethsemane ug diha sa krus, apan kita
makapadayag sa atong pagkamapasalamaton alang niining mahinungdanon
nga gasa sa mga butang nga atong isulti ug buhaton.

Basaha ang Mosiah 2:19–22.

Unsa ang gisulti niini nga kasulatan kanato sa pagpakita sa atong pagkamapasalamaton ngadto
sa Langitnong Amahan? (Ilista ang mga tubag nga gihatag diha sa pisara: Hatag og
pagpasalamat ug pagdayeg, alagari siya, paghupot sa iyang mga sugo.)

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 136:28 kita gisultihan nga kon ikaw
malipayon, dayga nimo ang Ginoo uban sa pag-awit, uban sa musika, uban
sa pagsayaw ug uban sa usa ka pag-ampo sa pagdayeg ug pagpasalamat.
Ang uban sa atong mga pag-ampo mahimo nga malipayon nga mga pag-
ampo sa pagpasalamat ug pagdayeg. Kini wala magkinahanglan sa larino nga
manulti diha sa mga pulong, apan kinahanglan nga yano, piho, ug
kinasingkasing nga pagpadayag sa atong pagkamapasalamaton alang sa
matag adlaw nga mga panalangin nga atong nadawat.

Sa unsa nga paagi nga ang malipayon nga kinaiya makapakita sa atong pagtamud ngadto sa
Langitnong Amahan?

Kita usab kinahanglan nga magpasalamat sa mga pagsulay, kalisdanan, ug
kasakitan. Kini usahay malisud sa pagpahayag sa pagkamapasalamaton kon
kita anaa sa kabug-at, apan kini sa kanunay sa ingon nga mga kahimtang
makahimo alang sa mahinungdanon nga espirituhanon nga pag-uswag. Kini
gihulagway sa talagsaon nga paagi diha sa usa ka hitabo nga gisaysay ni
Elder Marion D. Hanks diha sa Unang Kurom sa Kapitoan.
“Ako naglingkod diha sa komperensya sa kaulohan diin usa ka nahuman sa
iyang misyon mipahayag sa iyang pagpamatuod. Siya adunay mubo nga
panahon ug siya mipili sa paggamit og usa ka ideya. Siya mipasalamat sa Dios
tungod sa usa ka halangdon, mapainubsanon nga inahan, ug mihatag sa iyang
katarungan. Siya miingon nga samtang siya usa ka estudyante sa sekondarya
nga tulunghaan, siya [adunay] dakong pagsulay tungod sa balatian ug unya
kamatayon sa iyang gamay nga igsoon nga babaye kinsa iyang gimahal sa
hilabihan ug kinsa mao ang pinangga sa banay, ingon nga mao ang
kamanghuran. Ang ilang amahan namatay. Ang gamay nga batang babaye
nasakit, ug bisan sa mga pag-ampo ug pagtambal ug pagpuasa ug daghan
nga pagtagad, migrabe ug namatay niana nga pagkagabii. Ang batang lalaki
misulod sa iyang lawak, gitrangkahan ang pultahan, ug nagbakho gikan sa
masulub-on niya nga kasingkasing diha sa bongbong tungod kay dili siya
andam nga mobuhat niini ngadto sa Dios kinsa siya dili karon tinud-anany
makaduol. Sa iyang pagsupak ug kasuko sa Dios, kon aduna may usa, kinsa
motugot sa ingon nga butang nga nahitabo kanila, siya mihilak agi og pagsukol.
Siya miingon dili na gayud siya mag-ampo pag-usab, nga dili na gayud moadto
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sa simbahan pag-usab, ug dili na gayud magbaton og pagsalig pag-usab diha
sa Dios kinsa mitugot nga kini mahitabo. Ug sa iyang kalinghud apan tinuod nga
kasakit, siya mihimo og tinud-anay nga pakigsaad uban sa iyang kaugalingon.
Siya nagtukaw sa nahibilin nga kagabhion, mahadlukon mahitungod sa
kasinatian nga iyang gipaabut. Kadto mao ang ilang naandan, ingon usab sa
kadaghanan, bisan dili daghan nga mga panimalay sa Santos sa Ulahing Adlaw,
sa paggluhod buntag ug gabii uban sa mga anak libot sa inahan, sa
pagpasalamat sa Dios alang sa pagkamaayo sa iyang mga panalangin.
“Siya naghulat nianang higayona, nahibalo unsa ang iyang isulti, apan
nahadlok niini, Sa diha nga ang iyang inahan miingon, ‘Duol, mga anak,’ siya
miingon, ‘Dili.’
“Siya miingon, ‘Luhod, anak.’
“Siya miingon, ‘Dili, ako dili moluhod, ug ako dili na gayud moluhod pag-usab.’
“Siya miingon, samtang ako nahinumdom sa iyang mga pulong ug ako
natandog sa hilabihan ingon kanamong tanan. ‘Anak, ikaw ang
kinamagulngan nga anak niini nga panimalay. Ikaw lamang ang lalaki niini nga
balay, ug kon ako nagkinahanglan og usa ka lalaki, ako nagkinahanglan og
usa karon. Ikaw moluhod.’
“Siya miluhod nga sa gihapon masukulon, apan tungod kay ang iyang inahan,
ang idolo sa iyang kasingkasing, nagkinahanglan kaniya, ug siya nagsugod sa
unang higayon paghunahuna mahitungod sa iyang masulub-on nga
kasingkasing ug sa iyang kaguol. Busa siya miluhod, apan siya miingon sa
iyang kaugalingon, ‘ako nahibulong kon unsa ang iyang pasalamatan sa Dios
karong buntaga.’ Ug ang iyang inahan, nasayud ingon nga siya kinahanglan
gayud nga masayud, sa mga pangutana sa iyang hunahuna ug mga
hunahuna sa uban nga mga anak, mitudlo kanila sa ebanghelyo diha sa ilang
pagpangluhod nianang buntaga. Siya mipasalamat sa Dios alang sa
nahibaloan sa banay, tungod sa panalangin sa walay katapusan nga
pagkabugkos, alang sa panudlo ug katuyoan ug paggiya ug lig-on nga pagtuo
alang sa umaabut. Siya mipasalamat sa Dios nga sila gipanalanginan uban
niining talagsaon, ingon og anghel nga bata kinsa nakadala og daghan alang
kanila ug kinsa maila, sa kanunay. Ug gikan sa kasingkasing sa iyang inahan,
nga nasayud sa malisud, makuyaw nga kahimtang sa pagkakaron, mitudlo sa
iyang kaugalingon nga mga anak unsa ang anaa nga ipasalamat sa Dios
alang sa mapait nga mga kahimtang nga ingon ka bug-at.
“Samtang ang batang lalaki mibarug, usa ka malampuson, makugihon nga
Santos sa Ulahing Adlaw kinsa nakahuman sa usa ka dungganan, malisud
nga misyon, siya mipasalamat sa Dios tungod sa usa inahan kinsa usa ka
bayani, kinsa adunay mga hiyas sa pagkabayani sa matag mahunahuna nga
kahimtang, kinsa mipaila ingon og kahibulongan ug madayegon nga usa ka
panig-ingan sa pagkabayani nga akong mahunahuna.
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“Ang pagkabayani, ako mohubad sa labing yano nagpasabut nga ang kaalam
nga masayud unsa ang matarung nga buhaton ug unya ang kaisug sa
pagbuhat niini bisan unsa ang bili o bisan unsa ang kahimtang.” (Heroism,
Brigham Young University Speeches of the Year, 25 Marso 1959, pp. 3–4; also
quoted by Leon R. Hartshorn, Comp., in “Kneel Down, Son,” in Outstanding
Stories by General Authorities, vol. 1, pp. 105–107.)

Sa unsa nga paagi nga kining pag-ampo sa inahan sa pagkamapasalamaton ngadto sa
Langitnong Amahan nakatabang sa iyang anak nga lalaki? (Aron labaw nga makasabut sa iyang
relasyon uban sa iyang Langitnong Amahan. Pinaagi sa iyang pag-ampo nga siya mitudlo kaniya
sa ebanghelyo.)

Ngano nga mahinungdanon nga kita mopadayag sa pagkamapasalamaton sa panahon sa
pagsulay? (Sa mga panahon nga ingon niini kita kinahanglan nga mahibalo sa atong mga
panalangin, aron pagbutang sa mga hitabo sa atong mga kinabuhi sa husto nga panglantaw sa
pagkahimo kanato nga makakita sa maayo nga mga butang sa kinabuhi ug makasalikway sa
bisan unsa nga kalagmitan nga mobati og kasubo sa atong mga kaugalingon o mahimo nga
maisug ug masilagon mahitungod sa atong kahimtang sa kinabuhi.)

Sa paghatag sa atong mga pagpamatuod kita usab midawat sa pagkamaayo
sa Ginoo ngari kanato. Kini nga pagpadayag sa utang kabubut-on
makaphimuot ngadto sa atong Langitnong Amahan ingon usab nga
makapalig-on sa atong kaigsoonan nga mga lalaki ug kaigsoonan nga mga
babaye diha sa Simbahan.
Ang tambag nga gihatag ni Amulek ngadto sa mga Zoramites sumala sa gitala
diha sa Basahon ni Mormon atong magamit karon: “Kini miingon sa pagsimba
sa Dios ug sapagpuyo nga mapasalamaton matag adlaw, tungod sa daghan
nga mga kalooy ug mga panalangin diin ang Dios mitugyan nganha kanimo.”
(Alma 34:38.)

Pagpadayag sa Pagtamud ngadto sa Uban
Si Elder Henry D. Taylor diha sa Unang Kurom sa Kapitoan makausa misaysay
sa mosunod nga sugilanon:
“Ang Distrito sa kapulisan sa Columbia misubasta sa Biyernes sa dul-an og
usa ka gatus nga wala kuhaa nga mga biseklita. “Usa ka dolyar,” miingon ang
nagpanuigon og napulo ug usa nga batang lalaki samtang ang pagtanyag
gibuksan diha sa unang biseklita. Ang pagtanyag, bisan niana, misaka ang
presyo. “Usa ka dolyar,” ang batang lalaki miusab sa maalamon nga paagi
matag panahon nga lain nga biseklita ang ipataas.
“‘Ang tigsubasta, kinsa nagsubasta sa mga kinawat o nawala nga mga
biseklita sulod sa kap-atan ug tulo ka mga tuig, nakamatikod nga ang
paglaum sa batang lalaki ingon og mosangko sa kinatas-an sa matag higayon
nga ang usa ka biseklita ipataas.
“‘Adunay usa ka biseklita nga nahibilin. Unya ang pagtanyagay miabut sa
$8.00. “Ibaligya kana sa batang lalaki nga anaa diha sa $9.00,” miingon ang
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tigsubasta. Siya mikuha og $8.00 gikan sa iyang kaugalingon nga bulsa ug
nangayo sa batang lalaki sa iyang dolyar. Ang batan-on mihatag niini—pinaagi
sa mga usa ka dako, sa mga tagsingko, mga tagnapulo, ug mga tagkawhaan
ug lima–-mikuha sa iyang biseklita ug misugod sa pagbiya. Apan siya
nakalakaw lamang og pipila ka mga tiil ang gilay-on. Mainampingon nga
gipahimutang ang iyang bag-o nga napanag-iya, siya mibalik, mapasalamaton
nga migakos sa liog sa tigsubasta ug mihilak.’” (Sa Taho sa Komperensya,
Abr. 1959, p. 57; “Gratitude,” Improvement Era, Hunyo 1959, p. 447; also
quoted by Howard W. Hunter, sa Taho sa Komperensya sa Denmark, Finland,
Norway, ug Sweden nga Dapit nga Komperensya 1974, pp.27–28.)
Kitang tanan nagkinahanglan nga mobati nga pasalamatan. Usa ka Amerikano
nga magpapatigayon, Charles M. Schwab, miingon, “Ako mangita pa og usa
ka tawo, bisan unsa ang iyang kahimtang sa kinabuhi, kinsa wala makahimo
og maayo nga trabaho ug mobuhat sa labing maayo nga paningkamot ubos
sa espiritu sa pag-uyon kay sa siya mobuhat ubos sa espiritu sa pagtamay”
(Richard Evans Quote Book, p. 171). Kon kita mopadayag sa atong pagtamud
ug pag-uyon, kita makadugang sa pagsalig sa uban diha kanato ug moawhag
kanila nga modaug.
Si Elder Richard L. Evans, Jr. misulat sa mosunod nga duha ka mga sugilanon
mahitungod sa panginahanglan sa pagpadayag sa pagkamapasalamaton:
“Hangtud karong buntag, ako mibati nga ako hilabihan nga gipahamtangan.
Sa bili nga igo-igong paningkamot ug pagkahasol, pipila ka mga adlaw ang
milabay ako nakahimo sa usa ka lisud nga pag-alagad alang sa usa ka
higala–sa iyang dinalian nga pagpugos. Sumala sa akong nahibaloan siya
wala mohimo sa bisan unsa nga paningkamot sa pagpakigkita kanaka sukad
niadto. Walay pulong sa pagtamud—walay timailhan sa bisan unsa nga
pagpasalamat—walay sugyot nga ang akong mga pag-alagad
makapahimuot—mahilom lamang.
“Kahilom—kana, hangtud karong buntag, sa diha nga usa ka tinuod ug
matagbawon nga gamay nga sulat sa pagpasalamat miabut gikan kaniya. Ug
sa usa ka gutlo o duha mikuha niini aron basahon kini, kini nakapainit sa
akong kasingkasing ug nakapausab sa akong panglantaw diha sa tibuok
yugto. Ang pagsulat niini mikuha lamang og gamay kaayo sa iyang panahon
apan kini nakaganti kanako sa kabuhong . . . 
“Ako usab nahinumdom pag-ayo sa miagi nga mga bulan nga ako gihangyo
paghimo sa usa ka butang alang sa dili kaayo kaila . . .  Samtang siya diha pa
sa higayon sa pagpanghangyo siya matam-ison kaayo nga motagad,
hilabihan ka matimbayahon, hilabihan ka mapauyunon! Apan sa diha nga ako
nakahimo sa pagbuhat sa unsa ang iyang gusto, ako wala makakita og
timailhan sa bisan unsa nga pagpasalamat.” (Richard L. Evans-The Man and
His Message, p. 285.)
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Sa unsa nga paagi nga ang pagpadayag sa pagtamud nakausab sa paagi nga gibati ni Elder
Evans?

Ngano nga mahinungdanon nga kita mopahayag og pagkamapasalamaton sa uban?

Unsa ang uban nga mga butang nga gibuhat sa uban alang kanato diin kita kinahanglan nga
mapasalamaton?

Unsa ang uban nga mga paagi nga kita makapadayag niini nga pagkamapasalamaton diha sa
panimalay, sa Simbahan, sa silinganan, ug sa katilingban?

Ang Manluluwas mihatag kanato og usa ka mahinungdanon nga baruganan
sa diha nga siya miingon, “Bisan unsa ang inyong buot nga buhaton sa mga
tawo nganha kaninyo mao usab ang buhata ngadto kanila” (Mateo 7:12).
Kitang tanan nagkinahanglan ug buot nga makadawat sa pagpadayag sa
pasalamat.

Pagtudlo sa Pagkamapasalamaton diha sa Atong mga Panimalay
“Usa ka napakyas nga inahan makausa misumbong sa iyang silingan nga
walay usa sa iyang banay ingon og mapasalamaton sa unsa ang iyang
nabuhat. Sila wala gayud mohatag og pagtagad kon unsa ka dako sa kakugi
nga iyang gigahin sa paglimpyo sa balay, pagdayandayan sa ilang panimalay
kon mga adlaw nga walay trabaho, ug paglimpyo sa ilang mga saput ug pag-
utaw. Sila wala gayud mopasalamat kaniya sa maayo nga pagkaon nga iyang
giandam o sa pagdala kanila ngadto sa tulunghaan o sa trabaho . . .  Siya
nahasol nga sila mibali wala kaniya.
“Ang iyang silingan mitubag, ‘Marianne, ikaw adunay limpyo ug madanihon
nga pag-kaatiman nga balay. Ang imong mga anak moadto sa tulunghaan ug
sa ilang mga tigum nga limpyo ug hinlo. Ikaw usa ka labing maayo nga tigluto,
ug wala akoy nahunahunaan nga labaw ka matinud-anon kay kanimo
mahitungod sa paghimo sa imong mga katungdanan sa Simbahan.
“‘Ako nagduda nga ang imong bana ug mga anak miila sa imong mga kahago
isip takus dayegon. Kini malagmit nga ang uban nga mga sakop sa imong
banay mibati og samang kahigawad sama kanimo tungod lamang kay wala
nabatasan diha sa inyong panimalay nga mopadayag og pagpasalamat.’”
(Relief Society Courses of Study, 1976–77, p. 7.)

Unsa ang gihimo sa silingan ni Marianne nga hatagan og pagtagad? (Nga siya wala magtudlo og
pagkamapasalamaton pinaagi sa iyang panig-ingnan)

Ang pagpapalambo ug pagtudlo og pagkamapasalamaton ngadto niadto nga
diha sa atong mga banay kita kinahanglan una nga mahigmata sulod sa atong
mga kaugalingon sa kinaiya nga pagkamapasalamaton. “Kini sama ka
mahinungdanon alang sa atong mga banay nga makakat-on sa pagpadayag
og pagkamapasalamaton sa lain sama nga modawat niini gikan sa matag usa.
Kon kita dili motudlo sa uban nga mopadayag sa ilang pasalamat pinaagi sa
atong panig-ingnan ug pinaagi sa atong pagtudlo, sila malagmit dili makakat-
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on niining mahinungdanon nga pagtahud . . .  Kon kita buot nga ang uban
mopadayon pagbuhat sa naandan nila nga gibuhat, ang labing maayo nga
butang nga atong buhaton mao ang pagpahibalo kanila kon unsa ka dako ang
atong pagpasalamat niini.” (Relief Society Courses of Study 1976–77, p. 7.)
Kon ang atong mga anak gagmay pa, kita kinahanglan magsugod sa
pagtudlo kanila nga mopadayag og pagtamud sa mga gasa nga ilang
nadawat ug mopasalamat niadto nga kinsa mibuhat og mga maayo nga
butang alang kanila.
Si Elder A. Theodore Tuttle diha sa Kurom sa Kapitoan misaysay sa usa ka
kasinatian nga nahitabo samtang siya nagpuyo diha sa usa ka panimalay sa
higayon sa usa ka pagduaw sa komperensya sa kaulohan:
“Adunay naglingkod nga usa ka batan-on nga tawo karon dinhi kansang
panimalay ako usa ka dinapit diha sa konperensya sa kaulohan. Tungod kay
siya bag-o lamang nga mibiya ngadto sa BYU [Brigham Young University], ako
adto matulog sa iyang lawak sa Sabado sa gabii. Samtang ang iyang
mabination nga inahan mipakita kanako sa lawak, siya miabli sa iyang
aparador diin ako nakakita sa usa ka sinulat sa kamot nga sulat nga gipapilit
diha sa tukod sa aparador. Kini mabasa:
“Mama,
Salamat alang sa tanan nga imong nabuhat aron mahimo kini nga labing
‘talagsaon nga ting-init.’ Ikaw usa ka labing ‘talagsaon nga inahan’ ug ako
nagpasalamat sa Ginoo tungod sa panalangin nga ako nahimo nga imong
anak. Ako nahigugma kanimo ug nagpasalamat sa tanan nga imong nabuhat
alang kanako. Magkita kita sa Nobyembre.
Paul
“Samtang siya nag-urong sa dihang ako nagbasa niini, siya miingon, ‘Ako
naglaum nga ikaw dili magsapayan nga mobitay sa imong mga saput dinhi.
Kini nga gamay nga sulat sa gihapon usa ka bililhon. Nasayud ba kamo, nga
matag higayon nga ako mobukas niini nga aparador ako mobasa pag-usab,
ug ako buot nga magpabilin kini diha og dugay-dugay.’” (What Kind of Thanks,
Brigham Young University Speeches of the Year, 26 Nobyembre 1968, p. 5;
also quoted by Leon R. Hartshorn, comp., in “Every Time I Open the Closet,” in
Outstanding Stories by General Authorities, vol. 1, pp. 218–19.)

Giunsa niini nga anak pagpadayag sa iyang pagkamapasalamaton ngadto sa iyang inahan?

Sa unsa nga paagi nga siya mibati?

Unsa ang uban nga lain nga mga paagi nga ang anak makapahayag sa pagpasalamat ngadto sa
mga sakop sa banay? Ngadto sa mga magtutudlo sa tulunghaan ug sa simbahan?

Kita makatudlo sa atong mga anak nga magpasalamaton sa tanan nga mga
gilalang sa atong Langitnong Amahan. Kita makapakita kanila sa kaanindot sa
mga bulak, mga bitoon, mga pagsalop sa adlaw, ug tanan nga lain nga bahin
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sa kinaiyahan pinaagi sa pagpanglakaw ug pagbaktas ug pagpakita niini nga
mga gilalang ngadto kanila. Ang pag-usab-usab sa mga panahon makahatag
kanato sa mga kahigayunan sa pagpamatikod sa mga panalangin sa Dios sa
atong mga banay. Kon kita buot nga atong mga anak makaila niini nga mga
gasa gikan sa Dios, kita kinahanglan nga adunay panahon sa pagpakita sa
atong kaugalingon nga pasalamat alang kanila.
Pag-apil sa atong mga anak sa pag-alagad sa banay ngadto kanila kinsa
adunay kabilinggan, o kinsa ubos nga pagkabutang kay kanato, makatabang
kanato pag-ila sa atong mga panalangin. Pinaagi niini nga mga buhat sa pag-
alagad, kita dihadiha makapaila sa atong pagkamapasalamaton alang sa mga
panalangin nga nakapahimo kanato sa pag-alagad.
Mahinungdanon nga kita mohalad sa mga pag-ampo sa pagdayeg ug
pagpasalamat diha sa atong mga banay. Tungod niini, si Presidente N. Eldon
Tanner diha sa Unang Kapangulohan miingon:
Ako natandog sa hilabihan usa ka adlaw nga misunod sa among pag-ampo
sa banay sa diha nga ang among gamay nga anak nga babaye miingon,
‘Papa, ako nagtuo nga kita dili na kinahanglan nga mangayo sa dugang pa
nga mga panalangin. Ang Ginoo hilabihan ka maayo ngari kanato, apan ako
nagtuo nga kita dili na kinahanglan mohangyo kaniya nga motabang kanato
aron mahimo nga takus sa mga panalangin nga atong nadawat.’ Sukad niadto
kami naninguha sa tuman nga kakugi aron mopadayag sa among
pagkamapasalamaton ngadto sa atong Amahan sa Langit.” (Seek Ye First the
Kingdom of God, pp. 159–60.)

Sa unsa nga paagi nga ang pagpadayag sa atong pagpasalamat diha sa pag-ampo motudlo sa
atong mga banay aron mahimo nga labaw nga makamatikod sa ilang mga panalangin?

Panapos
Ang pagkamapasalamaton mao ang usa ka pagbati nga kinahanglan nga makita
diha sa tibuok nato nga mga kinabuhi, isip sa matag usa ug isip mga banay. Kita
gipanalanginan og hilabihan sa atong Langitnong Amahan ug kinahanglan nga
mopadayag kanunay sa pagkamapasalamaton ngadto kaniya alang sa iyang
mga panalangin. Samtang kita mopadayag sa atong pagpasalamat ngadto sa
Langitnong Amahan, ug sa uban, kita makatabang sa atong mga anak
pagpalambo sa utang kabubut-on. Kita mobati og labing dako nga gugma diha
sa atong mga banay. Kita gisaaran sa atong Langitnong Amahan: “Siya kinsa
nakadawat sa tanang butang uban sa pagpasalamat pagahimoon nga
mahimayaon; ug ang mga butang niini nga yuta idugang nganha kaniya, bisan
usa ka gatusan ka pilo, oo, daghan pa” (Doktrina ug mga Pakigsaad 78:19).

Hagad 
Paghunahuna niadto nga mga tawo kinsa mihimo og mahinungdanon nga
mga butang alang kaninyo (mga higala, mga magtutudlo, mga pangulo sa
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pagkapari, mga ginikanan, uban nga mga sakop sa banay, mga tawo nga tig-
ayo), ug pangita og paagi sa pagpakita sa inyong pagkamapasalamaton
ngadto kanila.
Hisguti ang pagkamapasalamaton uban sa inyong banay diha sa gabii sa
banay. Tabangi ang inyong mga anak nga mopadayag og pagpasalamat
ngadto sa uban. Dugangi ang pagpahayag sa pagkamapasalamaton diha sa
inyong mga pag-ampo sa banay.
Pagpili og usa ka tawo kinsa kamo mapasalamaton ug pagbuhat og pipila ka
butang karon nga semana sa pagpakita sa inyong pagkamapasalamaton.

Dugang nga mga Kasulatan
Salmo 100 (salmo sa pagdayeg)
1 mga Taga-Tesalonica 5:16–18 (sa tanan nga butang hatag og pasalamat)
1 Timoteo 2:1 (pag-awhag sa paghatag og pasalamat)
Pagpadayag 7:12 (mga anghel namulong og mga pagdayeg ngadto sa Dios)
Mosiah 2:23–25 (ang atong pagkautangan ngadto sa Dios)
Alma 7:23 (balik sa pagpasalamat alang sa bisan unsa nga inyong nadawat)
Alma 37:37 (itugot nga ang inyong kasingkasing mapuno sa pagpasalamat)
Doktrina ug mga Pakigsaad 46:32 (hatag og pasalamat ngadto sa Dios alang

sa bisan unsa nga panalangin nga inyong nadawat)
Doktrina ug mga Pakigsaad 88:33 (kamahinungdanon sa pagmaya diha sa

mga gasa sa Dios)

Pagpangandam sa Magtutudlo

Sa dili pa itudlo kini nga leksyon:
1. Pagkuha og pisara ug tisas.
2. Pagtudlo sa mga sakop sa klase sa pagbasa o sa pagsaysay og mga sugilanon ug mga

kasulatan niini nga leksyon.
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Ang inyong mga komentaryo ug mga sugyot mahitungod niini nga tamdanan
nga basahon ikahimuot kaayo. Palihug ipadala sila ngadto sa—
Curriculum Planning and Development
Floor 24
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150
USA
Ipaila ang imong kaugalingon pinaagi sa ngalan, pinuy-anan, purok, ug
kaulohan. Unya ipaila ang ngalan sa tamdanan nga basahon, giunsa ninyo
paggamit kini, ang inyong mga pagbati mahitungod sa iyang mga kalig-on ug
mga kahuyang, ug bisan unsa nga sugyot alang sa kauswagan.
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Garden City, New York: Doubleday and Co., 1973.

Benson, Ezra Taft. God, Family, Country: Our Three Great Loyalties. 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974.

Branch Guidebook. Rev. ed. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, 1979.

Burton, Theodore M. God’s Greatest Gift. Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1976.

Cannon, George Q. Gospel Truth. 2nd ed. 2 vols. Selected by Jerreld L.
Newquist. Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974.

Church History [Student Supplement]. Provo: Seminaries and Institutes of
Religion, 1969.

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Oral History Program, The Church
Historical Department, Salt Lake City, Utah, Dec. 1972.

Clark, James R., comp. Messages of the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints. 6 vols. Salt Lake City: Bookcraft, 
1965–75.

Clayton, Roberta Flake, comp. Pioneer Women of Arizona. Mesa, Arizona,
1969.

Conference Report, Buenos Aires Argentina Area Conference 1975. 
Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1975.

Conference Report, Denmark, Finland, Norway, and Sweden Area Conference
1974. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
1974.
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Conference Report, Philippine Islands Area Conference 1975. Salt Lake City:
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1975.

Critchlow, William J., Jr. Gospel Insights. Compiled by Eleanor Knowles. 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1969.

– – – . And Ward, Maurine. Look at Your World. Salt Lake City: Bookcraft, 1978.

Durrant, George D. Love at Hoome, Starring Father. Salt Lake City: 
Bookcraft, 1976.

Evans, Richard L. Richard Evans’ Quote Book. Salt Lake City: 
Publishers Press, 1971.

Evans, Richard L.,Jr. Richard L. Evans - The Man and His Message.
Salt Lake City: Bookcraft, 1973.

Family Guidebook. rev. ed. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, 1978.

Family Home Evening Manual, 1967. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints.

Family Home Evening Manual, 1968. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints.

The First Presidency to All Stake and Mission Presidents, Bishops, 
and Branch Presidents, 7 Oct. 1977 [circular letter].

From You to Your Ancestors. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, 1978.

General Handbook of Instructions [Number 21]. The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, 1976.

“General Handbook Supplement” [Number 1, 1 July 1976]. The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 1976.

Gospel Principles. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 1978.
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Hartshorn, Leon R., comp. Classic Stories from the Lives of Our Prophets.
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1971.

– – –. Outstanding Stories by General Authorities. 3 vols. Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1970–73.

– – –. Remarkable Storeis from the Lives of Latter-day Saint Women. 2 vols. 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973, 1975.

Hoole, Daryl V. The Art of Homemaking. Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1967.

Journal of Discourses. 26 vols. London: Latter-day Saints’ Book Depot, 
1854–86.

Kimball, Spencer W. Address delivered at Regional Representatives Seminar,
April 1975.

– – –. Faith Precedes the Miracle. Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972.

– – –. “What I Hope You Will Teach My Grandchildren.” Address to Seminary
and Institute Personnel, Brigham Young University, 11 July 1966.
Special Collections, Brigham Young University, Provo, Utah 84602.

Lao Tzu. The Simple Way. Walter Gorn Old, M.R.A.S., trans. Philadelphia:
David McKay Co., n.d.

The Latter-day Saint Woman, Basic Manual for Women, Part A. Salt Lake City:
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1978.

Look unto Me in Every Thought. Mia Maid Course B, Young Women, Salt Lake
City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1978.

McConkie, Bruce r. Mormon Doctrine. 2nd ed. Salt Lake City: Bookcraft, 1966.

McKay, David O. Gospel Ideals. 2nd printing. Salt Lake City: Improvement Era,
1954.

– – –. Treasures of Life. Compiled by Clare Middlemiss. Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1962.
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Marshall, Catherine. A Man Called Peter. New York: McGraw-Hill Book co.,
1951.

Maxwell, Neal A. “ . . . A More Excellent Way.” Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1973.

“A More Excellent Way” [script]. Produced at June Conference, 1968.

My Errand from the Lord [a personal study guide for Melchizedek priesthood
quorums]. Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 1976.
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1. Adlaw nga lingaw-lingaw sa banay
2. Usa ka amahan nagpalangin sa iyang anak
3. Mga apohan mianhi aron motan-aw sa bag-o nga bata
4. Paglimpyo sa nataran nga maghiusa
5. Panag-uban sa amahan ug anak nga babaye
6. Pagpakita og kaikag sa uban 
7. Balaan nga Pagtahud—usa ka panalangin sa kaugalingon ug sa banay
8. Ang pag-ampo sa banay makahimo og panaghiusa diha sa banay
9. Usa ka bag-o nga bata usa ka palangin ngadto sa panimalay

10. Mga pabugnaw sa gabii sa banay
11. Mosimba nga maghiusa isip usa ka banay
12. Pagkat-on unsaon paghimo og pan gikan sa inahan
13. Lingaw-lingaw sa panimalay uban sa higala
14. Banay nga pagtuon sa kasulatan 
15. Mga banay walay katapusan
16. Panahon sa tingkaon makahimo sa banay nga magkahiusa
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